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HUSVÉT-UTÁN V. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Eoangeliomot írta-meg Szeni János Evangelista, könyvének tizenhatodik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdóben monda JESUS az Ő tanitványinak: Bizony
bizony mondom néktek, ha mit kértek az Atyátúl én
nevemben, megadgya néktek. Eddig nem kértetek sem
mit az én nevemben. Kérjetek, és elvészitek : hogy a ti
örömetek tellyes légyen. Ezeket példákban mondottam
néktek. Eljött az óra, mikor immár nem példákban szóllok
néktek, hanem nyilván hirdetek néktek az Atya-felől.

Azon a napon az én nevemben kértek: és nem mondom
néktek, hogy én kérem az Atyát érettetek. Mert ő-maga

az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem és
elhittétek, hogy én az Istentül jöttem. Kijöttem az Atyá
túl és a világra jöttem: ismét elhagyom a világot és az
Atyához mégyek. Mondának néki az ő tanitványi: ihon
most nyilván szóllasz és semmi példát nem mondasz:
most tudgyuk, hogy mindeneket tudsz, és nem szükség
néked, hogy valaki megkérdgyen téged. Ebből hiszük,
hogy Istentül jöttél.

Ez a mái Szeni Evangeliomnak bötű-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppületire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk altatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.
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ELSŐ PREDIKÁCZIÓ.

Az imádság1'úl.

Az megromlott és számtalan nyomoruságok-alá vettetett emberi
gyarlóságnak egyéb nyavalyái-között, két közönséges fogyatkozása
vagyon: egyik: az elmének késedelmes tompasága ; nem-csak az
isteni és mennyei dolgokban, de a maga hasznára és szükségére
nézendőkben-is. Ebből következik, hogy sokan úgy járnak, mint a

1 Apoc. 3. v.l7. Laodicma-béli 1 püspök; ki azt itílte, hogy jól vagyon dolga; dicse
kedett, hogy semmi-nélkül nem szűkös : maga, Isten itíleti-szerént,
nyavalyás, szegény, vak és mezítelen vólt. Második fogyatkozás:
az elégtelenség vagy erőtlenség; mely mi-bennünk oly nagy, hogy,
bár tudnók-is, mi hasznos és mi-nélkül szűkölködünk, annak meg
szerzésére tehetségünk nem érkezik. Azért mongya Szent Pál: 2 Veile

2 Rom. 7. v. 18 adjacet mihi: perficere autem bonum, non inoenio ; hogy láttya és
kivánnya a jót: de nem talál erőt magában, mellyel azt elérhesse,

3 Isai 61. v. 1. A mi édes orvosunk, ki Meny-országból a végre jöve, 3 ut
mederetur contritis corde; hogy romlott természetünket orvosolná
és gyógyitaná. azzal vígasztal bennünket a mái Evangeliomban ;
hogy annak a két rendbéli nyavalyának orvosságát találta. Elsőben

azért; fogadással köti magát, hogy tudatlanságunkat világos taní
tásával elvészi, Mert, ha annak-előtte homályos példákban szólott,
Jam non in proverbiis loquar ; ez-után immár, elhadgya az árnyé
kozó hasonlatosságokat és setét példákat; elszaggattya az Isten

'Matt.nv.51. titkait fedező superlátot : 4 és palam, nyilván taníttya a mcnnyei
• Isai. ll. v. 9. titkokat: úgy, hogy, 5 Replebitur terra scientia Domini. sicut aqum

'maris operientes; az isteni tudománnak bévsége, mint egy feneketlen
tenger ellepi és bétőlti az egész földet. Másodszor; erőtlenségünk

nek orvoslására, az imádságot rendeli. És nem-csak ínt .és paran
csol, hanem, úgy tetczik, ugyan utánnunk jár és kér, hogy, ha
rniben megfogyatkozunk; ha rni-nélkül szűkölködünk, kérjük az
Atyátúl, és helye lészen kérésünknek. Mert a Felséges Isten nem

6 Esther 4.v. 2. ollyan, mint Assverus, 6 kinek csak udvarába sem bocsátották, a
& 11. kik szűrben és rongyos köntösben váltak; hanem mindeneket,

minden üdőben eleibe bocsát: és audiénciát adván, a mire szük
ségünk vagyon, azt nem nagy költséggel, vagy fáratsággal, hanem
kéréssel és könyörgéssel megnyerhettyük ő-tőlle; mivel ugyan
assecural és bizonyossá tészen Christus, hogy valamit ő nevében
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kérünk az Atyátúl, megadgya nékünk: Ut gaudium nostrum sit
plenu'm,. hogy minden jókkal tellyesedvén, teli örömünk és fogyat
kozás-nélkül-való elégségünk légyen.

Mivel azért Christus a mái Evangeliomban, parancsolattyával-is,
de fő - képpen ígért jóknak reménségével izgat az imádkozásra:
az Anyaszentegyház-is, a következendő három 1 könyörgő napokon, l Rogationes.

közönséges imádságival templomokat és úczákat szentel. Én-is, a
jelen-való órában, csak az imádságrúl szóllok. És, mint-hogy ked-
vünk s kivánságunk akár-mire-is, akkor gerjedez, mikor annak
méltóságos hasznait jól megértyük: hogy az imádságnak felséges-
vóltát értvén. azt nagyra böcsüllyük : abban örömest, gyakran és
szorgalmatoson foglallyuk magunkat; elsőben megmagyarázom: Propositio.

mely böcsülletes, hasznos és szükséges az imádkozás. Másodszor:
mádgyá! és formáját mutatom, mint kel rendelnünk imádságinkat,
ha azt akarjuk, hogy meghalgaitassunk. Nagy és életünk núnden
napjaira, n'lÍnden dolg'aink folyásira szükséges tudomál1yt adok
elötökbe. Kérlek, egyéb gondoJkodásokat kirekesztvén elmétekből,

füleiteket és szűveteket nyissátok-fel tanításomra.
Az írás-magyarázó doktorok azt mongyák; hogy az üdvösség I. RÉSZE.

nyerésére rendelt eszközökben, ollyan az imádság, mint emberben
a kéz: melyrűl azt írja Aristóteles, hogy, est instrumentum instru
mentorum ; minden eszközök eszköze. Az ácsok, kovácsok, ötvösök
és egyéb műves-emberek munkájához sok külömböző szerszámok
kivántatnak, melyeket ember kézzel szokott megcsinálni. Ennek-
felette; a kéz fárad és munkálkodik az egész testért: óltalmaz és
takargat minden tagokat. Ha valamely részünk megsebesedik, ha
megmocskosodik: a kéz béköti, gyógyíttya, mosogattya és tisz
togattya. Egy szóval: semmi haszonra-való eszközt nem csinálhatni
kéz-nélkül: a kéz pedig mindent megkészíthet ; és nem-csak egyéb
részeknek, de magának-is minden szükségét megszerezheti a kéz.

Illyen az imádság. Mert e nélkül, üdvösséges munkákat végbe
nem vihetünk: ezzel minden fogyatkozásinkat megorvosolhattyuk,
minden rútságinkat megtisztíthattyúk. Azért írja Arany-szájú Szent
János, ~ hogy, ha oly embert lát, ki az imádkozás gyakorlásában 2Chrystóst.lib.

nem gyönyörködik: ottan által-érti, hogy annak lelkében semmi de Oratione.

tekélletes jóság nincsen. Ha pedig (úgy-mond) valakit látok, a ki
telhetetlen az imádkozásban: künnyen elhiszem, hogy abban sok
jó vagyon. Mert, 3 Qui conservat legem, multiplicat orationem ,. 3 Eceli. 35. v.L

valaki lsten akarattyárt jár) megsokasíttya imádságit. És, a mint
Pázmány Péter müveí, VII. kötet. 2
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J Aug. tom. 10. Szent Ágoston írja, l Vere nouit recte vivere) qui recte novit orare ;
Hb. 50. Horni! csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni. Mert az Istennel

H~:::~~4. való gyakor beszélgetés, mely az imádság-által vagyon, meg
• Exod. 34. világosíttya az ember lelkét, 2 rnint a Moyses orczáját: a világi

psa~·3;~~. 6. ~iuságokat megútáltattya: mennyei dolgok kivánságára gerjeszt:
a Sap, 7. v.ll. Es egy szóval; 3 Veniunt omnia bona pariter cum illa; minden

isteni áldások eggyüt-adatnak vélle.
Erre-nézve, Isten ő-maga egybe-köti az imádság és isteni

4 Zach. 12. kegyelem lelkét, mikor azt mongya: 4 Effundam Spiritum gratia;
v. 10. et precum ,. kiöntörn a kegyelem és imádkozás lelkét, rnint-ha azt

mondaná; hogy eggyüt-jár a kegyelem és imádkozás: mert az
imádság csatorna, mellyen reánk szivárkoznak minden áldásole Azt

b Aug.PsaI.65. írja Szent Ágoston; hogy 5 valakirtil Isten az imádságban-való
in fine. buzgóságot el nem vészi, attúl irgalmasságát meg nem vonsza:

Quod concessurus est, si differt, non aufert. Cum uideris non a· te
amoiam deprecationem tuam, securus esto, quia non est a te amota
misericordia ejus. Azért, más jeIét nem adá Isten Ananiás-nak,

6 Act. 9. v. 11. hogy Szent Pál. 6 választott edény és Christus dücsősségének ter
jesztésére rendeltetett; hanem, hogy, Ecce orai ; imádkozásban fog
lalta magát: jelentvén, hogy örök bóldogságra választott ember,
a ki gyakoroIlya az imádkozást.

Némely Szent Atyák, hasonlíttyák az imádkozást a gyomor
hoz, vagy ételhez, italhoz. Mert, miképpen, ha a gyomor megbomlik,
ha étellel, itallal ember nem tápláltatik, elerőtlenedik, elszakaszko
dik, meghal belé; ha pedig a gyomor helyén vagyon, megújúlnak,
megvastagodnak, erejekben maradnak minden részeink : azon formán,
ha a mi lelkünk imádkozással vastagodik, gyors és vídám minden
üdvösséges munkákra: de ha az imádkozásban megfogyatkozunk,
szárazon és erőtelenűl maradunk rninden jóra.

Sokan azt írják; hogy az imádság, ollyan, mint egy közönsé
ges orvosság, mely minden lelki nyavalyát meggyógyít. Az orvosok
külörnböző betegségnek külörnböző orvosságot rendelnek; és gyakran
egy orvosság nem lévén elég, sok italokkalorvosolnak egy beteg
séget: de a lelki nyavalyákra-nézve, az imádság' elégséges orvosság:
mert minden bűnöket megtisztít : minden áldásokat megszerez :
minden kísértetek-ellen győzedelmet vészen; melyre-nézve, arra

7 Matt. 26. tanítá Christus 7 ApostoJit, hogy, ha kísértetbe nem akarnak esni,
v.41. imádkozzanak. Szent Jakab arra ínt; hogy, 8 ha szomoruságban

8 Jac. 5. v. 1~. vagyunk, imádkozzunk: ha vígak vagyunk, Istent dicsírjük. Egy



AZ IMÁDSÁGRÚL. 11

szóval; mint a ~~anná-ban, 1 minden gyönyörűséget, minden ked- l Sap.16. v. 20.

ves ízt találtak a sidók: úgy az imádkozásban, minden jó talál..
tatik. Hogy pedig mi nem érezzük ezt a csudálatos gyönyörüsé-
get az imádkozásban, oka az, mert meg nem kóstollyuk: 2 Gicstate. 2 Psa!. 33. v. 9.

et videte ,. kóstollyátok és akkor érzitek ízit; mert ez oly dolog,
mellyet 3 senki nem tud, hanem csak, a kinek adatik. 8 Apoc. 2.

Arany-szájú Szent János 4 azt írja, hogy az imádság ollyao H Ch:~~~~tom.
mint a sovány és száraz kertben a forrás: melyből, ha nem öntöz- Tract. de Orat.

tetnek, kiasznak a vetemények; újulnak pedig, zöldellenek, virá-
goznak és gyümölcsöznek, ha abból öntöztetnek. Elhervadnak és
asznak akár-mely nagy jóságok az emberek lelkéből, ha imádsággal
nem öntöztetnek. Jól tudta ezt Dániel ; 5 és azért, mikor Dárius 5 Dan. 6. v. 6.

király, életvesztés-alat parancsolta vólna, hogy harmincz napig 10. ll. 12.

senki ne imádkozzék: inkáb választá, hogy megölessék, hogy-sem
az imádkozástúl megszünnyék.

Ezek mind igazak, és efféle hasonlatosságok elégségesen rnu
tattyák az imádságnak böcsülletes hasznait : de nékem úgy tetczik,
hogy felségesb és dücsősségesb méltósága az imádságnak három
dologból ismértetik :

Először abból, hogya hívek könyörgését Isten ő-maga 6 áldo- 60sere 14. v.B,

zatnak, az-az, isteni tiszteletek-közöt legméltóságosb cselekedetnek
nevezi. Mert a mi ajakink tulkait, 7 Hostiam. Sacrificium laudis, 7 Hebr. 13.

dicsiretek áldozattyának híja. És, nem e földön füstölgő áldozattyá- psa1.v4~.5~.14.

nak, hanem oly áldozatnak, mellyet a mennyei 8 Angyalok arany- 6 Apoc, 8. v. 3.

edényekbe szednek, Meny-országba visznek és kedves szagok Cap. 5. v. 8.

illatozásával Isten széki-eleibe bocsátnak. NEvel a mennyei dolgok Tob. 12. v. 12.

felségét a mi szavainkkal vóltaképpen ki nem mondhattyuk: ezekkel
a mi földünki szókkal, árnyék- és példa-által, jelenti a Szent Irás
az imádság drága-vóltát: melynek felszedésére mennyei angyalok
jőnek: és nem cserép- vagy fa-edénybe, hanem arany temjényezőbe

szedik: felszedvén, nem hadgyák a földön, hanem Isten országába
viszik; mínt ám Rafael 9 mondá, hogy ő vitte a Tóbiás imádságát rros.tz.e.rz,
Istenhez; Meny-országban-is nem egyebüvé, hanem az áldozatok
tulajdon helyére, az oltárra, még pedig arany-oltárra tészik : hogy
onnan, 10 Sicut incensum in conspectu Dei, drága-illatú szag-gyanánt, 10 Psal. 140.

Isten székihez jusson, és az Istent, Szent Angyalival egyetemben, v.2.

gyönyörködtessé. Ennél felségesb igékkel és csudálatosb hasonla
tosságokkal ki nem mutathatta a Szent Lélek a hívek könyörgé-
sének böcsülletességét.

2*
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Vaj ha testi szemeiddel látnád, keresztyén ember, mint forgód
nak az Angyalok körűlled, mikor könyörgesz; rninémű böcsüllettel
szedegeti k fohászkodásidat és köny-húllatásidat; mely örömmel
viszik Isten-eleibe! Vaj ha értenéd, mely kedves illat Isten-előt

az aítatos könyörgés: bizonnyal hiszem, hogy annak gyakorlását
minden világi jóknál fellyeb böcsüllenéd.

Tudgyátok-e miért akarta és rendelte Isten, hogy, miképpen
szántás-vetés-által ád kenyeret; a műves-emberek fáratsaga-után ád
hajlékot: azon-képpen az ímádság-által segítcse gyarlóságunkat;
gazdagítcsa szegénységünket ; tellyesítcse mennyei áldomásival lel
künket? Nem azért bizony, mint-ha nem tudná szükségünket ;

I Heb. 4. v. 13. mert az ő szemei-előt 1 nyilván vannak mindenek ; sem azért, hogy
kérésünkre megváltoztassa szándékát, és szűve megesvén rajtunk,

il Mal. 3. v. 6. megadgya a mit nem akart adni; 2 mert az Isten akarattya és tanácsa
Nu~. 23. v.19. semmi könyörgéssel nem változik: és annál egyebet sem ád sen
Isai 46. v. 10.

kinek, a mit öröktúl-fogva rendelt adni. Hogy azért, a mit Isten
örökfűl-fogva nékünk rendelt, nem külömben, hanem könyörgés
által adgya: oka nem egyéb, hanem, hogy az imádság ő-magában

nagy isteni tisztelet, nagy méltóságos dolog: és a ki Istent segít-
aPsaI.49.v.15.ségűl híja, az tiszteli őtet: a Invoca me,' et honorificabis me,' mert

a ki Istennek könyörög, az ő nagy hatalmát, adakozó jó-voltát,
könyörülő irgalmasságát vallya: reménségét ő-benne veti. És, mi
képpen tisztességének tartya Isten, mikor ő-tőlle valamit kérünk:
úgy boszszúságnak és gyalázatnak itíli, ha őtet elhagyván, mástúl

4 4. Reg. 1. v. 6. várunk segitséget ; mint 4 Illyés-által megjelenté Ochozias királynak.
Másodszor: abból ismértetik az imádság méltósága; hogy az

Isten fia emberi testbe öltözvén, nem-csak maga lén mester az
• Matt. 6. v. 9. imádkozás formájának fi tanitására, mivel egyéb tanítók elégtelenek

vóltak arra; nem-csak czikkelyenként előnkbe adá a Mi-Atyánk
rendiben, mint kel imádkozásunkban Istentűl kérnünk; nem csak
szép intésivel és parancsolatival édesite az imádkozásra, hanem
ő-maga, földön jártában, gyakor imádkozásban foglalta magát.

6 Matt. 4. v. 1. Keresztelése-után, minek-előtte predikállani kezdene, a pusztába 6

7 Luc. 6. v.1Z. méne, ott negyven napig bőjtöle és imádkozék. Mikor 7 tizen-két
Apostolt akara választani a Tanítványok-közzűl, egész étszaka

8 Mar 1 v 35· 'dl 'k M' l l S E l' b hMatt: 4: v: 1. 'lma cozek. enyiszer Ovassu \: a zent vange 10m an, ogy,
Luc. 5. v. 16. 8 Abiit in desertum locum, ibique orabat ; pusztába ment és ott
~:~t~ 1~.:· ;~: imádkozott? Hányszor mongyák az Evangelisták, 9 Ascendit in mon
Marc. 6. v. 46. tem, ut oraret ; hogy hegyekre ment imádkozni? Vallyon nem
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Szent Lukács szava-e az, hogy, 1 Erat pernoetans in oratione Dei ; 1 Luc. 6. v. 12.

étszakállott az imádkozásban? Szenvedését imádsá~on kezdé, rníkor ~:~: ;~.' :: :~:
a kertben leborúla és három ízben könyörge. Eletét imádságon Matt. 26.v. 39.

végezé; mert ama szókkal-eggyütt adá-ki lelkét: 2 Atyám, kezedbe 2 Luc. 23.v.48.

ajánlom lelkemet. Mikor halottakat támasztott; mikor ördögöket
űzött; mikor betegeket gyógyított, imádsággal kezdett csuda-téte-
lihez. 3 Ételét háladáson kezdette; étel-után, Hymno dicto, isteni a Matt. 26.v.30.

dícsíreteket mondott. És, ha az Istennel-való beszélgetés-által,
4, Moyses orczájának tekinteti fényességbe öltözék: Christus Urunk- 4 Ex. 34. v. 29.

nak-is szent színe dücsősséges fényességgel ékesitteték, 5 mikor ó Luc. 9. v. 29.

imádkoznék a Tábor hegyén. Egy szóval; megtellyesitette Christus
a mit mondott: <Oportet semper orare; hogy szükség mindenkor e Luc. 18. vv L

imádkozni: és minden üdőben, szűnetlen imádkozott. Mert, noha
a mi példánkra, hol a hegyekre, hol a pusztákba ment imádkozni:
de, minthogy az ő lelke, megállapodott vala a jóban, semmi egyéb
gondolat, vagy munka akadékot nem szerezhetett elméjében;
tétova sem ragadhatta gondolattyát. Azért, egyéb dolga-között-is,
szűnetlen minden üdőben imádkozott: annyira, hogy, mikor testi
érzékenségi álommal lenyomattak-is, azt mondotta: 7 Ego dormio, 7 Cant. 5. v. 2.

et cor meum vigila t ,. noha aluszom, de szívem ébren vagyon és
Istenre vigyáz. Ezek pedig a Christus imádkozási sok köny-húlla-
tásokkal, nagy fohászkodásokkal vóltak elegyítve, mint Szent
D 'l rÓ» 8.L a írja. 8 Hebr. 5. v. 7.

Mit gondoltok keresztyének; vallyon miért foglalta Christus
tellyes életét imádkozásban? Talám szüksége vólt valamire; és
azt magátúl meg nem szerezhetvén, mástúl kérte, mint mí? Hová
tészük tehát amaz igazságot; hogy az égen és földön 9 minden 9 Matt. 28.

hatalom Christusnak adatott? Mindeneket maga erejével cseleked- v.1S.

hetett Christus : de az imádkozás oly felséges isteni tisztelet, hogy,
ha semmit az-által nem nyernénk-is, méltó vólna magúnkat szű-

netlen abban foglalnunk ; miképpen a mennyei Szentek, 10 Die ac 10 Apoc.4. v. 8.

nocte requiem non habetdes ,. éjet-napot, fáradatlanul isteni dícsé-
retben töltenek. Oh ki nagy dolog ez, mellyet az Isten fia és a
mennyei Szentek, szűnetlen gyakorlanak !

Harmadszor: az imádság ereje és méltósága abból tetczik-ki ;
hogy nem halandó és gyarló embert győz-meg, hanem Istent
magát hatalmas erejével úgy hozzánk hajtya, hogy akaratunk
szerént cselekeszik mindeneket. Mikor Jákob szarándokságából
haza tére, virratta-felé küzködni kezde vélle egy 11 angyal: és azt II Gen. 32.v.24.
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megragadván, addig el nem bocsátá, míg áldást nem vén tőlle.

Az áldás pedig az lén; hogy, akit eléb Jákób-nak, az-az, csalárd
nak híttak, lsrail-nek, az-az, Pramalens Deo, Isten-ellen győzedel

mesnek nevezé. Magyarázván Oseas proféta, micsoda küzködéssel
IOsere,12.v.4.nyert Jákob lsten-ellen győzedelmet, azt írja: 1 Flevit et rogavit

eum ; hogy sirással, könyörgéssel jutott adiadalomhoz.
Ez az imádságnak felséges ereje és méltóságos hatalma, hogy

a nagyhatalmú Istent meggyőzi és megtartóztattya. Hallyad minémü
szókkal jelenti ezt ő-maga a Felséges lsten: ki, mikor ugyan elúna
kodott vólna a sidó népnek sok tétovázó engedetlenségén, Moyses-

2 Ex. 32. v. 10. nek így szólla : 2 Dimitte me, ut irascatur furor meus, et deleam
3 Ex. 32. v. 11. eos .. bocsás-el engem Moyses, had roncsarn-el ezt a népet. 3 Moyses

auiem orabat ; Moyses pedig, ugymond a Szent Irás, imádkozik
vala. Elő-hozván Szent Dávid ezt a dolgot, azt mongya; hogy,
mint a szállott vár törésén szokott bérohanni az ellenség, úgy

Ps.105.v.23.indúlt vólt lsten a sidó nép romlására: de, <Stetit- in confractione
in conspeeiu ejus ; Moyses a törésre állott; könyörgésével meg

5 Ex. 32 v. 14. tartáztatta Istent: 5 Placatusque est Dominus ; és megengede az Úr
a sokaságnak.

Másutt azt olvassuk; hogy, midőn a sidóság felzendűlt

6 Num.16.vA3. vólna, 6 futva szalada Moyses Aaron-nal-eggyüt, az lsten sáto
7 v.45. rába. Megharaguvék lsten és azt mondá: 7 Delebo eos; elrontom

8 Sap. 18. v. 21. / /. , -r
Mikor Isten óket. A Szent Iras utánna veti ; hogy, 8 Aaron pro) erens seruitutis
rontani akar sua seutum orationem , restitit irce; ragadá Aaron az imádság
valamely or- / , , II '11 I h . / k El" . hszágot, elfogjapaiSSat es e ene-a a az sten aragjanak. zze ismertetven, ogy
kedves szol- oly pais az imádság, mely az lsten kezéből bocsátott nyilakat meg-
gait, hogy ne ,/ .' . I 0/ 9 T. tertionit .imádkozzanak tartoztattya, es, ammt sten o-maga rnongya, rn erpom sepem .

érette. 1°0pponit murum: 11 Tenet Deum ; aki buzgó szűvel könyörög,
Je:..;1/i~.4. gyepet, sőt kő-falt, vét lsten-eleibe és megtartóztattya az ő haragját.

c. 14. v.ll. A mint másut előhozzuk. sokat okoskodtak a Darius király
9 EzeCh

Ó
22. komornyiki, hogy feltalálnák, 12 micsoda erősebb a földön? De ha

IQ E:e:h: 13. ebben a tanácskozásban szóm válna, úgy tetczik, bátorsággal azt
11 :. 5. ~ mondanám; hogy minden teremtett hatalmasságnál erősseb az

Isai. 64.v. t • imádság: mely Istent magát meggyőzi: felgerjedett haragját meg
Infra, Dom. h' .' 1 k . h I d b k / 0/

XXII. post. eny ItI: es azt cse e eSZI, ogy sten enge em eme es az o
Pentecost. akarattyán jár.
Conc.B. Kemény mondások válnának ezek, ha a Szent Irásban nem

Ja 3. Esdr. 3. 4. találtatnának. De, mikor Josue megállata a napot könyörgésével,
J8Jos.IO.v,14.azt mongya a Szent Irás: 130bediente Domino voci hominis, hogy
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azért lett ez, mert az ember szavának engedett Isten, a ki:
l Voluntatem timentium se faciet : híveinek akarattyán jár, azok- I Ps. 144. v.19.
nak könyörgését meghalgatván. Azért az imádság, néminemű-

képpen mindenhatóvá tész i embert az égen és földön. Mert oly
Privilegiumot adott Isten a módgyával rendelt imádságnak, hogy,
2Omnia qucecumque orantes petitis, accipietis, et euenient uobis : 2 Mar.ll. v.24.
semmit Isten meg nem tagad néki. Illyés Proféta 3 imádságával a Jac. 5. v. 17.
az egeket bétette, hogy három esztendeig és hat hólnapig esőt Luc. 4. v. 25.
ne adnának. Viszontag, mintha az egek kulcsaival bírna, imád-
kozásával felnyitotta. Josue, 'könyörgésével a nap-keréket meg-4Jos.10.v.14.
kötötte, hogy ne fordúlna. Ezechias király imádsága tíz órával
5hátráb voná a nap forgását. Moyses 6 imádsággal győzé Amaleket. °Isai.38.v.3.8.
Jósafat "könyörgéssel vőn hatalmat az Ammonitá-kon. Vallyon: ;~~'al/ ;0.1 ~:
Babyloniá-ban "nem kötéjé-meg a tüzet a három Szent lfiak 21. 22.
könyörgése? Vallyon, a tenger habjait és a sebes vizek folyásit "Dan·5~.v. 24.
nem száraztá-e ki "a Moyses és Josue imádsága? Vallyon, az orosz- 9 Exo.14.v.21.
lányok torkát nem fogá-e bé IOa Dániel esedezése? Mivel gyógyúla Jos. 3. v.16.
ki betegségéből 11 Ezechias király, ha nem imádsággal? mert, a bőlcs 10~~~••~.~;.2.
mondása-szerént 12 nem pénzért mint a testi orvosok hanem imád- II Isai. 38. v. 5.

o o ' '. o o .' o 12 Eceli, 38.v. 9:
sagert orvosollya Isten a betegeket? Mí szabadí ta kl 13Szent Petert la Act.12. v. 5.
az erős tömlöczből, Jónást 14 a czet-hal gyomrából és tenger feneké- 14Jon. 2. v. 10.
ből, hanem az imádság? Az imádság tévé győzedelmessé 15az lOExo.~~.V.l1.
Israel fiait Amalek-ellen; Juditot 16 Holofernes-ellen; Ezechiast 16 Jud. 4. v. 13.
17 Sennacherib-ellen Az imádsás szerze 18 kedves mazzatot magtalan l7Jsai.37.v.21.

, . b b 18 1. Reg. I. v.
Anna-nak. Az imádság készíté 19 az Apostolokot, hogya Szent 26.
Lelket elvennék. Egy szóval; oly ereje vagyon az imádságnak, 19 Act. 1. v. 14.
h 2° "Ih nk n ket ri I 1 h o. o et cap. 2.ogy a le o et, sot az ege et a ta - attya: es vrssza nem ter, 20 Eccli. 35. v.
hanem Istentűl megnyeri a miért bocsáttatott. Ha adós vagy Isten- 21.
nek: könyörögj és megbocsáttatik; 21 Debitum dimisi tibi) quoniam 21 Matt. 18. v.
rogasti me. Ha szomoruságban vagy: híjd segítségűl Istent és sza- 32.
badúlást találsz: 22 Inuoca me in die tribulationis, eruam te. Ha 22 Ps. 49. v. 15.
tudatlan vagy: kérj bölcseséget Istentűl, és megadatik: 23 Si quis 28 Jac. 1. v. 5.
indiget sapientia) postulet a Deo, et dabiturci. Ha az ördögi kisér-
tetektűl tartasz: 240rate, ut non intretis in tentationem ; imádkozzál 24 Matt. 26. v.
és megszabadúlsz tőlle. Egy szóval: igazán írja Szent 25 Bernárd; 20 B 41.Sern. erm.
hogy az isteni Felség nagy-vólta úgy felmagasztallya kedves szol- 85. in cantica.
gait, hogy Fiunt Omnipotentes, mindenhatók lésznek: nem-csak
azért, hogy Isten segítségével minden üdvösséges jókat cseleked-
hetnek; hanem, hogy könyörgésekkel mindent megnyerhetnek.
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Tudgya jól a pokol-béli ellenség, hogy az imádság minden
nyavalyáink orvossága, minden jók forrása. És miképpen Holofernes,

I Judit. 7. v. 6. 1Betuliá- nak megvételét abban helyheztette, hogy a mely forrás
a városba szolgált, azt elvegye: úgy az ördög, minden mcster
ségét és tehetségét arra fordíttya, hogy az imádkozástúl elvonnyon.
Azért, mikor a harangszóval Szentegyházba hívatunk, úgy tetczik,
mintha az ördögök mind oda idéztetnének ; oly sok és alkalmatlan
gondolatokkal ostromolnak imádságainkban: oly dolgokat jutatnak
akkor eszünkbe, mellyek azon-kivűl elménkbe sem ötlenének. Ez az
oka, hogy az Anyaszentegyház minden óránként-való imádsági

, Psa!. 69. v. 1. elein, azon kéri Istent: 2 Deus in adjutorium meum iniende :
Domine} ad adjuvandum me festina " hogy késedelem-nélkül nyúj
cson segítséget, mellyel győzedelmet vehessen az imádság-hábor
gató ellenségén.

II. RÉSZE. Ha ennyi sok és böcsülletes méltoságit, ily kimagyarázhatatlan
nagy hasznait értvén az imádságnak, még sem gerjed szívünk
ennek gyakorlására: négy-lábu barmoknál oktalambak vagyunk. De
abban áll a mesterség, hogy tudgyuk és ércsük módgyát ennek

8 Jac. 4. v. 3. a foganatos imádkozásnak. Mert, a Szent Jakab 3 mondása-szerént,
sokat kérünk Istentűl, és meg nem nyerjük, mert nem jól kérjük.

'Habac.l. v. 2. Habacuc Proféta is, a sidók képében azon panaszolkodik; 4 hogy
sokat kiáltanak, könyörögnek, de meg nem halgattatnak : mivel
Isten imádságnak sem tartya, ha a kérés nem úgy bocsáttatik
hozzá, mint ő kívánnya. Innen vagyon, hogy noha az Apostolok,
sok ideig tanúltak vala a Christus iskolájában; sokszor sokat kér
tek vala től1e: még-is, a mái Evangeliomban azt mongya nékik:
Haetenus non petistis quidquam ,. hogy eddig semmit nem kértek:
mert nem úgy kérték, a mint kívántatott. Ebből megtetczik, mely

6Theodoret.1i. balgatag bizakodással vítatták a Massalianusok, "hogy a keresztség
4. Histor. e.ro, sem szükséges, csak imádkozzunk: mivel Isten ígérte, hogy vala

mit kérünk, megadgya. De eszekbe kellett vólna venni, hogy az
6 Joan. 15.v.7. illyen ígéretek oly ok-alat lettek; "ha azt cselekeszük, a mit Isten

14. parancsol: ha ollyat és úgy kérünk tőlle, a mint akarattyát kinyi
latkoztatta.

Ha meg akarjuk tanúini, mint kel imádkoznunk, Istenhez kel
7 Luc. ll. v. 1. fohászkodnunk : 7Domine} doce nos orare. Quid oremus sicut oportet,
Rom. 8. v. 26. nescimus : Uram, tanícs minket az imádkozásra: mert nem tudgyuk

a mint kívántatik, mit kel tőlled kérnünk. Miképpen a járást kisded
korúnkban, nem egyéb oktatásból tudgyuk, hanem járásból ; úgy
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az imádkozást, gyakor imádkozással tanúllyuk. Mindazáltal, a lelki
tanítók, sok szép oktatásokat adnak az illendő imádkozásrúl

Némellyek feljegyzik a külső dolgokat, mellyek illendő-képpen

kívántatnak a könyörgéshez.
Először: azt taníttyák ; hogy az imádkozásra helyt kel válasz-

tani. Ez pedig, közönségesen a templom, mert Isten a templomot
imádság-házának nevezi: 'Domus mea, domus orationis vocabitur. l Matt. 2 lov. 13.
Annak-okáért, nem-csak 2 Anna Profetissa, nem-csak 3 a Fariseus és 2 Luc. 2. v. 37.
Publicanus, nem-csak 4 a Candaces királyné szolgája: hanem, 5Szent:Luc.lS.v.13.Act. 8. v. 27.
Péter és a töb Apostolok templom-ba mentek imádkozni, sőt, a kik - Act. 3.v. I. c.

templom-oe nem mehettek, 60rczájokkal a templom-felé fordúltak 2. v. ~6.~. 5. v.
S úgy imádkoztak. Mert az Isten, kivált-képpen való ígéretet adott 6 D;;'6~~: 10.
arrúl, hogy az imádság-házában meghalgattya és vígasztallya híveit: 3. Reg. 8.v.44.
7 Latificabo eos in domo orationis mece. Ugyan-is, templom-oesv 7 Isai. 56. v.7.
vagyon Christus, a kegyelem-székiben, a Szent Oltáron: ot vannak 3. Reg. 9. v. 3.

az Angyalok: ot a hívek aítatossága, az Anyaszentegyház szer-
tartása és könyörgése gerjeszti és izgattya embert a buzgóságra:
és az Isten szolgainak eggyüt-való könyörgése hathatósbá és
Isten-előt foganatosbá tészi az imádságot.

Másodszor: azt kiván nyák ; hogy üdőt válaszszunk az imád
kozáshoz; és intenek, hogy főképpen reggel, a nap első sengéjét,
fordítcsuk az imádkozásra. Mert Szent Dávid sok helyen írja;
"Iicgy megelőzte a nap felkelését könyörgésével. Isten ő-maga8 I's.lU7. v.B,Ps. 118. v. 62.
arra felel; "hogy a ki ő-hozzá reggel folyamik, megtalállya őtet: 148. Ps. 87. v.
és 10 a ki reggel kél Istenéhez, mingyárt felébred ahoz az Isten. 14. Ps. 5. v. 4.
Erre-nézve, ugyan parancsollya 11Jeremias mindeneknek, hogy ~·P~~~~:.·:'·l~:
idején kellyenek az Isten szolgálattyára. Noha a Manna tűzben 10 Job,8 v.5.6.

1 d d .h 1 12 " f' . t If 1 t A . t Isai. 50. v. 4.meg nem o va ott; e mt e t vero- eny er e, e o y . zer a II Thren, 2. v.
Mannát 13 csak reggel, nap-kelet-előt szedték : Ut doceret prceuenire 19.

diem ad orandum ; hogy ezzel, a nap-kelet-előt-való imádkozásra 12 S;r 218~' v.
taníttatnánk, 13 Exo. 16. v.

Harmadszor: azt tanácsollyák; hogy, mikor imádkozni akarunk, II 3~~e:.18. v.
mint szűkölködő kúldúsok; mint királytúl kegyelem-kérő vétkes 54. 2. Paral, 6.
rabok, alázat~sságunk jeleit mutassuk testünk külső állapattyával. 15 D:~.~~~. 10.
Salamon az O Testamentomban, Ukét térdére álván és kezét kiter- Mich. e. v. 6.
jesztvén imádkozott. 15 Daniel-rűl és Michceas-iiú olvassuk, hogy ~~:'~.·:ó.::;~.·
térden-álva esedeztek Istennek. 16Szent István) Szent Péter és Szent v.ae.e.et.vs.
Pál sőt ő maga Christus térdre estek úgy imádkoztak. Az Luc. 22. v. 41.

, , ',. ' 17 2. Reg. t 2. v.
O Testamentomban, 17Szent David es Judit aszszony; az Uj Testa- 16.Judit.9.v.1.

Pázmány Peter művei. V·lI. kötet. 3
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17 Eceli. 18. v.
23.

1 Matt. 2. v.ll. mentomban, 1 a három Szent Királyok, és ő-maga Christus, arczúl
c. 26. _v. 39. borúltak a földre, könyörgésekben; mint szinte a mennyei Vének
Apoc. v. v. 8. is. Mért, ha sokszor földreborúlunk a világi királyok-előt, noha

ezekben csak morsácskája vagyon az isteni hatalomnak: rnentűl

illendőb, hogy Isten-előt földig megalázza ember magát?
Ezek mind jók és dícsíretes dolgok: de azért, nem ál ezekben

az imádságnak tekélletessége.
! Luc. 5. v. 16. Mert, elsőben tudgyuk; hogy 2 Christus sokszor hegyeken és
cap. 6. v. 12. pusztákban imádkozott· Jákob 3 a mezőben : 'Tudi; és 5 Szent Péters G 94 63 . , , ,
4 J:;i~.~ t~. 5: a háznak felső részében könyörgöttek : a jó lator a kereszt-fán;
5 Act. 10. v. 9. Dániel az oroszlányok közöt; Jónás, a ezet-hal gyomrában imád-

koztak; és meghallgatta Isten őket. Christus Urunk is azt taníttya,
6 Joan. 4.v.2!. hogy 6 az imádkozás bizonyos 7 helyhez nem kapcsoltatott, sőt

7 ~1att. 6. v. 6. azt tanácsollya, hogy titkos kamarába mennyen ember és ot
Tim.2. v.S. könyörögjön. Szent Pál pedig azt kívánnya, hogy s/n omni loco,

minden helyen imádkozzunk: az-az, mikor a műves-ember varro
gat, vagy farag; mikor a szakács főz, vagy mosogat; mikor az
aszszony fon vagy egyéb kézi-munkát mivel, akkor-is imádkozzék:
az-az, mikor munkájához akar kezdeni, emellye szemét Istenhez,
a ki jelen vagyon; és szüvének belső indúlattyával kérjen segít
séget attúl, a ki-nélkül semmit sem mivelhet. Munkája-között-is,

9 Eph. 6. v. 18. gyakran azont cselekedgye. Igy, "Orantes omni tempore in spiritu "
10 Luc. 18. v. 1. minden üdőben lélekkel imádkozik ember. Egy szóval; 10 Semper"
1.Thes.5.v.17. sine intermissione : rninden helyen minden üdőben kellemetes és
Eccli. 18. v. 22. szükséges az imádkozás. És az mo~datik imádkozni ~indenkor, a ki

mennél gyakrabban szenvedi az emberi gyarlóság, '* minden dolgai
között Istenéhez emeli szívét, dícsírvén, hálákat adván, kérvén őtet.

II Gen. 24. v. Az üdőt a mi illeti; Isaák l1 estve-felé imádkozott. Szent Dávid,
12 p 63. 12 Vespere, et mane, et meridie : 13 Septies in die; estve, reggel,

5.54. v. 18. •
13 Ps. 118. v. dellyest: nap-estig hetszer, könyörgött Istennek. Christus Urunk

164. setét étszakának csendesz idején imádkozott sokszor.
14Exod.17.v.9. Végezetre; '<Moyses fen-álva; " Isaák sétálva; 16Ezechias
::Ge~. 24.v.62. beteg ágyában; a jó lator kereszt-fán fügve imádkoztak; és meg-

Isai. 38. v. 2. "
halgatta oket lsten.

Hogy azért imádságunk Isten-előt kedves, foganatos légyen,
úgy tetczik, fő-képpen négy dolog kívántatik hozzá.

ELŐSZÖR: a Bölcs tanácsát kövessük: 17 Ante orationem, pra:
para animam tuam; et noli esse quasi homo qui tentat DEUM; és

* = szenvcdteti, bántja, csüggeszti az emberi gyarlóság.
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az imádság-előt, úgy készítesük lelkünket, hogy ne láttassunk imád-
ságunkal csúfolni Istent: mint a kik Christus-előt 1térdet hajtottak, l Matt. 27. v.

de szájokkal pökdösték. kezekkel pofázták őtet. Ez a készület 29.

abban ál, hogy, miképpen Moyses 2levetette saruját} mikor a csipke- 2 Exod. 3. v. 5.

bokorhoz akart közelgetni; miképpen az Ó Testamentom papjai
3 megmosták lábakat, mikor az Isten oltárához járúltak imádkozni: 3 Exod. 40. v.

úgy mí, ha lelkünket halálos bűnnel mocskoltuk, abból kitisztúl- 28. 29. 30.

lyunk; és, töredelmes szűvel siratván esetünket, jobbúlásra igye-
kezzünk. Mert, a ki tudgya, hogy halálos bűnben vagyon, és nincs
szándéka hogy abból kitisztúllyon: annak imádsága nem foganatos
Isten-előt; 4 Non est speciosa laus in ore peccatoris. És, a mint 4 Eceli. 15. v. 9.

sokszor mongya a Szent Irás; akár-menyit imádkozzunk, meg nem
halgat Isten, "ha ragadománnyal, ártatlan vérrel és egyéb gonosz- fi Isai.!. v. 15.

sággal mocskosok vagyunk. Jer. 14. v. 12.

Jól értette ezt Szent Dáoid ; és azért éneklette : 6 Iniquitalem 6 Ps. 65. v. 18.

si aspexi in corde meo, non exaudiet Doniinus ; hogy, ha szívében
gonoszságot látott, ottan tudta, hogy meg nem halgattya Isten.
Mert, egy az; hogy csak arra felel lsten fogadasával, hogy, ha
ő-benne maradunk (az-az, ördög tagjai nem lészünk.) megadgya,
a mit kérünk: 7 Si manseritis in me, quodcumque uolueritis, petetis, 7 Joan. 15. v. 7.

et fiet vobis. 8 Quidquid peiierimus, accipiemus: quoniam mandata 8 l. Joan. 3. v.

ejus custodimus, et qua: sunt placita coram eo, facimus. Más az; 22.

hogy, a mint Zachariás-rúl olvassuk, ua ki Isten szavát és paran- 9 Zach. v. 7.13.

csolattyát megveti : érdeme-szerént arra méltó, hogy Isten se
adgyon helyt az ő kivánságának. Azért mondgya a Bőlcs: l°Qui 10 Prov. 28.v.9.

deelinat aures suas 11e audiat lcgem, oratio ejus erit execrabilis ,. cap. 2l. v. 13.

hogy valaki elfordíttya fülét az Isten törvényétűl, annak imádsága
gyülölséges. Jeremias Proféta-is, okát azt adgya, miért nincs sok-
szor foganattya könyörgésünknek : 11 Nos inique egimus, idcirco tu II Thren. 3.

inexorabilis es ; mert vétkeinkel haragra indítottuk az Istent: és, v.42.

120pposuúnus nubem, ne transcai oratio ; bűneink temérdek felhőjét 12 v. 44.

közbe-vetettük, hogy égbe ne hasson könyörgésünk. Innen vagyon,
hogy az Ó Törvényben erőssen parancsolta Isten; hogy, mikor a
pap imádkozni akar, 13megmosgyék: megmosódván, drága ruhákba 13 Exo. 29.v. 4.

őltözzék és tűkörbe nézve úgy ékesítcse magát, hogy mocsok ne Exod, 38. v. 8.

találtassék benne. Az Új Testamentomban pedig, azt parancsolta
Christus ; hogy, 14 mikor imádsághoz kezdünk. mindennek meg- 14Mar.ll.v. 25

bocsássunk, ha azt akarjuk hogy Isten megbocsásson nékünk.
Mert, akkor lehetünk tellyes bizodalommal, hogy Istentűl meghal-

3'
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I 1. Joan. 3. v. gattatunk, 1 Si cor nostrum non reprehenderit nos " ha semmi nem
21. vádollya szívünket. Ugyan-is, az Ur Isten, 2Voluntatem timentium

2ps.144.v.19. d'
se faciei, et eprecaiionem eorum exaudiet : azoknak akarattyán
jár és azok könyörgését halgattya, kik őtet félik, A kik pedig a
Szentegyházban imádkoznak és onnan kimenvén részegeskednek,

:l \'s. lOS. v. 7. feslettűl élnek, csalárdsággal kereskednek: 3 Oratio eorum fiet in
peccatum; azok imádsága haragra indíttya Istent.

Mikor azért imádsághoz akarunk kezdeni: elsőben, alázatoson
vádollyuk Isten-előt háládatlanságunkat : bocsánatot kérjünk és

• Joan.D, v. 31. jobbúlást igérjünk. Mert, noha, 4 Deus peccatores non exaudit ;
Isten az bűnösöket meg nem halgattya, a kik, tudniillik, bűnben

5 Judit.9.v.16. való szándékban maradnak: de, 5 Humilium semper piacet depre
catio; a maga-megalázök és bűnökből kitérni igyekezők imádsága

"Job.35. v.12. kedves ő-előtte. 6 Et non exaudiet superbiam malorum " a gonoszok
kevélységét pedig, akár-mint kiálcsanak, sem halgattya. Innen vólt
a régi Szentekben ama dícsíretes szokás; hogy, mikor Istentűl

7Gen. 18. v. 27. valamit akartak nyerni, imádságok kezdetin vallást tettek, 7 hogy
Ps. 10Z. v. 14. ők Isten-előt csak porok és hamvak.
Job. 10. v. 9.

MÁSODSZOR: szükség, hogy az imádság idején, egyéb gondo-
latokat kirekeszszünk: és nagy figyelmetességgel, nagy isteni féle
lemmel, abban foglallyuk elménket, a mit kérünk nyelvünkel. Hogy

8 Eccl.1S. v.23. azért ne láttassunk Istent csúfolni: az imádság-előt, 8 lelkünket
9 Gcn. 22. V.5. úgy készítcsük, a mint kívántatik. És, mint Ábrahám, 9 áldozni

indúlvan, szolgáit hátra hagyá: úgy mí, ne csak a világi hiusá-
gokat, hanem egyéb hasznos, vagy szükséges dolgokat-is, kirekesz

lD Aug.in Psa!. szünk elménkből. Azt írja Szent Ágoston: 10 Quando legis, DEUS
~5 ..sub initiu~ tibi loquitur: quando oras, cum DEO loqueris. Si interpellas judi-
In illud: qUia t t d' t t b 't d l . d' .

tu Domine cem U e au 'la ; e su 'l o cum a eum oquens, 'imittas eum,
suavis. et incipias jabulari cum amico tuo: quando te tolerat? hogy mikor

olvasunk, Isten szól nékünk: rnikor imádkozunk, Istennek szóllunk.
Ha azért, a ki súllyos igyében, fejedelmének vagy birájának akar
könyörögni, egyéb gondokat és gondolatokat félre-tészen, tétova
nem szemlél, másokhoz nem szól, hanem arra figyelmez, a mit
kel mondani : nem illik, hogy egyebet gondollyunk imádságunk
idején, hanem csak azt, hogy Istennel szellunk. Christus Urunkrúl

II Joan. 11. v. olvassuk, li hogy szemét felemelte az égre, mikor imádkozott: tanít
41.cap.17.v·1. ván ezzel, hogy gondolatunkat, akaratunkat, kivánságinkat a földi

dolgoktúl el kel szakasztani és az égbe kel fordítani elménket,
mikor imádkozunk. Semmi gondolat, semmi külső érzékenség indú-
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lattya és mutatása, csak egy szempillantásig-is, el nem vonhatta
a Christus lelkét az Isten látásátúl. De, hogyamí fogyatkozásinkat
példajával tanítaná, éjjel és pusztában szokott vala imádkozni:
hogy a külső tekíntetek és nappali zörgések másra ne fordítanák
gondolattyát.

Mikor azért imádságunkhoz akarunk kezdeni: eszünkbe jus-
son legelőször; hogy Isten-eleibe megyünk : 1 Istenünk és az Ő 1. Cor. 4. v. 9.

angyali szemei reánk néznele 2 Cogitcmus circumspectioneni DEI; 2 EccI.14.v.22.

meggondollyuk, hogyamí Urunk láttya, mit mivelünk. Miképpen
azért Moyses, noha testi szemeivel nem látta az Istent, de hitivel
szemlélte, 3 mint jelen-lévőt: úgy mí, keresztyén hitünk tanitásából,> Heb.l1,v.27.

meggondolván, hogy vólta-képpen jelen vagyon a mí Istenünk és
reánk vigyáz; Szent Dávid-dal 4 azt kiálcsuk : Sen/per in conspectu 4 Ps. 18. v. 15.

ejus, oratio et meditatio cordis mei ; Istennek szeme-előt imádko-
zom; és, mint-ha testi szemeimmel látnám jelen-létét, úgy böcsül-
lörn Teremtőmet. Ha az Isten tekíntetire 5 a föld megindúl ; ha- Ps. 103. v.32.

6 az Angyalok meghorgadnak ő-előtte' ha 7 Tobiás három árá-ig 6 Job, 9. v. 13.
, , 7 Tob. 12.

földre borúlt, mikor hallotta, hogy mennyei Angyal vált előtte: v. 15.22.

gondold-meg keresztyén ember, mely igen kivántatik, hogyamí
Istenünk szemei-előt, nagy böcsüllettel és tisztelettel térdre essünk,
sőt leborúllyunk; és, mint az éhező kúldus a gazdag-előt; mint
a halálra-itílt ember, birája-előt, nagyalázatoson azt kiálcsuk :
13 Loquar ad Dominum meuni, cum sim pulvis et cinis .. noha por" Gen.18.v.27.

és hamu vagyok, de szállok az én Uramnak. g Mendicus sum, 9 Ps. 39..v. 18.

et pauper: Uram, én igen szegény kúldus vagyok; segícs engem.
lU Sana me Domine, quoniam injirmus sum: igen nyomorúlt beteg 10 Ps. 6. v. 3.

vagyok, gyágyícs-meg-engem. 11 Ut jumentum sum apud te: ostoba" Ps. 72.v. 22.

vagyok, mint a barom; oktas engem. 12 Ego sum puer paruulus, 12 3. Reg.3.v. 7.

ignorans egressum et introitum meum : tudatlan gyermek vagyok,
nem tudván, mit mivellyek. 13 Dabis ergo servo tuo cor docile, ut 13 v. 9.

possit discernerc inter bonum et malum : azért, Te adgy Uram
értelmet, hogy a ját megválaszszam a gonosztúl : Te adgy erőt,

hogy életemet kedved-szerént rendelhessem.
Annak-utánna, eszünkbe jutassuk; hogyamí Istenünk nem

a nyelvnek gyors pergésére, hanem értelmünk és szívünk buzgo
ságára figyelmez az imádkozásban. Jaj, ki sokan vannak, a kik,
u Populus hic labiis me honorat. cor autem eorum longe est a me " 14 Isai.29.v.13.

ajakokkal dícsírik Istent, de szívök távúl jár tőlle: a kik ízit nem
érzik az imádságnak, mint rágás-nélkül elnyelt falatoknak ! Menyin
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IPS. 61. v. 5. vannak, kikrűl igazán mondhattyuk Szent Dáviddal: "Ore suo
benedicebant, corde malediccbant : hogy pereg ajakok, forog nyel
vek, és szájokkal dícsírik Istent, de boszszontyák szívökkel, mely
tellyes gonosz vágyodásokkal? Vallyon nem minnyájan mond-

2 Ps. 39. v. 13. hattyuk-e : 2 Cor meum dereliquit me: 3 cogiiationes mea dissipatce
'Job, 17.v.11. sunt; hogy elbújdosik szívünk, elaszal gondolatunk, mikor imád

kozik nyelvünk? Vallyon, nem méltán azt mondhattya-e Isten
4 Gen. 3. v. 9. nékünk, a mit Ádám-nak: 4 Ubi es Adam? Hol vagy? hol jár eszed

és gondolatod? hová jutott nyughatatlan elméd? mely távúl vagy
attúl, a mihez készűltélj Imádkozni kezdettél és elméd a ládában
forog; könyörögni akartál és fajtalan gondolatokba gázoltál.

Mit csudállyuk tehát, hogy sokszor könyörgésünket eleibe
nem bocsáttya és meg nem halgattya Isten; ha, a Szent Pál

51. Cor. 14. mondása-szerént , 5 csak nyelvünk párája és szele a mí imádsá-
v. 14. gunk, de elménk üressen marad: az-az, nem imádkozunk, hanem

szelet fújunk ? Mert, miképpen a test, lélek-nélkül, nem ember:
úgy a nyelvel-való kérés, figyelmetesség-nélkül, nem imádság.

6 Aug. tom. 3. Mivel azért, <Oratío, est mentis devotio: id est, conversio in Deum,
De Spiritu 5etO per pium et humilem affectum ; az imádság elménknek Istenhez

amma, cap. . , , .
emelése, alazatos és altatos akarattal: nyilván kitetczik , hogy,
mikor elménk másut nyargal és világi dolgokba merűl, akár-mint
forgassuk nyelvünket, nem imádkozunk: hanem Istent csúfollyuk
és böcstelenséggel illettyük, nyelvűnkel néki szólván, szívünkel

7 Ecel. 2. v. 14. ördöggel és világgal végezvén. 7 Vce, terram ingredienti duabus.
viis; jaj azoknak, kik illyen két úton járnak.

Nem így, keresztyén ember, nem így cselekedgyél, ha imád
ságid hasznát akarod venni. Meggondold, hogy Istennel szóllasz:
lelked üdvösségére nézendő dolgokrúl szóllasz; mellyeket magadtúl
meg nem szerezhetsz és Istentűl sem nyerhetsz külömben, hanem
imádkozással. Azért, gondolatodat Istenre fordítcsad ; azokra a
szókra és dolgokra figyelmez, mellyeket Istennek mondasz. És,
ha az emberi gyarlóség-miat, akaratod-ellen, másra fordúl elméd:

8Gen.15.v.l1.cseleked azt, a mit Ábrahám: "kinek áldozattyát, mikor a legyek
esnék: * abigebai, elkergette, és eljárt dolgában. E mellett, fohász

9 Ps. 146. v. 2. kodgyál Istenedhez; és kérjed, hogy, 9 Dispersiones Israelis con
greget> elszélledett gondolatidat szedgye-egybe, És, miképpen a régi

10 3. Reg. 19. Szentek 10 béfedték szemeket, mikor imádkoztak, hogy látásokkal
v. 13/:~: 18. tétova ne vonatnék gondolattyok: te-is távoztas minden tétova

" Ellennék.
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zasra-indító dolgokat; és igyekezzél, hogy, Sursum corda, igazán
magasságban légyen szíved. Ha kedved-ellen, emberi gyarlóságból,
még-is imide amoda futamik gondolatod: ne törődgyél rajta; mert
Istent azzal meg nem bántod. Sőt, a mint Szent Dávid jelenti, az
lsten, 1 Cognovit figmentum nostrum ; látván a mí fogyatkozásin- I Ps. 102. v.14.
kat) úgy szánakodik rajtunk, rnint az atya fián. A kinek gyenge-
okosságu és fél-eszű fia vagyon, nem haragszik; hanem szána-
kodik rajta, mikor láttya, hogy helyesen kezdvén szóllani, hirtelen
oolondságba üti szavát.

HARMADSZOR; kívántatik a jó könyörgéshez az álhatatosság.
Mert az igaz embernek, Assidua, 2 szűnetlen-való imádságát mongya 2 Jac. 5. v. 16.
Szent Jakab foganatosnak. Nagy bizodalommal kel az isteni 3 kegye- 3 Hebr.. 4. v.16.
lem-széki-eleibe járúlnunk: tudván, hogy akik Istenben bíznak, meg Dan. 3. v. 40
nem szégyenülnek. Azért, 4 a ki bizonytalan és haboz, semmit nem. Jac. 1. v. 6. 7.

nyér Istentül. De azért, ha Isten az ő bőlcsesegének titkos taná-
csából, hirtelen meg nem adgya, a mit kérünk: arra tanít az Isten
Fia, hogy 6 meg ne szűnnyünk, hanem annál szorgalmatosban kérjük 5 Luc. 11. v. 9.

Istent. Mert, ha az emberek sokat cselekesznek únalmas kérésekre, cap. 18. v. 3.4.

sokkal inkáb az Isten könyörül rajtunk, ha meg nem szűnünk az
imádkozástúl: 6 Si moram fecerii, exspecta illum ; quia veniens veniet. 6 Habac. 2. v. 3.

Christus Urunk, nem elégedék azzal, hogy egyszer könyörge a
kertben: hanem másodszor és harmadszor-is, Eundem 7 sermonem. 7 Matt. 26.v.44.

ugyan azon könyörgést ujítá. Moyses, 8 egy ütéssel nem hoza vizet 8 Num. 20.
a kő-sziklaból; Eliseus, 9 az Illyés palástyával egyszer illetvén a v. 11.
Jordán vizét, két-felé nem válék: azért másodszor-is illeté és akkor "4. Reg. 2.v. 14.
útat ada.

Nem azért hallasztya Isten a mit kérünk, hogy meg nem
akarná adni; hanem, hogy buzgób imádságra gerjedgyünk; hogy
az Isten ajándékát, mennél töb kérésekkel nyerjük, annál inkáb
böcsüllyük, őrizzük; hogy valamit jobbat vegyünk ő-tőne.

Sokszor nem tudgyuk, le micsoda hasznos nékünk; és ollyat ]ORom.8.v.26.
kérünk, a mi ártalmúnkra és veszedelmünkre vólna. Egésséget,
értéket, békeséget, tisztességet kívánunk-e? Talám azok-által örök
veszedelemre jutnánk. Il Male ergo usurus eo quod vuU accipere, II Aug. tom. 9.

Deo potius miserante non accipit, Proinde, si hoc ab ipso petitur, tractat. .73: in
d h l d d

· . d d Joanv inítio.
un e omo ce atur exau iius ; magts metuen um est, ne quo posset 12 Aug. tom. 8.

non dare propitius, det iratus. 12 Propitius DEUS) cum male amamus, in Psa!. 26.
neeat quod amamus : iratus autem dat amanti, quod male amat: Enarrat. 2. in

ó' illud: ut inha-
azért, irgalmasság, ha nem adgya, harag, ha megengedi, a mit bitern.
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I Num. 11.
v.4.

2 l. Reg. 8.
v.6.

kívánunk, mikor láttya, hogy abból ártalmunk következik; mert
a doktor-is, hogy az egésséget helyre állassa, a beteg kivánságára
fülét bédugja, A sidók 1 húst kérének a pusztában; királyt kéré
nek '2 Samuel-által: mind a két dologban kedveket tőlté lsten; de
haragjában és a sidók bűntetésére. Nem így bánik Isten azokkal,
kiken könyörűl : hanem, a mint az atya kedves flatskájának, ha
kenyeret kér, örömest ád; de ha kést kér, megkoczantja körmét;
és hogy magát meg ne sércse, kést nem ád kezébe. Mit mivele

3 Gen. 4~. v. 7. Jósej, az Ő attyaflaival? Búzát kérének tőlle: ő pedig, 3 durius
ioquebatur ; dérrel, dúrral, keménységgel felele; mindazáltal nem csak

, v. 25. azt a mit kértek, hanem annál 4 többet ada nékik: mert a búzás
sákokba tette a búza árrát-is. Ved eszedbe, mint bánék Isten Szerit

b 2. Cor. 12. Pál-lal. Háromszor könyörge Szent Pály 5 és nagy buzgósággal
v. 8. könyörge, hogy testének esztenezésitűl megmenekednék. Meghalgatá

Isten könyörgését: de nem azt adá, a mit kére, hanem annál jobbat:
hogy az én hatalmas jó-vóltom és a te igaz tekélletességed inkáb
megtessék (ugy-rnond.) elégséges malasztot adok, mellyel meg
győzzed ezt az esztenezést.

NEGYEDSZER, és utólszor : az üdvösséges imádkozáshoz szük
6 Joan. 16. séges; hogy valamit kérünk, "Christus nevében kérjük. Sok-képpen

v. 23. és mind igazán magyarázzák a Szent Doktorok, mi légyen a Christus
nevében kérni. Először: azt mongyák; hogy, mint-ha Christus
követi vólnának, ő képében és ő nevével kel az Atyátúl kérnünk,

1 Gen. 50. a mit meg akarunk nyerni: miképpen olvassuk, "hogy Jákob nevével
v. 15. 16. kérének Jósef-tűl bocsánatot az ő báttyai. Ugyan-is, nem mí, hanem

8 Rom. 8. v. 26. 8 Spiritue postulai pro nobis; a Christus lelke imádkozik mí-bennünk,
9 v. 15. 9 mikor Istent Atyánknak kiáltyúk. Innen vagyon, hogy lsten a

hívek könyörgését, nem úgy böcsülli, mint magok szavát, hanem,
a mint illik azt böcsülleni, a kinek követségét viselik. Másodszor:
Szent Agoston írja, hogy csak azt kérjük az Üdvözítő nevében,

10 Aug. tom. 9. a mi üdvösségre viszen: 10 Quidquid aliud petitury nihil petitur :
Traet. 102. in. non quia nulla omnino res est, sed quia in tasüte rei comparaiione,

Joannem. quidquid aliud concupisciiur, nihil est; valamit ezen-kivűl kérünk,
semmi ehez-képest: azért, semmit kér, a ki mást kér. Az igaz.
könyörgés tehát nem a test indúlatiból és kivánságiból származik,
hanem az Üdvözítőnek üdvösségre vezérlő izgatásából ; és oly

"3.Reg.15.v.4. dolgokra terjed, mellyek üdvösségünkre szolgálnak. Harmadszor:
Exod.32. v.13. azt kérjük igazán Christus nevében, a mit Christusért és az Ő
Deut. 9. v. 27. "
Dan. 3. v. 35. érdeme nagy-vóltáért kérünk. Az O Testamentomban, 11 David-ért,
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Ábrahám-ért és a töb régi Szerit Atyákért, olvassuk, hogy Isten
jót cselekedett maradékokkal ; és a kik altatoson imádkoztak, gyak-
ran emlekeztették Istent Ábrahám-ra, Isaák-ie, Jákob-ra. Mintha
azt mondották vólna : Uram, a te kedves szolgád Ábrahám mara-
déki vagyunk; azért, ha a rní gonoszságunk haragra indít téged,
Atyánk hívsége inditcson kegyelemre. Méltatlanok vagyunk, hogy
meghalgas : de fordítcsad kegyes szemeidet a mí eleinkre ; és azok-
nak tekelletes szolgálattyáért, mutasd mí-hozzánk-is kegyelmessé-
gedet. Az Uj Testamentomban az Anyaszentegyház minden imád-
ságit Christuson végezi: ő-érette, ő-általa kér mennyeí áldásokat.
A mí részünkrűl semmit egyebet nem említ, hanem gyarlóságot
és fogyatkozást: csak Christust veti okúl, hogy megengedgyen
nekünk és megálgyón minket az Atya. Azért, minden imádságit
azon végezi az Anyaszentegyház: Per Chrisiusn Dominum nostrum;
a mí Urunk Jssus Christus-által. Mint-ha azt mondaná: Ur Isten,
valamit kérünk, nem a mí érdernünkért, hanem Christusért, és
Christus-általa, enged nékünk. Ha Ábrahám-nak, Isaák-nak, Dávid-
nak hivségeért, sok jókkallátogattad szolgaidat : ne nézd a mí
érdemetlen-vóltunkat : 1 Respicein faciem Christi tui; tekíncs a J Psa!. 83.

Christus Jssus-ra : ~ Per tp'SU111 offerimus Hostiam laudis, fructum v. 10.
r» 2 Hebr. 13.

labioruni ; O-általa kűlgyük elődbe könyörgésünket: az ő érdeméből v. 15.

várjuk kegyelmességedet, mert tudgyuk, hogy 3 nem adatott más 3 Acto, 4, v.12.

név az Ég-alat, mely-által üdvösséget nyerhessünk.
Meghallátok keresztyének, mely böcsülletes, szükséges, üdvös

séges az imádkozás. Megtanúlátok, mint kel imádságtokat rendelni,
ha azt akarjátok, hogy Isten-előt foganatos légyen. Nagy szüksé
günk vagyon az imádságra: mert annyi veszedelrnek-, annyi esetek
alá vagyunk vettetve, menyi hajunk szála nincsen: számtalan az
ellenség körűllünk, mely mindenkor taszigál a gonoszra és szent
igyekezetünknek csalárd lábot vét, hogy megkedvetlenítcsen és
megejcsen. Egyéb óltalrnunk és segétségünk, az irígy ördögnek
nyughatatlansági-ellen, nincsen az Istennél. Egyéb mód nem
adatott, mellyel Isten segitségét nyerhessük, hanem az imádság:
4 Hoc solum habemus residui. A mí kegyelmes Istenünk pedig, 42. Par. 20.

oly irgalmas, hogy nem egy hétben egyszer, hanem minden v.12.

üdőben, minden órában audienciát ád és eleibe bocsáttya könyör
gésünket.

Az emberek, akár-mely nagy-értékűk légyenek-is, annyiban
megfogyatkoznak, a menyit másnak adnak: és annál keveseb marad

Pázmány Péter művci,VIT.kötet 4
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magoknak, mennél többet adnak egyebeknek. Innen vagyon, hogy
kedvetlenek azokhoz, kik gyakran és sokat kérnek. De a nagy
Isten, soha meg nem únatkozik a sok kérökön : mivel az ő gaz
dagsága végetlen és el nem fogyhat: a mit másnak ád, attúl magát

l Jac. 1. v. 5. meg nem fosztya. Határozatlan irgalmassága-is: azért, 1 Dat omni
bus affluenter, et non improperat .. mindeneknek bévségesen ád és
senkit nem pírongat kérékenségekért; sőt, kér minket, hogy kér
jűnk valamit tőlle. Bóldog Isten! mit mivelnének a világ kúldusi,
ha utánnok járnának a világ gazdagi ; és azon szorgalmaztatnák,
hogy kérjenek valamit és megadatik? Vallyon, nem járnának-e
mindenkor a gazdagok-után? nem esedeznének-e éjjel nappal?
Sokszor üressen bocsáttyuk a szegényeket; sokszor kedvetlen tekin
tettel, vagy kemény székkal szomoríttyuk őket, még-is utánnunk
futnak. Nékünk oly bév-kezű Urunk vagyon, hogy miképpen az ő

Fia tellyességgel minden Vérét váltságunkért adta: úgy ő-maga,

minden kincsét nékünk ígérte, csak kérjük tőlle. Szükségünk-is
töbre és nagyobra vagyon, hogy-sem a világi kúldúsoknak :
mindazonáltal restek és késedelmesek vagyunk a kérésre.

Nem így, atyámfiai, nem így cselekedgyünk ennek-utánna.
Látod-e, mely alázatoson kér téged a szegény; mely nagy tűréssel

várakozik, vagy kapud-előt, vagy a szentegyház ajtaja-előt? Látod-e
mint fút oda, a hol pénzt osztogatnak? Azt mivellyük mí-is. Ihon
az egész világon, a keresztyénség ezekben a szent Rogaciók-ban
egybe-fúr és Isten-eleibe bocsáttya könyörgését. Kapcsollyuk-egybe
könyörgésünket az egész keresztyénség imádkozásával ; kiálcsuk

2 Prref Missee, azt Istenünknek: '2 Cum quibus, et nostras voces ut admitti [ubeas,
deprecamur .. Uram, a te sok igaz szolgaid könyörgésével-eggyüt,
sőt a te Szent Fiad könyörgésinek eggyességében, bocsásd az én
sovány imádságomat-is színed-eleibe : és segícs reá, hogy e földön
éltemben, az imádkozást gyakorollyam, mellyet az örök boldogság
ban szűnetlen és fáradhatatlan kel mivelnem, Amen.
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Az esküvésrűl és hit-szegésrűl.

27

Az igaz Mester a Christus JESUS, tanítványi szüvében akar
ván óltani és foganatoson gyökereztetni tanitását, nem-csak élő

nyelve szóllásával hirdette, a mit kívánt tőllök, hanem ugyan-azont,
maga-viselésének és erkölcsének példajával erőssitette. Annak-oká
ért, el akarván fogni a keresztyéneket az esküvéstűl, parancsolattal
kötelezett minden embert, hogy szükség- és kételenség-kivűl, maga
kínnyén,* senki ne esküdgyék.

Az Ó Törvényben, nem-csak azt parancsolta Isten, l NOIlILcv.19.v.12.

perjurabis in nomine meo; hogy a hit-szegést és hamis esküvést
távoztassuk : hanem azt-is, hogy 2 haszontalan és heába-való dol- 2 Ex. 20. v. 7.

gokban, az Isten nevét bizonyságúl ne híjuk. És, mivel a sidók Deut, 5. v.Ll ,

azt itílték; hogy 3 Qui jurat per templum, nihil est; a ki Isten 3 Matt. 23. v.

templomára, vagy oltárára esküszik, semmi: Christus Urunk, nem- 16. 18.

csak tilalmazta, hogy Isten nevére ne esküdgyünk, hanem egyéb
formán- és rnódon-való esküvéstűl-is el akarván fogni, azt hadta,
4 hogy semmi formán ne esküdgyünk: se égre; mely Istennek 'Matt. 5. v. 34.

kivált-képpen-való királyi-széke, melyben mutattya dücsősségét

választottinak : se főldre ; mely Isten lábainak széki; az-az, Isten
hatalma-alat, legalsób helyt-foglaló teremtett-állat: se Jerusalem-re;
mely Isten szolgálattyára rendelt váras : se magunk fejére; mert
azt nem mí terem tettü k és egy hajunk szálát sem tehettyük fejérré,
vagy feketévé. Mivel azért, 6Qui jurat in altari, in tempio, in ccelo, 5 Matt. 23.v.20.

[urat in eo qui habitat in illis " valaki az oltárra, templomra, égre,
vagy maga fejére esküszik,' az élő Istenre esküszik, ki az égben
és templomban lakik: azt akarta Christus, hogy az illyen formán-
való esküvést-is távoztassuk. Mert az emberek szokása- és közön-
séges értelme-szerént, csalatkozhatatlan igaz tanúra szoktunk esküdni.
Tehát, mikor az esküvésben teremtett-állatot említünk, nem magát,
hanem a benne-uralkodó Istent, támasztyuk bizonyságúl.

Erre-nézve parancsollya Christus, hogy akaratunk- és kedvünk-
szerént, a mí szónk az légyen: 6 úgy; nem úgy: mert a rni ennél BMatt. 5. v. 37.

töb, a malo est, gonoszból vagyon. Nem azért, hogy az igaz és
szükséges esküvés magában gonosz vólna: hanem azért, hogy

* Kényén, kénye-kedvére.

4'
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gonosz gyökérből származik: tudni-illik, vagy az esküvő ember
fogyatkozásából, mellyért nem érdemli, hogy esküvés-nélkül hite
les légyen mondása: vagy annak gyanuságából, a ki nem akar
hinni esküvés-nélkül, mikor igaz okai vannak a hitelre: vagy
gonosz szokásból, mely a haszontalan esküvésre viszen.

Nem-csak parancsolattal, hanem példával-is, el akarván fogni
Christus az esküvéstűl, az Evangeliom historiajában nem olvassuk,
hogy tellyes élete folyásában, esküvő szót mondott vólna. Sőt

abból bizonyosok lehetünk, hogy soha semeskütt: mert, ha vala
mikor, akkor illett vólna esküvéssel bizonyítani szavát, mikor a
mennyei tanításokat és üdvösségünk nyerésére szükséges igaz
ságokat hitelessé akarta tenni. Akkor pedig, esküvéssel nem állatta
tanitását, hanem erősseb bizonyítása az vólt: Amen dico: bizony

Vide Tolctum, mondom. És mikor igen vastagította szavának igazságát, kétsze
Joan. 3. A~n.4. rezte az Ament mint a mái Evangeliomban . és azt rnondotta :
Et Cornchum,) ,
1.Cor. 14.v.16. Amm amen dico uobis; bizony bizony mondom néktek.
2. Cor. l.v.20. Ez a szó Amen, a Szent Irásban, néha tekélletes igaz-mondást
l [sal. 65. v.16. jegyez. Illyen értelemmel nevezi a Szent Irás l Istent és 2 az Ő

~.P~~~.3i.:.~~: gondolatit, Amennek ; az-az, igazságnak. Néha csak erőssíti és jóvá
~ IsaLc.25. v.L hadgya, a mit mondanak; és azt jegyzi, hogy úgy vagyon, úgy

légyen, a mit mondanak. Illyen értelemben kiálta sokszor Ament az
j Deut. 27. v. Isten népe, mikor a törvény-rontókra 3 átkot mondának a Leviták.

l~li"tet SN
eqq.

S5
i
- Az egyházi könyörgések-után-is, illyen értelemmel mondunk Ament.

rm cr, um..
v.22. Végezetre, az Ar/zen) néha azt jegyzi, hogy, Certe, Vere, bizonyoson,

igazság-szerént, úgy vagyon, a mit mondunk. Ebben az értelemben
mondotta Christus ezt a szót; és hitezéssel nem erőssítette, a leg
mélységesb és üdvösségünkre szükségesb dolgokat-is.

Hogy azért, a mí Üdvözítőnk tanítását és példaját követvén,
távoztassuk az esküvésnek veszedelmes gyakorlását; és ne csak
szokásúl ne vegyük, de minden igyekezetűnkel kerűllyük, hogy

Propositio. szavaink-közibe esküvést ne elegyítcsünk, hanem tekélletes igaz
mondóságunk esküvés-nélkül hiteles légyen: rövideden megmagya
rázom, először; mikor és mint szabad az esküvés. Másodszor; mely
veszedelmes gonoszság a hamis hitezés. Kérlek, legyetek figyel
metesek.

Mikor a szükség és, vagy a kösség, vagy a magunk és fele
barátunk haszna kívánnya az esküvést, nem-csak vétek-nélkül
esküdhetünk ; de, mikor az ártatlanok óltalmára, vagy az igazság
isméretire, hites tanú-bizonyságunk kívántatik, kötelesek vagyunk
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az esküvésre. Mikor pedig isteni tiszteletből és igazság szerétetból
származik az esküvés, bs! virtus religionis, Isten tiszteleti-közöt
méltoságos jóság és szent cselekedet. Mert az esküvés nem egyéb,
hanem Istennek tanú-bizonyságúl hívása, mellyel mondásunk, vagy
ígéretünk bizonyos-véltát erőssíttyük, az igazság-tudó és szerető

Isten méltoságával. Ez pedig nem egyéb, hanem vallás-tétel, hogy
az Isten bőlcsesége tud és lát mindeneket: azért meg nem csalat
hatik. Igaz-mondósága senkit meg nem csalhat: igaz-bírosága, bűn

tetés-nélkül nem hadgya azokat, kik az ő Nevét heában vészik.
Az esküvéssel azért, nem-csak ismérjük és vallyuk az 1 Isten- l Deus jurat,

nek végetlen bőlcseségét és igazságát: hanem ezekre- nézve, tisz- Hebr. 6. v. 17.

II I ·, . l b "11 b' '1" . I Gen.22.v.16.te yü c otet, rnint eg öcsü etes es me tosagosb tanut, mellyel Oeut. 32. v. 40.

bizonyítunk. Kire-nézve, nem, hogy tíltaná Isten az esküvést, de
sőt parancsollya ; hogy, 2Per nomen ejus jurabis ; mikor esküdnünk 2Ocut. 6. v.13.

kel az ő Nevére esküdgyünk nem a bálványokra. És a mint Szent cap. 10. v. 20.

Dá~id írja 3 Laudobuntur qui jurant in eo; dícsíret~t érdemelnek, ~s;~. ~~'. :'. :~:
a kik illendő módon esküsznek Istenre.

Az apostoli példák-is azt mutattyák, hogy a módgyával-való
esküvés nem tilalmas. Mert Szent Pál, a Róma-béliekhez írván,
azt mongya: 4 Testis mihi est Deus .. hogy} Isten bizonysága, mely 4 Rom. 1. v. 9.

szorgalmatos imádkozásokkal esedezik érettek. A Corintus-bélieknek cap. 9. v. 1.

így szól: 5 Testem Deum invoco ín animam meam ; bizonyságúl- 2.Cor.1.v.23.

hívom Istent az én lelkemre. Másut azt mongya: 6 Testis est mihi cap. 12. v. 2.

D 7' D C''· J l' A l' D SPhilip.l.v.8.eus: 7 1 estor coram eo, et 111'15tO ESU. et e ectis nge ts: 8 eus 7 1.Tim.5.v.21.

testis est: 9 Ecce coram Deo quia non mentior; hogy Istent és az 81. Thes. 2.

Ő szerit Angyalit híja bizonyságúl. Szent János, Titkos-látásában, 9 G:i.5;.1~"20.
az Angyalrúl mongya; hogy 10 Juravit per Viventem in scecula ; 10 Apoc, 10.

az örök-élétü Istenre esküdött. v. 6.

Azt-is előnkbe adgya a Szent Irás, mikor és miért kel esküdni:
11 Omnis controuersice hominum, finis ad confirmationem, est jura- "Hcb.6 v.16.

menium, Mert, mikor törvényben, biro-előt, egyéb mód nincs az Ex. 22. v. 11.

igaz ismeréséré ; vagy, mikor szükséges nagy dologban más-képpen
hitelt nem szerezhetünk mondásunknak : akkor, mint utolsó orvos-
sággal, esküvéssel élünk és Istent híjuk bizonyságúl az igazság-
mellé.

Mikor azért tíltya Christus, hogy, 12011lnino non [uremus ; 12Matt.5.v.3:l.

semmi formán ne esküdgyünk: nem tíltya az esküvést általlyá-
ban : csak azt akarja; hogy kedvünk- és akaratunk-szerént, szük-
ség- és kételenség-kivűl, ne esküdgyünk ; csak azt parancsollya;
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hogy, a mennyire rajtunk ál, soha ne esküegyünk. És, a mint
I Jac. 5. v. 12. Szerit Jakab szól; 1 Nolite jurare ; ne akarjunk esküdni: az-az, nem

akaratból, hanem szükségből és kételenségből légyen az esküvés.
2 Aug. tom. 10. Eképpen írja Szent Ágoston, hogy ő esküszik; 'l. Ex quo Deo ser
Ser~o. 28. de vire ccepimus, et quantum maluni sit in perjurio, vidimus : consuetu-
verbis Apostol.. . Q d .'
ultra medium.dinem [urandi, timore [renaoimus. Ouanua» a me pertinet, juro,

magna necessitate compulsus. Cum oidero non mihi credi nisi
faciam ,. et ei} qui mihi non credit, non expedire quod non credit:
cum 1t~agno timore dico: coram D EO: aut, testis est Deus. Et hoc
a malo est ; non a malo [urantis. sed a malo non credentis ; nagy
félelemmel és rettegéssel, mikor külörnben nem hisznek néki.

Noha azért a módgyával-való esküvés szabad és isteni szol
gálat: de nem oly cselekedet, mellyet kívánnunk és magunk ked
véből gyakorlanunk kellyen : hanem, tehetségünk-szerént távoztatni
tartozunk, két fontos okból:

Első ok: mert az esküvés csak azért szükséges, hogy hit
nélkül nem hisznek egymásnak az emberele Ez pedig a nem-hitel,
abból származik, hogy az emberek nem csak hazugok és gyakran
hamissat mondanak ; hanem gyanúsok és nem künnyen hiszik az
igazat. Holot azért nem egyébre-való az esküvés, hanem, hogy
hazugságtúl elfogja és gyanuságtúl megtartóztassa az embereket:
ennek a két betegségnek orvoslása az esküvés. Csak úgy kel tehát

"ItaSi'Thomus, élni az esküvéssel, ugy-rnond Szent Tamás," mint az orvossággal
o~~se~~~.~.inés ér-vágással : juramentum, est sicut medicina, quce non semper
Prree~ptiDeea-accipitur, sed in necessitate. Kerűllyuk és távoztattyuk rninnyájan

Jogi. az orvosságokat és csak a szükségben élünk véllek: úgy az eskü
véssel, akkor kel orvosság-gyanánt élnünk, mikor egyéb nem lehet
benne. De nem kel ezt kivánnunk : sőt szükség-kivűl, távoztatnunk
kel; és azt kívánnunk} hogy soha ne esküdgyünk : mert bizonyos,

• Chrysostom, a mit Arany-szájú Szent János 4 írva hagyott; hogy senki nem
Horni!. 26. ad hiszi szavát annak a ki gyakran és szükség-nélkül esküszik.
populum. Jn ,.J

fine. Másik ok: mert sok és nagy veszedelmek vannak az esküvésben.
Vide Chrsost. Mely künyű feledékenségünk- vagy gondolatlanságunk-miat meg
Hornil. J~. ad csalatnunk ? Mely félelmes, hogy minden szükséges körűl-álló dol
pop. Antiech. gok, helyén ne légyenek és a dolog vóltánál valamit külörnben ne

• Eee!. 2:J.v.12. mongyunk? 5 Vir multum jurans, implctur iniquitate .. et non discedet
a domo illius plaga .. valaki gyakorta esküszik, azt mongya a Szent
Lélek, hogy teli bűnnel ; és Isten ostora ki nem szakad házából.

v.9. Minek-okáért, aki okos, Jurationi non assuescit: multi enin: casus
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in il·la.. esküvéshez nem szoktattya nyelvét: mert sok esetek van
nak az esküvésben. Egy szóval: Omnis jurans, in toto non pur
gabitur .. valaki gyakran esküszik, mindenestűl tisztán nem marad.
Erre nézett Szent Jakab} 1 mikor azt parancsollya ; hogy, Ante l Jac. 5. v. I~.

omnia, nolite jurare .. mindenek-fölöt és minden egyéb dolgok-előt,

távoztassuk az esküvést. Nem mongya, 2Ante omnia} nolite peje- 2 Vide Aug.

rare .. hogy hamissan ne esküdgyünk : hanem, hogy egyéb keresz- Serm~ 28. de

tyéni vigyázások-közöt, szorgalrnatosban távoztassuk az esküvést: st:~r~l(~s:;noe-_
3 Ut non sub judicio decidatis : hogy az Isten itíletivel ne súllosít- dium.

tassunk ; és az esküvéssel, hamis hitezésbe ne essünk. Mert, igazán 3 Jac. 5. v. 1~.

írja Szent Ágoston ; hogy, 4 Jurandi consueiudine, in perjurium 4 Aug. epí, 89.

scepe caditur : semper perjurio propinquatur. Itaque tutius est nun- ad HiJar. in
. fine.

quam jurare, quantum ad nos aitinet : non quia peccatum est
verum [urare, sed quia gravissimum peccatum est falsum jurare ..
quo citius cadit} qui consuevit [urare ; közel jár a hamis esküvéshez
és gyakran abba esik, a ki gyakran esküszik: mivel, a BőlGS szava-
ként, csaknem lehetetlen, hogy, a ki gyakorta esküszik, veszede
lem-nélkül maradgyon és sokszor hamissan ne esküdgyék. 5 Voluit 5 Ambr. PsaJ.

te DEUS non jurare, ne perjures : azért tíltotta Isten az esküvést, 118. ?c~onario

h lk "11 ük h . kü 14. ln illud :ogy e eru yu a arrus-es uvest. iuraví etstatui.

Innen vagyon, hogy a keresztyének-közöt a szent emberek
nem esküdtek. Nazianzenus írja magárúl; 6 hogy keresztelése-után, e Greg.Nazian.

soha nem eskütt. Szent Basilius 7 illyen regulát ír a szerzetesek- in carm~n de
sua vita.

eleibe: Jusjurandum de fratrum conventu prorsus expellaiur ; az 1 Basi!. in In-

esküvés tellyességgel kirekesztessék az atyafiak gy ölekezetiből. sli.t. monasti

Mert azt írja Jeronimus ; hogy az egyházi embernek oly igaz- CIS. 10 fine.

mondónak kel lenni, Ut quidquid dixerit, juratum putet .. hogy úgy
ejcse minden szavát, mint-ha arra, a mit mond, megeskütt vólna.
Sidó Jósef 8 a keresztyénség sengéjérűl, az essenusok neve-alat 8 Joseph, u. 2.

emlekezvén, azt mongya; hogy minden szavokat úgy rnegállották, dc bcllo. c. 7.

mint-ha esküvéssel fogadták vólna: de soha nem esküdtek. Mert,
Mendacii condemnatum arbitraniur, cui sinc DEO non creditur ;
hazugnak tartották, a kinek Isten-nélkül nem hisznek, mivel csak
annak kel megesküdni, kinek szava egyéb-képpen nem hiteles.

Mit mongyak a pogányokrúl? Herculest azzal dícsíri Plutar- 9 Pluiar. Pro

chus, 9 hogy tellyes életében egyszernél töbször nem eskütt : akkor-is bl:~~~oz~an.

sztikség kénszerítette. A római 10 Flamen Dialis fő-papot és Vestales 10 Gel1. lih. 10.

szűzeket, nem vólt szabad esküdtetni: nem-csak azért, II Quia II PIC. 15.
utarc. qu.

jusjurandum perjurio est affine, hogy az esküvés szomszédgya a 44. Roman.
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hit-szegésnek : hanem azért-is, mert, Jurawientum homini libera,
pro tormento est: miképpen az alacsony emberektűl kínnal vészik-ki

1 Leontius, in az igazat: úgy anagy rendekben kínozás az esküdtetés, 1 Ala-
Vita. misnás Szerit János-rúl és Arany-szájú Szent János-rúl olvassuk;

2 Basi!. li. Dc hogy soha nem esküttele Szent 2 Basilius. égig magasztaIlya
legend is libris Clint'as-nevü filósofust : ki mikor igaz esküvéssel megmentheti

gentilium. vala magát az adósságtúl. inkáb fizete három-ezer Talentomot,
hogy-sem igazán megesküdnék.

Mikor egyéb nem lehet, hanem meg kel esküdnünk. módgyát
és formáját adta Isten, mint légyen az esküvés: nem csak mikor

a Isai. 48. v. 1. azért feddette a sidókat, hogy, 3 Turant non in ueritate, neque in
justitia.; hamissan és nem igazán esküsznek: hanem, mikor vilá

, Jer. 4. v. z. goson parancsolta, 4 Jurabitis, vivit Dominus : in veritate, et in
• Ita juratur, judicio, et in justitia, hogy mikor esküszünk, azt mongyuk: 5

Judic. 8. v. ~9. Él az Úr. Ezt pedig, bizonyos valósággal, ill oeritate ; okos ítílettel,
1~~t~g~·2~·. ~33. in judicic ,. bűn-nélkül-való igazsággal, ill justitia, cselekedgyük.
c. 25. v. 26. Mert, 6judicio carei juramentunt incauium ; verdate juramentutn

c~ ;~T~o~: ~~. mendax ; justitia) Juramentum iniquwm ; itilet-nélkül vagyon a gon
2. qu.89. art. 3. dolatlan esküvés; bizonyság-nélkül a hazug esküvés; igazság-nélkül

a gonosz dologrtil-való hitczés. Ezzel a parancsolattal, előnkbe

adta Isten, valami kívántatik az Isten tiszteletire rendelt esküvéshez.
Elsőben azért, Jurabis in ueriiate ; hogy bűn-nélkül esküd

gyünk, kívántatik, hogy hazugság-nélkül, bizonyos dologrúl légyen
a hitezés. Mert a ki, vagy tudva hamissat ; vagy bizonytalan és
kétséges dolgot erőssít hitivel ; vagy csalárdúl és szavainak közön
séges szokással ellenkező értelmével esküszik: hit-szegő és hamis
esküvő. Valaki azért hittel bizonyíttya, hogy úgy vagyon, noha
arrúl bizonyost nem túd: hazug, és hit-szegő; mert a mit nem
túd, ha igaz-e vagy hamis, azt erőssíti.

A ki valamit esküvéssel ígér: szükség, hogy mikor ígéretet
tészen, akarattya légyen akkor, hogy megtellyesíti, a mit ígér.
Mert hamisság és hazugság, esküvéssel jelenteni, hogy azt csele
keszi, a mit nem akar cselekedni. Kívántatik az-is; hogy, él mit

7 S. Thom. 2. ember hittel ígér és fogad, megadgya és bétellyesítcse. 7 Nem
2. qu ..89. a~t.. szabad pedig annak, a ki esküszik,akarattya-és kedve-szerént, új
7. Cajctan. IbI. , k I 'I . ,k k II I k 1 k .kes SZ0 at an érte mct adni a szo na me ye { e es üszi : mert

ha ez szabad vólna, semmi igazság nem maradna az emberi tár
saságban. Azért esküvésünkben, a szóknak közönségesen bévett
értelmével kel szóllani. Értették ezt a pogányok és gyalázatosnak
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tartották, a ki esküvésében szóval jádzott. Annibal-nak megeskü
vének némely római rabok, hogy sarczokat megkűldik, vagy magok
viszsza-mennek. Kimenvén a táborból, viszsza-térének, mint-ha
valamit elfelejttek vólna és ismét elmenének. Az-után, nem akartak
Annibal-hoz menni; állatván, hogy hiteknek eleget tettek, mert
egyszer viszsza-mentek. Mikor ezt a római tanács megértette
vólna, 1 azt itílé; hogy a hitezésben nem szabad játczani: és a 1 Lívi, Deead.

kiket feltaláltathata, kötözve kűldé Annibal-hoz: a többirűl, azt 3. I. 2.

írja Gellius, 2 hogy iszonyú gyalázattal bújdostak ; és látván, hogy 2 Gell. l. 3. c.

senki nem akar vélIek társalkodni, megölték magokat. Azt-is rút 18.

gyalázattal emIítik a régiek; 3 hogyaTracia lakosi a Beotiusok-kal; 3 Strabo, l. 9.

4 Cleámenes az Argiousok- kal, frígyet vetvén, mind a Traciák, 4 PIGeogrh' .
utarc m

mind Cleámenes, éjjel az ellenségre ütöttek: azzal mentegetvén Apophtegm.

magokat, hogy ennyi napra, nem éjre szerzettek frígyet. Laconic,

Nem szabad efféle csalárdsággal élni az esküvésben, hanem
igyenesen és világoson kel szóllani. Ha törvénytelen, erő-hatalom-Exempla vide

mal kénszerít valamely hamis ember az esküvésre; és a mely li. 15.. Kala~z,
c. 2. q. 2. tn

szókkal esküszünk, azoknak töb értelme lehet: akkor bezzeg, a fino

szóknak külörnböző értelme-közzűl, választhat az ártatlan; és olIyan
értelemmel szólhat, mely alkalmatosb a maga és egyéb ártatlanok
mentségére.

Másodszor: Jurabis in justitia; az esküvéshez kívántatik, hogy,
ne légyen Isten akarattyával- és keresztyéni jámborsággal ellen-
kező dologrúl: hanem jó és Isten-előt oly kedves dologrúl, mely 6 9')

embert bűnre ne kötelezze. Azért, csak arrúl szabad esküvéssel qU~~~l~a~r~t~'_
fogadást tennünk, a mivel Isten meg nem bántódik. Mert, 5 Jura- tum. Fuse ac

mentum non est uinculum iniquitatis ; az esküvés nem kötelez h~~~~~~~l~:s,
hamisságra. Valaki tehát esküvéssel bűnre köti magát, úgy-mint, epist. ad Am

törvénytelen boszszú-álIásra, ölésre, lopásra, vagy egyéb feslett Ph~~c~~m,

erkőlcsre: ha ezt megteIlyesíti, 6 Delinqui; dupliciter ,. kétképpen vét- 6 Eceli 23.

kezik: tudni-illik, a fogadásban először; az-után a fogadás tellye- 7 v.. 13.

sitésében. Mert Isten azt világos szókkal előnkbe adta; 7 hogy, ha ~e~~r~:~: 4.

arra esküszünk, Ut male quid faciamus, hogy gonoszt cselekeszünk : 9 V. 2~. 23.

k 1 t bét II ' . " ' , l l k d H 'd Judic. 11.nem e az e eüyesíteni. Azért, gonoszu cse e e ett era es, v. 30.31.

8 hogyesküvésének eleget tett, megöletvén Keresztelő Jánost. Ren- 101. Reg. 14.

detlen mivelte Jefte, 9 hogyesküvésére nézve, megölte leányát.~; ~.9R::: :::
Okosban cselekedék Saul, 10 hogy meg nem öleté Jonatast, hirtelen v.22.

esküvéseért. Szentebbűl változtatá Dávid esküvését, 11 mellyel gondo- 12~~~aa:~~qu.
latlanúl kötelezte magát a Nábal ölésére, mert 121mpia est promissio, maKs
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quce scelere adimpletur ; valamely fogadást és ígéretet bűn-nélkül

meg nem tellyesíthetünk, vétkezünk a fogadásban, de nem vétke
zünk annak megszegésében.

Ha.rmadszor: Jurabis in judicio ; okos itíletből, szükségből,

nem szokásból és hirtelenségből kel az esküvésnek lenni. Mert
nem elég meggondolni, ha igaz és jó a mire esküszünk: hanem
arra-is kel tekínteni, ha hasznos és szükséges, hogy esküdgyünk ;
vagy arra, hogy mást kártúl és hamis nyomorgatástúl mencsünk;
vagy arra, hogy a szükséges igazságot elhitessük. Mert az Istennek
felséges méltósága, mellyet az esküvésben bizonyságúl vészünk,
azt kívánnya, hogy aprólék hiuságos dolgokat ne bizonyítesunk
ő-vélle : hanem tekíntetes szükség és üdvösséges haszon vigyen

l Prov. 13. az esküvésre. Azért, 1 Qui inconsideratus est ad loquendum, sentiet
v. 3. mala ; a ki gyors az esküvésre és jól meg nem fontoIlya, mit

Jacob. 1. v. 19. ,
Eceli. 4. v. 34. mond, sok gonoszt hoz magara.

Tudván azért, mi kívántatik az igaz és Isten-előt kellemetes
esküvéshez, künyű ebből megtanúlnunk, mikor és mi módon esik
ember a vétkes esküvésbe, vagy hit-szegésbe. És úgy tetczik,

L öt-képpen lehet emberben vétkes a hitezés: először; mikor arra
Falsumjura- esküszik, hogy úgy vagyon; noha vagy tudgya, hogy külörnben
lIIent~masser- vagyon a dolog, vagy nem tudgya, ha úgy vagyon-e? Mert, a ki

tiuum, bizonyosnak mongya, a mit nem túd, szinte úgy hazud, mint a ki
II. igaznak mongya, a mit túd külörnben lenni. Másodszor; mikor

Falsum jura- esküvéssel ígér ember valamit, azt fogadván, hogy ezt adgya, vagy
men!u~ pro- amazt cselekeszi; noha akarattya és szándéka nincsen, hogy azt

missnrum. miveIlye : hamissan esküszik; és veritas, igazság, nem találtatik
szavában.

E két rend-béli hamis esküvések, akár-mely kicsiny dologrúl-is,
halálos bűnök. Azért, ha tudod, hogy nyólcz az óra és megeskü
szöl, hogy tíz; ha egy almát ígérsz esküvéssel, akaratod nem lévén
a megadásra: nagy bűnt cselekesze1. Mert, noha kicsiny, a mirűl

esküszöl, de nagy az isteni méltóság, mely megsértetik, mikor
hamisság bizonyítására hívatik, mintha hazug vólna. Azért, az
illyen esküvés nem szabad, ha azzal megtarthatnád-is valakinek

2 Rom. 3. v. 8. életét: mivel 2 nem szabad jó végre gonoszt cselekedni. Harmad-
III. szor : hiti-szegő, a ki valamit akarván adni, vagy mivelni, arra

megesküszik; és meg nem tellyesíti, mikor bűn-nélkül megtellyesít
heti. Ezt, a pogányok-közöt, jól értette világ- bíró Sándor .. ki, mikor
egy várast, haragjában el akarna rontani: a váras, Anazimcnest
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kűldé hozzá könyörögni. Minek-előtte Anaximenes-sel szembe lenne
Sándor, megesküvék; hogy nem azt cselekeszi, a mit kér Anaxi
menes, hanem azzal ellenkezőt. Megsugallák azt Anaximenes-nek:
és a királytúl azt kéré, hogy meg ne engedgyen a várasnak, hanem
elroncsa. Gondolkodék keveset Sdndor ; és, noha boszszú-áIIásra
izgatta a harag: de, hogy hitinek eleget tenne, megfojtá haragját
és megengede a várasnak.

Ez-aránt, igazán és bőlcsen írja Szent Tamás ; 1 hogy-ha, mikor l S.Thom. 2. 2.

az esküvés lett, hasznoson és vétek-nélkül megadhattuk, a mit hittel qD~' ~9. Nart. 7.
10 Jn erva,

ígértünk; az-után pedig ártalmassá lett és bűn. nélkül meg nem Jur~vit Nerva,

tellyesíthettyük: nem kötelez az esküvés, hogy ígéretünket meg- se nullum s~

állyuk. Negyedszer: Perjurus, hamissan esküszik, valaki istentelen n:~::: ~:S~l
gonoszságok végbe-vitelére esküszik. Mert igazság-ellen vagyon, multi rnere-

l I . "l' l' l II k " d l rentur nonrogy sten tisztességéve - es parancso attyava -e en ezo o ogra occidit.

hívassék bizonyságúl amenynek, főldnek teremtő Istene. Ötödször: IV.
a ki szükség- és haszon-nélkül esküszik, bár bizonyos jó dologrúl V.
esküdgyék-is, vétkezik. Mert a Tíz-parancsolatban Isten azt hadta;
hogy 2 In uanum, 3 Frustra, Super re oana; héába-való és haszon- 2 Exo. 20. v. 7.

talan dologban, ne vegyük bizonyságúl az Isten nevét. Azért, nem 8 Deut. 5.

csak a hamis, hanem a héába-való esküvőkrűl-is mongya a Szent v. n.
Irás: 4 Non erit impunitus. qui super re vana Nemen ejus assum- 4 Deut. 5. v. 11.

serii ; hogy, bűntetés-nélkül nem marad, valaki hiuságos dologban
említi bizonyságúl az Isten nevét. Micsoda bűntetés ez, meg
magyarázza a Bőlcs, azt mondván: 5 Si in vacuum juraverit, non 5 Eceli. 23.

justificabitur : replebitur enim retributione domus iilius ; hogy igaz- v. 14.

ságból és Isten kedvéből kiesik, a ki heában esküszik: efelet, Isten
ostorival teli lészen háza.

Oh Szent lsten! menyi sok és nagy vétkek, menyi számtalan
ostorozások áradnak a mí romlott nemzetűnkre, a sok bizonytalan,
hamis esküvésekért ? Menyin vannak, az öreg és példa-adásra ren
delt úri személyek-közzűl, kiknek csaknem minden szavok, Isten
úgy tarcson ,. Isten megverjen,. Él az Isten? Efféle esküvések-közzűl,

nem tudom, ha egy vagyon, mely hamis és hívolkodó nem vólna:
de mind semmi, a törvényes vagy országos szokáshoz-képest. Egy
rosz kaboláért," egy arasznyi főldért, egy paraszt ember rongyáért,
egy gyanuságért, vagy nyelveskedő ember te-mondádságaért, egy
nehány száz embert megesküdtetnek: és oly dologra esküdtetnek,
mellyeket nem tudnak, sőt nem-is tudhatnak, a kik megesküsznek.

* = gebeért.

5*
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Mely dologért, méltán azt mondhattyuk, a mit írt Szent Ágoston:
1 Aug. 3. de 1 Corruptissimis moribus ad hoc mos jurandi seruatur, non ut a
Civit. c. 2. sceleribus metu religionis prohibeantur, sed ut perjuria quoque seele

ribus ceteris addantur : az illyen esküvések nem arra-valók, hogy
az isteni félelem bűnöktúl tartóztasson, hanem, hogy a töb vétkek
hit-szegéssel sokasodgyanak.

Purgatio A régi jámborok rendeléséből, néha, de igen ritkán és nagy
canonica. okból, tisztítani kellett a vádoltatott embernek magát eggyüt-esküvők

hitivel ; de ezek a conjurátorok, kik megesküdtek valaki-mellet,
csak arra esküdtek, a mit bizonyoson tudhattak és tudtak; az-az,
hogy oly szava-hihető és isten-félő embernek tartyák, a ki maga
mentségére megeskütt, hogy igaznak itílik esküvését. Egy szóval;
soha sem az egyházi, sem a keresztyén császárok világi törvénye
szerént, arra nem esküdtek a conjuráturok, a mint-hogy hit-szegés
nélkül nem-is esküdhettek; hogy bűntelen vádoltatik amaz ember;
hogy azokban a vétkekben nem részes, mellyekből magát hittel
tisztíttya: hanem, a conjurátorok csak a magok itíletirűl és véle
kedésérűl esküdtek; hogy ők igaznak hiszik és itílik a maga
mentő ember esküvését. Most sok helyen, az istentelen prókátorok
arra esküdtetik a conjurátorokat, hogy ártatlan, vétetlen a ki vádol
tatott: noha a conjurátorok nem tudgyák, sőt nem-is tudhattyák,
bűnös- vagy ártatlan-vóJtát a vádoltatottnak.

Azért, a kik tehetségében vagyon, hogy az illyen esküvéseket
Vide Kalauz, elhagyassák, lelkek veszedelme-alat tartoznak, hogy ezt a szokást

líb. ~5. c. 2. q.1. ne szen vedgyék. És, ha Isten ostorát, ha szegény hazánk utólsó
Jn fine. veszedelmét távoztatni akarjuk, ólcsuk-el ezt - a Publicum Sacri

legiomot. Azokat pedig, kik felebaráttyok óltalmáért megesküsznek,
NOTA. íntem és Isten törvényével kötelezem; hogy akár-rninémű szókkal

és formákkal hiteztetik-is : de külörnb értelemmel és akarattal
semmi dologban senki-mellet ne esküdgyenek ; hanem csak úgy,
hogy ők igaznak itílik, a mire hallották esküdni a vádoltatott
embert.

Keresztyének; meg ne csallyátok magatokat és egyebek esküd
tetésében szemesek legyetek: mert igazán és szentűl írta Szent Agos'

2 Aug. tom. ID. ton ; "hogy, Qui exigit jurationem, si nescit illum falsum jurare, et
Ser~. 28. de. ideo dicit ; jura ; ut fides ei fiat: non audeo dicerej non esse peccaium :

verbis Apostoli h . S' . -r . . .
sub. finem. tamen umana teniatio est. ~ autem nouit J ectsse, et cogit Jurare:

homicida est. Ille enim suo perjurio se perimii, sed iste masucm
interficientis pressii ; a ki valakit hamissan megesküdtet, ember-
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ölő: mert lelki halálba ejti a hamis-esküvőt. Tovább mégyen és
azt írja: 1 Qui hominem provocat ad jurationem, et scit eum falsum l Aug. tom. 10.

juraturum: vincit homicidam, quia homicida corpus occidii, ille inter XVII.
. . d . .. Sermones de

ancmam : wno uas ansmas ; et eJus quem jurare prouocai, et suam ; temp. Serm.

hogy az ember-ölésnél nagyob bűn a hamis esküdtetés: mert nem XI. de de~oIl.

testet, hanem lelket és ket lelket öl-meg, a maga és a harnissan- s. Joannis.

esküvő lelkét. Azt mongya továb; hogy Hippon várasában, Titus Ibid.

Lymenus, böcsülletes ember, hitire hadta egy adóssának, a ki
fizetni nem akart, hogy nem adós. Megesküvék amaz és maga
veszedelmével az adósságtúl felszabadúla. Éjjel igen nagy és csudá-
latos birónak itilő-székéhez ragadtaték Titus; és azt kérdé tőlle

a bíró: miért esküdtette-meg, a kinek hamis esküvését tudta?
Azért, úgymond, mert eltagadta marhámat. A bíró nagy haraggal
azt mondá néki: Nonne melius erat ut rem tuam perderes. quam
animam hominis falsa juratione perimeres? Nem job lett vólna-e
marhád-nélkül lenni, hogy-sem az ember lelkét hamis esküvéssel
megölni? És levonatván, addig vereté; hogy felébredvén, averések
kéke hátán megtetczenék.

De lássuk immár, minémű veszedelmes nagy bűn a hamis
esküvés. Két gyökérből és forrásból származik, hogy az emberek
hamissan esküsznek:

Első a földi jók szerelme és a világi bűntetések félelme.
Mert, hogy el ne veszessék jószágokat ; hogy távoztassák érdem
lett bűntetéseket, hamissan esküsznek. Meg nem gondollyák, hogy
bár ember az egész világot megnyerje, sincs haszna benne, 'l. ha 2MatU6.v.26.

lelkét elveszti és a mennyei bóldogságból kireked. A világi bűn-

tetések félelme sem vinne senkit hamis-esküvésre, ha ember szívébe
óltaná, a mit Christus mondott; hogy 3 nem azoktúl kel félni, kik 3Matt.lO.v.28.

a testet megölhetik, de lelkünknek nem árthatnak: hanem attúl
az igaz birótúl, ki testünket megölheti és lelkünket örök kárho-
zatra vetheti, ha vétkezünk ellene.

Második gyökere a hamis-esküvésnek az; hogy nem értyük,
s meg sem gondollyuk, mely veszedelmes nagy bűn a hamis
esküvés : noha a Szent Irás, három világos jelenségekkel nyilván
előnkbe adta, a hit-szegésnek ártalmas gonoszságát.

Először: gyalázatos kissebségnek tartaná egy böcsülletes
fejedelmi ember, ha valamely alacson köz-ember, magátúl gondolt
hazugságát, vélle akarná bizonyítani; mivel ezzel, magához hasonló
hazuggá akarná tenni a fejedelmet. Szintén ezen formán, maga
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gyalázattyának nevezi Isten, mikor a hazug ember, hazugnak
itílvén az első igazságot, Istennel bizonyíttya hamisságát; és a
mint a Szent Irás szól, ezzel úndokíttya az Isten szent Nevét.

lLev. 19. v.12. 1 Non perjurabis in nomine meo, nec pollues nemen Dei tui ; hamis
esküvéssel meg ne úndokítcsad, meg ne ferteztessed, ugy-rnond,
a te Istened nevét. Az úndokítás és ferteztetés kemény szavaival
jelenti Isten, mely nagy gyalázatnak tartya a hamis-esküvést.
Továb; ha a király kéz-írását követvén valaki és pecsétét kimecz
vén, magátúl gondolt hamisságot erőssít király nevével, halált
érdemel; mivel a királyt gyalázza és hamis tanúvá tészi: menyível
vétkesb tehát, a ki a hazugság apjának tekéIletIen hamisságát,
Isten pecsétével akarja erőssíteni és tanú-bizonyságával hitelessé
tenni?

Másodszor: a hamis-esküvésnek terhes gonoszsága megtetczik
a bűntető csapások nagy-voItából, mellyekkel Isten fenyegette és
ostorozta a hit-szegőket. Mikor a heába-való esküvést tilalmazza

2Exod. 20. v. 7. Isten, utánna veti: 2Non erit impun-itus,. hogy soha Isten bűntetés

Deut. 5. v. 11· nélkül nem hadgya a hamis-esküvést. Szent Jakab "fontos szókkal
3 Jac, 5. v. 12' mongya; hogy arra leginkáb kel vígyázni, hogy az esküvést

távoztassuk: Ut non sub judicio decidatis ; hogy az Isten itíleti
alat le ne essünk. Magyarázván Zacharias Proféta, mint ostorozza
Isten a hamis-esküvőket, azt mongya; hogy Isten haragja szál a

4 Zach. 5. v. 4. hamissan-esküvők házára: 4 Et commorabitur in medio domus ejus,
et consument eam, et ligna ejus, et lapides ejus ; állandójúl és
szűnetlen, ház közepin marad az Isten átka, valamíg fáját és kövét
meg nem emészti: az-az; a hamis-esküvés, utólso romlásra veti
embert, házával és minden marhájával-eggyüt. Nem-is meszsze

6Malach.3.v.5. hallasztya Isten a bűntetést: hanem 5 Accedam in judicio, et ero
testis oelox, perjuris ; mivel a hamissan-esküvők, tanu-bizonyságúl
hítták őtet, gyorsan bizonyságot tészen kemény itíletivel az ő

gonoszságokrúl.
Ezt az Isten, csudálatos példával ismértette a Királyok könyvé

ben. Megcsalák Josuét a Gabaonitáe, mint-ha meszsze laknának
6 Josuee, 9. v. és nem az Igért-földön: azért, "Jurarun: eis principes multi-

15. tudinis ; megesküvék a nép eleje, hogy nem bántyák őket. Az-után,
hat-száz esztendővel, Dávid király idejében, három esztendeig

72. Reg. 21. v. nagy éhség "Ién sidó-országban. És Isten megjelenté Dávid-nak,
1. et 2. hogy az egész ország bűntetése Saul királyért vagyon: mivel hit

ellen, megölette a Gabaonitákat ; Zelo, quasi pro filiis Israel ,. mint-ha



AZ ESKÜV!tSRŰL. 39

ezzel jót szerezne az Israel-nek. És mind addig sem szűnék-meg
a nagy éhség, 1 valamíg a Gabaonliák kezébe nem adatának a Saul l v. 6.9.

fiai, és hetet közzűllök a Gabaoníták megfeszítének. 2 Et post hac, 2 v. 14.

repropitiatus est Dominus terrte : és az-után megengede Isten a
földnek. Ihon látod, hogy Saul nem a maga esküvését bontá-fel,
hanem régi elei fogadását: de, hogya hit-szegés gonoszságát érte-
nők, nem csak azt bűnteté Isten a ki vétkezett, hanem, egy hit
szegésért egész országot ostoroza: és a Saul ártatlan fiait szörnyű

halállal öleté, apjok bűneért. Látod-e mely igaz, hogy egész házát
a hit-szegőnek megrontya Isten? Azért atyák és anyák, könyörűly-

lyetek fiaitokon, leányitokon és ne esküdgyetek : mert maradéktok
foga vásik a tí esküvéstekért.

Harmadszor: mind az egyházi, mind a világi historiák, mind
az Isten könyve, sok példákkal ismértetik, 3 mely kemény bűnteré- 3 3. Esdr, 1.

sekkel fizet Isten a hamis-esküvőknek: de, mivel efféle példákrúl p . v. 485' d
, ,erJurat e e-

'másut emlekeztünk, nem akarom azokkal hoszszabbítani tanusá- cias. Prenam

gunkat. Csak azt hozom-elő példánkra, a mit ezer három-száz vide, 4. Reg.

esztendő-előt, Egyházi Historiájá-ban írva hagyott 5 Eusebius Ccesa- 4 v~;~ ~~~uz
riensis. Szent Narcissus püspökre hamis fajtalan bűzt kő1tvén l. 15.,.C. 2..~. 1.

némely gonosz emberek, esküvéssel erőssíték hazugságokat. Eggyik , E:~~b~~.l~ .. c.

arra esküvék, hogy Isten őtet tűzzel égesse-meg, ha hamissat mond. 8. Nicephor,

Másik arra, hogy, ha nem igaz a mit mond, tetétűl-fogva talpig I. 5. c. 9.

őtet Isten megverje. Harmadik arra, hogy, ha igazat nem mond,
szeme kiapadgyon. Mi lén belőlle ? Kevés nap-múlva, az elsőnek

háza meggyulada, és minden cselédével házában ége. A másikat
tetétűl talpig úndok büdös kelíssek elfogák és megölék. A har-
madik, látván az Isten ostorát, penitenciát tarta és nyilván kikiáltá
hamisságokat : de azért, addig siratá bűnét, hogy mind a két szeme
kiapada. Ezt mind Eusebius írja. Ismértem én-is deli czifra lovast,
ki gyakran arra esküvék, hogy Isten lova hátárul szakaszsza
nyakát, ha szava nem igaz. Végre úgy lén: mert a ló-esésből

szakada nyaka. Azért keresztyének, arra íntlek Szent Jakab-bal és
szorgalmatoson íntlek: hogy, 6 Ante omnia, noliie [urare ; egyéb 6 Jac, 5. v. 12.

keresztyéni foglalatosságtok-közöt, elsőben és mindenek-felet, arra
vígyázzatok, hogy az esküvést távoztassátok. Oly igazmondók
legyetek, hogy hitezés-nélkü1 hitele légyen mondástoknak. Melyre
segítcsen minnyájunkat az Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen.
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ÁLDOZO, VAGY URUNK MENYBE-MENETELE
NAPJÁN.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megválfott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta meg Szent Márk Evangelista, könyvének tizen-hatodik
részében. Melynek bötü-szerént-iJaló magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

'Mar.16.v.14. Az üdöben \ a letelepedett tizenegy tanitványnak
megjelenék jESl:JS: és szemekre hányá hitetlenségeket és
szűvök keménységét; hogy nem hittek azoknak, kik őtet

látták, hogy feltámadott. És monda nékik: elmenvén az
egész világra, predikállyátok az Evangeliomot minden
teremtett-állatnak. A ki hiszen és megkereszteltetik, üd
vözül: a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig
a kik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben
ördögöket üznek; uj nyelvekkel szóllanak ; kigyókat fel
vésznek; és ha mi halálost isznak, nem árt nékik; bete
gekre tészik kezeket és meggyógyúlnak. Az Úr JESUS

pedig, minek-utánna szólla nékik, felviteték Menybe és
ül az Isten jobján. Azok pedig elmenvén, predikállának
mindenüt: az Úr véllek eggyüt munkálkodván és az ígét
erőssitvén követő jelekkel.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötű-szerént-való magyarsága. Melyból,
hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyát, ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsük, kérjünk altatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mi Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Soha sem vólt a világnak örvendetesb napja; soha sem vólt
Meny-országnak felségesb pompája; soha sem vólt az emberi nem
zetnek dücsősségesb innepe, mint, mikor az emberi testbe-öltözött
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Fiu Isten, ICalos penetravit, az egeken által- menvén, II Ascendit l Heb. 4. v. 14.

super omnes ccelos, minden egek-felibe emeltetett, és, 3 Excelsior'. Eph. 4. v. 10.

j
, Psa!. 67. v. 34.

calis actus, fellyeb magasztaltatott az egeknel. 3 Heh. 7. v. 26.

A világnak nagy örömére, az emberi nemzetnek nagy tisz
tességére vólt, hogy a tellyes Szent Háromság Második Személye,
a Fiu Isten, emberi természetbe öltözvén, mí testünk, vérünk, mí
Atyánkfia lett, születése-által. Üdvösséges nap vólt az-is, mellyen
a Kereszt-fán áldozott váltságunkért: mellyen a pokolt felprédálta ;
mellyen a halált meggyőzte feltámadásával.

De mind ezeknél, menyível dücsősségesb és örvendetesb a
Christus menybe-menése, szép hasonlatossággal magyarázza Szent
Pál Apostol. Mert a sidókhoz írt Levelében, 4 minek-utánna azt 4 Heh. 9. v. 7.

mondotta vólna, hogy az Ó Testamentom sátorának és templomának
belső helyébe, mely Sancta Sanctorum-nak, a Szent helyek szenteb
részének neveztetett; egyéb senki bé nem mehetett a fő papi-feje-
delemnél ; az-is pedig, esztendőben csak egyszer ment abba, mikor
áldozni kellett az egész népért: 5 utánna veti; hogy amí Papi- 5 Heb. 9. v. Il.

Fejedelmünk, a Christus JESUS, nem kézzel-csinált világi sátorba,
hanem nagyob és böcsülletesb szent helybe ment; ,; In ipsum 6 Ibid. v. 24.

Calum, magába a Meny-országba; 7 ceterna redemuone inventa, 7 v. 12.

örök váltságot találván. Mely mondással jelenti; hogy annyi
külömbség vagyon a töb dücsösséges napok- és a Christus
menybe-menetelének örvendetessége-közöt , menyi a keresés- és
feltalálás-; a harczolas- és győzedelmes Triumjus-közöt. Mikor
Christus Urunk született, tudgyátok-e miért szállott istállóba és
jászolba? Azért, hogy a barmok lakó-helyén keresett minket. Mert,
méltoságunkat meg nem böcsülvén, 8 hasonlókká lettünk vólt a 8 Ps. 48. v. 13.

barmokhoz és ganejunkban megbüszhödtünk vala. Mikor meg 21.Joel,l.v.17.

akara váltani mínket, tudgyátok-e miért ment a Calvaria hegyére,
a latrok büntetésére rendelt pelengérhez ? Nem egyébért, hanem
hogy minket, hozzánk illendő helyen keresne, kik Paradicsom-
ban lopó latrokká lettünk vala. Vallyon miért gondollyátok, hogy
pokolra szállott Christus ? ot-is rninket keresett; kik ördög rabjai
lévén, pokol tömlöczében fogva tartattunk. Feltámadása-kor, kopor-
sóban kereste a mí testünket, mely a halálnak rothasztó keze-alá
vettetett vala. De mikor magas menybe méne, 9 Ut appareat vultui. Heb. 9. v. 24.

Dei: 10 semper vivens ad interpellandum pro nobis,' hogy mí-éret- 10 Cap. 7.v. 25.

tünk szűnetlen bémutatná magát Isten-előt: akkor immár nem
kereste, hanem, IIceterna redemtione inventa, feltalálta az örök vált- II Heb. 9. v.12.

Pázmány Péter műveí. VII. kötet. 6
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ságot: elvette jutalmát fáratságának : elvégezte pállya-futását : pom
pájával béfejezte hadakozását, Azért, nem vólt soha, sem Meny
országban, sem a főldön örvendetesb innep, az Urunk Menybe
menetelénél.

Elsőben azért; örvendetes nap vólt ez, az Atya Istennek.
Mert, jól-lehet az istenség öröme nem árad, sem apad, mivel
Isten, magának elégséges lévén, szornoruság-nélkül-való vígasá
go kkal mindenkor tellyes: mindazáltal, kétség abban nem lehet,
hogy, mikor minden ellenségnek tellyes győzedelme-után, nagy
dücsösségbe Attya-eleibe ment az Ur Christus, nagy örömmel
fogadta Szent Fiát az Atya. És nem csak sokkal töb, de sokkal
nagyob külső jelenségit-is mutatta örömének, hogy-sem egyéb
napokban. Mely nagy örömmel fogadgya Isten a megtérő bűnö-

I Luc. 15. söket, előnkbe adgya Christus, a 1 tékozló fiú példajával : kinek
v. 22.25. mezítelenségét drága öltözetekkel és arany-gyűrűkkel ékesitette ;

ehségét kövér borjúval enyhítette; szomoruságát kedves musi
kákkal vígasztalta. Ha ezt mivelte egy kártékon, szó-fogadatlan,
feslett-erkőlcsü, de megtérő fiával: vallyon mit nem mivelt, mikor
szerelmes Fia, kiben néki kedve tőlt, kiben soha semmi vétek
nem találtatott, sok harczolási- és győzedelmes bajvívási-után,
eleibe-ment? Nincs emberi elme, mely azt meg tudgya gondolni:
nincs oly nyelv, mely ki tudgya magyarázni, minémü örömmel
fogadta az Atya Isten Eggyetlen-egy Fiát.

Másodszor: ha nagy örömök vagyon Meny-országban az Isten
2 Luc.15.v.lO. 2Angyalinak, mikor egy bűnös ember kitér gonoszságából és Isten

kedvébe jút: menyível nagyob vigaságok vólt, mikor látták, nem
csak a Szentek Szentét és a Királyok Királyát, nagy dücsösséggel

3 Ephes.4.v.8.Meny-országba menni; hanem hogy, "Captiuam duxit captioitatem,
az ó-tölte felszabadíttatott sok ezer rabokat, a világ kezdetitűl-fogva

való Szenteket, magával vitte Meny-országba, hogy a Luciper-rel
pokolra vettetett Angyalok üres székit ezekkel béültesse? és, a mint

4 Ps. 109. v. 6. a Soltárban olvassuk, <IImplevit ruinas, a Meny-ország romlásit
bétölcse P Mihent Christus a világra születék, azt írja Szent Pál ;

3 Hebr. t. v. 6. hogy 5 megparancsolá Isten minden Angyalinak, hogy udvarhoz
6 Luc. 2. v. 13. rnenvén, imádgyák őtet. Mihent istállóban születék, 6 mihent bépo

láltaték, mihent jászolba téteték, ottan a mennyei seregek soka
sága víg énekekkel, örvendetes dícsiretekkel, kijelenték vigyázó
pásztorok-előt vigaságokat. Világ nyavalyáira, keserves kínlodá
sokra jött az Isten Fia, mikor világra született; és akkor ily
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nagy vigasággal vóltak a mennyei Angyalok: tehát, mikor elvé
gezvén az emberi nemzet váltságát, dücsöűlt testben Meny-országba
ment, minémü örömmel és dücsösséges pompával gondollyuk, hogy
fogadták őtet a mennyei Angyalok? Nem vólt soha Meny-ország
ban dücsösségesb innep, mint akkor; nem-is lészen: hanem csak
azon a bóldog napon, mikor az utólso itílet-után , Christus ő-maga,

egész lelki testével, az-az, választottinak sokaságával, újonnan
felmégyen Meny-országba.

Jusson eszünkbe, hogy, mihent Christus a pusztában bajt
víva az ördöggel, győzedelme-után mingyárt Angyalok menének
hozzá; és azok 1 Ministrabant ei ; örvendetesen szolgáltak néki. l Matt. 4.V. 11.

Hát a közönséges győzedelem-után mit miveltek, mikor nem két
vagy három kísértetet, hanem az ördögöt, a bűnt, a halált, a
poklot meggyőzvén, dücsösséges pompával ment az égbe? Ha
Christusnak az utólso itíletre-való jövetelét angyali trombita-har-
sogások ékesítik: azt profetállya Szent Dáoid ; hogy, 2 Ascendit 2 Ps. 46. v. 6.

Deus in jubilo ; et Dominus in voce tuba " menybe-menetele-is,
angyali éneklések- és trornbita-szók-közöt lészen. Csudálatos pompa,
dücsösséges innep vólt, mikor Dávid az Isten szekrényét várasába
vivé, 3 In jubilo, et dangore buccince : mivel maga a király, sok 82. Reg.ő.v,15.

éneklések- és rnusikák-közöt, tánczolt, ugrált örömében. De menyí-
vel böcsülletesb Christus, a fából csinált szekrénynél ; menyível
az Angyalok megelőzik a halandó embereket; menyível a Meny-
ország felségesb a Dávid várasánál : annyival dücsösségesb öröm
és vigaság vólt az Isten Angyali-közöt, mikor Christus Meny-
országba ment.

Szent Dávid írja; hogy megindúlván mennyek-felé Christus,
előljárói mentek a mennyei kapukra és azt kiáltották: 4 Attollite 4 Ps. 23. v. 7.

portas principes uestras ; Meny-ország lakosi, emellyétek-fel az
örökké-való kapukat, mellyek soha meg nem nyíltak vólna, ha
ez a győzedelmes Bajnok, ez a dücsösség Ura, az őrzö Cherubint 5" Gen. 3. v. 24.

a paradicsom ajtajárúl el nem űzné. Erre a szózatra, megindúlván
a mennyei Angyalok, azt írja Isaias, hogy nagy örömmel kérdez-
ték: Kicsoda ez, a ki illyen fényes őltözetben, 6 Gradiens in multi- 6 Isai. 63. v. 1.

tudine fortitudinis sua, maga erejének hatalmasságával jő? A ki
nem tüzes szekéren ragadtatik, mint 7 Illyés,. nem hajánál-fogva 74.Reg.2.v.11.

hordoztatik, mint 8 Habakuk; nem mástúl vitetik, mint 9 Enoch:: Dan. 14.v.35.

d
' , l ' , Gen. 5. v. 24.

hanem, Gra iens, maga lepesivel, lassan- assan megyen; es amely
lábok eléb a víz hátán sétáltak, azon lábok, 10 Ponunt nubem 10 Ps. \03. v. 3.

6*
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ascensum, ambulant super pennos uentorum; a levegő-égen, mint
erős garádicsokon, lépéseket tésznek ; és a szelek szárnyán járnak?
Megértvén a mennyei Angyalok, hogy ez az igazság-tanító, et
Propugnaior ad salutem és üdvösség-szerző Christus, a ki egye
dűl vére húllásával minden ellenségeket meggyőzött: tellyes tehet-

I Ps. 20. v. 14. ségekkel kezdettek énekelni. Eggyik rész felkiáltott: "Exattare
Domine in virtute tua: cantabimus. et psallemus virtutes tuas;
emelkedgyél-fel, Uram, hatalmas erősségeddel: mí pedig énekellyuk
és vígan magasztallyuk a te erős cselekedetidet ! Másik karban,

2 Ps. 8. v. 1. víg nótára azt-mondották: 2 Domine Domimus noster, quam admira
bile est nomen tuum in universa terra! Quoniam eleuata est magni
ficentia tua super ccelos : felséges Urunk, mely csudálatos a te
neved az egész földön! Mert felemeltetett nagyságod az egek-

3 Luc.22. v.43 felibe, És miképpen a 3 Getsemani kertben, szenvedése-előt, biztatta
és bátorította Christust az Angyal, hogy akkor mutassa szenvedé
sével tekélletességének végetlen kincsét: úgy az ő dücsösséges
felmagasztalása idején, sok dícsirésekkel számlálták a mennyei
Angyalok, baj-vívásinak és győzedelmének felséges méltoságát.

Harmadszor: a Patriarkáknak és Profetáknak, kimondhatatlan
örömök vólt ezen a napon, Valamíg ezek éltek, csak fohászkodtak.
csak óhajtották, csak siránkozva kérték és várták a megígért
Messias jövetelét. Hóltok-után, kirekesztetvéri az Isten színe-látá
sátúl, fogságban vóltanak. Christusnak tartatott az a Privilegium)
hogy ő lenne első, ki Menyország kapuját megnyitná és bémenne

4 Joan. 3. v. 13. rajta. Azért mongya ő-maga: 4 Nemo ascendit in ccelum, nisi Filius
hominis, senki Meny-országba nem mégyen, hanem az Ember Fia,

5 l. Cor. 15. v. ki mint-hogy, 5 Primitia: dormientium ; 6 Primogenitus ex mortuis ;
6Colo:'~·.v.18. első vólt, ki a halálból úgy feltámadott, hogy többé meg nem

7 Ibid. hólt: kivántatott. 7 Ut sit in omnibus primatum tenens ,. hogy,
B Heb.10. v.20. minden mennyei áldásokban első lévén, 8 fNITlARET viam novam,
9 Heb. 9. v. 8. uj útat nyitna Meny-országba, Mert ő-előtte, 9 Nondum erat pro

palata via Sanctorum, meg nem nyittatott vólt a Szentek úttya,
mellyen a mennyei bóldogságba juthatnának. Miképpen az Ó Tör
vényben, egyedűl a papi-fejedelem ment, ad Sancta Sanctorum,

JO Heb. 6.v.20. a legszenteb helyre: azon-képpen, lOad interiora oelaminis, PRlECURSOR
Christus introioit ; a mennyei rejtek belső részébe, elől-járójúl ment
a Christus JESUS.

Mikor azért, a sok ideig-való fogság- és számkivetés-után, a
régi Szent Atyák Angyalok társaságába és a mennyei bóldogság
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dücsösségébe vitettek: ki tudná megmondani, mely nagy öröm
áradott lelkekben? Nagy öröme vólt Jósef-nek, mikor hoszszú
rabsága-után, szabadságra, sőt uraságra juta; csudálatos vigaságak
volt az Israel fiainak, mikor, a tenger parton megállapodván,
ellenségek romlását a tenger habjai-közott látták; de, menyível
nagyob fogságban vóltak világ kezdetitúl-fogva a Szentek ; mennél
kegyetlenb ellenség vólt a pokol-béli ördög; mennél bátorságosb
és dücsösségesb part a mennyei bóldogság : annyíval fellyűlhaladta

a Szent Patriárkák és Profeták vigasága a világi örömet.
Negyedszer; Christus Urunknak soha vígaságosb és dücsös-

ségesb napja nem vólt, mint mikor az egek-felibe emeltetett emberi
természete. Bolondság, a mit la Seleucianus- és 2 Manichceus eret- 1 Aug. tom. 6.

nekek mondottak; hogy Christus az ő Testét csak a nap-ig Hreresi 59.
r , . 2 To. 9. tract.

vitte: mint-ha azért mondotta volna Szerit David, hogy, aIn sole 34. in Joann.

posuit tabernaculum suum, a napban helyheztette sátorát: és arra initio.

magyarázták, a mít Christus mondott, hogy Ő a világ 4vílágossága.: ~~~nl~·.;·l~:
Esztelenség, a mit az Ubiquisták hirdetnek; hogyaChristus Teste
mindenüt lévén, menybe nem mehetett, hanem csak látczott menni.
Mert a Szent Irás azt taníttya ; hogy 5 Ascendit; Ferebatur : Ele- 5Joan.20.v.17.

uatus est: nem csak látczott menni, hanem felment, felvitetett, Luc. 24. v. 51.
Act. 1. v. 9.

felemeltetett: nem-csak a nap-ig, hanem 6 rninden egek-felibe. 6 Eph. 4. v. 10.

A mi Üdvözítőnk életében mint ember nyomoruságinkat Heb. 7. v. 26., , ,
megkóstolta; halálában, mint tulok, érettünk áldoztatott; feltáma
dásában, mint oroszlány, győzedelmessé változott: de menybe
rnenetelében, mint sas-keselyű, egek-felibe emeltetett. Születése-által,
baj-vivo helyre jött; élete folyásában, fáradhatatlanúl hadakozott;
feltámadásában, győzedelmet vett ellenségin ; menybe-rnenetelében,
7 Exspolians Principatus et Potestates, traduxit confidenter. palam 7 Colos. z.v. 15.

TRIUMPHANS ; megfosztván a hatalmas fejedelmeket, fogva vitte őket

nyilván, győzedeimének pompájával.
Mikor a római császárok valamely hatalmas országot meg

győztek, triumfus-sal, országos győzedelem pompájával, mentek
Rómá-ba. Magok drága ruhákba őltöztek: rabjaik rendel előttök

mentek : nyert prédákat mellettek vitték. Végezetre, a várasnak
szeb és magassab részében, a Capitolium-ban, víg kiáltások-közöt,
királyi-székbe ültenek. Ebben a mí Urunknak mennyei triumfussa-
ban, először; az ártatlan Jáse], "fényes ruhájába őltözteték; annak- 8 Gen.41.v.42.

előtte, a JESUS, 9 Vestibus sordidis, mocskos köntösben vólt, mikor 9 Zach. 3. v. 3.

a bűnös testnek hasonlatosságában poklosnak látczott: de menybe-
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menetelekor, oly csudálatos őltözetben vólt, hogy az Angyalok-is
I Isai. 63. v. 1. álmélkodva kérdezték: 1 Quis est iste formosus in stola sua?
3 Ps. 103. v. 2. kicsoda ez, a kinek ily szép őltözeti vannak? Az ő Teste, 2Amictus

lumine sicut oestimento, oly fényes vólt mint a verő-fény. A pök
dösések és szegek-helyei villámlottak mint a gyémántok. A hol
vereségek vóltak, mint a rubintok tűndöklöttek, Másodszor; az ő

"Colos. Z. v. ellenségit. 3 Traduxit palam, fogva vitte mindenek-láttára. 4 Ante
4Haba~~3.v.5faciem ejus ibit mors : előtte ment a szomorú halál. Egreditur

diabolus ante pedes ejus ; a pokol-béli ördög, lába-alat hurczoltatott.
A bűn, a test, a világ bőlcsesége és hatalmassága, kötözve vitettek
előtte. Mellette azok a régi Patriárkák vóltak, kikért pokolra szállott.
Oh gazdag préda! Oh temérdek nagy kincs! Ennyi ezer hívek,
kik világ kezdetitül-fogva Istennek szolgáltak; ennyi ártatlan
kisdedek, kik apróságokban meghóltak : mind ezeket a foglyokat

6 Eph. 4. v. 8. kiszabadítván, "Captiuam. duxit capiioiiatem; a fogságot fogva vitte
6 Gen. 32. v.f O, Szent Attya-eleíbe. És méltán azt mondotta; 6 In baculo transici

Jordanem ; et nunc, CU11''l duobus turmis regredior; csak a Kereszt-fa
pálczája vólt kezemben, mikor a világból kimúltam : de ihon,
menyi seregekkel mégyek Atyám-eleibe?

Mikor Christus a mennyei Capitolium-ba, az-az, minden egek-
1 Eph. 1. v. 20. felibe jutott, azt mongya Szent Pál ; "hogy az Atya mindenható

Isten, Constituit eum ad dexteram suam in ecelestibus. supra omnem
principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne
nomen, quod nominatur. non solum in hoc sceculo, sed et in futuro.
Et omnia subjecit sub pedibus ejus : et ipsum dedit caput supra
omnem. Ecclesiam. quce est Corpus ipsius.; job-keze-felől helyhez
tette őtet, minden fejedelemség-, hatalorn-, erő és uralkodás-felibe:
és mind azok-felibe, valamit nevezhetni ezen, vagy a más világon.
Mindeneket lába-alá vetett: őtet pedig, Fejévé tette az egész Ecclesia
nak, mely ő teste.

Ez ama dücsösséges méltóság, melyrűl hitünk ágazattyában
8 Heb. 1. v. 13. minden-nap vallást tészünk : mellyet a Szent 8 Irás oly sokszor
Eph. 1. v. 20. említ; hogy, Isten jobjára ült a Christus JESUS. Nincs Istennek
Psa!. 109. v. 1. • b b l k . l . .. d .. . lsem JO -, sem a - eze; mrve teste SIncsen: es nun enut Je en

lévén, mind jobja s mind ballya eggyüt-vagyo n. Christus Urun-
9 Act. 7. v. 55. kat-is, Szent István 9 fénn-álva látta: mert nincs ő-benne fáratság,

hogy nyugodalomért le kellene ülni. Hanem, emberi szókkal,
a mí módunk-szerént, a Christus méltóságát, hatalmát, uralkodá
sát, felségesb és böcsülletesb szókkal meg nem magyarázhatta
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a Szent Lélek, mint mikor azt mondotta, hogy az Atya Isten
jobjára ült.

Az ülésen azért, királyi hatalmat, birodalmot, uraságot jelent
a Szent Irás. Mert, világi mód-szerént, 1 Sedere in solio regis, 13. Reg. l. v.

királyi-székben ülni, annyit tészen, mint királyi méltoságra emel- 17. l~.R;g. 2.

tetni. Azért, a hol Szent Dávid azt mongya, hogy 2 Istennek job- 2 Psa!. 109. v.

jára ül Christus, valamíg ellenségit lába-alá nem tapodgya: Szent 1.

Pál azt úgy magyarázza; hogy 3 királykodik, valamíg minden 3 1. Cor. 15. v.

ellenség it, lába-alá nem veti. Ez a királyság és a széles világon 25.

uralkodás, noha mingyárt az isteni személynek eggyesülésében
illette a Christus emberségét: de, a míg szolgai ábrázatban halandó
testet viselt, fényesen nem tűndöklött; ki nem túdódott; meg sem
ismértetett nyilván mindenektűl ez a méltoság. Azért, akkor mon-
datik az egész világ bírodalmára és királyságára emeltetni Christus,
mikor rnenybe-menetele-által, világi állapattya megszűnt ; és nem
csak dücsöűlt állapatba öltözött, hanem az apostoli predikállással,
rnindenek-előt kinyilatkozott méltosága.

A job-kézre-való ülése, úgy tetczik, mint-ha azt jelentené,
hogy Istennél böcsülletesb vólna Christus : mert, a kit magúnk
felet tisztelünk, annak szoktuk a job-kezet engedni. Keresztyének;
4 Istennél nagyob semmi nem lehet. Azért, a Christus emberi ter- 4 Joan. 14. v.

mészetinél, Pater major est, nagyob az Atya: de azért, oly látható 28.

böcsüllések adattak Christusnak, mellyek külső tetczéssel nemi
némü-képpen nagyobbaknak látczanak, hogy-sem az isteni méltoság
böcsüllési. Szent Pál írja; 5 hogy oly nevet adott Isten a mí Urunk- 6 Philíp. 2. v.

nak, melyre minden térd meghajol. Az Isten nevét óránként hallyuk; 10.

és térdet nem hajtunk; süveget nem vetünk; veszteg-ülő helyünk-
ből nem emelkedünk: mihent a JESUS nevét említik, süvegünket
mozdíttyuk; térdeinket meghajtyuk; és, ha vesztég ülűnk, emel
kedünk. Mi dolog ez? Nagyob- és böcsülletesb-e Istennél az Ember
Christus ? Szenteb- és rettenetesb-e az ő Neve, hogy-sem az Istené?
Nem böcsülletesb; nem szenteb: de, mivel Christus az Atya jobján
ül, azt akarta az Atya, hogy nagyob külső böcsülletet mutassunk
ő-hozzá. Nagyob méltosága vala Salamon királynak, 6 hogy-sem 63. Reg. 2. v.

az annyának : még-is, királyi székiben, böcsül1etesb helyt adá 19.

Salamon az annyának ; mikor job-kézre ülteté. Böcsül1etesb vala
Assverus ,. hogy-sem Mardochceus: de azért 7 magát, oly tisztes- 7 Esth. 6. v.8.

séges lov:~golással úczánként nem hordoztatta, mint Mardochceust. 8 Joa~~ 5. v.

Továb; O-maga Christus azt mondá Szent János-nál; 8 hogyannál, 20.



48 ÁLDOZÓ NAPJÁN, PREDlKÁCZIÓ.

a mit az Atya cselekedik, nagyobbakat mutat ő-általa. Mert az
IV. 22. Atya senkit nem ítíl, hanem, l Omne Judicium dedit Filio, minden

itíletet Fiának adott. Ezt azért mongya Christus : mert, noha a
tellyes Szent Háromság teszi az itíletet; de az Atya és Szent
Lélek, oly személyben, mely az itílendőktűl láttassék, nem ítíl:
hanem Christus, emberi természetiben, láthatójúl kimutattya magát,
és ő mongya-ki a sentenciát. Egy szóval azért, noha Istennél
nagyob semmi nem lehet: de Isten-után, legnagyob hatalmát,
méltoságát, böcsülletit jelenti Christusnak, az Atya Isten jobjára
ültetés.

Erre a nagy felségre emeltetett Christus ezen a szent napon.
Illett-is, hogy, a ki a latrok job- és bal-keze-közibe feszíttetett,
Isten jobjára üllyön. Méltó vólt, hogy, a ki földig megalázta magát,
égig emeltetnék. Ha a víz, mennél magassab helyrűl jő, annál
fellyeb lövellik a csévében: szükség vólt, hogy, a ki Meny-ország-

2 Joan. 16. v. ból szállott-alá, szinte Meny-országig mennyen. 2 A ki az Atyátúl
28. jött vala, az Atyához térjen: 3 a ki alá-szállott, ismég felmeny-

~,:s~~. ~.~.9i. nyen: a kinek jövetele, ~ A summa ccelo, az egek-magassab helyérűl
vólt, Occursus ejus usque ad summun ejus, annak legfelsőb részé
ben üllyön.

Mikor a tenger hátán sétált Christus ; mikor parancsolattyával
a halakat egybe-győjtötte; mikor az ördögöket kergette; mikor a
föld gyomrából a halottakat kiszóllította: megmutatta, hogy ő Ura
a földnek, tengernek és ezekben-lévő állatoknak; sőt még a győz

hetetlen halálnak-is. A mái napon, mikor a levegő-eget lábaival
5 Heb. 4. v. tapodta; mikor a mennyeket, penetraoit, 6 szaggatás-nélkül által-

14. hatotta: az egész világgal megismértette, hogy ő az egek Ura.
És a ki a sidóktúl vádoltatott, Pilatus-túl ítíltetett, a hohéroktúl

• Act. 10. v. megöletett: illett, hogy 6 Constitueretur a Deo Judex vivorum et
42. mortuorum, hóltak és elevenek bírojává tétetnék Istentűl.

Ezt a felséges dücsösséget, melyre emeltetett ez napon Christus,
7 Dan. 7. v. lélek-szerént látván Dániel Proféta, azt írja; 7 hogy nézte, mikor

13. 14. a felhőkben az Ember Fia, Isten székihez járulván, oly hatalom,
tisztesség és ország adatott néki, hogy minden nyelven szólló
nemzetek, szolgai légyenek; és Potestas ejus, potestas ceterna, quce
non auferetur; et regnum ejus, quod non corrumpetur; az ő hatalma,
örökké-való légyen, mely soha el nem vétetik: országa állandó
légyen, mely soha el ne romollyon. Mivel azért ily nagy mélto
ságra, ily hatalmas fejedelemségre emeltetett Christus az ő Trium-
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jussá-ban: künyű által-érteni, mely örvendetes napja, mely viga
ságos innepe vólt Christusnak a mái Áldozó.

Ötödször, és utólszor : nékünk-is, a főldi embereknek, nagy
örömek kincsét közlötte a mái Szent Innep. Ugy tetczenék, hogy
szomorú napja vólt a világnak, mikor gond-viselő Attya, vígyázo
Pásztora, kegyes Fejedelme jelen-lététűl megfosztatván, árvaságban
hagyatott. Mikor a Christus eleven nyelvének tanítása, csuda-tételi
nek fényessége, szent életének példája, velűnk-való nyájaskodásának
gyönyörüsége, elvétetett tőllünk : úgy tetczik, mélto vólt akkor
szornorkodni az egész emberi nemzetnek. Annak-okáért, mikor az
Apostolok hallották vólna Christus Urunktúl, hogy ahoz mégyen,
a ki őtet kűldötte: 1 Tristitia implevit cor eorum ; megtelék szívök l Joan. 16. v.

szomorusággal. Nem örvendetes innep tehát, hanem szomorú elválás 5.6.

nékünk a Christus menybe-menetele.
De nem úgy vagyon, keresztyének. Mert, ha nekünk semmi

hasznunk nem vólna-is a Christus menybe-menetelében: mindaz
által, ha igazán szerettyük őtet, az ő dücsősségén és felmagaszta
lásán, nagy örömünknek kel lenni. Azért mongya ő-maga Christus :
2Si diligeretis me, gauderetis utique. quia vado ad Patrem ; ha engem 2Joan.14. v.28.

szeretnétek, örvendeznétek azon, hogy az Atyához mégyek. Hogy
a mí Fejünk, hogy amí Atyánk idegen országban ily nagy dücsös-
ségre és felségre emeltetett, méltó azon örvendeznünk; és sokkal
nagyob vigasággal örvendeznünk, hogy-sem Jákob, aJósef-neka Gen. 45. v.28.

dücsösséges felmazasztalását látván cap.46. v. 29.
b' 30.

Ennek-felette; ha a magunk javát és hasznát nézzük, oly
tekíntetes gyümölcsök, oly üdvösséges jók szállottak reánk a
Christus menybe-menetéből, hogy méltó okunk vagyon a tellyes
örömre. Mert igazán mongya az Igazság: ~ Expedit vobis ut ego4 Joan. 16. v. 7.

uadam : hogy hasznos nékünk, az ő menybe-menetele.
Mikor Illyés Proféta égbe ragadtaték, kedves tanitványának

b'liseus-nak két ajándékot hagya: 5 eggyiket ; öltöző palástyát, mely- 5 4. Reg. 2. v.

nek illetésével mingyárt két-felé szakasztá Eliseus a Jordán vizét, 13. 14.

hogy szárazon által-ruenne rajta. Másikat; Spiriuen dupticem, a Ibid. v. 9.

maga kétszeres lelkét: mellyel nem· csak megszenteltetnék, hanem
csuda-tételre-is hatalma lenne Eliseus-nak. De a mí Christusunk
nem szakadó köntösét, nem öltöző ruháját, melyet a hohérok
elmetéltek, vagy koczkára vetettek: hanem, a maga Szent Testét,
Vérét hadta nékünk az Oltári-szentségben; hogy elmenvén-is, velünk
maradna és a világ tengerének habjai-közöt, veszedelmektűl óltal-

Pázmány Péter művci.VII. kötet. í
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mazna. Ennek-felette; nem-csak valami teremtett ajándékot, hanem
önnön-magát, a Szent Háromság harmadik személyét, a Szent Lelket

l Joan. 16. v. igéré, l hogy kűldi nékünk, ha felmégyen az Atyához: ha én el
7.8. nem mégyek (ugy-mond,) hozzátok nem jő a Vígasztaló: de ha

2 Joan.14.v.16. elmenendek, elkűldöm őtet: 2 Ut maneat vobiscum in ceternum ; hogy
örökké veletek légyen és soha tőlletek el ne távozzék.

Akarjátok-e más hasznát érteni a Christus menybe-menetének?
Ha ő elől nem menne, senki Meny-országba nem menne. A régi

3 Gen. 37. v. 35. Szent Atyák igazán mondották : 3 Descendam in Infernum ; hogy
alá-mennek pokolba: de senki nem mondotta; hogy Ascendam, fel
mégyek mennyekbe: mert Christusnak tartatott az a méltóság, hogy,

4 Mich. 2. v.13. 4Ascendet, pandens iter ante eos: translbit Rex coram eis: Ő ment
o Psal.l5. v.t í , fel elsőben előttünk: Ő nyitott útat. 5 Notas fecit vias oitce ; az

élet úttyát Ő mutatta nékünk. Azért mondja Szent Jánosnál:
6 Joan.14. v.2. 6 Vado pararc vobis locum ; hogy út és lakó-hely készíteni mégyen

elől. Mert senkinek ot helye készen nem vólt, minek-előtte Christus
7 Isai. 45. v.. 2. oda nem ment: hanem, 7 Ego ante te ibo: porlas cereas conteram,

et vectes [erreos confringam. Dabo tibi thesauros absconditos ; Ő

ment előttünk: Ő rontotta-el a réz-kapukat: Ő osztotta nékünk a
Meny-ország kincseit. És miképpen az igért földbe-ménő sidók-előt

ment az Isten, tűz- és felhő-oszlopban: úgy, az örök dücsösség
úttyát mutatta nékünk Christus, Szent Testének menybe-menetével.

Ennek-felette; tudgyátok-e mi hasznunk a Christus felmenetelé
8 Heb. 9. v.24. ben? Szent Pál írja; 8 hogya végre ment Christus Meny-országba :

Ut appareret vultui DEI pro nobis; hogy Isten színe-előt magát
megmutassa érettünk: az-az, a mint Szent János magyarázza, hogy

91.Joan.2.v.1. "Szó-szóllónk légyen az Atya-előt. De nem úgy, hogy csak szóval
törekedgyék mellettünk ; hanem Apparens, Teste szakadását muto

to Plutarch, in gassa érettünk. Marcus Marcellust, 10 mikor sentenciáeni akarják vala,
Marcello. ruháját elszaggatá és mellyén-való sebeit kezdé mutogatni, melyek

kel szolgált Rómá-nak. Mi lén belőlle ? A mit ékesen-szólással
végbe nem vihettek az orátorok, ezzel a mutatással végbe-vivé
és megszabadíttaték. Azt akarja Szent Pál mondani; hogy Christus,
maga mutatásával nyér kegyelmet nékünk és azért ment az égbe,
hogy Szent Attyának szeme-eleibe terjeszsze azokat a seb-helyeket,
mellyeket érettünk visel.

Még sem elég hasznok-e ezek? Jusson eszetekbe, minérnű

II 3. Reg. 17. nagy szárazság vala Illyés Próféta-idét sidóságban: II sem fák nem
v. 1. gyümölcsöztek ; sem füvek nem zőldellettek ; az emberek és oktalan-
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állatok szomjúsággal hóltak : Illyés Próféta addig imádkozék Isten-
nek, hogy, 1 Nubecula parva, quasi vestigium hominis, ascendit ; fel- 13. Reg. 18. v.
méne az égbe, mint egy ember-nyom, egy kis felhőcske; és mingyárt 44.
megmondá a Próféta, hogy az immár bévséges esőt bocsát a földre.
Mi vólt ez a világ, Christus rnenybe-menése előtt? Aszszú, száraz,
gyümölcstelen vólt: 2 Ani111a nostra) sicut terra sine aqua; a mí 2Psa1.l42.v.6.
lelkünk sovány vólt, mint a vizetlen föld: fonnyat és éktelen vólt;
3 Sicut virgultum in terra sitienti, mint a száraz földön nevekedett 3 Isai. 53. v. 2.
sovány veszszőcske. De, mihent az ember lába-nyomai az egek
felhőjén láttatának ; mint a mí Urunk meny be méne: 4 Terra nostra 4 Psal, 66. v. 7.

dedit fructum; gyümőlcsözni kezde a mí földünk: mert 5 Inebriavit ó Psal. 64. v. 10.

terram, megrészegítette mennyei nedvességekkel a földet, mikor a
menyei 6 mustal megrészegedének az Apostolok. BéteIlyesedék azért,» Act. 2. v. 13.
amit Zacharias mondott vala; 7 hogy mikor az Olaj-fák hegyére 7 Zach. 14. v.
tészi lábát; az-az, mikor az erős kő-sziklán hadgya lába-nyomát 4.8.
(mint sokan írják, 8 hogy Christus menybe-rnenetele-kor, lábai helyét 8 Severus Sul
úgy a kőre nyomta, hogy soha Ie nem faraghatták :) akkor, pitius, tib. 2., , Pauhn. ep. 11 .
Exibant aquce vivce de Jerusalem) az isteni tudománynak bevseges
folyami, 9 Quasi aquce maris operientis, mint a tengerek, bétöltik a 9 Isai. ll. v.9.

széles világot. Egy szóval, 10 Ascendit super omnes ccelos, ut impteret 10 Eph. 4. v.lO.
omnia; azért ment Christus Meny-országba, hogy minden jókkal
béteIlyesitcsen mindeneket.

Mit mongyak többet? Ez a mennyei sas-keselyű égbe menvén
és előttűnk felröpűlvén, 11 Prouocat ad uolandun«: a mí röpdösé- II Deut.32.v.1.
sünket, akaratunkat, kivánságunkat, arra gerjeszti, hogy mí-is oda
kívánkozzunk, oda igyekezzünk, oda siessünk, a hová ment Fejünk:
12 Quce sursum sunt quceramus; nem a föld javait, nem a világ 12Coloss.3.v.1.
dücsösségét, nem a testnek alkalmatosságit, hanem a mennyei
dücsősséget keressük. Mert azért ment Christus Meny-országba,
hogy, 18 Exaltatus a terra, omnia trahat ad seipsum; felemeltetvén,13Joan.12.v.32.
mindeneket magához vonnyon; és Ua hol vagyon a mí kincsünk, "Mat. 6.v. 2!.

ot légyen szívünk és kivánságunk.
Meghallátok, keresztyének, mely örvendetes a Christus menybe

menetele. Azért, noha az Apostolok szíve teli vólt szomorusággaJ,
mikor megmondotta nékik Christus, hogy elmégyen tóllök : de
mikor látták azt a nagy dücsösséget, melyben felment Meny-
országba, azt mongya Szent Lukács: H Regressi sunt in Jerusalem, 15Luc.24.v.52.
cum gaudio magno ; hogy nagy örömmel tértek Jerusalembe. Azért
méltó nékünk-is örűlnünk ezen a napon, mellyen az Atya Isten-

7*
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előt, kedves Áldozatul bémutatá magát érettünk a mí Megváltónk;
és ez-okon ÁLDozó-napnak nevezzük a mí Urunk menybe-rnenetele
napját.

De ha ebben a dücsösséges innep tellyes örömében részesűlni

akarunk, nem-csak arrúl emlékezzünk gyakorta, a mit az Angyal
l Actor.1. v.ll. monda, hogy ez a JESUS, 1 Sic veniet, quemadmodüm vidistis eum

euntem in ccelum ; ismét viszsza-jő az itíletre és számot vészen
tőllünk: hanem azt-is eszűnkbe jutassuk, hogy, csak azok mennek
Christus-után a mennyei dücsösségbe, kik itt a siralom völgyében,

2 Psa!. 83. v.6. 2 Ascensiones in corde suo disponunt. szent és tekéIletes életekkel
garádicsot csinálnak szívökben, mellyen felmehessenek a bóldog
ságba: ollyan garádicsot pedig, rninérnűn felment Christus. Hallyad,

3 Philip. 2.v. 8. micsoda garádics vólt az: 3 Humiliavit semetipsum, faetus obediens
usque ad mortem : propter quod et Deus exaltavit illum ; megalázá
magát a Christus és engedelmes lén halálig: ezért Isten-is fel
magasztalá őtet. A kevélység garádicsán Meny-országba nem emel
tetünk : sőt, a kik ot vóltak-is, mihent kevélykedtek, alá-estek. Az
alázatosság igaz garádicsa a mennyei dücsösségnek. Bezzeg, a világ
szokása-szerént, a ki fel akar magas helyre jutni, alá nem mégyen;
a ki nagy méltóságra igyekezik, le nem csöpűlli magát: de Isten
előt nincs más út a felmenetelben, hanem az alázatosság, mert
örökös törvénye az égnek, hogy, valaki magát felmagasztallya,
megaláztatik: valaki megalázza magát, felmagasztaltatik. A kevély
ség azért oly garádics, mellyen Istentűl meszszeb megyünk ; melyre-

'PsaU37.v.6. nézve mongya Szent Dávid, hogy Isten, 4 Alta a lenge cognoscit,
meszszünnen nézi a kevélyeket: kik annál távúiban esnek Istentűl,

mennél inkáb nevekednek a kevélységben. Az alázatosság pedig
oly garádics, hogy ezen kellett Christus Urunknak a maga dücsös
ségébe menni. Ha azért a bóldogságot szerettyük, annak úttyát
és garádicsat nyomjuk, hogy az ígért dücsösségre juthassunk.
Melyre segítcsen minnyájunkat az Atya, Fiu, Szent Lélek Isten.
Amen.
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ÁLDOZO-UTÁN-VALO VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIUNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

53

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Eoangeliomoi írta-meg Szent János Evangelista, könyvének tizen-ötödik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben 1 monda JESUS az Ő tanitványinak: mikor
eljövend a Vigasztaló, kit Én küldök néktek az Atyátúl,
az Igazság Lelkét, ki az Atyátúl származik; ő bizonyságot
tészen én-róllam : tí-is bizonyságot tésztek ; mert eleitul
fogva velem vattok.

Ezeket mondottam néktek, hogy meg ne botránkoz
zatok. Sinagogákból kirekesztnek titeket: sőt eljött az óra,
hogy valaki titeket megöl, azt álíttya, hogy Istennek ked
ves szolgálatot mível. És ezeket cselekeszik veletek: mert
nem ismérik az Atyát, sem Engemet. De ezeket meg
mondottam néktek; hogy mikor eljő azoknak órája, meg
emlékezzetek, hogy én mondottam néktek.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot oehessünt«; és Istennek akarattyát, ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesiicsük, kérjünk aitatos szűvel Szent
Lelket, mondoán : Mí Atyánk, etc. Odvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

A világi nyomoruságok békeséges szenuedésérűi.

Mikor az Israel fiainak csak nem egész sokasága hamis tévely
gésre és bálványozó vakságra vetemedvén, nem elégednék azzal,
hogy maga mocskolódott a pogány istenek áldozatiban ; hanem a
kevés-számú híveket-is, kik az isteni szolgálatok tisztaságában
maradtak, keserves üldözésekkel fogyatni akarná: Illyés Próféta

1 Joan. 15.
v.26.
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az elhanyatlott népet nagy igyekezettel akarván bálványozásiból
kihozni és igyenes útra vezetni: hogy hitelt szerezne tanitásának,

'3. Reg. 17. 1 halottat támaszta; hogy bűntetessel rettentené az elfajúltakat, 2 az
2 ": 22. eget bészegezé ; és három esztendők forgásában, esők és harmatok

Ec:I~.1~·8~~~·3.nem lévén, a föld szárazságából 3 halálos éhségek következének :
3 3. Reg. 18. hogy jótéteményivel édesitené az egy-ügyű kösséget, az egek csa-

v.2. tornáit felnyitá és megjövendőllé, mikor lészen eső; hogy a bot
ránkozás vezérinek bűntetésével észre hozná a népet, Ochozias

• 4. Reg.l.v.4. királyt megölé, véletlen halálát 4 megjövendőlvén. De, mivel ezek
63. Reg. 18. elégségesek nem vóltak az istentelenek jobbúlására: utóllyára 5 tüzet
Ec~/:8.3~:3. szállita magas menyből az áldozatra. És ezzel meggyőzetvén a
Ter ignem de- sidók, kiátkozák 6 az úndok bálvány tiszteletet: megölék a Baal
.:e~~\~;. ~~lo~ papjait: és az Egy Igaz Isten szolgálattyára esküvének.

v. 39. Hasonló formán cselekedett a mí édes Megváltónk, mikor a
gonoszságba merűlt világot Istenhez akarta téríteni. Mert, hogy
isteni méltoságának ismértetésével, hitelt szerezne tanításának, sok
tanukat támasztott, mellyek bizonyságot tettek ő-rólla. Bizonyságot
tettek a mennyei Angyalok, mikor születésének dücsösséges örömét,
énekelve hirdették. Bizonyságot tettek az egek, mikor fényes
csillag-által, a Szent Királyokat ő-hozzá vezérlették ; és halála
óráján, a napot setét gyázba öltöztették. Bizonyságot tett a föld,
mikor megindúlt Nagy Pénteken. Bizonyságot tett a víz, mikor
hátán hordozta Teremtőjét. Bizonyságot tettek a habok és szelek,
mikor megcsendesedtek fenyegetésére: a kenyerek, mikor meg
szaporodtak áldására : a halottak, mikor elevenedtek hagyására :
az ördögök, mikor kiűzettek parancsolattyával. De ennyi bizony
ságokra sem hajolván az emberi vakság és keménység: a mái
Szent Evangeliomban azt ígéri; hogy az igazságnak Vígasztaló

1 Ignem veni Lelkét kűldi (minthogy tüzes nyelvekben el-is kűldötte;) 1 a végre,
mittere : Luc. hogy a mennyei tűznek világositása és gerjesztése győzedelmes

12. v. 49. bizonyságot tévén Christusrúl, ő-hozzá hódoltatná a világot.
Hogy a Szent Lélek bizonyítása hiteles lenne, három felséges

méltoságát említi Christus a mái Evangeliomban : eggyik az; hogy
a Szent Lélek Atyátúl származik és Fiútúl kűldetik, Mert, noha
az Atya, Fiú, Szent Lélek, Unum sunt) eggyek isteni állatban és

8 l.Joan.5.v.7. természetben; de Személy-szerént, 8 Tres sunt, hárman vannak: És
93. Reg. 22. v. a Szent Lélek, Atyátúl. Fiútúl, származik. Másik az; hogy a Szent
2. Par=I~·18. v. L~lek, Spiritu,s Veritatis, Igazság Lelke: azért, meg nem csalhat;

21. sót a hamisságot, mellyet, 9 Spiritus mendax, a hazugság lelke a
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sátán, emberekbe óltott, kigyökerezi, mennyei igazságnak fényes
ségével. Harmadik az; hogy Paracletus, Vígasztaló a Szent Lélek.
Mert, mivel a világi veszedelmek és nyavalyák, vagy rnindenestűl

elvonszák, vagy megtartóztattyák az emberi gyarlóságot az igaz
ságtúl : oly vígasztaló, biztató, bátorító Szent Lélek kívántatott az
Isten szolgainak vastagítására, melynek erőssítő malasztyával,
minden háboruságok-, veszedelmek-, nyavalyák- és szorongatások
ellen, győzedelmet vehetnének.

Hogy azért az Apostolok a világon, virágzó szerencsét és
külső bóldog állapatot ne ígérnének magoknak; hogya véletlen
nyavalyákban félelmesek, vagy a Christus igéretiben kételkedők ne
lennének; hogy a világi jó szerencsévél és földi jók bévsegével, ne
fontolnák. ne mérnék vagy a tudomány igazságát, vagy a tanítók
szentségét: hoszszú és világos laistromból számlállya Christus, menyi
rágalmazások-, szidalmak-, gyülőlségek-, kínok-alá vettetnek a vilá
gon az ő hívei és választott tanítványi; kiket, mint meríggyel
dögleltetőket, emberi társaságtúl kirekesztnek a világ fiai: megölik
őket, mint gonosztévőket: és oly édesdeden ölik, rnintha Istennek
böcsülletes áldozattal kedveskednének mészárlásokkal. Ezeknek
békeséges viselésére, vígasztalót ígért Christus : és azt kívánnya ;
hogy, mikor eljő a szenvedés órája, megemlékezzünk az isteni
biztátásokrúl.

Ezekből, sok szép tanuságokat vehetnénk ; mert először; meg
mutathatnók isteni felségét és méltóságát a Szent Léleknek. Másod-
szor; a g"Örögök-el1en megbizonyíthatnók, "hogy nem-csak Atyátúl, J Errűl lásd a

hanem Fiútúl-is származik a Szent Lélek. Harmadszor; elő-szám- Kalauzt.

lálhatnók, mely csudálatos vólt a világ megtérése. "Mert, nem erős 2 Lásd a Kalauz

had-viselő, vagy bölcs tudományokkal fényeskedő emberek-, hanem, másodi~ köny-
vet.

egy-nehány egy-ügyű halászok tanu-bizonysága-által fordúlt a világ
a Christus isméretire.

De ezeket mászorra hagyván; mivel, valakik élünk ebben a
világi szám ki-vetésben, sok keresztek- és számtalan ínségek-alá
vettetünk, mikor egésségünket betegségek, gazdagságunkat ragado-
zások, böcsül1etünket kissebbítések, szívünket keserüségek, életünket
törődések, kívánságinkat háborgások szűnetlen ostromoIIyák: hogy Propositio.

az igazság Lelkének vígasztalását vehessük minden háborúságmk-
ban, csak az lészen mái tanuságunk czéllya, melyre arányozok ;
hogy jól megércsük és szükség idején szemünk-előt forgassuk,
mivel kel a világ' súllyos nyomoruságü és szenvedésit künnyebbítenünk.
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A világi háboruságok- és nyavalyák-közöt, nem lehet ember
nek erősseb bátorítása, mint, ha eleven hittel szeme-előt visel
három igazságot:

Első igazság, melyrűl sokszor emlekeztünk és emlekezünk
Infra,Dominica töbször-is; mivel ez fondamentoma a keresztyéni patientiá-nak,
XXI. ~ost Pen- békeséges szenvedésnek: hogy, a bűntűl megválva, minden világi

cec. nyavalyák és nyomoruságok Isten kezéből jőnek, akár-ki-által és
mint jöjenek. A keserves kínokat és úndok gyalázatokat, mellyekkel

1 Calicem, a sidók és pogányok sanyargatták Urúnkat, 1Istentűl adatott pohár
quem dedit nak nevezte Christus. Mert Isten kezében, keserüségekkel teli pohár

2 ~~h~~.a~\}. vagyon, ugy-mond Szent Dávid: "Calix in manu Domúti ,. melyből,
kinek-kinek úgy tőlt, hogy mindennek jusson. Mikor Szent Jób
nak lábas-marháját elhajták, fiait leányit megölék, nem panaszol
kodék, hogy keresményét és őstűl maradott javait felprédálták a
tolvajok; hogy felnevelt szép gyermekit egybe-rontotta az ördög:
hanem azt mondotta, hogy ezeket Isten adta; viszsza-kérhette,
mikor akarta: ezeket nem egyéb, hanem Isten ő-maga vette-el
tőlle, mivel, ha tudva és akarva, kár-tételre nem szabadította volna
ellenségit, semmit nem árthattak vólna néki. Végezetre, mikor
maga testét kínos fekélyekkel rutítá az ördög, azt mondá Jób;

'Job, 5. v. 17. "hogy, mint a jót, úgy a gonoszt, háladással szenvedi: tudván,
sq. hogy 4 Manus Domini tetigit me, Isten keze ütögeti őtet.

'Job,19.v.2l. ,
Mikor azert nyomoruságok szorongatnak minket, meggondol-

lyuk ; hogy Isten, öröktűl-fogva rendelte; és azt akarja, hogy most
és it, ezt szenvedgyük, a mit immár érzünk. És noha veszszeje,
pálczája vagyon, de ezek-által, maga ütöget. Azért, ne vegyük

5 Jer. 25. v. 11. kedvetlenűl, a mi ily kedves kéztűl származik. És elhívén, 6 hogy
12. c. 30. v. 16. egybe-rontya Isten a pálczát, mellyel ütöget, mihent haragját meg

enyhíttyük, minden-féle nyomorgatásokat bátor szűvel visellyünk.
6 Seneca ep. Mert, 6 Magnus animus est. qui se DEO tradit : degener, qui obluc-

107. tatur : et emendare mavult Deos, quam se; a nagy ember, Istenre
bízza magát: rosz, a ki tusakodik Isten-ellen. Nincs-is e világon

Seneca, us.s. böcsülletesb dolog, mint, 7 Lato animo adversa tolerare ; quidquid
Nat~~al. Qq. acciderit, sic ferre, quasi tibi volueris accidere: debuisses enim uelle,

initio. si scisses, omnia ex decreto DEI fieri ; vígan tűrni az ellenkező

nyavalyákat : és valami rajtunk történik, azt úgy viselni, mint-ha
magunk kívántuk vólna; mert ugyanis, kívánnunk kellene, ha jól
meggondolnók, hogy mind ezek, Isten akarattyából és rendeleséből

származnak. Ha azért a kardot fejűnkre húzzák-is, mint Isaák-nak;



A VILÁGI NYOMORUSÁGOK SZENVEDÉS~RŰL. 57

ha vízbe vetnek-is, mint Moysest ; ha tömlöczbe tesznek-is, mint
Jásefet : ha megsentenciáznak-is, mint Susannát ,. ha oroszlányok
torkába, ha égő kemenczébe, ha tenger fenekére vetnek-is, mint
Danieit. Sidrákot és Jónást: nincs okunk, hogy zúgolódgyunk és
tűrhetetlenkedgyünk, mihent eszünkbe jút, hogy mind ezek Isten
kezéből jőnek: hanem azt bátorságos szűvel kiálthattyuk: l Etiamsi l Job, 13.v.15.

occiderit me, in opso sperabo ; szabad Isten velem: de ha megöl-is,
ő-benne bízom; szent akarattyához szabom akaratomat és békes-
séggel tűröm, valamivel látogat.

Második igazság az: hogy, valamit szenvedünk, 2 Dig-na factis ;» Luc. 23.v.41.

azokat megérdemlettük : sőt, töb és nagyob nyomorúságokat érdem-
lettünk ; 3 Peccatis nostris hcec ipsa supptieia nunora esse, 4 Multo 3 Judit.8.v.27.

minora exigit, quam mereiur iniquitas, hogy-sem amenyit szen- 4 Job, ll. v.B,

vedünk. És méltán azt mondhattyuk rninnyájan, a mit Szent Jób:
5 Peccaui. et vere deliqui " et ut eram dig-nus, non recepi; édes Uram 5 Job, 33. v.'!.7.

Istenem, bizony sokat és nagyot vétkeztem, de a te nagy irgal
masságod, nem ostoroz érdemem-szerént: mert én sokszor estem
oly vétkekbe, meIlyekrűl azt mongya Szent Pál,' hogy 6 Qui talia 6 Rom. 1. v.32.

ag-unt, dig-ni sunt morte " örök halálra méltók, a kik efféléket csele-
kesznek. Azért, nagyobbat érdemelvén, örömest szenvedern, valamit
reám bocsátasz. Tükörűl viseIlyük tehát és minden nyavalyákban
kövessük az lsrail fiait: kiket, mikor lopással vádoltak és fogva
vittek, noha bűntelenek vóltak abban, a mivel gyaláztattak ; de
eszekbe jutván, hogy más nagyob vétket cselekedtek, azt mon-
dák: 7 Merito hcec patimur; rnéltán szenvedgyük ezt, rnivel vét- 7 Gen.42. v. 21.

keztünk Jósefet eladván. Bár bűntelenek legyünk tehát abban,
a miért szenvedünk: de eszünkbe jusson, hogy sok egyéb vét-
kekbe estünk, meIlyek nem ezt, hanem sokkal nagyob bűntetést

érdemlettek.
Harmadik igazság az: hogy, ha az Isten Fia a mí bűneinkért,

annyi keserves kínokat és gyalázatokat viselt, rnenyit soha senki
egyéb nem szenvedett: vallyon nem illendőbbé, hogy mí szenved
gyünk magunk gonoszságáért? Azt-is meggondollyuk ; hogy, ha az
Atya-Isten bőlcsesége, a szenvedéseknél üdvösségesb állapatot ismért
vólna e földön: születésétűl-fogva, halála napjáig, ennyi fogyat
kozások és sanyarú szenvedések örvényibe nem ereszkedett vólna.
Mivel azért a szenvedések úttyára igazított példajával, méltó, hogy 8 Isai. 5. v.20.

a világ itiletét félre tegyük, mely, 8 Dicit malum bonum, et bonum
malum ; a jót gonosznak, a gonoszt jónak itíli: és annak javal-

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 8
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l Isai. 7. v. rs.Iásán megállyunk, a ki, l Scit reprobare nialum, et eligere bonum ;
választást tud tenni a jó- és gonosz-közöt.

Vide Dom. XI. De mivel ezekrűl más predikácziókban bévségesen szóllottunk :
post Pentec. az Istennek segítő-malasztya-után,mellyet gyakor és buzgó könyör

géssel tartozunk kérni; mivel e nélkül, a nyomoruságok tűrésére
elégtelen gyarlóságunk: nékem úgy tetczik; hogy, minden nyava
lyák- és bánatok enyhítő orvossági-közöt, foganatosb ez a négy
dolog, mellyet rendel elő-hozok.

ELŐSZÖR: nagy szívet ád a világ ínséginek csendesz szenvedé
sére, ha meggondollyuk, hogy a halált-érdemlő vétkes embert,
bűntetesért vetette Isten ebbe a világ tömlöczébe. Mert a bűn,

meJlyel az első ember magát és maradékát vesztette, ollyan vólt
2 Eceli. 21. 2 mint a kígyónak gyógyulhatatlan mérge: mint az eroszlány fogai-
v. 2. 3. 4. nak halálos mardosása : mint a két-élű pallos sebesítése; Plagce

3 Gen. 2. v. 17. illius non est saniias ; melynek nincs orvossága. Mivel azért, 3 halálra
ítí1tettünk az első bűnért: mint az ércz-vágó k vagy hevérek, bőrt

4 Tertull. dc kötnek farokra; úgy a bűnös ember, 4 Pellitus, orbi ut mctalla
Pallio. e. 3. damnatur ,. ércz-törésre kárhoztatott és bőrbe őltöztetve Paradicsom

ból kiűzetett: azt rendelvén Isten, hogy, a kiadott halálos senteneid
5 Gen. 3. v. 18. nak végbe-viteléig, 5 bt labore comedat herbam terrce ,. in sudore

vescatur pane .. fáratsággal és verítékkel, egye a füveket és a kenyeret.
e Psa!. 83. v. 7. Innen vagyon; hogy, 6 In valle lacrymarum, ebben a siralom
71. Cor. 4.v.9. völgyében, minnyájan úgy élünk, 7 Tamquam morti destinati, mint

halálra sentencziázottak. Azért, szomorúság, gond, búsúlás, károk,
gyalázatok, félelmek, veszedelmek, fájdalmak környékeznek minden

8 1. Thess. 3. élő embert. Mert, 8 In hoc positi sumus, a végre vetett Isten minket
v.3. a világra, hogy nyomoruságok tárgyai legyünk. Nincs tehát élő

ember, kinek külső belső keresztí nem vólnának.
Az embernek egyéb csalatkozási-közöt, nem utólsó az; hogy,

senki a maga állapattyával tellyességgel meg nem elégszik: sőt,

kinek-kinek úgy tetczik, hogy ő a legnyomorúltab. Mikor a vitézlő

ember, betegséget, éhséget, veszedelmet érez: a szántó-vető gaz
dákat bóldogoknak mongya; a vitézlő állapatot legnagyob nyo
moruságnak álíttya. A kereskedő, a szolga, a parasztember, az
ország gondviselésében fáradozó nagy emberek hasonló vélekedésben
vannak. Egy szóval; mindennek a maga terhe súllyosbnak tetczik :
mivel senki sem láttya, hol szoríttya másokat a lábok-béli. De

~. Diogencs La- igazán mondotta Solan' 9 hogy ha minden embernek nyavalyái
ert. hb. 7. Jn ' J , ,

SoJonc. vólta-képpen piaezra terjesztetnének : talám, senki nem találkez-
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nék, ki örömesben haza nem vinné a maga galyibáját, hogy-sem
a másét.

Senki betegségek-, fáratságok-, fogyatkozások-, búsulások- és
végre keserves halál-nélkül nem lehet: senki jószága és gazdagsága
kár-nélkül nem maradhat: senki tisztessége és böcsüllete emberek
gyalázását el nem kerűlheti : királynak, császárnak, szegénynek,
bóldognak, vénnek, ifiúnak nincs rnenedéke ; hanem, l Per multas I Act 14. v. 21.

tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei ; sok és nagy nyo
moruságok tűréséri kel által-mennünk, ha üdvözűlni akarunk.

Hogy megismértetné a Szent Lélek, mely nehéz a nyavalyák
súllya: nevezi ezeket először; 2 Onus, nehéz terhnek : azokat pedig, 2 Gal. 6. v. 5.

a kik viselik; 30neratos, terh-viselőknek. Másodszor; 4 Tribulatio- Isa. ~3 v. l.
c. 1<>. v. I.

nem, cséppel-verésnek, vagy tövisses bojtorjánok sértegetésének. Nahurn, 1. v.l.

Harmadszor; 5 Crucem, keresztnek, melyre feszíttetünk. Negyed- 3 Mat. 11.

szer; Plagam, csapásnak: mert a betegség, 6 Plaga lecti, ágy-béli 4 .~~t2~·4.
csapás; az ellenség dühössége, 7 Pessima plaga, szörnyű csapás. :. 21.
Ötödszö S ]i'b '1' . , k t 8 D . A tnbula vel

O szor; zent o, a VI agi nyomorgataso a, 1 ercusstonem, a tribuiis.

Vulnerationem, sebesítő verésnek nevezi. Végezetre; a bőlcs, 6 Mat. 16.

9 Jugum grave, nehéz igának híja: és azt írja; hogy ez az iga, 6 AV. 24. 3
mos, .

nem egy vagy két ember nyakát csiszollya, hanem mindeneket v.12.

terhel: nem egy, vagy két napig fáraszt, hanem születésünk nap- 1 N:~~;. 3.
játúl-fogva halálunk órájáig. Mert senkit nem hágy belső rettegé- 8 Job, 5. ;.18.

sek-, búsulások-, külső kár-vallások-, gyalázások-nélkül: sokak 9 Eccli. 40.

rneny-kó-, föld-índúlás-, ár-vizek-, vadak-rniat vesznek. 10 Egyiptomot 10 E:o~·. 8.

békák; a Filistéusokat egerek; az igért-föld lakosit darások emész- v. 1. 3.

tették: sok és nagy embereket fogyattak a tetvek; úgy posogván IS~~~·tv~·t
testekben, mint a férgek az ért sajtban. A mi mind nehezeb, llAb II Senec. ep.

homine homini quotidianum pericuium ,. semmitűl nincs embernek 103.

nagyob romlása, mint az emberektűl. Julius császár azzal dicse
kedett, hogy tizen-egyszer száz és kilenczven-két ezer embert ölt
a harczokon : Ponipejus húszszor-való száz-ezernél-is többet.

Mivel azért változhatatlan törvény az, hogy valaki él, sok
nyomoruságot és veszedelmet érez: mikor valami nyavalyátúl
súllyosíttatunk, elsőben; gondollyuk-meg, hogy efféle keresztet nem
csak mí viselünk, hanem eggyűl-eggyig minden élő emberek:
12 Maximum solatium est, cogitare} id sibi accidisse, quod ante se 12 Seneca, Con

passi sunt cmnes, omnesque passuri. Quis tam impotentis arrogantice ~ol. ad paJti
bium, cap. ~ ,

est} ut in hac naturas necessitate, se unurn seponi velit? Valakik
éltek, valakik ez-után élnek, nyomoruságok-nélkül nem lehettek.

S'
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Azért bolond kevélység vólna, ha kl egyedül maga akarna ment
lenni a szenvedéstűl. Annak-okáért, mikor a keresztek súllyát érez
zük, azt mongyuk, amit amaz erős, de bóldogtalan vitéz Uriás:

12. Reg. 11. 1 mind nagyok, kicsinyek; mind tudósok, tudatlanok; mind szegé-
v. ll. nyek, gazdagok, a világ nyavalyáit érzik és szenvedik : én tehát

miért ne érezzem? Talám én egyedűl mindeneknél job vagyok?
Mikor Alexander száraz helyekre érkezvén, nagy szomjúságot szen
vedne vitézivel egyetemben; magának egy ital vizet hozának; de
nem akará innya, hanem kiönté: inkáb választván az egész haddal

! Similefactum szomjúhozni, 2 hogy-sem egyedűl innya. Mentűl inkáb nékünk meg
Davidis,2.Reg. kel azon nyugodnunk, hogy mí-is, mindenekkel eggyüt visellyük

23. v. 15. közönséges terhét a világon -élőknek és nyavalyánkat békével
tűrjük?

Gondollyuk-meg azt-is, hogy amit búsulással és törődéssel

nem távoztathatunk, job azt békével szenvedni, hogy-sem haszon
:J Seneca ep. talan tűrhetetlenséggel terhesíteni : 3 Optimum est pati) quod emen-

lü? dare non possis. Dúcunt oolentem fata, nolentem. trahul1t: Inalusque
'Devita beata,patiar, quod pati licuit bono, ~ Et inoitus rapiar, Qua: auteni demeniia

cap. 15. est, potius trahi, quam sequi? Legjob azt csendeszen viselni, a mit
el nem távoztathatsz. Ha jó kedvel szenvedünk, visznek: ha ellen
kezünk, akaratunk-ellen vonsznak. Mivel azért szenvednünk-kel,
vagy akarjuk vagy nem: job az Istentűl bocsátott csapásokat béke
séges tűréssel és jutalom reménségével künnyebbíteni, hogysem
békételen tűretlenséggel súllyosítani és kinokkal nagyob kínokat

o seneca,lib.3.érdemleni: 5 Laqueos fera dum [actat, astringit: aves viscum dum
de Ira. c. 6. trepidanies excutiuni, plumis omnibus illinunt. Nullum tam arctum

est jugum, quod non minus leedat ducentem, quam repugnantem :
unum est levamentum malorum ingentium, pati: a tőrben-akadott

vad, mennél inkáb hánkódik, annál inkáb nyakára szoríttya a
hurkot; a lépbe ütközött madár, mennél inkáb verdődik, annál
inkáb békeveri szárnyát: oly kemény iga nincsen, mellyet keveseb
sérelemmel nem viselnek csendeszen, hogy-sem hánkódva. Mivel
azért egyéb künnyebbítése nem lehet a nyavalyának, mellyet kéte
len szenvednünk-kel: nagyokosság, ha a kételenségből jóságot
szerzünk; és a mit nem akarva viselnünk kel, azt aítatos indúlattaI,
Isten kedveért és szerelrneért, békével és mennyei bóldogság remén-

& Tertullian.de ségével tűrjük; gyakran azt mondván magunkban: 6 In omnibus
patient. c. 8. patiens ero, alioqui cruciabor impatientia mea; mindeneket örömest

tűrök; és a mit el nem távoztathatok, békével szenvedem, hogy
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magamnak nagyob kínt ne szerezzek. Mert, 1 Qui impatiens est, Prov.t O.v.19.
sustinebit damnum : a ki tűrhetetlen, kárát vallya. c. 14. v. 17.

l\J!ÁSODSZOR: nem-csak künnyebbedik, hanem édesedik a nyava
lyák szenvedése, ha meggondollyuk, minérnü külömbséggel bánik
Isten és a világ azokkal, a kiket szeret és a kiket gyűlől. A kiket
szeret a világ: kedvekre tartya, szájokra bocsáttya, gazdagíttya,
gyönyörködteti, méltóságra magasztallya; sanyargattya pedig és
fogyatkozásokkal nyomoríttya a kiket gyűlől. De Isten nem ezt
cselekeszi: hanem, a kiket szeret, a kiket bűntűl akar tartóztatni,
vagy tisztítani, azzal rnutattya irgalmasságát, hogy nem hallasztya a
bűntetést, hanem, 2Propitius ulciscitur, ostorival gyakran sujtogattya. 2 Psal, 98. v. 8.
3 QUOS amai, eastigat; valakiket szeret, azo kat veri. ~ Flagellat s Apoc. 3. v.19.
omnem filium ,. valakit fiává fogad, azt ostor-alá fogja. A kiket' Prov.3~ v.12.Hebr. 1_. v. 6.
pedig vereségekkel nem sanyargat; 5 Si extra disciplinam estis, cujus Eceli. 30. v. 1.

participes [acti sunt 01vINES: ergo adulteri estis, et non filii; jele,5 Hebr.Lz.v.S.

hogy azok nem ő fiai. Mert, 60MNES. ki nem választ senkit; mln-ve.rie.a.v.rs.
nyájan, a kik istenesen élnek, üldözéseket és nyavalyákat szen-
vednek. Tobiás-rúl azt mongya az Angyal; hogy, 7 Quia acceptus 1 Tobire 12.
erat Deo) necesse fuit ut tentatio probaret ; mivel Isten-előt kedves v.13.
vólt) rabságot, vakságot, szegénységet és minden-féle nyomoruságot
kellett szenvedni. Az Apostolok, legbelsőb, legfelsőb tanítványi
Christusnak, menyi gyalázatos kínokat és halálokat szenvedtek,
nem-csak az egyházi historiában olvassuk, hanem a mái Szent
Evangeliomban, Christus szájából hallyuk.

Nem így bánik Isten azokkal, a kiket gyűlől és rontani akar:
hanem, a mint másut világos bizonyságokkal megmutattuk, szá-
jokra bocsáttya; ostorival nem sanyargattya; gonosz szándékokban
elő-ereszti: hogy, 8 Thesaurizent iram, haragot kincsezvén, utólsó 8 Rom. 2. v. 5.

romlásra jussanak; ezeket Isten, mészár-székre válogatott ökrökhöz Jac. 5. v. 3.

hasonlíttya: 9 Quasi gre» ad oictimam ; miképpen az illyen ökröket 9 Jer. 12. v. 3.
nem fárasztyák, sőt hizlallyák, hogy hamar megölhessék: úgy a
szabados-életű gonoszok, 10 ut victimee ad supplieium signantur, ut 10 Minutius,
hostia: ad ptenam coronantur ; hizlaltatnak, koronáztatnak, hogy in Octavio.
megölessenek.

Értette jól ezeket Szent Jób. Azért, 11 noha tetétűl-fogva talpig, II Job, 2. v. 7.
rút fekélyekkel rakva vólt; noha 12 a bőre egybe-vonódott, sőt, mint 13 Job, 7. v.5.

a hólt-szén 13 megfeketedett; noha csontyai elszáradtak; noha H a sok 13Job,30.v.30.
sirásban orczája eldagadott és szeme-fénye meghomályosodott ; noha 1·Job,16.v.17.
15 a testében termett férgek étszakán-is szaggatták és úgy elváltoz- 15Job,30. v.17.
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1 res.a. v. 12. tatták ábrázattyát, 1 hogy jó baráti meg nem ismérhették : rnind
'Job, 6. v. 8. azáltal azt mondotta, ~ hogy egyéb kérése nincs Istentűl, hanem

et seq. hogy, Qui ccepit, 11'Ze conterat. Et hac mihi sit consolatio, ut affii
gens me dolore, non parcat; a ki sanyargatni és csapásival sérte
getni kezdette, ne kedvezzen, hanem végig verje őtet; mert nagyobb
vigasága nem lehet, mint, ha Isten nem enged néki, hanem fáj
dalmakkal sanyargattya. Tudta ez a Szent Jámbor, hogy Isten e
világon nem tartya kínnyekre * az igazakat, azért gyönyörködött
kínnyában.

Keresztyének; ha Christus, a lépes-mézet epe-után ette; ha
dücsösség Urának addig nem mondatott, míg a Kereszt-fán, mint
sidók Királya, nem gyaláztatott: senki ne reménlye a mennyei
dücsösséget, valamíg nem viseli a maga keresztét : és nem úgy,
mint Simon, angariatus, erőltetéssel és kedvetlen; hanem maga
választásából és jó kedvel nem viseli. Mert, ha a Salarnon tern-

a 3. Reg. 6. v. 7. plomában verők zörgése 3 nem hallatott, mivel a köveket ot-kin
faragták : Isten-is it simíttya és tisztogattya, a kiket a mennyei
Jerusalem csendességébe akar vinni.

A Szent Jób kivánságánál továb ment Szent Jakab: ki eszé
6Matt.5.v.lo.ben tartván a Christus szavát, hogy, 4 Beati qui persecutionem

patiuntur : bóldogok, a kik üldöztetnek ; ama csudálatos keresztyéni
• Jac. I. v. 2. Paradoxomat mondotta: 5 Omne gaudium exisiimate, cum in tenta

tiones varias incideritis ; hogy azt tartcsuk minden örömnek, mikor
sok és külömb-féle keresztek- és kísértetek-alá vettetünk. Mely
mondással jelenti, hogy valamely jón örűlhetünk, azt mind a
világi sanyargatásokban talállyuk : mert az atyai ostorozások

aApoe.3.v.19.zálagi és jelei, hogy "Isten szeret minket és oktat, mint fiait.
Prov. 3. v. 12. Azért, 7 mint a tűz fényesíti az aranyat; a reszelő tisztíttya ros-
Heb, 12. v. 6. ,
7 Sap, 3. v. 6. datúl a vasat; az ütés szikráztattya a hideg követ; a metczés

gyümölcsözteti a szőlőt; a botolás ** szép ágakkal újíttya az ag
fát; a szórás tisztíttya polyvájatúl a búzát; a só büszhödéstűl

a Ecel. 27. v. 6. óltalmazza a húst; az égő 8 kemencze vastagíttya a fazekat,
keménnyé tészi a tésztát; a ham-vévé világosíttya a gyertyát:
úgy az igaz embert minden jókkal tellyesíti a világi háborúság.
Azért, a Christus érdemének segítségével, a természet indúlati
ellen, Omne gaudium, minden örömök a híveknek az, mikor it

• Hier. ep. 25. égnek, it vágatnak, hogy örökké ne égjenek. És gyakran úgy
ad Paulam de szólnak magoknak, mint Szent Jerónimus: 9 E duobus elige quod
obitu Blesillee,

cap. 6. * Kényökre, - ** Vagdalás, Ienyesés, Czuezor-szótár.
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velis: aut sancta es ; et probaris: aut peccatrix ; et injuste quereris,
minora sustinens, quam merearis : Oh én lelkem, válasz a kettő

közzűl : ha Istennek kedves fia vagy; ne csudáld, hogy ütöget;
mert, 1 a kit Isten szeret, ostorozza mint fiát: ha vétkes vagy; l Prov. 3. v.12.
"Non inuenies contra DEUM Justas querimonias ; nincs igaz okcd s see.v.vrs.
hogy Isten-ellen zúgolódgyál; mert kevesebbet szenvedsz, hogy-
sem érdemlenél. Értette jól Szent Anibrús, a mely tulajdona az 3 Paul. in vita
Isten fiainak, hogy sanyaruság-alat tartassanak: azért, mikor a s. Arnbrosii.
gazda, a kihez szállott vólt, azzal dicsekednék, hogy ő nem tud-
gya micsoda a nyavalya, mert soha semmiben, semmi nyomoru-
ságot nem érzett: Szent Ambrús azt mondá; fussúnk-ki innen,
hogya ház reánk ne dőllyön. És alig méne-ki, hogy leomolván
a ház, a gazdát cselédestűl eltemeté.

HARMADSZOR: igen enyhődnek és lágyíttatnak szenvedésink fáj
dalmi, ha eszünkbe jutattyuk, hogy ország úttya a mennyei ból
dogságra a keresztek és ínségek szenvedése. Kiadott végezés az;
hogy, <Omnes qui placuerunt Deo} per multas tribulationes transie- 4 Judit, 8. v.23.
runt fideles : valaki k Isten kedvébe jutnak; valakik Meny-országba Actor.14. v. 21.
mennek, sok nyomorgatásokon mennek-által. Mert azt rendelte
Isten; hogy, a ki bóldogságra akar jutni, 5 Conformis sit imaginis 5 Rom. 8.v. 29.
filii Dei ; a Christus képét és hasonlatosságát viseIlye. És mivel
Christus, születésétűl-fogva, keserves haláláig, 6 Signum fuit, cui 6 Luc. 2. v. 34.
est contradictum ; tárgy és czél vólt, mellyet az ördög, minden
czinkosival-egyetemben, szűnetlen lövöldözött mindenféle ínségek-
kel: azt akarta Isten, hogy, a mint Szent Jób 7 és Jeremiás, 8 ÚgY'Job,16.v.13.
a töb hívek, a világ nyomorgatásinak lövöldözésére emelt jelek 8 Thren. 3.v. 12.
légyenek: és azok részesüllyenek 9 a Christus dücsösségében, kik, 9 2.Cor. Lv, 7.

Socii passionum szenvedésében társole 1. Pet. 4. :. 13.
} Communican-

De azt eszünkbe kel vennünk; hogy magán a világi nyava- tes Christi pas-

lyák és galyibák szenvedése, nem út a mennyei bóldogságra ; meg sionibus.
sem választya a végig-híveket a veszendőktűl ; mivel az ördög
szolgái sem üressek a szenvedésektűl : hanem, patientia, békeséges- Paiientia.

tűrés kívántatik azoktúl, kik Meny-ország úttyán akarnak járni.
Azért mongya Szent Pál ; 10 Patientia necessaria est} ut voluntatem 10 Heb lD.v.36.

Dei [acientes, reportetis promissionem ; szükségesnek a békeséges-
tűrést, hogy Isten akarattya-szerént járjunk és a bóldogságban
részesüllyünk.

Igazán írja Szent Ágoston , hogy a békeséges-tűrés két dolog
ban ál: eggyik az; hogy minden ellenkező és ártalmas csapásokat,
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mellyeket Isten, vagy maga, vagy egyebek-által reánk bocsát, álha
tatos erősséggel úgy visellyünk, hogy annak távozta tásáért, Isten
akarattya-ellen ne cselekedgyünk, bűnbe ne essünk: hanem készek
légyünk, töb és nagyob szenvedésre inkáb, hogy-sem Istent meg
báncsuk. Másik az; hogy megmértékellyük és meggyőzzük a felet
téb-való szomoruságot, mellyet szerez a nyavalya: ne hadgyuk a
bánattal és érzett fájdalmakkal úgy megháborodni lelkünket, hogy
az okosság rendit és az Isten parancsolatinak czéllyát által-hágja.
Ezeket pedig azért és a végre cselekedgyük: mert Isten és a keresz-

J Aug. tom. 4. tyén okosság kívánnya tőllünk. Azért, l Patientia est) qua mala
Hb.de Patien- cequo animo toleramus ne animo iniquo bona deseramus . a béke

tia. cap. 2. séges-tűrés oly jóság,' meUyel a gonoszt csendeszen szenvedgyük
és annak távoztatásaért a jót el nem hadgyuk. Ez a békeséges

2Ibid. cap. l. szenvedés, 2 Magnum Dei donum est, nagy ajándéka Istennek:
mert az eset-után, oly gyarló és erőtlen a mi természetünk, hogy
a világi sanyaruságok nagy-vóltát el nem viselheti, Isten segítsége
és békeséges-tűrés ajándéka-nélkül.

Nem lévén tehát más úttya Meny-országnak, hanem a nyo
moruságok békeséges szenvedése: Meny-ország-kivűl marad, valaki

"Luc. 9. v. 23. 3 Quotidie) minden-nap, nem viseli a keresztek súl1yát; nem érzi
'Heb. 1l.v.35. a keserüségek savát. Mert 4 az Isten szolgái verések-, gyalázások-,

et seq, szegénységek-, halál-szenvedések-által, nyerték az ígért bóldogságot.
.\ szántó-ember, hogy csűrbe-való búzája teremjen, megégeti, fel
töri, megforgattya, ganéjozza, baronállya a földet; hogy asztalra
való kenyér légyen a búzából, felarattyák, csépli k, szórják, rostál
lyák, malomban porrá törik, szitállyák, dagasztyák, szakasztyák,
kemenczében fütik; hogy pinezébe-való bora légyen a szőlőnek, a
vinczlér megkapállya, bújtattya, metszi, karózza, kötözi, levelezi,
gyomlállya, leszagattya, megtapodgya, kisatúllya : hasonlóképpen
cselekeszik Isten. A kiket Meny-ország vendégségére rendelt, azo
kat e földön, csapásokkal gyaluIlya , sanyargatásokkal készíti a
bóldogságra.

5 Jac. 1. v. 4. Előnkbe adgya Szent 5 Jakab) mi az oka, hogy békeséges-tűrés-

nélkül senki nem üdvözűl: mert, Patientia opus perfeciuni habet;
minden jóságok cselekedeteit a békeséges-tűrés tészi tekéIletessé.
Ez annyit tészen; hogy, akár-mely jóság megfogyatkozik és ki
szárad, a békeséges-tűrés-nélkül. üllyan a békéséges-tűrés, mint a
heazat * a házban. A házat benne-valókkal-egyetemben, a fedél

* = héjazat = fedélzet, tetőzet.
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óltalmazza esőtűl, verő-fénytűl, hidegtűl és minden egr háborútúl.
A békeséges-tűrés óltalma-nélkül, meg nem maradhat semmi jóság.
Senki alázatos nem lehet, ha békével nem tűri agyalázásokat :
senki fele-baráttyát nem szeretheti, ha csendesz szenvedéssel nem
viseli mások gyarlósági terhét: és, a mint Cypriánus írja, l Tolle l Cyprian. libr.

charitati patientiam. desolaia non durai ; sokkáig nem marad a de patientia.

szeretet békeséges-tűrés-nélkül. A békeséges-tűrés erős país, mely a
világ sebesítő nyilait felvészi, hogya töb jóságokat ne sértegessék,
ne fogyassák: mész a kövek-közöt ; mely egybe-köti a töb jósá-
go kat. Mint a fa gyökere, az egész fát, ágaival és gyümőlcsével

égyetemben, fentartya: úgy minden jóságok terhét viseli a béke
séges-tűrés, mikor azok-ellen támadott szelektűl meg nem győzetik.

Azért, Patientia opus perfectum habei: nincs semmi tekéIletes csele-
kedet a békeséges-tűrés-nélkül: nincs ennél nagyob út, Meny-országba,

NEGYEDSZER: nem-csak oly böcsülletes a szerencsétlenségekkel-
való kemény baj -vívás, hogy mindenektűl, 2 Beatificaniur qui 2 Jac, 5. v. 11.

sustinent, bóldogoknak mondatnak, a kik tűrnek; és 3 Spectaculum 3 Senec. de pro

dignum, ad quod intentus operi suo respiciat Deus} vir fortis cum videntia. c. 2.

mala fortuna compositus ,. mint a királyok vígan nézik, mikor a
nyúlat az agarak, az erdeit a szelíndekek mardossák : úgy az Isten
szemei, kedvesen szemlélik, mikor amaz erős bajnokok, Jób, Tobiás,
Szent Pál és a töb Szentek, szembe víjnak és győzedelmet vész-
nek a szerencsétlen veszély-ellen: hanem, annyi haszna, annyi
üdvösséges gyümőJcse vagyon a világi galyibák tűrésének, hogy,
ha azokat jól értenők, kívánni és keresni kellene a szenvedéseket.

A gyümölcsök jó-voltárúl ítíletet nem tészünk a külső hejából ;
mert a poma-gránát, narancs, mondola, dio-héja kemény és keserű:

de mivel jó a bélek, kedves gyümölcsök, A világi nyavalyák-is,
nem ízetlenek, hanem keserűk, külső tekíntettel: de annyi hasznot
foglalnak magokban, hogy azokra-nézve, üdvösségesek és kívána
tosok minden külső javak-felet.

Sem világosban, sem bévebben nem tudhattyuk a világi csa
pások és cséplések sanyaruságinak hasznát, mint, ha megtekíntyük
mihez hasonlíttya és minek nevezi ezeket a Szent Irás: mert a
hasonlatosságok ereje és cselekedéti ezer hasznát és üdvösséges
gyümölcsét ismértetik a háboruságoknak.

Tűz-nek nevezi 4 sokszor a Szent Irás a nyomoruságokat. 4 Psal 16. v.3.

Először azért; hogy, miképpen a tűz, lágyíttya a vasat, keményíti Prov. 17. v. 3.
o, "0' " • "Sap. 3. v. 6.

a sart: ugyacsapasok aítatossagra lágyíttyák az Igazak szivét, Eccli. 2. v.5.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 9
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l Job. 23.v.16. mint próbálva érzette Szent Jób, mikor azt írta; hogy, l Deus mol
!Exod. 7. v. 13. livit cor meum ; Isten az ő szívét meglágyította ostorozásával.

& seque. k . kik T:' ' 'l ik 21: d kemé
3 Aug, 1. de ei- Azo at pedig, I a rarao gonoszsagat cövetik, n urat, meg eme-
vit. e. 8. Et in nyítik, veszedelemre. Másodszor; tűz a nyavalya. Mert miképpen,
Psa!. 61. circa 3 S b' t 'l t l .f, t t t' rmedium. U una ~gne aurum ru ~ a, pa ea jwma ,. az aranya isztittya
~ Malaeri. 3. a tűz, de a polyvát füstölteti : úgy az isteni látogatások, 4 Quasi

Isaiv'1~' :.' 25. ignis purgabit filios Levi et colabit eos quasi aurum ; mint az aranyat
, a tűz, megválasztya és tisztíttya: a nyavalyák-is megtisztíttyák az

Isten szolgait : és noha égnek, mint a Moyses-tűl látott csipke, de
ó Job. 21. v, 18. meg nem emésztetnek. A gonoszok pedig, 5 Erunt sicut palea, quam

turbo dispergit ; ollyanok a háboruságokban, mint az égett polyva,
melIyet tétova hínt az erős szél. Harmadszor; fő-képpen azért
neveztetik tűznek a világi nyomorúság: mert, miképpen étszakán
a setétséget tűz viIágosíttya: úgy amí értelmünket, semmi inkáb
nem világosíttya, nem oktattya, mint a nyavalyák. Nem-csak a
régi bőlesek mondották; hogy, Quce nocent, doceni; a mi sért,
tanít: hanem a Szent Lélek világos szókkal előnkbe adgya; hogy,

rJIsai. 28. V.19. 6Tantummodo sola uexatio intellectum dabit auditui ,. a mit sokszor
hallottunk, arra csak a nyavalya tanít bennünket. Mert, ha a Tobiás

7 Prov. 29, szemét keserves epe világositotta : nékünk-is, 7 Virga atque cor
,V. 15. rectio tribuet sapientiaHi ,. vereség és fújtogatás ád okosságot. Azért

Ee8e~C~~: ;/. a Bőlcs nyilván írja; hogy, 8 semmit nem túd, a kinek kísérteti
v. 9. 11. nem vóltak: mivel, u ln tribulatione doctrina tua eis : az isteni

9 Isai. 26.v.16. tanitásokat jobban nem érti ember, mint a sanyarú csapások-közöt.
A kik gazdagság- és tisztesség-kívánásért annyíszor bántyák

Isteneket, annyíszor károsíttyák felebaráttyokat ; a kik egésséges
ifiuságokban bizakodván, fajtalan vétkekbe és úndok dobzódásokba
merűlnek: menyíszer és mely nyilván hallyák, hogy az érték és
egésség Isten ajándéka; de a végre-valók, hogy ezekkel Istent
szolgáIlyuk és üdvösségünket keressük? Menyíszer rágják fülökbe,
hogy a gazdagság, iftuság, erő és minden külső jószág, oIIyan
mint a gyenge virág; mint a füst; mint a pára, mely hamar
elhervad és elfogy? Azért, ezekben nem kel bizakodni: hanem úgy
kel Meny-ország-felé igyenesen által-menni rajtok, mintha csak
álomban látott jó-lakások vólnának. Az illyen tiszta igazságokat
nem láttyák, nem értik a világ fiai, míg kedvek-szerént viseli a
szerencse vitor1ájokat. De, mikor a szelek hátra fújnak; mikor a
betegségek, kárvalIások, gyalázatok megnyomják őket: akkor bezzeg

10 Eceli. 31.v. 2. lüJnfirmdas gravis, sobriam facit animaen ; a betegség megjózaníttya
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és észre hozza őket: akkor, l Malitia horce, oblivionem facit luxuria 1 Eccii. 11.

magnai ; egy óráig-való fájdalom elfelejtet minden búja kivánsá- v.29.

gokat. Azért, mint a tékozló fiat, úgy a töb embereket, meg
világosíttya a nyavalya: akkor vészik eszekbe a világ csalárdságát,
a magok csalatkozását, a külső jóknak szél-háton járását: akkor
útallyák és kárhoztattyák balgatagságokat : akkor kiáltnak Istenhez;
"Lgnen« misit in ossibus meis, et erudivit me; áldott légy Uram, ki 2 Thren. 1.

forróságot bocsátván testünkbe, megismértetted velünk, mely csalárd, v. 13.

mely múlandó a világ hízelkedése: dícsírtessék örökké szent neved,
hogy, 3 Castigasti me, et eruditus sum quasi juvenculus indomitus ; 3 Jer. 31. v.1S.

ostor-alá fogtál, zabolára szoktattál és megszelídítetted délczeg-
ségünket.

Opimius-nevű fösvény embernek 4 aluvó betegsége lévén, mikor 4 Horat. !ib. 2.

egyéb-képpen fel nem ébredne, ágya-mellet-való asztalra sok pénzt Satyr. 3.

tőltének és azt kezdék pengetni: azonban az okos doktor fülébe
kiáltá; hogy, ha nem vigyáz, minden pénzét elviszik: megindúlt
ezen a pénzszerető, dús-gazdag; és erő-szakot tévén magán, fel-
ébredett. Hasonló-képpen bánik Isten a gazdagság-szeretőkkel, hogy
felserkencse bűnök álmából: füstbe bocsáttya, vagy prédára veti gaz
dagságokat: és akkor láttyák, mely veszendő dologban helyheztették
bóldogságokat; mely hiúságos árnyékban vetették reménségeket.

Arra-is világosíttyák lelki szemeinket a nyavalyák: hogy
megismérjük a bűnök súllyát; a pokol kínnyainak szörnyűségét;

a mennyei boldogságnak nyugodalmas gyönyörűségét. Mert a
betegségek- és egyéb csapások-közöt, ELSŐBEN, meggondoIlya ember;
hogy, minden világi nyomorúságok, a félelmes halállal-egyetemben,
nem egyebek, hanem bűnök sólgya és jutalma. Ha it, a hol tűr

és szenved Isten, ennyi keserves nyavalyákkal ostorozza a bűnöket:

miképpen veri tehát, a hol igazságát akarja ismértetni ? Ha e
világon, ily kemény verések-alat tartya kedvesit : mint bűnteti a
más világon ellenségit ? MÁSODSZOR, az-is eszébe jút a nyomorgatott
embernek; hogy, ha fejünk, szemünk, fogunk fájását; ha akólikát,
köszvént, arénát, puhán vetett ágyban oly nehezen szenvedgyük
kevés ideig; ha mindeneket örömest doktorokra és orvosokra kől

tünk, csak künnyebséget nyerjünk; ha világi javaink veszedelmét,
gonosz emberek rágalmazását, ily nehezen tűrjük; tehát 5 Quis5Isai. 33. v. 14.

poterit habitare cum ardoribus sempiiernis? ki lakhatik a pokol
tűzében örökkön örökké? ki élhet az ördögök társaságában min-
denkor? ki szenvedheti azokat a gyalázásokat, minden jónak fogyat-

9*
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kozásit, minden gonosznak tellyességit, mellyek pokolban találtat
nak? Ha ily nehezek a világi szenvedések, noha a pokol kínnyához
képest, bolha-csipések: miért szánod munkádat, kőltségedet és
fáratságodat attúl, hogy a pokolt elkerűl1yed? HARMADSZOR, meg
világosítnak a nyavalyák arra-is; hogy, ha jó szerencsénkben,
keveset, vagy semmit nem gondolkodtunk a mennyei bóldogságrúl:
mikor a világi keserűség ízetlenségit kóstollyuk, megismérjük,
hogy it jövevények vagyunk; örökös hazánk-kivűl szám-kivetésben
forgunk ; azért, mint a tiszta galamb, a Noe bárkája-kivűl nyugo
dalmat nem talált; úgy nékünk sem lehet e földön tekéIletes
csendeszségünk: hanem oda kel sietnünk, a hol sem halál, sem
betegség, sem szegénység, sem fogyatkozás nincsen.

Világosíttya lelki szemeinket a nyavalya, hogy felebarátunk
nyomoruságin szánakodgyunk; és magúnkat valósággal megismér
jük. A kinek mindenkor jól vagyon dolga és nyavalyákat nem
kóstol, nem túd szánakodni egyebeken ; mint ama jó-lakók, kiket

I Amos, 6. v. 6. azért fenyegete Isten, mert, 1 Nihil patiébantur super contritione
Joseph ; nem szánakodtak a Jásef romlásán. De a kinek úgy
vagyon dolga, mint Christus Urunknak, ki azért kóstolta savúnk

2Hebr 2. Vo17. ízit és nyomoruságunk súllyát, 2 Ut misericors fieret ; hogy szána
3~ap'J ~t 168kodhassék rajtunk: azok bezzeg, 3Intelligunt qua: sunt proximi,

cc o ov.l oex scipso ; magokrúl tésznek itíletet, mint kel szánakodni a nyomo
rúltakon. Noha az Isten Fiának nem vólt szüksége, hogy nyomo
ruságink szánakodására külső eszteni lennének; de, ismértetvén
Szent Pál, mely igazán és szűből szánakodott Christus rajtunk,

4 Hebr04.v.150 azt írja: hogy 4 maga akarta minden nyomorúságunkat szenvedni,
hogy szánakodhatnék nyavalyánkon.

Magunk ismerésére sem lehet bizonyosb útunk a sok és nagy
5 Thren, 30 v. 1. csapások érzésénél. Azért mondotta Jeremias ; hogy, 5 Ego vir

videns paupeeiatem meam, in virga indignationis ejus ; fogyat
kozott kisded állapattyát, akkor látta világoson, mikor Isten haragja

6 Plutarch. veszszejét érzette. Világ-bíró Sándort, a 6 hízelkedők istennek ne
Apophth, ín vezték: és annyira felfuvalkodtaták a bolond persuasio-ban, hogy
Alexandro.

örömest viselte az isteni nevet. De mikor harczon szárát által-
szegezék egy nyíllal és a vére béven folyt: megismérvén gyarló
ságát a hízelkedőknek, Renidenie oultu ; hoc quidem, inquit, sanguis
est: mosolyogva monda : vér ez, mely emberi testből szokott folyni.

Ihon, minémű üdvösséges világosságot szerez bennünk a
nyavalya! Azért kiált Istenhez Szent Dávid: Bonum mihi Domine,
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quia humiliasti me ; felette jó, Uram és igen hasznos nékem, hogy
sanyarú csapásod-által megaláztál engem: Ut discam justificationes
tuas: mert az-előt, setétben vóltam ; nem láttam az igazúlás úttyát:
de, Qua nocent, doceni; tanít, a mi sanyarít: oktat, a mi szoron
gat: használ, a mi rongál: gyámolít, a mi szomorít.

Végeztetre; a Babylon kemenczéjének 1 rettenetes tüze-közöt, l Dan. 3. v. 50.

a három Szent Ifiak, nem csak éltek, hanem gyönyörűségesszellő-

vel hűvösödtek : a világi nyomorgatások-közöt-is, oly vígasztalá-
sokkal bévelkednek az Isten szolgái; hogy Szent Tiburtius, mezít-
láb az eleven tűzön járván, rósákon láttatott sétálni. Mert, ha
Nehemsas idejében, isteni csudával, vízzé változott a 2 tűz: a Szent 2 2. Mch.l.v.20.

Lélek édesítésével és isteni hatalom erejével, a sanyargatások tüze
hűvesítő vízzé lészen. Azért, midőn egy isten-félő keresztyént, sok
gyalázato kkal fárasztván, 3 kérdeznék a pogányok; minérnű csudát 3 Cassian Col

cselekedett valaha Christus ? Azt felelé; hogy Christus csodája az, lat. 12. c. 13.

Ut his, et majoribus, si intuleritis, non mooear, nec offendar
injuriis.. hogy illyen erőtlen gyarló ember mint Ő, ezekkel és
ezeknél nagyob rongálásokkal, meg nem bántódik.

A tűz, noha mind fát, mind követ megéget: de a fából
fekete hólt-szenet ; a kőből szép fejér meszet; a sárból veres téglát
csinál. Az Istentűl-szakatt gonosz embert, a Szent Irás oly fá-nak
nevezi, melynek 4 gyökerére vetette Isten fejszéjét. Azért, nem 4 Luc. 3. v.9.

csuda, ha a sanyargatások- közöt, 5 Denigratur super carbonem: 5 Thren. 4. v.S,

6 Ut filii .JEthiopum.. oly fekete lészen, mint a hólt-szén; mint 6 Amos. 9. v. 7.

a szerechen- vagy czigány-gyermek. De az igazak, akár-mely nagy
háborúk tüze közöt-is, 7 Penna columba: deargentatCIJ) et posteriora 7Ps al. 67. v.14.

dorsi ejus in paliore auri .. meg nem égetik szárnyokat : hanem,
mint a tiszta ezüst, szép fejérek lésznek; mint az arany, meg
pirosodnak. tiszta élet szentségével, isteni szeretet fényességével.

Semmi szeb nincsen a fényes tűznek világosításánál : 8 mert 'Aug. L 12.

étszakának idején, nap-helyet, kirekeszti a setétséget és minden Civ. cap. 4.

munkára alkalmatosságot mutat. Semmi nincs hasznosb a tűznek

melegítésénél : mert ez, a természet melegségével ellenkező hideget
kirekeszti: ez, mint szakácsunk, eledelűnket egésségessé, jó-ízűvé

tészi, megszáraztván azoknak felettéb-való nedvességeket. De e
mellet, mindennél sanyarúb fájdalmat szerez a tűz, égetésével :
házakat, falukat, várasokat, királyi palotákat, földre ront, hamuvá
tészen. Illyen tűz a világi nyavalya: noha javainkat rontya; de
lelkünket fényesíti, táplállya, vastagíttya és végre Meny-országba
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14. Reg.2.v.ll. emeli. Mert, ha Illyés 1 próféta tüzes szekérben emeltetett men
2 Psal.65. v.12. nyekbe : mi-is fejenként, 2 Per ignem et aquam, transimus in refri

gerium ; tűzön, vízen jutunk a bóldogság nyugodalmára.
Mennyünk továb; és lássuk a töb neveit a földi csapásoknak.

3 Psal, 68. v. 2. Víz-nek 8 nevezi a Szent Lélek a háboruságokat. Először:

Intraverunt mert, miképpen a víz, megfeíríti és mossa a ruhát; úgy a nyo-
aqure usque ad "k " l ' k II kk l I ki , , . kanimam. morusago - eros ugo , me ye ze sten rimosogattya rútságin at
'Isai.4.v.4. és tisztává tészi lelkünket. Azért írja Isaias; hogy, 4 In spiritu

judicii et ardoris, abluit Dominus sordes, et sanguinem lauat ; tüzes
veszszők csapásival, kimossa Isten és megtisztíttya rútságinkat.

5 Dan.ll. v.35. És a kik, 5 Ruent, ut conflentur, leveretnek a háboruságokkal, De
albantur, megfeíríttetnek, hogy Isten-előt tiszták légyenek. Másod
szor: mert, ha a víz öntözése az eleven fákat neveli, vastagíttya,
gyökerezteti; a levágott tőkéket megrothasztya: a szenvedések-is,
vidámíttyák és vastagíttyák a Christus szerelme gyökerén éppűl-

6 2.Cor.12.v.9. teket, mert, 6 Virtus in infirmiiate perfidtur ,. fogyatkozások-által
erőssödik a tekélletesség. Azok pedig, kik Christuson nem gyöke
reztek, hanem magok erejében bizakodnak: elposhadnak a nyava
lyák vizének nedvesítésével. Harmadszor: ha a pusztának keserű

7 Exod. 15. 7 vizét egy darab fával megédesítette Moyses : a nyomorúságok
v. 23. 25. ízetlenségét-is, kivánatossá tészi a Christus Kereszt-fája. Negyed-

8 Gen. 7.v. 17. szer: ha az özön-víz felemelte a 8Noe bárkáját; de a gonoszakat
elmerítette : a keresztek szomorusága-is elboríttya és veszedelembe
sillyeszti a világ fiait; de a hívek lelkét Istenhez emeli; mennyei
dolgokra magasztallya; és, mint a lapták, annál fellyebb mennek,
mennél erőssebben üttetnek. Sokan, mikor kereszt-nélkül vannak,
annyit gondolnak Istennel, menyit nyárban a fűjtő-kemenczével;

délben a szövétnekkel; egésséges- korokban adoktorokkal : de,
9 Psal, 82. v. 17. r Impte f acies eorum ignominia, et quarent nomen tuum ; mihent

valami gyalázat éri, ottan Istenhez folyamnak. Érje csak betegség
10 Psal.15. v.4. őket; mingyárt 10 Multiplicatce sunt infirmitates : postea accelera

verunt ,. futva mennek Istenhez. Sanyargassa csak valami galyiba
11Ps. 106. v.13. őket: 11 Clamaverunt ad Dominum cum tribularentur : mingyárt

az Úrhoz kiáltnak. Bocsásson csak Isten dögöt, vagy fegyvert
12 Ps. 77. v. 34. közikbe: 12 Cum occideret eos, qucerebant eum diluculo; mingyárt

keresni fogják Istent. És, ha oly fene lészen-is valaki, mint Farao,
ts Exod.ő.v, 2. ki azt mondotta; 13 Nescio Dominum : hogy nem isméri az Istent:

de, mihent a nyavalyák vizei elérkeznek, felemelik szívét Istenhez;
és azt cselekedtetik, a mit cselekedék Manasses a fogságban: ki,
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1 Egit pcenitentiam VALDE, deprecatusque est Deum INTENTE; igen 1 Z.Paral. 33.

megbáná gonoszságát, és szorgalmatoson hívá segítségűl Istenét. v. IZ. 13.

Mert arra-valók a világi nyavalyák, hogy Istenhez űzzenek. Úgy
bánik Isten velünk, mint 2 Absolon Joáb-bal; sok hívására, nem 22. Reg. 14.

akara Absolon-hoz mennyi Jóab: megégeték a Jóab vetését az v.29.

Absolon szolgái, és ottan hozzá méne panaszolni. Mikor az Isten
szép szava nem fog rajtunk: kárral, fájdalommal vonszon magához.

Sokan írják, hogy oly vizek vannak, mellyek a tüzet meg
gyújtyák. És Iáttyuk, hogy, ha hideg vízzel teli tőltesz egy üve
get és a verő-fényt a vízen által-bocsátod: az üvegtűl távúl, a hol
egybe-mennek a verő-fény súgári, taplót, hólt-szenet, fát, meggyu
lasztnak, mert, noha a hideg víz, ellene-ál a főldi tűz melegségé
nek : de a mennyei melegséget vastagíttya, hogy tüzet gyújcson.
A mennyei tűz nem egyéb, hanem az isteni szeretet: melynek
3 gerj esztésére jött Christus e világra. Ezt a tüzet, 4 Aqucu multce. 3 Luc.12. v. 49.

a világ háboruságinak vize meg nem ólthattya. Sőt, miképpen az 4 Cant. S. v. 7.

Illyés Próféta és Nehemlas áldozattyát 5 akkor gyújtotta-fel a verő- 5 3. Reg.IS.

fény súgára, mikor bévséges vízzel öntöztették : úgy, az isteni jó v. 3~ 2. Mach.
• . • . • l. v. ~O. 21. 22.

intesek akkor gerjesztik a szeretet tüzet bennünk, mikor nyavalyak
és keserüségek vizével telik vagyunk. És, miképpen akovácsok,
gerjeszteni és vastagítani akarván a tüzet, vízzel híntegetik: úgy
az isteni szeretet, Crescit malis, nevekedik a világi galyibákban.
És oly édességet szerez a keseredett ember lelkében, hogy 6 Inun- 6 Deut. 33.

dationes maris quasi lac suget : a keserűségek tengerét édesdeden v.19.

iszsza, mint a tejet.
Természet-szerént, a víz fel nem mégyen , hanem alá-foly:

mindazáltal, csudái va láttyuk a magas hegyek tetején, a szép tókat
és forrásokat. Miképpen mégyen a víz oly magas helyre, elme
fárasztással visgállyák a túdósok. Némellyek azt allíttyák, hogy a
főld nehezsége tollya a nagy hegyre. Mások azt vélik, hogy néhult
a főld ollyan mint a spongia, és ot magához szíja a vizet: mikép
pen láttyuk, hogy a győles- és gyapot-madzag magához vonsza
a nedvességet. Vannak, kik azt állattyák ; hogy mint a hordóból,
hévéren vagy szivárványon a bor kivonyatik, hogy üressen vala
mely hely ne maradgyon: úgy vonyatik a tengerből (mert abból
vagyon eredete 7 minden derék vizeknek,) a víz a magas hegyekre. 7 Ecel. 1. v. 7.

Ezen ám törődgyenek a filosofusok : elég azt értenünk, hogy) noha
a nyavalyák vize természet-szerént lenyomja az embert: de Isten
hatalmával felemeli értelmünket és akaratunkat. Nem akár-mínérnü
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l Esth. 10. v. 6. víz a világ szorongatása, hanem, 1 Fluuius, in lucem solemque conver
sus .. oly víz, mely napfénnyé változik. Mert, tniképpen a nap világos
sága cselekeszi, hogy testi szemünk nyilván lásson: úgy a nyavalya,
felséges dolgok és isteni titkok isméretire emeli és világosíttya sze
meinket. Lássuk tovább, minek nevezi a Szent Irás a háboruságokat.

s Ps. 59. v. 5. BOR-nak 2 nevezi a Szent Lélek a vereségeket. Mert, ha a
V~no.compun- bor egésségesnek használ; a forróságban-lévőnek halálos méreg:
CtI;~~:.J:~~m.ha vídámíttya a vastag-fejű embereket; megrészegiti és lábárúl
Vinum furorís. földhöz veri a gyenge-fejűket. A fogyatkozások és nyavalyák-is,

a világban gyönyörködő gyengéket megszédítik: de bátorságos
vídámsággal vastagíttyák az erős-hitűket: kik nem-csak örven

3 2. Cor. 7. vA. deznek 3 Szent Pál-lal, az inségek-közöt ; hanem hálákat adnak,
Rom. 5. v. 3. hogy 4 Virga tua et baculus tuus consolaia sunt me' az Isten

Philip. 2. v. 17. '., , l "., II ':k '
Act. 5. v.41. veszszeje es pa czaja VIgaszta ya o 'et.
4PS. 22. v. 4. ÉTSZAKA-nak 5 neveztetnek a háboruságok. Mert, miképpen
;i:~~~~·:~c~;.éjjel künnyebben és jobban hallyuk a szóllást; éjjel esik a ked-

ves harmat; éjjel látczanak a csillagok; az étszaka hűvössége

mértékli és enyhíti a nappali melegséget: azon-képpen a sanyar
gatások-közöt édesdedben hallyuk az isteni intéseket, hogy-sem
a világi jó szerenesék fényességében: Isten áldásinak harmatit
bévségesben vészük : a mennyei bóldogság szépségét világosban
láttyuk: a testi gyönyörüségek melegségét inkáb megenyhíttyük.

KENYÉR-nek híja a Szent Irás a csapásokat: nem-csak azért,
6 Psal. 103 hogya nyavalyák minden-napi kenyerünk, hanem, hogy, ha, 6 Panis

v. 15. confortat cor, a kenyér erőssé tészi az embert: a nyavalyák-is
72. Cor. 12. vastagíttyák az igazakat. Azért mongya Szent Pál: 7 Cum infirmor,

v. 10. tunc' potens sum ; hogy mennél betegb, annál erőssebb : mert,
mentűl inkáb fogy és erőtlenűl a külső ember, annál inkáb,

8 2.Cor.4.v.16. 8 Renovatur qui intus est, megújúl és vídámodik a belső ember.
Végezetre; sok-képpen jelenti a Szent Irás, hogy ORVOSSÁGOK

a világi szerencsétlenségek. És, a mint Szent Gergely írja, oly orvos-
o Greg. 3. par. ságok, mellyek, 9 Admissa peccata diluunt: et ea quro admitti pote
Past?ral. ad- rant, compescuni : elmossák a lett bűnöket; távoztattyák a követ
mO:~d~~: III kezhetőket. Szent Pál 10 betegségtűl óltalmazó orvosságoknak nevezi
10 2. Cor. 12. azokat az arczúl-csapásokat, mellyeket szenvedett a sok ínségek-

v. 7. és kísértetek közöt ; mert azt írja; hogy ezek óltalmazták őtet a
kevélységtűl és a felfuvalkodott bizakodástúl. Ugyan azont jelenti

11 Psal. 118. Szent Dávid, mikor azt írja: 11 Priusquam humiliarer, deliqui ,. hogy
v. 67. akkor esett vétekbe, mikor a sanyargatásokkal nem aláztatott.
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Tobias, tisztító orvosságoknak jelenti a szenvedéséket, midőn azt
mongya: 1In tempore tribulationis. peccata dimitiis ; hogy Isten, I Tob. 3. v. 13.

a vereségek-közöt megbocsáttya bűneinket: mivel, 2 Livor uulneris, 2 Prov.20.v.30.

absterget mala ; sok gonosz vétkeket lemos a sebesítés.
Két-képpen gyógyíttyák a csapások lelki betegséginket: Elő

ször: mert, a mint hallók, felnyittyák szemünket, megvilágosittyák
értelmünket, megismértetik a világ hiuságát; a pokol kínnyának
rettenetességét; a bűnök veszedelmét. Ezek az igazságok, Isten
malasztyával, a bűnök gyűlölésére, a világ csalárdságának utálására,
életünk jobbítására, Istenhez térésre izgatnak. Másodszor: mert a
nyomorgatások megtompíttyák az ördög fegyvereit, mellyekkel
sebesíti lelkünket: elrontyák csatornáit, mellyeken belénk önti a
bűnök mérgét, 3 tudniillik a nyughatatlan test vágyódásit, a telhe- 3 1. Joan. 2

tetlen szem kívánásit, a dagályos szű kevélységit. Mert a betegség v.16.

zabolázza testünk délczegségét; a kár-vallás fogyattya szem-legeltető

javainkat; a gyalázat és kissebség alázza szívünk felfuvalkodását.
Mikor azért Isten, mint ér-vágó doktor, 4 Semper adest,misericor- 4 Aug. 2. Con

diter sceoiens : irgalmasori kegyetlenkedik: 5 Levioribus incommodis 6 ~e::~cc~,2cie

graviora sanat: malicm malo opponit ; kisseb nyavalyával nagyob- Provid. c. 9.

bat orvosol: a gonoszt, gonoszszal kergeti; az ördög kezéből

kitekeri a bűnök ösztönét.
Nagy külörnbség vagyon a lelki és testi orvosságok-közöt.

A testi orvosságok, ha gyógyítnak, erőtlenítnek; ha elóltyák a
forróságot, hidegítik a természet melegségét; ha kiűzik a rosz ned
vességeket, száraztyák és fogyattyák a gyökeres nedvességet; ha
bélünket és gyomrúnkat kimossák, emésztik és erőtlenítik: de a
világi keserüségek, Benedictie niedecince. áldott orvossági, tompít-
tyák a gonosz vágyódások melegségét; erőssítnek a jóra; tisztítnak
és üresítnek a bűnöktűl. A testi orvosságok ágyba ejtnek ; nem
hasznosok akkor, mikor a forróság kínoz; a testet künnyebbítik,
a lélek gyógyítására nem érkeznek: de a háboruságok, jó reggel
felébresztnek henyélő ágyunkból ; 6 In tribulatione mane consurgent. G Osere,6. v. 1.

hogy Istenhez folyamodgyunk. Akkor hasznosbak, mikor legnagyob
forrósága vagyon a gonoszságnak; mint Szent Pál 7 térésében pél- 7 Act. 9. v. 1.

dánk vagyon. Erejét a lélek-gyógyitásban ismérteti : mivel, azért
veretik a test, hogya lélek gyógyúllyon; abból ismérszik az isteni
bőlcseség ; hogy, 8 Vulnerat. et sanat: 9 mortificat, et vivijicat: 10 occi- 8 Job, 5. v. 18.

dit et vivere facit . gyógyít mikor sebesít· elevenít mikor öldököl' 9 1.Reg. 2.v.6.
• J '" ., • 10 Deut. 32.

feltámaszt, mikor megöl. v. 39.

Pázmány Péter művei. VJl. kötet 10
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Illyen az Isten orvoslása : illyen az ő mélységes bölcsesége.
Azért, ha a testi doktort, nem-csak akkor szerettyük, mikor egés
séges étkekkel táplál és lágyító olajokkal keneget; hanem mikor
dietán tart és koplaltat, mikor eret vágat és tűzzel ébreszt: Iste
nünket-is, ne csak jó állapatban, hanem keserves igyünkben-is

IPsa!. 98. v. 8. szeressük. Mert, a kinek Isten l Propitius, ulciscitur ; megkegyelmez,
azok bűneit tágítás-nélkül ostorozza. Melyre-nézve Isaias Próféta

2 Isai. 12. v.!. 2 dicsőíti Istent, hogy haragja jeIét mutatta, ostorozván őtet; és
nem hallasztván bűntetését a más világra.

Ismértetni akarván Isten, hogy a háboruságok orvosságok:
"Psa!. 16. v. 3. a kit Isten ostoroz, arrúl azt mongya; hogy, 3 uisitat, látogattya
Job, 7. v. 18. őtet. Miképpen az orvos, a kit szeret, a kit böcsül és gyógyítani

akar, azt gyakran látogattya; akinek pedig életét nem reménli,
feléje sem mégyen: úgy Isten, érvágással, égetéssel, keserves ita
lokkal látogattya, a kit meg akar gyógyítani: de az égetést enyhítő

4 Psa!. 40. v. 4. f1astrommal-is köti; és, 4 Universum siratum versat in infirmitaie ;
maga kezével puhíttya és veti ágyát betegének, hogy kedvesben
nyughassék: a kiket pedig gyógyítani nem akar, veszni hadgya;

5 Psa1.80. v.13. 5Dimittit eos : békét hágy nékik: és, mivel a gyógyítás nem fog
6 Jer. 51. v. 9. rajtok, 6 Dereiinqidt. vesztében hadgya.

Meghallátok, keresztyének; hogy élni nem akar, a ki e vilá
gon fogyatkozásokat és nyavalyákat nem akar szenvedni: mivel
nem egyéb születésünk, hanem oly fogságba-jövés, melyben min
nyájan, vagy arany- vagy vas-lánczal, vagy kötéllel kötözve
vagyunk, mint rabok; és szabadulásunk nem lehet, míg élünk.

Azt-is megértétek ; hogy Isten fia nem lehet, a ki a maga
keresztit Christus-után nem viszi: Meny-országba nem juthat, a ki
azon úton nem akar járni, mellyen üdvösségre jutottak minden
Szentek. Mert, miképpen az Ó Törvényben, Isten nem akarta a

7 Lev. 2. v. 11. kedves áldozatokat 7 mézzel édesíteni, hanem sóval keseríteni : úgy
13. a kiket Meny-országba viszen, nem édesgeti, hanem sanyargattya.

"Philip.3. Azért, valakik idegenek a Kereszt-hordozástúl. "Eorum finis interitus.
v. 18. 19. azoknak vége kárhozat.

Megtanulátok azt-is, mennyi üdvösséges hasznai vannak a
" Sap.ll. v.14. világi nyomoruságoknak: rnelyre-nézve, az Isten szolgái, 9 Per sua

tormenia bene secum agi commemorati sunt, admirantes in finem
exitus; azt itílték, hogy mikor kínoztatnak, akkor bánik Isten jól
véllek; és csudálkozva nézték végét a világi nyavalyáknak. Mert

ID Aug.Traetat. • Q l' b . L .
7. ín Joan. meggondolvan, hogy, 10 uam mutiis O est samtas? atro qU1- pro-
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cedit occidere hominem. quanto melius illi erat) ut cegrotaret : imto
centius eegrotarot. seelerate sanus est ; sokan egésséges-korokban
latrok, kik jámborok vólnának betegségekben: nyugodalmas elmével
azt itílik; hogy, 'Utilius est frangi languoribus ad salutem, quam I S.Bernard.

remanere incolumes ad damnationem : job nyavalyás munkával de interiori
rr ., • • • l . h M domo. cap. 46.

üdvözulni, hogy-sem egesseges JO szerencseve kar ozni. l ert min-
den világi nyomoruságok semmik az örök-kárhozathoz-képest,

De nem elég ezeket tudni: hanem Isten segítségével arra kel
igyekeznünk, hogy akár-kitűl, akár-minémű galyiba, boszszúság,
veszély érjen: eszűnkbe jusson, hogy az Isten szolgáinak e világon
keserüségeket kel érezni. És, ha ő-maga Édes Üdvözítőnk, ártatlan,
vétetlen, ennyi kínt és keresztet viselt: mí, a kik sok-képpen min-
den verésekre méltók vagyunk, 2 Iram Domini portemus, quia pec-2 Mich. 7. v. 9.

caoimus ; az Isten haragjának sujtogatásit békeséggel tűrjük, mivel
azt bűneinkel sok-képpen érdemlettük. És gyakran azt mongyuk:
3 Merito Iuzc patimur, quia peccauimus; erre és ennél nagyobra 3 Gen.42. v. 21.

méltók vagyunk, mert sokat vétkeztünk.
Végezetre; ne cselekedgyük azt nehéz igyünkben, a mit

Ochoziás : kit Isten azért öle-meg, hogy betegségében 4 Beelzebub-túl 44. Reg. 1.

kívánt segítséget. Ne kövessük Sault, 5 ki babonás aszszonytúl v. 3.16.
" • , • 5 1. Reg. 28.

keresett künnyebbulest: mert nem az Isten ellensegehez, nem ördög- v. 7. et seqq.

höz kel folyamnunk nyavalyánkban, hanem Istenünkhöz. Nem
okosok vóltak a filistceusok: 6kik, mikor szemérmes helyeken oStO- 6 1. Rcg. 5. v. 6.

roztattak, nem engesztelték Istent; hanem bőrszékeket csináltattak, 9. 12.

mint-ha azzal gyógyúlna nyavalyájok. Sokan ezen nyomon járnak
és hol-mi külső nyájaskodásokkal és zabállásokkal akarják küny
nyebbíteni fájdalmokat. De heában: mert Isten egyedűl, 7 a ki ter- 7 Matt.11.v.28.

hűnket künnyebbítheti ; 8 a ki szomoruságunkat tekéIletesen vígasz- Venite ad.me

talhattya: Ő-kivűl1e, minden vígasztalásokrúl próbálva mondotta om~~:'a;~~la

Szent Jób, hogy) 9 Consolatorcs onerosi; terhelik, nem künnyebbítik ' Isaí51.v.12.

a keseredett szűvet. Mikor nyavalyáktúl és keserüségektűl szeron- 9 Job, 16. v. 2.

gattatunk, a világ tengerének szél-vésze-közöt hányatunk : 10 ln tem- 10 Senec. ep.

pestate nihil tam timendum. quam terra ; a tengeri háborúban sem- 53.

mitűl úgy nem kel félni, mint, hogy földbe ne ütközzék a hajó:
a világi nyomoruságokban sincs veszedelmesb dolog, mint, ha az
égre nem nézünk; hanem földi vígasztalásokhoz ragaszkodunk.
Azért Istenhez siessünk, mikor nyavalyákat érzünk: ő-benne bíz-
zunk: ő-tőlle kérjünk segítséget, hogy ő-tőlle vegyünk örök ból
dogságot. Amen.

10*
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PÜNKÖST NAPJÁN.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent János Evangelista, könyvének tizen-negyedik
részében. Melynek bötű-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

o IJoan.14.v.23. Az üdöben 1 monda JESUS az Ő tanitványinak: ha
ki szeret engem, megtartya az én mondásomat; az én
Atyám-is szereti őtet; és ő-hozzá mégyünk és lakást nálla
szerzünk. A ki nem szeret engem, az én mondásimat
meg nem tartya. És a mely mondást hallottatok, nem
enyim: hanem azé, a ki küldött engem, az Atyáé. Ezeket
szóllottam néktek, nállatok lévén. A Vigasztaló Szent
Lélek pedig, mellyet az Atya küld én nevemben, ő tanít
meg titeket mindenekre és eszetekbe jutat mindeneket,
valamiket mondok néktek. Békeséget hagyok néktek;
az én békeségemet adom néktek: nem úgy adom én
néktek, mint a világ adgya. Meg ne háborodgyék a ti
szívetek, ne-is féllyen. Hallottátok, hogy én mondottam
néktek: elmégyek és eljövök hozzátok. Ha engem sze
retnétek, örvendeznétek ugyan, hogy az Atyához mégyek;
mert az Atya nagyob nállámnál. És mostan megmon
dottam néktek, minek-előtte meglégyen : hogy elhidgyétek
mikor meglészen. Immár nem sokat szóllok veletek, mert
eljött ennek a világnak fejedelme, és én-bennem semmie
nincsen. De, hogy megismérje a világ, hogy szeretem az
Atyát; és, a mint parancsolatot adott nékem az Atya,
úgy cselekeszem.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyböl,
hogy lelkünk éppűlletire tanuságot oehessünk ; és Istennek akarattyát, ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsüe, kérjünk aitatos szüoet Szent
Lelket, mondván: Mí Aryánk, etc. üdvöz légy, etc.
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Mely drága ajándékokkal ékesíttetik, a kinek Szent Lélek adatik.

77

A Nagy Istennek hív szolgája Illyés Próféta, l mikor tüzes sze- l 4. Rcg. 2.v.9.

kérben felragadtaték a levegő-égbe, kedves tanítványának Eliséus-nak
hagyá kettős lelkét; az-az, két drága lelki ajándékát, mellyel Istentűl

bévségesen ékesíttetett vala: tudni-illik, a titkos dolgok isméretit
és a csuda-tételek hatalmát; mellyel nem-csak tanítását erőssítette,

hanem az engedetleneket meg-is bűntette. Ha egy Próféta ezt cse-
lekedte tanítványával: inkáb illett, hogya Próféták Ura, a Christus
JESUS, test-szerént Menybe menvén, Szent Lelkével ajándékozná
tanítványit; és bétellyesítené nem - csak 2 a Próféták-által nyújtott 2 Joel. 2. v. 8.

sok régi fogadásit mellvek a Szent Lélek jövetelérűl világossan Isai.11. v. 2. 3.
, 0/ • , Ezech.36.v.26.

írattanak : hanem a mái Evangeliomnak folyasat-is; melyben oly
Vígasztaló Szent Lelket ígér, ki minden igazságra tanítcson és
sokkal kedvesb békeséget adgyon, hogy-sem a világ szokott adni
fiainak. Annak-okáért, a mint Szent Lukács megírja; az áldott
Pünköst "napján, nagy zúgás- és erős szél fúvás-közöt, tüzes nyel- 3 Actor. 2. v. 3.

vek jelenésével, választott tanítványira szállítá Christus az ő két- Gratia gratum

féle Lelkét, rnellyel az Apostolok magokban szentek, egyebeknek faciens.

hasznosok lennének. Gratia gratis
data.

Nem elégedék azzal a felséges Isten, hogy az Atya meg-
mutatná mindenható erejét és bőlcseségét a teremtésben, hogy a
Fiú emberi testbe őltözvén, bűneinkért eleget tenne és tudatlan
gyarlóságunkat példajával gyámolítaná, vezetné: hanem, a mint
az első teremtésben az Ur-Isten reá fuvalván, 4testi életre eleveníté 4 Gen. 2. v. 7.

a sárt; úgy Pünköst napján, erős fuvallásnak zúgásával a Szent
Lelket kűldé, hogy minket lelki életre elevenítene. Ugy cselekedék
az Atya mindenható Isten mí-velünk, mint az édes anya kedves
gyermekével: ki, ha eggyik emléjét megveti és eltaszigállya, meg
nem útállya, sem el nem veti gyermekét; hanem egy ideig elrejti
emléjét, de kevés vártatva a másikkal táplállya, Az Atya Isten,
az ő Szent Fiának tejével, drága szép tanításával, akará az embe-
reket táplálni, nevelni örök életre: de ők, mint balgatag fiak, meg-
veték, sőt szaggaták, Keresztre feszíték az Isten Fiát és ezzel
méltókká tévék magokat örök veszedelemre: mindazáltal, a kegyes
Isten, megszána minket; és, noha elrejté eggyik ernléjét, mikor
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Áldozó napjari Christus Menybe méne: de az-után tized-nappal,
másik emléjét nyújtá, a Szent Lelket kűldvén; kinek jelen-létével
élnénk, fényességével viIágosíttatnánk, szeretetivel gerjedeznénk.

Ugyan-is, micsoda haszna és gyümölcse vólna a világnak
abból, hogy Christus született és megfeszíttetett, ha az Apostolok,
Szent Lélek vezérlése-által, ezt el nem hitetnék az emberekkel?
Vagy bár elhitetnék-is : micsoda jót várhatnánk ezekből, ha a
Szent Lélek fel nem gerjesztené isteni szeretetre szívünket; nem
erőssítené malasztyával gyarlóságunkat? Mit használ a drága orvos
ság, ha ezt magához nem vészi, de csak pólczon nézi a beteg

l Ps. 129. v. 7. ember? A Christus érdeme 1 bévségesen elég üdvösségünkre: de
üdvösségünket nem szerzi külömben, hanem-ha azt, a Szent Lélek

2 Hebr. 5. v. 9. vétele- és az isteni parancsolatok '2 engedelmessége-által, magunkhoz
3 Josuee 6.v.20. kapcsollyuk. Jericho kő-falai Sle nem dőltek a papi trombiták

zengése-nélkül: a hitetlenségnek és gonoszságnak erős bástyái sem
romolhatnak-el ; hanem, mikor az Isten trombitái, a Szent Lélek

• Actor. 2. v. 2. zúgó fuvallásával 4 bétőltvén, hangoskodni kezdettek e világon.
Ennek a Szent Lélek jövetelének innepét, szenteli a mái napon

a keresztyénség: Ennek ígéretit foglaIlya magában az elolvasott
Evangéliom: Ennek erejét és jövetelinek módgyát adgya. előnkbe

Propositio. a mái szent Epistola. Azért én-is, ebben a rövid órában, csak azt
magyarázom, mely sok, drága, nagy ajándékok és csudálatos lelki
jóságok adatnak annak, a ki a Szent Lelket vészi: hogy ezt jól
megértvén, felgerjedgyen szívünk a Szent Lélek vételének kivána
sára és keresésére.

5 Isai. 6. v. 7. Vaj-ha az én kegyelmes Istenem megtisztítaná 5 az én nyelvem
rosdáját mennyei tüzével; felgerjesztené szívemet isteni szerelmé
vel; megvilágositana elmémet Szent Lélek fényességével: tudom
bizonnyal, hogy a tí szívetek-is felébredne, sőt felgerjedne a Szent
Lélek vételének szomjúzására. De jaj, igen igaz, hogy a nyers fa
meg nem gyújtya a hólt szenet; a ki nem ég, fel nem lobbanthat
egyebeket: mindazáltal, mivel a beteg, mennél nyavalyásban vagyon,
annál jobban tudgya dícsírni az egésséget; és, egy-rnás-mellé vetvén
maga kínnyát az egésséges állapattai, éjjel nappal csak azt beszéllí,
mely kedves, mely gyönyörüséges. mely drágáb minden kincsnél
a jó egésség: én-is, mennél fogyatkozottabnak és lelki betegséggel
terheltebnek ismérem magamat, annál világosban értem és talám,
annál foganatosban ki-is mondhatom, mely bolond és bóldogtalan,
a ki minden tehetségével nem igyekezik a lelki egésségre, mely
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a Szent Lélek vételével adatik. No tehát atyám-fiai, vessük-le egy
kevéssé sarunkat ; "tegyünk félre minden világi gondolatokat; hogy, l Exod. 3. v. 5.

nem a csipke-bokorra, hanem az Apostolokra szállott mennyei
tüzet szemlélhessük.

A Szent Lélek Istennek sok felséges nevezetivel adgya előnkbe

a Szent Irás, minérnü ajándékokkal ékesíti azokat, kiknek lelkeket
megszállya. Azért nevezi, 2 Spiriium. Sanetum : Spirittem rectum: 2 Ps. 50.12.13

Spiritum Principalem , szent, igaz, fejedelmi léleknek: mert, a kit 14.

jelen-létével megáld, azt szenté, igazzá, világ- és ördög-győző

fejedelemmé tészi. Azért híja, 3 Spiritum intelligentice: Spiriticm 3 Sap. 7. v. 22.

disciplince : értelem és fenyíték Lelkének: mert, a kik őtet vészik, cap. 1. v. 5.

mennyei bőleséséggel és isteni félelemmel tellyesednek. Azért
mongya 4 tanács-adó, erős, aítatos Léleknek: mert okos tanácsossá, 4 Isai. 11. v. 2.

győzedelmes bajnakká, isteni dolgokban serénnyé tészi azokat,
kikben lakást szerez.

Ezeknél bévebben ismérteti a Szent Irás, bennünk-való csele-
kedetit a Szent Léleknek, mikor őtet víznek és tűznek nevezi:
mert az ellenkező elcmentomok viaskodó tulajdonságival és csele-
kedetivel, azon egy Szent Léleknek a hívekben, sok csudálatos
cselekedeti ismértetnek : 5 mellyekkel melegít az isteni szeretetre;> Sap. 7. v. 22.

hidegít a világi dolgokra: nedvesít az üdvösséges gyümőlcsözésre,StPiritus ~an-
c us, urucus,

szárazt a testi indúlatokra : felemel a mennyei kivánságokra, alá- multiplcx.

nyom a magunk alázatára. Egy szóval: miképpen testi életünkre,
tűznél és víznél semmi nincs hasznosb; melyre-nézve, tűztúl és
víztűl eltíltottak a régiek, a kit el akartak fogyatni; úgy, a mi
lelkünk javára, semmi hasznosb és szükségesb nincsen a Szent
Léleknél. De jer lássuk mélyebben, a víznek és tűznek nevezetiben
foglalt tulajdonságit a Szent Léleknek.

ELŐSZÖR azért; Önnön-maga Christus, víz-nek nevezi a Szent
Lelket. Mert, mikor azt mondotta vólna, hogy, 6 a ki ő-benne 6 A uizhez mini

hiszen, eleven vizek folynak belőIle : utánna veti Szent János ;1tasol1litta:ik il
, " ,,, Szent Letek.

hogy ezt a Szent Lelekrul mondotta, mellyet vesznek az o-benne Joan. 7. v. 38.

hívők. Nem záporesőből áradott pataknak, vagy álló-víznek nevezi 30.

Christus a Szent Lelket: hanem eleven forrásból eredett folyó-víz-
nek, mely szűnetlen foly és mindenkor újabb vízzel bévelkedik.
És ezzel csudálatos-képpen kimutattya a Szent Lélek cselekedetit.

Első és legszükségesb haszna a víznek; hogy nem gyújtya,
mint némely italok, hanem elóltya szomjuságát, a ki iszsza. Ezt
a tulajdonságot dicsíri Christus abban a vízben, mellyet ő ád: és
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azt mongya; hogy tellyességgel mególtya lelki szomjúságunkat.
Mert, a samaritana aszszonnyal egy kút-mellet beszélvén, így
szólla : a ki ebből a kútból iszik, ismét szomjúhozik: de a ki

l Joan. 4. v.13. iszik a vízből, mellyet én adok, 1 Non sitiet in ceternum, soha nem
szornjúhozik. Csudálatos mondás ez; és úgy tetczenék, hogy ellen

2 Eceli, 24. v. kezik azzal, a rnit másut mond Isten; hogy, 2 Qui bibunt me, adhuc
29. sitieni ; a kik őtet iszszák, még-is szomjúhoznak: de eszűnkbe

kel vennünk, hogy miképpen a testi, úgy a lelki szomjúság, két
féle: eggyik hasznos és életünk tartására szükséges ; mellyel az
egésséges ember kívánnya az italt és egy jó ital vízzel mególtya
szemjuságát. Másik szomjúság betegségből származik és a termé
szettel ellenkezik: mint mikor a forróságban, vagy vízi-betegség
ben, rendetlenűl kívánnyuk az italt. Ezt a szomjúságot itallal meg
nem óltyuk, sőt inkáb gerjesztyük: hanem, akkor szűnik-rneg,

mikor egésséges orvosságokkal betegségünk elvétetik. Eképpen a
mí lelkünkben, két-féle szomjúság vagyon: eggyik ártalmas; mert
betegségből származik: úgy-mint a világi gazdagságok, böcsül
letek, gyönyörüségek kivánsága; mely soha ezek italával meg nem

3 Eccles. 1. v. szűnik: mert, 3 Non satiatur oeulus visu, nee auris auditic impletur ,.
8. a szemnek és testnek telhetetlen kivánsági soha bé nem telnek:

'Prov. 30. v. mindenkor azt kiáltyák ; 4 Alter, affer, hozton hozd, tőltön tőlcsed.

15. Azért ezt a szomjúságot, a Szent Lélek Isten vize akkor óltya-el,
mikor meggyógyíttya betegségünket és szájunk ízit úgy megvál
toztattya, hogy útállyuk, a rnit eléb szomjúhoztunk ; keserűnek

ismérjük, a mit eléb édesnek tartottunk. Másik szomjúsága a lélek
nek egésséges; mellyel az Istent és a mennyei jókat szomjúhozza.
Ezt a szomjúságot el nem vészi, sőt neveli és gerjeszti a Szent
Lélek: úgy, hogy, a ki ő-benne legtöbbet iszik, leginkáb szomjú-

" Joan. 4. v. hozza: 5 Domine) da mihi hane aquam, ut non sitiam ,. Uram, felette
15. únalmas nékem a világi jóknak szomjúsága ; minden napon igye

kezem ezt óltogatni, de meg nem fojthatom: adgy oly vizet nékem,
mely ezt a szomjúságot enyhítcse, sőt kirekeszsze; és megelégítvén
engem, te-kivűlled semmit ne szomjúhozzam.

Másik tulajdonsága a víznek; hogy testünkrűl és egyéb czu
lánkrúl elmosogat minden mocskot és rútságot. A Szent Lélek
sokkal csudálatosban kimossa és megtisztíttya lelkünk szennyét.
Mert, mikor a víz mosogattya testünket, nem marad a víz rajtunk:
magát rútíttya: magához vészi és magával-eggyüt róllunk elviszi
a szennyet. Azért a víz, a szerecsent fejérré, a rútat széppé nem
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tészi; mert semmi tisztaságot és szépséget nem ád a testnek, mely
magátúl ő-benne nem találtatnék : hanem csak megszabadíttya a
hozzá-ragadott mocskoktúl, hogy a testnek tulajdon szépsége vagy
rútsága, magán maradgyon. De a kit megtisztít a Szent Lélek,
azt nem csak egy-vagy két-féle mocsoktúl üressíti: hanem a kiön-
tetett tiszta víz-által, Ab omnibus inquinamentis, minden-féle rút-
ságból kitisztíttya. Ennek-felette, a mosás-után, maga-is benne-
marad; és, a mái Evangeliom-szerént, a tellyes istenségnek három
személye, Mansienem aqud eum facit. lakást szérez nálla. Vége-
zetre, nem hadgya a kitisztúlt lelket természet-szerént-való álla
pattyában, hanem, a kinek "orczája feketéb vólt a hólt szénnél, 1 Thren. 4. v.

2 super niuem dealbabit, a hónál fejérebbé tészi és mennyei 3 fényes-: 8.

séggel ékesíti. . Psalg.5o. v.

Harmadik cselekedete a víznek, az; hogy öntözi és sírosíttya 3 Thren 4. v.

a földet: zőldelteti és éltető nedvességével neveli, gyümőlcsözteti 7.

a termőfákat és füveket : úgy, hogy víz-nélkül a föld sovány-
sága és a fák magtalansága meddűn marad. Ha a Szent Lélek
vizével nem öntöztetik a mí lelkünk, olyan, mint a föld eső-nélkül:

4 Anima nostra sicut terra sinc aqua tibi: és, a mint az Anya-" Psal, 142. v.

szentegyház énekli: Sine tuo numino, nihil est in homine. nihil 6.

est innoxium ; ő-nálla-nélkül semmi zöldség és szépség, semmi
haszonra-való és vétek-nélkül, nincs emberben: de, mihent ezzel
a mennyei vízzel öntöztetik lelkünk; 5.brit tamquani ligmtm, quod 5 Psa!. 1. v. 3.

plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum dabit : folium
ejus non defluet .. et omnia qucecumque [aciet, prosperabuniur .. ollyan
lészen, rnint a folyó-víz-mellet plantált szép fa: levelezik, zöldellik,
gyürnólcsözik : szent gondolatokat, aítatos indúlatokat, istenes jó-
ságokat nevel bennünk.

Sokkal külömben és felségesb móddal élteti a Szent Lélek,
a kiket öntöz, hogy-sem a víz a füveket és fákat. Mert a víz
öntözés nem változtattya természetit a fának; a vad-körtvélyből

bergamotot vagy kárrnány-körtvélyt nem nevel; az elszáradott
fát életre nem hozza; a keserü és mérges-gyümőlcsü plán tát édes
vagy egésséges gyümőlcs-termővé nem tészi: hanem a fák és
füvek gyökerét, maga nemében és erejében hadgya: új és külörn
böző termésre erőt nem ád nékik. És így, akár-rninémü vízzel
öntözzed a tövisset, szőlőt nem szedhetsz rólla. De a Szent Lélek
vize, mellyel lelkünk öntöztetik, csudálatos-képpen elváltoztattya,
felmagasztaIlya és hatalmas méltóságra emeli lelkünket. Megele-

Pázmány Pécr rnűvci. nl. kötet. II
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I Rom. r.« 5. veníti a bűnben-hóltakat és természet-felet-való 1 gyümőlcsözésre

vastagíttya: úgy, hogy, a kik eléb örök halál gyümőlcsét hozták,
2 Colos. 1. v. 2 In omni opere bono jructi.ftcent; örök életre-való jóságokat gyümől-

10. csöznek. A győzhetetlen Mártirok dücsösséges baj-vívása és dia
dalma; a tiszta szűzek álhatatos tartóztatása ; a pusztában-lakó
remeték mennyei nyájaskodása; a töb szentek sanyarú penitenciája
nem egyebünnen származtak és gyarapodtak, hanem ennek a Szent
Lélek vizének öntözéséből. Errűl a mennyei víz erejérű1 emle-

a Apoc, 22. kezvén Szent János, azt írja; 3 hogy az élet-vize folyásának
v. 1. partya, két-felől, eleven fákkal tellyes: mellyek minden hólnapban

gyümölcsöznek, és a fának levelei gyógyíttyák a nemzetségeket.
4 Ezech. 47. Ezechiel pedig azt mongya; 4 hogy ez a víz a homokos, sovány

v. 844~i~.ei.sai. főldet megsirosíttya: az ízetlen rosz vizeket megjavíttya: akiszáratt
fákat megújíttya: és, valamit megöntöz, elevenné tészi. Hogy a
pogány nemzetek igaz isteni tisztelettűl megfosztatott pusztasága
feléppült az isteni szolgálatra; hogy a bűnben meghólt lelkek érzé
kensége megújúlt a mennyei életre, nem egyébünnen vagyon,
hanem ettűl a mennyei víznek öntözésétű1.

Vége nem lenne, ha ennek a víznek minden hasznát eggyen
ként elő-számlálván, annak hasonlatosságából a Szent Lélek véte
lének gyümőlcsét fejtegetném. Mert a folyó-víz gazdagíttya és
mindennel bévelkedővé tészi a várast, mellyet öntöz: mivel valami
éppűletre, testi táplálásra, ruházásra szükséges, azt meszszünnen,
künyű munkával és kőltséggel reá viszi és minden kereskedésekkel
bévelteti. A folyó-víz szép halakkal táplállya közel-lakosi t : hűvösön

lengedező szellőkkel újíttya az embereket és az iszonyú melegek
száraztásátúl óltalmazza. Mind ezekkel és szám-nélkül sok töb
jókkal, bévelkedteti a Szent Lélek vize az igazakat: mert ezekre
isteni gazdagságokat szinte Meny-országból szállít: és, mint a

6 Dan. 3. v. 50. Babylon égő tüzében a három szent Ifiakat, 5 harmatos szellők

fuvallásával óltalmazta; úgy a világi sok veszedelmek- és háborúk
közöt, hűvösiti és enyhíti nyavalyáinkat.

Ez a víz, keresztyének, melyre Christus nagy kiáltással hí
6 Joan. 7. v. 37. minket: 6 Si quis sitit, veniat, et bibat ; ha ki szomjúhozik, jőjön

7 Apoc. 22. hozzám és igyék: "ingyen pedig, ezüst-, arany- és minden csere-
.v.•17. nélkül, adgya ezt a drága vizet; melyben a ki iszik, 8 Fiet in eo

8I~:~n~~.~~ /4.10'/'1,5 aquce salientis in vitam ceternam ; oly magassan felemeli őtet,
mely magas helyrűl származik; tudni-illik, szinte Meny-országba.
Oh áldott víz! Oh üdvösséges ital!
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Mxscoszoa: a Szent Lélek jövetelét írván Szent Lukács, azt A tiizhü;;

mongya; hogy úgy jött, l tamquam Ignis, mint tűz. Ha a Moysesmiben has~nló

2 sátorát, a Salamon ~ templomát és a Nehemiás 4 út szentegyházát, ~ :c::~ :.~~::
menyből bocsátott tűzzel szentelte Isten: méltán az Uj Testamentom 2 Lev. 9. v. 24.

eleven Templomit, az Apostolokat, menyből szállott tűzzel dedicálta 32. Paral. 7.

és magának szentelte az Isten. Ha mennyei tűz emészté a Gedeon. 2. ~a~h. 1.

5 áldozattyát, a Dávid ökreit, az Illyés tulkait: illendő vólt, hogy,:,· 18.
az Új Testamentomnak eleven áldozatit mennyei tűz szentelné ~.J;~~2~:~:;~:
éppen-égő áldozatúl. Ha az istentelen sidók 6 tűzön vitték-áltaI3.Reg.18.v.38.
fiokat, hogy bálványnak szentelnék : inkáb illett, hogy az Új Tes- v~t:tJ\~~7.
tamentom első-szülötti, az Apostolok, mennyei tűz-által Istennek 2. ParaI. 28.
szenteltetnének. Ha tüzes kardal őrzi 7 a Chorubim. a Paradicso~ 7 Gen~·3~~. 24.

ajtaját: tüzes nyelvektúl kellett annak megnyitódni. Ha az Ur
szekere-hordozói, 8 kiket Ezechici láta, égő tűz és fényeskedő lám- 8 Ezech.!.
pás hasonlatosságát viselték: azoknak-is, kik a Christus nevét a v. 13.
pogány népekre terjeszték, égő tűzzel kellett fényeskedni.

A mely fejedelmet szekatlan böcsűllettel akartak tisztelni a
régiek, tűzzel és égő fáklyákkal fogadták. Jason pap 9 Antiochust 92. Mach. 4.

Jerusalembe várván, égő fáklyákkal méne eleibe; Halofernest v.22.
10 minden várasokba, Cum coronis et lampadibus, égő lámpásokkal 10 Judit.3.v.l0.
kisérték ; II Theodosius császárt tisztelni akarván a nemes várasok, II Latinus pa
Accensis [unalibus auxerunt diem ; a nap világát égő szövétnekekkel catus, in Pa·
fényesítették. Mikor 12 Heraelius a persiai hadból Costanczinápolyba 12~~rl~~~~·s.
méne : mikor 1~ Nero Neápoly-várasába; mikor 14 Alexander Severus 13 Xiphilinus.
R "b ik 15A t' C II Al d . 'b ik 16 T l' 14 Larnpridius.oma a; rru or n oninus araca a exan fia a; nu or JU tUS 15 Heredianus.

Bononiába ment: azt mongyák a Historiák, hogy tiszteletért égő 16 Ammianus
szövétnekekkel mentek eleikbe. Sőt, mivel a tűz fényességével, Marcellin.
emésztő erejével és elementomok-közöt-való felsőbséggel, a fejedel-
mek méltóságát jelenti, a nagy 17 császárok-előt régenten tüzet hor- 17 Ita Herodia
doztak. Talám ezzel jelenteni akarták, hogy fényesítnek és melegít- nus, in Com-

, f" modo, Juliano,
nek a fejedelmek adományokkal: de meg-is egetnek buntetesekke1. etc.
Azért, a mint a tűzhöz, úgy a fejedelmekhez, sem igen közel nem
kel járni, hogy meg ne égessenek ; sem igen meszsze nem kel
távozni tőllök. hogy melegségekben és világosításokban részt
adhassanak. Ő-maga az Isten, nem-csak 18 Ignis consumens, emésztő 18 Oeut.4.v. 24.

tűznek neveztetik: hanem, a mikor megjelent-is, gyakran tűzbenHebr. 12. v.29.
jelent. És azt akarta, hogy templomában, 19 Ignis perpctuus, min- 19 Lev. 6. v.12.
denkor-égő tűz találtatnék. Igen méltó vólt tehát, hogya Szent 13.
Lélek-is tűz-közöt és mint tűz, úgy jőne az Apostolok-ra.

ll'
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Hogy pedig a tűznek csudálatos erej e- cselekedéti- és tulaj
donsági-által, a Szent Lélek cselekedeti és ajándéki ismértetnének,
tűz-nek neveztetett a Szent Lélek, mikor Christus azt mondotta,

1 Luc.12. v.4g. 1 hogy tűz bocsátani jött e világra: mert, a Szent Doktorok a Szent
Lelket értik a tűzön, mivel a tűznek hasonlatosságából ismértetik
a Szent Lélek ajándéki nagy-vólta.

Ezt, hogy jobban ércsük, azt kel eszünkbe jutatnunk; hogy
valamikor Isten láthatójúl megjelent, oly külsó jelekben lett a jele
nés, mellyek megismértették, mi végre vólt az a jelenés. Moyses-nek
oly tűzben mutatá magát, mely noha gerjedezett, de a bokrot meg
nem égette: ismértetni akarván, hogy az egyiptomi rabság tüze
sanyargattya, de meg nem emészti az ő népét. Rettenetes meny
dörgés-, villámás-közöt jelenék Isten, mikor a törvényt adá: jelent
vén, hogy a törvény félelem- és rettegés-alat tartya az embereket.
Mikor Christust keresztelé Szent János, ártatlan, szelíd, epe-nélkül
való, de igen tenyésző galamb képében jelenék a Szent Lélek:
értenünk akarván adni, hogy a Szent Lélek szelídekké, jó-erkől

csökkel bévelkedőkké tészi azokat, a kikre szál: és hogy Christus
Urunk, a Noe bárkájából kibocsátott galamb hasonlatosságára, a bűn

és kárhozat özönének szűnetit hirdeti. Végezetre, mikor az Apostolok-
2 Joan. 20. nak "Iehellés-által adta Christus a Szent Lelket: azt ismértette,

v.22. hogy, mint a test lehellés-nélkül, úgyamí lelkünk nem élhet
Szent Lélek-nélkül.

Mikor azért Pünköst napján tűzben jőne a Szent Lélek; mikor
ő-maga-is tűznek mondatik: azt kel ebből tanúlnunk, hogy azt
cselekeszi lelkünkben a Szent Lélek, a mit külső-képpen cselekeszik
a tűz a testi állatokban.

EGGYIK cselekedete a tűznek az, hogy nem csak a vasat rosdá
túl, és egyéb érczeket húlladékoktúl: de a rétet és szántó-földet-is
haszontalan avartúl és gazoktúl megtisztíttya és tisztítása- által
gyümőlcsözővé tészi. Azért, mikor a szorgalmatos gazda, régi
gond-viséletlensége-miat tövistű1 és gaztúl megsoványíttatott földét
hasznossá akarja tenni: elsőben tüzet vét az avarba: ez-által tisz
títtya és készíti a földet az ekéhez, kaszához. Az Isten mezeje
a világon meggyökerezett gonosságok tövisse-mlat nem szenvedheti
vala a törvényekéjét ; bé nem vészi vala a jó magot; tövisnél,
bojtorjánnál és töb veszedelmes gaznál egyebet nem teremt vala:
tüzet bocsáta Isten Pünköst napján e világra; felgerjeszté az
Apostolokat; nagy zúgó és sebessen-fúvó szelet támaszta reájok,
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mely a tüzet az egész világra terjesztené ; és megégetvén a hamis
ságok, bálványozások, istentelen erkölcsök tövissét, az Evangeliom
ekéjéhez készítené e világot: hogy az-után, ama menyből hozott
jó mag, az Isten Igéje, belévettetnék, felnevekednék és bévségesen
gyümólcsöznék.

Jusson eszetekbe, mely rút és éktelen vala a föld első terem-
tésében; 1 Inanis et uacua ; haszontalan és üres vala: az-az, magá- l Gen. 1. v. 2.

nak sem vólt ereje, hogy gyümölcsözzék, Isten sem teremtett vala
gyümölcsöt benne. De a Szent Lélek reá szálván, minden ékes-
séggel megtellyesedék : Spiritus Domini ferebatur super aquas,.
az Isten Lelke vitetik vala a vizek-felet: az-az, a mint Basilius
a syriai botűből olvassa, 2 Incubabat aquis " rnint a kotló-tyúk az 2 Basilius, in

Ő tojását, úgy üli, melegíti és belőlle kikólti vala a fűveket, halakat Hexam: sup.
, . , S C ' hunc locum.
es egi madarakat: ugy, hogy, a zent yprianus mondasa-szerént,
3 Aquis superfusus, ex iis tamquam ,gallina excludebat viventia, et" Cyprian, Ser

vivifico seminc impregnabat : a Szent Lélek vette-el magtalanságát mon. dc Pen-
I'" , " , , . tecostc.

a földnek es víznek : o tette tenyeszove, elevenítő magvának
erejével. A mit akkor a külső és láthatá elementomok szépítésében
cseleküvék a Szent Lélek, azont cselekedte Pünköst napján az
emberek lelkével. Haszontalan és üres vala az egész világ: semmi
üdvösségre-való elevenség és érzékenség, semmi életre-való indúlat
és mozdúlás nem vala az emberekben: rútsággal, rnocsokkal,
istentelenséggel tellyes vala a fóld kereksége. Egy szóval, miképpen
a mí testünk lélek-nélkül, rút, büdös, rothadandó : úgy amí lelkünk,
Szent Lélek-nélkül, bűnben meghólt, botránkozásokkal büdös és
örök rothadásra vetemedett. De mivel 4 Spirittes est, qui oioificat , 'Joan. 6. v. 6+.

a Szent Lélek élővé tészi a rút dögöt; mert ő, 6 Spiritus oiuificans, 5 Nicrenum

elevenítő lélek: mihent a világra bocsáttaték, mingyárt rnegújúla, Symboium.

megszépűle, az üdvösséges életre, a szent és tekéIletes erkölcsökre
megelevenedék ő-általa a világ.

MÁSIK ereje a tűznek; hogy az igen lágy földet, mellyet egy
szalmaszállal által-lyuggathatsz, erős téglává, cseréppé tészi, kővé

változtattya. Hová lehet lágyab és gyengéb edény az Apostolok-nál,
a Szent Lélek vétele-előt? Péter, a ki feje vala a többinek, egy
leány szavára esküszik, átkozódik, hogy 6 nem isméri Christust: 6 Marc.14.v.71.

minnyájan bérekeszkedtek, félelmesek, gyengék voltak, valamíg
mennyei tűzzel meg nem keményedénele De mihent ezzel a
tűzzel megmelegedének, bátorodván és vastagodván, nem -csak
szókat, hanem veréseket és vér-ontásokat-is örömmel szenvedtek:
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bátran dicsekedvén, hogy nincs oly erős pőröly, nincs oly súllyos
verő, mely őket elronthassa ; sem éhség, ugy-mond Szent Pál>

l Rom. 8. v. 35. l sem mezítelenség, sem nyavalya, sem üldözés, sem felség, sem
mélység, sem élet, sem halál el nem szakaszt minket az isteni
szeretettűl. Menyi ezer gyenge szűz leányzók; menyi gyarló és
apró gyermecskék ; menyi gazdag urak és bőlcsek, örömmel mentek
a halálra Christusért ? Köszönnyük annak, hogy a mennyei tűz

megkeményítette és törhetetlenné tette a gyenge lágy földet.
Nem-csak a tűrésben, hanem a cselekedésben-is csudálatos

erősségek vólt az Apostolok-nak, ettűl a mennyei tűztű1. Láttyátok-e
a nagy álgyút, valamíg tüzet nem adnak gyújtó lyukába, semmit
nem ront; semmi ereje nincsen; akár-mely gyermek körűlle forog
és kezét vagy fejét beléje tészi; de, mihent a tűz megilleti gyújtó
lyukát, rettenetes pattanással kőfalokat ront; és valamit előtte talál,
földre dőjti, ontya. Illyenek valának az Apostoiok ; a Szent Lélek
vétele-előt semmi erejek nem vólt: de, mihent a mennyei tűz

bennek felgyújtaték, senki ellenek nem álhata: minden bálványo
kat földhöz verének; minden ördöngösöket meggyőzének: minden
világi bőlcseket megszégyenítének : minden fejedelmeket és orszá-

'2.Reg.23.v.8.gokat meghóldoltatának; és nem úgy, 2 mint a Dávid király vitézi
közzűl legnevezetesb, csak nyólcz-száz embert győzének: hanem,
mindenik Apostol egész országokat hóldoltatott, felemelvén a Szent
Kereszt zászloját. Egy szóval; miképpen a tüzet be nem rekeszt
hetni, hanem, akár-mely erős bástya-alat fellobbanván, mindent
elszaggat és elhány valamit ellenében talál: úgy a Szent Lélek

.3 Sap. 7. v. 22. tüze, 3 az Apostolok szűvében meggyuladván, lángját szájokon
Acutus, qui kibocsátotta' és ennek gyors indúlattyát senki meg nem tartóz-nihil vetat, ' J

tathatta.
Mit mongyak a csuda-tételekre adatott erősségrűl? Christus

4Joan.14.v.12. szava, hogy az Apostolok> 4 nagyob csudákat cselekedtek, hogy
sem ő-maga. Ezt, a Szent Atyák magyarázattya-szerént, vagy

"Ita Chry- azért mongya Christus ; 5 mert külső csudákat ollyanokat csele
sost. in Acta. kedtek az Apostolok> kikhez hasonlókat nem olvasunk Christus
6~~.· ~.2~~n:~. Urúnkrúl ; mint, hogy a Szent Péter "árnyéka betegeket gyógyított;
7 Act. 19. v.12. a Szent "Pál kis keszkenóje és térd-kotője ördögöket űzött: vagy
8 Ita Origenes , 8 b d h l ' , h I d ' b k

Hornil. 7. in azert; mert nagyo csu a, ogy agyar o es a an o em ere -
Numer. in fín. által, meggyőzi és kikergeti Christus a pokol-béli Goliádot, hogy
;t~; ~~~~t~~-_ sem, ha önnön-maga venne diadalmat rajta: vagy azért fő-képpen;

annem. !) mert a pogány nemzetek megtérése, az Evangéliom terjedése
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sokkal nagyob csuda rninden testi csudáknál : Plures Apostolis.
quam ipso per os proprium pradicante Domino, crediderunt ,. ut
hac viderentur opera majora. Ut ex impio justus fiat) prorsus
majus hoc esse dixerim, quam est calum et terra) et qucecumque
cernuntur in ccelo et in terra ; az Apostolok-által pedig, többen
hittek, hogy-sem a Christus prédikállasának hallásából. Ha azért
Christus sok testi halottakat támasztott: az Apostolok szám-nélkül
töb lelki hóltakat elevenítettek. Ha Christus a testek vakságát
világositotta, betegségeket gyógyította, éhségeket enyhítette: az
Apostolok) lelki vakságokat és betegségeket gyógyítottak. Ez a mái
tűznek ereje, mely az Apostolokat ily hatalmasokká tette.

HARMADIK tulajdonsága a tűznek; hogy, noha meg nem
lágyíttya, a mit a melegség keményített, hanem inkáb keményíti :
de, 1 Qua frigore concreta sunt) calore solouniur : a mit a hideg l Aristotc!.

keményít, azt a tűz elolvasztya. Azért, nem csak a viaszat és jeget,
hanem a kemény vasat és föld gyomrában nevekedett érczeket-is,
lággyá és elfolyóvá tész i a tűz. Panaszolkodással mondotta régen
Isten, hogy az emberek szíve gyémánt keménységre jutott ;
2 Posuerunt cor suum ut adamantem: homlokok rézzé, nyakok 2Zach. 7. v. I Z.

vassá lett; 3 Nervus ferreus ceroix tua) et frons tua cerca : orczá- a Isai. 48. v. 4.

jok pedig, kőnél inkáb megkeményedett; "Induraocrunt facicm 4Jerem.5.v.3.

suam super petram. De, mihent a Szent Lélek tüze megilleté ezt
a keménységet: 5 Flabit spiritus ejus, et fluent aqua,. megolva- fi Ps. 147.v. 18.

dának a jegek; meglágyulának a vasak; elváltozának 6 a kemény 6 Ezech. 36. v.

szívek. Ki nem tudgya, mely kemény vala a Szent Pál szíve, 26.

mikor a híveket öldökli-, mészárollya-vala? de mihent a Szent
Lélek illeté szívét, úgy meglágyúla, mint a viasz; és csak azt
kiáltá; 7 Domine; quid me vis facere? Uram, nem rúgóldozom az 1Actor.9.v.6.

eszten-ellen : kész az én szívem mindenre, valamit akarsz. Mit
mongyak Maria Magdolná-rúl és a töb Szentekrűl? kik igazán
azt kiáltották: 8 Anima nostraliquefacta est) ut dilectus locutus 8 Cant. 5. v. 6.

est. 9 Factum est cor meum ut cera liquescens. Nem-csak meg- 9 Ps. 21.v. 15.

lágyúlt, hanem megolvadott mint a viasz a mí lelkünk, szívünk,
mihent a mí szeretőnk hozzánk szóllott.

Tudgyuk és szemünkel láttyuk, hogy a meny-kö tüze sokszor
megolvasztya a szablyát, éppen maradván hűvelye: az aranyat
egybe-ereszti, erszény sérelme-nélkül: a bort megemészti, hordó
bontakozás-nélkül. Illyen a Szent Lélek tüze: nem színnel és külső

tettetéssel változtattya embert, hanem szívét lágyíttya és belső
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vétkét megemészti. Ama gyilkosnak kardgyát megolvasztya: ama
dús gazdag aranyát szegényekre folytattya: ama részeges bor
iszákságát megszáraztya.

NEGYEDIK cselekedete a tűznek; hogy a setét házat megvilágo
síttya és mindennek kirnutattya színét, mellyet a setétség béfedett
vólt. Oh mely nagy vakságban, mely veszedelmes setétségben
vagyon a mí lelkünk, ha a Szent Lélek tüzével nem világosittatik !

l Ps. 34. v. 6. A mely úton mí járunk, igen setét és csuszamó, síkos út: l Via
illorum tenebrce et lubricum : ezt pedig az ördög, számtalan rejtett

2 Ps. 139. v. 6. tőrökkel és kelepczékkel megrakta; 2 In via hac qua ambulabam,
absconderunt laqueum mihi,. úgy, hogy, a mint Szent Dávid szól,
mint a zápor-esők, úgy húllanak a sok török, mellyekben megakad

"Ps. 10. v. 7. lábunk ; 3 Pluet super peccatores laqueos. Nincs egyéb mód, hogy
(sic! LXX.) a sok veszedelmeket elkerűllyük, hanem-ha a Szent Lélek Isten

megvilágosíttya lelki szemeinket; és igazán kimutattya mennyei
fényességével és megismérteti velünk a világ hiuságát, az 'ördög
csalárdságát, a test csintalanságát, a mennyei dücsösség nyugodal
mát, az örök kárhozat rettenetességét, a bűnök ocsmányságát.
Egy szóval ; Docebit omnia) et suggeret omnia,' mindenre megtanít;
mindent eszünkbe jutat, valami hasznos, vagy szükséges üdvös
ségünkre: Ut nOJ1 latcai quod latebat : et suave fiat quod non dele
ctabat " hogy világosan lássuk) a mit eléb nem láttunk; és édessé
légyen, a miben eléb nem gyönyörködtünk.

De ki győzné a tűznek minden tulajdonságit, vagy a Szent
Léleknek minden ajándékit elő-számlálni?

Ha a tűz mindent megmelegít, megemészt, tűzzé változtat:
a Szent Lélek mennyei szerelmével, gerjeszti szivünket, fogyattya

• Joan. 3. v. 6. és emészti bennünk a testi kivánságokat; és végre, 4 Quod natum
est ex Spiritu, Spiritus est,' lelki emberekké változtat minket.

"Prov.30.v.ll). Ha a tűz, 5 Nunquasn dicit, Suffieit " soha meg nem elégszik,
hanem annál inkáb nevekedik, mennél töb fát raknak reá: amely
szívet, a Szent Lélek felgerjeszt, soha az isteni szolgálatnak és a
tekélletes életnek nevelkedésében elégséget nem talál; sőt, mennél
továb mégyen a jóban, annál inkáb nevekedik benne a szentség
kivánása.

Ha a láng soha nem nyugszik, hanem a f'öldtűl mindenkor
ég-felé siet: a kiben ég a Szent Lélek tüze, nem nyugszik, nem
hívolkodik; hanem szűnetlen öregbíti szent erkőlcsökkel és aítatos
indúlatokkal isteni szerelmét : felemeli értelmét a mennyei dolgok
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szemlélesére : akarattyát csak az egy Istenre fordíttya, mint czélIyára
minden igyekezetinek és fáratságinak.

Ha a tűz jó ízt ád a húsnak, mellyet ő-nálla főznek; úgy,
hogy, a mit nyersen meg sem kóstolhatnánk, azt főve kedvesen
ehettyük: a Szent Lélek tüze-is, minden munkának ízt ád; édesít
minden fáratságot: úgy, hogy az igazak ugyan dicsekednek a
sanyargatásokban ; 1 Gloriamur in tribulatione: mert az Isten sze- 1 Rom.5.v.3.5.

retete szívökbe öntetett a Szent Lélek-által, mely nékik adatott.
Azért, semmi fáratság nem nehéz, semmi nyomoruság nem únal-
mas, mikor a Szent Lélek tüze elvészi nyersségét ezeknek.

Ha a tűz fényessé tészi a fekete vasat; ha künyűvé tészi és
felemeli a nehéz vizet, mikor felforrallya vagy párával gőzölteti:

a Szent Lélek tüze-is, megfényesíti ; és a testi kivánságok terhétűl

üressítvén, künyűvé tészi a mí lelkünket.
Oh mely csudálatos, mely hasznos és üdvösséges tűz a Szent

Lélek tüze! Ez a földi embert mennyeivé változtattya: a setétség
ben-lévőket megvilágosíttya: a hidegeket felgerjeszti: a nehéz és
földhöz ragadott szíveket felemeli: a késedelmeseket serényekké
tészi. Ez emészti lelkünk rosdáját: tisztíttya úndokságát : változ
tattya és tüzessé tészi kivánságát.

Ezt a drága tüzet, ezt az üdvösséges vizet, nem-csak az
Apostolok-ra bocsátotta Christus Pünköst napján: hanem kész rní-
reánk fejenként szállítani, ha ennek vételéhez méltó készűlettel

találtatunk. Régenten bezzeg azt mondotta vala: 2 Non pennanebit 2 Gen. 6. v. 3.

spiritus meus in homine in aternum. quia caro esi; az én Lelkem
soha nem marad az emberben, mert test. A testi emberben az Isten
Lelke nem marad; iniképpen Christus mongya, 3 hogy a világ nem 3Joan.14.v.17.

veheti a Szent Lelket; addig, tudni-illik, míg gonosságát megtartya:
de, minek-utánna az Ige testté Ién, új ígéretet tén Isten, 4 hogy' Actor.2.v.17.

kiönti az ő Lelkét minden testre, mely az Isten lelkében részesülni ex .Joe1.2.v.2S.

akar; és a Szent Lélek-altal, a test lelki tulajdonságokba öltözik;
mint a tüzes vas részesűlni szokott a tűznek tulajdonságiban.

Keresztyének; a világi elementoruok-közöt, semmi üressen nem
maradhat, hanem, ha a szivárványból * kiszívod a levegő-eget, ter
mészeti-eI1en-is a nehéz bor Jelrnégyen utánna, csak, hogy meg
tőlcse azt a helyt, melyből kiszíttad az eget: azon formán, lehe
tetlen, hogyamí lelkünk üressen maradgyon, és vagy a Szent
Lélek, vagy a gonosz lélek ne lakozzék benne. A kiben Szent

• Borszivó.

Pazmany Péter művei. vu.kötet. 12
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Lélek vagyon, az igazán Isten temploma, ugy-mond Szent Pát,'
1l.Cor.6.v.19, 1 sőt Isten fia: 2 Qui spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei: és
cap. 3.. v. 16. minden lelki jókkal, minden mennyei gyönyörűségekkel tellyes,
:~~~;.8·2:.1~:mert, r Spiritus iuus super mel dulcis ; édesseb méznél az Isten

27. lelke. Melyre-nézve, felkiált Salamon: 4 O quam bonus et suavis est
4 Sap. 12. V. 1. Spiritus tuus Domine! Oh mely jó és gyönyörüséges, Uram, a te

lelked! Azért, a ki részes ebben a Szent Lélekben, mindenkor víg:
mert minden jókkal tellyes: örvendez a világi inségekben : nem
búsúl a testi fogyatkozásokban: nem ragaszkodik az elrnúlandók
hoz; nem retteg a haláltúl ; mert meghólt magának és a világnak:
hanem él csak az egy Istennek. Semminek tartya a földi gazdag
ságot és böcsűlletet: megútállya a testi kivánságokat: megzabo
lázza a rendetlen indúlatokat : aitatossággal, kegyességgel, mennyei
kivánságokkal, álhatatossággal; egyszóval, minden-némű mennyei
áldásokkal tellyes. A ki pedig kirekeszti ezt a Szent Lelket, min
gyárt a gonosz lélek szál helyébe, mely a kevélységnek szédelgő

lelke: a fajtalanságnak tisztátalan lelke: a tévelygésnek, vakságnak,
telhetetlenségnek, veszedelmes lelke. Valakit pedig ez a lélek meg
nyergel, azt a pokolnak és kárhozatnak úndokságos vétkeivel, hal
mozva teli rakja; világi kivánságoknak hohérsági-alá adgya; minden
gonoszságnak prédajává tészi.

Lássátok azért, keresztyének, mellyik lelket választyátok.
A Szent Lélek-nélkül, Christus tagjai nem lehettek: mert Szent

5 Rom. 8. v. 9. Pát írja; ó hogy nem Christusé, a kiben Szent Lélek nincsen.
A Szent Lélek-nélkül, Isten fiai nem lehettek: mert-csak a Szent

"Ibid. v. 15. Lélek kiáltya ama szókat míbennünk ; 6 Abba Pater; Atyám Istenem.
7 Ibid. v. 13. A Szent Lélek-nélkül, lelki élet bennetek nem lészen: mert, 7 Si

spiritu facta carnis mortificaveritis, uiuetis ; úgy ígér életet Isten,
ha a lélek öldökli bennetek a test cselekedetit. A Szent Lélek
nélkül, igaz hitben nem lehettek; Christusrúl vallást nem tehettek:

B l. Cor. 12. mert, 8 Nemo potest dicere, Dominus JESUS; nisi in Spiritu sancto ;
v.3. senki JES>JST Urának nem mondhattya, hanem Szent Lélekben. Egy

szóval: semmi jó nem lehet bennünk a Szent Lélek-nélkül; ki a
mí hidegségünket felgerjeszti: kevélységünket megalázza: vad
ságunkat rnegszelidíti: bűneinket kitisztíttya: lelkünket megeleve
níti. Ezt keressétek, keresztyének; ezt szomjúhozzátok : és esze-

9 Sap. 1. v 4. tekben tartván, hogy, <Spiritu» non habitat úz corpore subdito peccatis,'
a bűnben-heverőkben nem lakik a Szent Lélek; kitérjetek bűnötök

ből : és lsten áldása maradgyón rajtatok. Amen.
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ATYANAK ÉS FIUNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.
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Christus JEsusnak drága Szent Vérével megválfott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista, könyvének huszon-nyol
czadik részében. ivIelynek bötü-szerént-való magyarsága, eképpen vagyon: hal
gassátok isteni félelemmel.

Az üdöben l monda JESUS az Ő tanitványinak: Nékem
adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén
azért, tanítcsatok minden nemzeteket; megkeresztelvén
őket, Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében:
tanitván őket, hogy megtarcsák mind azokat, a miket
parancsoltam néktek. És imé, én veletek vagyok minden
napokon, mind világ végezetig.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melyböl
hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk aitatcs szűvel Szent
Lelket, monauán: Mi Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELSÖ PREDIKÁCZIÓ.

l Matt. 28. v.
JS.

A Szent H áro11'lság egy bizony Istenrűl.

Keresztyén hitünknek mélységesb és szükségesb tudománya,
a Szent Háromság egy bizony Istenség 2 vallásában vagyon. Annak-v A Ka\aúznak

okáért a mái Evangeliom folyása szeréut azt rendelte a Felséges Első könyve,
, , egesz Preeli-

Isten ; hogy még kisded-korúnkban, nunek-előtte nyelvünke! vallást kaezio: mcly

tehetünk a mennyei tudományrúl a Keresztséz-által a Szent Három- az isteni Tcr-
• " . ', • '. 6." , mcszet állat-

sag bélyegét felvegyük; es annak zászlója-alá Iratvan magunkat, ty át és tulaj-

örök hívséget ígérjünk néki: a Szent Háromság hitelére és vaJlás- donsá~it ma

tételére köteleztessünk. Mert, mikor Atyának, Fiúnak, Szent Lélek gyarazza.

Istennek nevében, 3 újonnan születünk vízből és Szent Lélekból ;- Joan. 3. v. 5.

12'
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akkor örökös szövetséggel és felbonthatatlan pecséttel, a Szent
Háromság tiszteletire és szolgálattyára eljegyeztetünk Az-után,
mihent első szókat akadozva és szakadozva rebesgethetünk, a
keresztyénség szokása- és hagyása-szerént, a Szent Hárornság
nevében magunkra keresztet formálunk és az apostoli tudomány
sumrnáját, a Hiszek-egy-Isteni, szüléink oktatásából kezdgyük tanúl
gatni; melyben, a Teremtő Atya Istenrűl, a Megválto Fiúrúl, a
Szentelő Lélekrűl, vallást tészünk. Mihent a templomba kezdünk
járni, semmit az isteni szolgálatban gyakrabban nem hallunk, mint
ama szentséges dícsíretet: Gloria Patri) et Filio, et Spiritui sancto;
Dücsösség Atyának és Fiúnak és Szent Lélek Istennek.

Noha pedig az egész esztendő forgásában szentelt napokat, a
végre inneplí az Anyaszentegyház, hogy azokon emlékeztesse fiait
a Szent Haremságnak irgalmas jó-téteményirűl, mellyeket, vagy
az emberi nemzet váltságában, vagy az Isten akarattyának kinyilat
koztatásában, vagy a Szentek dücsöítésében ismértetet velünk: de
kivált-képpen a mái napot, a Szent Háromság tisztességére azért
rendelte; hogy, ha egyéb innepeken. Istennek velünk-való sok
jó-téteményit említtyük és azokért Istenünket tisztellyük; ezen a
napon, Istennek maga-kivűl-való jó-téteményinek emlekezetit félre
tévén, önnön-magát a Szent Háromságot (a menyíre szabad a
gyarló embernek) szernléllyük : annak igaz isméreti-által, maga
felségeért és méltoságaért, tisztellyük őtet; kedves szolgálatokkal
és innep-illésünkel, Urúnknak vallyule

Mivel azért, Szent Háromságra mutat az Evangeliom; a mái
vasárnap-is Szent Háromság tiszteletire rendeltetett: én-is a jelen
való órában, szóllok az egy bizony Istenségnek Szent Három
ságárúl. És rend-szerén t, három dologra határozom tanitásom ará-

Propositio nyozását: elsőben megmagyarázom; 'fi/it kel a kereszryéni tudomány
szerént hinnünk az Egy isteni természetrűl. Másodszor, megmondom;
Mincnii: vallást kit ,án tőllünk a kcresztyewség; az Egy isteni Ter
mészet Háromságárúl. Harmadszor, azt adom a keresztyér.ek-eleibe ;
Init kel ebből a felséges vallásból, életünk tckéüetességére tanútnunk.

r. RÉSZE. Hieron-tievii siracusai királyrúl írja Cicero : 1 hogy az isteni
I Cic. líh. 1. De dolgok isméretit szomjúhozván, eleibe hívatá Simánides filósofust
natura e!cor. és azt kérdé tőlle : micsoda az Isten? Az okos ember üdőt kére,

hogy gondolkodás-után, niélyeb és értelmesb választ adhasson.
Mikor a feleletre rendelt napok elfolytak vólna: ugyan azon kérdést
újítá a király. De Simánides, üd őt vontatván, töb napot kívána
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II Eccles. 8.
v.17.

Simila, c. 3.
v. 11.

gondolkodására. Mind addig czélozá továb-továb feleletit, hogy
végre megvallá igaz okát halgatásának : azt mondván; hogy, mennél
többet gondolkodik, annál világosban tapasztallya, hogy elméjét és
nyelvét, feJlyűl-haladgya az isteni Természet felsége. Ugyan ezerit
cselekedte Tales filósofus, Crcesus király-előt; a mint Tertullianus
1 írva hadta. I Tertull. Apo-

Okos és méltó cselekedet vólt ez a világ bőlcseitűl : mert az log. c. 46.

isteni természetnek, eggyik tulajdonsága az; hogy, "Lncomprchcn- 2 Jer. 32. v. 19.

sibilis cogitat« ,. 3 Invisibilis ,. megfoghatatlan az emberi gondolattúl ; ., l. Tim.!.

láthatatlan az emberi szemtűl: az-az; 4 DEUS Magnus, eineens scien- 4Job~'8~~~.26.
tiam nostram ; oly nagy az Isten, hogy meggyőz és fellyűl-halad

minden értelmeket. Azért, gondoly mennél nagyob hatalmat, jóságot,
bőlcseséget, szépséget, édességet, méltoságot gondolhatsz ; az-után,
gondoly mindazoknál ezernyi ezerszer nagyobbakat; és így, ezernyi
ezer esztendőnek minden órájában nagyob és nagyob felséget gon-
doly: soha az Isten tekelletes felségére nem juthatsz: mert mind
annál, a mit gondolsz, végetlenűl nagyob az Isten. Erre-nézve
mongya a Bőlcs; hogy, ha minden tehetségünket Isten dicsírésére
fordíttyuk-is : 5 Major est omni laude ; nagyob Isten, minden dícsí- 5 Eceli. 43.

retnél. Utánna veti: fi Ne laboretis, non enim comprehendeiis ; hogy v.3:3.
6 v. 34.

abban ne fáradgyunk, hogy értelmünkel Istenünk mi-vóltát felérjük,
mert megfoghatatlan az ő felsége. Ezent jelentette Szent Pál, mikor
azt írta; hogy Isten, 7 Lucem habitat inaccessibilem ; oly fényesség- 7 l. Tim. 6.

ben lakik, melyhez nem közelgethet elménk. Sőt, 8 Qui scruiator v.16.
8 Prov. 25.

est majestatis, opprimetur a gloria, a ki visgálni akarja azt a fel- v. 27.

séget, elboríttatik a fényességétűl: mivel, az Aristoteles "mondása- E~cli .3. v. 22.

szerént, a mí értelmünk ollyan az Isten isméretire, mint a bagoly ~~~:~o~~:..
szeme a nap súgári látására. Innen vagyon, hogy Isaiás-nál, 10 az tex. l.

Isten széki-előt, a Serafin Angyalok-is béfedték szárnyokkal orczá- 10 Isai. 6. v.2.

jokat, nem nézhetvén az isteni fényességre.
Nem-is lehet annál nagyob balgatagság, mint, ha valaki azt

itílné, hogy az emberi elmének kicsiny mértékével, az Istent meg
fontolhattyuk: és, a kik a teremtett-állatok ismeretiben annyira
vakoskodunk, hogy nagy részét a természet dolgainak sem értyük,
az isteni felségnek tellyes értelmére ágaskodhassunk. Igazán írja a
Bőlcs; hogy, a ki maga-felől azt itíli, hogy ő igen túdós: az sem
érti okát és módgyát az ég-alat-való dolgoknak: II Quanto plus
laboraverit ad quarendum. tanto minus inueniet : és mennél többet
fárad azok visgálásában, annál inkáb hátra marad. Ha azért a földi
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t Sap. 9. v. 16. és szemünk-előt forgó dolgokat nehezen értyük: 1 Qua: in etelis
sunt, quis investigabit? a Menyben-lakozó Isten titkát, kicsoda vis
gálhattya? Balgatag bolondság azt itílni, hogy Istent vólta-képpen
megmérhesse és által-érthesse a földi emberek csekély értelme:

2 Psal. 138. mivel az Istennek vólta-képpen-való ismerésének felsége, 2 Confor-
v.6. tata est, et non potero ad eam; annyira megelőz minden emberi

3 Job. 36.v.25. elmét, hogy azt fel nem érhettyük. Noha azért, 30m nes komines
oident illum,. nincs oly ostoba ember; ki azt ne ércse, hogy Isten
vagyon: de, Unusquisque intuetur procui. minden ember távúl és
meszszünnen nézi őtet: az-az, úgy láttya, mint az igen meszsze-

• 1. Cor. 13. lévő akár-mit látunk; 4 homályban és tükör-által.
v. I~. Mikor azért Istenrűl akarunk szóllani: azt ne itíllyuk, hogy,

vagy értelmünk, vagy szóliásunk, elérkezzenek mi-vóltának kinyilat
5 Clemens, 5. koztatására. Mert, 5 DEUS omneni vocem, omnem agnitionem, omneni

Stromat. : eirea superat intelligentiam . et verbis non potest exprimi ; meg sem ért-
medium. ' r '

hetni, ki sem mondhatni az Isten mi-vóltát. Es, ha Szent Pál, a
harmadik égbe ragadtatván, csak azt tudta mondani, hogy oly

e 2. Cor. 12. titkokat értett, 6 qua: non licet homini loqui; mellyeket ember ki nem
v.4. mondhat: ki merné azt álítani, hogy ő kimagyarázza, a mit Szent

Pál ki nem mondhatott?
Medgyünk tehát, mivel az isteni Természet felségét, úgy amint

vagyon, által nem érthettyük; ki nem mondhattyuk? semmit ne
tudgyunk-, ne szóllyuk-e rólla? Igen-is tudnunk és szóllanunk kel.

7 Aristet. !ib. l. Mert, a pogány bőlcs 7 mondása-szerént, job és böcsülletesb, akár-mi
D~ partibus keveset tudni az Istenrűl, hogy-sem a világi dolgoknak akár-minérnü
animal. c. 5. mélységes értelmével bévelkedni. De, miképpen a gyenge-szemű

emberek ocolárral segítik fogyatkozásokat : úgy a hit tűköre-által,

8 l. Cor. 13. 8 Per speculum in cenigmate,. hornály-által nézzünk Istenünkre: 9 In
v. 12. captivitatem redigentes omnem iniellecium ; minden értelmünket és

9 2. Cor. 10. k 'l
v.5. O oskodasun cat fogva tartván a hitnek engedelmessége-alat. Mert,

10 Isai. 7. v. 9. bizonyos, hogy, lONisi credideritis, non intelligetis,. * ha el nem hiszük,
juxta Lxx. In- a nút Istenünkrűl kel tudnunk, meg sem érthettyük; mert ezeknek

terpretes. • l .b h h' lerte me nem egye, an em alte.
Hogy azért rendet tarcsunk a tanulásban: első dolog, melyrűl

a Hiszek-egy-Istenben vallást tészünk, az; hogy egy az Isten;
II Deut. 6. v. 4. II Dominus Deus noster Dominus unus est. És a mint a Szent Irás

12 l. Cor. 8. '
v.4. szól; 12 Nullus est Deus nisi Unus " nincs töb Isten egynél. 13 N011-

13Deut.4.v.35· est alius prceter eum: 14Absque me non est DEUS; ő-kivűlle nincs
cap. 32. v. 39.
14 Isai. 44. v. 6. * Vulg. non permanebitis.
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más Isten. Psal. 80. v. 9: Non erit DEUS recens; nem lehet uj

Isten. l Én-előttem nem vólt Isten; éri-utánnam sem lészen, azt I Isai. 43.

mongya Isaíás-által a Nagy Isten. Ama pogány bőlcs Aristoteles. v. 10.

2 igazán tudta és világoson tanította; hogy egy isteni természetnél, 2 Aristo. 12.
egy Istennél, töb nem lehet: mert, a hol sok ur parancsol (ugy- Metaph.infine.
mond,) jó rend-tartás ot nem lehet. A világ vezérlésében pedig,
csudálatos szép rend vagyon: Unus ergo princeps, csak egy vezérlő

ura vagyon tehát a világnak. A hol az urak többen vannak, azok-
nak értelme, akarattya és hatalma külömböző: tehát eggyik aka-
rattya ellenkezhetik a másik akarattyával : eggyik tehetsége, ellene-
álhat a másik hatalmának; és így, erőtlenségek, fogyatkozások,
viszsza-vonyások és hadakozások lehetnek közöttök ; mint ám a
pogányok istenirűl írják, hogy sokszor egybe-kaptak és meg
verekedtek.

Hogy ennek az Egy Istennek mi-voltárúl továb szóllyunk ;
jusson eszünkbe, hogy, mikor a kép-író és kép-faragó, valakinek
ábrázattyára hasonló képet akar csinálni, külörnböző módon viszik
ezt véghez. A kép-író és a gipsal-munkálkodó el nem vészen és
ki nem metél a vászonból, vagy deszkából, mellyen akar ábrázni
valamit; hanem inkáb, a festéket és gipsot reá rakogattya festő

ecsetével ; a kép-faragó pedig, a kőhöz, vagy tőkéhez, semmit nem
ád, hanem inkáb eggyünnen-is, másunnan-is, addig metéli és faragja
darabcsáit, míg ábrázat nem tetczik rajta. Azon-képpen mí, hogy
az isteni Természet hasonlatosságát ábrázzuk értelmünkben, két-
képpen szólhatunk ő-felőlle : először; 3 hogy valami szépséget, 8 s. Diouys, De
jóságot, tekéIletes tulajdonságot látunk a teremtett-állatokban, azokat m:~~ic~c. ~~e-

minden fogyatkozás-nélkül, néki tulajdonítcsuk : és azt mongyuk; g

hogy 4 Ő egyedűl bőlcs, jó, hatalmas. Másodszor, úgy; hogy,4Rom.16.v.27.
valamit a teremtett-állatokban látunk és értünk, azt Istenhez illet- ~.u~·í~~6.:. ;;:
lennek itílvén, 5 tagadással távúl-vessük tőlle: és azt mongyuk; s Immortális,

hogy végetlen, mértéktelen, kimondhatatlan az Isten. Mert, noha Inco:poreus,
I b

.,., ll' . rr Infínitus, Im-
vagyon sten en szepseg es bölcseség : de nem o yan, minernüt mensus, ín-
elménkben foglalunk és a teremtett-állatokban látunk; hanem annál cornprehensi-

. tlenűl b' h " d . h ké . bílis,Incffabílisvege enu nagyo : ugy- ogy az isteni tu omany ioz- epest, min-
den bölcseség, mellyet mí gondolunk, tudatlanság; minden hatalom
erőtlenség; minden tisztaság és szépség mocsok; mivel ő-előtte,

6 Stella: non su/d munda; a csillagok sem tiszták. 6 Job. 25. v.5.
Azért, ha kép-író módgyára akarjuk az Istent valamenyire

kiábrázni, úgy gondolkodgyunk az isteni Terrnészetrűl; hogy az
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feneketlen tengere minden jónak; oka és alkotója minden állatok
nak: valami tekéIletes jóság, valami szépség lehet a teremtett
állatokban) mind Istenben vagyon: de felségesb és méltoságosb
állapattai vagyon, hogy-sem a teremtett-állatokban; mert a terem
tett-állat szépsége és jósága cseppeeskéje az isteni jóság tengerének.
E főldön nincs oly szépség, melyhez mocsok nem ragad; nincs
oly jóság, melybe fogyatkozás nem elegyedik; nincs oly öröm,
melyben a szomorúság csorbát nem ejt: az Istenben pedig, minden
fogyatkozások elegyítése-nélkül vagyon minden szépség és jóság.
Azért, mikor Moyses-nek igéré Isten színe-látását, azt mondá:

l Exod 33. v. l Ego ostendani tibi omne bonum ; megmutatom néked a Minden-
Hl. Jót, magát nevezvén Minden-Jónak : mert, a Szent Pál szava-ként,

2Rom.ll.v.36. 2 Ex ipso, per ipsum, in ipso sunt omnia; ö-tőlle, ő-általa, ő-benne

vannak mindenek. Ezt pedig, azzal ismérteti Szent Pál : mert
a l Cor. 15. v. mikor, úgy-mond, a mennyei bóldogságra jutnak, 3 Erd Deus omnia

28. in 011'111 ibus ,. önnön-maga Isten, mindenekben minden lészen: úgy
hogy, sem étel, sem ital, sem álom, sem egyéb alkalmatosság ot
nem kívántatik; semmire semmi szükségünk nem lészen; mert,
valami jót az angyali és emberi elme gondolhat, azt minden
fogyatkozás-nélkül Istenben talállya: Omnia in omnibus ,. minnyá
junknak mindene, egyedűl Isten lészen. Ha mi szépség a nap

• Apoc, 21. v. fényességében vagyon: 4 Claritas DEI, az Isten világossága azt
23. böcsülletesben magában kapcsollya: ez-okon, Meny-országban nem

lészen szükségünk a napra. Ha mi ékesség vagyon a földnek
őps. 49. v. 11. virágos mezejében: Istenben, 5 Pulchritudo agri mecum est, vannak

mind azok a szépségek, felségesb méltoságga1. Ha az emberben
értelem, okosság, akarat vagyon: ezek csak képezés i és ábrázása

e Gen.!. v. 26. annak a valóságnak, melynek, 6 Ad imaginem et similitudinem,
hasonlatosságára formáltattunk. Egy szóval: azt mongya a Bőlcs;

hogy, ha valamely teremtett-állat szépségét csudállyuk: eszünkbe
'Sap. 13. v. 3.jusson, 7 Quanto his speciosior sit Dominator eorum; hogy határ-

nélkül szeb ezeknél, a ki ezek Ura és Teremtője.

Noha azért, a mi szépség a napban és csillagokban vagyon,
"Malaeh.4.v. 2. Istenben-is vagyon; és azért mondatik Isten, 8 Sol Justitia, u Stella
9 Apoc·

6
22. v. spiendida et matutina ; igazság napjának, hajnali fényes csillagnak;

1 .
a mi tehetség a tűzben vagyon, Istenben-is vagyon; és azért

10 Deut.4.v.24. neveztetik, 10Ignis consumens, emésztő tűznek; a mi erő az orOS2
lányban, a mi gyorsaság a sas-keselyűben, a mi szelídség a bárány

11 Ose, 5. v. 14. ban vagyon, Istenben-is vagyon; és azért neveztetik II oroszlánynak,
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l sas - kesC'1yűnek , báránynak: de ő-benne kegyetlenség nincsen.voeu.aa.e.u.
mint az oroszlányban ; fáradozó ragadozás nincsen, mint asasban ; Exod. 19. v. 4.

erőtlenség nincsen, mint a bárányban ; nyughatatlan mozgás nin-
csen, mint a napban és tűzben: sőt ő-hozzá-képest, mind ezek,
s mind egyéb égi és főldi teremtett-állatok, 2 Quasi stilla siuda: ,. 2 Isai. 40. v.15.

3 Tamquam gutta roris antelucani ; ollyanok, mint egy csep víz,» Sap.11.v.23.

egy csep harmat: 4 Substantia mea tamquam nihilum coram te; 4 Psal, 38. v. 6.

mí pedig, minden-vóltunkal, semmik vagyunk ő-előtte. Erre-nézve,
azt olvassuk a Szent Irásban ; hogy Isten az, a ki vagyon; 5 Qui ó Exod. 3. vA.

est; és ő-kivűlle semmi nincsen: 6 Non est alius extra te. Ő egyedül 6 l. Reg. 2. v.z.

király, egyedűl igaz, mindenható, örökké-való: 7 Solus bonus Rex, 7 2.Maeh. 1. v.

solus Justus, omnipotens. ceternus ; 8 Ő egyedűl jó, egyedűl hal- 8 24. 25.

hatatlan. Mert magátúl és természet-szerént, oly felséggel és rnélto- 18~~~·;i~. ve.
sággal vannak Istenben ezek a tulajdonságok; hogy ahoz-képest, v. 16.

az egyéb teremtett-állatok jó-volta és halhatatlansága jóságnak sem
mondatik.

Azért azt ne gondollyuk, hogy a teremtett-állatok szépségit
egybe-hordván, azok festékivel az isteni természet szépségét kiábrá
zollyuk: hanem, más útat kel követnünk, hogy Istennek magához
illendő tulajdonságit ércsük ; és képfaragó módgyára, elszedvé n a
mi Istenhez nem illik, Negando et remouendo, tagadgyuk azt ő-benne

lenni, a mi hozzá nem illik: az-az, ércsük, micsoda fogyatkozások
nincsenek Istenben: és így, Cognoscamns potius, quid non est, quam
quid est: nem tudván micsoda az Isten, ottan csak azt ércsük,
micsoda nem.

Végetlennek nevezi Istent a Szent Irás. Mert sem hely, sem
üdő, sem érték őtet meg nem határozza: 9 Magnus est, et non 9 Baruch. 3.

habet finem,. oly nagy, úgymond, a kinek vége nincsen. Termé- v.25.
, l '" 'lk I l' 1 h' «Ór Psa!. 144. v. 3.szete veget en: mert szam- es vég-ne ü, va ami e etseges JO,

ő-benne vagyon, lOOmne bonum, minden Jó: llIn ipso sunt omnia; 10 Ex. 33.v.19.

mindenek ő-benne vannak; az arany fényessége, a drága kövek \1 Rom. 11.

szépsége, a királyi kertek, paloták ékességi. Egy-szóval; valami v.36.

gyönyörüséges. dücsösséges, tisztességes, szeretetre-való, bévsége-
sen, tisztán, elegyítés-nélkül, Istenben találtatik. Az ő állandosága,
vagy, emberi módon szólván, ideje végetlen: mert, 12Ante solem 12 Ps. 7l.v. 17.

permanet nomen ejus ; a nap-előt, állandójúl vólt: és ő, 13 Idem 13 Ps.10l.v.28.

ipse est> et anni ejus non deficient ; mindenkor egy állapatban
maradván, nem fogynak esztendei: vénséget és erőtlenséget ne~ 141.Tim.6.v.16.

szereznek régi idei: hanem, H Solus habet immortalitatene ,. egyedul cap. 1. v. 17.

Pázmány Péter műv,i. VI!. kötet. 13
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halhatatlan és fogyhatatlan. Jelen-léte, vagy helye végetlen: mert,
I Baruch. 3. l Immensus est ; nincs hely, mely őtet megmérhesse és foghassa :

v.25. 2 Ccelie« et terram implet ,. az egeket és földet bétőlti. Jelen vagyon
2 Jer. 23. v. 24. ..,. "
Ps. 138. v. 8. minden teremtett-allahban: de ugy, hogy 3 az egek egei otet meg

"3. Reg.8.v.27. nem környékezhetik ; hanem, 4 magassab az egeknél, mélyeb a
:'J~:~a~.~ ..:.lt pokolnál : és ő-hozzá-képest, 5minden víz egy maroknyi; minden
6 Isai.40.v. 12. ég egy arasznyi. Bölcsesége végetlen: mert által-ért mindeneket;

és, miképpen a tűkör, noha minden festéket és akár-mely rút
ábrázatot képezvén, meg nem mocskoltatik : úgy az Isten tiszta
sága a mí rútságunk értelmével meg nem rútíttatik. Tehetségében

6 Sap.12.v. 18. végetlen: mert az ő hatalmának határa: akarattya: 6 Subest ipsi
cum voluerit, posse,. valamit akar, hatalma vagyon végbe-vitelére.

7l.Cor.12.v.6. "Operatur omnia in omnibus ,. mindent ő cselekeszik mindenekkel :
8 Heb. 1. v. 3. 8 Portat omnia uerbo virtutis suce; ő hordoz mindent hatalmas

erejével; és, miképpen a lant nem ád zengést, hanem csak, mikor
a kéz illeti; miképpen a szózat nem tart, hanem csak a míg szól
lunk; a házban világosság nem marad, hanem csak a míg az égő

gyertya jelen vagyon: úgy, ha Isten nem tart és velünk nem mun
kálkodik, semmik vagyunk, semmit nem mívelhetünk. Végezetre:
a mí Istenünk nem-csak tanácsában és akarattyában, hanem tellyes
mi-vóltában, lmmutabilis, változhatatlan; mint ő-maga illyen szók-

9 Mal. 3. v. 6. kal mutattya: 9 Ego Dominus, et non mutor. 10 Non est Deus, ut
10 Num. 23. mutetur : Én vagyok az Ur és nem változom.

v.19.
Mind ezekkel nem azt adgya előnkbe a Szent Irás, micsoda

az Isten: hanem azt ismérteti, micsoda fogyatkozások-nélkül-való
az Isten. Sőt, mikor valami tulajdonságot ád Istennek, azt-is végre
csak tagadással magyarázza: és azzal mutattya, micsoda nem, az

II Gen.21.v.33. Isten. II A1ternus, örökkévalónak nevezi Istent a Szent Irás. De,
Dan. 6. v. 26. ismértetvén micsoda az örökkévalóság, azt mongya; hogy l2 ő -előtte
c. 13. v. 42.

Deut. 32. v. 40. nem vólt Isten; ő-utánna sem lészen: mert 13 az ő esztendei soha
~; Pe~. I. v. 23. el nem fogynak. 14 Mindenhatónak neveztetik Isten: de, ha tudni
l: ~:.~~~:~:~~: akarod micsoda ez a mindenhatóság, azt az Irás két tagadással
14 Gen.35.v.1l. magyarázza: 15Non est qui iuce possit resistere voluntati: 16 Non
16 Est. 13. v. 9. t . 'bil d D b h ki II
16 Luc. I. v.37. es tmpossi t e apu EUM, omne ver um : ogy sen 1 e ene nem

álhat Istennek: semmi nem lehetetlen Istentű1.

17 Ecel. 43. Az-okáért, azt parancsollya a Bőlcs; hogy, 17 mikor Istenrűl

v. 32.33.34. gondolkodunk, félre-tegyük mind azokat, valamiket rövid értel
műnk gondolhat; és elhidgyük, hogy nem ollyan erő, nem ollyan
bőlcseség, tudomány, szépség; nem ollyan jóság vagyon Istenben,
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minéműt mí gondolhatunk: hanem, annál végetlenűl böcsülletesb.
Mert, Quidquid cogitari potest, DEUS non esi; valamit gondolhatunk,
alacsomb Istennél. Annak-okáért, azt kövessük a mire Szent Basi-
lius tanít: 1 Ne circumsenbas DEUM mente tua: Cogita magnum ; 1 Basi!. Horni!.

et magna adde plus quam menie concepisti ; et adhuc adde plus: et 10. Hexamer.

tibi persuadeas, quod ad infinitum non perueneris ; gondolatoddal,
ugymond, meg ne határozd Istenedet: gondoly, mennél nagyobbat
gondolhatsz ; ehez a nagyhoz, sokkal nagyobbat gondoly ; ahoz
még-is nagyobbat: és eszedbe jutassad, hogy még igen meszsze
vagy a végetlentűl.

Keresztyének; tudgyátok-e, iniért akart Isten llIoyses-sel temér-
dek felhőből ~ és ködből szóllani? Tudgyátok-e, miért tőltötte s se.rs.v.s.ra
setét köddel 3 a Salamon templomát, mikor abba kőltözött? rniért 33. Reg. 8.

vonta-bé temérd~k füstel ' a házat, ~elyben Isaias őtet látta? r:·a:.1a.1; .·4.

Tudgyátok-e, miert nevezi Isaias a mi Istenünket, 5 Deus abscon- 5 Isai. 45. v.15.

ditus, elrejtett Istennek? Nem egyébért, hanem ezzel ismérteti ;
hogy, noha Isten magában világosság és fényesség: de, mí-
reánk nézve, 6 Posuit tenebras latibulum suum, nagy homályban 6 Ps. 17. v. 12.

lakik, mivel az ő Felsége nagy-voltát, rövid értelmünk által nem Ps. 96. v. 2,

láthattya. Ez az oka, miért Szent Pál, az Athénas-bélieknek azt
mondotta; hogy a keresztyének Istene, "Ignotus Deus, ismérhetet- 'Actor.17.v.2Cl.

len Isten. Mert azok-közzűl, a mit Istenrűl hiszünk, első az; hogy
mí őtet vólta-képpen meg nem foghattyuk, nem ismérhettyük:
hanem, 8 Per speculum in amigmate ,. a hitnek homályossága-által, 6 1. Cor. 13.

várjuk azt a bóldogságot. melyben őtet színrűl színre, 9 Videbimus v.12.

sicuti est; úgy láttyuk, a' mint magában vagyon. It e földön pedig,9 l.Joan.3.v.2.

abban dicsekedünk, hogy oly felséges Istent urall un k, mellyet em-
beri elme meg nem foghat, mivel, a Tertullianus mondása-szerént,
csekély és fogyatkozott Isten vólna, a kinek természetit a mí tudat
lanságunk által-értené: 10 Quod immensum est, sibi soli natum est: 10Tertul!. Apo

Deum cesiimari facit, dum testimari non capit; mert Istent az log. c. 17.

tészi böcsülletessé, hogy senki, magán-kivűl, őtet vólta-képpen nem
értheti. De szóllyunk immár a Szent Hárornságrúl.

Paris-ban, egy Alanus-nevű túdós predikátor azt igéré egy- II. RÉSZE.

kor halgatóinak, hogy a jövő Vasárnap, megmagyarázza, mint kel
érteni a Szent Háromságot: kérvén arra halgatóit, hogy el ne
mulassák, hanem egybe-győllyenek akkor, az isteni titok értésére.
A hagyott nap-előt, a víz parton sétálván Alanus, gondolkodik
vala, mint adná a hívek-eleibe legértelmesben ezt a nagy titkot. És

13-



100 PŰNKÖST-UTÁN r. VASÁRNAP, r. PREDIKÁCZIÓ.

Ime, a parton, egy gyermeket láta, ki újaival a fövenybe kútacskát
csinálván, abba tőltögeti vala a folyó-vizet. Kérdé Alanus, mit

l Chronica mivel? Azt mondá a gyermek;' hogy azt az egész folyó-vizet,
.Cistercien. abba a kútacskába akarja tő1teni. Mosolyodék A/anus, és kérdé;

hb. 5. cap. 3. ,
mikor viszi azt vegbe? Azt felelé a gyermek; akkor, mikor te
megtellyesíted a mire halgatóidnak ajánlottad magadat; és ottan
elenyészék a gyermek. Bizonyára illendő hasonlatosság ez. Mert,
noha az isteni természet egységét és tulajdonságit, rész-szerént

2 Rom. l. v.20. felnyomozza az emberi okosság a teremtett-állatokból; 21nvisibilia
DEI, per ea quce facta sunt, intellecta conspiciuntur : de a Szent
Háromság annyira meggyőzi az emberi okoskodást; hogy abban
nehézségeket láthat: de által-értésére, nyomot nem talál a termé
szetben. Mert, a Három Személy Egy természetben, nem ollyan
képpen egy, mint a fának gyökere, tőkéje, ága, egy fának nevez
tetik; sem úgy, mint karunk, kezünk feje és újaink, egy kéznek
mondatik; sem az-szerén t egy, mint a viasz, gyertya-bél és az
égő-tűz, egy gyertyának hívatik ; sem úgy, mint az okosság, emlé
kezet és akarat, egy lélekben vannak: hanem, mind ezeknél fel
ségesb és csudálatosb az isteni Személyek sokaságának egysége;
melyet nem főldi hasonlatosságból, hanem csak az igaz keresztyén
hitnek oktatásából hiszünk és vallunk. Azért, ha valamiben szük-

8 2.Cor.l0.v.5. ség, hogy a hit engedelmessége alat, kötve 3 tartsuk elménket; és
4 Eceli. 3. v. 22. 4 fellyebb ne eszeskedgyünk annál, a mit Istentűl hallottunk: ebben

a hitnek mélyeb és feneketlenb tengerében, szükséges. Mert, Illyés
6 Reg.19. v.13. Prófétával, 5 bé kel fedni az emberi okoskodások szemeit, ha lelki
8 Isai. 40. v.12. értelmünkel látni akarjuk ezt az Istennek 6 Három Úját, mellyel az

Dan. 5. v. 5. egeket és földet hordozza.
Először azért, azt hiszük ; hogy az Egy istenségben Hárman

vannak. A mái szent Evangeliomban hallók, hogy, a ki a Christus
zászlója-alá akarja íratni magát, szükség, hogy Atya, Fiú, Szent

7 Mat. 28.v.19. Lélek 7 nevében megkereszteltessék. A hol Atya és Fiú vagyon:
lehetetlen, hogy ot egy személy légyen; mivel senki magát nem
szűlheti ; senki magának fia nem lehet. A hol egy isteni név
vagyon és nem töb nevek: lehetetlen, hogy ot külörnböző termé
szet légyen; mivel a külörnböző természetnek nem egy, hanem
külömböző neve vagyon. Mivel azért természetben egy a Három

8 Joan.10.v.30. Személy; és a mint Christus szól; 8 Ego et Pater unum sumus ; Én
és az én Atyám, eggyek vagyunk: egy Istennél többet nem sza
bad hinni és nevezni.
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Világoson szól ezen igazságrúl Szent János: l Tres sunt qui ll. Joan. 5. v. 7.

testimonium dant in ccelo ; Pater, Verbuni et Spiritus sanctus ; Et
hi tres unum sunt: Hárman vannak, kik bizonyságot tésznek az
égben; Atya, Ige és Szent Lélek; és ezek hárman eggyek. Ennél
nyilvábban a Háromság Egységét ki nem mondhatni. Erre-nézve,
írják a régiek; hogya Szent-Háromság-tagadók ezt a Szent János
mondását letörl ötték a Szent Irásból : de az Anyaszentegyház
vigyázása megtorkolta és zabolázta ezeknek vakmerőségét; és nem
szenvedte, hogy ez a drága gyémánt kilopassék a Szent Irás gyű-

rüjéből. Az emberi elme meg nem foghattya, hogy az Egy Három
légyen; hogya Három Egy légyen. Innen vagyon; hogy a pogá-
nyok, kik az istenségben sok személyeket ismértek, az isteni
természetek sokaságát állatták ; és sok külörnböző isteneket uraltale
A sidók pedig, és az Arianasok. az Istennek egységét nézvén,
a Személyek többségét ellenzették : mert lehetetlennek látczott,
hogy ahol több személy találtatik, ot ne sokasodgyék a természet;
vagy, a hol egy a természet, ot a személyek külömbözzenek. De,
oh felséges mélysége a keresztyén vallásnak! Azt taníttya Szent
János: Tres) unum suni ; hogy Hárman eggyek. Mert a Három
isteni Személynek, azon egy isteni természete, egy értelme, egy
akarattya és hatalma vagyon. Nincsen ott az értelemben szakadás,
az akaratban ellenkezés, a cselekedetben külörnbözés, a méltóságban
és felségben egy-aránytalanság. Mind Hárman eggyet értenek;
eggyet akarnak; külső cselekedetekben egyaránt mívelnek mindene-
ket: mivel az Egy Természetnek egy akaratja, egy ereje lévén,
mint magával, úgy nem ellenkezhetik semmiben egyik Személy a
másik Személlyel.

Ugyan ezen Háromságot jelenti Christus, midőn azt mongya:
2 kérem az Atyát és más Vígasztalót ád néktek. Ihon, a Fiúnak 2 Joan. 14.

Attyátúl-való külörnbözése : mert lehetetlen, hogy valaki magát SV·.
1
16.')26

C
·

imr e,~. or.
szűlIye; magának attya légyen; magának magátúl valamit kérjen. 13. v. 13.

Ihon, a Szent Lélek mind Atyátúl és Fiútúl megválasztatik : Alium
Paraelitum. más Vígasztalót kűld az Atya. Ha más az Atyátúl és
Fiútúl : tehát külömböz mind a kettőtűI. És ezt a Szent Lélek
külörnbözését azzal-is állattya Christus ; hogya Szent Lélek,
3A Patre procedit, Atyátúl számazik. Miképpen azért, fiú nem 3Joan.15.v.26.

lehet a kinek magátúl külörnböző attya nincsen: úgy, attúl senki
nem származhatik, a kitűl nem külörnböz.

Másodszor: azt adgya előnkbe a keresztyén tudomány; hogy
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a Fiú Atyátúl születik: a Szent Lélek pedig, Atyátúl és Fiútúl
származik.

Christus önnön-maga, nem egyszer mondotta a sidóknak;
hogy. ő az Atyátúl vagyon; attúl vett életet; Atyátúl származott:

l Joan. 7. v. 29. 1Ab ipso sum. 2 Dedit Filio vitam. 3Ex Deo processi. Ezeknél vilá
2 Joan. 5. v.26. gosb szókkal nem taníthatta az Isten bőlcsesége, hogy ő az Atyátúl
3 Joan. 8.v.42. d l" kb 'I kszármazott. Ugyan azont a gya e on e, sok egyeb he ye en a
• Heb. i.v.a.s, Szent Irás: mikor Christust 4 Isten Fiának, 5 Első-szülött Fiának;
5 Heb. 1. v. 6. 6 Eggyetlen-egy Fiának: nem fogadott fiának pedig, (minéműek az
~~~s~·/~.2195. 7 Angyalok;) hanem, 'Proprucm filium. tulajdon fiának nevezi. Mert,
6 Joan.!. v.18. a ki fiú nevet visel, atyátúl kel annak származni; egyenlő és
17·~~~~tv\~· hasonló természetűnek kel az atyával lenni.
8 Rom. 8. v. 32. A Szent Lélekrűl-is, világos bötűvel mongya Christus, hogy,

"Joan. 15. 9A Patre procedit, Atyátúl származik: és utánna veti; 10 De meo
v.26. accipiet : hogy az övéből veszi a Szent Lélek, a mie vagyon. Ha

10 Joan. 16.
v. 14. származása által, isteni természetet nem venne a Fiútúl, semmit

az övéből nem venne.
Semmi illetlenséget, semmi testi szaporodás módgyát nem kel

gondolni, mikor az Isten Fiának születésérűl vagy a Szent Lélek
származásárúl szóllunk: hanem (ha szabad teremtett hasonlatossá
got említeni az isteni dolgokban,) miképpen a naptúl úgy ered a
sugárok fényessége, hogy anélkül és annak-előtte nem vólt a
nap; eggyütt pedig a nap és az ő sugári, melegséget szereznek:
úgy a Fiú, Lumen de lumine, világosságból származott világosság,
de nem utólban-való az Atyánál: hanem, a mint az Atya, úgy a
Fiú, öröktúl-fogva vólt, és a Szent Lélek mind kettőtű1 öröktúl
fogva származott.

Ezt a hasonlatosságot jelenti a Szent Irás, mikor a Fiu Istent,
IlSap. T,», 25. nevezi 11 Candoreni lucis ceternce ; vagy a Szent Pál mondása-

26. szerént, 12 Splendorem gloria, örök és dücsösséges világosság fényé-
n Hebr. 1.v. 3. •

nek: es azt mongya; hogy, Vapor est virtutis DEI et emanatio
claritaiis sincera ,. párája az isteni erőnek; és az ő származása oly
tiszta, mint a verő- fény. A pára egyenlő-természetű a vízzel, rnely
ből származik: a Fiúnak-is azon természete vagyon az Atyával.
A fényesség származásában a naptúl, múnka, fáratság, változás
nincsen; tisztaságos mindenben kifakadása : úgy az Atyának vál
tozása-nélkül, tisztán származik a Fiú. És, miképpen soha a nap
fényeskedés-nélkül nem vólt: úgy az Atya nem lehetett Fiú-nélkül.

Más hasonlatosságot említ a Szent Irás, mikor azt mongya;
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hogy a Fiú, lSpeculum sine macula DEI Majestatis, et imago l Sap.7.v. :'.6.

bonitatis illius ; macula-nélkül való tűköre Istennek és az ő jóságá-
nak képe. Azt hiszem, minnyájan vettétek eszetekbe, micsoda
külömbség vagyon a kép- és tűkör-közöt. A képen le-írják magas-
ságát, színét, termetét embernek: de a tűkörben, ezeken - kívül, az
ember mozdúlásit, maga-viselésit szemlélhetni ; mert a tűkörben,

ember nem a maga képét, hanem magát láttya, a mint vagyon.
A Fiú Isten, 2 Imago DEI inuisibitis, a láthatatlan Istennek látható 2 Coloss.1. v.

képe; de nem csak képe, hanem tűköre-is : és a ki ebbe néz, azt 2. CO:.
54.v.4.

mondhattya, hogy 3 ő-benne, az Atyát láttya. A tűkörben tisztán- Joan. 14. v.9.

és minden rnocskolódás-nélkül, formáltatik és származik a belé-
néző ember hasonlatossága: abban latezik világoson, a kit ábráz
a szép tükör. Úgy az Atya Isten, értelmével, belső Igét szűl,

melyben az Istenség fényeskedik. És miképpen a tűkörben-Iévő

ábrázat, minden mozdúlásit és cselekedetit azon formára miveli,
mint a ki a tűkörbe néz: azon-képpen, az Isten Fia 4 Non potest 'Joan. 5. v. 19.

a semetipso facere quidquam : Qucecunque facit Pater, ha» et Filius
similiter [acit ; magátúl semmit nem mivel: a mit pedig az Atya
cselekeszik; similiter. egyenlő- és hasonló-képpen, ugyan azont cse-
lekeszi a Fiú.

Ezek és egyéb hasonlatosságok oktattyák és vezetik a nu
tudatlanságunkat; de vóJta-képpen, meg nem ismértetik a Szent
Háromságot. Mert, micsoda elme foghattya-meg, hogy Egy Isten,
a ki Három? És, noha az Atya, Isten; a Fiú, Isten; a Szent
Lélek, Isten; és így Hárman vannak, kik - közzűl mindenik igaz
Isten; de azért nincs három Isten, hanem csak Egy az Isten?
Kinek fér fejébe, hogya ki születik, annak más természete nin
csen a szülőtűl? hogy az Atya nem üdősseb Fiánál? hogy a
Szent Lélek nem Fia az Atyának? Senki ezt emberi értelemmel
meg nem foghattya. De ne csudáld: mert, sem magunk nem értyük,
sem 5 anyánk nem tudhattya, miképpen formáltatik és építtetik a 5 Mach. 7.

mí testünk anyánk méhében : sőt, fel-éppűlt testünk tetemi számát, v.22.

részeinek erejét és cselekedetit sem tudgyuk, a mint kellene.
Micsoda balgatagság tehát, azt ítélni, hogy az isteni Személyek
származását és tulajdonságit megfoghattyuk?

Iszonyú vakságra jutottak és jutnak, valakik ezt a felséges
titkot, magok eszeskedésével fontollyálc f~s, mint a legyek, a gyertya
világra röpdösvén , megégetik szárnyokat : úgy ezeknek eszek
veszvén, temérdek tévelygésekbe esnek.
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Nem szóllok Arius-rúl, Futínus-rúl és a töb régi veszettek
rűl : mí üdőnkben láttyuk, mire jutának sokan Erdélyben. Vallyák,
hogy Háromság vagyon; mivel sokszor és nyilván említi a Szent
Irás az Atyát, Fiút és Szent Lelket; hanem,

ESLŐBEN: a Christus Személyérűl azt mongyák; hogy nem
egy Isten az Atyával: de ezt nem egy-képpen magyarázzák.
Némellyek azt itílik; hogy Christus, természetire nézve, csak ollyari
puszta ember, mint akár-mellyikünk; noha Istennek sok és nagy
ajándékival, minden teremtett-állatnál bévségesben ékesíttetett. ~ Ezt
a többiek igazán és méltán ellenzik : mert sokszor és nyilván mongya

J1. Joan. 5. a Szent Irás, Christus Urunkrúl: 1 Hic est verus DEUS; hogy ő az
..v. 20. igaz Isten: 2 Magnus DEUS: 3 Salvator noster DEUS" Ő a Nagy Isten:
";~: ?O~E~~' Ő a mí Szabadító Istenünk. 4 DEUS acquisivit Ecclesiam sanguine
1. Pet. 1. v. f , suo ; Ő az Isten, ki maga Vérével nyerte az Anyaszentegyházat.
:~~~:~'2~'v~~: 5 Dominus glorice : "Author uitce ; Ő a dücsösség Ura és életadója.
6 Act. 3. v. 15. Ennek-felette: az isteni Természet méltóságit és cselekedetit,

Christus Urunknak tulajdoníttya a Szent Irás, mikor azt mongya;
7 Joan.T, 14. hogy az Ige, 7 mely testté lett, kezdetben minden teremtett-állatok

a Joan. 8. v.58. előt vólt: 8 Ábrahám-előt vólt; az-az, nem akkor kezdetett lenni
9 Prov. 8. v. mikor Bóldog Aszszonytúl született, hanem, aAb ceterno, öröktúl

10 J::~: ~~~. 3. fogva vólt. 10 Ő-általa lettek mindenek. És valamit Isten cselekeszik,
Colos. 1. v. 16. II Similiter facit et Filius : hasonló-képpen cselekeszi azt a Fiú.
Hebr. 1. v. 2. Mert 12 Omnia qucecumque habet Pater mea sunt : valarnie vagyon
II J 5 " "

~;~20.· v. az Atyának, mind Christusé az.
12 Joan. 16. Ezekre és több világos bizonyságokra nézvén, sokan a Fotínus

v. 15. tanítványi-közzűl megengedik, hogy Christus Isten: de azt mon
gyák; hogy nem ama Felséges nagy Isten; hanem üdó-szerént,
alacsomb Istenséget vett az Atyátúl, mikor Bóldog Aszszonytúl
született.

Ennél nagyob balgatagság nem lehet. Mert nem Isten az, a
ki alacsomb renden vagyon és megfogyatkozik az isteni felség
ben. És a mint világos Szent Irásokból imént hallók, nincs két Istene

Supra,f.688. b. a világnak: nem lehet új és az Atyánál utólbenyi Isten.
MÁSODSZOR: a Szent Lelket sem tagadgyák az Arianusok. Sőt,

J3Joan. 5. v. 7. mivel a Szent Irás, 13 sokszor és világos szókkal igaz Istennek
Act. 4. v. 25. nevezi a Szent Lelket: vallyák, hogya Szent Lélek igaz Isten:
cap. 5. v. 32. I' k '" ,
l. Cor. 6. v. hanem azt vitattyá , hogy a Szent Lelek nem Szemely; hanem

19.20. az Atyának, Virtus essentialis, természet-szerént való ereje; mely
által cselekeszik mindeneket az Atya.
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Ez-is nagy vakság. Mert a Szent Irás az Atyát, Fiút, Szent
Lelket, Háromnak mongya; a Szent Lelket az Atyátúl, Alius-nak,
másnak, külömbözőnek nevezi; az Atyátúl származottnak taníttya.
Semmi ezek-közzűl nem illik az Atyának természet-szerént-való
erejéhez: mert ez nem különböz az Atyátúl. E felet: valamit
ember gondolhat, a miből megismérhetni a magán-való személyt,
azt mind feltalálni azokban a tulajdonságokban és cselekedetekben,
mellyeket a Szent Lélekben említ az Isten igéje. És, ha azok nem
elég okok, mellyekért a Szent Lelket Személynek nevezzük: sem
az Atyát, sem senkit az emberek-, vagy angyalok-közzűl, személy
nek nem mondhatni.

Bolondság tehát, valamin az Anyaszentegyház tanítása-ellen
az emberi eszeskedés akadoz, a Szent Háromság vallásában. És
azt jól eszünkbe kel vennünk; hogy abban semmit a Szent Irás
nem jelent, hogy két Isten vólna, eggyik kisseb másiknál; vagy
hogy a Szent Lélek, Essentialis oirtus, természet-szerént-való erő

vólna: hanem ezeket, magok agya-fúrt elmélkedések csígázásiból
satullyák a Szent Háromság-tagadó tévelygők.

De lássuk egy-nehány szóval, mit kel erkölcsünk jobbítására III. RÉSZE.

ezekből kihoznunk.
Keresztyének; azzal jók és Istennél kedvesek nem lészünk,

hogy az isteni felségrűl mélységes dolgokat hallunk, vagy értünk:
hanem azon kel igyekeznünk, hogy az igaz Isten isméreti aíta
tosságra és tekél1etes életre indítcson.

Elsőben azért: nagy háladással tartozunk Istenünknek, hogy
a pogány setétségből, az igaz isteni isméretnek, 1 Admirabile lumen. 1 Petr. 2. v. 9.

csudálatos fényességére hozott; és, 2 Occulia sapientia: manifestaoit, 2 Psa!. 50. v.

bölcseségének titkait megismértette velünk. Istennek a sidókra ter- 8.

jesztett sok jó-téternényi-közöt, azt itíli Szent Dávid legnagyobnak,
3 hogy az ő igaz isméretit és tudományát kinyilatkoztatta nékik; 3 Psal, 147. v.

mellyet egyéb nemzetekkel nem cselekedett. Ah, ki nagy vakság- 19.

ban vóltak, a kik az Istent nem ismérvén, házasság-törő, gyilkos,
rút embereket, sőt crocodilusokai, kígyókat, kerti veteményeket,
Isten-gyanánt tiszteltek!

Másodszor: ebből az igaz Isten isméretiből és mind termé
szetinek felségéből, mind hatalmas erejének nagy-voltából, szükség,
hogy az ő tiszteletire és szolgálatunkal-való böcsülletire, indíttas
sunk : mindenekfelet pedig, arra vigyázzunk, hogy az isteni fel
séget és végetlen méltoságot bűneinkel meg ne báncsuk. Két

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 14
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dolgot mond a Szent Irás a bűnrűl: eggyiket ; hogy, a ki bűnt

cselekeszik, megútállya, megveti, semmire böcsűlli Istent. Hallyad,
mit mond Isaiás-által Isten ő-maga: fiakat neveltem, és irgalmas-

1 Isai. 1. v. 2. ságimnak sok ajándékival felmagasztaltam: 1 Ipsi auteni spreverunt
me ; ők pedig engem megútáltak. Másut, elő-számlálván minérnü
nagy gond-viseléssel vezérlette, táplálta, óltalmazta a sidó népet:

t Ezech. 20. v.jutalmát és fizetését munkájának azt mongya; hogy, '2Spreverunt
27. coniemnentcs ; megvetették és megutálták őtet; mert igazság mon-

"L Thessal. dása az; hogy, a ki bűnbe esik, 3 Deum spernit. megútáIlya Istent;
< 4: .v. 8. és hasát, vagy erszényét, nagyobra böcsűlli; istenné tészi; 4 Quo-

Philip, 3. V. '

19. rum Deus center est. Es, a mint Isten ő-maga panaszolkodik,
• Ephes. 5. v. 6Violant HU. propter pugillum hordei. et fragmen panis ; oly
5. E~.e~~: 13. kevésre böcsűllik őtet, hogy egy marok árpaért, egy darab kenyérért,

elhadgyák, sőt megsértegetik őtet. Másikat, azt mongya a Szent
Irás; hogy, a ki bűnt cselekeszik, megkeseríti, megszomoríttya,
megharagíttya, lába-alá tapodgya Istent. Azért, nagy érzékeny

60sere 14. v. szókkal kiáltya Oseas : hogy, el kel veszni Samariá-nak: 6 Quo-
I. niam ad amaritudinem caneita vit DEU.\! suum : mert keserüségre

indította Istenét. Sokszor olvassuk az lsten Könyvében; hogy,
7 PsaJ. 10. v. 7 Exacerbat Dominum peccator : megkeserít] Istent a bűnös ember:
4. Baruch, 4. BAd iraeundiam provocans affíigit ; és haraara indítván kínozza :v. 7. ':Jj', b , ,

8 Isai. 63. v. vagy, a mint Szent Pál szól, ~ Contristat. szomoríttya őtet. Továb
10. mégyen Szent Pál, és azt mongya; hogy a ki vétkezik, 10 újon-

"EPh:~~: 4. v. nan megfeszíti, a Christus JESUS szentséges Vérét lábaival tapodgya,
JO Heh. 6. v. 6. és, 11 Contumetiam facit, gyalázattal illeti. Illyen rettenetes szörnyű

II ca~9.10. v. szókkal adgya előnkbe a Szent Irás, mely nagy boszszúval és
gyalázattal illeti a tellyes Szent Hárornság egy igaz Istent, a ki
ő-ellene tusakodik vétkeivel: és ugyan azt mongya a Szent Lélek,

12 Psal, 73. v. hogy, 12 Purorem inc, dühöt, haragot indít ezekkel Istenében. Ezzel
1. ThT

1
c.n. 2. v. ismértetvén. hogy Isten úgy bánik a gonoszokkal, mint szoktak

ellenségekkel bánni, a kik igen megbántódtak,
Ezekből megtetczi k, mely veszedelmes azt az isteni felséget

" Isai. 40. v. megbántani; kihez-képest, nem-csak mí, de 13 az egész világ min
sap.I~;.l~: 23. den nemzetivel, ollyan, mint semmi. Azért, jaj nékünk, ugy-mond

1< Isai. 45. v. Isaias, 14 kik egy maroknyi porocskák vagyunk, ha azzal a fel-
P. séges Istennel ellenkezünk, a ki minket teremtett. Arra szelgállyon

tehát az isteni felség isméreti, hogy őtet bűneinkel meg ne bán
csuk; melyre segítcsen minnyájunkat az Atya, Fiu, Szent Lélek.
Amen.



PÜNKÖST-UTÁN I. VASÁRNAP, II. PREDII.;:ÁCZIÓ.

PÜNKÖST-UTAN J. VASÁRNAP.

Wi

ATYÁNAK ÉS FIUNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

Christus JEsusnak drága. Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének hatodik
részében. Melynel: böfU-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben ; 1 monda JESUS az Ő tanitványinak:
legyetek irgalmasok, miképpen a ti Atyátok-is irgalmas.
Ne itíllyetek: és nem itíltettek: ne kárhoztassatok: és nem
kárhoztattok. Megbocsássatok, és megbocsáttattok. Adgya
tok: és adatik néktek, jó, és megtömött, és megrázatott,
és kifolyó mértéket adnak kebeletekbe. Mert azon mér
tékkel, a mellyel mértek, visza-méretik néktek. Mond vala
pedig nékik hasonlatosságot-is: vallyon a vak vezethet-e
vakot? nem-de mincl ketten verembe esnek-e? Nem fel
lyeb-való a tanitvány mesterénél: tekélletes lészen minden,
ha ollyan, mint az ő mestere. Mit látod pedig a szálkát
atyád-fia szemében: a gerendát pedig, mely a te szemed
ben vagyon, nem gondolod? Vagy miképpen mondhatod
atyádfiának; atyámfia, enged, vessem-ki a szálkát a te
szemedből : magad a gerendát nem látván a te szemed
ben? Kép-mutató, vesd-ki eléb a gerendát a te szemed
ből : és akkor látsz, hogy kivessed a szálkát a te atyádfia
szeméből.

Ez a mái Szent EVa/1geliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melybö],
hogy lelkünk épülletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsids, kérjünk aitatcs szűuel Szeut
Lelkei, mondoán : M.i Atyánk, etc. Üdvöz légy, etc.

14*

l Luere 6. Y.

36.
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MÁSODIK PREDIKÁCzr6.

A halálos és bocsánandó bűnrűl : és mely szorgalmatoson kel távoz
tatni a bocsánandó vétkeket.

J Hieron.lib. 2. Joviniánus, l a bűnöket annyiból egyenlőknek álította, hogy a
c?ntra Jovi- szitok és gyilkosság; a Raca-mondás és házasság-törés; a hívol-
ruan. versus , b " , '1' J . ,
finem, c. 17. kodo eszed es istentelenség egyenlő bűntetésre me tok. ovmiánust

2 Calvinust és követte ebben Cahnnus, midőn azt hirdette; 2 hogy, magán minden
. egyebeke:, bűn örök kárhozatot érdemel.

lasd a Kalauzt. ' "
De az Anyaszentegyház tanítása az, hogy a bűnök-közöt

külörnbözés vagyon. Mert, miképpen a testi betegségek-közzűl,

vannak halálosok, mellyek az élet gyökerét, a lelket elszakasztyák
testünktűl: úgy a bűnök-közöt vannak ollyak, mellyek lelki éle
tünket, az isteni és atyafiúi szeretetet, elóltyák: az-az, megölik a

3 Apoc.2. v.n.Ielket bűnnek halálával és kötelezik örök kárhozatra; mely, 3 Mors
secunda, második halála a léleknek. Viszontag, vannak oly apró
lékos testi betegségek, mellyek, noha megsanyargattyák és fájdal
makkal törik a testet, alkalmatlanná. tévén sok munkára; de meg
nem ölik: azon-képpen, vannak oly bűnök-is, mellyek a lelket
meg nem ölik, noha lelki égésségünket és erőnket felbon tyák. És,
ha örök kárhozatot nem érdemlenek-is, de tulajdon nemek-, és
gonoszságok mértéke-szerént, lágyab bűntetésre köteleznek. Ezt a
Szent Lélek világos szókkal taníttya, midőn azt mongya, hogy

• l. Joan. 5. némely bűn, Est ad niortem, halálos; némely, 4 Non est ad mortem,
v.16. nem halálos. Ugyan ezerit jelenti, 5 mikor némely bűnöket szúnyog-

6 Matt. 23.
v.24. nak; és némellyet tevének nevez: 6 némellyeket csak itíletre és

6 Luc.12. v.~8. tanácskozásra; némellyeket pedig, Gehenna tüzére itíl: 7 némellyeket,
Matt. 18.v.A. "h' " , , RV'

7 l. Cor. 3. szena OZ es csöpuhöz; nemellyeket, vastag fákhoz hasonlít." ege-
v. 12. zetre, mikor némely fogyatkozásokrúl azt mongya, hogy bűnt nem-

, Jac. 1. v. 15. zenek; némellyekrűl pedig, hogy halált szűlnek. Ezek csak azt
jelentik, a mit háromszor hallánk a mái Evangeliomban ; hogy,
némely vétkek ollyanok, mint szálkák; némellyek pedig, mint
gerendák.

Ugyan ezen igazságot taníttya a Szent Irás, mikor két-féle
9 Prov. 24.

v.16. bűnökrűl emlékezik: eggyik-félék azok; mellyek az igazakban és
JO ~~~:: 7. Istennek kedves szolgáiban találtatnak. Mert, u Septies in ~ie cadit

3. Reg. 8. v.4G.justus,. még az igaz ember-is, megesik hétszer napjában. Es 10 Nun
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est homo Justus in terra, qui 110n peccet ; nincs oly igaz ember a
főldön, a ki bűnbe ne essék; a ki minden-nap méltán ne kérhesse
Istenét, 1 Dimiite debita, hogy megbocsássa bűneit: mivel, 2 In l Matt. 6. v.12.

muliis offendimus omnes ; sokban vétkeztünk minnyájan ; és valaki 2 Jac, 3. v. 12.

azt mongya; 3 Peccatum won habeo, hogy nincs bűne, megcsallya 8 1. Joan. 1.

magát és nem mond igazat. Mert csak Christus az, 4 Qui peccatum v.B.

non fecit, a ki bűnt nem mivelt, és az ő Szent Annya. Más-féle 4 1. Pet. 2.J' v.22.

bűnöket említ a Szent Irás, 5 Pe ceata ad martem ,. mellyek 6 meg- 51. Joan. 5.

ölik a lelket: mert azoknak 7 sólgya és jutalma a halál. És, a kik v. 16.
'11 b" b l 8 ~/r ld' t' I t itkáb l H ,6Ezcch.18.v.l yen un e esne {, raa etc t, s en at ra an vanna c. a azert 20. Sap, 1. v.

némely bűnök igazakban-is találtatnak, némellyek átokkal és lelki 11. 16.

halállal együt-járnak: bizonyos, hogy a bűnök nem egyenlő bűn- 7 ~o~u~: ;7:3.
tetésre méltók, nem egyenlő-képpen halálosok. v. 26.

Ezt, hogy jobban ércsük, jusson eszünkbe, a mit Szent Agoston
tanít; hogy, 9 Peccatum est factum) vel diotum. vel concupitum 9 Aug. tom. 6.

aliquid, contra aiternan: legem. 10 Peccaium est legis transgressio ; \ib. 22. contra
" 'b I l ' l Faustum, cap.a bun nem egye , hanem. sten parancso attyana { megszegése. 27. initio.

Mert, a Szent Pál mondása-szerént, 11 Ubi non est lex, nec prce- l~ Aug. tom. 4.
. t' b" l h t h l törvé ,. . l hb. 2. dc Con-uartca to ; un nem e e, a o orveny-szeges nmcsen : rruve a sensu Evan-

bűn nem egyéb, hanem Anomía, törvénytúl elhajlás. Azért, csak gel. c. 4. in. fino

akkor vétkezik ember, mikor, vagy azt cselekeszi, a mit Isten 11 RomA.v.15.

tilalmaz; és ez, Peccatum commissionis, cselekedettel- való bűn:

vagy elmúlattya, a mire Isten kötelez; és ez, Peccatum omissionis,
elhagyás, gonoszság. Noha azért a bűnök-közzűl némellyek, nem
oly kárhoztatók és veszedelmesek, mint a gyilkosság, paráznaság,
hit-szegés és töb efféle czégéres bűnök: de. abban egyenlők minden
bűnök, hogy Isten parancsolattyának megszegési; és így, a leg-
kisseb vétek-is, azért érdemli a bűn nevet; mert Isten parancsolattya-
ellen vagyon. 12 Egy hívolkodó beszéd nem oly nagy bűn, mint az 12 Matt. 12.

átkozódás: de ugyan bűn; mert az Isten tilalmazta és szám-adásra- v. 36.
, kozá k H ki , k 'l 'lk ' . Ephes. 4. v.29.valo fogyat rozasna mondotta. a I maso sere me-ne ül trefas

hazugságot mond, nem annyira vétkezik, mintha hamissan eskünnék
ártatlan felebaráttya fejére: de ugyan vétkezik; mivel Isten 13 minden 13 Eccli. 7. v.14.

hazugságot tilalmazott. A ki egy tikmonyat, vagy egy fillyért ellop, Colos. 3. v.9.

nem oly nagy vétket cselekeszik, mint, ha tíz ökröt, vagy ezer
aranyat lopna: de ugyan bűnt val; mert Isten alopást általlyában
tilalmazza.

A bűnök-közöt-való külörnbözés tehát, abban ál; hogy H né- 14 Sap, 1. v. I l.

mellyek, megölik a lelket; az-az, Isten kedvéből kiejtik és 15 Reum 15 Matt.5.v.22.



110 PŰNKÖST-UTÁN l. VASÁRNAP, II. PREDIKÁCZIÓ.

Gehennce, kárhozatra méltóvá tészik : és ezek, a halálos bűnök.

Némellyek pedig, noha az isteni szeretetnek és aítatosságnak buz
góságát meglágyíttyák; és lassan-lassan hidégitvén az isteni félel
met, elvészik a lelki aítatosságok ízit és aprónként nagyob esetre
vonsznak: de. magok, meg nem fosztyák embert az Istennek
szentelő malasztyátúl, sem az örök kárhozat kötelességébe nem
ejtik; noha gononoszságok mértéke-szerént ideig-való bűntetést

érdemlenek : és ezek a bocsánandó bűnök. Mert miképpen, kegyet
len tirannus, nem kegyes atya vólna, a ki szerelmes fiát, egy vagy
két pénz-érő lopásért, akasztó-fára köttetné; egy kis késedelmes
ségért, vagyengedetlenségért, kerékre vettetné, vagy örökségéből

kirekesztetné: úgy, az Isten kegyelmességéhez nem illik, hogy
kárhozatra vesse az emberi gyarlóságot, egy fillyér lopásért ; egy
hívolkodó beszédért; egy hirtelen indúlatból esett kemény szóért;
egy kisded késedelmes tunyaságért : nem fér az igaz barátsághoz,
hogy akár-mi kicsiny bántódással, éppen felbomollyon a szeretet.
És, miképpen a világi országokban, vannak oly törvények: mellyek
szegésével meg nem maradhat az ország csendesz állapattya és
azoknak szegése halállal bűntetődik; vannak ollyak-is, mellyek
által-hágása halált nem érdemel: úgy az Isten országában sem
halálos minden törvény-szegés.

Mivel azért a mái Szent Evangeliom nem-csak a gerendát,
Propositio. hanem a kisded szálkát-is parancsollya, hogy kivessük szeműnkből :

én-is abban foglalom mái tanuságunkat ; hogy, elsőben, megmutas
sam, miképpen és miből kel megismérni a halálos vétket. Az-után,
megmagyarázom, minémű nagy lelki károkat hoz magával a bocsá
nandá vétek; hogy annak ártalmát ismérvén, nagyob szorgalmatos
sággal távoztassuic

Nékem úgy tetczik, hogy fő-képpen három jelenségből ismér
hettyük a HALÁLOS bűnöket.

I. Először; valamely vétket a Szent Irás, üdvösség-vesztés- és
örö k kárhozat-alat tilalmaz: bizonyos, hogy az halálos vétek.
Mert a nagy-irgalmú lsten, ezt a nagy büntetést, csak halálos
bűnökért rendelte; sőt abban ál a bűnnek halálos-volta, hogy örök
halálra kötelezi embert. Illyenek ama bűnök, mellyeket Szent Pál

1. Cor. G.v. 9. eképpen említ; atyámfiai, l meg ne csallyátok magatokat; hanem
Ephes. 5. v. 5. azt bizonyoson tudgyátok, hogy Isten országát nem bírják sem

a szabados személlyel paraználkodók : sem a házasság-rontók ;
sem a bálványozók: sem a kik magokkal fertelmeskednek ; vagy
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természet-ellen magok nemével, férfiakkal vétkeznek: sem a lopók
és tolvajok: sem a kik mást megcsalnak: sem a fösvények (kik,
tudni-illik, a pénznek szerelmétűl viseltetvén, irgalmasori nem
cselekednek a szűkölködókkel ; és meg nem adgyák adósságokat,
vagy hamissan keresett marhákat:) sem a részegesek: sem a szit
kosok. Másut, ugyanezen vétkeket elő-számlálván, hozzá-adgya
Szent Pál ; 1 hogy a gyilkosok, babonások, gyűlőlség-tartók, ver- lGalat.5.v.21.

sengők, boszszú-állásra törekedők, hittűl-szakadtak, részegesek, Apoc. 21. v. 8.

ételben tobzódók, Regnum Dei non consequentur, Isten országában
nem részesűlnek. Christus Urunk azt mongya; 2 hogy, ha ki 2Matt. 5. v. 22.

bolondnak mond valakit, a kin hatal-na és birodalma nincsen, hogy
szóval és cselekedettel bűntethesse, hanem gyalázni és szégyeníteni
akarja őtet: Gehenna égetésére méltó. Sőt, azt-is örök tűzre itíli,
3 a ki éhező, szomjúhozó és egyéb fogyatkozásban-lévő attyafiát 3 Matt. 25.v.42

nem segíti; módgya lévén, hogy maga fogyatkozása-nélkül segít-
hetné. Mind ezek tehát, bizonyoson halálos bűnök, mivel a nagy-
irgalmú és ember-szerető Isten, örök halálra nem itílne senkit, ha
oly bűne nem vólna, mely örök halált érdemel.

Másodszor: valamivel az Isten tiszteleti igen megsérszik; II.
valamivel felebarátunk tisztességében, testében, marhájában, igen
megbántódik és károsíttatik ; valamivel magunknak, testi vagy
lelki nagy ártalmat szerzünk ; ugy-mint, tobzódással ; nagy itallal;
és egyéb oktalan veszedelmekkel: abban mind halálos bűnt csele
keszünk. Azért, egy kis elme-csavargás az imádságban; egy kis
hiuságos szó, vagy gondolat; egy vagy két pénz lopás; egy
kevés által-hágása a szükséges ételnek, italnak: nem halálos vétek.
Mert az Istennek atyai kegyességéhez nem illik, hogy a mennyei
bóldogságból kirekeszszen és örök pokolra taszítcson, akár-mely
kisded gyarlóságért. Sőt Isten jó-vóltához illett, hogy az üdvösség
úttyát és az ő igája terhét künnyebbítvén, ne kötelezne mindenkor
halálos vétekre; hanem csak igen nagy és káros dolgokat tilal
mazna örök kárhozat bűntetéséveI.

Harmadszor és utólszor : valahol az ember, tellyes értelmével III.
eszébe nem vészi cselekedetinek gonoszságát; valamit ember nem
szabad akarattyának szánt-szándékával, hanem első és hirtelen
indúlattai cselekeszik: abban halálos vétek nincsen. Azért, minden
halálos bűn-előt, e két dolog szükséges: eggyik; hogy ember eszébe
vegye, vagy bizonyoson, vagy csak kételkedő félelemmel-is) hogy
bűn, vagy bűnre-vívő veszedelem vagyon abban, a mit akar
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I Aug. to.!. De cselekedni. Másik; hogy, 1Usque adeo peccatum, voluntarium est
Vera Religione, malum : ut nulla modo sit peccatum, si non sit uoluntarium: Et
RC~t~:;t~:: 113. hoc mmtijestum est, ut nulla doctorum pauciias, nulla indodorum
antre medium. turba dissentiat : szabad és elszánt akarattal miveIlye ember, a

mit bűnnek ism ér. A mely cselekedetben ez a két dolog nem
találtatik, nem lehet abban halálos vétek. Azért, ha Isten-ellen-való
zúgolódásokat, vagy káromlásokat taszít az ördög elménkbe ; ha
a gonoszra hajlandó természet, hirtelen haragra, kevélységre,
gyülőlségre, más ember marhájának kivánására indíttya vágyodá
sunkat ; ha a gyarlóság búja indúlatokat véletlen gerjeszt testünk
ben: ezek mind addig halálos vétek-nélkül vannak, míg tellyes
értelemmel és eltekéllett akarattal helyt nem adunk nékik. Ezt

2Jac. 1. v. 14. taníttya Szent Jakab apostol; 2 és nyilvábban Szent Pál, a midőn

3Rom. 7. v. 15. azt írja ; hogy ha nem érti a mit mivel : ha nem azt miveli a
16. " .,' ,

4 v. 17.20. mit akar: 4 Jam 'non ego operor illud,. nem ő dolga az, mert,
5 v. 25. 5 noha a test a bűnnek izgatását követi: de, Ego ipse menie servio

legi Dei; az ember, okosságával Isten törvényének szolgálhat.
Keresztyének; nem elég a halálos bűnt ismérni : hanem annak

ártalmas gonoszságát, utálatos rutságát és hátúl-ütő keserves
pálczáját, vagy bűntetését kel meggondolni ; hogy ezekkel, a
halálos bűnök távoztatására indíttassék akaratunk.

A mi illeti a halálos bűnnek ártalrnát, nincs oly veszedelem
e világon, mely abban nem találtatnék. Gonosz-e a szegénység?
Igen szegénnyé tészen minden halálos vétele Mert, az igazságtúl
és (hittűl-válva) egyéb mennyei ajándékoktúl megfosztya lelkünket.

6 Abdire, 1. És noha, az Abdias rnondása-szerént, 6 a latrok és tolvajok, mikor
v. 5. 6. valamely házat feldúlnak, még-is valamit ot hadnak; de a bűn, a

lelki jókat takarékoson kiüressíti. Ártalmas-e a betegség és fájdalom?
Nincs nagyob kín, mint a mellyel gyötri a halálos vétek lelkűn

7 Prov. 23. ket. Mert, noha édesdeden foly elsőben: de az-után, 7 Mordei ut
v.32. coluber, et uenena diffundit; kígyó mérgét elterjeszti; és mint,

8 Deut.32.v.33. 8Fel draconum, oenenum aspidum, a sárkány epéje, vagy aspis
mérge, iszonyú fájdalmakat és nyughatatlanságokat szerez. Nyomo

9Rom. 6. v. 16. ruság-e a rabság? Ördög \) rabságába ejti embert minden halálos
2. Pet. 2. v. 19. vétek. Mert lOQui facit peccaium. ex diaboio est· a ki bűnt csele-
IOJoan. 3. v. 8. ,J I , ,

keszi k, ördög ura annak. Keserves-e a gyalázat? Nincs e világon
gyalázatosb kissebség, mint a halálos bűn; mellyel ember lelkének
árulója lészen; és Istenre támadván, Christust, nem harmincz
ezüst pénzen, hanem egy kis világi gyönyörűségen, adgya-el :
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1 sőt megtapodgya és megfeszíti. Rettenetes-e a halál? Nincs annál ur-s.io.c.ea
szörnyeb halál, mint mikor bűn-által, 2lelkünk élete az Isten, Heb. 6. v. 6.

" k ' 3A' .., 2 Deut. 30.v. 20.
elszakad tollün : es, nsma qua: peccaoerit, moritur ,. a vetkes 3 Ezech. 18.

lélek megöletik. Holot azért minden ártalmas gonosz a bűnben v. 20.

vagyon, méltán írta Jeremias " hogy, 4Malum et amarum, gonosz 4 Jer. 2. v.19.

és keserves elszakadni Istentűl a bűn-által.

Nem-csak ártalmas a halálos vétek, hanem oly útálatos rút-
ság, mely minden szépségtűl megüressíti a lelket, minden ördögi
rútságokkal megtőlti. Ha oly fejér vólt lelkünk, mint a hó: mihent
vétkezünk, 5 Denigramur super carbones, hólt-szénnél feketébbek 5 Thren. 4.

lészünk. Mert, ha az angyalokból ördögöt csinálhatott : gondold, v. 7. 8.

mit mível a lélekkel; melynek, 6Abominabilem. fecit decorem. min- 6 Ezech. 16.

den szépségét utálatossággá fordíttya: ollyanná tészi, 7Quasi cada- 7 Isa~·I~~~.19.
ver putridwm, mint a büdös dögöt; "Qwasi conculcationem et lutum,SIsai.57.v.20.
mint az úczákon tapodtatott poshadékot. Egy szóval; 9 vakká, 9 Isai. 42.

siketté, esztelenné, és, 1°Abominabilis, irtóztató iszonyúvá tészi a 1O;~ele~i/:'·lO.
bűnös embert.

Végezetre: nincs oly bűntetés, mellyet a halálos vétek nem
érdemlene: it e világon, első és talám keservesb bűntetése a vétek-
nek a lllelki-isméret furdalási: mellyekrűl azt írja Szent Pál ; hogy, II Példa:

12Accusant, belől vádollyák szűnetlen a bűnös lelket; és, a mint Judás.

1 . 13 II k' h b' . ,.. 1,12Rom.2.v.15.saias mongya, o yano , mint a tenger a Jal: egy oralg-va o 13 Isai. 57.v. 20.

nyugodalmat nem engednek; hanem szűnetlen, 14Arguit maliiia, 14 Jer. 2. v. 19.

increpai auersio : dorgállyák, feddik, szidogattyák embert a maga
gonoszsági; mellyek minden üdőben, 15 in foribus, a bűnös ember 15 Gen. 4. v. 7.

ajtaja-előt állanak és rettentik szívét. Mert, ha a Vipera nem szü-
letik, annya hasa szaggatása-nélkül, a bűn sem lehet lelki-isméret
furdalása-nélkül.

Továb: valamenyi betegség és bénnaság; valarnenyi nyomo
rúság és búsulás; valamenyi törődés és fáradság vagyon e vilá-
gon, az eggyüt a szörnyű halállal, 16 sóldgya és igaz jutalma a 16 Rom.6.v.23.

bűnnek. De mind ezek sem elegek, csak egy halálos bűnnek osto
rozására-is; hanem a más világon, örökké-való kárhozattal, az-az)
vég-nélkül-való kimondhatatlan nagy kínokkal, ostorozza a nagy-
irgalmú Isten, a halálos vétket: és mindazáltal, ezt a bűntetést-is,

Citra condignum , érdemnél kissebnek mongyák a Teologusok ; 17 17 S. Thom. 1.

mivel az Isten méltósága oly felséges, hogya ki őtet boszszú- par·
4
Qu·

d211•art. . a .
sággal illeti, akár-mely nagy bűntetést szenvedgyen-is, annál
nagyobbat érdemel.

Pázmány Péter rnűvei, VII. kötet 15
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Bezzeg a ki ezeket jól meggondolná és szűnetlen eszében for
gatná, künnyen eltávoztatná az halálos vétket: mivel ettűl szinte
úgy irtóznék, mint az örök kárhozattúl és a világnak minden
nyavalyáitúl és rutságitúl.

Jer lássuk immár, minémü veszedelmek és ártalmak vannak
a bocsánandó vétkekben: hogy ezeket értvén , szorgalmatoson
távoztassuk azokat-is.

1. Első és ártalmasb dolog a bocsánandó bűnben az; hogy, a
mint világos Szent Irásokkal ez-előt megbizonyítók, ellenkezik az
lsten akarattyával és parancsolattyával. Azért, annyiszor megbán
tyuk és boszszúsággal illettyük Istenünket, menyiszer bocsánandó
bűnökkel akarattya-ellen járunk és parancsolatit által-hágjuk. A ki
igazán isméri és szereti az Istent: által-érti, hogy nem magunk
hasznáért, hanem az isteni Felségnek méltóságaért, kel néki szol
gálnunk. Minek-okáért, nem azt szemléli, mit parancsolnak; hanem
azt gondoIlya, kicsoda parancsol? Nem nézi a parancsolt, vagy
tilalmazott dolognak magában kisdedségét; hanem arra fordíttya
szemét, kicsoda a ki ezzel megbántódik ? mely nagy annak rnéltó
sága ? menyi sok irgalmasságát vettük? menyi számtalan javaiban
részesültünk? menyi kötelességünk vagyon, hogy kedvét keressük?

l Aug. tom. 4. l Nullum est peccatum adeo paroum, quod non ereseat neglectum,
de v:ra et faIsa Non enitn considerandum est, quod fecerit, sed quem offenderit :
Poenitent. c. 8. '" . .

quam bonus est, qua-nl benignus, quam P'lUS, quam propitius, qU'l
illum sua dulcedille et pieta te creauit ex nihilo " qui eum absque
merito perduait ad Baptismum, et educauii, et nutrivit ut filium ,.
ad cujus commodum creavit ccelum et terram, et omnia qua: in
eis sunt, ex nihilo " cui serviunt omnia, tamquam filio; cui misit
Ange/um in auxilium,. propter quem tam multipliciter pati susti
nuii, ut eum mereretur habere fi lium, cum quo dignaretur habere
consortium: talem Patrem effendere. contra ejus voluntatem aliquid

2 Ps. 96. v. 10. committere, quam est crudele? Azért: 2 Qui diligit Dominum, odit
malum " valaki Istent szereti, nem-csak a nagy gonoszt, hanem
általlyában gyűlől mindent, valami gonosz és Istent megbántya.

8 SaIvian.lib.6. Sőt, a mint Saluianus írja, 3 Nihil ad DEUM pertinens, leve esse
d.e Provid~nt. ducendum: quia etsi quid videtur exiguum, grande hoc facit Divi
circa medium, nitatis injuria : semmit kicsinnek ne ítíly, valamivel Isten megbán-

tódik. Illyen vólt bezzeg a Genovai Szent Katalin : ki azt szokta
mondani; hogy, ha bűne-nélkül a pokol kínnyát szenvedné; és
tudná, hogy egy bocsánandó kicsiny vétket cselekedvén, attúl meg-



A HALÁLOS ÉS I30CSÁNANDÓ BÚNÖKRŰL. 115

szabadúl : örömesben a kínban maradna, hogy-sem legkisseb vét
kével megszabadúlna.

Láttyátok-e, mint bánik az ur azzal a szolgával, ki, noha fő

vételt érdemlő vétket nem mívelt; de urához-való csekély szere
tetből és böcsülletből, órán-ként sok fogyatkozásokat tészen szol
gálattyában ? Elsőben, kedvetlen kezd az ura hozzá lenni: az-után,
megszóllíttya: ha az nem fog, jó akarattyának jeleit és adornányit,
megvonsza tőlle: végre kikűldi házából. Az Isten-is, nem-csak a
gyilkos és parázna szolgákat gyűlőli ; hanem azokat-is igen meg
únnya, kik az ő akarattyának és parancsolatinak gyakor szegését
semminek állttyák és bátran gyakorollyák: ezektűl, elsőben, sok szép
áldomásit és adományit megvonsza: végre, szolgálattyából kirekesztí.

Keserves büntetésekkel-is gyakran ismértette Isten, mely ellene
vannak azok a fogyatkozások-is, mellyek, emberi vélekedés-szerént,
nem igen súllyosok: mert effélékért, kedves szolgáit-is halálra itílte.
Moyses a zúgolódó nép-előt, valami kis kételkedéssel szólla : -azt l Num. 20.

mondá néki Isten; hogy ezért kel ő-néki meghalni, minek-előtte v. 10. et 12.

az igért-földet érje. Más kedves szolgájának megparancsolá, hogy
2 az úton ne egyék: egy prófétátúl megcsalaték ; és a kenyér ételért 23. Reg. 13.

oroszlánytúl öleték. v.20. 21. 22.

Továb: bizonyos, hogy sok testi csapásokkal és lelki száraz
ságokkal bűntéti Isten e világon a bocsánandó vétkeket: és, ha
ki ezekért méltó büntetést it nem szenved, Purgatorium-ban osto
roztatik; és addig a reménlett bóldogságba nem jút, míg ezekért
elégséges büntetést nem szenved. Ebből megtetczik, mely rette
netes dolog, a miért Isten az ő jegyesét és választott hívének
lelkét, kirekeszti egy ideig a bóldogságból. És, ha ama gonosz
fiú Absolon, 8 mint a halált, oly nehezen szenvedte az attya színe- 32. Reg. 14.

elől kirekesztését: gondold mely keserves az igaz léleknek, hogy v. 32.

Teremtőjének bóldogító látásátúl megtartóztattyák a bocsánandó
bűnök?

Második veszedelmes ártalma a bocsánandó bűnnek az; mert, II.
miképpen a testi betegség halált vonszon utánna, ha eleit nem
vészük : úgy az apró vétkek lelki betegsége halálra készítget:
mivel, a Bőlcs mondása-szerént; 4Qui spernit modica, paulatim 4 Eccli . 19.v . 1.

decidet , valaki nem gondol a kisded vétkekkel, lassan aláb esik ;
mert, 5 Trahitur iniquitas in vinculis uaniiaiis ; a hívolkodó köte- 5 Isai. 5. v. 18.

lecskék nagy bűnöket vonszanak utánnok : egy kis Gkovászocska 6 1. c or. 5.v. 6.

egész tésztát elveszteget.
15'
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Az Isten szolgáit az ördög nem kísérti elsőben ama temérdek
gonoszságokra : mert tudgya, hogy, sem a jóban, sem a gonosz
ban, sőt csak a világi tudományokban-is, senki hirtelen a felső

l Bern. de Or- garádicsra nem lépik; melyre-nézve, 1 Mens DEO dicata, sic cavet

M
dine Vi.tre,.et minora vitia, ut majora: quia aminimis incipiunt, qui in maxima
orum ínstitu- . "

tione. in fine. proruunt ; az isten-feló ember, oly szorgalmatoson távoztattya az
apró vétkeket, mint az igen-nagyokat: mert, valakik nagy vét

I Dan. 2. v. 32. kekbe esnek, kicsinyen kezdik. És, mint a Nabuchodonosor 2 képének
arany-fejéhez, nem ragasztatott mingyárt a sár, hanem elsőben

ezüst, azután réz és vas; de a vége cserép lén: úgy a jámborság-o
ból lassan-lassan szál aláb az ember és végre sárrá lészen. Az ék,
először kicsiny hasadást tészen: végre a nagyerős fát kettő hasíttya,
Az eső cseppecskék, gyakor eséssel, a kemény követ megfúrják.
A szú-féreg, apró harapdálásokkal, az erős gerendát elrontya. Az

3 Eccl.10. v.lS. apró csepegések, azt írja a Bőlcs, 3 hogyelrontyák a nagy házat,
ha idején eleit nem vészik. Ezen formán, a minden-napi vétkek,

4 2. Reg. ll. temérdek eseteket szereznek. Dávid, 'zabolátlan tekíntettel szemlélé
v. 2. az Urias feleségét; házasság-törésen, gyilkosságon? iszonyú bünte-

téseken végeződék az egy illetlen tekintés. Látod-e, egy kis szikra,
mely nagy tüzet támaszt, mikor hozzá-készíttetett csöpűbe akad?

5 Judic. 16. Kicsiny dolog a fő-beretválás, mellyet Isten a 5nazaríVusok-túl tilal-
v. 17. mazott: de Samson, haja-után erejét és szabadságát elveszté.

6 Chrysosto. Arany-száju Szent János azt írja; "hogy, Aminimis perditio
horni!. 87. in incipit: Nemo retiente ad exiremam improbitatom venit. Mirabile

Mat, post. me- r
dium. quiddam dicere audeo: Non tanto studio magna videri peccata

oitanda, quanto parua ; illa enim ut aversemur, ipsa natura peccati
efficit : hcec dum contemnuntur, non expelluntu«: szorgalmatosban
kel az apró vétkeket távoztatní, hogy-sem az igen-nagyokat: mert
a nagy vétkektűl iszonyodik ember: de, az aprókat semminek tart
ván, azok-által nagy veszedelmekbe esik; és ezt, a Christus-árúló
tanítvány példájával bizonyíttya: Judás} vagy jámbor vólt, mikor az
apostolságra választatott; vagy a választás-által jámborrá tétetett;
mert bizonyos, hogy Christus Urunk oly választást tett az apostoli
hivatalra, a minérnü kívántatott. Ez az Istennek kedves Apostola,
hirtelen árúló, sem maga hóhéra nem lett: hanem apró vétkeken
kezdette; és tovább-tovább menvén, nyaka-szakadásra jutott. A mit

7 Joan. 12. V. 6. sok jámbor, Christus Urunk segítségére adogatott, annak gond
~'J13. V. 29. viselését 7Judás-ra bízta vala Christus : az erszényt kezébe adván,

oan. 13., ""
v.29. a vegre, mint Szent Janos írja, 8 hogy o vásárlana az Apostolok
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szükségére valót és a szegények-közzé is osztogatna. De Judás,
1 Pur erat, ellopogatott a kőltő pénzben és talám magának, ételben I Joan. 12. v. 6.

és ruházatban, alkalmatosságot szerzett vélIe. Annyíra nevekedék
benne a pénz szeretése, hogy végre a pénzért, Christust kótya-
vetyére veté. Az-után, az Ur-vacsorát méltatlan vevé: és 2 annál 2 Joan. 13.

inkáb elhatalmazék rajta az ördög. Végre, megfogatá Christust: v. 27. 30.

kétségbe esék: magát felakasztá: és pokolban temetteték. Igy jár
a ki apró vétkektűl nem irtózik, végre igen nagyokba esik. Mert,
miképpen a mí testünk, ha gonosz nedvességekkel megtelik ; ha
lassú hideg-léléssel, vagy étlenséggel megerőtlenedik, künnyen meg
győzetik akár-mely betegségtúl és halálra válik: úgyamí lelkünk,
a sok apró vétkekkel, erejében megfogyatkozván, akár-mely kisded
okbúl, künnyen meggyőzetik a halálos bűnöktűl.

Erre-nézve írja Szent Ágoston ; 3 hogy, nem-csak az oroszlány 3 Aug. to. 9. de

öli-meg embert, egy harapással: de a sok apró bolhák csipése- ~ecem Ch~l:-
. h h k A .k ( ) f l dis. c. 11. init,között-is meg al atun. pro ugy-mond a övenye (, de ha Similia, epist,

többet raksz a hajóba, elmerited vélle. Kicsinyek az eső cseppek, 10.8. a~ Seleu

de nagy folyó-vizeket árasztanak és házakat dőjtenek: 4 Minuta 4C~:~. ~~:~~'.
plura peccata, si negligantur, occidunt: Minuta: guitce; fluuium tractat 12. in

implent : Minuta arena, si multa imponatur, opprimii. Ezekkel, S~o~nl: iAn fin~
, ImI la ug. In

nem azt álIattya Szent Agoston, hogya sok apró vétkekből halálos Ps. 39. versus

bűn lehet; mert azok egybe nem ragadnak, hogy egy bűnt szerez- finem ..inYlud:
" , . . k Multiplicatee

zenek: hanem azt Igazan tanittya, hogy a sok apro vet ek meg- sunt super ca-

hidegítik emberben az isteni és lelki dolgokhoz-való édességet és pillos.

serénységet; mint a forró-vizet, a sok kevés hideg víz, elsőben

Jágy-meleggé, azután hideggé tészi: Isten is megvonsza azoktúl,
sok és kivált-képpen-való nagy segítségit, kik semminek tartyák
az ő megbántását. Igy az ember meghidegedvén és megerőtlened-

vén, akár-mely kicsiny kísértettel halálos vétekbe taszíttatik. Mert,
a hol a rövid tőt által-őlti az ördög, utánna vonsza a hoszszú
fonalat: a hol eggyik lábát az ajtón bétészi, másikát-is utánna csúsz-
tattya. Azért, 5Qui tünet Deum, nihil negligit,. a ki Istentűl fél és 5 Eccles.Z.v, 19.

lelkét nem akarja veszteni, nincs oly kis "étek, mellyet semminek
tarcson : mert tudgya, hogy, mint a nagy fának kicsiny magva
vagyon: úgy az apró bűnök: magvai és gyökerei a nagy vétkek-
nek. Tudgya; hogy, mint a szemben egy kis porocska nagy kárt
és fájdalmat szerez; mint a nagy hajót egy kis Remora halacska
megtartóztattya: úgy a lelket, egy kisded bűn igen megsérti és
sebességét megtartóztattya. Azt-is által-érti, hogy, 6Qui Ü1 modico 6 Luc.Lő.v.j O.
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tntquus est, et in majori iniquus est,' a ki Istennek nem enged apró
dolgokban, sokkal inkáb nem enged a nagyokban. És, a mit Adám

l Aug. Hb. 14. rúl mondott Szent Agoston, azont mondhatni egyebekrűl: l Tanto
de Giv. c. 15. major inobedientia fuit, quanto id quod prcecepium est, nullius diffi

culiatis : hogyannál utálatosb az engedetlenség bennünk, mennél
keveseb és kisseb dolog vólt, meIlyet Isten kíván tóllünk.

III. Harmadik ártalma a bocsánandó bűnnek, az; hogy nem-csak
horogja az ördögnek, mellyel nagyob és nagyob vétekre vonszon,
hanem magok-is a bocsánandó bűnök, nagy lelki károkba és vesze
delmekbe ejtnek. Elsőben, az apró bűnök-is megmocskollyák és

22. Cor. 7. v.i.szennyesítik a lelket. Mert a Szent Irás 2 mocskosnak nevez minden
Jer. 2. v. 22. embert, a ki vétkezik : a bűnt pedig, 3 Maculatam tunicam, mocskos

• Judee, v. 23. őltözetnek híja. Tudgyátok-e, hogy mennél szeb és fényesseb vala
mely köntös, annál éktelernbek azon minden aprólék cseppentések?
mennél útálatosb, a minek illetésével megmocskoltatik a tiszta kéz,
annál ocsmányab annak rútsága? Az igaz ember lelke, mennyei
fényességnek szépségével tűndöklik. Ezt a szépségét egyébbel nem

40fere 5. v. 11. rútíthatni, hanem, mikor ember, "Tnoipi; abire post sordes, e világ
moslékin és úndokságin kapdos. Mivel azért, az Isten itíleti-sze
rént, csak sordes, rútságok mind azok, valamiért Istent megbántyuk:

5 Agge. 2. V.14. világoson következik, hogy akik azokat illetik, 5 Contaminabun
60fere 9. v. 10. tur ; 6 Abominabiles fiunt, sicut ea qua diligunt " megmocskoltatnak

és utálatossá lésznek.
Ennek-felette; meglágyíttyák és hidegítik az apró vétkek az

isteni szeretetnek és szolgálatnak buzgoságát. Mert, miképpen láttyuk,
hogy az igen apró hamuk úgy béfedik az eleven tüzet, hogy sem
fényességét} sem melegségét ki nem terjesztheti : azon-képpen, a
sok apró vétkek, meghomályosittyák az isteni szeretet fényességét
megtartóztattyák melegségét. Bár valaki halálos sebben ne légyen
is, de ha sok apró sebek vannak rajta, nem járhat, nem futhat,
nem dolgozhatik, mint a kinek ép teste vagyon. A léleknek-is így
vagyon dolga: némellyek, az imádságban semmi vígasztalásokat
nem éreznek ; aítatos köny-hullatásokkal nem öntöztetnek ; belső

gyönyörűségekkel nem újíttatnak ; az Ur-vacsorának vételében, az
Isten igéjének halgatásában, szárazon és soványon maradnak:

Eccles. 10. Tudjátok-e okát? 7 Muscce morientes, perdunt suavitatem unguenti,.
v. 1. A sok apró legyek a drága-illatú balzsamomnak elvészik szagát :

a sok minden-napi vétkek a lelki jóknak ízit megvesztegetik;
a mennyei gyönyörüségek úttyát bégátollyák.
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Azért, keresztyének, valakik tekélletesek akartok lenni; valakik
Istennek igazán akartok kedveskedni, nem-csak ama temérdek és
halálos bűnöktűl óltalmazzátok magatokat: hanem, 1 Capite outpes I Cant. 2.v.l5.

paruulas, qua demohuntur vineas ,. amaz igen apró rókácskákat-is
megfogdossátok és szőlőtökből kikergessétek, mert azok-is kárt
tésznek. Nem-csak a testi haláltúl irtózunk ; nem-csak azt távoz-
tattyuk, a mi megöl: hanem akár-mely kisded testi sérelmet elke-
rűlünk; és a mint a Bőlcs mondá, 2Ante languorem, adhibemus 2 Eccli. 18.

medicinam ,. még a betegség előt, orvossággal élünk: micsoda v.20.

okosság tehát, hogy csak a haláltúl óltalmazzuk lelkünket, egyéb
sebeit és betegségit semminek tartyuk? Szent Dávid azt kiáltya;
hogy 3Beatus qui tenebit et aliidet parvulos ad petram ,. bóldog a ki> Pfa1.136. v. 9.

kisded-korában kó-sziklához veri 4 a Babylon fiait; az-az, a ki a bűnök 4 t~~~~:d.~~·4.
indúlatit és apró csemetéit nem hadgya megöregbedni; hanem
idején, kisded-korokban, az igaz kőszálhoz veri, mely a Christus ;
a kinek félelmével mególtatnak minden gonosz indúlatok serkedezési.

Méltán írja tehát Sz. Jeránimus : hogy, 5 Ut Creatorem. n01t5 Hicron. ep. 3.

in ccelo tantum miramur et terra ; in elephantis, pardis, leonibus ,. i~d:~~~odh~:
sed et in minutis uermiculis: ita mens Christo dedita, ceque in majo- Nepo~antpost

ribus, et in minoribus intenia est : sciens, pro otioso uerbo reddendant rnedíun.

rationem ; a ki igaz szívet visel Christushoz, egy-aránt vígyáz a nagy
és kicsiny vétkek-ellen: tudván, hogy csak a hívolkodó szórúl-is
számot kel adni. És azt-is eszében forgatván, hogy Ádám, nem
valami fris lakásért és gazdag vendégségért, hanem egy alma
ételért vesztette magát és maradékát. Hogy-ha azért, az eljegyzett
szép szűz, minden mocskot és öltözet-csintalanságát szorgalma-
toson távoztat, nem akarván azzal mátkája szemeit kedvetleníteni ;
ha a jámbor szolga, szorgalmatoson kerűli, hogy csorba ne essék
ura parancsolatinak végezésében : mennél inkáb illik, hogy azon
legyünk minnyájan, hogy, a menyire az emberi gyarloságtúl, a
Szent Lélek menyei segitségével és malasztyával lehetséges,
6 Ab omni specie maii abstineamus ; nem-csak a temérdek bűnöket 6 1. Thessal. 5.

távoztassuk, hanem a legkisseb vétkeket, sőt, a miben csak valami v.22.

árnyéka és hasonlatossága vagyon-is a bűnnek, annyira elkerűllyük,

hogy tudva és akarva, soha ne cselekedgyük, a mit bűnnek isme-
rünk? Ha pedig, vagy hirtelenségből, vagy tudatlanságból, vagy
gondolatlanságból megbotlunk : töredelmes szűvel és igaz lelki
bánattal, késedelem-nélkül megtisztúllyunk. Melyre segítesen rnin
nyájunkat az Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen.
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ÚR NAPJAN.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szeni Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent János Evangelista, könyvének hatodik részé
ben. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok isteni
félelemmel.

I Joan. 6.v. 56. Az üdöben 1 monda JESUS a sidók sokaságának: Az
én Testem, bizonnyal étel; és az én Vérem, bizonnyal
ital. A ki észi az én T estemet és isza az én Véremet,
én-bennem lakik és én ő-benne. A mint engem elkül
dött az élő Atya, én-is élek az Atyáért: és a ki engem
észen, ő-is él én-érettem. Ez a Kenyér, mely égből

szállott-alá. Nem úgy, mint a ti atyáitok ették a man
nát; és meghóltak. A ki ezt a Kenyeret észi, örökké él.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppületire tanuságot vehessünk,. és Istennek akarattyát, ne csak
füllel hallyttk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk áitaios szűvel Szent
Lelket, monduán : Mi Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELSÓ PREDIKÁCZIÚ.

Mint kel az Oltári Szentség részesüléséhez készűlnünk.

a Esther l. v. Ama hatalmas Assvérus király, 2 a ki száz huszon-hét tarto-
1. mánynak parancsolt, országinak dücsösséges gazdagságát, értékének

és hatalmának felséges nagy-vóltát mutatni ; és egyszersmind,
v. 3.4. alatta-való híveihez jó akarattyát s bév-kezüségét ismértetni akar

ván: szokatlan nagy lakodalmat és vendégséget szerze, mely egy
végben, száz nyólczvan nap tartott: minden-nap, drága edények
ből, válogatott eledeleket és jobnál job borokat bévséggel szolgál
tatott, kicsintűl-fogva nagyig mindennek, valaki Súsan-várasában
találtatott.
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A mí édes Üdvözítőnk, életének utólsó Vacsoráján, sokkal
csudálatosb és böcsülletesb lakodalmat szerzett, 1 Convivium pin- l Isai. 25. v. 6.

guium, medullaiorum ,. velős és kövér lakodalmat: melyben, nem-
csak hozzánk-való szerelmének feneketlen mélységét, hanem végetlen
hatalmát és megfoghatatlan bőlcseségét kinyilatkoztatá és az emberi
nemzettel megismérteté. Mert ez a Christus lakodalma, nem száz
nyólczvan napig, hanem világ végéig tart: nem egy várasban,
hanem a főld kerekségének, minden részeiben szoJgáltatik: nem
hizlalt vadak és madarak húsával gazdálkodik Isten ebben a ven
dégségben, hanem égből-szállott kenyérrel, az Isten Fiának szent-
séges Testével: nem szűkön, vagy kímélve gazdálkodik, hanem
ugyan utánnunk kiált és azon kér mindeneket: 2 Venite, comedite, 2 Isai. 55. v. 1.

absque auro et argento: hogy jőjenek, egyenek; ingyen egyenek; 2.

arany, ezüst fizetés-nélkül lakozzanak. Magyarázván pedig, micsoda
étekkel kínál; utánna veti: Comediie BONUM) et deledabitur in cras
situdine anima vestra: jót egyetek, melynek kövérségében gyönyör
ködgyék a tí lelketek. Micsoda ez, a kinek, pet' cxcellentiam, magán-
való neve, BONUM) Jó? a ki lelkeket hizlal? Megmongya Zácharias
Proféta, ~ imigyen szólván: Quid BONW,J ejus est et quid pulchrum 3 Zach. 9. v.

ejus: nisi frumentui« electorum, et vinum germinmzs virg'i1zes? 017. S. Thom.
" pusculo 58.

Vallyon micsoda jó es micsoda szep az Isten várasában : hanem cap. 26.

a választottak búzája; és az a bor, mely szűzeket szerez? Vagyon
a világnak bora: de, 4 In quo est iuxuria : abban bujaság gőzölyög; 4 Ephes. 5. v.

Vagyon búzája, mellyel a test tápláltatik : de nem az a feje a 18.

benne-való jónak; és a lélek azzal nem hízik. Az Isten várasában
pedig, a keresztyén Anyaszentegyházban, semmi job nincs annál
5 a mennyei kenyérnél, mely a lelkeket kövéríti: semmi szeb nincs ó Prov. 9. v. 5.

annál a bornál, mely tiszta életet szerez; az-az, annál a gazdag
lakodalomnál, melyben a Christus Teste Vére adatik, lelkünk táp-
lálására. Mert ebben vannak, 6 Fontes Salvatoris, az Üdvözítőnek 6 Isai. 12. v. 3.

kifolyó kúttyai, mel1yekből minden jókat meríthetünk. Ez igazán,
7 Fons solis, nap kút-feje, mely az igazság napját, a Christus JESUST, 7 Josuee, 15. v.

az-~z, 8 minden kincsét az isteni g,az,dagságnak magában foglall~a." Colo:~. 2. v.

Azert, valami jó vagyon az Isten hazaban, ebben a mennyei kenyer- 3.

ben találtatik: mivel ebben vagyon önnön-maga az isteni áldomások
kút-feje, benne-való sok isteni ajándékokkal egyetemben.

Méltán mondhattyuk tehát; hogy, 9 Pinguis panis ejus, pra- 9 Gen. 49. v.

bebit delicias regibus ; hizadalmas a Christus kenyere, mellyel 20.

gyönyörködteti azok lelkét, kik a mennyei királyságra választattak.
Pázmány Péter művei. VII. kötet. 16
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Mert, nem arra-való ez a kenyér, hogy testi éhségünket enyhítcse ;
inaink erőtlenségét vastagítcsa : hanem arra-való először; hogy
ennek ételével, külső jelenségét mutassuk, Christushoz-való szerel-

IGellius,lib. münknek; mint Artemisia királyné: 1 ki az ő férje Mausolus húsát
10. cap. 18. és csontyait porrá törvén, víz-közöt megitta. Mí-is, mikor a Christus

Testét, Vérét hozzánk vészük, úgy részesűlünk Teremtőnkel, hogy
mí Istenben; Isten mí-bennünk lakjék. Másodszor; hogy ennek
erejével, testünk és lelkünk örök életre vastagodgyék. Mert, mi
képpen Paradicsomban, Isten az élet-fáját azért rendelte vólt, hogy
annak erejével, testi életűnk halhatatlan lenne: úgy az Anyaszerit-

2 Joan. 6. v. egyházban, azért rendelte ezt az 2 élet-kenyerét, hogya ki ebben
48.50.52. észik, meg ne hallyon. Erre-nézve írja Szent Agoston; hogy Africá-

ban, az Oltári-szentségnek egyéb neve sem vólt, hanem Vita,
3 Aug. tom. 7. Élet: 3 Optime punici, Baptismum, Salutem; Sacramentum Corporis
1i.1.~~ peccat : Christi, nihil aliud quam Vita 'Itt vocant.
meritis, c. 24.

initio. Oh mely csudálatos méltóztatása; mely kimagyarázhatatlan
kegyelmessége ez a mí Istenünknek, hogyamí büdös hajlékúnkba
bészál ! és, a ki mí-érettünk, a tisztasagos Szűz méhében kilencz
hólnapig méltóztatott lakni, mí-hozzánk-is bétér és bennünk lakik:
kik őtet sokszor megbántottuk; kik az ördögnek gyakran szállást
adtunk és az ő rútságival lelkünket szemeteztük !

Az Ó Testamentomban, az Isten sátort vonata és abban egy
4 Hebr. 9. v. szekrént helyheztete, 4 melyben a Moyses kő-táblája, az Aaron

4. veszszeje és Manna vólt. Ez-által, mint valami jel-által, igérte
5 Lev. 26. v. hogy az lsrail fiai-közöt 5 akar lakni. Erre-nézve Moyses, 6 nagy

6 De~~.· 2~. 7. örömmel dics;kedik; h?gy, nem, vólt soh~ oly böcsüllete~ nem,zet,
kihez Isten ugy hozza adta volna magat, oly közel jart volna
hozzá, mint a sidókhoz. Vallyon mit mondott vólna és menyível
inkáb örvendezett-és dicsekedett-vólna Moyses, ha azt hallotta vólna,
a mit előnkbe ada az Evangeliom; hogy, nem külső jelek- és
árnyékozó példák-által, hanem valóságoson önnön-maga, az emberi
testbe öltözött isteni Felség, tulajdon maga Szent Testét, Vérét
adgya ételűl italúl nékünk; és úgy adgya, hogy világ végéig,

7 Matt. 28. v. "rninden napokon velünk marad és jelen-létével künnyebbíti sza-
20. rándokságunkat?

Ennek a felséges jó-téteménynek, ennek a mennyei lakodalom
első rendelésének emlekezetire, ilIi és szenteli a mái napot az
Anyaszentegyház. És, miképpen az egy-ügyű kösség Christus
Urunkat Virág-vasárnap, szép Processiá-ves kísérte és tisztelte;
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miképpen Dál 'id, az Isten szekrényét 1 víg éneklésekkel hordozta; 12. Reg. 6. v.

tniképpen a sidó nép, 2,nagy örömmel, táborba vit~e ezt, az erek- 2 1. R~:: 4. v.

lyét, az Isten szekrényet: úgy, az egesz keresztyen vilag, a mái 5.8.

napon, külömb-féle szép készűletekkel, örvendetes éneklésekkel,
dobok, trombiták harsogásával, úczánként kíséri és dücsöíti Chris-
tust, ennek a mennyei lakodalomnak rendeléseért.

Jók és dicséretesek ezek a külső tiszteletek : de ennek a lelki
lakodalomnak részesülésére, fő-képpen lelki készűletek kívántatnak.
Azért én, ennek a külső tiszteletnek modgyárúl, a Processió-nak
rendirűl és hasznárúl, most semmit nem szóllok : hanem, arra
akarom rövideden a keresztyéneket tanítani; minérnü készületek Propositio.

és aítatos indúlatok kívántatnak ahoz, hogy Isten-előt kedves,
lelkünknek üdvösséges légyen az Oltári-szentség részesülése : hogy
úgy ne járjunk, mint a ki illendő őltözet-nélkül 3 menvén a lako- 3 Matt. 22. v.

dalmas házba, külső setétségre és örök kárhozatra vetteték. Elsőben IZ.

azért, megmagyarázom, a mit az OZtári-szentségrűlvallott és tanított
eleitűl-fogva a közönséges Anyaszentegyház. Másodszor; megjelentem
azt az illendő keszűletei, melyennek vételére kívántatik. Legyetek
figyelmetesek.

Nincs szándékom, hogy most azokkal vetekedgyem, kiket r. RÉSZE.

4 a kevélyek királya, a pokol-béli ördög, megvakított; és szégyen- A Christus

lik azt vallani, hogy a kenyérnek és bornak látható színe-alat, a I:sestét ész/ük a
acrasnen om-

Christus valóságos Testét vészük : mint-ha, vagy az isteni hatalom ball.

ezt véghez nem vihetné; vagy amí Megváltónk méltoságához 4 Job. 41. v.

illendő nem vólna. Ezekkel én most nem kötődöm: kik, 5 Velut 25.

irrationabilia pecora ; mint az esztelen barmok, csak érzékenség- 5 Z. P~~'. Z. v.

után járnak; és ízléseknek, vagy látásoknak nagyob hitelt adván,
hogy-sem Isten szavának, 6 quce ignorant, blasphemant" valamit 6 Judre, v. 10.

értelmek fel nem érhet, káromlással illetik. Mí pedig, a Christus
szavához-képest, 7 bóldognak tartyúk a ki elhiszi, a mit nem lát. 7 Joan. ZO. v.

ÉS Ábrahámot követvén, erős hittel ragaszkodunk ahoz is, 8 In 8 Rom.
Z:"

v.18.

spem contra spem, a mivel érzékenségünk tusakodik. Mert hitünk
fondamentoma tartya; hogy Isten sokat cselekedhetik értelmünk-
és okosságunk-felet.

A mit az Anyaszentegyház tanít és val az Oltári-szentségrűl,

azt nyilván és világos ígékkel önnön-maga Christus adta előnkbe,

mikor a mái Szent Evangeliomban azt mondotta: Caro mea vere
est cibus : hogy az ő Húsa valósággal étel; az ő Vére bizonyoson
ital; és, mikor a Vég-vacsorán a kenyeret kezébe vévén, imígyen

16~
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I Matt. 26. v. szóllott; vegyétek, egyétek, l Hoc est corpus meum ; ez az én
26. testem. Ha az Ur Christus, nyilván és igen világos szókkal, azt

akarta vólna kimondani, a mit hiszünk az Oltári-szentségrűl: külöm
ben azt ki nem mondhatta vólna, hanem, így amint kimondotta;
tudni-illik, hogy, a mit észünk iszünk az Oltári-szentségben, az ő

Teste, Vére. Nem mongya, hogy az ő Teste jeIét, árnyékát, pél
daját, hasonlatosságát ész ük : hanem, Corpus, Carnem, az ő Húsát,

2 Joan.B, v. 51. az Ő Testét; 2 Panem uioun: amaz eleven kenyeret; mely nem
egyéb az ő szent Testénél. Senki ennek a nyilván-való bötűnek

'Job. 24. v.13. fényessége-előt el nem bújhatik, hanem a ki, 3 Rebellis veritati,
arczúl és ellenség-képpen támad az igazságra.

Nem kel az isteni dolgokban az érzékenségeket biróvá tenni:
nem kel az Isten szavait a szemnek és szájnak itíletire bíznyia.

• Gen. 27. v. Mert, ha ezek-után indúlunk, úgy járunk, mint Isaak: ! ki, mivel
22. nagyob hitelt ada illetésének. hogy-sem hallásának ; tapogatása-

Fides ex au- után Esau-nak itíle, kit a hallás Jákob-nak mutat vala. Azért, ha
dtitu

t
, .noRn ex a mí kóstolásunk kenyér íznél egyebet nem érez; ha szemünk

ac u. om.
10. v. 17. kenyér színnél egyebet nem lát az Oltári-szentségben: nem méltó

hogy azoknak érzésén megállyunk, mikor az Isten szava másra
viszen; hanem ahoz kel erős hittel ragaszkodnunk, a mit Isten
mondott: tudni-illik, hogy az ő Testét, az ő Húsát észük a Sacra
mentom-oen.

A kik édes Üdvözítőnket földön-jártában látták, kivált-képpen
kínszenvedése és halála idején: vallyon az érzékenségek- és emberi
itíletek-szerént elhihették-e, hogy az a menynek, földnek Teremtője?

hogy az a halhatatlan és örökké uralkodó Isten, a ki a latrok
közöt megfeszíttetett?

Ugy tetczik, hogy a felséges Isten, világ kezdetitűl-fogva,

szinte a Vég-vacsorának vendégségéig, arra igazította csudálatos
cselekedetit ; hogy ennek, a mit az Oltári-szentségrűl vallunk,
hitelt szerzene; és egyéb csudáival, ennek hitelére készítené az
embereket. Erre-nézve mondotta Szent Dáoid ; hogy Isen, csudálatos

5 Ps. IlO. v. 4. eledelt rendelvén híveinek, 5 Memoriam fecit mirabilium suorum ;
sommában foglalta minden csudálatosságit; és abban az eledelben
emlékezetit hadta, mind azoknak a természet-felet-való csudáknak,
mellyeket az-előt cselekedett: a végre, hogy amazok emlekezetivel,
ennek hitel ére édesdedben hajollyon értelmünk.

A teremtésben, Isten egy szavával semmiből teremté az eget,
földet. Az-után, a földnek némely részeit fákká, füvek ké és bar-
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mokká; a víznek részeit halakká és madarakká változtatá; mivel
mind ezeket l földből és vízből alkotá. Továb: egy darab sárt vén l Gen. 1. v. 11.

kezébe Isten és azt Ádám testévé változtatá: Ádám-nak egy óldala 20.

csontyából, egész aszszony-embert éppíte. A mely Isten mind
ezeket egy szavával végbe-vitte: mit csudálod (ugy-mond Szent
Ambrús), 2ha egy szavával a kenyeret testé tészi? Sokkal nagyobbak 2 Ambr. li. 4.

amazok a régi csudálatosságok, hogy-sem a mit az Oltári-szent- dc Sacrament.

ségrűl hiszünk. Ha azért tusakodik okosságunk és azt kiáltya: cap.4.

3 Quomodo potest hic nobis Carnem suam dare ad manducandum? 3 Joan. 6. v. 53.

Mint adhattya ez nékünk az ő Testét, hogy megegyük? Emle-
kezzél az Istennek régi cselekedetirűl és azt felellyed: a mint egy
darab sárból egész embert formálhatott ; a mint semmiből mindent
alkothatott egy mondással, oly künyű néki ama mondással, Hoc
est Corpus meum, ez az én Testem, a kenyeret testé változtatni.

Moyses idejében, menyi csudálatosságokat cseleküvék Isten,
mellyek hitelt szereznek az Oltári-szentségnek?

Nem érted-e mint változhatik a kenyér Christus testévé ?
Jusson eszedbe, mint változott a 4 Moyses veszszeje kígyóvá. Gon- 4 Exod. 7. v.

dold-meg, micsoda erő, 5 Convertit petram in stagna aquarum, 10.

változtatá a kő-sziklákat folyó-vizekké? 5 Ps. 113. v. 8.

Csudálod-e, hogy ennyin észik és el nem fogyattyák a Christus
testét? Nézzed Moyses-sel ama csipke-bokrot, 6 mellyet az emésztő 6 Exod. 3. v. 2.

tűz elfogott, de el nem fogyatott; hanem oly éppen hadta, mint
az-előt vólt. Tekíncsd-meg amaz özvegy-aszszony "Iisztecskéjét.: 3. Reg. 17. v.

mely egy maroknyi vólt és sok ideig el nem fogyott, noha minden- 16.

nap ették.
Megbotránkozol-e abban, hogy, a hol a te izlésed kenyérnél

egyéb ízt nem érez, ot kenyér nincsen? Emlekezzél a manná-rúl;
melynek, noha természet-szerént csak egy ízi vólt; 8 Similee cum 8 Exod. 16. v.

melle : panis oleaii; mint az olajos mézes pogácsának; és ez-okon 31.

mondották a gonoszak, hogy, 9 Nauseat anima nostra super cibo 9 Num. 21. v. 5.

levissimo megutálták a lágy ételt: de az igazak szájában 100mnem cap. 11. v. 6.
, • ,J • " • 10 Sap. 16. v.

saporem habens : ad quod qutsque uolebat, convertebatur; ollyan lZl 20. 21. 25.

vólt a manná-nak, minéműt kívántak: az-az, a ki fáczánt és fogoly- Vide August.

madarat, a ki pisztrángot és marczipánt akart enni, ollyan ízit 2. c:;~r~~~at.
érzette a manná-nak, mint-ha azokat ette vólna: azért, a hol
sem madár, sem hal nem vólt, madár és hal íz találtatott. A hála-
datlan és naponként Istent sok boszszúsággal-illető sidókért, ezt
cselekedte Isten: mit csudálod, ha a kenyér ízzel-eggyüt, ot kenyér
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nincsen, a hol Isten a kenyér szín-alat osztogattya Szent Fia Testét?
A végre osztogattya pedig illyen idegen szín-alatt: elsőben; hogy
irtózás-nélkül ehessük a Christus Testét. Másodszor; hogy ezzel
értenünk adgya, hogy, a mely szükséges a test életére a kenyér
étel, oly szükséges a lelki életre ez a Sacramentom. És, valamint
cselekszik az étel testűnkel, azont szerzi lelkünkben az Ur Vacso
rája. Az eledel testünknek életét megtartya, erejét vastagíttya és
állapodott nagyságra neveli: a Christus Teste lelki életünket
óltalmazza, erőtlenségünket vastagíttya, az ördöggel- és világgal-

'Ps. 10S.v. 15. való harczolásra : 1 Pani s, cor hominis confortans ; szívűnket báto-
ríttya és tekélletes férfiakká nevel. Végezetre; ha a testi eledel

2 S. Thomas gyönyörűséget szerez ételével: az Ur Vacsorájában, '), Divina
OpU~'~' 58. in suavitas in suo fonte gustatur az isteni gyönyörüségek forrását
Officio de Fe- '
sio Corporis kóstollyuk.

Christi. De talám az nem fér fejedbe, mint lehessen, hogy egy test,
ennyi sokaságnak osztogattatik, ily kis morsa kenyér színe-alat?
Erre azt mondhatnám ; hogy csak abból, a mit naponként próbálva
látun 1<, kivethetnéd ezt az akadékot elmédből. Mert, ez a szó, mely
az én szájamban vagyon, noha egy magában, de úgy elhat ezer
ember fülében, mint eggyitekében ; és azzal senki kevesebbet nem
hal az én szómban, hogy ezt sokan hallyák: mit csudáiod tehát,

3Joan. I.v. t. ha az Isten szava, sőt 3 Verbum DEUS, az Ige Isten, emberré lévén,
noha magában egy, de sokakra egy-aránt elérkezik? A tükörnek
egy darabocskájában, nagyságod úgy meglátezik, mint a nagy
tükörben; és, ha száz darabra töröd-is a tűkört, mindenik oly
egészen ábráz, mint-ha éppen vólna: miért nehezteled tehát azt
elhinni, hogy a Szentségnek mindenik morsaléka, éppen a Christus
Testét magában fóglallya? Bár ezeket elhadgyuk: jutassa eszedbe
az Oltári-szentség a régi csudákat. Azt írja Moyses a manná-rúl;

4 Exod, 16. 4 hogy abban, szinte annyit talált sátorában a ki kevesebbet szedett,
v. 17. 18. _ mint a ki többet; annyit ért a kevéssel, mint más a sokkal: mit

2. Cor. 8. v. ló). csudálod tehát, ha a Sacramentom-nak egy kis morsájában, éppen
adatik a mí lelkünk étele, a Christus Teste?

Az uj testamentomi csudáknak-is, emlekezete vagyon az
Oltári-szentségben: mivel ennek hitelére készítik ezek-is az emberi

6 Isai. 12. v. 4. késedelmességet. Isteni bőlcseség találmányának, 5 Adinventio-nak
nevezi a Szent Irás, az Isten fiának emberré létét; melyben, két
kivált-képpen-való nagy dolog találtatik: eggyik az; hogy a Fiú

aphilip. 2. v. 7. Isten személye, II Formam servi accipiens, szolgai ábrázatba őltöz-
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vén, azzal úgy béfedte és eltitkolta isteni felségét, hogy Isaias
Proféta, 1 DEUM absconditum, elrejtezett és fedél-alá bújt Istennek IJsai. 45. v.l5.

nevezte őtet. Mert az emberi természettel eggyesülvén, személy-
szerént, 2 Quasi absconditus vultus ejus, orczájanak fényességét g Isai. 53. v. 3.

béfedte, mint régen 3 Movses ; úgy, hogy, az emberi szem, ember- 3 Exod. 34.

ségnél egyebet ő-benne nem látna. Másikat azt; hogy a felvett v.35.

emberi testet, természet folyása- és ereje-felet, 4 atyai mag-nélkül,' Luc. 1. v. 34.

Bóldog Szűz véréből éppítette a Szent Lélek.
Ez a két csudálatos dolog, künnyebbíti az Oltári-szentségrűl

való tudomány hitelét. Mert, hogy az Isten, halandó és kínok-alá
vettetett testbe rejtezett, sokkal nagyob dolog annál, hogy a
kenyér és bor színének superláttyával bévonta és eltitkolta Szent
Testét, a végre, hogy iszonyodás-nélkül élhessünk vélle. Ennek
felette: ha a Boldog Aszszony vérét, Christus Testévé éppíthette
a Szent Lélek: mit csudálod, ha a kenyeret Christus Testévé
teheti? Mikor Christus Urunk a főldön-jártában, megette a kenye
ret és a bort megitta: lassan-lassan. a természet melegsége erejével,
vérré és az-után hússá fordította, a mit megevett, ivott, mint
szinte mí, Kevés üdő-jártára a természet végbe-vihette, hogy a
kenyér és bor, Christus Teste és Vére lenne: micsoda balgatagság
tehát azt aIítani, hogy Isten szavának mindenható ereje, azt egy
szem-pillantásban végbe nem viheti?

Végezetre; a mí Üdvözítőnk első csuda-tétele nem egyéb
vólt, hanem elől-járó példája és hitelt-készítő hopmestere ennek
az Oltári-szentségnek. Mert a menyegzöben, 5 a természet-szerént- 5 Joan. 2. v. 9.

való vizet jeles jó borrá változtatá: és ezzel megmutatá, hogy,
ha a világi lakodalomban azt cselekedte, a maga vendégségében-is
künnyen vérré változtathattya a bort.

De talám a Christus böcsülleti-ellen vólna, ha a kenyér színét
az egerek rágnák, a barmok tapodnák ? Oh emberi vakság! óh
gondolatlan okoskodás! Christus míg a földön járt, 'Absque peccato, 6 Hebr. 4. v.15.

a bűntűl megválva, mindenben hasonló vólt hozzánk: tehát a
legyek, balhák, szúnyogok, szinte úgy reá szállottak, mint rní-
reánk és kiszítták szent Vérét. Halála-kor, szent Testéből kifolyt
Vérét, úgy tapodták mind emberek, mind barmok, mint a töb
megöletett emberek vérét tapodgyák: de ezzel nem gyalázódott,
hanem magasztaltatott hozzánk-való nagy szerelme.

Mind ezekkel az isteni csudák emlekezetivel, erőssítcsük

hitűnket : és, akár-ki mit mongyon, maradgyunk a Christus szava-
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mellet, melynek tulajdon ereje- és bötű-szerént-való jegyzése azt
tartya; hogy az ő Testét észszük, az ő Vérét iszszuk a Sacra
mentom-ban: mivel a kenyér és bor ottan Christus Teste, Vére
lészen, mihent kimondatnak az Isten szavai: ez az én Testem;
ez az én Vérem.

II. RÉSZE. Lássuk immár, minémű készűlettel illik, hogy részesüllyünk
Az Ur-véte- ebben a Szentségben. Adná Isten, minnyájan követnék a Szent

kl~hez.l- vtal~l Ambrús tanácsát: "Sic vive, ut quotidie merearis accipere ; és úgy
eszu e ru .

l Ambr. 5. de élnénk, hogy minden-na~ részesűlhetnénk az Ur Testében. De,
Sacram. ca.4. mivel ez a tekélletesség kevesekben találtatik, szükség, hogy,
in illud: Pa- akár csak, mikor az üdő és szükség kívánnya, hogy az Ur
nem nostrum. Vacsorájához járúllyunk, kivált-képpen-való készűletekkel lelkünket

felébreszszük.
Elsőben azért, fondamentomúl kel azt vetnünk; hogy, mikép

pen ebben a Christus Iakodalmában, sok lelki áldások adatnak
azoknak, kik illendő készűlettel részesűlnek: úgy viszontag, nagy
bűntetéseket vonszanak fejekre, a kik szentség-töréssel, az-az,
készűletlen járúlnak az Urvacsorához.

22. Reg. G.v,10. Mikor az Isten szekrényét "Obedcdom. házához vívék, minden
isteni áldásokkal megtelék az ő háza: mikor pedig a Filistceusok

3 l. Reg. 5. v. 6. 3 templomába helyezteték, keserves csapások és szörnyű ostorozá
sok szállának reájok, mert amaz, illendő böcsüllettel fogadta; ezek
pedig, illetlenűl látták az Isten szekrényét. Ezen formán: az Oltári
szentség áldomás azoknak, kik ehez készűlve járnak; méreg azok
nak, kik méltatlan részesülnek. Mikor Istennek kedvét keresték a
sidók, az Isten szekrénye Jéricho falait ledőjtötte előttök: de, mikor

4 l. Reg. 4. v. vétekbe esvén, 4 táborokba vívék óltalmokra, nagyob romlások lén
3. 10. belőlle.

A mely szekéren az Ur szekrényét vitték, dőledezni kezdvén,
52.Reg6.v.6.oda futamék Oza, 5 támasztani akarván a szekrényt, hogy el ne

esnék; hozzá nyúla: és mingyárt megöleték az Istentűl. Miért,
vallyon? Super temeritate : csak azért, hogy vakmerőjűl, mint
valami köz dologhoz, úgy nyúlt a szekrényhez : holot, vagy az
ökröket tartani, vagy a szekeret kellett vólna támogatni és nem
a szekrényt illetlenűl ragadni. Eképpen mongya Szent Pál ; hogy,

6 l. Cor. ll. a ki méltatlan jár a Szentséghez: 6Judicium sibi manducat, Ideo
v. 29.30. multi infirmi et imbecilles et dormiunt multi : itíletet észik: és az

oka, hogy sokan betegeskednek, sőt sokan meghalnak; mert ez
Úrvacsorában méltatlanúl részesülnek.
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A Bírák könyvében olvassuk; hogy, a mely pogácsa 1 Gedeon- I Judic. 7. v.

nak táplálása vólt; ellenséginek szablya vólt: ugy ez a mennyei 13. 14.

kenyér, az igazak táplalására, étel; a készűlet-nélkül hozzá járók-
nak, bűntető fegyver. Jusson eszetekbe, mint lén dolga Judás-nak
az Utólsó-vacsorán : mihent a falatot vévé, "Intrauit itl eu-n saianas; 2 Joan. 13.

ottan az ördög belé-szálla. Az ő lopásit, morgolódásit és egyéb v. 27.

vétkeit eltűrte, szenvedte Christus és reája nem szabadította az Furtum Judee :

ördögöt egyéb gonoszságaért : de, hogy a töb vétkeknél nagyob- Joan. 12. v. 6

nak ismérnők az Ur Testének méltatlan vételét, mingyárt ördög M~~.u:~~.r:
hatalma- és birtoka-alá esék, mihent a: mennyei falatot méltatla-
núl vévé.

Ezeket értvén, keresztyének, kövessük a Salamon tanácsát: ki
azt mongya; hogy, mikor fejedelem asztalához ülűnk, 3 Diligenter 3 Prov. 23. v.L

attende qua: apposita sint; jól meggondollyuk, mit észünk : rnert
kés torkúnknak, ha illetlenűl visellyük magunkat. Annak-okáért,
nagy készűlettel járúllyunk az Ur asztalához. Mert, ha az Assverus
király jegyesi, 4 minek-előtte a király-eleibe mentek, tizen-két hól- 4 Esthei'. 2.

napig, külörnböző kenetekkel és őltözetekkel ékesittettek : vallyon v.12.

nem méltó-e, hogy, a kik lsten asztalához mennek, menyegzős

köntössel és egyéb csinnyosságokkal készítesék egy-nehány napig
lelkeket? Sok drága kincsekkel, sok külömböző ékességekkel készíté
Salamon azt a templomot, melybe nem egyebet, hanem egy szek-
rényt kellett helyheztetni: mí tehát, kik Istennek készítünk hajlékot,
mikor az Ur-vacsorához akarunk járúlni, mentűl nagyob lelki készű-

letekre köteleztetünk ?
Cselekedgyük azt azért, a mit Szent Dávid: és, mikor az

Ur-vételéhez akarunk járúlni, gondollyuk jól meg; 6 Opus grande 51. Paral. 29.

est: neque enim homini praparatur habitatio, sed DEO; nagy dolog, v. 1.

a mihez kezdünk: nem embernek, hanem Istennek készítünk szál-
lást magunkban. Nem érkezik a mí gyarlóságunk, hogy magunk-
túl elégséges készűlettel lehessünk, ily nagy vendég fogadására:
hanem,

Elsóben; önnön-magát a Christus JESUST, buzgó könyörgéssel
kérjük, hogy készítesen mí-bennünk kedves hajlékot magának. És,
miképpen a nagy fejedelmek, ha egy szegényember házában
szállanak; elől-kűldenek és magok emberével ékesíttetik a paraszt
hajlékot: úgy mí-bennünk, maga szerezzen és készítesen magának
kedve-szerént-való szállást; mert mí ennek készítésére elégtelenek
vagyunk.

Pázmány Péter művei. VI!. kötel. 17
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Az-után; eszünkbe jutassuk; hogy, mikor az Ur-vacsorához
járunk, annyi, mint-ha a magas Kereszt-fán függő Christus JESUS

óldalából, mint lelki ernléből, szopnók az ő szentséges Vérét; és
azzal-eggyüt, az ő keserves szenvedésének hasznát és gyümölcsét.
Azért, Isten segitségével, három kivált- képpen -való készűlettel,

alkalmaztassuk lelkünket az üdvösséges áldozáshoz :
Első és legszükségesb készűlet az légyen; hogya bűnnek

szemetét és rutságát kisöpörjük, tisztítcsuk lelkünkből, igaz Peni
tencia-által. Mert, noha gyónás-nélkül-is, bűneinknek szű-béli bánat

I Confirma- tyával, l némely Sacramentomok-kal élhetünk: de, a menyi vel
tione, rv.ratl'i- böcsülletesb és felségesb a töb Sacramentomok-tséi az Oltári-szerit

moruo, ség, annyival nagyoh tisztaság kívántatik ehez, hogy-sem a töb
Sacramentomok-hoz. Azért, mikor Szent Pál azt parancsoIlya ;

2 l. Cor. 11. 2 Probet auiem. seipsum homo : hogy ember megpróbáIlya magát és
v.28. úgy egyék ebből a kenyérből: az Anyaszentegyház ezt úgy értette

3 Concilium és magyarázta; 3 hogy a gyóntató atyának visgálása- és ítíleti-által,
Trident. Sefs. tartozik magát próbálni, a ki az Oltári-szentséghez akar járúlni, ha

13. c. 7. lelkében nehéz bűnök terhét érzi. Meny-országrúl írja Szent János;
• Apocal. 21. hogy, 4 Non intrabit aliquod coinquinatum .. mocsokkal rútíttatott

v.27. nem mehet ő-beléje. Tudgyátok-e miért? Mert a Meny-ország, Isten
5 Habac. 1. lakó-helye: Istennek pedig oly tiszta szemei vannak; hogy, 5 Res-

v. 13. picere ad iniquitatem non possunt " nem nézheti a bűnök rútságit.
Tehát, ha azt akarod, hogy a te lelkedben lakjék Isten, úgy meg
kel azt tisztítanod, hogy semmi rútság benne ne maradgyon. Mert
akár te meny az Isten házába, akár Isten jőjön a te hajlékodba,
mind egy-arányú tisztaság kívántatik az Isten lakó-helyéhez.

Világos példával előnkbe adta Christus az Utolsó Vacsorakor,
rninémű nagy tisztaság és készűlet szükséges az ő Szent Testének
vételéhez. Mert, noha kisded-korában, büdös istállóban születék;
noha tellyes életében soha arra nem szaggatott, * hogy felékesített
palotában laknék: de, mikor az Oltári-szentséget akará szerzeni,

6 Marc. 14. két tanítványt elől-kűlde; meghagyá nékik, hogy szép öreg, 6 Ccena-
v. 15. culum grande, siratunt .. bévonyatott palotában készítcsenek vacsorát

Luc. 22. v. 12. , ,
neki: mi dolog ez, hogy, a kinek annyi helye nem volt, hogy
fejét lehajthatta vólna; a ki tellyes életében a világ pompáit
elkerűlte és alkalmatosságit nem vadászta, most palotára, nagy
palotára, bévont palotára szaggat és nem akar egyébüt vacs0

rálni? Nem egyéb ennek oka, keresztyének, hanem azt akarta
* Törekedett.
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Christus ezzel tanítani, hogy külső készűlettel-is böcsüllení kel azt
a vacsorát, mellyet ő rendelt. És ennek a külső készűletnek pél
dajával, a belső ékességek szerzésére izgat.

Továb: mikor Isten .Moyses-sel szólia, 1 azt parancsolá; hogy l Exod. 3. v. 5.

lába-bélit levesse éz azzal ne mocskoIlya a Szerit-földet. Christus
Urunk pedig, a Vég-vacsorakor, nem elégedék azzal, hogy az ő

Apostoli mezít-Iáb lennének: hanem azt akará, hogy, ha mi mocsok
és porocska lábokra ragadott, az-is, szép tiszta vízzel lemosassék,
minek-előtte részek legyen a mennyei Vacsorában. Akarván ezzel
értésünkre adni, hogy nagyobb tisztaság kívántatik ennek a Szerit-
ségnek vételéhez) hogy-sem az Istennel-való beszélgetéshez. És, ha
Moyses ő-maga vonta le saruját: az Apostolok nem magok kezével
mosogatták lábokat, hanem önnön-maga az Ur Christus mosta és
törlötte. Ezzel-is példázván ; hogy, oly nagy és csudálatos az a
készűlet, melyehez a szentséges Saeramentom-hoz kívántatik, hogy
ennek megszerzésére, egyéb kéz és egyéb hatalom nem elégséges,
hanem csak az Ur Christus tisztaságos kezei.

Második készűlet az; hogy nagy alázatossággal és böcsüllettel
járúllyunk a Christus testéhez. Eszedbe jusson, oh ember, mikor
az Oltárhoz akarsz menni, hogy az Oltári-szentségben nem jelt és
árnyékot vészesz; nem az ó testamentomi, Panes Propositionis.
kenyeret vészed ; 2 mellyet melegen és lelki indúlatok buzgóságával, 2 Lev. 24.v.5.9.

kellett minden Szornbaton az oltárra tenni: melyből, noha árnyék 1.Reg. 21.v. 6.

vólt, de csak szent helyen, de csak tiszta testel kellett enni. It
pedig, önnön-magát a Christus JESUST, a menynek földnek teremtő

Istenét vészed : kinek színe-előt 3 udvarolnak a mennyei angyalok; 3 Dan. 7. v. ID.

és, a mint Szent Jób-nál olvassuk, "Columnce eceli eontremiseunt'Job,26.v.l1.
ad nuium. ipsius ; pil1antására az egek oszlopi reszketnek. Más-felől,

fordítesad magadra szemeidet; és, ha jól meggondolod méltatlansá-
godat, nagy alázatossággal felkiálthatsz Ersébet aszszonnyal : 5 Unde 5 Luc. l. v. 43.

hoc mihi,. honnan érdemlettem Uram tőlled, hogy személyed-szerént
hozzám jőj és meglátogas? 6 Domine non sum dignus: Uram, bizony 6 Mat. 8. v. 8.

tellyes szűből és tekélletes igazsággal mondom, hogy én arra nem
vagyok méltó, hogy hajlékomba jőj, a kit egy szóddal meggyó-
gyíthatsz és minden javakkal gazdagíthatsz.

Mikor Mifibozet hallotta vólna Dávidtúl ; "Comedes panem super 7 2.Reg.9.v.10.

mensam meam ; hogy királyi asztalhoz hívatik és ot lészen kenyere;
felkiálta: Quis ego sum servus iuus, quia respexisti super ca/tem
martuum ? Uram, ki vagyok én, hogy szemeidet reám vessed és

l ~.
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asztalodhoz ültes? mint egy hólt eb, olIyan vagyok hozzád-képest.
Ha egy király fia, egy világi királynak ezt mondotta, mikor a
király asztalárúl egy darab czipóval kínáltatott: tehát mí szegény
elvetett férgek, mit mongyunk Istenünknek, a ki nem kenyérrel,
hanem az ő szentséges Testével táplál minket? Nem lehet oly
alázatosság, melynél nagyobbat nem kíván ennek a Szentségnek
vétele.

Salanion annyi sok millió kőItséggel, nagy gazdagon és éke
sen elkészíté az Isten templomát: de, mikor szemét az isteni felségre

l 3.Reg.8.v.27. fordítá, felkiálta: l Ergone putandum est, quod vere DEUS habiiet
super terram? Si eceli eteloruni te capere non possunt. quanto magis
domus hcec quam cedificaoi? Hihető-e hogy Isten a földön lakik?
Ha az egek egei Istent meg nem foghattyák, mentűl inkáb nem
elég néki ez a ház, mellyet éppítettem. Mí tehát mit mongyunk,
keresztyének, mikor a Szentségben hozzánk-jövő Christus felségét,
a mí gyarló, bűnös, fogyatkozott állapatunkal, egybe-vettyük P
Bizony, úgy tetczik, méltán kiálthattyúk Szent Péter-rel: Uram,

2 Luc. 5. v. 8. 2Exi a me, quia homo peccator sum ; ne jőj én hozzám, mert én
igen bűnös ember vagyok. Nem néked-való ez a büdös hajlék.
De, ha akarod Uram, jelen-Iéteddel megékesítheted ; fényességeddel
megvilágosíthatod az én rút setétségimet.

Harmadik és utólsó készűlet; az igaz szeretet. Ha valamiben
mutatta Christus hozzánk-való szereteti nagy-vóltát, ebben az
Oltári-szentségben mutatta. Annak-okáért, mikor a Vég-vacsora
rendit írásban akarta foglalni Szent János. azon kezdette szavát;

3 Joan. t3.v.l. hogy, mivel Christus szerette az övéit, 3 In finem dilexit illos ;
utóllyára szeretetinek nagy-vóltát kimutatta. A ki szeret valakit,
azt kívánnya, hogy mindenkor vélle együtt légyen és el ne távozzék
tőlle: ha mikor el kel válni és távozni szeretőjétűl, örömest oly
emlékezetre-valót hágy nálla, melyből gyakran újúllyon rólla-való
gondolattya. Mind a két dolgot, tekélletesen megtellyesítette Christus
a Vég-vacsorában. Mert, noha látható ábrázatban elment tőllünk:

de láthatatlanúl velünk maradott a Sacramentom-ban. Ennek-felette,
külső jelt-is hagyott, mely alat az ő Teste elrejtetett; a végre,

• Luc. 22. v.19. hogy, 4 In meam commcmoraiionem, azt az ő emlékezetire együk.
6 l. Reg. 18. Egy szóval: miképpen Jónatás 5 azzal mutatá, hogy úgy szerette

v. 1. 3. 4. Dávidot, Sicut animam suam, mint maga lelkét; mert minden öltö
zetit és fegyverit néki adá: azon-képpen Christus, azzal ismérteté
hozzánk-való szeretetit, hogy nem külső őltözetit, hanem a maga
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saját Testét adá nékünk; 1 Ut de carmbus ejus saturemur :" hogy l Job, 19. v. 22.

azzal elégítenők lelki éhségünket.
Mivel azért Christus ily nagy szeretetit mutatta hozzánk ebben

a Szentségben, szükség, hogy mí-is, az ő szerelmével megrészeged
gyünk és úgy járjunk ehez a Szentséghez. Mert, nem egyéb ama
2 Nuptialis vestis, menyegzős köntös, mely-nélkül nem szabad sen- 2 Mat.22.v.12.

kinek a Christus asztalához ülni, hanem a szeretet.
Nó tehát, keresztyének, szeressük a mí Urunkat, ki így sze

retett minket. Tisztellyük és böcsüllyük Megváltónkat, a ki aszta
lához ültet minket. Nagy alázatossággal részesüllyünk annak Tes-
tében, a kinek, :1Delicice esse cum filiis hominum, gyönyörűsége 3 Prov. 8. v.31.

abban vagyon, hogy velünk lehessen. Ugyan-is, mihez lehet
nagyob kedvünk, mint ehez a vacsorához, melyben minden jót
találunk? Ha lelki vakságban és tudatlanságban vagyunk: meg-
nyittatik szemünk, 4 In fractione panis, ennek a mennyei kenyér- 4 Luc. 24.

nek szegésében; mint Jonatás-nak oa méz kóstolásban. Ha sze- v. 30.31.
6 1. Reg. 14.

gények vagyunk, meggazdagít Isten, Szent Fia hozzánk vételével ; v. 27.

mivel, a mely Isten Szent Fiát nékünk adgya; 6 Quomodo non 6 Rom.8. v.32.

cum illo omnia nobis donabit? azzal-eggyütt, minden javait velünk
közli. Ha ördögi kísértetek háborgatnak : valamint Egyiptom-ban
7 elkerűlte a verő Angyal a sidók házát, bárány -vért látván a 7 Exod. 12.

küszöbön; úgy elfút és bántani nem meri azokat, kik 8 meg- v. 13. ct 23.
, , , , 8 Apocal. 7.

jegyeztettek ; és, dealbarunt, megfeíntettek lelkeket a Bárány vere- v. 14.

ben. Mivel azért, 9 Major est, qui in nobis est, nagyobb az ördögnél 9 1.Joan.4.v.4.

az, a ki mí-bennünk vagyon: mikor méltán vészük Christust, nem
kel az ördög hatalmátúl és csalárdságátúl félnünk. Ha ellenségünk-
tűl nyomorgattatunk : 10Parasti in eonspectu meo mensam, adversus 10 Ps. 22. v.5.

eos, qui tribulant me: azért készítette Isten ezt a mennyei asztalt,
hogy erőt adgyon minden ellenségink győzedeImére: és, 11 In for- II 3. Reg. 19.

titudine Cibi illius, ambulemus usque ad numtem. Dei; annak az v. 8.

ételnek erejével, mindeneken által-menvén, az Isten hegyére, az
örök bóldogságra juthassunk. Ha a bűnök rosdái lelkünket elfog-
ták: 12 Deus noster ignis consumens est; emésztő tűz az Ur Christus ; 12Deut.4.v.24.

kitisztít minden rosdából, ha ezzel a Szentséggel élünk. Mert, a
Tridentomi Conciliom szava-ként; az Oltári-szentség, 13 Antidotum 13 Concíl.Trid,

est, quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus Eseshs, ~3. de
. , uc arist. c. 2.

prceservamur; oly óltalmazó orvosság, mely a rninden-napi vet-
kekből kitisztít; és a halálos bűnöktűl mególtalmaz. Végezetre;

• Közm. Nagy szeretetet jelent.
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ha könyörgésünk-által irgalmat akarunk nyerni Istentűl: részesül
lHeb.12.v.24.lyünk ebben a Vérben; mely foganatosban 1 kéri az irgalmasságot,

hogy-sem az Abel vére a boszszú-állást. És ezt, az ő Szent Fia
Vérének kiáltását, bizonyoson meghalgattya Isten, ha mí-is a Szent

v.25. Pál szavaihoz tartyuk magunkat; ki arra ínt, Videte ne recusetis
loqueniem, hogy meg ne vessük, siketségre ne vegyük, a mit ugyan
ezen Vér kiált nékünk: mely nem egyebet kiált, hanem, hogy

"Rom.13.v.14. 2 Induimini JESUM Christum; Christus JEsus-ba öltözzünk; az ő

erkölcsét kövessük: úgy visellyük életünket, a mint azokhoz illik,
kik az Ur Christus Testével, Vérével tápláltatnak. És, minek-utánna

4Gen.32.v.26, hozzánk vészük, 3 Non dimittamus eum, nisi beneaixerit nobis;
el-ne bocsássuk, valamíg azt a mennyei áldást nem veti reánk,
mellyel az örök bóldogságra jussunk: mellyre segéllyen minnyá
junkat az Atya, Fiu, Szent Lélek; Szent Háromság, egy bizony
Isten. Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

A Christus Testének valóságos jelen-léte a Sacramentomban
megbizonyíttatik.

Mikor a babylóniai fogságból kiszabadúlt vólna az Israel népe
és újonnan fel akarná éppíteni az elpusztúlt Jerusalem és templom
falait: azt mongya a Szent Irás; hogy a környül-lakozó népek,
felfegyverkezvén ellenek, azon mesterkedtek, hogy elkezdett mun
kájokat félben-hagyassák; és ne engedgyék, hogy erősségek légyen,
melyben bátorságoson nyughassanak. Látván az Isten népe ezt a

;; 2. Esdrre 4. gonosz szándékot; 4 Una manu tenebant gladium et altera faciebont
v.17. opus " félben nem hagyá munkáját, hanem, eggyik kezében kardot

tartván, másikkal rakta a falokat.
Ezent kel cselekednünk nékünk, kik, isteni hívatalunk-szerént,

azon igyekezünk, hogy az Isten várasának, az Anyaszentegyház
nak, ennyi tévelygésekből terjedett pusztaságát ; fiainak esetiből
származott falai omlását; az ördögnek és az ő pártos társainak
csalárd igyekezetek-ellen, felállassuk és óltalmazzuk. Mert szükség,
hogy azokat-is éppítsük és oktassuk minden tekélletességre, kik az
Anyaszentegyház eggyességében találtatnak; és, mint eleven kövek,
az igaz szegelet-kövön, a Christus JEsus-on éppítetnek : de emellet
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kívántatik, hogy kardot-is ráncsunk és vitézkedgyünk a Christus
akla-körűl incselkedő farkasok-ellen: az-az, ne csak óltalmazzuk
és magyarázzuk az igazságot, hanem roncsuk és kigyomlállyuk
a hamisságot.

Bezzeg szeb és gyönyörüségesb vólna, ha a jeles innep-napo
kon, békét hagyván minden viszsza-vonyó versengésnek, csak az
isteni szeretetnek és méltó háladásnak gerjesztésében foglalhatnók
tanitásunkat: de, bűnünk érdeméből, oly üdőt értünk és oly hely
ben lakunk, hogy kételen, táborba-is kel gyakorta szállanunk, az
igazság óltalma-rnellé. Ah, mely drága dolog vólna,ha rninnyájan
eggyet értvén, égyenlő szűvel-lélekkel vallanók; hogy ugyan azon
Christus, a ki mí-érettünk a Kereszt-fán áldoztatott, jelen vagyon
ebben az Oltári-szentségben és őtet egyaránt tisztelnők a mái szép
Processió-ban l Ah, mely kedves vólna nékem-is, ha a mái napon,
annak magyarázásában végezhetném tanításomat, mely nagy jó
vóltát, szerelmét, irgalmasságát mutatá hozzánk édes Üdvözítőnk,

mikor a maga Szent Testét, Vérét adta nékünk eledelűl!

De, mivel a velünk-határosok, káromló kiáltásokkal, szűnetlen

sértegetik az igazságot; nem-csak nem hiszik, hogy az Oltári
szentségben valóságosan jelen vagyon a Christus Teste: de ugyan
csúfolnak, szidalmaznak, bálványozóknak, kenyér-imádóknak nevez
nek minket, hogy a mái napot az Oltári-szentség tiszteletiben
fogyattyuk; és Processio-járásunkal nyilván vallást tészünk, hogy
mí ugyan azon Christust hiszük it jelen lenni, mely a Kereszt-fán
érettünk áldoztatott. Annak okáért, e mái tanításomban , világos
Szent Irásokból , megbizonyítom; hogy amí Megváltónk Szent Propositio.

Teste) Vére valósággal jelen vagyon az Oltári-szentségben: mely-
ből minden ember megtanúlhattya, minémü nagy tisztességet kel
tennünk az Oltári-szentségben-lévő Christusnak, mind a mái Pro
cessió-ban, mind mikor a Szent Misét halgattyuk.

A Kalaúznak tizen-eggyedik könyvében vannak a bizonyságok: mellyeket
másodszor it leírnyia nem szükséges) megtalállya a Kalaúeban, a ki olvasni
akarja.
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PÜNKÖST-UTÁN II. VASÁRNAP.

ATyÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVJ<:BEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének) a mái
Szent Eoangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista) könyvének tizen
negyedik részében) melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon:
halgass átok isteni félelemmel.

1 Luc. 14.v.16. Az üdöben l monda JESUS a fariséusoknak: egy ember
nagy vacsorát szerze és sokakat híva. És elküldé szolgáját
a vacsorának óráján, megmondani a hivatalosoknak, hogy
eljönének : mert már mindenek elkészíttettek. És eggyüt
minnyájan kezdék menteni magokat. Az első monda
néki: majort vettem: szükségem vagyon, hogy kimennyek
és azt meglássam: kérlek téged, mencs-meg engem. Másik

Hogya viIágmonda: öt iga ökröt vettem és azok-próbálni mégyek:
javain nem kel ké l k r dM' d r l 'kapni. er e tege, mencs-meg engem. as mon a: le eseget
Latius Dom. vettem és azért nem mehetek. És visza-térvén a szolga
XXIV. post '
Pentecost. megmondá ezeket az ő Urának. Akkor megharaguván

Coricione 1. l 'd b d l' . , k ki ha cse e es-em er, mon a szo gaJana : meny- l amar a
váras úczaira és szorossira ; és szegényeket, és erőtleneket,

és vakokat, és sántákat hoz-bé ide. Es monda a szolga:
uram, úgy lett, a mint parancsoltál; és még hely vagyon.
És monda az Ur a szolgának: eregy-ki az útakra és
sövényekhez; és kénszerícs béjöni, hogy megteIlyék az én
házam. Mondom pedig néktek; hogy senki ama hivatalos
férliak-közzül, meg nem kóstollya az én vacsorámat.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötű-szerént-való magyarsága. Melyböl)
hogy lelkünk éppületire tanuságot vehessünk) és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk) hanem cselekedettel teliyesitcsük, kérjünk aitatos szűvel Szent
Lelket) mondván: Mí Atyánk) etc. üdvöz légy) etc.
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A mennyei bóldogságrúl.
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G Matt. 13.
v. 45.

7 Matt. 20.
v. 10.

A mennyei bóldogság, mellyet Isten készített választottinak, 1 l. Cor.2. v.9.

olv felséges dücsösség oly gyönyörüséges öröm hogy azt senki & Isai. 64. v. 4.
.J " ' • ' , 2 Bernard. ep.

az egy Istennel egyeb, gondolattyavai meg nem foghattya. Mert, 114. Cui com-

l szem azt nem látta, fül sem hallotta, emberek szívébe nem-is parata omnis

ütközött annak tekélletes állapattya. 2 Ahoz-képest, minden világi m~;~l~e~~~::n
öröm szomorúság; minden gyönyörűség gyötrelem; minden édesség nis suavitas,

epe; minden szépség rútság: és valami kedvet tölthet és gyönyör- d~~~:st~::~e
ködtethet e földön, únakozás és kedvetlenség, ha e mellé vettetik. rum: o:Une dc

Nincsenek azért az emberi nyelvnek szavai, mellyek a mennyei d
coru m,

fre-, um: omne
bóldogságot vólta-képpen magyarázhassák. Es, ha Szent Pál-lal, quod deiectare

"a harmadik égbe ragadtatunk-is, egyebet errűl nem mondhatunk; possit, rnole-
sturn.

hanem, Vidi arcana. qua non licet homini loqui; hogy oly titkokata 2. Cor. 12. v.

láttunk, mellyet ki nem mondhatunk: mert, 4 Nemo scit, nisi qui 4.
. 't ki dh . d h ki l' . 4Apoc.2.v.17.accipu ; sen l nem tu attya mlCSO a az, anem, a l e veszí.

Mindazáltal, hogy rész-szerént és árnyékokban ezt a nagy jót
ismétnők; és ennek isméretivel, akaratunkat gerjesztenők kiván
ságára és keresésére: az Atya Isten bőlcsesége, sok külörnböző

hasonlatosságokkal terjeszti lelki szemeink-eleibe, a mennyei ból-
dogság méltoságát. Néha nevezi ezt elrejtett kincsnek: 5 mellyet, 5 Matt. 13.

a ki meg nem talál, örökké szegény és minden fogyatkozásokkal v. 44.

tellyes: a ki pedig ezt feltalálJya, örökké gazdag és nem szűköl

ködik. Néha nevezi drága gyöngynek : 6 mely ékesíti és minden
dücsösséggeJ fényeskedteti az ember lelkét. Néha nevezi 7 oly
pénznek, mellyel fizet Isten a munkásoknak: példázván ezzel;
hogy, miképpen annak mindene vagyon, a kinek pénze vagyon;
mert, 8 Pecunice obediunt omnia, a pénznek engednek és meghódol- 8 Eccles. 10. v.

nak mindenek: úgy annak, a ki ehez a bóldogsághoz juthat, 19.

semmiben semmi fogyatkozása nincsen. Néha nevezi "rnenyegző-vaeu.ee.v.to.

nek: mivel azokat a lelkeket mellyek most Christus jegyesi, a 2. Cor. l l .v. 2.

mennyei bóldogságba viszi haza: ot lészen lOményegzője a Bárány- 10 Apocal. 19

nak. Miképpen azért a menyegző napján, minden örömmel és v. 7. II

ékességgel, minden böcsüllettel és vigasággal bévelkedik a rneny
aszszony: úgy a mennyei menyegzőben, az igazak lelke, .minden
isteni ajándékok bevségével tellyes lészen.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 18
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Végezetre; a mái Evangeliomban, nevezi Üdvözítőnk a mennyei
1 Isai. 25. v. o. bóldogságot nagy vacsorának, 1 nagy vendégségnek ; melyben, a

gyönyörüségek bora, söprű-nélkül vagyon.
A nagy vendégségekben csak nem eggyüt találtatnak minden

világi gyönyörűségek, mellyek egyébüt oszolva híntettek. Mert ot,
a szem bételik fris őltözetek, gazdag kárpitok, drága ezüst-arany
edények látásával : a fül gyönyörködik, sok külörnböző musikák
zengésével, énekek hangoskodásával : az illatozás vídámodik, pésma
szaggal, sok jó-illatú virágok, vizek és étkek párájával. Végezetre,
a kóstolásnak jó-ízű étkekkel és édes italokkal, kedve telik. Noha
azért Meny-országban, testi menyegzők, ételek, italok nem lésznek;

Matt. 22. v. mivel ot, 2 Erunt sicut Angeli Dei ; minnyájan ollyanok, mint az
30. LU;5.20. v. Isten Angyali: de, akarván Christus ismértetni, hogy a bóldog

ságban, minden jók és vigaságok eggyüt-találtatnak, Meny-országot
nagy vacsorának nevezte: rnelyben a hatalmas Isten, mint régen

3 Esther,1.v. 3. Assvérus, 3 gazdag vendégségben, megmutattya dücsösségének kin
csét, hatalmának nagy-voltát, javainak fogyhatatlan forrását,

Erre a nagy vacsorára, erre a végetlen bóldogság lakodalmára
Propositio és örök vígaságára, híjt Isten minket. Azért, hogy ezt megtudgyuk

böcsüIleni; és egy rosz major-vételért, egy eke-barom nézésért,
egy aszszonkáért, ezt meg ne vessük, mint az evangeliomi bolond
hívatalosok : a menyíre Isten tudnom adgya, ez jelen-való órában
megmondom; meiy nagy dücsősség és boldogság az, mellyet készített
Isten híveinek Meny-országban. És elsőben; szállok a kelyrű], mely
ben lészen ez a nagy vacsora. Másodszor, megjelentem; kikkel és
minémű nyájaskodó tarsasdgokkal, lészünk az örök dúcsosségben,
Harmadszor: azokrúl a gyönjörüséges áldomásokrúl emlékezem,
mellyekkel bétellyesedűnk Meny-orszdgba», Kedves, gyönyörűséges,

vigaságos dolgok ezek: igen alkalmatosok, meIlyek emlékezetivel
menybe emeltessék kivánságunk ; és e világi nyomoruságinkat ezek
reménségével gyámoIítcsuk. Legyetek figyelmetesek: és, ha nem
egyebet, azt tanúIlyátok a mái predikáczióból: hogy, rninden szo
moruságokban és fogyatkozott igyetekben, Szent Dávid-dal azt

4 PsaI.121. v.I. mondhassátok : 4 örvendeztem azokban, a miket hallottam: hogy
az Úr házába mégyünk.

r. RÉSZE. Ha értenők nevét a bóldogságnak: elég vólna ennek említése,
hogy tellyes életünk fáratságát, minden elménk gondolattyát, min
den tehetségünk erejét ennek keresésére és elnyerésére fordítanók.
Nem kellene erős okokat állatnunk, mellyek elménket meggyőzvén,
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elhitetnék, hogya mennyei bóldogsághoz-képest minden világi
felséget ganéjnak, rninden fáratságot künyűnek kel tartani: holot
magán a boldogság neve mind ezeket foganotoson szívünkbe óltaná,
Mert, a bőlcs Doktorok tanítása-szerént, l Beatitudo est status, bono- I Boétius, lib.

rum omnium congregatione perfectus ; a boldogság oly állapat, 3. d,e Cons~tat.
. , kasá ké l b l Philosophíca.melyben rninden Jok so rasaga te el etesen egy e-kapcsoltati c. Prosa 2.

Allapatnak mondatik: mert a főldön mindenkor változunk és 2 azon 2 Job, 14. v. 2.

állapatban soha nem maradunk: de a boldogságban, minden vál
tozás-felet, bátorságos, állandó, másolhatatlan állapatban helyhez-
tetünk ; mivel senki bóldog nem lehet, ha fél és retteg állapattya
elvesztésén. Oly állapatnak mondatik pedig a boldogság, melyben
tekélletesen és fogyatkozás-nélkül, minden jók vannak: mert, valami
fogyatkozások a világi jókban elegyíttetnek, azoktúl mind tiszta
és üres a bóldogság. Nincs e földön oly jó, mely abajdócz és
elegyes nem vólna; mely változó és álhatatlan nem vólna; mely
únalmat és kedvetlenséget nem szerezne; mellyen-kivűl ember sokat
nem kívánna: de a boldogság tekélletesen magában foglal minden
jót, mellyet ember kívánhat: úgy hogy megelégszik azzal az akarat,
bétellyesedik a kívánság. Mert, a Beatus non est, nisi qui et habet 3 Aug. tom. 3.

omnia, qua: uult, et nihil vult male; az a bóldog, a kinek mindene I. 13. d.e Trinit.

vagyon valamit kíván, és semmi gonoszt nem kíván: a ki azt e. 5. III fine.

mondhattya Szent Dávid-dal, 4 hogy megelégedett és örömmel téli, Psal.I6.v.15.

tőltetett. Ps al 35. v. 9.

De, hogy ezeket mélyebben ércsük : jer szóllyunk rész-szerént,
az előnkbe vett rendel, a mennyei bóldogságrúl.

ELSŐBEN: hogy böcsülletes-vóltát a bóldogok lakó-helyének
megismértesse Isten, nevezi ezt a Szent Irásban Meny-országnak,
Isten várasának, Isten házának. Mert a magas menyben lészen a
bóldogok lakóhelye; és Meny-országot bírván, 5 minnyájan királyok 5 Apoc, 5. v.f O,

lésznek. Ez pedig oly ország, melyben mindenek rnérték-nélkül cap. 20. v. 4. 6.

eggyüt-vannak, valamik dícsíretessé és kívánatossá tehetnek egy
országot.

Igen szép a Meny-ország ; mint csak külső tekintetinek ékes- Sursum, sur

ségéből-is megtetczik. Mert, hová lehet szeb dolog, mint a kerék sum AaslPicia~
• mus, la ant-

kék Egnek csudálatos bóltya, mely fejünk-felet ál? Néztétek-e tiszta malia inclinata

étszakának idején, mely sok szép szikrázó csillagokkal ragyag, r ad tchrram:.
racres ormms

mint annyi drága gyémántokkal tőzött menyezet ? A teli hóldnak erecta, ut ere-

ezüst-színű világosságát; a tiszta napnak aranyas tűndöklését és los. aspi.eiat,

r' r ". 1'1' l Iamikor P E k '1 patriarn videat,renyesseges sugant szem e téte c-e va ami or. ze, a nu {et sze- optet, queerat.

18'
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műnkel látunk, csak pádimontorni a bóldogok lakó-helyének: csak
lábokkal tapodgyak ezeket a mennyei Szentek : ezeken-fellyű!

vagyon a dücsösség helye. Azért, ha illyen a pádirnontorn, gon
dold, minémü a derék ékesség? Ha csak ez-is, a Meny-ország külső

szépsége, édesgeti és magához vonsza kivánságunkat ; ha csak
ezért-is méltó vólna a rút főldet minden javaival megútálni és
semminek tartani: mit kel itílni belső és láthatatlan javairúl?

Igen nagy és meszsze terjedett a Meny-ország: úgy, hogy
emberi gondolat meg nem foghattya nagyságát: mértéke sincsen,
mellyel ezt által-érhesse, Melyre-nézve csudálkozással kiáltya Baruch

l Baruch, 3. Proféta: 10h Israel, mely nagy az Isten lakó-helye! A világi ből-

v. 24. esek erős bizonyságokkal hitetik, hogya látható fényes nap, sőt

amaz igen aprónak-tetcző levegő vagy szikrázó csillagok nagyobbak
a főldnél , melyennyi királyságokra, tűzzel, vassal osztatott.
A csillagos éghez-képest a földet olyannak mutattyák, mint a ten
gerhez-képest egy csep vizecske ; a nagy hegyekhez-képest egy
kis fövenyecske. Hát micsodák lésznek mindenek a legfelsőb éghez-

2 Joan. 14. v. 2. képest, melyben lsten, 2 Mansiencs multas, számtalan lakó-helyeket
készített választottinak ? Némely túdósok azt merik mondani, hogy,
ha a Meay-ország egyenlő részekre osztatnék a bóldogok-közöt,
mindeniknek jutna annyi, mennyi az egész főld-kerekségének nagy
sága, melyennyi fejedelemségre szaggattatott.

Csendesz és bátorságos a mennyei ország: mivel, a Szent Pál
, Rom. 14. mondása-szerént, 3 Reg11um Dei est justitia) pax et gawdium : az lsten

v.17. országa igasság, békeség és öröm. Azért, a világi nyavalyák oda
nem férnek: változás és nyughatatlanság ot nem lehet: sem hév,
sem hideg; sem esők, sem meny-dörgések; sem betegség, sem
hadakozás; sem egyéb átkaí ennek a siralom-völgyének, ot nem
találtatnak.

Minden gyönyörűséggel és vigassággal gazdag a Meny-ország :
4Gencs.2.v.8.Akár-minémü kedves lakó-hely légyen e főldön; még ha 4 a gyönyö
cap. 3. v. 23. rűség paradicsoma vólna-is, csak árnyék a Meny-ország javaihoz-

'Isai.33. v. 21. képest. Mert, 5 Solummodo ibi 11lagnificus est Domintes noster ; csak
a mennyei Jerusalem-nek gazdag és mozdúlhatatlan javai-közöt
mutattya lsten az ő felségét. És, a mint Szent Agostmt szól, ha
Isten a főldön, mely nékünk a barmokkal közönséges istállónk,
sőt törnlöczünk ; nem csak választottinak, hanem ellenséginek és

C
6A

.
ug. 2242. de

b
örök kárhozatra menendőknek-is, ennyi sok kedves alkalmatossá-

ivit.c, . su
finem. gokat és gyönyörűséges jókat adott: 6Quid dabit eis, quos pra:-
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destinavit ad vitam, qui hcec dedit etiam eis, quos prcedesiinaoit ad
mortem? Qua: bona in illa beata vita j aciet eos sumere. pro quibus
in hac miseria voluit Unigtnitum Filium suum, usque ad mortem
mala tanta perferre? Vallyon mit ád a más világon választottinak,
kikért az ő Szent Fiát ennyi sok kínok-alá vetette ebben a nya
valyás életben? Ha az Isten ellenségi ennyi gyönyörűséges jókkal
bévelkednek e főldön : gondold, mit készített Isten az igazaknak
abban az országban, melyben jutalmazza hívségünket és maga
bév-kezű gazdagságát menyegzője napján mutogattya?

Ezt a nagy, szép, gazdag országot ígérte Isten azoknak, kik
néki szolgálnak: és azt fogadta, hogy királyokká tészi őket, l nékik l Matt. 5. v. 3.
adván az egész Meny-országot; hogy, 2 Heredes regni) quod pro- 2 Jaco~:2. v. 5.

misit Deus diligentibus se ; örökösi légyenek annak az országnak,
mellyet ígért Isten szeretőinek. Hallyad az igéretet: aQui vicerit, 3 Apoc.3.v.21.
dabo ei sedere mecum in throno meo, sicut et ego sedi cum Patre
mea in throno ejus ; a ki győzedelmes lészen, velem-egyetemben
királyi-székbe ültetem, miképpen én-is az Atyám székiben ülök.
És ő-magok a Szentek azzal dicsekednek, 4 hogy ők királykodnak 4 Apoc.ö.v.f O,

az egész világon. A királyi-székhez királyi-koronát-is ígér: 5Hív~ap.2o.v.4.6.Apoc. 2. v.10.
légy (úgymond) halálig, és az élet koronáját adom néked. Az cap. 3. v. 11. c.
utólsó itíletnek Sentenciajá-ban, ország birodaimára híja Christus 4. v. 4.
az igazakat: 6 Jőjetek, én Atyám áldotti, bírjátok a néktek-készített 8 Matt. 25.

országot. Azon-egy országot ígéri minnyájunknak : mert, fogyat- v.34.
kozás- és osztozás-nélkül, úgy részesűlünk a tellyes királyságban,
mint most a nap fényessége és melegsége egy-aránt elhat minnyá-
junkra ; és azzal keveseb részünk eggyikbensincsen, hogy többen
részesek ezekben.

Az országokban sok puszta helyek, kopár hegyek, seppedékek
és vadon erdők vannak. Ennek-felette a nagy országokban külörn
böző nyelvek, szokások és törvények találtatnak: azon ország
béliek-közzűl sokan egy-mást nem láttyák ; sokan semmi barátságot
vagy ismeretséget nem vetnek egy-mással. Hogy azért, a bóldogok
mennyei országokban, efféle fogyatkozásokat ne gondolnánk, a ból
dogok lakó-helyét Isten várasának-is nevezi. Mert noha, mint ország,
meszsze terjed, de azért mindenestűI ollyan, mint szépen építtetett
és ékesíttetett váras, melyben a polgár-társok ismérik egy-mást:
egy nyelven, egyenlő szeretet törvényével élnek: és egy-mással
nyájaskodnak. Errűl a várasrúl szólván Szent Dávid, azt mongya:
7Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei ; dücsösséges dolgokat mon- 7 Psa!. 86. v. 3.
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l Tob. 13.v.2!. dottak te-felólled, Isten várasa. Mert, a mint régen 1Tobias jelen
2 Apoc, 21. v. tette, és az-után Szent János 2bevségesben felírta, ennek a várasnak

18.19. fondamentomi drága kövek; kapui válogatott gyöngyök ; uczái és
éppűleti merő aranyak; és oly fényessek, mint a cristaly. Az illyen
mondásokkal nem azt jelenti a Szent Lélek, hogy Meny-országban
kövek és aranyak, gyöngyök, cristalok vannak: hanem azt akarja
ismértetni, hogy a mennyei váras annyíval ékesseb és gyönyörű

ségesb a világi lakó-helyeknél, menyível böcsülletesb az arany a
sárnál; a gyöngy és drága kövek a hitván téglánál: és hogy ot
minden tiszta, szent, állandó, világos, mint a fényes cristaly,
mellyen által-látczik mindenek gondolattya.

Keresztyének, ha ebbe a várasba akartok jutni, szükség, hogy
"1.Pet.:?v.l1.e világon úgy él1yetek amint jövevények és szarándokok. Ne esi
• Gen. 4. v. 17. nállyatok it várast, mint Cain ; 4 mert ő-rólla mongya elsőben a

Szent Irás, hogy várast éppített ; hanem Ábrahámot kövessétek,
5 Heb.ll. v.1O. kirűl azt írja Szent Pál: 5 hogy apró hajlékocskákban lakott, mint

idegen helyen; oly várast reménlvén, melynek fondamentoma lenne:
mivel e világi romlandó várasok állandó fondamentom-nélkü1 van
nak: ma hólnap egybe-romolnak. Bizonyos, hogy mennyei váras
polgári nem lehetünk, ha világ polgári lészünk ; nem lehet, hogy it
vígadgyunk a világgal és Meny-országban uralkodgyunk Christussal.

8 Jacob. 4. vA. Mert világos szókkal taníttya a Szent Lélek, hogy 6 a világ baráti
l.Joan. 2.v.15. Isten ellenségi ; a ki it elvészi javait ama tobzódó gazdaggal, innen

örömre nem rnégyen, hanem gyötrelemre. Azért, ha gazdagok
1 Psal.61. v.Ll , vatta k, 7 Nolite cor apponere ; szíveteket a gazdagsághoz ne ragasz
81.Cor. 7. v.3!. szátok. 8 Utimini mundo, tamquam non utentes ; a világi jókkal úgy

éllyetek, mint nem tiétekkel. Oda-fel foházkodgyatok ; oda vágyód-
gyatok. A világi sirénál: éneke-mellől szem-béhúnyva, fül-bédugva
evezzetek; a mennyei bóldog váras emlékezetivel világi szarándok-

9 Luc. 9. v. 33. ságtokat vígasztallyátok és gyakran kiálcsátok : 9 Uram, jó nékünk
10 Psa!. 136. it lennünk, ebben a várasban. Azért, elszakadgyon kezünk, 10 meg-

v. 6. száradgyon nyelvünk eléb, hogy-sem ollyat cselekedgyünk, vagy
szóllyunk, mellyel ettűl elszakadgyunk.

II 2. Cor. 5. v.I, Végezetre, a bóldogok lakó-helye 11 ház-nak neveztetik: és Szent
12 Psa1.83.v.1. Dávid tellyes örömét annak reménségében veti, hogy 12Isten házába

mégyen. Nem azért mondatik háznak a Meny-ország, mint-ha nagy
nem vólna, és váras, vagy ország nevet nem érdemlene: mert

l" Joan. 14.v.2. ebben a házban 13 sok lakó-helyek vannak' és a Proféta álmélko-
l' Baruch. 3. v. , ,

24. dással kialtya, 14 mely nagy az Isten háza! Hanem ezzel a neve-
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zettel elsőben arra taníttatunk: hogy Meny-országban nem-csak
Szentek polgár-társai, hanem 1 Domestici Dei, Isten házi-cseléde 1 Eph. 2. v.19.

lészünk. Az országban és várasban sokan a királytúl távúl forog-
nak; sokan nem láttyák őtet, nem szellanak vélle : Meny-országban
minnyájan egy házban lakunk: Istennek belső szolgái lészünk :
mindenkor őtet nézzük; ő-vélle szóllunk. Másodszor: a ház nevével
előnkbe adatik, hogy, miképpen az egész várasban szeb lakó-hely
nincsen a király házánál; ékesb öltözetek, gazdagb fényességek
ebben találtatnak; minden rútság, minden éktelenség ettűl távúl
vagyon: úgy a Meny-ország minden ékességekkel fénylik; minden
rutságtúl üres. Által-látta ezt Szent Dávid és azért kiált eképpen:
2 oh mely szerelrnesek Uram a te hajlékid ! kivannya és ennek 2 Psal. 83. v. 2.

kívánásában elájúl az én lelkem. Ezt kívánnyuk mí-is, keresztyé-
nek; ezt keressük szorgalmatoson, míg üdőnk vagyon: hogy mrkor
bététetik az ajtó, 3 heában nezörgessünk. Ha e földön szép házakat 3 Matt. 25. v.

éppítünk, hogy rövid esztendők-ig, vagy talám csak egy-nehány ll.

napig nyugodalmason lakjunk azokban: méltó, hogy ot inkáb
éppítcsünk, a hol örökké maradunk.

MÁSODSZOR: a mennyei bóldogság méltósága azoknak böcsül- II. RÉSZE.
letes társaságában ál, kikkel eggyüt lészen örök lakásunk. Dücsös-
séges szókkal magyarázza Szent Pál a mennyei lakosok nyájas-
kodását: 4 tí, úgy - mond, keresztyének, nem a Sinai hegyre, nem 4 Hebr. 12. v.

a tűzbe, felhőbe és fergetegbe ; nem a trombita harsogások- és ret- 18.

tentő szózatok-közibe hivattattok : hanem 5 járúltatok az élő Isten óV. 22.

várasába, a mennyei Jerusalem-be, a sok ezer Angyalokhoz, a
Meny-országban íratott régiek seregéhez, a mindenek itílő Istenéhez,
a tekél1etes igazak lelkeihez, az Új Testamentom Közben-járójához.
Ezek a mennyei bóldogság-Iakosi, kikhez járulunk, mikor meg
dücsőittetünk: Ő-maga az örök élő-Isten: Ő-maga a mí édes Meg-
váltónk és kegyelmes Közben-járónk, a Christus JESUS: 6 Multorum 6 Hebr. 12. v.

rnillium Angelorum frequeniia : a sok ezer Angyalok sűrűsége; 22.

mellyek-közzűl 7 ezernyi ezeren udvarolnak, és tíz száz-ezeren kör-t Dan. 7. v.lO.

nyűl-állanak: a többinek pedig 8 száma nincsen; mint Szent Jób 8 Job, 25. v.s.

feljegyzi: a régi Patriárkák, Proféták, Apostolok, Mártyrok és min-
den üdőben virágzott igazak, 9 Quos dinumerare nemo potest ; kiket 9 Apoc. 7. v. 9.

senki meg nem számlálhat; krkrűl méltán mondhattyák Salamon-
nal, lU hogy nincs nyájaskodásokban keserűség; nincs únatkozás a 10 Sap, 8. v.16

véllek-Iételben, hanem öröm és vigaság. üh mely tekélletes gyö
nyörűség, ennyi sok Szentek társaságában élni! ezekkel szóllani
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és énekelni! kik eggyűl eggyig igazak, okossak, nyájasok és oly
l Jer.31.v.34.bőlcsek, hogy senki mást nem tanít: "Omnes enin« eegnoscent me,

a minima eorum usque ad maximum,. mert kicsintű1-fogva nagyig,
! Ap. 21. v. 27. minnyájan láttyák az Istent. Nincs ó-közöttök, 2 Aliquid coinquina

tum ,. semmi vétek és fogyatkozás; semmi rendetlen indúlat: hanem
minnyájan ollyanok, mint a rósa tövis-nélkül, a tiszta búza kon
koly- és polyva-nélkül, mivel a konkoly és polyva pokol tüzében
lésznek, Meny-országba nem vitetnek.

Ezek-közöt semmi viszsza-vonyás, vagy zúgolódás; semmi
külömbözés, vagy versengés; semmi kedvetlenség vagy idegenség
nincsen: senki nem gyanakodik másra; senki nem kételkedik másra;
sem írígység, sem böcsüllet és gazdagság-kívánás nem fojtogattya

s Rom. 8. v. 14. szívöket : hanem, mivel Isten mind 3 fiaivá fogadta őket, ők-is úgy
16. szeretik egy-mást, mint kedves atyafiak; és szűnetlen azt éneklik:

1. Joan. 3. v. 1. .
• Psal.132.v.1. 4 Ecce quam bonum, et quam [ucundum, habitare fratres in ullum;

ihon, mely jó és mely örvendetes az atyafiak eggyüt-lakása.
Úgy vagyon, hogy, mint a csillagok fényeskedése külörnböz

51. Cor. 15. v. egymástúl : 5 a Szentek dücsösségeben-is garádicsok vannak; és,
41. 42. miképpen a sas-keselyű nyilvábban nézheti a tiszta nap sugárit,

hogy-sem egyéb madarak; a tűz inkáb melegíti a közel-Valókat,
hogy-sem a távúl-állókat; az örök életben-is, a kinek bévségesb
érdeme vólt életében, gyönyörűségesben láttya Istent, hogy-sem
egyebek: de ebből a külörnbözésből senkiben nehézség, vagy ked
vetlenség nem serked; senki nem írígyli, senki nem kívánnya
a más bóldogságát. Mert, rniképpen a nagyob tűkör nagyobban
mutattya az ábrázatot, de azért akisseb tükör-is éppen azon ábrá
zatot kiképezi: úgy a Szentek minnyájan láttyák az Istent és azzal
megelégesznek; minnyájan Isten akarattyához kötik akarattyokat ;
minnyájan eggyek Istenben. Azért, ki-ki a más javát úgy nézi és
úgy örül azon, mint-ha . magáé vólna; mert nincs ot amaz osztozó,
metcn« et tuum, enyím és tiéd, mellyen az emberek ennyire ver-

• 1. Cor. 15. v. sengenek: hanem, 6 Deus omnia in omnibus. rnindenekben minden
28. az Isten; és, a mint Szent Agoston mongya: a töb Szentek láttyák,

de nem írígylik a nagy Szentek dücsösségét : mert másokban övék,
7 Aug. tom. 6. a mi magokban nincsen: 7 Videbunt, nec invidebunt: et collcetando,
de ~~ncta?vgir- quod in se non habent, habent in aliis. A mely úri-embernek töb

ginit, c. _ .
fia vagyon; mikor azon étekben észnek, vagy hasonló posztóval
ruháztatnak ; noha az öreg többet észik és töb posztóval őltözik :
de a kissebbik úgy megelégedik és oly csinnyosan ruháztatik,
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keveseb étellel és posztóval, mint az öregb a többel; és a kissebbik
nem kívánnya báttyának őltözetit, mely hozzá nem illenék; sem
hogy annyit egyék, mint a ki öregb nállánál; mert, IFinis edendi, I Seneca, ep.
bibendique, satietas est: hic plus edit, bibit .. ille minus : quid re/ert? 85. ud~tra me-

IUm.
uterque satur est, uterque non sitit. Azon-képpen Meny-országban
minnyájan megelégednek: senkinek nem lészen semmi fogyatko
zása, semmi nyughatatlan kívánsága.

Keresztyének; ha ama gazdag Sába királyné, '.I csak azért, hogy 23.Reg.lO.v.1.
Salamont látná és egy-nehány napig vélle nyájaskodnék, békeséges Matt. 12. v. 42

országából kibontakozván. meszsze földrűl, sok kőlcséggel, fárat-
sággal Jerusalem-be ment; ha a romai császárok és világ-bíró
hatalmasok az iszonyú pusztákra bujdostak, 3 hogy Szent Antal-lal 8 Athanas. in

egy-nehány órá-ig eggyüt-lennének, szent és nyájas szavait hal- Vita Si Antoníi.

gatnák ; ha e világnak valamely szegeletire egy mennyei Angyal,
vagy Illyés Proféta, vagy Szent Pál Apostol 4 alá-szállana : vallyon 4Philíp.1.v.23.
nem minnyájan kívánkoznánk-e hozzájok menni : véllek nyájas- Cupio dissolvi,, et esse cum
kodni? Ah, mely nagy bolondság, ha innen elválni, és oda menni Christo.
nem kívánkozunk, a hol nem egy Salamon) nem egy Angyal, vagy
Apostol vagyon; hanem a hol ennyi sok ezer Angyalokkal és Plato és Cicero
választott hívekkel sőt Christussal az ő Szent Annyával a töb azt mondották,
sok szentekkel örÖkké eggyüt-lehetUnk! Bizony, nékem oly gyö- h~~~Ze:;:~.
nyörűséges dolognak látczik, ennyi sok Szentek társaságában éshalnán~k,csak
nyájasságában élni, kik köz öt sem gonoszság, sem tudatlanság e~;~~t~~:~:L
nem találtatik; hogy, csak ezért-is, minden világi gyönyörűségetnének. Cane. 2.
örömest meg kellene vetnünk. Sőt, ha tellyes életünk minden napjait ~~:.. P~~;;~.
kínban kellene töltenünk ; ha ideig pokol tüzét kellene szenved- sub finem.
nünk, azért hogy Christust látnók és a Szentek társaságában len-
nénk; méltó vólna mindeneket elszenvedni; 5Si quotidie eperteret5 Aug. tom. 10.
nos termenia perferre .. si ipsam Gehennas« parvo tempore tolerare, oSerm.obn·Sl. d~

. 'd S . . mrn . S. qUiut digni essemus Christum tn ere et anctorum ejus numero sociari : cst 32. dc San-
nonne erat dignum pati omne quod trisie est, ut tant« boni, tantieque ctis.

gloria: participes haberemur?
De, bizonyos légyen minden ember, hogy senki a mennyei

Szentek társaságába nem juthat, valaki az ő erkőlcsöket életében
nem követi; valaki most azt nem mondhattya : "Nostra conuersatio 8 Phil. 3. v. 20.
in ccelis esi ; hogy az ő nyájaskodása Meny-országban vagyon.
It kel a mennyei erkölcsöker tanúlnunk; it kel a mennyei udvari-
ságot gyakorlanunk ; it kel az Isten országának 7 bennünk lenni, 7 Luc.17. v. 2.1.

A' k "1 l l kívá . l' l '1 Regnum Delrnennyei elet öveteseve; mert, va a d most {lvansagava es e me - intra vos est.
Pázmány Péter művei. VlI. kötel. 19
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kedésével nem nyájaskodik a mennyei Szentekkel, az-után sem
jút azok társaságába.

III. RÉSZE. HARMADSZOR és Utólszor : a mennyei bóldogság örvendetes
vigasága, édességes gyönyörűsége oly nagy lészen, hogy ebben

Ilsai. 66. v.ll. a Szentek, l Deliciis affluent ab omnimoda gloria ; minden dücsös-
ségek gyönyörűségével bévelkednek; és, a mint Szent Dávid-dal

2 Psal, 35. v. 9. Isaias mongya, nem mértékkel, hanem, 2 Torrente, gyönyörűségnek

Isai. 66. v. 12. sebessen-folyó tellyes pataki val részegíti őket Isten. Mert a bóldog
8Apoc.7. v.17. ságban 3 eltörli Isten könyhúllatásinkat: nem lészen ot halál és
cap. 21. v. 4. siralom; nem lészen bánat és keserűség; nem lészen múnka és

4Ap. 14. v. 13. fáratság; hanem, 4 Requiescent alaboribus,. nyugodalom lészen a
&~ob: :9v. 1{Övilági szarándokságtúl és vitézkedéstűl. Nem lészen 5 éhség, vagy
6 f~;~C' 7:~: 16: szomjúság; 6 nem lészen hévség, vagy hidegség; 7 nem lészen

1 Isai. 65. v. vénség, vagy gyermekség; nem lészen semmi alkalmatlanság:
8 M~~~.22~. v. hanem, 8 Gaudium et exultaiio usque in sempiternum, örökké-való

~1. öröm és vigaság lészen. Mert, a Christus mondása-szerént, bémennek
~~~: ;o~~;. az igazak az ő Urok örömébe: nem az öröm mégyen ő-beléjek;

mert, miképpen egy széles tenger bé nem mehet emberbe: úgy
a mennyei örömek nagy-vólta nem fér a bóldogokba, hanem ők

mennek az örömbe; hogy kivűl belől végetlen örömmel elboríttas
sanak. Nem-is valami magán-való, illyen vagyamollyan öröm ez:
hanem, absoluie gaudium, általlyában öröm, mely minden örömet
magában foglal; mivel ez nem emberek, vagy angyalok öröme,
hanem Gaudium Domini. az Úr öröme: Isten örömének részesü-

9 Matt. 24. v. lése; mely abból származik, hogy, "Super omnia bona constituuntur,
47. Istennek minden javai a Szenteknek adatnak.

Isaias Proféta summában foglalván az örvendetes jókat, mely
10 Isai. 58.v.1 i.lyekkel tellyesek a mennyei Szentek, hármat mond: 10 Először; hogy

isteni fényessége kkel megtelik lelkek. Másodszor; hogy az ő cson
tyok megszabadíttatik és mint valami szép kert, felékesíttetik.

Il Apoc, 7.v.17. Harmadszor; hogy soha el nem fogy az 11 élet vize, mellyel szom
júságok óltatik.

I. Azért, első és fő bóldogsága a Szenteknek az, hogy isteni
fényességgel tellyesek és az Isten világosságában láttyák az Isten

12PsaI.35.v.l0. színének fényességét: 12 In lumine tuo uidebimus lumen. A mí ter-
mészetünk világossága nem elég az Isten színe látására: mert,

18I.Tim.6.v.16. 13 Lucem habitat inaccessibilem. quam nullus hominum videre potest;
14 Arist, 2. Me- az Ist~n hozzá-j,árúlhatatl~n világosságban lakik, ~lellyet s~nki
taphys. text. 1. nem nezhet termeszet erejevel : mivel, a pogány. J 4 BoJcs mondasa-
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szerént, az isteni Felséghez-képest ollyan a mí értelmünk, mint
a bagoly szeme a verő-fényhez. Hanem az Isten fényessége meg
vastagíttya a mí erőtlenségünket, hogy, l In lumine uultus ejus l PsaI.88.v.17.
ambulemus, az Isten színének fényességébe nézzünk és azt vilá-
gosan lássuk. Most homályban, tűkör-által láttyuk az Istent: 2 Tunc 2 1. Cor. 13. v
facie ad [aciem ; Meny-országban színrűl színre az Isten orczáját 12.
úgy nézzük, mint ő Szent Felségétűl nézettetünk.

Az Isten orczája nem egyéb az ő istenségénél, mindenható
erejénél, végetlen bőlcseségénél és töb felséges tulajdonságoknál ;
meJlyek Istent megválasztyák és külömböztetik mindenektűl; mi-
képpen egy embert orczája és ábrázattya külömböztet egyebektúl.
Azért, mikor Szent Pál azt mongya, hogy Meny-országban színrűl

színre láttyuk Istent: azt tészi, a mit Szent János mondott, hogy,
"Videbimus eum sicuti est ; úgy láttyuk, mint magában vagyon; 8I.Joan.3.v.2.
azért nincs oly tudatlan közöttünk. ki bőlcseb és túdósb nem lészen Matt. 11. v.l1.
Meny-országban minden világi bőlcseknél, kik az istenségnek N~n sJurrexitmajor oanne:
nyomdokin kapdosnak ; mert, Videbimus sicuti est ; úgy láttyuk qui autem mi-

az istenséget, a mínt vagyon. norestinregno
Ebből a dücsösséges látásból következik, hogy, 4Similes illi c~;:~~;l~~'

erimus : hasonlók lészünk Istenhez: bóldogok lészünk, vígadunk,4l.Joan.3.v.2.
rninden fogyatkozás túl mentek, minden jókkal tellyesek lészünk :
minden bűn-nélkül, tiszta szentek lészünk ; túdósok lészünk, csa
latkozás-nélkül; szépek lészünk, rútság-nélkül; egyszóval: Istenhez
hasonlók, noha nem egyenlők, lészünk ; és így csudálatos-képpen
bétellyesíti Isten, a mivel Évá-nak hízelkedék a kígyó; 5 Eritis sicut 5 Gen. 3. v. 5.

Dii ; hogy ollyanok lészünk mínt Isten; mert, a mint Szent Pál
írja, 6 mikor az Isten. orczájának dücsösségét kinyilatkozva szem- 6 2. Cor. 3. v.
léllyük; vagy,·a mint Isaias szól, mikor, 7 Regen« in decore suo 7 . 18.
uidebimus, a mennyei királyt maga szépségében láttyuk: akkor, Isai. 33. v.17.
ln eandem imaginem transformamur. Isten képébe öltözünk, mint
a tűkör : úgy, hogy, miképpen a tűkör a nap világosságával és
benne-tetcző ábrázattyával csak-nem nappá változik; vagy, mi-
képpena tüzes vas, természeti-felet, fényességgel, hévséggel, vilá-
gossággal a tűz tulajdonságiba öltözik: úgy a dücsőűltek, 8Divincc6 2. Petr. 1.v .4.

consortes naturce, az isteni természet bóldogságában részesűlnek

színe-látásával. Mert ugyan-is az a bóldogság és örök élet, 9 hogy 9 Matt. 5. v. 8.
I l ' l A l' d' lOh ki I l' l' Joan.17.v.3.stent assu c, posto 1 mon as az, agyal stent attya, e eg JOJoan.14.v.8.
néki. Szent Dávid éneke az, II hogy a kinek Isten színe meg- II Ps. 79. v. 20.

mutattatik, üdvözűl : mivel annak, l'lOstenditur omne bonum, minden 12 EXO:9.33. v.
19*
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jó megmutattatik. Azért semmi tudatlanság, semmi csalatkozás,
semmi kételkedés, semmi gyanakodás és habozó vélekedés nem
marad benne: semmi titkon nem lészen tőlle, valamit kívánhat
tudni; mert, ha valamiben megfogyatkoznék, a mit kívánna, nem
lehetne tekélletes bóldogsága. És, mit nem lát (úgy-mond Szent
Gergely), a ki a Mindenlátót láttya? a ki azt láttya, ki minden
felséges méltóságot magában foglal?

Ettűl az Isten színe-látásának minden jókkal bévelkedő ten
gerétűl elnyeletvén a bóldogok emlékezete, szűnetlen, mindenkor

IPsal. 70.v.l6. Istent viseli előtte: l Memorabor justitia: tua: solius : soha másra
nem fordíthattyák gondolkodásokat, hanem az isteni felséget és
számtalan jótéteményét édesdeden forgattyák ; és, a mint Szent

2 Psa1.144. v. 7. Dávid szól, 2 Memoriam abundantio: suavitatis tua: eructabunt et
justitia tua exultabunt,. az isteni bévséges édességek emlékezeti
torkokra for, és az Isten fogadásának igazságában örvendeznek.

3 Psal. 47. v. 9. Sokszor amaz éneket újíttyák : 3 Sicut audioimus. sic vidimus in
civitate DEI nostri ; a mint hallottuk, mindent úgy látunk az Isten
várasában. Sőt, a mit ama királyné monda Salamon-nak, méltábban

4 2.Par. 9. v. 6. azt kiáltyák : 4 Medietas mihi narrata non fuit: vicisti famam vir
tutibus ; felét sem hallottuk annak, a mit látunk: meggyőzted

Ú r lsten a hírt, tekélletességeddel.
Impossibile est A bóldogok akarattya, ezzel az Isten szine-Iátásávaí, kétele-

D
non

amlare níttetik kedves és gyönyörüséges erőszakkal, hogy Istent tellyes
eum care
visum. erejekkel és minden tehetségekkel szeressék, mint legfőb Jót és

5 Psa!. 35. v. 9. minden jóknak feneketlen kút-fejét, Ennek a szeretetnek 5 nagy
vóItával megrészegedvén, elmeríttetnek az örömben és megelégszik
minden kívánságok. Ez a főld éhség, szomjúság helye: it senki
meg nem elégedhetik: ki bőlcseséget és tudományt, ki tisztességet

6 JoanA. v. 13. és gazdagságot, ki egészséget és szentséget kíván: 6 Qui bibit ex
Eceli. 24. v. 29. hac aqua, sitiet iterum ; de, mennél többet iszik valaki ezekben,

annál inkáb szomjúhozik. És mivel semmi nincs a földön, a miben
minden jó eggyüt-vólna ; sőt semmi jó nincs, mely alkalmatlan
sággal elegyítve nem vólna: innen vagyon, hogy egy jórúl másra
vágyódunk: eggyet megúnunk, mást kívánunk. Az Isten pedig,

7 Exod. 33. v. 7 Omne bonum, minden jó és ő-benne semmi fogyatkozás nincsen.
19. Azért, mikor őtet megfogjuk, rnegszűnik minden éhségünk, minden

6 Psa1.16.v.15. egyéb kívánságunk: "Saiiabor, cum apparuerit gloria tua; meg
elégszem, úgy-mond Szent Dávid, mikor a te dücsösséged megjelenik:

$ Psa1.l02. v.5. mert, 9 Replet in bonis desiderium; minden jóval telitőlti Isten kíván-
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ságunkat; úgy, hogy töb belé nem férhet: lAdimplebis me latitia, cum l Psal.t5.v.tl.

vultu tuo: minden örömmel éppen telik lészünk, az Isten színe látá-
sából. Ez pedig az elégedés, únakodás-nélkül lészen: mert, \1noha 2 Matt. 18.v. la.
az angyalok mindenkor láttyák az Istent; de, a Szent Péter mondása- 3 1.Pet. l. v.IZ.

sz erén t, a mindenkor, desiderant prospieere, kívánnyák az ő látását.
Nincs annyi fáratsága és kínnya e világnak, mellyen ezt a

bóldog állapatot meg nem kellene venni: mivel, 4 Non sunt con-4 Rom. 8. v.18.

digno: passiones hujus temporis, ad futurarn gloriam : nem méltó k 2. Cor. 4. v. 17.

minden világi szenvedések a jövendő bóldogságra: mert peczen-
tésnyi és künyű a világi nyomorúság; de magasságban, mérték-
felet terhes az örök dücsösség. Ha azért az Isten kedves szolgái,
kik tudták, mit ér ez a drága gyöngy, ennyi sok kínokon és
mártirom-ságokon, ennyi sok hoszszú sanyaruságokon vették a
bóldogságot, mennyit olvasunk historiájokban; sőt, ha önnön-maga
az Isten bőlcsesége, a ki, 6 Enarravit nobis, hírt adott nékünk a 5 Joan. L v. 18.

mennyei bóldogságrúl, harmincz-három esztendeig fáradván, Vére
húllásával, szent halálával vásárlotta ezt a dücsösséget; és, "Opor- 6 Luc.24.v.26.

tuit ipsum pati, szenvedni kellett, hogy ezt elnyerné : minémű

nagy bolondság tőllünk, ha mí ezért világi jónkat adni, vagy kevés
fáratságot felvenni restellünk ? Nincs mentséged keresztyén ember,
ha ezt meg nem vészed : mert, 7 Regnum ccelorum, o homo, aliud 7 Aug. tom. 10.

non queerit pretium, quam teipsum: tantum valet, quantum es tu. Serm~n. 1. de

Te da .. et habebis illud. Quid turbaris de pretio? Christus semet-q~r:~~u;/~~
ipsun: tradidit, ut requireret te in regnum DEO Patri. Ita et tu, Sancti~. ultra

teipsum da, ut sis regnum ejus ; Meny-országnak egyéb árra nin- medium,

csen, hanem te-magad. Ha Christus magát adta, hogy néked sze-
rezze a Meny-országot: te se kíméllyed magadat; ad éretted Meny-
országot. Másut azt írja Szent Ágoston, hogy semmit ólcsóbban
nem vehetünk, mint Meny-országot: mert ez, 8 Tantum valet, quan- 8 Aug. in Psa!.

tum habueris .. annyit ér, a mennyid vagyon. Nem adhatsz-e ruhát? d49. a~te. me-
, IUm ln Illud:

nem adhatsz-e kenyeret? Egy ital hideg vizen megveheted Meny- Annuntiabunt

országot. Tantum emit vidua duobus minutis, quantum Zachceus ceeli.

dando dimidium patrimonium: a szegény özvegy-aszszony annyit
vett két flllyéren, menyit Zackceus fele jószágán. 9Vide ergo, quam 9 Aug. Psalm.

vili emere potes regnum ccelorum ? Tantum tibi valet, quanttem 102. c~rca me-

h b . 1 7' l h b " l 'l ' díum.a ere potens: 0.1 'antun: va et, quantum a es. Ladde, me y o cson 10 Idem,torn. 10.

juthatsz Meny-országhoz? Csak azon adgyák, a mid vagyon. Ser1~. 64. de.

H . , ik d "d' l' I 'ld' L' , Verbis Domini.a semmi erte re , sem Javai nincsene {, rnint ama {il us azar- initio.

nak: istenes szenvedéssel hozzá juthatsz Meny-országhoz.
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II. Második dücsösségét a Szenteknek, azt említi Isaias, hogy,
I Isai. 58. v.ll. 'Dssa tua liberabit " Isten ezt a mí rothadandó testünket meg
~a:~~~8.:.~~: szabadíttya, 2 a servitute eorruptionis, a halandóság szolgálattyátúl
31. Cor. 15. v. és fogyatkozásitúl. 3 Négy csudálatos tulajdonságokkal tiszteltetik

42.43. Meny-országban a Szentek teste.
Először: dücsösségbe és tiszta szép fényességbe őltöztetik:

4Phil. 3. v. 21. 'Configuratum corpori c!aritatis Christi,' a Christus Testének
3 Matt.l7. v.2. fényességéhez hasonlíttatván. Mert, miképpen 5 a Christus orczája

a Tábor hegyén ollyan lett, mint a nap; sőt, mikor Szent Pál-nak
6Act. 26. v.13. megjelenék, "Supra splendorem solis) a napnál-is fényesseb vólt:
7 Matt. 13. v. úgy az igazakrúl azt mongya Christus, 7 hogy Isten országában

43. fényeskednek, mint a nap.
Másodszor: halhatatlan és szenvedhetetlen lészen a Szentek

8 1. Cor. 15. v. teste: 8 Corruptibile hoc, induet incorruptionem ;et martale hoc,
53. induet immortalitatem : azért, éhség vagy szomjúság, meleg vagy

hideg, fájdalom vagy betegség nem lehet a dücsőült testben.
Harmadszor: gyors lészen és oly hatalmas minden mozdúlásra

a Szentek teste, hogy abban sem fáratság, sem únalmas késedelem
9 Sap. 3. v. 7. nem találtatik: hanem, a Bőlcs mondása-szerént, 9 mint a láng;
10 Ezech. 1. v. sőt, 10 In similitudinem fulguris coruscantis, mint a fényeskedő vil-

14. lámás, egy szem-pillantásban nap-keletrűl nap-nyúgatra mehet.
II l. Cor. 15. v. Végezetre; 11 lelki test lészen: az-az, nem szűkölködik a testnek

44. nevelő és tápláló cselekedeti-nélkül; nem kel enni, innya, alunni :
és a mint a Christus Teste, ajtó és koporsó bé-téve, tartóztatás
nélkül által-mehetett ; úgy a Szentek teste által-ható lészen.

Nem-csak megszabadúl a bóldogok teste minden fogyatkozá-
12Isai.58.v.lI.Soktúl: hanem, 12Erit quasi hortus irriguus ; mint valami szép virá

gos kert, sok gyönyörűséges folyamokkal öntöztetik ; mellyek,
mint csatornákon, az érzékenségek-által, folynak a testre. A ból
dogok szemének és látásának kimondhatatlan gyönyörűsége lészen
a sok szép dücsőült testek nézésében; és fő-képpen a mí édes
Üdvözítőnk emberi Testének és szent sebhelyeinek szernlélésében :

13Job,19.v.25. mely oly kedves, hogy Szent Jób 13 minden nyomoruságát ennek
a látásának reménségével enyhítette. A hallásnak kedve telik a

14 Apoc. 19. v. Szentek szép ékes beszédiben és ama mennyei 14 Alleluja énekében;
4. 35. 6. amaz új nótában, mellyet 15 a huszon-négy vének mondanak; ama

Tob. 1 . v. 22. , , '" ,
13 Apoc. 5. v. 9. csudalatos enekben, 16 mellyet a szűzek-kívül senki nem enekelhet.
16Apoc.14.v.3. A szaglás kimondhatatlan drága illatokkal legeltetődik. Mert, ha

it e főldön sok Szentek halandó és rothadandó teste csuda szép
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szagot adott, mint Szent Hilárion testérűl 1 Jeránimus, Szent l Hieronym. in
Servulus testérűl 2 Szent Gergely, írják; mentűl inkáb szép-illatú Vita s~:.i1ariP

virágok lésznek a dücsóült testek, mellyek e világban Christusnak 2Greg. 4.
3 jó-illatú szagai vóltak szent életekkel? Az ízlés 4 elrejtett mennyei ~ialog. c.14.

, 1 II l ' .k ' I d ' l h l 2. Cor. 2. v.manna-va te yes eszen: az-az, rm eppen sten csu a atos ata - 15.
mával, a pusztában bújdosó sidók szájába 5 a manna ételében 4Ap. 2. v. 17.
ollyan ízt adott, valaminéműt kívántak: úgy a mennyei bóldog- 6 S;g: ~~: v.
ságban minden kívánatos ízeket éreznek a Szentek, étel-, ital-nélkül.
Végezetre, az illetés, mely az egész testre terjed, tellyes lészen
minden szent és tiszta 6 gyönyörűséggel. Mert miképpen, ha beteg- 6 Matt. 23. v.
ség, ütés, sebesítés sértegeti a testet, érzi és fájlallya ezeket az 30.
'1 " ík " , , "dh l ' kk Nonnubent,illetés : ugy, rm or egesseges, ep, seru . etet en az egesz test, a or nec nubentur :

csendesz nyugodalomban és kedves gyönyörűségben vagyon. erunt si~ut

Ihon azért, oh én lelkem, oh én testem, minémű nagy ból- Angeli.
dogság ígértetett néktek, ha it egy keveset tűrtök, egy keveset
fáradtok! Fáratságtok lészen mértéke jutalmatoknak : 7 Secundum 7Psa!. 93. v.
multitudinem dolorum meorum, consolationes tute ltetificaueruet 19.

animam meam. Azért, tűrjetek it: munkálkodgyatok, ha örökké
nyugodni akartok.

Harmadik és utolsó dolgot a Szentek bóldogságában, azt említi III.
Isaias, hogy, 8 Non deficiei" soha el nem fogy. Mert az igazak 8 Isai: 58. v.Lí .

lelke halhatatlan: a feltámadott Testhez sem fér a rothadás: az
égben sincsen hideg és meleg. Azért, 9 Jusii in perpetuum vivent ,.9Sap. 5. v. 16.
az igazak örökké élnek: és ők az Isten házában megerőssödött

oszlopok, mellyek, 10Foras non egredientur amplius, soha ki nem IOApoc.3.v.12.
vettetnek. A Meny-ország, 11 Regnum imsnobile: 12 Dontus ceterna ,. IIHeb.12.v.28.
13 Hereditas incorruptibilis immarcescibiiis : örökké-való ház mely- 122.Cor.5.v.1.

r r , , '. 13I.Pet.l.v.4.
ben rothadás nem lehet; oly orszag, melynek vege nincsen; sót
meg sem hervad, hanem mindenkor virágában marad. A bóldogok
élete, H Vita ceterna, örök élet. Az ő örömök változhatatlan: mert 14Matt.l9.v.29.
ezt 15 Nemo tollet senki el nem veheti tőllök. Minden világi fejede- Joan. 10. v. 28.
1 " k vé 'l' l l k d '1' , "1 16 Joan.lő.v, 22.emsege valtozna { es e romo na ; min en VI agi eppu etek pusz-
túlnak és elomolnak, mert, 16 Non habemus hic maneniem civitatem ,. 16 Hebr. 13. v.

nincs e főldön maradandó váras; hanem csak ama 17 kéz-nélkül 14.
. 'l ' k 172.Cor.5.v.1.

csma tatott mennyei haz, örö ös.
Szent Ágoston 18 oly gyönyörűségesnek mongya a mennyei 18 Aug. tom. 1.

bóldogságot, hogy, ha ebben csak egy nap lehetnénk, méltó vólna Hb.3: de Liber.
megútálni érette akár-menyi gazdagságok, akár-mely hoszszú életek arbitr, c. 25.
gyönyörüségét : mert igazán mondotta Szent Dávid, 19 hogy Isten 19 pS~·1~3. V.
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házában egy nap job sok ezer esztendőknél. Másut azt írja Szent
I Aug. tom. 10. Ágoston, lhogy aki érti, mit tészen az örök élet, minden szenve-

Vsebr~·D64. ~e. déseket, minden kő1tségeket és fáratságokat semminek tart ehez-
er IS ormrn.

initio. képest; mert örök nyugodalomért örök múnka; örök dücsösség
megnyeréseért örök szenvedés kivántatnék. De, mivel a boldogságra
soha nem jutnánk, ha örökké fáradnánk, szenvednénk : úgy ren
delte Isten, hogy rövid fáratság-után örök bóldogság következzék.
Nem kíván Isten tíz-ezer esztendő munkát : csak a míg élsz, addig
munkálkodgyál; ha egy óráig élsz, egy órá-ig munkálkodgyál; és
tiéd a bóldogság. Bóldog Isten! menyit fáradnak, menyit kő1tenek

és szerivednek az emberek, hogy evilági rövid életeket megtarcsák :
vagy inkáb, hogy halálokat egy kevéssé hallaszszák ? Izzadnak,
szomjúhoznak, koplalnak, iszonyodtató italokat nyelnek ; minden
javokat doktorra, patikára kő1tik: csak azért, hogy kevéssé továb
éllyenek. Mit kel tehát cselekednünk, hogy örökké éllyünk? Jákob

2 Gen. 31. v. Patriárcha, 2 egy szep-ábrázatú leányzóért tizen-négy esztendeig
40. szolgált Lábán-nak; és oly fáratságos nyughatatlansággal szolgált,

hogy hében, hidegben, éjjel, nappal nyughatatlankodott: még-is,
a Gen. 29. v. 3 Videbantur illi pauci dies, pra amoris magn#udine,. egy-nehány

20. kevés napocskáknak látczottak a sok esztendők forgási, a szerelem
nagy-vóltábó1. Noe száz esztendeig fáradott a bárka-csinálásban,
hogy halandó életét megtartaná. Ah keresztyének; hol vagyon
a mí okosságunk ? Nem emberi ábrázat, nem világi gyönyörűség,

nem egy-nehány esztendeig-való élet igértetett nékünk, hanem az
élő Isten színe látása; az örök élet boldogsága. És, noha semmi
üdő nem hoszszú, semmi múnka nem nehéz Meny-országhoz-képest :
mindazáltal úgy rendelte Isten, hogy kicsiny fáratsággal, rövid

4 Eccli. 20. v. üdőben ezt miénké tehettyük: és, a mint Salamon szól: 4 Multa
12. redimere modico pretio ; kevés árron sokat vásárolhatunk; mert,

a mit ez-után kételen el kel hadnunk, ha most azt Meny-országért
adgyuk, örök bóldogságot vehetünk rajta. De még-is oly nagy
a mí gondolatlanságunk, hogy Meny-országot és a mennyei király
ságot; az Isten várasát és királyi palotáját; a sok ezer bóldog
Szentek társaságát; az élő Isten színe-látását és ebből lelkünkre,
testünkre áradandó sok örömeket nem szomjuhozzuk, nagy ólcsón
megvenni nem akarjuk. Egy majorocska, egy-nehány ökröcske,
egy aszszony-emberke elvonszon a mennyei vendégségtű1; csak
főldhöz ragaszkodunk; csak a világi életünk alkalmatosságit követ
tyük. Meny-országba kivánkozunk, de a Meny-ország úttyát el-
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kerűl1yük. Bóldogok akarunk lenni, de a bóldogságot nem keressük.
Istennel akarunk uralkodni, de az ő-hozzá-vívő nyomdokokat nem
akarjuk illetni.

Örök felséges Úr Isten, ved-el ezt a temérdek hályogot sze
rnünkrűl : had lássuk és ércsük a mennyei bóldogság dücsösségét,
örömét, nyugodalmát. Gerjezd akaratunkat, hogy evilági hajlé
kocskáért az örök lakó-helyt el ne veszessük. Úgy járjunk sza
rándokságunkban, hogy hazánkból ki ne rekedgyünk. És ha emberi
gyarlóságból akadoznánk és vonakodnánk a te vacsoradra mene
telben : Szent Isten, hatalmas erőddel és atyai gond-viseléseddel,
Compelle intrare ; a mí délczeg akaratunk rúgóldozását úgy vezé-
rellyed, hogy, 1 Ad te nostras, etiam rebelles, compelle propitius I In Míssalí,

voluntates ,. isteni erőd- és bőlcseséged-szerént, ellened-tusakodó és bse~rcta SDab-ati ante 0-

akaratoddal viaskodó igyekezetünket-is tekélletes szolgálatodra hól- minicam Pas-

doltassad. Amen. sionis.

RÖVID TANUSÁGOK.

Első tanuság.

HITÜNK ERÖSSÍTÉSK

Mivel Christus parancsollya, Compelle intrare, hogy kénsze
rítcsük az ő házába menetelre a késedelmeseket ; ebből igazán
állattyák a túdósok, 2 hogy szabad a Hittűl-szakadott tévelygőket 2 August. 2. Re
az Anyaszentegyház eggyességére bűntetéssel kénszeríteni. Nem tractat. c. 5.

kisseb vétek az eretnekség a lopásnál, gyilkosságnál és egyéb
hasonló vétkeknél. Azért, ha 3 a világi fejedelmek fenyítékkel és 3 Aug. !ib. 2.

bűntetéssel erőltethetik az embereket, sőt tartoznak erőltetni, hogy Co?tra duas
, k k lk "ll 'k h . d . l' l" k Epistol. Gau-ama vet e et e eru ye ; a anus tu omanyna { teve ygo eretne - dentii.

ségét-is tilalmazhattyák. Megölik az aszszonyt (úgymond Szent
Agoston 4), ha urának hitit meg nem tartya; vallyon kisseb vétek-e, 4Aug. ep. 50.

ha ember hitit megszegi Istenének? Az O Testamentom-ban Isten Et tib. 3. Con
hagyása vólt, hogy a hamis tanítók bűntetódgyenek: Deut. 13. trac~;.e~~~n.
V. 5. 9. Cap. 17. v. 12. Cap. 18. v. 20. Ezt az Isten hívei meg
tellyesítették; mint olvassuk, Exod. 32. v. 28. 3. Reg. 18. v. 40.
4. Reg. 10. v. 25. Cap. 23. v. 5. 1. Mach. 2. v. 24. Az Új Testamentom-
ban farkaso knak, lopóknak, latroknak neveztetnek a hamisság
híntegetők: Matt. 7. v. 15. Joan. 10. v. 1. Act. 20. V. 29.> kiket

Pázmány Péter múvei. VII. kötet. 20
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kétség-nélkül szabad erőszakkal-is tartóztatni, hogy ne árcsanak.
l Hieronym. de Azért, 1 Priscillianus eretneket megöleté Maximus császár; Szent
Vi~i~~~~U~l~~b. Gergely idejében 2 megégeték Romá-ban Basiliust, hamis vallásaért.
Dialog~c. 4. Sőt mí üdőnkben Calvinus János, GenfVá-ban, megégeté Seruetust :

és az-után könyvet íra, melyben bizonyíttya, hogy a hitben tévelygő

eretneket szabad halállal bűntetni.

Második tanuság.

LE LK I O KT AT Á S U N K.

I. Három erős kötele vagyon e világnak, mellyel fogva tartya,
:l 1. Joan. 2. v. tétova húzza-vonsza az emberek akarattyát: a kevélység, fösvénység,

16. bujaság. Ezeknek mely nagy erejek légyen, nyilvábban nem ismér-
4 Apoc.19.v.9. hettyük, mint a mái Evangeliomból. Mert Isten a Bárány 4 menyeg

zőjére nagy vacsorát készített, mely nem egy, két nap tart, hanem
örökké; nem imillyen amoIlyan köz eledellel, hanem oly gyönyö
rűségekkel béves, mellyeket emberi elme meg sem gondolhat:
mindazáltal ezzel a három kötéllel hátravonyatnak a világ fiai,
hogy az Isten vacsorájára ne mennyenek.

II. A világ hivatallyára, akár-mely fáratságos, nehéz és vesze
delmes dologra-is: úgy-mint a hadakozásra, tengeren-járásra, föld
alat- és föld színén-való kemény munkára, igaz elegen mennek:
a Christus hivatallyátúl pedig még akkor-is mentegetik magokat az
emberek, mikor jólakásra és vacsorára hívatnak. Nagy lelki vakság
és gondolatlanság ez. Mert ha fáratságos munkára vagy vesze
delmes ostromra híjna Isten; ha tömlöczre, kínokra, halálra híj na,
úgy-is tartoznánk engedni; mindazáltal nem vólna oly nagy csuda,
ha némellyek mentegetnék ezektűl magokat. De hogy vendégségre
hí, és erre sem megyünk : ez bezzeg nem okosság. Mikor Ester

5 Esther, 5. v. királyné 5 Amánt vacsorára hítta, nem-csak elment, de dicsekedéssel
12. kérkedett ezzel. Minket Isten vacsorára híjt: és, menyível nagyob

minden világi királyoknál, a ld ezt a vacsorát készítette: annyival
kedvesb és böcsülletesb az a vacsora az Ester vacsorájánál : és
nem akarunk reá menní ! Hová lehet ennél nagyob esztelenség?

III. Három igen nagy balgatagságot említ a mái Evangeliom
a hívatalosokban : első: hogy menteni akarják magokat. Mint-ha
valami mentsége lehetne annak, hogy az isteni hivatalra siketek;
és hogy ily aprólék gazságért megvetik az Istent. Ádám atyánktúl
tanúlta az emberi nemzet, hogy mentséget keres bűneiben, és nem
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vészi eszébe, hogy kétszer vétkezik, a ki bűnét mentegetí ; azért
nevezi Szent Dávid l gonoszság szavának az illyen mentegetést. I Psat.l40.v.4.

Mert vagy hazugságból ál, mint mikor Saul az ő fösvénységét
2 isteni tiszteletre rendelt áldozások palástyával födözgette; vagy 21. Reg. 15. v.

Istent vádollya, mint mikor Adám azzal mentegette magát, hogy 15.

esetinek oka az aszszony, mellyet Isten melléje rendelt. És mikor
a gonoszságba rnerűltek, azt hazudták, hogy, 3Vires non suppetunt. 3 Prov. 24. v.

nincs erejek a kísértet győzedeimére: és hogy, 4 Per Deum abest, 4 ECC1~.2;5. v.

Istenen múlik dolgok, a ki segítséggel nem gyámolíttya őket. ll.

Másik balgatagság: hogy, eléb megvették a majort és ökröket,
azután akarták látni és próbálni. Maga, az okos ember, 5 Conside- 5 Prov. 31. v.

ravit agrum et emit illuffl,. eléb szokta látni és próbálni, a mit akar 16.

venni. Az okos áros-is, 6 eléb megtalállya az elrejtett kincset és 6 Matt. 13. v.44.

az-után vészi-meg a szántófőldet. De a világ fiai meg sem pró-
bállyák; hanem az ördög sokadaimában drágán vásárollyák a világi
jókat, mikor ezekért adgyák a Christus Vérével megváltott lelkeket
és örök üdvösségeket. A pokol-béli hamis kalmár mestersége az,
hogy 7 babonával elvészi az ember szeme-fényét és a sárt aranynak, 7 Sap, 4. v. 12.

az epét méznek, a halált életnek tetteti. Bezzeg, ha eléb jól meg-
néznék és próbálnák minnyájan az árút, semmit nem vennének
a hamis csaplártúl, kinek ~ bora mindenkor elegyes vízzel. Harmadik 8 Isai. l. v. 22.

balgatagság az, hogya hívatalosok nem országokért és birodal-
mokért, nem Darius kincseért, vagy Salamon gyönyörűségeért,

hanem hol-mi aprólék világi dolgokért, hátra-vetették az Isten
hivatallyát. Melyből megtetczik, hogy, miképpen az igazaknak
Isten ismerésére és szeretésére garádics és lajtorja a világ java:
úgy, 9 Muscipula pedibus insipientium, a gonoszak kelepczéje, melybe 9 Sap.14. v.Ll ,

megesnek.
Hallád-e miért mulaták-el a vacsorát a hivatalosok? Majorért,

ökrökért, egy aszszony-emberért. Ésau egy tál lencsén If) eladá min- lOGen.25.v.31.

den áldomását ; Judás harmincz pénzért eladá Christust: ezek-is
a hivatalosok azt mongyák, hogy Istent és Meny-országot elhad-
gyák inkáb, hogysem a magok kicsiny hasznát és rövid gyönyö-
rűségét. Valamikor vétkezünk, mí-ís ezen pórázon futunk: ezen
bolondságot cselekeszük. Isten llangyali kenyérrel tartotta a sidókat, 11 Ps. 77. v. 24.

melyben minden jó ízek gyönyörűsége vólt: még-is a sidók az Sap. 16. v. 21.

egyiptomi büdös fog-hagymát, veres-hagymát óhajtották. És, a mi
nagyob, azt mondották, hogy 1 2 ezekhez ingyen jutottak: maga 12 Num.t Lv.ő.

iszonyú rabságok munkáival kaphatták a büdös eledelt. Hiszem
20*
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babonázás ez, hogy a világ büdössége jó-ízű, sanyarú rabsága
künyű : és inkáb kapnak ezen az emberek, hogy-sem az Isten
lakodalmán. Bolondnak tartanók, a ki minden jószágát, sőt király
ságát fog-hagymán elcserélné: de ennél nagyob esztelenség, hogy
e világi rövid és múlandó alkalmatosságért az Isten lakodalma
elhagyatik.

IV. A hivatalosok akadéki, mellyekkel kirekednek az Isten
vacsorájátúl, nem oly dolgok, mellyek Isten törvényével ellenkez
nének: mivel nem lopás, ragadomány, hamis keresmény, parázna
ság forog emlékezetben; hanem vétel és házasodás. De azt akarja
Christus ismértetni, hogy még a mi magában nem bűn-is, elkár
hoztattya embert, ha azt rendetlenűl szereti, ha felettéb hozzájok
ragaszkodik, ha ezekért a mennyei dolgokat elhadgya, ha ezeket
nagyobra böcsülli Meny-országnál,

És, noha a világi jószágok-is gyakorta meszsze ejtik embert
az Istentűl: de, hogy eszünkbe vegyük, menyível inkáb a testi
gyönyörűség elvonszon a mennyei bóldogságtúl: a mái Evan
geliomban a töb hivatalosok kérik, hogy mentek légyenek: de a ki
házasodott, minden mentség-nélkül, általlyában azt mongya: Non
possum uenire ; nem mehetek. Mert legnagyob és vakmerőb esetek

I Eceli. 25. v. az aszszony-emberek-által vannak. l Aszszony-ember vólt első kez
~3. c. 42. v.13. dője a bűnnek: 2 aszszony-ember-által vitetett bálványozásra Salamon .
• 3.Reg.11.v. 4.
Eccli. 19. v. 2. Azért a Szent Irás azt mongya, Eceles. 7. v. 27. hogy, veszedel-
Deut. 7. v. 4. mesb halálnál az aszszony-ember: vadászok tőre, halászok horga

az ő szava, tolvajok kötele az ő keze. És a ki aszszony-ember
3 Prov. 23. v. szerelmébe esik, a mély verembe és szoros kútba esik, a honnan

27. nehezen verdődik-ki. Szent Jób pedig azt írja, hogy az aszszony-
4 Job. 31. v.12. ember szerelme 4 0 11yan mint a tűz, mely minden jót megemészt

emberben és gyökerestűl kiveszti az istenes gondolatokat. Vége
zetre; a Szent Lélek Isten hirdeti, hogy az aszszony-ember tekín
tete tőr, Eceli. 9. v. 3., horog, Job. 40. v. 19., kötél, Judith. 10. v. 17.
Az ő beszéde égő tűz, Eceli. 9. v. 9. és két-élű pallos, Prouerb. 5.
v. 4. Az ő-vélle-lakás ollyan, mint a ki tüzet tart kebelében, vagy
eleven tűzön sétál, Proverb. 6. v. 27. Ollyan mint a ruhában a moly.
És job a férfiu gonoszsága, hogy-sem az aszszony-ember jó-téte,
Eceli. 42. v. 12. Job oroszlányckkal, sárkányokkal lakni, hogy-sem
aszszony-emberrel, Eceli. 25. v. 23., mert minden gonoszság és csa
lárdság az aszszony-emberbe szorúlt, Eceli. 25. v. 17. Egy summá
ban, azt mongya Salamon, hogy ezer férfíak-közzűl talált jót
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valameIlyet : de, 1 Mulierem, ex omnibus non inoen»; az aszszony- I Eccl. 7. v. 29.

ernberek-közzűl eggyet sem talált.
V. Mivel a gazdagok és égésségesek a nagy vacsorára nem

mennek: kénszeríttetnek a szegények, kiknek értékek nincsen a
vásárlásra, vagy feleség-tartásra; a vakok, kik major-látásra, me-
nyegzők tánczára nem alkalmatosok ; a sánták, kik falu-látni, vagy
ökör-hajtogatni nem sétálhatnak : és, ha csúffá nem akarják tenni
magokat, menyegzők tánczára sem érkeznek. Ezek, mivel azoktúl
az akadékoktúl mentek, mellyek a hívatalosokat tartóztatták, része-
sek a nagy vacsorában. Sokan panaszolkodnak, hogy Isten őket

szegénységgel, bénnasággal, nyavalyákkal látogattya: és nem vészik
eszekbe, mely nagy bóldogságra akarja Isten őket vinni, ezek a
nyomorúlt állapotok-által. Mert, ha ezt meggondolnák, háladással
vígadnának nyomoruságokon. Azért senki ne sápolódgyék * fogyat-
kozott állapattyában, hanem hálákat adgyon, hogy a testi fogyat
kozások-által vitetik arra a bóldogságra, mellyet talám a nélkül
elvesztene. És, ha it fogyatkozásban vagyon, szomjúhozza az Isten
vacsoráját; és inkáb éhezzék it Lázár-ral, hogy-sem 2 a más világon 2fsai. 65.v.13.

örökké szomjúhozzék a gazdaggal.

PÜNKŰST-UTÁN III. VASÁRNAP.
ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének tizen-ötödik
részében. Melynek bötü;"szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben 3 közelgetnek vala JEsus-hoz a publicá- 3 Luc. 15. v.l.

nusok és bűnösök hogy halgatnák őtet És morgolód- Idem Matt. 18., • v. 12.

nak vala a farisa-usok és írás-túdók, mondván: mert ez
a bűnösöket béfogadgya és véllek észik. És ezt a példa
beszédet mondá nékik: kicsoda az ember közzülletek,
kinek száz juha vagyon; és ha elveszt eggyet azok-közzül,
nem hadgya-e a kilenczven-kilenczet a pusztában és ahoz

• = zúgolódjék.
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mégyen, me1y elveszett vala, míg azt megtalállya? És
mikor azt megtalállya, örvendezvén vállára vészi, és haza
menvén, egybe-híja barátit és szomszédit, mondván nékik:
Örvendezzetek nékem, mert megtaláltam az én juhomat,
mely elveszett vala? Mondom néktek, hogy eképpen öröm
lészen Menyben egy penitenczia-tartó bűnösön, hogy-sem
kilenczven-kilencz igazakon, kik nem szükölködnek peni
tenczia-nélkül,

Vagy, amely aszszonynak tíz garassa lévén, ha elveszt
egy garast, nem gyújt-e gyertyát és megsöpri házát és
szorgalmatoson keresi, amíg feltalállya? És mikor meg
talállya, egybe-híja aszszony-barátit és szomszédit, mond
ván: Örvendezzetek nékem, mert megtaláltam a garast,
mellyet elvesztettem vala? Így, mondom néktek, öröm
lészen az Isten Angyali-előt egy penitenczia-tartó bűnösön.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk altatos szűoel Szent
Lelket, mondoán : Mi Atyánk, etc. üdvoz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

A bűnnek rútságárúl és veszedelmérűl.

Bőlcs Plató-nak Timceus-tievii könyvében olvastam, hogy mikor
egy a görögök-közzűl dicsekednék, hogy ő-nállok vagyon fészke
és lakása a bőlcseségnek, minden jeles tudományokkal egyetemben:
mosolyodván a ki jelen vólt az egyiptomi pap, azt mondotta: Vos
grceci, semper pueri estis ; senex inter vos, nemo ; ti görögök, min
denkor gyermekek vattok ; senki sincs vén közöttetek. Okát adá:
mert, noha (úgymond) a jó-erkőlcsökrűl ékesen beszélletek, de

l Prov. 1. v.22. mint a gyermekek, meg nem böcsüllitek a mit dícsírtek: hanem
Us~~eq.uof dili- álhatatlan, változó, gyermekhez-illendő magatok-viselése torkig úsz

gítís in an-
tiam? a feslettségekben.

Ca~. 9.,v ..6. Igazán és méltán, ezent mongya Salamon l mí-róllunk : mert,
Relínquíte in- h .. b h '11 dő d' k I

fantiam. no a eszes, oreg em er ez-t en o tu omanyun vagyon az sten
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törvényében: de életünk viselése és erkőlcsünk rendelése merő

gyermekség. A gyermek ál-orczátúl, vásztúl és hiuságos árnyéktúl
úgy fél, hogy csak ki nem üti a nehézség: a tűztűl, késtől, víztűl

semmit nem tart, sőt gyönyörködve hozzájok kapdos. Aprólék
alakokat, bábokat és hol-mi marczonaságokat csudálva néz és sírva
kíván: a szép köntöst pedig mocskollya; a hasznos jókat semmire
böcsülli. Így vagyon a rní állapatunk : 1 Contemnenda miramur " l Seneca, ep.

similes pueris, quibus omne ludicrum in pretio est: parentibus quippe, F ~15. D
USIUS, e

[ratribusque, praferunt parvo cere emta manilia ,. azt csudállyuk, Constantia Sa-

azon kapunk, a mit semmire kellene böcsüllenünk; attúl félünk, pientis, c. 12.

rettegünk, mint legártalmasb gonosztúl, a mitűl heában tartunk.
A gazdagságot, tisztességet, egésséget úgy böcsüllyük, oly szor
galmatoson keressük és óltalmazzuk, mint-ha semmi ezeknél job
nem vólna; akárvallástúl, betegségtűl, haláltúl úgy rettegünk,
mint-ha semmi ezeknél ártalmasb nem vólna. De jaj! A mi igazán
jó, tudni illik a szent élet, arra nem vágyódunk; a bűnt, mellyet
egyedűl, általl yában 2 gonosznak nevez Christus, távoztatni nem 2 Matt. 6. v.13.

igyekezünk, maga a bűn forrása és kútfeje minden egyéb gonosz- ;~~~~~;.~.~I~:
nak; mivel e nélkül sem halált és betegséget, sem egyéb fogyat- Serves a malo.

kozást nem kóstoltunk vólna.
Arra jutott a mí gyermeki esztelenségünk, hogy a bűnt gonosz

nak sem ítíllyük, hanem mint választott jót, kedvellyük; vagy ha
gonosznak ismérjük-is, álmosok és restek vagyunk annak távoz
tatásában, kedvetlenek és késedelmesek orvoslásában. Hanem ollya-
nok vagyunk minnyájan, mint, vagy Ádám, 3 ki mikor vétkezett,» Gen. 3. v. 10.

nem siratta bűne gonoszságát, hanem maga mezítelenségétűl ret-
tegett; vagy Cain,: ki nem törődött azon, hogy Istent megbántotta, 4 Gen. 4. v. 5.

hanem hogy megöli őtet, a ki talállya; vagy Saul, 5 ki nem azt.5 1. Reg. 15. v.

siratta, hogy vétkezett, hanem hogy országátúl megfosztatik. Mí-is, 19.23.24.

nem a bűnök rútságátúl iszonyodunk, hanem annak vereségitűl

rettegünk.
Kicsoda közzűllünk, a ki oly iszonyodva retteg a bűntűl,

mint a betegségtűl, haláltúl ? A ki úgy serénykedik és nyughatatlan
gondolkodásival álmát szakasztya a bűnök távoztatásában, mint
a gazdagság és tisztesség vadászásában ? A ki úgy megijed és elhűl
félelmében, mikor bűnbe esik, mint megréműl, ha kincsét ellopják,
házát felgyújtyák, hírét nevét meggyalázzák? Bezzeg ezek távoz
tatása felébreszt álmunkból, és minden fáratságra, kőltségre ser
keget; de a bűnök távoztatásaért vagy lemosásaért kicsoda vállal
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ennyi fáratságot? Semper pueri sumus, senex inter nos nullus,'
gyermekek vagyunk, a jónak és gonosznak ítíletiben.

Okos vén ember vólt bezzeg Szent Pál: mert jóllehet kisded
l 1. Cor. 13. v. korában, 1 Cogitabat ut paruulus : gyermeki gondolkodási, okosko-

ll. dási, szóllási vóltak, és, a mint maga írja, kisded-korában a világ
2 Gal. 4. v. 3. "clementomi-nes: szolgált, de az-után kimosdott a gyermekségből :

3 Philip.3. v. 8. a világi jókat, mellyeken mí így kapúnk, 3 ganéjnak tartotta; a bűnt,

mely az isteni szeretettűl elvonszon, oly ártalmasnak ismérte, hogy
4 Rom. 8. v. 35.4, minden nyavalyát és fogyatkozást kész vólt szenvedni annak

5 Philip. 1. v. távoztatásaért. A halált, melytűl mí ennyire iszonyodunk, 5 kívánva
21. 23. kívánta és nyereségnek álította; a világi nyavalyákat és sanyar

gatásokat , mellyektűl mí ennyire futúnk , dücsösségnek itílte;
62. Cor. 11. v. "Gloriabor in infirmitatibus meis ; és azt kívánta tőllünk-is, hogy
:~'. ~olr~'l:: ~: egyszer valaha kikellyünk a gyermek-számból: 7 Nolite efjici pueri

20. sensibus ; félre tegyük a gyermeki vélekedéseket és nem a vászok
túl vagy ál-orczáktúl, hanem az igaz gonosztúl féllyünk, mely
lelkünket Istentűl elszakasztya.

Hallók a mái Evangeliomban, hogy az esztelen juhocska
kibújdosott a pásztori gond-viselés-alól, és a pusztában, fene vadak
közöt, veszedelmesen csavargott. A Christus juhának farkasck-közzé
bújdosása : a bűn; ezzel magának romlást, pásztorának fáratságot,
az Angyaloknak szomoruságot szerez az esztelen juh. Azért, hogy

Propositio. megismérvén a bűnnek veszedelmes ártalmát, álhatatos gyülőlségét

szívünkben plántállyuk ; és a gyermekségből kiőltözvén, azt tarcsuk
8 Eccli.21.v.2. gonosznak, a mi igaz gonosz; ettűl úgy fussunk, "ianquam a facie

colubri : mint a kurta-kígyó mérgétűl; ez jelen-való órában két
dologrúl szóllok ; elsőben megmutatom: minémű veszedelmes lelki
károkba, sőt okossággal és természetünkel ellenkező balgatagságokba
hozza embert a bűnök ártalmas gonoszsága. Másodszor, szóllok
a bűntetésekrűl, mellyekke] ostorozza Isten a bűnösöket: hogy ezekből

a bűnnek mind nehéz súllyát, mind veszedelmes kárát értvén,
irtózzunk tőlle. És, ha gyarlóságból megbotlottunk, késedelem-nél
kül kifesellyünk a bűnök köteléből.

I. RÉSZE. Moyses eggyik könyvének egy részecskéjében, 9 hatvan, vagy
9 Deut, 28. v. hetven szörnyű átkot és rettenetes veszedelmet írt laistromban,

15. mellyekkel fizet Isten a bűnökért; tudni-illik; dög-halált, hadat,
v. 53. 57. rabságot, bújdosást, pusztúlást, kedvesek halálát, minden-féle beteg

séget; szörnyű éhséget, melyben fiokat, leányokat, sőt a szűlő

Y. 30. 32. aszonyok ocsmányságit édesdeden megészik; iszonyú gyalázatot,
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mikor feleségek, leányok kissebségét szemekkel nézik. Minek-utánna
haj-szál felállató ostorit a bűnnek, elő-számlálta vólna Moyses, azt
veti utánna, hogy ezeken-kivűl számtalan nyomorusággal rontya v. 61. 65.
a bűn az embereket; kik oly reszkető szűvel, oly szörnyű féle- Vide similia,
lemmel élnek, mint-ha minden órában meghalnának. Levitici 26.

Ezek és hasonló testi karok-kivűl, a bűnnek négy kivált
képpen-való lelki kárát említi a Szent Irás: tudni-illik, hogy embert
megfosztya szabadságátúl és rabbá tészi, megfosztya okosságátúl
és baromhoz hasonlíttya, megfosztya életétűl és halállal öli, meg
fosztya Istenétűl és minden veszélybe meríti.

ELSő kár a bűnben az, hogy megfosztya embert az Isten
Fiainak 1 drágalátos szabadságátúl és szolgává, sőt rabbá tészi. I Joan.8.v. 36.
Igazság szava, hogy, 2Qui facit peccatum, servus est peccati ; valaki Gal. 5. v. 1.13.

, k " b" k l' . l b 2. Cor. 3. v.17.vetkezi , eladgya szabadsagat ; ünö szo gaja, ördögö \: ra ja Rom. 8. v. 21.

lészen, két-képpen: Jac. 1. v. 25.
Egy-képpen azért, mert a ki vétkezik, akarva és mint szegődve, 2 Joan. 8.v.34.

kötelezi magát a bűnök és ördögök szolgálattyára ; 3 Cui exhibetis 3 Rom. 6. v.16.
VOS servos ad obediendum, servi estis ejus cui obeditis. Innen vagyon,
hogy a Szent Irás eladatott embernek mongya, a ki bűnnel terhes.
4 Venundatus est, ut faceret malum : 5 Venundati sub peccato ; eladat- 43. Reg. 21. v.

tak a bűn ~ó.tya-vetYé.ién; mely mondást .magyarázván Szent 6 Rom~~: v.14.
Agoston azt irja : 6 Unusquisque peccando, ammam suam diabolo 6 Aug. tom. 4.
vendit, accepta (tamquam pretio) dulcedine temporalis ooluptatis ; inEpistol. ad
hogy, valaki vétkezik, eladgyá lelkét az ördögnek világi gyönyö- Rom.c.7.v.14.
rüségek édességén. Szent Isten! hiszem nagy gondolatlanság ez?
Ha ki feleségét, gyermekét, attyát, annyát egy-nehány pénzen
a kegyetlen pogányok rabságára adná: mely fene és kegyetlen
oktalanságnak itílnők? Mí pedig (ah vakság!) valamenyíszer vét-
kezünk, annyíszor a keresztségben Istennek adott lelkünket, kínnal-
fizető tirannus pokol-béli ördög rabságára adgyuk. És min adgyuk?
Azt mongya Isten, hogy, 7 Gratis venundati estis, ingyen adgyuk; 7 Isai. 52. v. 3.
mert nem hogy elegendő, de csak képes árra sem találtatik e föl-
dön a rní lelkünknek és üdvösségünknek. Azért, szemetlen, vak
árosoknak nevezi Isten azokat, kik lelkekkel kalmárkodnak: 8 Quis BIsai.42.v.19.
cacus, nisi qui uenundatus est? A réz-, arany-, ezüst.-közöt nem
túd a vak választást tenni, és künnyen rézen adgya, a mit aranyon
kellene adni: úgy aki lelkét bűnök-által ördögnek adgya a világi
jókért, semmin adgya, mert minden világi jók és gyönyörűségek

semmik a lélekhez-képest.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 21
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Más-képpen ördög szolgája és rabja lészen a bűnös ember;
I Z.Pet. Z.v. 19. mert harczon meggyőzetik: lA quo quis superatus est, ejus et ser

vus est ; a kitűl pedig valaki meggyőzetett, annak rabja. Azért
ördög rabja, valaki szabad-akarva meggyőzetik a bűntűl, Innen

2Joan.1Z.v.31. vagyon, hogy a Szent Irás az ördögöt 2 világ fejedelmének, vezé
Ephes. 6. v.IZ. rének sőt istenének nevezi és azt taníttya hogy a gonoszak
2. Cor. 4. v. 4. '" ' ,
3 2. Tim. 2. v. 3 ördög torében fogva tartatnak.

26. Igazán rabságba esik, a ki bűnbe esik. Mert ha a rabot meg
4 Prov. 5. v. 22. szokták kötözni: teli azzal a Szent Irás, hogy, 4 Jniquitates suce
PsaI.118.v.61. capiuni impium, et funibus peccatorum constringitur : a gonoszság
6 Isai. 58. v. 9. fogságba ejti embert és bűnök rab-szíjával, sőt, 5 catena, lánczával

kötözi. Ha a rabot setét tömlöczbe szokták tenni: a bűnösökrűl

6 Sap.17. v. z. azt olvassuk, hogy, 6 Vinculis tenebrarum compediti ; catena tene-
17. brarum. colligati ; a setétség kötelével és lánczával kötöztetnek.

Ha a rab azt miveli, a mit ura akar; csak ot jár, a hová bocsát
7 2. Tim. 2. v. tyák: a bűnös ember- is, 7 A diaboio captivus teneiur, ad ipsius
8 Rom~:' v. 23. voluntatem ,. ördög akarattya-szerént viseli magát: 8 Captivatus in

lege peccati ; a bűn törvénye-szerént egy bűnrűl másra mehet, de
üdvösséges jóra magátúl nem mehet. Mert miképpen az ember
kútba vetheti magát, de maga erejével onnan ki nem jöhet; mi
képpen a láb megmocskolhattya magát, de meg nem tisztíthattya,
hanem kézzel kel azt mosogatni: úgy amí lelkünk ördög töm
löczébe, bűnök rútságába ejtheti magát, de szabadságra és tiszta
ságra csak Isten keze hozhattya. Azért a bűn rabsága annyíval
gonoszab, hogy a testi fogságból vagy pénzen megváltozhatunk,
vagy barátink kérésére felszabadúlhatunk, vagy tömlöcz-rontással
elszaladhatunk : de a lelki fogságból senki magát vagy baráttyát
meg nem szabadíthattya, hanem csak a nagy Isten kegyelme tehet
jót vélle.

Szent Isten! Mint szeretik az emberek a szabadságot? mint
iszonyodnak a testi rabságtúl ? De a lelki fogságtúl, az ördög rab
ságátúl mely kevesen rettegnek! Maga ez a rabság világi fogság
után a pokol tömlöczébe viszen.

MÁSODIK kár a bűnben az, hogy eszétűl és okosságátúl meg
fosztya embert: és noha külső ábrázattyát nem változtattya, de

9 Dan. 4. v. 30. erkőlcsében és cselekedetiben, mint 9 Nabuchodonosort, oktalanná és
baromhoz hasonlóvá tészi. Azt hiszem, ha nem töbször, három

10 Psal.13.v.l. százszor nevezi a Szent Irás a bűnös embert vagy 10 insipiens-nek,
Rom. 1. v. 21. eszétűl üresnek: vagy, Absque consilio, et sine prudentia ; Deuter.
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32. v. 28., okosság- és tanács-nélkül-valónak; vagy, 1 stulttom, kába l Rom. 1. v. 22.

sült bolondnak; vagy, insensatum ; Sapien, 5. v. 4., értetlennek ; Psa!. 93. v. 8.

vagy, 2 non habens cor, szű-nélkül-valónak ; vagy baromnak és 20sere,7.v.11.

oktalan - állatnak. A régi poeták mondották, hogy, Omnis amans Jer. 5. v. 21.

1 k "k 1 k ' T..f, b . h Psa!. 39. v. 13.amens, a szere mes edo eszte ene ; es, ira J uror reuts ; a arag 2. Reg. 7. v. 27.

rövid bolondság. A tékozló fiúrúl olvassuk, hogy, 3 In se reversus, 3 Luc. 15. v.17.

akkor tért magához, mikor a bűnből kitért; mert az-előt maga-
kívűl, esz-nélkül vólt. Szent Dávid akkor mongya, hogy "meg- 4 2. Reg. 7. v.

találta szívét, mikor Istenhez fordúlt, mert az-előt szíve nem vólt. 27.

A kevélyeket Isaias 5 részegeknek nevezi, mert eszeket megitták. 6 Isai. 28. v. 1.

Szent Dávid és Salamon írják, 6 hogy ember a bűn-által oktalan 6 PsaI.48.v.l3.

barmokhoz hasonlíttatik. Mert miképpen Adám 7 a bűn-után külső- ~~~~~·t:.·~~:
képpen oktalan-állat bőrébe öltözék, úgy a bűn-által, belső-képpen,

oktalan-állatok erkölcsébe öltöznek a gonoszak. Szent Péter, "Irra- 82. Pet. 2. v.

tionabilia pecora, esztelen barmok-nak nevezi a tudatlan káromló- 12.

kat; Christus Urunk róká-nak mongya Heródest,' Luca 13. v. 32.
Sophon. 3. v. 3., ~ farkas-nak a hamis tanítót lelkek öldöklő kegyet- 9 Matt. 7. v. 15.

lenségeért; 10 ebek-nek neveztetnek, a kik szitkosok és mindent Act. 20. v. 29.

ugatnak ; vagy akik okádásokra viszsza-térnek; 11 disznók, az úndok ~e~: ~~/2.2~:
fertelmességek rútságában heverők; kaczér mén-lovak, a kik nye- 22.
, k ~ 1 b 't k ~ 1· " P l 31 9 T 5 8 7' b' Philip.3. v. 2.ntne le e ara tyo le esegere; sa. . v. . .ierem, . v. ..1 o 'lee Matt. 7. v. 6.

6. v. 17.,' 12 oroszlány neve az engesztelhetetlen haragúnak ; 13 sza- 11 2. Pet. 2. v.

márok a rest és túnya gorombák; 14 viperák a titkon-mardosók; Matt.
2:

..v. 6.

15 sárkányok a nyilván kegyetlenkedők; 16 áspisok a harag-tartók; 12 2. Tim. 4. v.

öszvérek a hörcsökösök ; Tobice 6. v. 17. Psal. 31. v. 9. 17.

N d '11 ' k k ., k h b l d k' b k Soph, 3. v. 3.e csu a yato, eresztyene , a o on -na es arorn-na 13 Gen.49.v.l4.

neveztetik, a ki bűnbe esett; mivel a Szent Irás a bűnt, insaniam, 14 Matt. 3. v. 7.

1 'k . A 3 9 E' 'b"1 Jó Ezech. 29. v.eszte ensegne nevezi ; mos . v. . rre-nezve a pogany o cs 3. c. 8. v. 10.

azt írja, 17hogy, a ki vétkezik, annyi okossággal bír, mint a ki 16 Ps al, 57. v. 5.

részeg. 18 Vinum iniqwitatis bibunt: a részeg tétova tántorog; jövén- ;;b~;~~\~::i;:
dőt nem gondol; szédeleg feje; előtte-való veszedelmét nem láttya: Ethic. c. 3.

úgy a ki vétkezik, a pokol veszedelmét nem láttya; bűnei rútságát 18Prov.4.v.17.

meg nem gondollya.
Ha látnád, hogy egy tisztes megőszűlt öreg ember minden

jószágát és uraságát egy cseresznye-szemen, egy golyóbison, egy
törött üvegdarabon eladná: vallyon eszesnek itílnéd-e? Bolond
vólnál, ha azt bolondnak nem ismérnéd. Ezt és ennél nagyobbat
cselekeszik, valaki lelkét és üdvösségét ördögnek adgya akár-mi
rosz világi gyönyörűségért. Ha egy értékes ember disznók ólába

21*
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menne, azokkal egy válúból ennék, egy seppedék rútságban heve
rődnék: vallyon nem esze-fordúltnak mondanád-e ? Illyen minden

1 Luc. 15. v.16. 1 tékozló fiú. Ha valaki urának és koronás-királyának eggyetlen
egy szerelmes fiát megpökdösné, megölné, és mindazáltal nem
hogy elfutna, de félelem-nélkül, nagy bátorsággal sétálna a király
szeme-előt: vallyon nem azt itílnéd-·e, hogy ennek nincs esze,
mivel nem érti maga veszedelmét? Ezeket és ezeknél nagyobbakat

2 Heb. 6 v.6. cselekeszik minden bűnös ember: mert, a Szent Pál 2 mondása
cap. 10. v.29. szerént, az élő Isten fiát, a Christus JESUST újobban megfeszíti,

megcsúfollya, sőt megtagadgya és szent Vérét megmocskoIlya :
mindazáltal oly bátran és félelem-nélkül forog az Isten szeme-előt,

mint-ha semmi haragot nem érdemlene.
Oktalanság ez, keresztyének. Azért nem elégszik Isten azzal,

hogy a bűnöst baromhoz hasonlíttya, hanem azt mongya, hogy
3 Isai. 1. v. 3. a baromnál-is ostobáb. Mert a tehén 3 megisméri jó-tett gazdáját;

a szamár tudgya istállóját és reá tart a jászolra, melyből enni
adnak: de a bűnös ember meg nem isméri Istenét és ő-hozzá

• Jer. S. 1. 7. nem siet. 4 A fecske és gólya tudgya idejét, mikor és hová kel
a hideg- vagy meleg-előt menni: a bűnös ember nem túd lelkére

6 Prov. 6. v. 6. vígyázni ; veszedelmét nem tudgya távoztatni. A hangyácska 5 gon
dot túd jövendőre viselni és akkor takar, mikor annak ideje, hogy
télben ne éhezzék: a bűnös ember semmit nem takar a más világra,
hogy ot meg ne fogyatkozzék. Azért nem-csak barmok-közzé veti

6 Dan. 4. v. 22. embert a bűn, mint Nabuchodánozort : 6 hanem barmoknál-is okta
1 Num. 22. v. lanbá tészi; és ha ' Balaarn szamártúl tanúlt, minden bűnös ember

30. oktalan-állatok tanítványa lehet.
HARMADIK kár és természettel ellenkező gonoszság a bűnben

az, hogy nem-csak testi életünket rövidíti; és a mint ez-után meg
8 Lásd Dom. hallyuk, 8 nem hágy annyit élnünk, menyit természet rendi- és
XI. post Pen- folyása- szerént élhetnénk, hanem lelki halállal megöl. Mint a
tec. parte 3. kő 9' h d bl h" 1 r , 1 1

9 Senec. 2. Na- meny- O, eppen a gya a sza ya uve yet, vasat e o vasztya:
turaI. Qq. c.31. úgy a bűn, ha a test életét el nem fogyattya-is, de a lelket bizo-
Aristot. PHn. "1'nyoson mego 1.

Szent Irás szava, hogy aki vétkezik, ellensége lelkének;
IOPsaI.10.v.6. Tobice 12. v. 10., és, a ki szereti a gonoszságot, lOOdit animam
Prov. 29. v.24. suam, maga lelkét gyűlóli. Sőt, a ki hazud vagy haragszik, meg

öli lelkét; Job, 5. v. 2. Anima, quce peccauerit, ipsa morietur ; Ezech.
18. v. 4. A mely lélek vétkezik, meghal; mert a bűnnek tulajdona,

11 Ec~l.i.t· v. hogy, 11 Interficit animam, megöli a lelket. Innen vagyon, hogy
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Christus a tékozló fiat hólt-nak nevezi; Matt. 8. v. 22. Szent Pál
a szabados-életű özvegy-aszszonytúl azt mongya: 1. Tim. 5. v. 6.,
hogy, Vivens mortua est; eleven halott. Szent János a bűnbe-

merűlt püspökrűl azt írja, hogy, 1 noha neve eleven, de valósággal I Apoc. 3. v. 1.

meghólt. Illyen halottak vóltak, a kikrűl Christus mongya, 2 hogy 2 Matt.8. v.22.

hóltakat temetnek a halottak; kik, 3 Alienati a Vita DEI, az istenes 3 Eph. 4. v. 18.

élettűl megfosztattak ; mert, a mit Susanna mondott, minden em-
beren tellyesedik : ha vétkezem, úgy-mond, 4 Mors mihi est; az 4Dan.13.v.22.

lészen nékem halálom.
Oh iszonyúság! oh természettel tusakodó kegyetlenség! Ma-

gunk lelkének halálos ellenségi, sőt gyilkosi vagyunk, valamikor
vétkezünk. Tudgyátok-e, miért nevezi a Szent Irás 5 feltámadásnak, 5 Eph.2.v.5.6.

6 újonnan -születésnek, 7 halálból életre-hozásnak az igazítást? Azt 6 Gal. 4. v. 19.

akarja ismértetni, hogy a ki bűnben vagyon, nem él, ha fel nem 7 1. Joan. 3. v.
14.

támad. Saul 8 egyesztendősnek mondatik, mikor királly á lett: 8 1. Reg. 13.

mert, 9 Ab eo tempore censemur, ex quo Christo renascimur : Isten- 9 .v.1.

előt csak akkor élünk, rnikor szentűl élünk. Arra-nézve mongyák 3. ~~:~~. ~~_
a gonoszak, Sapient. 5. v. 13., hogy mihent születtek, ottan vége potiani, ante

lett életeknek : mert, mihent vétkeztek, ottan szörnyű halállal hól- medium.

tak, 10 mint az első Atyák. 10 Gen. 2. v.17.

Semmi ellenség annyit nem árthat, menyit ártunk magunk
nak, mikor bűnbe esünk. Valamenyi ördögök vannak, mind reánk
támadván, sem ejthetnének oly kárba, mint magunk károsíttyuk
magunkat a bűn-által. Iszonyodnánk, ha ki magát felakasztaná,
vagy által-verné : mikor vétkezünk, nagyob kegyetlenséggel meg-
öllyük lelkünket. Mert, 11 Deus est vita tua, Isten a mí lelkünk élete; II Deut.30. v.

Christus 12 Vita, lelki életünk. Azért akkor élünk, mikor ~zt mon.d- 12Joan~~4.v.6.
hattyuk, 13 Mihi vivere Christus est; hogy Christusban elünk; es, cap. 11. v. 25.

14 Vivit in me Christus mí-bennünk él Christus. Mivel pedig a bűn 13 Philip.l.v.21.

elszakaszt, és 15 dividit, távúl ejt Istentűl: igazán lelki halálnak:: ~::: ~9~~~~:
mondatik.

Nem-csak megöli lelkünket a bűn és mint a dögöt érzéken
ségtelen büdösségbe ejti, hanem semmivé tészi. Salamon írja, hogy
akár-ki mely nagy méltóságban légyen, de ha gonosz életet visel,
16 In nihiium computabitur, semminek tartatik. Szent Pál magárúl 16 Sap. 9. v. 6.

mongya, hogy, ha szeretet nincs benne, 17nihil sum, ő-maga semmi. 17I.Cor.13.v.2.

Mikor bűnbe esék Szent Dávid és Szent Jób) azt mondák: 18 Ad 18 Ps. 72. v.22.

nihiium redactus sum, hogy semmivé lettek. Ezechie! Luciferrűl Job, 30. v. 15.

azt írja: 19Nihili [actus es, hogy semmivé lett. A pogány nemzet- 19 Eze~~: 28.v.
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1 Est 14. v.Tl , ségekrűl azt mongya Ester, hogy, 1 Non sunt, nincsenek. Szent
21.Pet.2.v.l0. Péter az istentelen népet, 2 Non populum, nem-népnek nevezi. Mert,

3 August. 20. a Szent Agoston mondása-szerént : 3 Deum time et mandata ejus
Civit. c. 3. custodi, quia hoc est omnis homo. Quicumque enim est hoc, est

custos utique mandatorum Dei: quoniam, qui hoc non est, nihil est;
4 Eccles 12. v. csak az ember, 4 a ki Isten akarattya-szerént jár; embernek sem

13. kel azt tartani, a ki Isten kedvében nincsen. Ez az oka, hogy
a kit Isten kiszabadít a bűn fogságából igazúlás-által, azt a Szent

5 2. Cor. 5. v. Irás, 5 Novam creaiuram, új teremtett-állatnak nevezi, mert a ki
Gal. ~.7~. 15. bűn-által semmivé lészen, újonnan kel teremtetni, hogy Isten Fia
Jac. 1. v. 18. lehessen.

Ha azért ellenségünktűl őrizkedünk; ha gyülőllyük, a ki éle
tünket fogyatni akarja: mentűl inkáb iszonyodnunk és futnunk kel
a bűntül, mely nem testünket, hanem lelkünket megöli és Isten
előt semmire-kellővé tészi.

NEGYEDIK kár, és mind ezeknél nagyob, sőt mind ezeknek gyö
kere és forrása az, hogy a bűn Istentűl elszakaszt. Az igazak lel
kében úgy lakik Isten, mint király országában, mint kormányos
hajójában, mint a nap a világban, mint mester iskolájában. Azért
világosíttya mennyei fényességekkel ; igazgattya, oktattya üdvös-

6 Zach. 2. v.5. séges bőlcseségekre; óltalmazza mint 6 tűz-bástya, minden vesze
delmektűl. De, mihent bűnével Istentűl elszakad valaki, ollyan
mint az ország király-nélkül, a hajó kormányos-nélkül, a világ
nap-nélkül, az iskola mester-nélkül, a váras kerítés-nélkül.

7 1. Joan. 4. v. A mely lélek Isten kedvében vagyon; 7 In DEO manet, et
15. Deus in eo: Istenben lakik és Isten ő-benne: mert a tellyes Szent

8 Joan. 14. v. Háromság az igazakhoz mégyen 8 és lakó -helyt nállok szerez.
23. Mivel azért Isten 9 Omne bonum, minden jó, és 10 csak ő egyedűl

9 Exod. 33. v.
14. jó: minden jóval bévelkedik az igaz ember lelke, míg Isten benne

10 Luc. l8.v.19. vagyon: és mint 11 a folyó-víz-rnellet plantált rósa tellyes minden
llEccI.39.v.l7. , , l 'D 'h I kiköltözik b 1"11 12R' l' 't .12Isai.1. v.B, szepsegge . e, ITU ent sten 1 o tözi e o e, e mqu1 ur sicut

civitas quce vastatur ,. úgy marad, mint amely várast felprédáltak :
az-az, minden éppűleti leomolnak; minden szépségi kitakartatnak :
Orientnr in domibus spina: et urticce ,. Isaice 34. v. 13. a házak
helyén tövisek, csallyánok nőnek: lakosi kígyók, békák lésznek;

13 Apoc, 18. mert, 13 Una hora, omnia prceclara perierunt .. egy órában, minden
v. 10. 14. mennyei ékességektúl megfosztatnak, minden ördögi rútsággal meg

14 Oseee, 9. v. telnek, a kikből Isten kiköltözik. Azért, u Vce illis, cum recessero
12. ab eis, jaj annak, a kitűl Isten eltávozik.
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A Szent Irás nem csak azt mongya, hogy aki vétkezik,
Istent, 1Contemnit : 2Spernit .. megútállya, megveti, semminek tartya, I Jer. 3. v. 20.

. b" "11' C t' t t E h 4 30 ítt E Ezech.20.v.semmire ocsu 1: on rts a, .p es. . v. . megszomon ya: x- 27. Lev.6. v. 2.

acerbat, Psal. 77. v. 40. megháboríttya: Ad amaritudinem concitat, Num.15. v. 31.

Osem 14. v. 1. keserüségre indíttya: hanem azt-is: hogy "nem lakik 2Ezec~. 20. v.
rr , 27. Isai. 1. v. 2.

Isten a bűnös testben: 4 elszakasztya Istent tollünk a bún. Az-is Jer. 33. v. 8. l.

Isten szava; hogy, 5 Longe est Dominus ab impiis ; távúl vagyon :hes. 4. v. 8.

Isten a gonoszaktúl ; kik, mivel Istent, Ad iraeundiam provocant ,. 4~:t;9.v/2.
Isaice 1. v. 20. Jeremice 4. v. 17. haragra indíttyák : Isten-is "gyűlóli s Prov. l5.v.

őket: és úgy gyűlöli, hogy 7 tisztaságos szemeit, csak reá sem ~;~:'e~·2;.v2;:
fordíthattya gonoszságokra. 6 Sap, 14. v. 9.

Ez azért a bűnnek legnagyobb kára és gonoszsága, hogy 'Haba I,v, 13.

elszakaszt Istentűl. Ennek éktelenségét illyen szókkal magyarázza
a nagy Isten: "Obstapescitc eceli, et portai ejus desolasnini vehe- "Jer.2.v.12.l3.

menter,. egek csudálkozzatok; egek kapui pusztúllyatok és omoilya-
tok-el rettegéstekben : mert, két gonoszt cselekedett az én népem;
elhagyott engem, élő-víz forrását; és szakadozott rosz kútakat
ásogatott, mellyekben víz nem maradhat: az-az, 9 Elongauerunt a 9 v.5.

me et ambularunt post vanitatem ,. En-tőllern eltávozván, hiuság-
után járnak: 10 hasokat tészik Istenekké : 11 gazdagsággal bálvá- 10 Phi1.3.v. 19.

nyoznak: kevélységgel, 12 Quce est negatio contra DEUM, Istent :~Prov.4.v.28.
, '" -Job,31.v.28.

eltagadgyák, magoknak tulajdonítván a mi Istene. Egy szaval;
Minden 13 cselekedetek Isten-tagadás: mert azt mutattya, hogy Isten- 13 Tit. 1. v. 16.

nél nagyobra böcsüllik a világi jókat.
Kimondhatatlan vakság, megfontolhatatlan gonoszság, egek

csudájára méltó balgatagság, ez! Mert, kit vetünk-meg, mikor vét
kezünk? Az élő Istent, a ki minden jók forrása: a kitűl vettük
életünket és minden javainkat: kinek gond-viselésével naponként
tápláltatunk : kinek ígéretiből, örökké-való jókat várunk. Kicsodák,
a kik Istent illyen szemtelenűl megvetik ? Alá-való férgecskék; rot
hadandó büdös dögök ; kik Istenhez-képest semmik, és semminél
alacsombak. Mert, ha a világ kereksége és a nemzetek sokasága,
14 Sic SU1tt, quasi non sint, coram te; et quasi nihilum reputa- 14 Isai.40. v.17.

buntur; mint semmi, ollyan Isten-előt: mí tehát, e világnak ily Dan. 4. v. 32.
, , , Sap. ll. v. 23.

kicsiny reszecskei, vallyon micsodák vagyunk Istenünkhöz-kepest?
Még-is, naponként Istenünkre támadunk, őtet ellenűnk haragíttyuk!

Ha igaz, a mit a pogány bőlcs 15 írva hagyott; hogyannál 15 Arist. 1. 5.

nagyobb a vétek, mennél böcsülletesb, a kit megbántunk ; és halált Ethic. c. 5.

érdemel, a ki fejedelmét megüti, noha egyebekkel-való verekedés
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l Lege 17. ff. nem oly félelmes; ha igaz, a mit Ulpianus 1 mondott, hogyannál
Novo. De In- nagyob a boszszúság, mennél aláb-való személytű1 ered; ha a hála

juriis.
datlanság súllyosíttya a vétket, mellyel jó-tett Urunkat búsíttyuk
és haragíttyuk: ki nem láttya, mely igazán mongyák a Theolo

2 S. Thom. 3. gusok; hogy 2 végetlenűl nevekedik gonoszsága az Isten-ellen-való
par. Qu.!. art. véteknek, az elő-számlált három okból?

2. ad 2.
De vallyon, micsoda tekíntetes nagy dologért veti-meg Istenét

a bűnös ember? Egy szóval felel erre a Szent Irás: és azt mongya;
hogy semmiért. Micsoda a mí életünk, melynek oltalmáért Istent

3 Job, 7. v. 16. megbántyuk? Semmi: 3 Nihil sunt dies mei ; semmik (ugy-mond
4PsaI.89.v.5. Szent Jób) az én életem napjai. 4 Pro nihilo habentur eorum anni,
• Psa! 38. v. 6. semmik a mí életünk esztendei, sőt, 5 Substantia eorum tamquam

nihilum,. állatunk-is semmi. Micsoda a mí gazdagságunk, melynek
6 Sap, 7. v. 8. 9. kincsezéseért vétkezünk? Semmi. 6 Divitias nihil esse duxi ; semmi

nek ití1ém a gazdagságokat, ugy-ruond bőlcs Salamon: ki az ara
nyat sárga fövenynek; az ezüstöt sárnak nevezi: és azt veti utánna;

7 Cap. 9. v. 6. hogy, ha 7 minden jókkal gazdag az ember, de ez mind semmi, Isten
előt-való kedvesség-nélkül. Micsoda a világi tisztesség és dücsösség,
melIyért ennyi bűnök szaporodnak? Ez-is semmi. Maga rnongya

8 Joan. 8.v. 54. Christus ; hogy az emberi dücsösség, 8 M'hil est, sovány semmi.
Micsodák mind azok, a mikben gyönyörködnek, vígadnak, örven
deznek és vétkeznek az emberek? Mind semmik. Tí minnyájan

9Amos,6.v.14. (ugy-mond az Ur Isten,) 9 Leetamini in nihilo ; csak a semmiben
IOIsai.4l.v.24. örvendeztek: 10 Vos estis ex nihilo, et opus oestruni ex eo quod non

est: abominatio est, qui elegi! uos ; magatok-is semmiből vattok ; a
miben múnkálkodtok, az-is semmi: átkozott, a ki azokat választya.

Felette súllyosíttya az Isten-ellen-való vétkek gonoszságát, hogy
illyen veszendő és múlandó semmiért, megvettyük Istent. Szidal
mazzuk Judást, hogy harmincz garasért eladta Christust; pökjük

II Num. 11.v.5. és rágalmazzuk a sidókat, hogy 11 az egyiptomi fog-hagymáért,
cap. 21.v. 5. a mennyei Mannát ; ama gyilkos Barabbás-ért, Christust hátra-

12Heb.12.v.16. vetteték; gyalázza Szent Pál 12 és fertelmesnek nevezi Esaut, hogy
egy kevés hitván lencse ételért, eladá méItóságát és az első-szülött

áldomását : de, mind ezeknél szemtelenb a mí dolgunk; mert, vala
mikor vétkezünk, az élő Istent semmiért hátra-vettyük ; az-az, őtet

tellyességgel semmire böcsüllyük ; semminek tartyuk. Ezt sajnállya
13 Mal.1. v. 6. Isten, illyen szókkal: 13 a fiú tiszteli attyát; a szolga urát: azért,

ha én Atyátok vagyok, hol az én tisztességem? ha Uratok vagyok,
hol az én félelmem?
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Ama szép fejér hőlgyről írják; hogy, ha mikor kergetői-előt

szalad, ha sárra talál, reá nem mégyen: inkáb megöleti, hogy-sem
megmocskollya magát. Vaj-ha valóságoson értenők mí-is a bűn

nek veszedelmes rutságát, bizony azt kiáltanók: Malo mori, quam
ftedari ; meghalok inkáb, hogy-sem bűnnel mocskoltassam. Illyen
tiszta vala bezzeg, ama tekélletes és álhatatos vén Jámbor Eleazar:
kit mikor kisztetnének, hogy csak tettesse bár, hogy disznó-húst
észik és megmenekedik a haláltúl : azt mongya a Szent Irás;
l hogy gondolkodni kezde: de, félben-szakasztván gondolkodását, 12. Mach. 6

Respondit cito, hamar és kerék választ ada; Pranniiti se velle in v. 23.

infernum: hogy kész eléb meghalni, sőt pokolra vettetni, hogy-
sem Isten-ellen véteni. Mert, a bőlcs mondása-szerént, oly vesze-
delmes a bűnnek halála, 2Utilius potius infernus, quam iila : hogy 2 Eceli. 28. v.

job annál a pokol. Ezt meggondolván Szent Anselmus, azt mon- 25.

dotta: hogy, 3 Si hinc peceati pudorem, et illinc cernerem inferni 3 Anselm. !ib.

horrorem. et necessaria u'Jti illorum deberem iJmJlergi: prius me i'Jt s~~~~~~~i~~;,
infernum mergerem, quam peccatum in me immitterem, Mallem
enim purus a peccato et iwnocens gehennam intrare, quam peccati
sorde pollutus ccelorum regna tenere ,. inkáb menne bűn- nélkül
pokolba, hogy-sem egy halálos bűnnel Istent bántaná. Arany-szájú
Szent János noha a pokol kínnyalt retteneteseknek mongya, de
azt veti mellé, hogy, 40m nium terribilissimum est, quando DEUM 4 Chrys.hom.

offendimus. Qui ergo mentem habet, citius gehmnam ipsani ferre 5.inE?istol.ad
. ... " Rom. Jn Mora\.

eligit, quam eonspectu DEI priuari : mindeneknél rettenetesb a bun, initio.

mellyel Istent megbántyuk. Tehát a kinek esze vagyon, inkáb
válaszsza hogy pokolba mennyen, hogy-sem bűnt cselekedgyék,
mellyel az Isten színe-Iátásátúl kirekedgyen. Tertullianus pedig az
egész keresztyénség nevével azt kiáltya: 5 Malumus damnari, -quam 5 Tert. Apólog.

a DEO excidere : inkáb akarunk kárhoztatni, hogy-sem Istentűl c.49.

elszakadni. És a pogányokkal bizonyíttya, hogy nehezeb a keresz-
tyénnek a bűn, hogy-sem a halál; 6 Ad lenenem damnando potius 6 Ibid. c. 50.

feminam Christianom; quam ad leonem: mert, nagyob kínnak tar-
tották a keresztyén aszszonyok ha bordélyba vitettek, hogy-sem
ha oroszlányok torkába taszíttattak. Szent Dávid pedig ugyan
7 pokolnak nevezi a vétket, ettűl-való szabadulását 8 pokolból mene- 7 Psa!. 29. v. 4.

kedésnek. 8 Psa!. 17. v. 6.

Ezek Így lévén, nem lehet nagyob bolondság, mint azt hinni,
a mit a keresztyén vallás előnkbe ád: és úgy élni, a mint közön
ségesen élünk; elhinni, hogya bűn oly ártalmas, oly rút, oly

Pázmány Peter művei. VII. kötet. 22
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veszedelmes: mindazáltal ebbe oly künnyen és gyakran heveredni ;
vallani, hogyabűnnel Isten ellenségi lészünk : és annak távozta
tására ily kevés gondot viselni; bizonyoson tudni, hogy ezért
pokolba kel menni: és ettűl nem irtózni.

II. RÉSZE. De lássuk immár, mely nyilván ismérteti Isten a bűnnek

L gonoszságát, a keserves ostorozások sullyosságával. Első vétek
I Ezech. 28. v. Lucifer- ben találtaték, kit Isten 1 tellyes bőlcseséggel, tekélletes

12. szentséggel ruházván, maga hasonlatosságának bélyegével meg
jegyze és mennyei paradicsom gyönyörűségébe helyheztetvén,

v.13. minden drága kövek szépségével felékesíte, úgy, hogy, Foramina
tua prceparata sunt. semmi üres nem találtatott benne, hanem

v.15. rninden jókkal tellyes vólt, mind addig, Donec inventa est iniquitas
v. 17. in te, valamíg vétekbe nem esett. De mihent, Elevatum est cor

tuum in decore tuo ; felemelkedék szépségében és azt kezdé mon
2 Isai. 14. v. dani, »Supe« astra Dei exaltabo solium meum; similis era Altissimo;

13. 14. a csillagok-felibe emelem királyi-székemet; a Testamentom hegyére
3 Job, 4. v. 18. ülök észak óldalában, hasonló lészek a Felségeshez : Isten, 3 In
cap. 15. v. 15. Angelis reperit praeitatem. Luciferben és az ő követőiben vétket

láta: mingyárt, késedelem- és irgalmasság-nélkül, szabadulás remén
4 Isai. 14. v. sége-nélkül, 4 Detracta est ad infernum, in profunduni laci, superbia;

5 2.~~;. ~~~. 4. pokolra veté kevélysé,geért;., és a mint Szent Péter !rja, 5 az ang,Ya
lokban sem szenvede a bunt, hanem pokol kötelivel levonata a

6 Judee, v. 6. kárhozat kínnyaira, 6 Vinculis aternis sub caliginc reservavit, örök
7 Luc. 10. v.18. rabság kötöztetésével setétségre taszítá, és 7 mint a meny-kő, oly
s Apoc.12.v.4. sebességgel alá-esék Meny-országból a csillagok 8harmad részével,

mellyet Lucifer farka-után vona. Azért, egy vétekkel a csudálatos
szép Angyalok útálatos ördögökké Iének, sőt, a mint Ezechie! szól,

9 Ezech. 28. v. 9 semmivé Iének és semmik lésznek örökké. Oly iszonyú kínokkal
19. bűntetődnek pedig, hogy, noha az ördögök erővel és minden hata-

10 2. Pet 2.v.11. lommal megelőzik az embert, de még-is, 10 Non portant execrabile
judicium, el nem viselhetik a rettenetes ítíletet, hanem iszonyú
haraggal és dühös ordítással nyegnek alatta; mert szűnetlen szemek
előt viselvén, honnan estek és mire jutottak; látván, hogy nincs
reménség a kegyelemben, hanem örökké elvesztek: rettenetes tűr

hetetlenséggel átkozzák magokat és az élő Istent.
A világi okos és kegyelmes fejedelmek nagy vétket-is meg

engednek, mikor az, a ki vétkezett, nagy-méltóságú; mikor egy
szernél töbször nem botlott; mikor sokan vannak, kiknek egy-aránt
kellene bűntetődniek; mikor a bűntetésből nagy romlások és ártal-
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mas veszések következhetnek. Úgy tetczik az emberi gondolko
dásnak, hogy ezekből a tekíntetekből és fő-képpen az utólsóból,
illett vólna a végetlen-irgalmú Istenhez, hogy az angyali méltó ság
nak és sokaságnak megengedett vólna. Mert látta és jól tudta,
hogy, ha a bűnös angyalok pokolra vettetnek és ördögökké lész
nek, nem-csak megejtik és veszedelemre viszik az első embert:
hanem annak tellyes maradékát átokba hozzák, sok ezer lelkeket
magokkal kárhozatra vonszanak és el-végre önnön-magát az Isten
Fiát szörnyű kínokkal megölik. Azért, ily nagy veszélyek és iszonyú
romlások távoztatásáért úgy tetezenék nékünk, hogy irgalmazni
kellett vólna az első esetnek.

De külörnb az Isten ítíleti és igazságának törvénye. A bűnök

futamattyát első kezdetin meg akará gátolni; ismértetni akará, mely
gyülőlséges ő-előtte és mennyi lostorozásra érdemes csak egy fel- l Pondus grave

fuvalkodott vágyódás-is. Azért kegyelem-nélkül, örök és orvosság- peeeatum,

talan kárhozatra veté az angyalokat egy vétekért; és bétévé irgal- ;::~: ~~.. v;.~..
mának ajtaját, hogy ez soha nyitva ne találtatnék az ördögöktúl. Psal. 4. v. 3.

Ah! menyíszer érdemlettük mí ezt a csapást? Ha egy vétekért
így fizetnének nékünk, menyíszer kellene pokolra jutnunk? Áldott
légy Szent Isten, hogy kegyelmesen cselekeszel velünk és Szent
Fiad érdeméért várod és segíted gyarlóságunkat. Mí pedig, keresz-
tyének, gyakorta meggondollyuk, a mit Szent Péter írva hagyott:
hogy, ha Isten az Angyalok vétkét el nem szenvedte, 2Perditio 22. Pet. 2. v.

eorum non dormitat: a töb bűnösök veszedelme sem szunnyad; 3.4.

utánnok jár, és ha meg nem térnek, megrontya őket.

Második vétek Adám-ban és Évá-ban találtaték, kiket Isten II.
3 igazságban teremte, gyönyörűség paradicsomába helyheztete, min- 3 Ecel. 7. v. 30.

den állatok urává rendele. De az ördög kisztetéséből a tilalom-fa
gyümőlcsét, Isten hagyása- és parancsolattya-ellen, megkóstolák.
Ezért Isten őket minden lelki áldásoktúl megfosztván és szégyent-
érdemlő mezítelenségben hagyván, halálra sentenciázá, paradicsom-
ból kikergeté, rettenetes átkokra és keserves fáratságokra kárhoztatá.
Ha az Adám és Éva bűntetésén végeződött vólna az Isten haragja,
tűrhető vólna, mert végre hoszszú peruteneia- és keserves kínlódás-
után, 4,Eduxit a delicto ; kiszabadítá Isten az első embert bűnéből : 4 Sap. 10. v.2.

de azoknak esete-után, valakik természet-szerént Adám-túl szárma-
zunk, 5 eredendő igazság-nélkül, bűnben születünk, 6 harag és örök 5 Rom. 5. v.IZ.

kárhozat fiai vagyunk, úgy, hogy ha az Atya Isten, Szent Fia 6 Ephes.2.v.3.

Vére húllásaért a Keresztségben ki nem mosogatna rútságunkból :
22*
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csak azért az első bűnből reánk áradott vétekért örökösön ördög
rabságában kellene maradnunk. Ennek-felette azzal az első bűnnel,

IRom.5.v.12. 1Mors intravit in muedum, a halál béjöve a világra: minnyájan
testi halálra adatunk azért az első bűnért, és valamennyi nyomo
ruságok, romlások, betegségek, törődések vóltak világ kezdetitűl

és lésznek világ végéig; valamennyi kínokat és szörnyű halálokat
gondolt az emberi elme, mind annak az egy bűnnek sólgya, bére

a Heb.10. v.31. és jutalmazása. Ah, 2mely szörnyű dolog Isten kezébe akadni!
3 ~~~~·d.5~~7~· 3 Quis non timebit te, Domine? Kicsoda nem reszket az Isten itíle

titűl? Vallyon, keresztyének, mit érdemel a mí sok gonoszságunk,
ha egy alma-étel, egy engedetlenség illyen bűntetésre vólt méltó?

, Jer. 30. v.14. Ki győzné számlálni az Isten csapásit, 4 Castigationes crudeles,
és rettenetes bűntetésit, mellyekkel ostorozta Sodomát, Gomorrát ;
rontotta Faraót Egyiptommal; fogyatta özön-vízzel az emberi
nemzetet? Az országok és nemzetségek romlási, változási honnan

~ Pro.14.v. 34. vannak, hanem a bűntűl? 5 Miseros facit populos peccatum. 6 Regnum
6 ';;~~1~~O~/8. a gente ingentem transfertur. propter injustitias. Amaz Isten nyi
Sap. 5. v. 24. lainak, az 7 éhségnek, kardnak, döghalálnak rettenetessége honnan

1 2. Reg. 24. v. vészen erőt, hanem a bűntűl? Ha a főld sovány és gyümőlcstelen:

8 Psal~~·06. v. 8 A malitia inhabitantium ; a főld lakosi gonoszságátúl vagyon.
34. Ha magtalanúl maradnak az uri emberek: a bűnért maradnak;

9 Gen. 20. v. mint Abimelech "példájával a Szent Irás bizonyíttya. Ha az Isten
17.18. kedves gyermekit elszedi az atyáknak: köszönnyék bűnöknek;

10 2.Reg.12. v. mint Dávid lOszerelmes fia halálát. Ha sok uri ágak elfogynak és
I1Job,\~. v.19. emlékezetekkel-eggyüt a főldrűl letöröltetnek : 11 a Szent Irás a bűnt
3.Reg.14.v.10. adgya okúl. Ha betegségek szorongatnak: köszönnyük bűneinknek:

e. 21. v. 21. Ideo inter vos multi infirmi,. 1. Corinth. 11. v. 30. Non est sanitas
4. Reg. 9. v. 8. f' " k l"in carne mea, a J 'acie peccatorum ; Psal. 37. v. 4. Ha üdon -e ot
12 Ecel. 7. v.18. meghalunk: okát a bűnre veti 12 a Szent Irás. Egy szóval: 13 rnin
Psal. 57. v. 10. den világi csapások és romlások nem egyebek hanem a bűnök
Psal, 54. v. 24. '
Isai. 38. v. 10. veszedelmes-vóltának mutatói és igaz ostorozási: mert a bűn oly
Job, 22. v. 16. tűz mely mindenünket 14 megemésztí gyökerestűl.
13 Tob. 3. v. 4. '
I4Job,31.v.12. Mind ezeknél nyilvábban mutatta Isten a bűnök veszedelmét

azzal, hogy noha ezen a főldön ennyi-képpen veri és sanyargattya
a gonoszságot: de a nagy-irgalmú és könyörűlő Isten, igazsága
szerént, a más világon örök kínnal és pokol kárhozattyával osto
rozza azokat, kik bűnökből ki nem térnek. Nem elégségesek min-

16Deut.25.v.2. den világi csapások egy bűn ostorozásra. És mível Isten törvénye
Apoc, 18. v. 7. az, hogy 15 a bűnnek mértékéhez szabassék az ostorozás: ha a
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kárhozottak büntetése végetlen, szükség hogy a bűnök gonoszsá
gának-is végetlen mértéke légyen; mivel a bűnös ember minden
halálos vétekkel elszakad a végetlen jótúl és megbántya Istennek
végetlen méltóságát.

Végezetre; ezeknél nagyob jelenséggel ismértette Isten a bűnök

ellen-való haragját és azoknak szörnyüségét, mikor Szent Fiát
nem maga érdemeért, hanem hogy, 1 Peccata nostra tuZit in cor- Il.Pet.2.v.24.

port suo, a mí bűneinkért kezessé tette magát; oly sok és nehéz
kínokra adta. Ha olvastad az Evangeliomban a Christus Urunk
fáratságit, ínségit, szenvedésit; ha hallottad, hogy amí bűneink

terhe-alat Vérrel verítékezett a kertben; ha Pilátus-, Heródes-,
Caifas-előt csúfoltatásit, pökdöstetésit, arczúl-csapdozásit, ostoroz-
tatásit, tövis coronáit szemlélted ; ha gondolkodásoddal felmentél
Calvariá-ra, és a Kereszt-fán a latrok-közöt szörnyű halálát nézted
a Christus JEsus-nak; ha az ő szent oldalának tátott sebét meg
gondoltad: jusson eszedbe, hogy ezek nem egyebek, hanem a mí
bűneink ostorozási. Mert az irgalmas Isten Szent Fiára rakta álnok-
ságinkat, és ő-vélle szenvedtette érdemlett kínainkat : 2 Vulneraius 2Isai53.v.4.5.

p~opter !niquitates, nostras: 3fi!10,rtuu,s p:op:er peccata nostra; a, mí 31. P;;.:.'V,lS,
buneinkert sebessittetett ; a mi vétkeinkért megöletett. Felseges
mindenható Isten! ha a 4 zőld fának így vagyon dolga, mint lészen 4 Luc. 23, v. 31

az aszszúnak ? Ha a mí bűneinkért ily keservesen sanyargattaték
az ártatlan Bárány, mint fizetünk mí-magunk gonoszságáért? Ez
a tűkör, keresztyének, melyben nézhettyük a bűnök gonoszságát;
ebből tudhattyuk, mely kímélletlen bánik Isten a bűnök ostorozá-
sában. Ha egy király eggyetlen-egy fiának háta-megé bújt ellen-
ségét fiának óldalán által-lőné és megölné fiát, hogyelfogyatná
ellenségét: künnyen érthetnéd, menyíre gyűlőlte azt az ellenséget.
Ved eszedbe tehát Istened haragját bűneidre, mivel ezeket Szent
Fia halálával sem szánta kigyomlálni. Ha egy okos doktor sok
múnkával egybe-szérzett drága orvosságokat rendel valamely beteg-
ség-ellen: tudod mingyárt, hogy nagy és veszedelmes betegséget
orvosol. Látván azért, hogy a te bűneidet Isten Fia Vérével orvo-
sollya Isten, ennek drága és böcsös nagy-voltából itíletet tehetsz
a bűnnek veszedelmérűl.

Ihon, atyám-fiai, meg-hallátok, minémű károkba és okossággal-,
sőt természettel-ellenkező galyibákba jutunk, mikor bűnbe esünk;
megtanulátok, mely súllyos verésekkel ostorozza az Isten igazsága
a gonoszságot. Jer szállyunk magunkba immár és életünk esz-



174 PŰNKÖST-UTÁN III. VASÁRNAP, PREDIKÁCZrÓ.

I Isai. 38. v.15. tendeit eggyenként, 1 Recogitemus in amaritudine animce) lelki kese
rüséggel forgassuk-elő emlékezetünkben; nézzük, mely sokszor,
mely iszonyú vétkekbe estünk! És azokon-kivűl, a miket mí
magúnkban ismérünk, gondollyuk meg, menyi titkos álnakságink

2 PsaI.18.v.13. vannak, 2 mellyeket magunk sem látunk; noha az Isten fényes
;. Cor. 4. v. 4. szemei által-Iáttyák! Vallyon nem azt mondhattyuk-e, hogy 3 hajunk

Psa!.39.v.13.
Ps a!. 68. v. 5. szálát, sőt a tenger fövenyét fellyűlhaladgyák bűneink sokasági ?

És noha a Szent Lélek izgatásából sokszor megbántuk, sirattuk
gonoszságinkat. sokszor Istent megkö vettük, de ismét, csak hamar,

42.Pet.2.v.22. "okádásunkra tértünk, elébbi rútságunkban heverődtünk : mindaz
Prov. 26. v. 11. által az Isten irgalmassága 5 megvont kéz-íját és felhúzott karját
6 Psa!. 7. v. 13.

mind ez-ideig tartóztatván, térésünket várta. Ha a halandó embe-
rekhez úgy viselnők magunkat mint Istenhez, ha ily sokszor, ily
nagyban vétenénk ellenek, ha ennyíszer követnők, ennyíszer békél
lenénk és ismét ennyíszer boszszontanók s megvetnők őket: senki
barátunk nem lehetne, senki velünk nyájaskodni nem akarna; mert
csak végetlen és egye dűl Istenhez illendő tűrés kívántatik ahoz,
hogy ennyi roszságot elszenvedhessen.

3 Reg.15.v.5. Szent Dávid-rúl olvasom, 6 hogy tellyes életében az Isten tör-
vényét meg nem törte, az Urias dolgán-kivűl: még-is azt írja

7 Psa!. 6. v. 7. Soltárában : 7 hogy, emlékezvén bűneirűl, minden étszaka öntözte,
sőt mosta háló-ágyát köny-húllatásival. Mí tehát medgyünk, kik
tellyes életünket bűnökben tőltöttük? Nagy az Isten irgalma, keresz
tyének, senkit el nem vét szeme-elől, valaki hozzá tér. Azért, jer
borúllyunk földre a tékozló fiúval; jer verjük mellyünket a publi
canus-sal, és kiálcsunk a nagy-irgalmú Istenhez: Uram, légy irgal
mas nékem bűnösnek. Vétkeztem, Uram; nem vagyok méltó, hogy
az egeket nézzem és tőlled irgalmat nyerjek. De mivel hatalmas-

8 In Oratione ságodat, 8 Parcendo maxime. et miserando manifeslas .. irgalmazással
Eccleslee. és bűnök bocsátásával ismérteted fő-képpen: légy irgalmas az én

9 Deut.32.v.6. bűneimnek. Bocsásd-meg, hogy téged hatalmas "Teremtőmet, kegyes
Malach.1. v. 6. Atyámat, természet-szerént való földes Uramat, haragra indítottalak

és a világi múlandó árnyékokért elhadtalak. Megérdemlettem Uram,
hogya ki téged ennyíszer elhadtalak, elhagyassam tőlled. Méltó
vagyok mindazokra a bűntetésekre, mellyekkel vagy az árúló
angyalt, vagy az emberek-közöt legnagyob bűnöst ostoroztad.

10 Psa!. 118. v. De nagyob a te jó-vóltod az én gonoszságomnál : 10 Erraci sicut
11 r .17

563,
6 ovis quce periit ; qucere sennem tuum Domine; 11 mint esztelen

sal. . v..
12 Sap, 5. v. 7. juhocska, elszakadtam tőlIed, elbújdostam előled; 12 Lassatus in via
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iuiquitatis : elfáradtam és szakaszkodtam balgatag csavargásomban.
De keress-fel Uram engem és végy válladra : vígy viszsza a te
kegyelmed kebelébe. Mutasd igaznak, a mit mondottak az irás-
túdók: 1 Hic peccatores recipit ; hogy te a bűnösöket magadhoz I Lucee 15.v.2.

fogadod, az elesteket felemeled, az elveszteket felkeresed, a bete-
geket meggyógyítod. a halottakat feltámasztod. Felséges Atya Isten,
2tekíncs a te Christusod orczájára: és mivel ő-benne az én álnak- 2PsaI.83.v.l0.

ságimat keservesen ostoroztad, elégedgyék-meg ezzel haragod: és
ígéreted-szerént, 3 a Christus Vérének tengerébe merítcsed minden 3 Michere 7. v.

b" . t A 19UneJme . men. .

TANUSÁGOK A MÁI EVANGELIOMBÓL.

Első tanuság.

HlTÜNK ERŐSSÍTÉSE.

I. A mái Evangeliomban, először közönségesen mongya Christus
a menyben-lévőkrűl, másodszor nevezet-szeréut az Angyalokrúl,
hogy örülnek egy Pen#encia-tartó bűnös megtérésén. Ebből kitetczik,
hogy a mennyei Szentek egy bizonyos földi bűnös ember Peni
tencia-tartását tudgyák. És mivel az igaz Penitencia-tartás nem
külső ceremónia, hanem belső igaz hitből származott töredelmesség:
ha a mennyei Szentek tudgyák a bűnös ember Penitencia-tartását,
nem csak külső cselekedetit, hanem belső és lelki indúlatit-is, láttyák
isteni jelentésből.

Ennek-felette az-is kitudódik a Christus szavából, hogy a
földiekhez-való igaz szeretet virágzik a mennyei Szentekben, és
azért örűlnek a megtérő ember javán.

Hamissan kiáltyák tehát az új tanítók, hogy a mennyei Szentek
a földiekrűl meg sem emlékeznek. Hamissan hirdetik, hogy a
mennyei Szentek nem tudgyák a mí könyörgésinket. Mert ha meg
térésünket, az-az belső és lelki indúlatunkat értik: miért nem érte
nék külső könyörgésinket ? És ha jónkon örülnek: bizonyos, hogy
4 szükségünket-is Isten-előt segítik buzgó könyörgésekkel.

Mint és hogy tudgyák a mennyei Szentek a földi dolgokat:
kérgyék Christust, ki nyilván és kétszer mongya a mái Evan
geliomban: hogy, nem csak közönségesen a bűnösök térésén,
hanem, Super una peccatore, egy bizonyos személy megtérésén
örűlnek Meny-országban.

4 Apoe. 6. v. !I.
10. 11.
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Lásd
a Kalauzt.

II. Szabad-akaratunk erejéből (inkáb erőtlenségéből), Istentűl

elszakadhatunk és bújdosóban juthatunk: de külömben meg nem
térhetűnk, hanem-ha felkeres, vállára emel és viszsza-viszen Christus.
Mert az ő erejéből és érdeméből, nem magunk tehetségéből vagy
méltóságából vagyon igazulásunk. És a kik ennél külömbet fognak
a római valláson-lévőkre, Isten-előt számot adnak hamis kőltésekrűl.

Második tanuság.

LELKI OKTATÁSOK.

L A Christus jövetele-előt, hogy az isteni Természet méltó
sága ismértetnék, nem hogy a bűnösökkel, de igen kedves népé
vel sem nyájaskodott lsten. Az Israel fiainak életek vesztése-alat

l Exod, 19. v. parancsolá, 1 hogy a hegy határit ne illessék, melyre Isten szálla.
2 JOSU~23. v. 4. Tilalmat ad arrúl-is, hogy 2 a~ Isten szekrényéhez két-ezer ölnél
31.Reg.6.v.19. közeleb senki ne mennyen. Es 3 mind Oza, mind a Betsamiták
2. Reg. 6. v. 7. bőrökkel fizetének azért, hogy látták vagy illették az Isten szek
4 Exod. ~O. v. rényét. Azért a sidók sem akarták ~ hogy véllek beszéIlyen Isten,

19. félvén attúl, hogy szózattyával megöletnek. Mert Isten az Ó Tes-
50sere 5. v.14. tamentomban 50roszlányhoz és oly medvéhez hasonlíttatott, mely
cap. 13. v. 7. nek kölykeit elragadták . oly 6 unicornis-hoz mellyet 7 senki meg
6 Num. 23. v. , , ,

22. c. 24. v. 8. nem szelídithet.
7 Job, 39. v.10. De minek-utánna a tisztaságos gyenge Szűz ölébe hajla, ez

az unicornis megszelídűle : és íme, peccatores recipit ; a bűnösöket

társaságába fogadgya: véllek észik, iszik és nyájaskodik. Áldott
8!.Reg.22.v.2. légy örökké Dávid fia, ki Atyád példáját követvén, "társaságodba

fogadod az adósságba esett és sok bűnökkel terheltetett nyomo
rúltakat.

9 Ps a!. 94. v. 7. II. Mí vagyunk az Isten juhai, mint a Szent Irás 9 taníttya.
Ezcch.34.v.3!. Valamíg Pásztorunktúl el nem bújdosunk, jól vagyon dolgunk;

bátorságoson nyukszunk gond-viselése-alatt: nem zabállunk vagy
falatozunk a világi mételyes nyalánkságokban, hanem üdvösséges
eledellel legeltetünk: külső javaink gyapját örömest Pásztorunk
őltözetire adgyuk; belső aítatosságunk tejével néki áldozunk; cse
lekedetink bárányival néki kedveskedünk ; és ha kívántatik, húsun
kat és vérünket örömmel Urunk szolgálattyára kiadgyuk. De mihent

10Isai. 53. v. 6. a magunk 10 akarattya-után indúlunk és Pásztorunk szavát hátra
Ps a!. 118. v.176. hadgyuk, mingyárt bújdosásba esünk. És, noha gyapjunkat, tejün

ket, bárányunkat Pásztorunknak nem adván, belső igyekezetünket
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* Malmára, ebbő]: mola.

és külső fáratságunkat, csak magunk mólnára * akarjuk vinni, ma
gunk kedvét és hasznát keresvén mindenekben: de ezeket mind
eggyütt elvesztyük, ha fel nem keres az igaz Pásztor. Mert a juh,
Pásztor-nélkül, farkasok falattya: mivel a juhnak sem gyorsasága,
sem ereje, sem fegyvere nincsen, mellyel magát menthesse; hanem,
minden oltalma csak Pásztora.

A mí igaz Pásztorunk, a mái Evangeliumban , négy dol
got számlál, mellyel bújdosó juhához mondhatatlan irgalmasságát
mutatta. Eggyik az; hogy egy juhocskáért, az elveszett emberi
nemzetért, ebbe a világ pusztájába szállott. Mert, nem egyébért
öltözött az Isten fia emberi testbe; nem egyébért jött a világra:
hanem, 1 Qucerere quod perierat : hogy felkeresse a mi elveszett. I Matt.18.v.ll.

Azért maga szava az hogy 2 Non veni nisi ad oves quce perie- Luc. 19. v. 10.
, " 2 Matt.15.v.24.

runt; nem jött egyébért, hanem az elveszett juhokért. Oh, ki nagy
kegyelmesség ez, hogy amí Istenünk mí-érettünk menyból alá-
szállott, és, 3 In terris oisus, ebben a mí pusztánk sanyaruságiban s Baruch. 3.

láttatott! v. 38.

Másik az; hogyelhatta a kilenczven-kilencz juhot és az egy
bújdosó juhocskát kereste a jó Pásztor. A szent Atyák az elhagyott
kilenczven-kilencz juhon értik a mennyei Angyalok sokaságát:
mert ezek annyin vannak (ha Szent Aquinas Tamás-nak hiszünk),
4 hogy minden egyéb teremtett-állatok számát meghaladgyák. De 4S.Tho.l.part.

azért, 5Nusquam Angelos apprehendit, ugyan nem öltözött angyali 5Q~;:r~'2~~:1
16.

természetbe a mí Pásztorunk, hanem csak emberi testbe. Némely
Szent Atyák a kilenczven-kilencz juhon értik a kárhozott Angya-
lokat; kiket meg nem váltott, hanem öket kevélységek veszedel-
mében hatta és minket keresett a jó Pásztor. Ezt pedig, minden
érdemünk- és rnéltóságunk-nélkül, csak maga jó-voltából cselekedte.
Dicsírjenek Uram téged minden állatok, ezért a te nagy irgalmas-
ságodért.

Harmadik az; "hogy igen munkás fáratságokkal kereste Christus
ezt az elveszett juhot: 6 Saliens in moniibus, transiliens colles .. 6 Cant. 2. v. 8.

hegyeken, völgyeken sokat bújdosott : sok véres verítéket húllatott;
tövissek-közöt teste szaggattatott. Nem csuda, ha a világi pásztorok
keresik elveszett juhokat: mert ennek hasznát vészik; erre szük-
ségek vagyon; és, mikor a juhot keresik, magok hasznát keresik:
a mí Pásztorunk 7 nem szűkölködik javaink-nélkül, El-schaddai, 7 Ps. 15. v. 2.

magának elégséges: 8 azért sem ártunk, sem használunk néki, 8 Job, 22. v. 3.
cap. 35. v. 6. 7.

Pázmány Péter művel. VU. kötel. 23
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akár-mit mivellyünk. Nem keres tehát minket az igaz Pásztor,
l Luc. 1. v. 78. maga hasznáért ; hanem, 1Per viscera misericordice visitavit nos;

az ő nagy irgalmasságának belső indúlatiból ment arra, hogy min
2 Heb. 2. v. 16. ket keressen; és, a mint Szent Pál szól, 2 megragadgya az elötte
Philip. 3. v. 12. futó juhot.

Negyedik az; hogy, megtalálván, nem verte, taglotta, nem
űzte, kergette, hanem, vállára vette az elfáradott juhot; és nagy
örömmel haza vívén, kívánta, hogy örvendezzenek szomszédi,
elveszett juhának feltalálásán. Ez a mí Pásztorunk kegyessége:
ö viseli terheinket; ő segíti erőtlenséginket : és mikor veszedel
mekből kiszabadít, úgy tetczik néki, mint-ha jót venne tőllünk; és
azért mongya, hogy örvendezzenek néki. Mert, miképpen magát

8 Actor. 9. v. 4. mongya, hogy üldözte Szent Pál, 3 mikor híveit sanyargatta: úgy,
4 Matt.25.v.4Ü. 4 magával mongya, hogy cselekeszük a jót, mellyet szolgáival

cselekeszünk. Azért, miképpen, ha az atyának eggyik fia halálos
betegségből felgyógyúl, nagyobb öröme vagyon rajta, hogy-sem
a töb fiainak egésséges-vóltán: úgy amí Pásztorunk, mennyei
Angyalival-egyetemben, vígad a bűnös ember térésén. Légyünk
azon tehát minnyájan, hogy Christust és az ő Szent Angyalit
vígasztallyuk, igaz Penitencia-tartásunkkal. Te pedig, édes Pász
torunk, ki minket sok fáratsággal kerestél, meg ne vond kegyel
mességedet; gyámoIítcsad gyarlóságunkat; óltalmazzad veszedelmes
állapatunkat. Tantus labor non sit cassus; ennyi fáratságod, mellyet
érettünk felvállaltál, gyümőlcstelen ne légyen bennünk. Ha mikor

5ps.118.v.176. esztelenűl tőlled eltávozunk: 5 Querie seruum tuum " keress-fel min
ket és vígy válladon dücsösséged hajlékába.

III. Megitílék a sidók Christust és morogva megszóllák, hogy
a bűnösökkel nyájaskodik: szinte, mint Moyses-ellen panaszolko-

6Num.12.v.1. dának a pusztában, 6 Propter uxorem ./Ethiopissam, a szerecsen
feleség vételért. Ebből tanúllyuk, először; hogy az itíletekben ne
hirtelenkedgyünk, ha csalatni nem akarunk. Másodszor; hogy az
emberek itíletin, nagy fondamentomot ne vessünk. Mert, ha Christust
megitílte az emberi vakmerőség, megszóllotta a nyelvesség: nem
kel senkinek azt rernénleni, akár-mint éllyen, hogy az emberek
itíletit, kárhoztatásit és szóllásit elkerűlhesse : hanem azon kel

'Cor.6.v.3. lenni, hogy Szent Pál-lal, "Per infamiam, et bonam [am am ;
mind jó hír-névben, mtnd gyalázatos rágalmazásokban , igyenes
elmével kedveskedgyék Istenének.
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ATYÁNAK, ÉS FIÚNAK, ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott Keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, kÖlzyvélzek ötödik részé
ben. i1fe~ynek bötü-szerént-való magyarsága e képpen vagyon: hallgassatok
isteni félelemmel.

Az üdőben; 1 mikor a sokaságok JEsus-ra rohanná- l Lucee. 5. v.1.

nak, hogy hallanák az Isten Igéjét, és ő ál-vala a Gené-
zaret tava-mellet. És láta két hajót állani a tó-rnellet :
a halászok pedig kiszállottak vala, és a hálókat mossák
vala. Bémenvén pedig eggyik hajóba, mely Simoné vala,
kéré, hogy a földtül egy-kevessé viszáb vinné. És ülvén,
taníttya-vala a hajócskából a sokaságot. Minek-utánna
pedig megszünék szóllani, monda Simonnak: vigy a
mélyre, és vessétek-meg hálótokat a fogásra. És felelvén
Simon, monda néki: Mester, egész étszaka munkálkod-
ván, semmit nem fogtunk: a te szódra pedig megeresztem
a hálót. És mikor azt mívelték vólna, halaknak bévséges
sokaságát rekeszték-bé: szakadoz vala pedig az ő hálójok ;
és intének társoknak, kik más hajóban valának, hogy
eljönének és segítenék őket. És eljövének és megtölték
mind a két hajócskát, úgy, hogy csaknem elmerülnének.
Mellyet midön látna Simon Péter, a JESUS térdéhez bo-
rúla, mondván: Uram, meny-ki én-töllern, mert bünös
ember vagyok; mert álmélkodás környékezte vala őtet és
mind azokat, kik vélle valának, a halak fogásán, mellyet
fogtak vala. Hasonlóképpen pedig a Zebeda.us fiait,
Jakabot és Jánost, kik Simon társai valának. És monda
JESUS Simonnak: ne fély; innen-tova immár embereket

23*
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fogsz. És földre vonván hajójokat. elhagyván mindcneket,
követék őtet.

Ez a mái Szent Evangeli01'ftnak bötű-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallynk, hanem cselekedettel tellyesítcsük: kérjül'tk aítatos szűoel Szen;
Lelket, mondoán : Mi Aryánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

De simplici
tate, De vana

gloria.

Hogy minden cselekedetünket Isten tisztességére kel igazítanu11,k.

I Job, 5. v. 7. Igazán mongya Szent Jób, 1 hogy a madár röpűl1ésre, az ember
munkára teremtetett. Mert minek-elötte bűnbe és átokba esnék az

a Gen. 2. v. 15. ember, a végre helyhezteté Isten Adámot paradicsomba, 2 ut opera
retur et custodiret: hogy munkálkodnék és úgy őrizkednék, hogy
alkalmatlan magaviselésével el ne vesztené bóldog lakó-helyét.

Az eset-után világos szókkal kimondotta Isten a sentenciát,
8 Gen. 3. v. 17. hogy az ember, 3 In laboribus comedes cunctis diebus uita: tuce : in

19. sudore vultus tui vesceris pane ; kemény fáratsággal és veritékkel
keresi kenyerét és táplálását. Mert miképpen a nagy várasban noha
nem minnyájan ácsok, kovácsok, de azért mindennek vagyon dolga
és fáratsága: úgy e világon nem mindenek szántnak, kapálnak,
de minnyájan fáradnak; és nem egyéb az ember állapattya, hanem,

4 Eed. 1.v. 17. 'Labor et afflictio, múnka, törődés.

cap. 4. v. 8. Külörnbség vagyon a múnkák- és fáratságok-közöt. Mert sokak
munkái haszontalanok az üdvösséges jókra; mivel ezekkel sem
Isten-előt kedvet nem találnak, sem lelki jóságokban öregbűlve

nem nevekednek. Illyen vólt azok fáratsága, kikrűl a Bőlcsel

8 Isai. 59. v. 6. egyetemben azt írja Isaias: 5 Opera eorum, opera inutilia ; hogy
Sap, 3. v. 11. az ő munkájok haszontalan múnka. Illyen vólt amazok törődése,

8 Sap, 5. v. 7. kik, noha későn, de azon panaszolkodtak, 6 Lassati sumus in via
iniquitatis, ambulauimus vias difficites : hogy elszakaszkodtak,
elfáradtak, nehéz útakon járva: mert annyi hasznok vólt fáratsá
gokban, mint azoknak, kik egész éjjel fáradtak a lopásban ; mun
kájokért reggel tömlöczbe vitettek, hogy fenn-akadgyanak. Illyen
vólt a Galata-béliek szenvedése, mellyet Szent Pál heába-valónak

1 Galat. 3. v.4. nevez: 7 Tanta passi estis, sine causa. A ki efféle haszontalan
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munkában fárad, azt a Szent Irás ahoz hasonlíttya, ki a győjtött

napi-bérét lyukas sebbe! tőlti; 1 Qui mercedes- congregavit, misit in l Aggse.J. v. 6.

saccum pertusum ; melyből kihúl kőltsége és haszontalanná lészen
napi-fáratsága. Másut azt mongya a Szent Irás, hogy némely em-
berek ruházni akarván magokat, szőnek, fonnak, igen fáradnak:
de pók-hálókat szőnek; 2 Telte eorum non erunt in vestimentum; 2Jsai.59.v.5.6.

mellyekből köntöst nem csinálhatnak. Job, 8. v. 14.

Más-féle munkák vannak, mellyek hasznosok és üdvösségesek.
Illyen vólt a Corintus-béliek fáratsága; kiknek Szent Pál azt írja:
3 Labor vester non est inanis ; a tí munkátok nem haszontalan. 31. Cor. 15. v.

Efféle fáratságot hasonlít a Szent Irás 4 a főld-forgató, szántó-vető 4 Job 5~: v. 7.

munkájához: ki, noha kezét koptattya az eke szarván; noha üres- Eccli.'6. v.19.

síti szúszékát ** takarmányátúl; noha szájátúl megszakasztya és
földbe hagyigállya táplálására rendelt buzáját, de hasznoson fárad:
mert kevés múnka-után bévséges termést rernénl.

Mind a két rend-béli fáratságnak világos példáját hallók a mái
Evangeliomban. Szent Péter édes álmát megszakasztotta és a ter
mészettűl nyugodalomra rendelt étszakát haszon reménségért, hal
fogásért fáratságban tőltötte; de heában esett munkája, mert egy
halat sem foghatott. Az-után fényes nappal, mikor a halak meg
láttyák a hálót és künnyen elszaladnak elötte; nem hal-fogásért,
mellyet nem reménlett, hanem hogy Christusnak engedgyen és
az ő kedve-szerént járjon, megvetette hálóját; In verbo tuo laxabo
rete: és első vonással annyi halat fogott, hogy hálója szakadozott,
hajója csak el nem merűlt.

Igen szükséges tanúság adatik ezzel előnkbe, keresztyének.
Mert akár-menyit törődgyünk fáradgyunk, akár- menyi . munkát,
nyughatatlanságot visellyünk : haszontalan minden fáratságunk, ha
csak a világot és a külső hasznot tészük czélyűl; ha az isteni
szeretet sinóra-mellet nem járunk, és ha tárgya és határúl vetett
jele igyekezetünknek nem az, hogy Istennek kedveskedgyünk,
De ha Istenért vettyük hálónkat ; ha minden cselekedetünket, szen
vedésünket, nyughatatlanságunkat tiszta és szent szándékkal Istenre
és az ő akarattyára igazíttyuk, minden dolgunk hasznos és üdvös
séges.

Azért e jelen-való órában megmutatom: hogy, ha minden-napi
munkánkat hasznoson és Isten-előt kedvesen akarjuk végbe-vinni, Propositio.

valami; mivelünk, akár-minémü állapatban ; valamit szenoediink,
* = zsebbe. - ** = zsákját.
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akár-minémü igyünkben, azt tisztán és igyenes itttentiá-oal, tekellett
szándékkal, Isten tisztességére és az ő akarattyának tellyesítésére
igazítcsuk.

l Seneca, ep. Igazán írja egy római bőlcs, hogy 1 Quoties) quid jug'iendum
71. initio. 't t t d l . d b .SZ, au pe en um, vo es sctre ; a summunt onum et proposztum

totius oitce, respice. Illi consentire debet, quidquid agimus. Scire debet,
quid petat, qui sagittam vult mittere, et tunc dirigere manu telum,
Ignoranti quem portum peiat, nullus suus ventus est : miképpen,
a ki lőni akar, nemcsak tárgyot emel és czélt vészen: hanem arra
fordítván szemét, megnézi, megarányozza és úgy lövi-ki nyilát;
a ki hajón jár, tudni kel a partot, melyre evez; mert a nélkül
egy szél sem szolgál néki: úgy, ha életünk folyását jól akarjuk
rendelni, először azt kel tudnunk, micsoda határa, utolsó vége és

2 Seneca, ep. czéllya tellyes életünknek: 2 Proponamus oportet finem, ad quem
95. circa me- omne factum nostrum dictumque respiciat: veluti navig'antibus, ad

diurn.
aliquod sidus dirigendus est cursus: Vita sine proposito, vaga est;
feltalálván végünket és czélunkat, rninden szónk és cselekedetünk
arra nézzen; minden erőnkel azon légyünk. hogy kövessük, a mi
erre az utólsó végre viszen, távoztassuk, a mi attúl elvonszon.

A ki útra indúl, ha bolondúl nem akar fáradni, elsőben elrendeli
és íntézi, hová és mely úton mégyen? mert egyéb-képpen úgy

3 Eccl. 10. v. jár, mint a kirűl a Bőlcs írja: 3 Labor stultorum ajfligit eos: ne-
15. sciunt in urbem pergere ,. hogy esztelenül fárad a ki sokat jár, nem

4 1. Cor. 9. v. tudván, mely várasba mégyen. 4 Currunt quasi in incerium: pugnant
26. aerem verberantes ,. futnak, de nem tudgyák hová: vagdalkoznak,

de csak az eget csapkodgyák: az-az, heában fáradnak, feltett czélt
nem vévén eleikbe.

Nem tudhattyuk, mi végre és hová kell igazítanunk rninden
cselekedetekben igyekezetünket; ha nem értyük, mi végre terem
tette Isten e világot; és a töb állatok közöt, főképpen az embert.

Elsőben azért, keresztyén hitünk tanításából tudgyuk, hogy
5 Prov. 16. v. 4. 5 Unioersa propter semetipsum operatus est Dominus ; mindeneket
62. Mac

5h.
14. magáért teremtett Isten: nem maga hasznáért ; mert, 6 Nullius in di-

v.3 .
1 Act. 17. v. 25. get: 7 cum ipse det omnibus omnia ; semmi szüksége nincs Istennek
8 Exo.33.v.18. semmire, holot ő ád mindent másoknak. Ő pedig, 8 Omne bonum,
9J~.~::.1~i~·:'· rninden jó; ~ Omnia üt omnibus ,. mindenben minden; 10 Per ipsum,

36. et in ipso sunt omnia " és nem csak ő-általa, hanem ő-benne vannak
II Hebr.B.v.f O. mindenek; 11 Propter quem, et per quem omnia ; ő-érette, ő alko

tásából lettenek rnindenek, és a mint a Szent János titkos-látásában
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háromszor olvassuk, Ő egyedűl, 1 Principium, Finis ; első kezdője I Apoc.l. v.B,

és utólsó vége minden teremtett-állatnak. Mert, miképpen 2 tenger- cap. 21. v. 6.
cap. 22. v. 13.

ből erednek és tengerbe folynak minden vizek, úgy minden terem- 2 Ecel. I. v. 7.

tett-állatok eredete és folyásának nyugodalmas határa és utólsó
vége az Isten. Erre nézett a Bőlcs, mikor azt írta, hogy 3 Propter 3 Ecel. 43. v.

ipsum confirmatus est itineris finis: Ipse est in omnibus ,. min- 28. 29.

den isteni cselekedetek vége ő-maga az Isten, a ki mindenekben
vagyon.

Másodszor: noha minden állatokat magáért teremtett Isten,
de ilyen külörnbséggel, hogy egyéb alkotmányit emberek szolgá
lattyára teremtette, az embert csak azért alkotta, hogy Istent dicsírje;
néki szolgállyon és bóldogságában részes légyen. Az Angyalokrúl
írja Szent Pály 4 hogy minnyájan a hívek szolgálattyára. kűldettek. 4 Hcb.1. v. 14.

A naprúl, hóldrúl, csillagokrúl mongya Moyses, hogy 5 Creavit in 5 Dcut.4. v.19.

ministerium cunctis gentibus, quce sub ccelo sunt ; az ég-alat-lakó
emberek szolgálattyára keszíttettek. A magas hegyeken termo füvek-
rűl azt énekli Szent Dávid, hogy ö Herbam servituti hominum, 6 Ps. I03.v 14.

emberek szolgálattyára teremtettek. Egy szóval: minden állatokat
egybekapcsolván, azt mongya a Szent Lélek, hogy 7 Omnia subje- 7 Ps. 8. v. 8.

cisti sub pedibus ejus; minden földi állatokat ember lába- és biro- Ecel. 17. v. 4.
etc.

dalma-alá vetett. Mert, noha Isten ő-maga, utólsó czéllya és vége
a teremtett-állatoknak, de az embernek azt mondotta: 8 Mea est 8 Lev. 25.v.23.

terra, vos coloni mei estis ; Enyím a főld, annak örökös uraságát
magamnak tartom, de nékem semmire szükségem nem lévén, a
főld hasznát és gyümölcsét néktek engedem, mint jobbágyimnak.
Noha azért a világ bőlcsei meg nem foghatták, hogy Isten, a rnér-
hetetlen nagy egek forgásit emberekért rendelte; 9 Nimis nos suspi- 9 Seneca,lib. 2.

cimus, si digni nobis videamur propter quos eceli mouentur : de de Ira. c. 27.

Istennek világos szavai, hogy az egeket, 10 Creavit in ministerium IODeut.4.v.19.

cunctis gentibus ; az emberi nemzet szolgálattyára teremtette.
Az embert a végre teremtette Isten: IIUt serviamus ipsi; hogy \I Luc. I. v. 74.

néki szolgállyon : 12 Ut nomen sanctificationis collaudet et enarret 12 EccI.17.v.8.

magnalia ejus ; hogy az ő szent nevét dícsírje és felséges csele-
kedetit magasztallya, mert maga hasonlatosságára teremtvén Isten
az embert, 131terum convertít illum in ipsam ; arczúl fordította arra, 13 Eccl.17.v.2.

a kinek hasonlatosságát vette. És nem csak, 14 Cunctas gentes ereavit, I4Deut. 26. v.

in laudem, et nomen, et gloriam suam " minden nemzetségeket, maga 19.

dícsiretire, neve magasztalására, dücsössége terjesztésére teremtette:
hanem azt akarta, 15 Ut sit populus sanctus, hogy szent-életük 15 Ibid.
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a Ps. 8. v. 8.
Gen. 1. v. 28.
l. Cor. 15. v.
4 l. Cor. 3. v.

22.

l Actor. 17. v. légyenek: 1Definiens qucerere eum, kötelezvén mindeneket, hogy

2 R:~:6~:.22. a~öld?n ,Istent ~ere~s~k: 2I-!abentes jine1~, vita~ ceter~a~,. életek
czellyat es utólso veget pedig az örök boldogsag nyereseben hely
heztessék.

Noha azért Isten, 3 Omnia subjecit sub pedibus hominis, rninden
egyéb teremtett-állatot embernek adott; úgy, hogy 4 Omnia nostra
sunt, miénk légyenek és nékünk szolgállyanak rnindenek : de
magunktúl azt kívánnya, hogy Vos autein Christi, mí Istené
légyünk és néki szolgállyunk. Mert csak az érdemli az ember nevet,
a ki a végre él, a mi végre teremtetett és Istent félvén, az Ő

6 Ecel. 12. v. parancsolatit követi; 5 Hoc est enim omnis homo,' mert ebben áll
13. az emberség.

Azt kívánnya tehát Isten tőllünk és az igaz okosság azt
mutattya, hogy ami végre Isten teremtett, arra nézzünk, arra
igazítcsuk cselekedetinket, a mely czélra nézett Isten, mikor a
világot fondáIta és építette, arra arányozzunk mí-is. Mivel azért
Isten, maga dücsösségeért teremtett mindeneket, mivel minket a
végre alkotott semmiből, hogy őtet tisztellyük, néki szolgállyunk,
az ő dücsösségében részesüllyünk : szükség, hogy nékünk-is az
légyen czélunk és tárgyunk, melyre arányozzuk, az légyen utólsó

6Sap.l.v.1. határunk és partunk, rnellyen megnyugodgyunk, hogy "Senüamus
de Deo in bonitate et in simplicitate cordis quceramus illum,' az
isteni felséget és méItóságot igazán isrnérjük, utólsó végünknek
vallyuk és egy-ügyü szűvel keressük.

Simplicitas Száma-nélkül parancsollya Isten; hogy, simplices, egy-ügyűk

quid? legyünk; és nagy ígéreteket tészen az egy-ügyüknek. Szent Dávid
7 l. Para!. 29. mongya; hogy Isten, 7 Simplicitatem diligit, szereti az egy-ügyű

8Phi~/2~~.15. séget. Szent Pál azt kívánnya; hogy 8 Simus simplices jilii Dei,
9 Ephes.B. v.ö, Istennek egy-ügyű fiai legyünk; és mindeneket, 91n simplicitate
Colos. 3.v. 22. cordis, szűnek egy-ügyűségével cselekedgyünk, Mikor Isten Jóbot

dícsírni akará, jósági-közöt elsőt azt említé, és háromszor említé,
10 Job, 1.v.l.8. hogy 10egy-ügyű. Jákóbot-is llazon egy-ügyűséggeldicsirte. Emellet,
l1Gen.25.v.27. fogadást tett Isten' hogy' 12 Simplicitas justarum diriest eos' az
12Prov.11. v. 3. " ,y ,

igazak egy-ügyűsége oly kalaúz meny-országra, mely el nem had-
gya veszteni az útat. Bátorságossá tészi embert az egy-ügyűség;

11 Prov.10. v.9. és, 13Qui ambulat simpliciter, ambulai confidenter " mindenüt félelem
14 Prov. 2. v. 7. nélkül hordozza. Mert, H Deus protagit gradientes simplicüer ; Isten

óItalmazója az egy-ügyűn járóknak: Isten kedvébe jutat az egy-
16Prov.3.v.32. ügyűség: 15 Cum simplioibus sermocinatio ejus ; nyájason, barátsá-
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goson beszél Isten az egy-ügyűkkel. Megálgya őket földi jókkal,
1 Simplices possidebunt bona inipicrum." 2 Simplices permanebuni I Prov. 28.v.IO.

in terra' ő-reájok szál a gonoszak gazdagsága. Végezetre 3Qui 2 Prov.2. v.2l.
, , apro.28.v.18.

ambulat simpticiter. salvus erit " valaki egy-ügyűségben jár, üdvözül.
Azért, méltán parancsollya Christus tanítványinak : 4 Estate sim- 4 Matt.10.v.16.

plices ; hogy egy-ügyűk légyenek, ha ennyi sok szép ígéretekben
részesűlni akarnak.

Jaj, ki kevesen tudgyák micsoda az egy-ügyűség, nem hogy
annak gyakorlását követnék! Közönségesen egy-ügyűnek híják, a
késedelmes-elméjű, ostoba, tudatlan, alkalmatlan embereket. De nem
ez az egy-ügyűség, mellyet Isten kíván tőllünk: okossággal és
bőlcseséggel jár a keresztyényi egy-ügyűség; melynek két-féle cse
lekedete vagyon: eggyík, az embereket nézi. Mert az egy-ügyűség

arra indít és viszen, hogy Hipocrisis, tettetés-, kép-mutatás-nélkül,
ollyannak mutassuk és ismértessük kivűl magunkat a jóban, miné-
műk vagyunk belŐl. fi Erre a cselekedetre-nézve, az egy-ügyűség 5 S. Thom. 2.2.

nem külörnböz az igazságtúl . melynek tulajdona hogy az ember Qu. 109. art. 3.
, , Qu. lll. art. 3.

szava és cselekedete eggyezzen értelmével és akarattyával : úgy
hogy, belől külömben ne ércse és akarja, a mit kivűl mutat. Másik
cselekedete az egy-ügyűségnek, Istent nézi. Mert aira indíttya em-
bert, hogy minden külső-belső cselekedetinek egy vége, egy utólsó
czéllya légyen, Isten és az ő tisztessége: úgy hogy, Istenre nézve,
Proprius actis simplicitatis est, pura et recta ad Deum intentio in
omnibus" az egy-ügyűség tulajdon cselekedete az, hogy, valamit
mivelünk, Isten tisztességére igazítcsuk.

Nyilván jelenti ezt Szent Pál: mert, rninek-utánna azt paran
csolta vólna a szolga-rendnek; hogy urának, In siniplicitate cordis,
szűnek egy-ügyűségével engedgyen: magyarázván, miben áll ez
az egy-ügyűség, azt mongya, hogy minden szolgálatban arra igye
nesítcsék akarattyok arányozását, hogy uroknak szolgálván, Isten
nek szolgállyanak : az-az, szolgálattyokban Istent és az ő akarattyát
nézzék; kinek atyai gond-viselése, az urakat felső méltóságba, őket

alacsonb rendbe állatta.
Ez az egy-ügyűség, mellyet Isten annyira kíván tőllünk : mely

nek ennyi jutalmát ígéri: melyre kötelez teremtésünk vége és az
Isten parancsolatinak rendelése. Ezt kívánta Isten az Ó Testamen-
tomban, példák-által: mikor megparancsolta, hogy 6 az aszszony 6 Deut.22. v.5.

ne öltözzék férfi ruhába; se a férfi aszszony öltözetibe : 7 két-féle 7 v. 9.

vetemény magot ne vessünk azon földbe: 8 ökör-rnellé szamárt ne 8 v. 10.

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 24
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Iv.11.ldem fogjunk a szántásban : 1 gyapjúból és lenből egybe-szőt ruhába ne
~ev. 19. v. ~9. őltözzünk: 2 két úton szívünk ne járjon: 3 két-felé ne sántállyunk :

Ecel. 3. v. ~8. l' , k ' lV,r k ' , ,k h '
33.Reg.18.v.21. 4 (et szívün ne legyen. tert eze mind azt peldazta, ogy SZI-

• Ecel. 2. v. 14. vünk járása ne tétovázzon : hanem, igyenesen egyre és egyedűl

Istenre nézzen, mint utólsó végre.
Ez, a mire szentséges példájával tanított ar Ur Christus. Mert,

mihent született, tellyes életének czéllyát felemeltetvén, az Angya
5 Luc. 2. v. 14. lokkal azt kiáltatá: 5 G/aria in Excelsis Deo; hogy azért született,

arra igazíttya tellyes életét, hogy az Isten dücsössége terjedgyen.
6 Joan. 8.v.50. Mikor predikállani kezdett, azt vetette fondamentornúl : 6 Ego glo-

54. riant meam non qucero: Si ego glorifico me ipsum, gloria mea
nihil est ; hogy semmiben nem keresi a maga dücsösségét: mert
ha azt keresné, mingyárt elolvadna és semmivé lenne minden
dücsösséges cselekedete. Azért, mikor csudákat mivelt, sokszor,

7 Mar. 5. v.43. 7 Prcecepit echementer. erőssen tíltotta, hogy senkinek tudtára ne
8 Ibid. v. 19. adgyák cselekedetit, hanem 8 Isten irgalmasságát dücsöítcsék. Mert,

9 Róm. 15. v. 3. u Christus non sibi placuit, nem kedvezett Christus magának; nem
kereste a maga alkalmatosságát és tisztességét, hanem az Isten

IOJoan.8.v.49. dücsösségét. Azért mongya; hogy, i o Honorifico Patrem, az Atyát
tiszteli: és a minémű dücsösség ő-reá láttatik ragadni, nem marad

lllbid.14.513. ő-rajta, hanem, 11 Glorificatur Pater in Filia, az Atyára háríttya
és azt dücsöíti.

Ez a példa; ez a tűkör, melyre kel néznünk. Ne úgy járjunk
Christus-után, mint a sidók: kiket azzal pirongata Christus, hogy

UJoan.6.v.26. nem járnak ő-utánna, isteni méltóságáért, hanem, 12 Quia mandu
castis ex panibus, a kenyérért, mellyel őket tápláIlya. Ne szolgál
lyunk Istennek, mint a sidók: kik azért lettek utálatosokká, mert,
mint béresek, 13 a szentegyház ajtaját sem tették-bé fizetés-nélkül.

13Ma1.l.v.l0. Ne úgy áldozzunk Istennek, mint a kik, 14 Ignem alienum, idegen
::Num.26.v.61. tüzet vittek az oltárra és megölettek érette: hanem, " Operemur

Joan. 6. v. 27.
cibum, qui permanet in vitam ceternam; mikor kenyeret keresünk,
oly kenyérre nézzünk, mely az örök bóldogságban megmarad:
Mikor Istennek szolgálunk, arra nézzünk, hogy jó az Isten és
minden szolgálatra méltó. Az isteni szeretetnek és tisztességnek
tüzét mutassuk Isten-eleibe, nem a világi kívánságok melegségét:

16Joan.8. v.50. hogy azt mondhassuk Christussal : 16 Ego gloriam meam non qucero ..
nem keresem, Uram, a magam kedvét és dücsösségét, hanem a te
neved magasztalását. Mert, ha a sas kikőltött fiai-közzűl csak azt
isméri övének; csak azt neveli, mely a nap sugárit igyenes szem-
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mel nézheti: Te-is csak azokat kedvelled, kik minden cselekede
tekben te-reád függesztik szemeket, a te tisztességedre igazíttyák
akarattyokat.

Keresztyének; Isten magának elégséges mindenre: l nem szű- I Ps. 15. v. 2.

kölködik javaink-nélkül. És miképpen, 2 ha vétünk, nem ártunk 2Job,35.v.6.7.

néki: úgy szolgálatunkból, semmi hasznot nem vészen tőllünk.

Azért, nem annyira nézi Isten, mit és menyit mivelünk; menyit
szenvedünk; menyit adunk: mint arra, mi okból; mi végre; mire-
nézve mivelünk akár-mit. Mert nem csak a pogány bőlcs szava az:
hogy, aNon in [acto laus est, sed in eo, quomodo fiat " nem a cse- 3 Seneca, cp.

lekedet, hanem annak módgya dícsiretes : de Szent Agoston-is azt 495. in medio:

írja; hogy, 4Magni interest. cum aliquid boni [acimus, cujus con- :S~~·lt~.mc~~I:'
templotione [aciamus. Officium quippe nostrum, non officio, sed 12. a?te me-

fine pensandum est,' ut cogitemus non tantum si bonum est quod dium,

[acimus, sed prcecipuc, si bonum est propter quod facimus. Ipsa
laus humana) cuipanda non esi ; sed) propter laudem bene operari,
hoc est vanitatem in suis operibus intueri. Ipsa laus ab hominibus,
referenda est in laudem DEI; ut videant opera bona, et glorificent
Patrem. Finem posuit in gloria DEI,' nem azt kel tekínteni, ki
mit mivel; hanem, mire néz, mikor valamit mivel ; mert nem elég
azt mivelni a mivel tartozunk, hanem oda kel nézni a hová szük-
ség. Mind Abel) mind Cain, áldozatot mutatott Istennek: de, mivel
Isten, 5Posuit oculum. suum super corda eorum, szívök járását. Eceli. 17. v. 7.

nézte: 6 kedvesen fogadta Abeli, és az ő szolgálattyát; Caint pedig, 6 GenA. vA.5.

az ő áldozattyával-egyetemben, látni sem akarta. A mely szegény
aszszony, két réz fillyérkét adott a templomba: a Christus ítíleti-
szerént, 7 Plus quam omnes, többet adott, hogy-sem minnyájan a 7 Luc. :21. v.3.

gazdagok' noha sMulti jaciabant multa sokan sokat hántak a Mar. 12. v. 43.

pesselybe.' Mász~r, egy pohár hideg ví~ért, mennyei bóldogság 8Mar.12. vAl.

országát ígéri; ha azt, 91n nomine diseipuli, Istenre-nézve és 9Matt.IO.vA2.

Istenért adgyuk. Mert, miképpen Midas veszszeje arannyá tette,
valamit illetett: úgy a szent és istenes igyekezet Alchimiá-ja,
sárból-is aranyat csinál. Mert akármely kicsiny és alá-való munkát,
ha jó szándékból, jó igyekezettel, jó végre cselekeszünk ; ha, in
verbo tuo, Isten hagyásáért, néki-való kedveskedésért cselekeszünk ; 10 Seneca, ep.

Isten ,azt arany-gyanánt, kedves-illatú áldozatúl vészi, 8~;h~~~'o~:::'
Ugy vagyon, hogy miképpen oly istenes szent dolog 10 nem fit, nisi cui

lehet, hogy gonoszszá ne légyen, ha gonosz végre és csak hiu- m~lla parte
, , , SUI repugnat

ságos dicsiretért cselekeszük : úgy az, a rni gonosz es lstentúl ariimus.

24*
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tilalmaztatott, jóvá nem lehet, akár-minérnű jó végre és jó szán
dékból cselekedgyük-is. Azért, ha valaki juhot lop, hogy a szegé-

IS. Dion Bo- nyeket táplállya ; l ha az áros-ember megcsal mást, hogy alamisnát
num ex integra adhasson; ha megfosztasz egy templomot, hogy másut oltárt
c:,:a~::a~~~m éppícs: a jó szándék, jóvá nem tészi az illyen gonoszságot. Mert,

., defcctu. Isten szava az; hogy, 'J Non sunt f 'acienda maia, ut eveniant bona;
"Rom. 3. v. 8. jó végre sem szabad gonoszt mivelni. Annak-okáért, kárhoztatá
31.Reg.15.v.3. és a királyi székéből kiveté Isten Sault) 3 hogy azokkal az

15.21. Amalechiták tulkaival akart áldozni, mellyeket, Isten parancsolattya
szerént, megkellett öletni.

Noha tehát a gonosz jóvá nem lészen, bár jó szántunkból
rnivellyük-is : de azért, a jó szándéknak és jó végre-nézésnek
két csudálatos és felséges nagy ereje és hasznos tulajdonsága
vagyon.

I. Első az; hogy, a minémű cselekedetek, magok mivólta- és
természete-szerént, sem Isten-előt kedvesek, sem a mennyei ból
dogságban jutalmazandók nem vólnának: ha azokat Istenre-nézve
és néki-való kedveskedésért cselekeszük, kedvesek, böcsülletesek,
jutalmat érdemlők Isten-előt. Az oktalan-állatok esznek, isznak,
alusznak, szaporodnak, munkát tész nek, meleget, hideget, fájdalmat,
betegséget szenvednek: efféle cselekedettel, vagy szenvedéssel,
semmi kedvet nem találnak Istennél. Mí-is, ha csak azért eszünk,
vagy sétálunk, hogy egésségünket óltalmazzuk; ha csak azért
munkálkodunk, hogy pénzt nyerjünk és továb nem nézünk:
semmi jutalma nincs Isten-előt fáratságunknak. De, ha ezeket
Isten tisztességére fordíttyuk ; ha istenes szándékkal, jó végre
cselekeszük : kedvesek és érdemesek Istennél. Erre-nézve Szent Pál)

! Coloss. 3. közönségesen minden dolgainkrúl azt parancsoIlya : 4 Omne quod-
v.17. cumque [acitis, in uerbo, aut in opere, omnia in nomine Domini

JESU Christi, gratias agentes Deo: hogy valamit mivelünk, szól
lunk, cselekedünk, isteni hála-adással, a Christus nevében légyen.
Magyarázván, mint kel cselekedetünknek Christus nevében lenni;

51. Cor. 10. azt írja: 5 Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis:
v. 31. omnia úz gloriam Dei [acite ; vagy észtek, vagy isztok, vagy

akár-mit egyebet miveltek : mindeneket Isten tisztességére mivel
lyetek. Semmit ki nem választ: az kívánnya, hogy mindent
Christus nevében és Isten tisztességére mivellyünk.

Ha észel, iszol, ne rniveld azt csak száj ízért, ételben-való
gyönyörködésért. hashizlalásért ; hanem, azt mongyad magadban:
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5 Coloss. 3.
v. 23.29.

Eph. 6. v. 7.

nem akarok hasam rabja lenni; nem azért élek, hogy egyem,
igyam; hanem, In gloriam Dei, Isten tisztességére észem, iszom,
aluszom; hogy az ő szolgálattyára, erőmet és egésségemet meg
tarcsam, nevellyem.

Ha házas-ember vagy, ne úgy ély a házassággal, lSicut IPsaI.31.v.n.

equus et mulus, quibus non est intelleotus; mint az oktalan-állatok,
csak testi gyönyörüséget keresvén; mert bizonyos, hogy az illyen
házasokon, 2 Habet potestatem dcemon, hatalma vagyon az ördög- 2Tob. 6. v. 17.

nek: hanem, In gloriam Dei, Isten tisztességére: a végre és oly
szándékkal ély a házassággal, mint amaz isten-félő Tobias, ki azt
mondotta: 3 Te tudod Uram, nem bujaságért házasodtam, Sed 3 Tob. 8. v. \J.

SOLA posteritatis dileciione, in qua benedicatur, nemen tuum ; hanem
csak azért, hogy légyen oly maradékom. mely téged dícsírjen.
És nem csak, 4, Anima mea illi vivat, az én lelkeméIlyen néked: 4PsaI.21.v.31.

hanem, Semen meum serviat, maradékom-is szolgállyon néked.
Ha szolga vagy és munkás-ember; ha alacson mesterséggel

keresed kenyeredet: ne úgy fáradgy, mint a barom, félelemből és
kételenségből ; hanem, 5Ez animo, sicut Domino, et no» hominibus ,.
szűből szolgály, mint Istennek. Meggondold, hogy Isten téged
erre választott; ebben az állapatban akarta, hogy foglallyad maga
dat, tőlesed életedet, keressed üdvösségedet. Azért, Isten kedvéért
örömest fáradgy mindenben: igazán viseld magadat, mint Isten
szeme-előt, mint-ha Istennek szolgáInál.

Ha valami dücsösségre és méltoságra emeltetel, cseleked azt,
a mit Ester: ki, száz huszon-hét tartománnyal bíró Assverus király
házas-társa lévén, bátran mondotta Istennek: "Ex quo huc trans- GEsth.14.v.18.

laia sum, nunquam leetata sum, nisi in te Domine Deus ; miólta
királyi palotába vitettem , soha semmiben nem vólt örömem,
hanem csak te-benned: az-az, minden világi méltóságán azért
örűlt, hogy Isten dücsösségének terjesztésében nagyob módgya
adatott. Ugyan-is, nem szabad embernek egyébért világi dücsös-
séget keresni, vagy kívánni, hanem csak azért, hogy az Isten
dücsöítésének eszköze lehessen.

Végezetre; ha betegségbe, ha egyéb világi nyomoruságokba
esel, azt kiálcsad, a mit Szent Dávid és Szent Pál: "Propter te 7 Rom.8. v. 36.

mortijicamur tota die,' tellyes életünk rninden napjaiban, valami Psal. 43. v. 22.

csapást reám bocsátasz Uram: Propter te, Te-éretted, a te akara
todra-nézve, örömest szenvedem: mert tudom, hogya te akaratod-
nélkül ezek nem lennének. Azért, miképpen Te, sUJziversa propter 8 Prov. 16.v.4.
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te operaris, mindeneket magadért cselekeszel : én-is, propter te,
te-éretted cselekeszem és szenvedek rnindeneket.

Bezzeg, a ki e szerént mindeneket Isten tisztességére igazít,
I Ps. 1. v. 3. 1 Folium ejus non defluet: omnia, qucecumque faciet, prosperabuntur;

legkisseb és alacsonb cselekedete sem lehet haszontalan, sőt minden
2 Lev. 27.v.25. munkája lelki elő-men eteIére szolgál. Mert, "Omnis astimatio, siclo

Sanctuarii ponderatur ; az Isten mértékében oly fontos akár-mely
kisded cselekedet, ha jó végre és Isten tisztességére igazíttatik,
hogy egy pohár hideg víz Meny-országot érdemli, két fillyér
nagy kincseket megnyom.

II. Második ereje a tekélletes jó szándéknak az, hogy e-nélkül,
, Ecel. 1. v. 2. 3 Vanitas uanitatum, et omnia uanitas : akár-mely nagy és tettetes

fáratságok csak hiuságok és Isten-előt nem kedvesek.
Nem mondom, hogy mind bűn, valamit tiszta igyekezettel

'GabrielVas" Istenre nem igazítunk, "mert az emberi gyarlóságnak minden-napi
quez, 1. 2.Qu. indúlattyára és a félelmes lelki-isméretek bátorítására-nézve kegyesb

18. art. 9. és alkalmatosb vélekedés az, hogy ha ember oly dolgot cselekeszik,
mellyet Isten nem tíltott, bár se Isten tisztességére, se valamely
jóságnak tulajdon czéllyára ne igazítcsa-is cselekedetit, hanem csak
azt nézze, hogy hasznos, alkalmatos, gyönyörüséges néki, abban
bűnt nem val. De bizonyos, hogy az ilyen Actus indifferens cse
lekedetben sem jóság, sem Isten-előt érdem nincsen. Mert ha
sokat bőjtölsz, többet imádkozol, sem találsz kedvet Isten-előt,

5 Isai. 58.v. 3. mikor ezekben, 5invenitur voluntas vestra, magad akarattyát és
kedved-tőltését keresed, ha Istenre-néző, igyenes jó szándékkal
nem munkálkodol. Mert miképpen a Moyses veszszeje, mikor égbe
felemeltetett, csudálatos nagy dolgokat cselekedett, de ha földre
vettetett mérges kigyóvá lett: úgy ami cselekedetink nagy tekín
tetben vannak Isten-előt, ha fel az égbe, Istenhez emeltetnek,
akaratunk arányozásával; de ha csak földért és világi tekíntetért
fáradunk, akár-mely szent dolog is: vagy mérges kígyó, vagy
haszontalan múnka. Azért minden tekélletességnek fondamentoma
és gyökere az, hogy valamit mivelünk, jó végre, Isten tisztességére
igazítcsuk. A nélkül minden tettetes fáratsagink ollyanok, mint a
Sodoma helyén termett gyümölcsök, rnellyek kivűl színesek, belől

füstel és porral telik; mivel oly szent és tekéIletes jó múnka nem
6 Ex Sapicnt. lehet, 6 mely Isten-előt kedves légyen, ha Isten tisztességén-ki vűl,

10. v. 7. más czélt és határt vetünk néki.
Annak-okáért a mit mivelünk, ne csak szokásból cselekedgyük,
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2 Bernard, in
Specula mo
nachorum, in

fine.

hanem minden dolgokban Istenhez emellyük szemeinket, az ő tisz
tességére és szolgálattyára nézzünk. E-nélkül ollyan az ember, mint,
1 Vitula doeta diligere irituram ; a nyomtatáshoz szokott barom; ' Oseee, 10. v.

tapod, fárad, de, Toia nocte laborams nil capit, éjjel nappal fárad ván , 11.

semmi üdvösséges hasznot nem nyér.
Szentűl és mélyen által-értette Szent Bernard, mint kel eszünk

ben tartanunk, mi végre teremtettünk; mint kel minden cselekede-
tünket egyedűl Istenre igazítani mikor azt kívánta, hogy minden
ember rninden dolgában, 2 Sic te existimes, quasi ipse sis solus, et
Deus ; úgy visellye magát, mint-ha egyéb nem vólna e világon,
hanem csak ő és az Isten; az-az, miképpen Isten úgy vígyáz és
gondot visel magán mindenre, mint-ha másra senkire gongya nem
vólna, azon-képpen, ki-ki közzűllünk, úgy keresse kedvét Istennek,
úgy igazítcsa rninden igyekezetit az ő nevének tiszteletire, mint-ha
senki más nem vólna e világon. Ne nézzen a sokaság vélekedé-
sére ; dícsíretet és kárt ne tekíncsen: hanem szíve, kedve, kívánsága
Istenre nézzen; ereje, tehetsége, értéke arra igazíttassék, hogy Isten
kedvét tőlcse és az ő szent nevét magasztallya.

Némellyek, ha mi jót mivelnek, abból magoknak keresnek De oana

emberek-előt kedvet, böcsülletet, hírt-nevet, tisztességet; arra néz- gloria.

nek és figyelmeznek, mit itílnek? mit szólnak? az emberek felőllök ;
de az Isten itíletirűl ritkán gondolkodnak. Ezeket a Szent Atyák
Isten tisztessége lopóinak nevezik, mivel a mi Istené, azt magok-
nak tulajdoníttyák ; 3 Qui de bono tuo) Domine, gloriam sibi qucerit, :l Augu. tom.

et Jl011, tibi: hic fur est et latro: et similis est diaboio. qui voluit 9. tib. Soliloq,
c. 15.

furari gloriam tuam, Valami jó vagyon bennünk, bizonyos, hogy
Istentül vagyon, a ki, "Operatu« in nobis uelie et perficere ,. szetzi 4 Philip. 2. v.

bennünk a jó akaratot és végbe viszi a jó szándékot, mert 5 ő-nálla- 13.
'lk l . . Ih .. k 5 Joan. 15.v.5.ne ü semmit nem rmve etun .

A mi jót Isten segítségéből cselekeszünk, annak hasznát mind
világi, mind mennyei jutalmazásban nékünk engedi Isten, de azt
kívánnya, hogy ami dücsösség és dícsíret abból származik, az
éppen és tellyesen egyedűl övé légyen, 6 Soli Deo honor et gloria. 6 1. Tim. 1. v.

Ha egyedűl Istent illeti a dücsösség, tehát Istenné tészi magát, a ki 17.

magára akarja a dücsösséget vonni. Jaj annak, a ki Istenre támad
és dücsösségétűl meg akarja fosztani, mert nem egyszer tett arrúl
fogadást Isten, hogy 7 Gloriam meam altéri non dabo ; dücsösségét llsai. 42.v.8.

mególtalmazza, másnak nem engedi. Veszedelmes probával érzette Cap.48.v.ll.

ezt Heródes Agrippa: mert, noha sok gonoszságit eltűrte Isten,
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mikor Szent Pétert törnlöczözte, Szent Jakabot megölette, de mikor
a hízelkedő sókaság azt kiáltá szóllására, Dei voces, non hominis;
hogy Isten szól, nem ember és az esztelen király felvévé ezt a

I Actor.12. v. tiszteletet, továb nem halada bűntetése, hanem, "Confestim. percussit
23. illum Angelus, eo quod non dedisset honorem DEO: et consumtus

a vermibus, exspiraoit ; mingyárt Angyalával vereté és férgekkel
emészteté Isten az ő kevélységét. Ugyan-is, Isten törvénye-szerént,

SExod. 30. v. meg kellett annak halni, 2 a ki magát füstöltette azzal a drága
38. illattal, mellyet Isten magának készíttetett.

De ki-ki vagy, a ki emberi dícsíretet keressz jó cselekedetiddel,
gondold-meg, ha lehet-e annál nagyob balgatagság, mint hogy a
min Meny-országot vehetnéd, azon emberi dícsíretet vásárlasz?
Holot efféle dícsíret nem egyéb, hanem szél, szó, hiuság, mely
sem ád, sem el nem vészen semmit tőllünk. Sem jobbak, sem
gonoszbak nem lészünk, ha az emberek nyelve dícsír vagy gyaláz.

a Matt,6.v.2 5. Christus Urunk szava pedig, hogya ki azért 3 cselekeszik valamit,
hogy láttassék és dícsírtessék, emberekrűl vészi bérét, azért sem
it, sem Meny-országban jutalmat nem várhat Istentűl. Jaj, ki bolond,
a ki az emberi dícsíretet nagyobra böcsülli, hogy-sem Meny-országot?
Jaj, ki esze-fordúlt, a ki (mint az Esopus ebe) hogy az árnyékot
kapja, elejti a konczot; álomban látott jóért elveszti a valót?
Álomnak nevezi Isten, valamiben kevélykednek az esztelenek:

4 Ecel. 34. v. 1. 4 Somnia extollunt imprudenics ; mivel nem övék a dícsíretre méltó
valóság, hanem Istené.

Méltán parancsollya tehát Szent Pál, hogy az emberi hiuságos
6 Galat.5.v.26. dücsösséget ne kívánnyuk: 5 Non efficiamini inanis gloria: cupidi:
6 2. Cor. 10. hanem elégedgyünk azzal, hogy 6 Deus commendat, Isten dícsír,

7 G V·
1
1
5
8. 1 a ki, 7 Merces magna nimis, önnön-maga, fáratságunk végetlen

en. . v..
8 Hieron. con- jutalma. Jaj, ki nagy vakság ez bennünk, hogy, 8 Difficile est, Deo

tra Lucifer. tantum judicom esse contentum ,. meg nem elégszünk az Isten látá-
cap. 6. sával és dícsírésével, hanem az emberi dícsíretet vadászszuk.

Azt kívánnya Christus, hogy azt mívellyük, a mit a tolvajas
úton járók: kik nem mutogattyák, hanem rejtegetik, ha mi drága

9 Matt. 6.v.2.5. marha vagyon nálIok. Mí-ís elrejcsük 9 az emberek-előt, ne muto
10 16.18. 20 gassuk, ha mi jót mivelünk; elégedgyünk azzal, hogy, 101n ccelo

Job,16.v.. . , ,
testis meus, et conscius meus in excelsis .. lattya es tudgya Isten,

II 2. Cor. 10. v. mit cselekeszünk. Igaz elég, ha 11 Isten dícsír minket; és a világ
18. dícsíretit vagy gyalázattyát úgy tarcsuk, mint mikor valamely

bolond dícsír vagy szidalmaz; annak szaván meg nem indúlunk,



BOGY CSELEKEDETINK CZELLYA, ISTEN TISZTESSÉGE. 193

mert tudgyuk, hogy nem eszén beszél. A világ bölcsesége, lStultitia Il.Cor.3.v.19

est apud Deum, bolondság Isten-előt; azért nem kel arra nézni.
Oh, mely bóldog állapatban, mely csendesz nyugodalomban

élnénk, ha minden cselekedetünkben csak Istent néznők és emberi
dícsíreteket nem vadásznánk ! Soha meg nem háborodnánk, akár-ki
mit ítílne és magyarázná cselekedetünkrűl. 2 Mert, semmit a végre 2 Basil.in Con

nem mivelvén, hogy az emberek dícsírjenek, hanem, hogy Istennek stit. M
11onVast.r cap.. ana

kedveskedgyünk: megelégednénk azzal, hogy Istennek tessek dol- gloria, est ju-

gunk; és ha mind a világ gyalázna, sem gondolnánk véle. De, cund~s. a~imre

hogy vidámok vagyunk fáratságunkban, mikor dícsírtetünk; meg- t~:~~~~::l:~~.
szomorodunk, mikor gyaláztatunk: abból vagyon, mert nem tisztán lis illitu venc

csak Isten kedvére nézünk, hanem emberi ítíletektűl viseltetünk ; num tegens.

a Vinum tuum mistum est aqua ; emberi tekíntetek vizével elegyít- 3 Isai. l. v. 22.

tyük a tekélletes cselekedeteket; 4 hólt legyekkel büszhöttyük fárat- 4 Ecel. 10. V. 1

ságinkat, és azt mivellyük, a mit, a ki sok munkával házat csinál
és estve lerontya, valamit nap-estig éppített.

Meghallátok, keresztyének, hogy kü1ömben a világi fáratságok
és munkák üdvösségünkre nem használnak, hanem ha azokat Isten
tisztességére igazittyúk és tiszta igyekezettel arra nézünk, hogy
Istennek kedveskedgyünk. E nélkül, ha egész étszaka, sőt ha egész
életünkben szamárkodunk és bajlódunk-is, hasznát nem várhattyuk.
Azért, 6 Nolite serere supra spinas ; ne hánnyátok a jó magot tövis- 6 Jer. 4. v.B.

közzé : ne vesztegessétek fáratságtokat haszontalanúl: ne legyetek
ollyanok, mint a kikrűl a Próféták írják, hogy sokat vetettek, "sokat 6 Aggeei, l.v.6.

ettek, ittak, de hasok meg nem tőlt; 7 sokat kőltöttek, munkálkod- 7 Isai. 55. v. 2.

tak, de meg nem elégedtek ; sokat kerestek, de lyukas sákba től-

tötték, melyből kihúllott takarmányok; hanem, ma kezgyétek-el,
hogy, valamit miveltek, szent és tekélletes igyekezettel, igaz és
tiszta szándékkal, mindeneket Isten tisztességére mivellyetek. Mihent
felkeltek, lelketeket Istenhez emelvén, azt mongyátok : In verbo tuo
laxabo rete; Uram, a te nevedben, a te kedvedért kezdek dolgaim-
hoz ; minden munkámat szent neved tisztességére cselekeszem.
Testem táplálását el nem múlathatom; de azért adok a testnek
enni, azért nyugatom, hogya te szolgálatodra alkalmatos lehessen;
hogy a te rendelésednek és parancsolatodnak eleget tegyek, mely-
lyel azt hadtad, 8 hogy senki úgy ne gyűlőllye testét, hogy szük- 8Ephes.5.v.29.

ségére gondot ne visellyen.
A régi keresztyének, 9 minden cselekedetek kezdetin, Szent 9 Tertull. tib.

de Corona
Kereszt jegyét vetették magokra: rninden dolgokhoz Atya, Fiú, Mílítis.

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 25
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Szent Lélek Isten nevében kezdettek; az-az, nemcsak minden reggel
egyszer, hanem minden cselekedetek kezdetin, munkájokat, igyeke
zeteket, gondolattyokat Isten tisztességére és szolgálattyára szen-

J Psa!. 72.v.25. telték, azt kiáltván: 1 Quid mihi est in ccelo? et a te quid volui super
terram? Uram, egyebet nálladnál semmiben nem keresünk; Te-éret
ted élünk, Te-éretted eszünk, iszunk, aluszunk; mert te akartad és
rendelted, hogy ezt mivellyük. Te-éretted varrogatunk műhelyünk

ben : Te-éretted kapálunk és egyéb munkát tészünk ; mert Te ren
delted, hogy ezzel a munkával és mesterséggel keressük kenye
rünket, segítsük fogyatkozott felebarátunkat.

Ez az igaz keresztyénség: ezt kell minden rend-béli embernek
minden-nap cselekedni. És, ha valami hiuság ütközik elménkbe,

2 Ps al. 113. v. felkiálcsunk Szent Dáviddal: 2 Non nobis) Domine) non nobis: sed
1. (6.) nomini tuo da gloriam : nem minket illet Uram, a dücsösség, hanem

egyedűl téged.
Végezetre: Gyakorta minden munkák- és foglalatosságok-közöt

magunkba szállyunk és azt kérgyük magunktúl : mit keressz? mire
igyekezel ? miért fáradsz e világon? Jusson eszedbe, mi végre
teremtett Isten téged; ne fogyasd másban életedet, hanem néz a
czélra, mellyet Isten elődbe adott; azt kövessed, a mire Isten
teremtett, és csak arra vígyáz, hogy minden cselekedeted Istent
tisztellye; mert nem egyébért, hanem a végre teremtett Isten téged,

8 Eceli. 17.v.8. 3 Ut collaudes nemen sanctificationis ejus ; hogy az ő szent nevét
4 B1oslus, In- dícsírjed. Azért, miképpen Szent 4 Gertrúda-felől olvassuk, hogy
stit. Spiritual. a menyi nap vagyon esztendőben, annyíszor, az-az, három-száz

hatvan-ötször, minden-nap megújította jó szándekát és igyenesen
Isten tisztességére igazította munkáját, szenvedését: mí-is, mennél
töbször lehet, akaratunkat Istenhez emelvén, az ő tisztességét
vessük határos czélyűl mindenekben. És minden cselekedetink kez
désén, ha lehet, napjában ezerszer, azt mongyuk Istenünknek:

6 Rom. 8.v.36. 5Propter te Domine: \lAd gloriam Dei ; Édes Uram Istenem, mind
6 \~~~•• 10. ezeket Te-éretted rrlivelem, és szenvedem; mindeneket szent neved

tisztességére cselekeszem. Igy magunkat és cselekedetünket e földön
éppen Istennek adván, a más világon az lészen jutalmunk, a kitűl

teremtettünk. Amen.
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ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus Jesosnak drága Szent Vérével megváltott Keresztyének, a mát
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista, könyvének ötödik részé
ben. Melynek bötii-szerént való magyarsága e képpen vagyon: hallgassátok isteni
félelemmel.

Az üdöben 1 monda JESUS az Ő tan ítványinak : bizony I Matt. ö.v, 20.

mondom néktek, ha inkáb nem bévelkedik a ti igazság- 21.

tok, hogy-sem az írás-tudóké és fariszeusoké, bé nem
mentek a mennyek országába. Hallottátok, hogy meg
vólt mondva a régieknek: ne öly ; a ki pedig öl, érde-
mes lészen itíletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy,
valaki haragszik attyafiára, méltó lészen itíletre. A ki pe-
dig attyafiának azt mongya; racca: méltó lészen tanácsra.
A ki pedig azt mongya; bolond: érdemlett büntetése a
Gehenna tüze. Ha azért az oltárhoz viszed ajándékodat
és ot jút eszedbe, hogy az atyádfiának neheztelése va-
gyon ellened: had ot az oltár-elöt ajándékodat és eléb
meny-el, békéllyél-meg atyádfiával és akkor visza-jövén,
mutasd-bé ajándékodat.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkiink éppűlletire tanuságot vehessünk, és Isteenet: akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesiicsük : kérjünk aítatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELSÓ PREDIKÁCZIÓ.

A gyilkosságrúl és hara.grúl.

A felséges Isten, ingyen-való kegyelmességéből, az emberek
oktatására, vígasztalására és felmagasztalására, két Testamentomat
tett: mellyekben, jelentvén hozzánk-való nagy jó kedvét, nem csak
l" lb d . kí "11' k h H d D' I k .2Rom.8.v.17.e on ( e a ta, mit rvan to un, a ere es et, 2 sten örö ÖSI Galat. 4. v. 7.

25*
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7 Heb. 8. v. 6.

2 Heb. 9. v. 16.
17.

akarunk lenni; hanem, mind testi sok javait és áldomásit, rrund
lelki ajándékit és mennyei bóldogságának dücsösségét, híveinek

1 Heb.8.v.8.9. rendelte. Az eggyiket nevezi Szent 1 Pál atyáknak-adott, Első

cap. 9, v. 15. Testamentom-nak, másikat Uj Testamentom-nak. És sok szóval
Jerem. 3 l ,v. 3l. " k k k " , lszamIaIlya eze ne ülörnböző al apatit.

Először, azt mongya: 2 hogy a Testamentom erőssítésére,

kívántatik annak halála, a ki Testamentomot tészen: mert az
ember akarattya mind addig forgandó, míg a halál el nem metczí

3 Heb. 9. v. 18. változandóságát. Az első Testamentom 3 borjúk és ürűk vérével
19. erőssíttetett: de halála nem következvén annak, a ki Testamen-

'Galat.3.v.19. tomot szerzett, addig tartott, 'Donec veniret cui promiserat, míg
6 Heb. 8. v. 13. el nem jött az ígértetett Messias: az-után, "Veterauit et antiquatur ,.

megaggott, elváltozott, elfogyott.
6 Heb. 9. v. 15. Az Uj Testamentomot pedig, 61110rte intercedente, Testamentum

M
cap. 1136· v.2108· ceternum ; maga Vérével és halálával úgy megerőssítette Christus,

att. . v. .
hogy el nem változik: soha más Testamentom nem szereztetik.

Másodszor, azt mongya Szent Pál: hogy Christus, 7 Melioris
Testamenti, melioribus repromissionibus sanciti, Mediator est,' Job
Testamentomot szerzett, melyben job örökségek ígérete vagyon.
Az Ó Testamentomban, nyilván és gyakrabban, mind ígéretek,
mind fenyítések, világi jókon és ostorokon végeződtek. A jámbo-

" Exod. 3. v. 8. roknak 8 téjjel- mézzel-folyó föld; 9 Terra frumenti et uini ; boros,
cap. 13. v. 5. olaj os föld; bévség, békeség , gazdagság ígértetett: a törvény

Lev. 20. v. 24.
9 Isai. 36. v. 17. szegők döggel, kardal, éhséggel, rabsággal fenyegettettek. Ritkán és

homályban említtetett a mennyei bóldogság ; mint mikor Isten azt
to Gen. 15. v.l. ígérte Abrahám-nak, l°hogy ő-maga lészen nagy jutalma hívségének.

Az Uj Testamentom pedig, nem világi gazdagságokat, hanem,
Regnum ccelorum, Meny-országot ígér. Arra tanít, hogy a világ

II Philip.3. v.B, 11 javait semminek tarcsuk : a földi fogyatkozások-, gyalázatok-,
Omnia. szorongatások-közöt arra a jóra nézzünk, mellyet Meny-országba

készített Isten, szeretőinek.

Harmadszor, azt mongya Szent Pál: hogy az Ó Testamentom,
12 Gal. 4. v. 24. mely a Sinai hegyen adatott, 12 In seruiiuienc generat : Spiritum
Rom. 8. v. 15. servitutis in timore.; maga erejéből és tulajdonságából, a Christus

által adatott malaszt-nélkül, szolgai félelemmel tartotta fenyíték
alat az embereket. Innen vagyon, hogy a törvény égő hegyen,
villámások-, meny-dörgések-, trombita harsogások-közöt adatott:
és a népnek oly félelmet szerzett első hirdetése, hogy Moyses,

I'Heb.12.v.21. 13 Exterritus et tremebundus, rérnűlve és reszketve nyúlt a törvény
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tábláihoz. A sokaság pedig, 1 Excusauerunt se, ne eis fieret verbum; lHeb.12.v.19.

esedezett Istennek, hogy ne szóllyon nékik, mert meghalnak féltekben. E
OXOd.20.v.195·, eut.5.Y.24.2 .

Az Uj Testamentomban pedig, 2 a Szent Lelek malasztya fiúi 2 Rom. 8. v. 15.

szeretetet és bátorságot gerjeszt, hogy az emberek, bizodalmas
szűvel attyoknak híjhassák Istent: és fiúi 3 szabadsággal, szeretet- 3 Gal. 4. v. 31.

ből, nem kételenítő rettegésből, visellyék a künyű terhet, a gyö
nyörüséges igát.

Negyedszer, azt mongya Szent Pál: 4 hogy Isten az Ó Testa- 4 2. Cor. 3. v.B,

mentomot kőre íratta és úgy adta a kemény-szívű népnek. A pusz- Heb. 8. v.l0.
'b l' . dák l' 'd" 5A~'" Jer.31.v.3133.ta an so ( minden-napí csu a at atott a SI osag: m.anna, "Ex. 16. v.20.

minden-nap égből esett; és Szombaton meg nem büszhödött, de 22.

azon kivűl más napra nem maradhatott: 6 negyven esztendeig G Oeut. 8. v.4.

az Israel fiai ruhája meg nem kopott, saruja el nem szakadott, cap. 29. Y. 5.

hogy talpok meg ne törődnék: és így, szükség vólt, hogya neve-
dékeny ifiak ruhája és saruja, véllek eggyüt nevekednék. Ezeken-
kivűl, sok töb csudákat láttak, a Fárao veszedelmében; a veres
tenger elválásában ; a kő-sziklák víz-adásában; az égi tüzek, mér-
ges kígyók, föld nyilások ostorozásiban : mindazáltal, oly kő-szívök

vólt, hogy tizen-öt hólnap-alat tízszer támadtak arczúl Istenre;
tízszer zúgolódtak ellene. Azért méltó vólt illyen kernény-nyakúk-
nak kemény kőre íratótt törvényt adni.

Az Uj Testamentom ígéretit, adományit és parancsolatit pedig
embernek lágy szívébe írta a Szent Lélek: elrontotta a kő-szívet:

és oly gyenge szívet adott híveinek, 1 Sicut cera liquescens " mint 7 Ps. 21. v. 15.

az olvasztott viasz; hogy aítatoson és édesdeden engedgyenek az Ezech. 11.Y.19.

Isten akarattyának. Azért, menyível böcsülletesb a lélek a téntánál;
az ember szíve a kő-táblánál : annyíval felségesb az Új Testamen-
tom a Réginél.

Végezetre azt mongya Szent Pál) hogy, 8 Reprobatio fit pra- 8 Heb. 7. v. 18.

cedeniis mandati ; propter infirmitatem ejus et inutilitatem. Nihil 19.

enim ad perjectum adduxit lex ; méltó vólt az Első Testamentornot
elváltoztatni, mert erőtlen vólt a bűnök mosására ; haszontalan vólt
arra, hogy a lelki igazúlást megszerzené. Mert, 9 Non potuit juxta 9 Hebr. 9. v. 9.

conscientiae« perfactum facere. 10 In lege nemo justificatur apud 10Galat.3. v.z,

Deum; lelki-isméret tekélletességére és Isten-előt-való igazulásra cap. 2. v. 21.

senkit nem vitt a törvény, mely ollyan vólt, 11 mint az árnyék. És llCol0.2.v.17.

azért hirdette Moyses 12 béfedett o~czával a törvényt, mert az isteni HleJb~·x~~~ ~'/
titkok homály-alat jelentettek az O Testamentomban, és minnyájan, v. ~3. 35.'

13 Sub elementis, a-b-ce-tanúló gyermekek vóltak. 13 Gal. 4. v. 3.
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1 Rom. l. v. 16. Az Uj Testamentom pedig, l Dei virtus, isteni erő, mely tekél
1. Cor. l. v.18. letes szentségre és bóldogságra viszi az embert. Nem mongya

Szent Pál, hogy az 6 Testamentomban Istennek szerelmes fiai és
tekéIletes szolgái nem váltak, mert vóltak; de nem a törvény ere
jéből, hanem az Uj Testamentom-szerző Christus kegyelméből és

2 Job, 19. v.25. érdeméből vóltak. Mivel, ha Szent Jób) 2 feltámadását és Isten színe
látását a Megváltó erejéből várta: az Ó Törvény-béli Szentek-is,

8 1. Cor.fO.v.é. 8 Bibebant de spiritali petra, Christo; Christusból merítettek égig
• Hebr. 9. v. szököllő vizet; és azokra az ígéretekre néztek, mellyeket 4 távúl

6 ~l. 1~. 1322 láttak és köszöntöttek. Mert Christust rendelte Isten, 5 Propter
om25:v. . remissionem prceteritorum deiictorum, a régi bűnök bocsánattyára;

6 Num.21. v.9. ő-általa gyógyúltak a sidók, 6 mikor a felemelt kígyóban szemlél
7 Hebr. 9. v.15. ték; ő áldoztatott azokért a bűnökért, 7 Qua: erant sub priori

Testamento, mellyek az Első Testamentom idejében lettek.
Ezt az Új Testamentom felséges méltóságát adgya előnkbe

Christus a mái Evangeliomban. Mert, mingyárt az Apostolok válasz
tása-után, egybe-győjtvén a sokaságot, eleikbe adá, minémű életet
és erkőlcsöt kíván az Uj Testamentom. És hogy ezt szabados,
tágas, lágy és világi gyönyörködésekkel bévelkedő útnak senki ne
ítílné, azt mondá: hogy sokkal tekélletesb jóságot és tisztaságot

8 Matt. 5. v.2!. kíván az Uj Testamentom, 8 hogy-sem a Régi. Mert, ha a Törvény
v.23. tiltotta a gyilkosságot: Christus a haragot és szitkot-is, kárhozat-
v. 28. alat tilalmazza. Ha a Törvény kárhoztatta a paráznaságot: Christu s

nem csak arra kötelez, hogy a testet cselekedettűl, hanem hogy a
szívet búja kívánságtúl, a szemet fajtalan tekintettűl megfogván,

v. 32. kivűl-belől tiszták légyünk. Megengedte-e a Törvény, hogy ember
feleségét megúnván, elbocsássa? Christus arra kötelez, hogy házas
ság-törésnél egyébért, senki feleségét el ne űzze; akkor se mehes-

v. 34. sen más házasságra az elűzött aszszony. Tíltotta-e a Törvény a
hamis esküvést? Christus azt hadgya, hogy maga kedvén, szükség

v.38. kételenítése-nélkül senki, semmi formán ne esküdgyék. Megengedte-e
a Törvény, hogy kárunkért megkárosítcsunk másokat és szemért
szemet tolyassunk, fogat fogért vonassunk ? Christus azt kívánnya,
hogy készek légyünk (ha a szükség béhozza), árczúl-csapást és
ruhánk levonását békeséggel szenvedni inkáb, hogy-sem Istent

v.43. megbáncsuk. Azt parancsolta-e a Törvény, hogy felebarátunkat
szeressük, gyűlőllyük ellenségünket? Christus azt hagyá, hogy
szeressük és segítcsük ellenséginket.

Illyen tekéIIetes igazságot, illyen tiszta szent életet kíván
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Christus az Uj Testamentom örökösitűl. És, noha mind ezekből

mélységes tanuságokat vehetnénk : de most, egyéb dolgokat elhagy-
ván, elsőben megmutatom: mely veszedelmes vétek a gyilkosság. Propositio.

Másodszor a haragrúl szóllok,. megmagyarázván elsőben, minémű

haragot tilalmaz Isten .. azután ártalmas gonoszságát és zabolázá-
sának modgyát rouidcden megmondván) vége lészen mái tanusá
gunknak.

A bűnök ártalmi-között nem utolsó veszedelem az, hogy
egyedűl, magán nem járnak a bűnök, hanem egybe-lánczoltatnak
és eggyik a másikat utánna-vonsza. Miképpen a ki a vas-Iáritznak
egy szemét húzza, a töb szemek utánna csúsznak : úgy a bűnök

l egymáshoz enyveztettek és külön, magánoson nem járnak. Sőt, l Funoa pecca

miképpen az álló-vízbe ha egy kövecskét vetünk, elsőben kisded, tor~.m;. :~.~V.

kerekded szűrűt indít; az-után szélesben terjed a víznek kerekded Ps al. 118.v.61.

mozdúlása: úgy a kisded bűn kezdeti sok és nagy gonoszságot
kerekít utánna, ha idején el nem metczetik kötele. Végy példát
errűl. Szent Dávid 2 ebéden jól lakék; étel-után aluvék, az-után 22. Reg. ll.

hívalkodva sétála; szemét egy aszszonyra veté, azt megszereté, v. 2.4.

megnehézkesíté. Hogy titkon lenne gonoszsága, Uriást) az aszszony
férjét 3 megrészegíté; végre, hogy az egy embert 4 az Amon fiai 3 v. 13. 15.

fegyverével megöletné, sok ártatlan vitézit farkas-kaszára vetteté. 42. Reg. 12.

Tudván a nagy Isten, hogya kisded vétkek nagy bűnökre v. 9.

vonszanak : miképpen Adámot nem csak attúl tiltá, hogya tudo
mány-fának gyümölcséből ne egyék, hanem (ha Éva anyánk nem
hazudott) attúl-is, l>hogy azt ne illesse; miképpen a sidóknak nem 6 Gen. 3. v. 3.

csak azt parancsolá, hogy 6 Húsvétban kovászost ne egyenek, hanem 6 Exo.12.v.15.

hogy kovász se légyen házokban; mivel, kovászok lévén házok-
ban, künnyen okot vehettek vólna a kovászos kenyér ételére: azon
formán, hogy Christus a gyilkosságtúl elfogja szolgáit, nem elége-
dik az ember-ölést itílet és kárhozat fenyítékével tilalmazni, hanem
azt-is, a ki felebaráttyára megharagszik, itíletre méltónak mongya;
a ki pedig szitokkal illeti, pokol tüzére kárhoztattya. Mert azt Radix hornici

akarja, hogy nem csak a gyilkosságot, hanem annak gyökerét és dii, Iracundia.

okát: a haragot és veszekedést távoztassuk, mivel ezek szoktak
ember-ölésre taszítani.

Méltó-is, hogy minden útak bévágassanak, mellyek a gyilkos- De Homicidio.

ságra visznek. Mert, a bűnök-közöt, mellyekkel felebarátunkat
bántyuk, károsb és ártalmasb nincs a gyilkosságnál. A kevélység
letapod és földig csöpűl egyebeket, de a gyilkosság életektúl fosz-
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tya a földre-tapodtakat. A fösvénység külső javainkon kapdos, éle
tünk alkalmatosságit ragadozza, de a gyilkosság életünket fogyattya.
Az irígység mardossa és rágja böcsülletünket, de a gyilkosság nem
marja, hanem elvágja életünk kötelét. A töb bűnökben vagy gyö
nyörűség vagy haszon vagyon, mellyel megvakúl az emberi kíván
ság, a bujaságra, lopásra, ragadozásra; de a gyilkosságban semmi
gyönyörűsége és haszna nincs a gyikosnak, hanem csak a meg
öletett ember kára vagyon. Azért helyesen neveztetik a gyilkosság

I Joan.8.v.44. l ördögi bűnnek; méltán híja Christus a gyilkosokat ördög fiainak
2 Circuit : Job, és követőinek. Mert miképpen az ördög szűntelen 2 kerengéssel és
1. v. 7. 1. Pet. fáratsággal bűnre és örök halálra viszi az embereket, noha a más

5. v. 8.
kárában nincs semmi haszna és gyönyörűsége ; sőt maga kínnyát
öregbíti azzal, hogy kárt szerez másnak: úgy a gyilkosságból
haszna és gyönyörüsege nincsen a gyilkosnak; kára pedig és bűn

tetése nagy vagyon, mint ezennel meghallyuk.
Conscientia. De ha egyébbel nem bűntetődnék-is, lelki-isméretinek belső

furdalásival és rettegésivel úgy kínoztatik minden gyilkos, mint
8 Gen. 4. v. 14. Cain ,. 3 kirűl olvassuk, hogy rettegett, mint-ha valakit elől-utól

talál, fejére húzta vólna fegyverét és meg akarná ölni: mivel, a
4 Ibid. v. 10. mely ártatlan vért ontott, 4 égbe kiáltott ellene; és a Szent János

5 Apoc. 6. látásából tudgyuk; hogy 5 a megöletett ember lelke bűntetést kér
v.9. 10. Istentűl a gyilkosra. Erre-nézve mondották a régiek, hogy az ölt

ember lelke éjjel nappal háborgattya a gyilkost; és azt kiáltya:
6 Virgilius, 4. 60m nibus umbra locis adero : dabis improbe ptenas ; hogy mindenüt

JEneid. a gyilkossal jár és gonoszságának emlékezetivel kínozza őtet.

Rettenetes példák vannak errűl. Mikor Theodoricus király
7 Baron. Anno 7 megöleté az ártatlan Simmachast és Boétiust, hamar megbáná
526. nu. 2.6. ex kegyetlenségét, mert asztalára egy öreg halfejet hozván, úgy tet

Procopio, czék néki, hogy az öletett emberek feje tétetett eleibe: azért meg
réműlvén, reszketni kezdett és ágyba esvén, hirtelen meghólt.
Plutarchús azt írja, hogy mikor Bessus megölte vólna attyát,

8 Plutarch. de a fecskék kiáltottak reá és kinyilatkoztatták gonoszságát. 8 Mikor
Garrulit~te. Ibycust a latrok megölték vólna, a darvak ostromolván a gyilko-

ultra medIUm.. .,
sokat, megvallattak magokkal, hogy a darvak allanak boszszut az
Ibycus halálaért ; A furiis et diris ultricibus, ad ccedis confessionem

9 Plutarch. de adacti. Mellyért meg-is öletének. Azt-is Plutarchas írja, 9 hogy
~er~ Num~n. Pausanias egy leányt megöletvén, éjjel nappal kínoztatott, mert a

vm~~~~~~~rca leány álmában-is eleibe állott, és azt mondotta néki: Adsis judicio ;
jőj törvénybe; és szemlátomást eleibe-menvén a leány lelke, halállal
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fenyegeté őtet és mingyárt szörnyű halállal vesze. Nero, minek-
utánna annyát megölé, sokszor mondotta; 1 Se materna specie, 1 Sueton. in

verberibus furiarum ac tedis exagitari; hogy annya képétűl szű- Nerone. c. 34.

netlen veretik és égettetik. A macedomai Filep király megölé
Demeter-nevű fiát: az után soha semmi nyugodalma nem vólt;
2 Cum ideniidem species interemii: filii eum diris agitaret ; mivel a 2 Livius, 1. 40.

megölt fia képétúl iszonyú kínlódási vóltak. Mind ezeknél rette-
netesb a mit Cromérus írva hagyott: az ifiabbik Popielus 3 lengyel 3 Mart. Cro

király, felesége tanácsából, egy-néhány fő urat méreggel megöle. Rmeb
r.

Ipib.l 2. ~e
e. o on. In

A hólt testekből oly sok és nagy egereket támaszta Isten, hogy Popielo Juni-

sem víz, sem tűz, sem erős kőfalak és őrző vitézek szorgalmatos- ore.

sága meg nem őrizheték a gyilkost, hanem feleségével, gyer
mekeivel-egyetemben, az egerektűl megemészteték. Igy bűntéti

Isten e földön-is a gyilkosokat. Az-is próbált dolog, és a bírák
sokszor abból ismérik a gyilkost, hogy megindúl a hólt test vére,
mikor hozzá közelget a gyilkos.

Ezeket szemek-elöt viselvén a romaiak ; 4 mikor Cheliust éjjel 4 Valerius, lib,

megölték vólna, mint-hogy két fiánál egyéb senki nem hált házá- E 8. c·ll.

k
", xemp o 13.

ban, azokra gyanakodta. De megertven a bírák, hogy akik
reggel a házba mentek, a két fiát aluva találták; minden gyanu
ságtúl megmenték őket: azt itílvén, hogy el nem alhattak vólna
a gyilkosság-után; Judicatum est enim, rerum naturam non recipere,
ut occiso patre, supra outnera et cruoreni ejus, quietem capere
poiuerint. Mert a gyilkosok nem csak nyugodalmason nem alhat
nak: de rettegés-nélkül lehelletet sem vehetnek.

Mivel azért ily nagy vétek a gyilkosság: mind a természet
törvénye, mind az Isten parancsolati erős fenyítékkel tíltották és
kárhoztatták. az ember-ölést.

Természet törvénye taníttya, 5 hogy másnak ne cselekedgyük, 5 Tob. 4. v. 16.

a mit nem akarunk, hogy egyebek cselekedgyenek velünk. Mivel Matt. 7. v. 12.

azért életünk óltalmának és megtartásának kívánságát a természet
nem csak mí-belénk óltotta, hanem az oktalan állatokba-is: nem
hogy kívánnők mástúl megöletésünket, de szorgal matoson kerűllyuk

a mi életünk ártalmára lehet: és ember 6 Cuneia quc:e habet, dabit pro 6 Job, 2. v. 4.

anima sua; kész elveszteni mindenét, élete megtartásaért. Nem-is vólt
soha oly tudatlan és törvénytelen pogány nemzet, mely a termé-
szetben íratott törvényből nem tudta vólna a gyilkosság tilalmát.
Azért, ama vak pogányok, kik Jónást a tengerbe veték, minek-
elötte szabadulások utolsó eszközére lépnének, mindent megpróbá-

Pázmány Péter művei.VII. kötet. 26
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l Jonee, I. v. 5. Iának: l elsőben, künnyebbíték a hajót marhájok kihányásával :
v.10. imádkozának. És mikor a Jónás vallásából végére mentek vólna,

hogy ő oka a tengeri háborúnak: úgy sem hirtelenkedének, hanem
v. 11. magátúl kérdének tanácsot, mit mivellyenek vélle? És hozzá járul-

v. 12.13. ván maga tetczése, hogy vízbe vessék: még sem akarták kivetni;
hanem erős igyekezettel evezének, hogy parthoz juthatnának. Végre

v. 14. Istentű1 nagy kiáltással bocsánatot kérének, hogy ártatlan vért ne
keressen rajtok: és úgy veték Jónást a tengerbe. Ihon, mely sok
képpen tartóztatta a természet törvénye a gyilkosságtúl azokat-is,
kik írott törvényt Istentűl nem vettele Tudtak ezt a természet
törvényét azok-is a pogányok, kik mikor látták vólna, hogy a
hajó-törés-után egy kurta kígyó ragadott a Szent Pál kezére, azt

2 Act. 28. v. 4. mondották: 2 Utique homicida est homo hic ; qui cum evaserit de
mari, ultio non sinit eum uiuere ; gyilkosnak kel ennek lenni, kit
a tengeri romlás-után Isten boszszú-állása követ a földön-is.

A Moyses törvénye-előt nem csak tíltotta Isten a gyilkosságot,
hanem a tilalom okát és vétkezők ostorozását-is kinyilatkoztatta.
Mingyárt az özön-víz-után, hogy az emberek vérhez ne szoknának,

"Gen. 9. v. 4. 5. hanem iszonyodnának a vér-ontástúl: erőssen megtíltá, hogy 3 senki
vért ne egyélc A mellet azt parancsolá, hogy akár ember légyen,
akár oktalan-állat, a ki embervért ont, vére ontassék érette; mert

4 v. U. 4 Ad imaginem. Dei factus est homo, Isten képe az ember. És ha
gyalázatnak tartyák a világi fejedelmek, mikor valaki elszaggattya,
vagy égeti képeket: Isten-is maga gyalázásának és boszszuságának
tartya, ha ki az ő képét szaggattya, vagdallya.

A Moyses törvényében a vér-ételt tíltotta Isten; a vérrel-élő

b Lev. 11. v.13. 5 sasokat, hejákat, ölyveket és töb ragadozó madarakat sem akarta,
Deut.14.v.12. hogy megegyék, vagy áldozatúl bémutassák, hogy az ember véré

nek kímélléseért, minden vértűl idegenednének. Efelet, az ember
B Exo.20. v.13. vér ontását és ölését sokszor 6 erős parancsolattal tilalmazta Isten;

7 Num. 35. kötelezvén 7 a gond-viselőket, hogy a gyilkost meg-öllyék, B Non
sV' 16.17. misereberis ejus, irgalmasság-nélkül. Noha pedig annak, a ki aka-

Deut, 19. • bő l l ki l I l .
v. 13. rattya-ellen, törtenet ol megö t va a It, rende t sten o y varast,

melybe fusson bátorságért, Exod. 21. v. 13. és ártatlanságát meg
9Num.35.v.25. mutatván, nem eléb, hanem 9 mikor a papi-fejedelem meghal, fel

szabadúllyon: de, a ki akarva megölt valakit, nem szenvedte,
hogy sohúlt bátorságoson maradhasson; hanem azt parancsolta,

'o Exod. 21. v. hogy, lOAb altari mea eoelles, ut moriaiur ; az oltártúl-is elvonassék
14. és megölessék. Nem csak a gyilkost parancsolta pedig megöletni;
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hanem azt-is, 1Qui oolens occidere, hominem percusserit : a ki meg- l Exod.21.v.12.

ütötte felebaráttyát, oly igyekezettel, hogy megöllye.
Ki győzné elő-számlálni, menyi súllyos ostorival ismértette

Isten, mint gyűlőli a gyilkosságot? "Achab királyt és feleségét 23. Reg. 21. v.

Jezabelt, ebekkel szaggattatá: azért, hogy Nábotot megöleték. Az 4. ~9~ ~~·.~~25.
nem vólt elég: hanem Achab-nak 3 rninden maradéki megöletének 2~. 35.

az egy gyilkosságért. Dávid megöleté Uriast az ellenséggel: mi 3 Cap. 10. v. 7.

lén haszna? Nem csak fiai öletének érette: hanem, 4 Quamobrem, • 2. Reg. 12. v.

non recedet gladius de domo tua usque in sempitomum ; az egy 10.

ember-halálért, valamíg a Dávid maradéki el nem fogytak, rnin
denkor fegyver és vér-ontás vólt közöttök. Sőt, Isten azt sem
akarta, 5hogy Dávid éppítcsen templomot néki; mivel sok vért 6 l. Par. 22.v.8.

ontott. Amos Proféta-által azt mondotta Isten; 6 hogy egyéb bűneit 6Amos, 1. v. 3.

Damascus-nak megbocsáttya: de azt el nem szenvedi, hogy
Galaadot kegyetlenűl öldöklötte.

Az Új Testamentomban, rettenetesb bűntetését jelenti a Szent
Lélek, a gyilkosságnak. Mert azt mongya: 7 Omnis homicida, non 7Joan. 3. v.15.

habet vitam ceternam,. hogy a világi bűntetések nem elégségesek
a gyikosság ostorozására; hanem, a mennyei bóldogságból kirekesz-
tetnek, a kik embert ölnek és örök kárhozat tüzére vettetnek. Mert,
rninek-utánna Isten emberré lett és nem csak atyafiságunkba őltö-

zött, hanem minket fiaivá fogadott és élő templomivá szentelt
a keresztségben: nagyob éktelenség vagyon most az ember-ölés-
ben, hogy-sem az-előt. sÉs, ha Gedeon kegyetlenűl felmészároltatta B Judic.B.v.lB.

a Madian királyit, azért, hogyattyafiát megölték; ha Jóab meg- 19.20.

ölte Abnert, 9 mivel attyafiát Asaélt által-verte: vallyon Isten 92.Reg.2.v.22.

elszenvedi-é vétkét az ő Fiai és attyafia gyilkosinak ? cap. 3. v. 27.

Szabad a fejedelemnek és bírónak, törvény-szerént megöletni
a ganosz-tévőket; noha, a mint eléb hallók, azoknak-is fösvé
nyen kel az ember-vért kőlteni; mert istentelen rút dolog, ha,
10 Homo homini sacra res, per lusum et jocum occidatur ; ember IOSenec.ep.95.

embert játékban megölet. Szabad a vitézlő embernek, az igaz in medio.

hadban, megölni ellenségét. Sőt, mikor valaki törvénytelen életün-
ket akarja fogyatni, ha más módot nem találunk magunk óltalrná-
ban, szabad megölni a reánk támadott gonosz embert. De nem
szabad, hogy valaki mást megöllyön boszszúból: nem szabad,
hogy maga kezével és hatalmával bűntesse, a kit bírónak kel
bűntetni; mert nem magunktúl, hanem bírótúl kel annak meg-
öletni, a ki megölte atyánkfiát, vagy marhánkat felprédálta. De a

26*



204 PÜNKÖST-UTÁN V. VASÁRNAP, 1. PREDIKÁCZIÓ.

1 Sueton. kik az okosság vezérlését tekintetesben követték: vagy, l Jusiis
suppliciis illacrimarunt : a törvénytúl halálra rendelt ember kínnyát
is siratták; mint Vespasianus császár: vagy a sentencziá-ra kéz
írást vetvén, azt mondották: Quam uellem: nescire literas : rnint
akarnám, ha írnyia nem tudnék; mint Nero császár; vagy
papi fejedelemséget kívántak; csak azért, Ne possint sententiis
capitalibus subscribere, hogy a halálra itílt emberek sente1tcziá-ját,
írásokkal ne erőssíthetnék ; mint Titus császár. Mikor Pericles-nek

~ Plutarchus. 2 halálos vonagodasában, nérnellyek az ágya-mell et, suttogva, vitéz
kedésit és éles elméjét dícsírnék: azt mondá; hogy azok semmik:
de legnagyob az ő cselekedetiben az; hogy, Nemo mea opera
pullam vestem sumsit ,. senki őmiatta, gyázba nem öltözött.
Theodosius császárra, mikor panaszolkodnának jó-akarói, hogy

3 Socrat. Iib. 7. ellenségi-közzűl senkit meg nem bűntet; azt felelé: 3 Utinam
c.27. martuos ad vitam revocare possem ! Nem hogy megölnék valakit;

de, ha lehetne, a hóltakból-is eleveneket csinálnék.
Igy irtóztak a nagy emberek, még törvény-szerént-való ölé

sétűl-is az embereknek.
Ira. Nem csak a gyilkosságot tíltotta Isten, hanem a haragot-is;

melyből (egyéb goszságok közöt) sokszor ember-halál következik.
A harag nem egyéb, hanem magunk óJtalmának és gonoszunk
távoztatásának serény és bátorságos kívánása. Ez magában nem
vétkes, ha az igaz okosság és Isten törvénye czéllyát által nem

4 Cic. I. 4. Qu. hágja. Sőt ezt az academicusok, <Iracundsam, fortitudinis quasi
fi~:.a~:~b.i~. cotem esse dicebant ; erősség köszörű- és élesítő kövének; Aristó

TuscuI. in teles, "Calcar virtutis, a jóságok sarkantyújának nevezték. Plátó,
5S medioI" 3 "Iran«, nervos animi cognominaoit : qui et intenderentur acerbiiate,

ene ca, 1. • r

de Ira. c. 3. et laxarentur mansuetudine ; a haragot lelkünk inainak hítta : mivel
6PIutarch. d: ennek erejével hordoztatnak és óltalmaztatnak egyéb javaink. "Nec

Virtute Morah. 'd fi' b II .( ti d 't" . 'tsub finem. qut quam magm icum tn e o J or ttu o gert) sme tra, qua: mts:
7 Seneca, I. dc in pericula audaces" és senki e nélkül veszedelmekre nem rohan

8 ~;:'t:~.7dc a hadakozásokban; mert, 8 Moderata ira, jortudini adjumento est ;
Virtute MoraIi. a mértékletes harag segétője a bátorságnak és erősségnek.

in fine. Bűn-nélkül vagyon tehát a harag, rnikor igaz okosságból,
illendő mértékletességgel, magunk óltalmára, vagy a gonoszak

ű Psa!. 4. v. 5. bűntetesére izgat. Azért parancsoIlya Isten: »Irascimini, et nolite
peccare; hogy megharagudgyunk mikor illik, de ne vétkezzünk:
az-az, ne hadgyuk az okosságot meggyőzetni és háboríttatni a
haragtúl : ne kívánnyuk a gonoszak bűntetését csak boszszú-
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7 Aug. tom. 1.
!ib. 1.

Retract c. 19.

3 Exod. 32.
v. 19.20.

44. Reg. 13.
v.19.

D Mar. 3. v. 5.

6 Ita Aristot.
7. Moralium,

ad Nicornach.
cap. 6.

• Vadkan.

állásból : érdem-felet-való sanyargatást ne szerezzünk másnak: ne
egyébtűl, hanem attúl kívánnyuk az ostorozást, a kinek törvényes
ereje és hatalma vagyon a gonosz-tévőn. Az illyen harag nem
csak bűn-nélkül vagyon, de sokszor bűn-nélkül el nem múlhatik.
Mert a gonoszakat meg kel bűntetni; l Non quia ullius pcena l Seneca, \ib. 1

delectemur, sed ut documentum sint: et qui vivi noluerunt prodesse. de Ira. c. 6.

morte eorum respublica utatur : hogy azok példájából, egyebek
jobbúllyanak. Azért, noha Moyses, 2 Mitissimus fuit super omnes 2 Nurn.Lz, v.B.

homines, minden embereknél csendeszb és szelídeb vólt: mindaz
által, látván a sidók arany-borját, "Iraius est valde, igen meg
haraguvék és a kő-táblákat elrontá. Eliseus, nagy haraggal 4 dor
gálá az Israel királyát, hogy háromszornál többször nem ütötte
a földet. Maga-is a kegyes JESUS, 5 nagy haraggal nézte a sidók
keménységét.

A harag azért, ollyan az emberben, mint a házban az őrző

6 komondor: mely, mikor a lopókat ugattya és kergeti, tisztinek
megfelel; ha cselédünket, vagy barátunkat mardossa, agyon-verésre
méltó. üllyan a harag rní-bennünk, mmt az országban a VItézlő

ember; ki, ha ellenségtűl óltalmaz, dícsíretes; ha az ártatlan kös
séget vesztegeti, bűntetést érdemel. Azért, 7 Non fra tri irascitur.
qui peccato fratris irascitur : qui fra tri, non peccato irasoitur, sine
causa irascitur ,. szabad haragudni felebarátunk vétkére, hogy meg
jobbúllyon; hogy bűntetésének példájával egyebek tartóztassanak
a vétkektűl; 8 szabad törvény-szerént illendő bűntetést kívánni 8 Vide Gellium.

kárositónknak : szabad birodalmunk-alat-lévő vétkeseket mind ke- li. 1. c. 26.Phi-
, losopho ser-

mény dorgálással, mind ostorozással sanyargatni; szabad ellene- vumdiscolum

állani, 9 a ki meg akar kárositani. De, a ki arra haragszik a ki verberari eu-
, ki invtűl 'h h l ' . rans,quomodonem vetett; a 1 törvenytu nem var, anem maga ata mavai ostendat se

akar boszszút állani; a ki nem igazság-szeretetből,hanem boszszúból non irasci.

kíván gonoszt felebaráttyának ; a ki zabolán nem viseli haragját, ~~:o~2:~~·u;~
hanem az okosságot meg hadgya háborítani ; nem csak vétkezik, num occidere

hanem az emberségből levetkőzik, oktalan medvék és oroszlányok licet.

erkőlcsébe őltözik: szeme fényes mint kígyónak, foga csikorog mint
erdeinek, * színe, mozdúlattya, szava és egyéb cselekedete ollyan
mint bolondnak.

Mind ezek-felet; a ki haragszik, abban három belső indúlat
vagyon: először, vagy azt itíli, hogy mástúl megbántatott és gya-
Iáztatott: 10 Iram, species oblatce inJurice movet. II Causa iracundite, 10Senec.lib. 2.

de ira c. 1.
II Car. 22.
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est opinio inJurice. Efféle vélekedésekkel legbévesbek a világ tisz
t Plutarcb. de tessége-kívánók : mert, 1 Ira superba est ; a harag kevélység szülötte,
Cohi.be~da ira. és mint 2 Aman, úgy a töb kevélyek halálos kissebségnek tartyák

initio, . '
2 Esth. 3. v. 5 ha süveget nem vetnek előttök, vagy másban oly illetlen és éktelen

erkőlcsöket lát, mellyekért őtet gyülőlségre és bűntetésre méltónak
isméri, ugy-mint, részegeskedést, bujaságot, tékozlást. Másodszor:

Imputicntia, a ki haragszik, Impatientia, tűrhetetlenség vagyon benne és künnyen
quo (::.:~rt ab buslakodik maga bántodásán vagy egyebek feslettségén. Azért

a Arist. 1. Rhe- mongya Aristóteles: 3 Qui irascuntur, mag-nopere dolent ; hogya
thor.cap..ll. in harag nem lehet bánat- és tűrhetetlenség-nélkül. Noha, tűrhetetlen

medio. lehet a ki nem haragszik mikor boszszút nem kíván, de nyavalyáját
nem csendesz elmével, hanem háborodott keserűséggel szenvedi.
Harmadszor: a ki haragszik, kívánnya annak bűntetését,a kitűl

sérelme és szomorusága következett. Mert a harag- nem egyéb,
• Aristot. l. dc hanem rAppetitio doloris, vicissim adoersario inferendi-: "Cupiditas
.ASnima·lc. ll' pcence exigenda»: 6 Concitatio anin«, ad ultionem. " boszszú-álIás
• encc. . ( e

ira. c.3. kívánása.
82. de ira. e.s. A romlott természetben kedvünk-elleri-is futamodnak első

Subita ~xcan- indúlatok a boszszúság kívánásra: de azokban vétek nincsen, ha
descentia, non k k l II ' II l' .. ,b f' k

est ira. a raratun a e ene-a un { es pasittyá an meg ojtyu : az-az, ha
7 Job,30. v.18. 7 Non nos superat ira, meg nem győz a harag; mert csak akkor,
8 Job, 18. v.4. 8 Perdiiur anima üt furore, vesztyük haraggal lelkünket, mikor

elszánt akarva, magunk erejével és hatalmával, rendetlen és tör
vénytelen boszszút kívánunk állani valakin.

Eph. 4. v. 26. Ezt a haragot sok helyen tíltya Isten: 9 Sol non occidat super
31. iraeundiam uestram, Omnis amaritudo, et ira} et indignaiio, et

clamor, tolia tur a uobis ; méltatlan viseli a keresztyén nevet, ugy
mond Szent Pál, a ki csak egy napig-is haragot tart attyafiára :
mert minden keserüségnek, haragnak, boszszuságnak, kiáltczásnak,

10 v. 32. távúl kel lenni a keresztyénektűl, kik azzal tartoznak, hogy 10 meg
engedgyék egyebek vétkét, miképpen Isten megenged nékik. Azért,

JI Rom.I2. v.19. keresztyének, 11 Date locum: irte, a' más haragjának helyt adgyatok,
a gonosztúl meg ne győzessetek, hanem jóval győzzétek a gonoszt;
ha éhezik ellenségtek, enni adgyatok. Végezetre, ugyan azon Szen i

IB Vide l. Tim. Pál, 12 a gyilkosság-, bujaság-, bálványozás-közzé számlálván, 13Iras,
2. v. 8. Jac. 1. rixas -dissensiones: a haragot bántolódást viszsza-vonyást: aztv. 19. Colos.3.' , , ,

v.8. mongya, hogy, Qui talia agunt, regnum Dei non possidebunt ,. Isten
I" Gal. 5. v. 20. országába nem jutnak, valakik ezektűl nem óltalrnazzák magokat.

Christus Urunk-is, a mái Szent Evangeliomban azt hirdeti, hogy



A GYILKOSSÁGRÚL ÉS HARAGRÚL. 207

nem csak a gyilkosság méltó itíletre, hanem a harag-is; jelentvén
ezzel, hogy azon senienciát és bűntetést érdemel a harag, melJyet
a gyilkosság-ellen kijelentett az Isten parancsolattya,

És bár arrúl ne szóllyunk, hogy, 1 Nullus est animi morbus, I Plutar. de ira

qui magis vel habeaiur odio, vel coniemnatur magis, quam ira ; a~~eh:::~~~L
semmi vétek nincs, mellyet az emberek inkáb gyülőlnek, mellyért
inkáb megútálnak akár-kit, mint a harag. Mert, 2 Ira, semen est, 2 Plutar. ibid.

ex omnibus animi .perturbationibus commixtum ; a harag magva in fine.

minden veszekedésnek, versengésnek, gyanuságnak, idegenségnek.
A Szent Irás sok és nagy okait adgya, miért kel a haragot szor
galmatoson távoztatni.

Először, azt mongya, hogy életünk és egésségünk fogyatása
a harag. Mert, "Interficü iracundia. 4 Zelus et iracundia minuunt 3 Job, 5. v. 2.

dies et ante tempus senectutem adducunt, a harag nem csak elvál- 4 EccI.30.v.26.

toztattya a test állapattyát, hanem, üdő-nap-elöt vénséget szerez,
égésségünket megsérti, életünket röviditi és fogyattya. Mert a harag-
ban, 5 Ejfervescit circa cor sanguis) szívünk-körűl megmelegszik a 6 Seneca, 2. dc

vér; az epe megmozdúl és felforradván, elsőben megtelik sár- Idira'A
c:

l
t9t

· l
em ns O ••

vízzel a gyomor; az-után a vér-közzé elegyedvén, minden tagunkat de anima. ca. l.

elfuttya, minden vérünket megkeseríti. Ebből lésznek a fő-fájások, post medium.

köszvények, colikák, kezek, lábok elesési. Minek-okáért, a schola
salernitana, tanítván az angliai királyt, mint kel óltalmazni egés-
ségét, legelől azt tanácsoIlya : Curas pelle graoes ; ira sci erede
profanum ; hogy a haragot és boszszú törődést úgy távoztassa,
mint a veszedelmes mérget. Mert, 6 Nimio furore rupere venas ,. et 6 Seneca, 2. d"

sanguinem., supra vires elatus clamor, egessit ; et in morbos cegr! ira. c. 36.

recidere: némellyekben a harag, a vér forrásával. és kiáltással, meg-
szaggatta az ereket és vért pökve meghóltak. sokakat betegségbe
ejtett. "Valerius Maximus írja Sulla-rúl, az egyházi historiák "Valerius, Hb.

8 Vatcntinianus császárrúl, hogy haragos kiáltásokkal megszakasz- 69B:;o~.~~~~
tották meIlyek erét és vért okádva meghóltak. Erre-nézve, 9 Ira 375. n. 5.

oitanda, non moderationis causa, sed sanitatis ; ha nem a mérték- 9 Senec, ep. IS.

letességért, de életünk és egésségünk óltalmáért, távoztatni kel a
haragot. Mivel azért, 10 Plus mihi noeitura est ira, quam inJuria,. 10 Senec.B, dc

többet árt a harag, hogy-sem a boszszúság, mellyért haragszunk, ira. c. 25. 26.

nem okossághoz illendő, hogy nagyobb kárralorvosollyuk keveseb
alkalmatlanságunkat, hogy egy terhből kettőt csinállyunk ; et iram
[erendo, et injuriam,. nem csak boszszút szenvedvén, hanem harag- IhI :blutadr. ~c

, , co I en a Ira.
gal-is terhelven magunkat. Igazán írja Plutarchus ; hogy, 11 Ne ante medium.
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festina, ne clama, ne urge : ita citius quceois fiunt et metius ,. ha
nem haragszunk és nem kiáltunk, hamaréb és jobban végbe-viszük
minden dolgainkat. És, Prastat alios reddere deteriores tolerantia,
quam amarulentia et ira depraoare seipsum, dum corrigere vult
alios ; job a mások vétkét elhalgatni, hogy-sem a mások jobbú
lásaért magunkat haraggal keseríteni.

Másodszor, azt tanúllyuk a Szent Irásból : hogy minden tekel
l Jac, 1. v. 20. letes jóságot és istenes igazságot megfojt a harag: 1Ira justitiam

Dei non operatur ,. minden gonoszságokkal teli tőlti embert. Mert,
2 Pro. 29.v. 22. 2 Qui ad illdignandum facilis est} erit ad peecandum proclioior :

a haragos, minden bűnökre hajlandó. És, a mint Salamon kétszer-is
a Pro. 29. v. 22. írja; 3 Vir iracundus, provocat rixas ; a harag: ajtaja és kút-feje

minden versengéseknek, verekedéseknek, átkozódásoknak, gyilkos
4 EceL!. v. 28. ságoknak. Azért, nem ok-nélkül mongya a Bőlcs: hogy, 4 Ira eun

dia animositatis, subversio -illius ; a harag bűnökre és veszedelmekre
6 Seneca, 1. de dójti a szíves embereket. 5 Ut in prceeeps datis corporibus, nullum

ira. c. 7. sui arbitrium est ; et consilium omne irreuocabiiis prcecipitatio ab
scidit : ita animus si in iram se projeeit, non permittitur reprimere
impetum: rapiat illum oportet, et ad imum agat suum pondus} et
uitiorum. natura proclivis ; mint, a mely követ a hegy-tetén elindít
nak, meg nem tarthatni : úgy a kit a harag elragad, minden gonosz
ságon által-rnégyen, valamíg a veszedelmek fenekét nem éri. Nem-is

6 Seneca, 1. de vólt az emberi nemzetnek károssab döge aharagnál ; 6 melyennyi
ira. c. 2. vért ontott, ennyi várasokat rontott, ennyi országokat pusztított,

ennyi nemzetségeket fogyatott. Azért a harag egyéb vétkeknél
7 Seneca, 3. de ártalmasb : mivel, 7 Cetera vitia impellunt animcs ; Ira prcecipitat ;

ira. c. 1. a töb vétkek kisztetnek és taszigálnak a gonoszra: a harag
nyakra, főre taszít: Alia vitia, a raiione ; hcec, a sanitate deseiseit ,.
A töb vétkek ellenkeznek az okossággal; a harag megfoszt az
okosságtúI. Pluiarchus a harag távoztatására két dolgot mond

8 Plutarch. de igen szükségesnek : eggyiket : hogy, 8 Ad iram proclivis, seipsum
Audiendis non ignoret : sed caveat sibi, et causas iracundice declinet : a ki

Poetis.
magában isméri a haragos természetet, őrizkedgyék és távoztassa
a menyíre lehet, valami okot ád a haragra. Másikat azt : . hogy,

9 Ibid. 9 Sicut equos non in cursu, sed ante, frenamus: sic iram, ratione
occupare convenit ,. mint a ló szájába nem akkor vetünk zabolát,
mikor fút: úgy a haragot az-elűt tartóztassuk, minek-előtte elragad.

Harmadszor: a Szent Irás, gyalázatos és mindenek-előt gyü
lőlséges véteknek nevezi a haragot. Azért, miképpen a csendeszen



A GYILKOSSÁGRÚL És HARAGRÚL. 209

tűrő embert csudáltattya; és azt hirdeti, hogy, 1 Melior est patiens I Pro.16. v.32.

viro forti ; et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium ,. bö-
csülletesb a ki magát meggyőzi, hogy sem a ki ellenségét földhöz
veri és erős várasokat megvészen : úgy a haragosok barátságát és
véllek mint merígyesekkel eggyüt-járását erőssen tilalmazza ; 2 Ne 2 Pro. 22. v. 25.

forte diseas semitas ejus et sumas scandaluni animce tuce ; nem
csak azért, 3 hogy dögleletes betegségek ragadóságát reánk ne 3 Eleganter
kennyék, hanem, hogy dühösségele meg ne árcson életünknek. Sen~ea, l. 3. de

Igazán írja Seneca, hogy noha, 4 Vulg'us animosa miratur, 4se:~;c:,~;b.3.
et audaces in honore SU1'Zt,. placidi, pro inertibus habentur ,. a kös- de ira. c. 41.

ség csudállya és tiszteli a bátor embereket, a szelídeket roszszak-
nak tartya: de, 5 ld primo aspeciu, az ilyen itilet nem állandó, 5 Plutar. de ira
hanem első tekínteten végeződik. Mert ha láttyuk, hogy nem cohibde~. ante

me IUm.
roszságból, hanem magok győzedeiméből és belső csendességből

vagyon, hogy a nagy emberek meg nem haragusznak gyalázó
jokra : csudállyuk, szerettyük, égig magasztallyuk tekélletességeket.
Julius császárban 6 inkáb csudálták a bölcsek, hogy győzedelme- 6 Seneca, 2. de
után a Pompejus leveles ládáját megégette, nem akarván tudni, ira. c. 23.

kik vóltak ellenkezői, hogy-sem a harczokon-való bátorságit. Anti-
gonus-ban a királyi felségnél nagyobra böcsüllik, hogy sátora-előt

beszélgető vitézi szitkait halván, csak azt mondotta: 7 Longius 7 Seneca, 3. dc

discedite, ne vos rex audiat ; mennyetek. továb, hogy a király ne Id ira.pc!. 2t2. h
"emuarc.

hallya szavatokat. Filep királyban egyéb cselekedetinel bevebben de cohibenda
dícsérik, hogy rnikor az Athénas-béli követektűl kérdené, miben iracundia. Et
kedveskedhetnék nékik? és eggyik azt felelte vólna: 8 Te suspende : in .~~~~~heg
hogy akaszsza-fel magát: meg nem indúla rajta. Augustus császár 8 S~neea, 3. de
birodalmának felségét tekintetessé tette a maga meggyőzésével: Ira. c. 23.
9 mert azt, a ki gyalázatos dolgokat írt vala maga- és felesége- 9 Seneca, ibid.
ellen, meg nem bűnteté.

De bár ne szóllyunk a pogányokrúl. Vallyon nem nagyob
csudára és dicsiretré méltó vólt-e Dávid} 10 mikor Sault nem bán- 10 l. Reg. 24. v.

totta sem a barlangban, köntöse szélét elmeczvén; sem a táborban, 4. c.26. v. 11.
feje-mellől pohárát és dárdáját elvívén, hogy-sem, mikor a medvéket
és oroszlányokat szaggatta? Kicsoda közzűllünk, a ki nem inkáb
csudállya és dücsöiti Szent Istvánt} hogy térdre sem esett, fel-szóval
sem kiáltott, mikor magáért imádkozott, hanem, mikor ellenségiért ?

Negyedszer és utolszor, azt mongya a Szent Irás: hogy a
harag, II Turbat oculum, megháborittya az ember okosságának lelki II Psa!. 6. v.8.

szemeit, hogy semmit úgy ne lásson, a mint vagyon, hanem akár- Psal. 30. v. 10.
Pázmány Péter művci. VU kötel. 27
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[> Piutarch. de
ira cohiben,

ante medium.

Plutarcb. de mely kicsiny szócskát, akár-mely gyenge károcskát, halálig-való
virtute morali haragra méltónak ítíl ; mint Jónás, ki azt vélte, hogy egy árnyék-

in fine.
Chrysippus ért, 1 Bene iraseitur usque ad mortem, halálig haraghatik. Azt-is
iram crecam világos szókkal jelenti a Szent Irás, hogy bolondá tészi embert
~~:~ ~~:~:~ a harag. Azért, valamit haragból cselekeszünk, esztelenűl csele

conspicuas vi- keszük : és csak bolondoknak-való a harag. Azzal idegénít a bőlcs

dere non sinat, aharagtúl : Mert, 2 Ira in sinu stulti requiescit; a haragnak helye,
'Jonre,4.v.9. d b l d l ' S t Tob 3 TT t It lób
2 Eccl. 7. v. 10. ugy-mon ,a o on o <: szive. zen .roo : v ere s u um va o an
8 Job, 5. v. 2. és bizonnyal bolondnak nevezi, a kit a harag kínoz.

4 Seneca, us.r. Nem ok-nélkül mondották a régiek, hogy 4 Ira, brevis insania
de ira. c. l. impotens sui, decoris oblita, necessiiudinum immemor, rationi con

siliisque praclusa : ruinis simillima ,. a harag rövid bolondság,
mely magával nem bír; a tisztességet és kötelességet nem nézi;
az okosságnak és tanácsnak helyt nem ád; emberrel magát ron-
tattya, hogy mást vesztessen. És gyakran nevetséges bolondságot
cselekedtet emberrel. 5 Xerxes a tengert pálczával verette; az
Aiho hegyének levél-által parancsolta, hogy künyű munkával, nagy
köveket hadgyon töretni: mert ha ezt ellenzi, letöreti és tengerbe

6 Seneca, ibid. meríti. Nem csuda tehát, hogy "olyan külső jeleket látunk a hara-
Et lib. 3.":.4. gutt emberben minérnűket a bolondokban' mert tekíntete kegyet-

e!1.' • ,
len, szeme vi11ámik, járása haboz, foga csikorog, színe halvány,
járása éktelen, kiáltása szörnyű és oly rút ábrázatba őltözik a hara

7 Seneca, Hb. 2. gutt ember, hogy sokan 7 magokat tűkörben nézvén, mikor hara-

8
dGe il·ra. Cd' 36. guttak, eliszonyodtak magok rutságán; és haragokat letették.

a en. ecu-
randis animi Azt írja Galénus: 8 hogy gyermek-korában látott egy embert,
morbis. c. 4. mely ajtaját hirtelen fel nem nyithatván, úgy megharagutt, hogy

Eccli.lO. v. 22. dühös eb módgyára mardosta a kúlcsot; rúgdosta az ajtót; végre,
l~ femfinids ma- tüzes szemmel, tajtékozó szájjal, éktelen kiáltással, égbe fordúlván,
xime ce a est rr

ira. az isteneket szörnyu szitkokkal átkozta. Ezt látván Galenus, úgy
eliszonyodott aharagtúl ; Ejusmodi odium adoersus iraeundiam
concepi, ut nunquam postea quisquam me ob talem affectuni iristio
rem viderit ,. hogy soha az-után nem láttatott haragudni. Mert félt

9 Seneca, li. 2. attúl, hogy bolondá ne légyen; mivel, II Nulla celerior est ad insaniam
de ira, c. 36. via: multi continuauerunt irte [urorem ; nincs a bolondságra általab

tO Senec.ep.i8. út, mint a harag. És, lüfmmodica ira gignit insaniam .. sokan harag
jokban, örökös bolondságba estek. Példánk ebben Saul király, kit

'lJ.Reg.i9.v.9. az ártatlan Dávid-ellen-való harag arra vitt, II hogy mint ördögtúl
Ibid. c;~. 20. szállott esztelen, elsőben Dávidot, az-után Jonaiást, által akarta

v.. verni dárdájával.
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Ennyi testi nyavalyákkal és lelki romlásokkal terhes vétek Remedia irte.

győzedeimére sok és nagy orvosságokat adtak; nem csak az isteni
tudományok mélységével világosíttatott doktorok, hanem a termé-
szet oktatása-után-járó külső bölcsek-is.

Elsőben: mindenek-felet, a Szent Lélek Isten segítségét kel
alázatos könyörgéssel kérnünk és szűnetlen zörgetéssel oly malasztot
nyernünk, mely az emberi indúlatok rendetlenségét zabolára fogja
és megtartóztassa.

Másodszor: ha igazán meg akarjuk győzni a haragot, mélyen
szívünkbe ólcsuk és mindenkor szemünk-előt visellyük, hogy vala
mit az emberektűl szenvedünk, mind azt és annál nagyobbat
érdemlettünk. És a Christus-mellé feszíttetett Szent Latorral azt
kiálcsuk minden bántódásunkban : 1 Digna facfis rccepimus ; hogy l Luc. 23.vAJ.

nem annyit érdemlettünk, a mennyit szenvedünk másoktúl, hanem J~~n3~·.:.3;7.
sokkal többet; bűneinkel érdemlettük, hogy minden teremtett-állat JUdit, 8. v. 27.

reánk támadgyon, gyalázzon, sanyargasson. Mikor azért valaki hábor- Job, 11. v. 6.

gat és rágalmaz, Istenhez emellyük szívünket és azt kiálcsuk :
~ Priusquam hU'fNitiarer, ego deliqui " kegyes Atyám, édes Teremtőm, 2 Psa!. 118.

eléb vétettem én te-ellened, hogy-sem én gyalázódnám; 3 Propter 3 Ps~~:;~.12.
iniquitatem corripuisti ; érdemlett bűntetésem ez nékem, hogy embe- .
rek-által ostorozsz; azért, 4,Non mea, sed tua voluntas fiai ; minde- 4 Luc. 22. v. 42.

nekben a te akaratod légyen. Mert tudom, hogy haragod eszközi min-
den teremtett-állatok, melyek engem sanyargatnak. Tudom, hogy mint
a lapta, annál fellyebb ugrik, mennél keményben főldhöz ütteti k :
úgy az emberektúl szenvedett kevés boszszúság felemel engem.
Bezzeg, ha ezt a tekéIletes igazságot keresztyéni indúlatokkal
elménkben viselnők, künyű vólna a harag dühösségét megfojtanunk.

Harmadszor: a harag győzedelmére igen alkalmatos, hogy az
első indúlatok-ellen állyunk; és mihent serkedezni kezd a harag,
megfojcsuk. Mert, SA scintilla augetur ignis ; a ki meg nem óltya 6 Eceli. IL v.

szikráját a haragnak, temérdek tűz gerjed belőlle. Azért, mihent 34.

érezzük, hogy haragra indító gondolatok fakadoznak bennünk,
mingyárt istenes jó gondolatokra, aítatos indúlatokra fordítcsuk
elménket. Mert, 6 Cum tiefecerini ligna, extinguitur ignis ; elaluszik 6 Pro. 26.v.2ü.

a harag tüze, rnihent élesztő fáját elfogyattyuk. Minden vétkekrűl,

de fő-képpen a haragrúl igaz, a mit Seneca írva hagyott: 7 Facilius 7 Senec.epi.Ső,

est initia vitiorum 'prohibere, quam impetum regere. Facilius est sub finem.

excludere, quam admissa comprimere. 8 Facilius est excludere perni- 8 Senec, li. 1.

ciosa, quam regere : et non adsnittere. quafll admissa maderari. de ira. c. 7.

27*
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J Cap. 8. Commaia semel et concussa mens, ei servit, a quo impellitur. 10ptimum
est, primum irce irritamentum protinus spernere. ln primis finibus
hostis arcendus est: nam cum intraoi; et portis se intulit, modum
a captivis non accipit" hogy künnyebb elein megfojtani és kirekesz
teni a haragot, hogy-sem akkor bírnyia vélle, mikor bébocsátottuk.

Negyedszer: a harag győzedeimére igen hasznos ahaigatás
2 Psa!. 76. v.5. és üdővontatás. Szent Dávid azt mongya, hogy, 2 Turbatus sum
Psal, 37. v. 14. et non sum locutus : mikor megbúsúlt lakatot vetett szájára és
Ego tamquam ' ,
surdus, mut. mind addig nem szóllott, míg a felforrott vér meg nem hidegedett.

8 Psal. 38. v. 3. És mihent valaki boszszúval illette őtet: 30b11'Htfuit et siluit ; úgy
halgatott, mint a néma. Szent Jób-is azt mongya, hogy mikor

4 Job, 31.v.34. őtet gyalázattal illették, 4, Tacui, nec egressus sum ostium ,. halgatott
• Plutar, de ira és ki sem lépett küszöbén. Azért, ha, 5 In [ebri bonum est linguam

ctohibedn~a. teneram. habere: melius in ira ; nyelvünket tisztán kel tartanunk a
an e me IUm.
• Senee. I. 2. hideglélésben, sokkal inkáb haragunkban. Mert, 6 JIIJaximum reme-
de ira. c. 28. dium est irce mara: desinit. si exspectat ; legnagyobb orvossága a

7 Libr. 3. c. 12. haragnak, hogy üdőt vontassunk ; 7 Sua sponte discedit : uires illi
28. dies subtrahit ,. megenyhódik a harag magátúl : csak mikor harag

szunk, hirtelen boszszút ne állyunk. Plutarchus azért írja, hogy a
római fejedelmek-előterössen öszve-kötöztetett veszszót és fegyvert

8 Plutar. qu. hordoztak, 8 Ut solutio fascium, moram et cunctationem irce in}iciat,.
82. Romana. hogy amíg azt óldozták, ideje lenne a harag enyhődésének.Dicsírik
9 Plutar, de 9 Architast és Socratest, hogy haragudván szolgájokra, azt rnon
cducat, liber. dották hogy Cederem vos nisi irascerer : megvernék őket ha nem

Et de sera nu-' ) , ,
minis vindiota. haragudnának. Plato, mikor szolgájára megharagutt vólna, Speusippus-

io Plutar. de nak monda: 10 Hunc tu verbera) ego enim animo sum valde commoto ;
cducatione li- d ,. h Ath d ' t d '
beror. Sencc, ver -meg ezt, mert en Igen aragszom. eno orus az a ta tana-

1.1.deira.c.15. csúl Augustus császárnak, 11 hogy mikor megharagszik, addig ne
'~ P~~~~Cch.~~ szóllyon, míg a görög a-b-cé-nek huszon-négy bötűjét el nem
~~anis.gin mongya: és ez üdő-alat, az okosságtól végyen tanácsot.

Auguste. Mind ezeknél továb ment Szent Dávid: mert, mikor azt mon-
dotta vólna, hogy semmit. nem szóllott, háborodott haragjában
utánna veti, hogy kivűl halgatván, belől istenes gondolatokkal

12 Psa!. 76. v. fojtogatta a harag indúlatit : 12 Cogitaoi dies antiquos et annos ceter-
5. 6. nos in mente habui ; a maga régi fogyatkozásirúl megemlékezett,

mellyekkel érdemlette a kárt, vagy böcstelenséget, melyért kezdett
haragudni. Az örök kárhozat kínnyát eszébe jutatta, melyet a harag

IIPsaI.38.v.7. érdemel. Azt-is elméjében forgatta, hogy 13 Vane* conturbatur omnis
* Vulg. Frustra.
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homo ; mind azok, a miért ember háborog, csak hiúságok és sem
mik az örökké-való jókhoz-képest, melyeket elveszt az ember
dühössége.

Ezek az igaz és keresztyéni módok, mellyekkel a haragot ki
kel gyökereznünk. Azért,

Ha valaki hamissan gyaláz és rágalmaz: vagy azt mongyad
Epictétus-sal, 1 hogy nem tudta minden fogyatkozásidat : mert sok- J Epictet. En

kal töb gonoszt mondhatott vólna. Vagy jusson eszedbe, hogy, chirid. c.48.

2 Dementia est oereri, ne infameris ab i1tfamibus,' bolondság azok 2 Seneca, epi.

szaván megindúlni, kik magokat gyalázatossá tészik, mikor mást 91. in fine.

rágalmaznak. Vagy meggondold , hogy, 3 Si bonus es) inimicum l Aug. tom. 8.

non habes nisi malum ; ha te vétkes nem vagy gonosz a ki in P~~I.. 54. sup
) , , initium.

ellenséged. 4Si passus es molum, ignoscc; ne duo maii sitis: ha 'Aug. ibid. in

meg nem bocsátasz annak, a ki vétett, gonoszszá lész haragoddal. illa ve:ba: Non

V '1 lék '] h kö 1 , .. k . 5 ,defecltdepla-agy arru em e ezzé, ogy öte essegun -szerent gonoszert teis ejususura.

gonoszszal, szitokért szitokkal nem fizethetünk, ha keresztyéni 51. Pet. 3. v. 9.

hívatalunknak meg akarunk felelni és az örök kárhozatot el
akarjuk kerűlni.

Ha valaki kárt tészen, azt mongyuk: 6 Tanti venit tranquilli- 6 Epictetus,

tas: non tam bene ei sit) ut mearum perturbationum habeat ille Enchirid. c. 17.

potestatem: 7 omnia licet [acias, minor es) quam) ut serenitatem 7 Seneca, li. 3.

meam obducas ; ennél drágáb marhán-is megvenném lelki csendes- de ira, c. 25.

ségemet : nem akarom, hogy más bírjon indúlatimmal. A kinek
hatalmat nem adnék javaimon, arra nem bízom, hogy felzavarja,
mikor akarja, csendességemet.

Ha valakitűl megbántódunk : "Suocurrai, non tantum quid 8Senec.1. 2. de

paiimur, sed quid [ecimus ,. ne csak azt nézzük, mit szenvedünk, ira. c. 27.

hanem mit cselekedtünk másokkal? És rnivel, 9 Quidquid in alio 9S enec. 1.3. de

reprehenditur, id unusquisque in suo sinu inueniet. 10 Non admodum. 10 pirla. c. 26.
r utarch. de

execrabitur aliorum peccata, considerans sibi ipsi multa opus esse cohibenda ira.

uenia ; a mit másban feddünk, azt a magunk kebelében feltalállyuk. in fine.

Mikor mástúl megbántódunk, azt mongyuk magunknak: llHcecet ipse II Senec. 1. 2.

commisi ,. sokszor én-is ezent cselekedtem mással; most fizetik a deira. c. 28.

kőlcsönt. 12 Non est injuria pati) quod prior feceris. 13 Ab alio 12 Ibid. e. 30.

exspecies, alteri quod feceris ; igazság-szerént mérnek oly mérték- 13~enec.e~.94.

l 1 ' I 1 . I ' III medio.{e ne {em, me lyel masna { mertem.
Ennek-felette ha igaz, a mivel gyaláz ellenséged: azt csele

kedgyed, a mit mivelnél, ha ki megmutatná, hogy sáros a ruhád
vagy orczád: eltörlenéd a sárt: megköszönnéd a jó-íntést. Úgy,
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ha méltán szóllanak ellened: megismérd vétkedet; és azon légy,
hogy megjobbítcsad erkőlcsödet. Ha hamissal vádol valaki: csak
úgy nevessed, mint a gazdag, mikor őtet szegénynek mongya
a kúldús.

1 Scnec.Ii.B, de Ha hatalmasb és nálladnál nagyob, a ki vétett ellened: l Parce
ira. c. 5. tibi ; magadnak kedvezj: okot ne adgy nagyob galyibádra; mert

2 Sen. u, 3. de veszedelem-nélkül haragot nem űzhetni az elől-járókkal. 2 Poten
ira. c. 33. tiorum injurice, hilari vultu, non patienter tantum, ferendce sunt:

facient iterum, si se fecisse crediderint. Hoc habent pessimum
animi magna fortuna insolenies : quos keserunt et oderunt. Ha

3 Sen. Iib.3. de pedig alacsonb, a ki vétett: 3 Proprium est ma,gnitudinis, non se
ira. c. 25. sentire percussum. Sic iinmanis fera, ad latratum canum Zenta

4 Sen. Iib. 2. de respexit. 4,Magiti animi est injurias despicere. Ultionis contumelia-
ira. c. 32. sissimum ,genus est, non esse visum di,gnum, ex quo peteretur ultio.

Ille magnus et nobilis est, qui more magnce [erce, latratus minu
torum canum securus exaudit ; mint az oroszlány apró kuvaszkák
ugatásán meg nem indúl: te se haragudgyál nálladnál aláb-valóra.

5 Sen. Iib. 3.de 5fn,gens animus, non vindicat injuriam, quia non sentit. 6 Nullum
6 ira. c. 5. est argumentum magnitudinis certius. quam nihil posse, quo instigeris,

Senec. I.3. de 'd k boszszú 'll k 'ira. c. 6. acci ere; a nagy embere boszszut nem a ana : mert nem erzik,
hogy megsértettek. Illyen vólt Cato: kit nem ismérvén egy köz
ember, arczúl csapa; mikor megtudta vólna ki légyen, bocsánatot

7 Sen. Iib. 2. de kére. De Cato azt felelé: 7 Non memini me percussum ,. nem emlí
ira. c. 32. tem, hogy valaki engem megütött. Mert, miképpen az egekbe nem

érkeznek a fellegek és fergetegek, melyek alacson részét hábor
8 Sen. [ib.3.de gattyák a levegő-égnek: úgy, 8Sublimis animus, quieius semper,

ira. c. 6. intra se premit, quibus ira centrahitur ,. a nagy emberek csendeszen
maradnak: mert, amely okok adatnak a haragra, azokat béke

9 Sen. Iib. 2.de ségesen magokban elrejtik. És Sócrates-sel; g Eumdem vultum
ira. c. 6. rejerunt, quem domo extuleruni ; csendesz orczával vannak minden

kor. Nem ezt mivelik a csekély emberek: mennél valaki gyar1ób
10 Plutar.deira és erőtlenb, annál künnyebben fog rajta a harag: 10 Hac causa,

coh1ibenda mulieres iracundiores sunt viris, ce,groti sanis, senes vigentibus,
pau o ante

medium. infelices felicibus : innen vagyon, hogy az aszszonyok haragosbak
a férfiaknál, a betegek az egésségeseknél, a vének a nyers embe
reknél, a nyomorúltak a bóldogoknál. Ezek sokszor magoknak

l1Senec.I.3.de szereznek okot a haragra, llAut falsa suspicando, aut levia a,ggra
ira. c. ll. uando ; vagy hamis gyanuságokkal, vagy aprólék dolgok nagyra

12 Ibid. c. 29. vitelével. 12 Frivolis turbantur et inanibus ; és mint a hörcsökös



PŰNKÖST-UTÁN V. VASÁRNAP, II. PREDIKÁCZrÓ. 215

lovak, akármely hiuságon felindúlnak. A mi gonoszszab, hogy ne
láttassanak ok-nélkül haragudni: 1Pertinaciores facit iniquitas irie ; l Seneca, 3. dc

a harag hamissága vastagíttya bennek a gyülölséget. Nincs azért ira. c. 29.

job orvossága a boszszúságnak, mint az elfelejtés: 2Injuriarum reme- 2Seneca,ep.94.

dium est oblivio. És sokkal künnyeb, harag-nélkül tűrni, hogy-sem
tűrhetetlenűl haragudni. De ez a világ bolondsága, 3 hogy inkáb> Seneca, 2. de

akar gonosz lenni nagy bajjal, hogy-sem kedves nyugodalommal ira. c. 13.

követni a jóságokat.
Ezeket értvén, keresztyének, ne csak a világ fiainak 4 példájá- 4 Matt.! Lv.29.

val bátorítcsuk magunkat a harag győzedeimére: hanem az Mitis
et hunúlis corde, szelíd és alázatos Christus JESUS és az ő Szent
Apostoli, forogjanak tűkörűl előttünk: azokban szemléllyük, mint
kel magunkat viselnünk. 5 Szitták, átkozták, gyalázták, kínzották • 1. Pet. 2.v.23.

ezeket: mint bárányok, csendeszen szenvedtek mindeneket. Ha isai. 53. v. 9.

Pythágoras, 6 Perturbationes animi lyra componebat, hegedű-szóval 6 Seneca, 3. de

enyhítette a haragot; mint 1 Dávid, hárfával a Saul dühösségét : 7 l irRa. c·
1
9
9
·

. eg. . v.
enyhítcse a mí haragunkat a Christus szava és fenyegetése. Ha 9.5.

nagy része a világnak enged az ördögnek, a ki haragra izgat,
noha egyéb jutalmat nem mutat a Gehenna tüzénél : engedgyünk
mí Üdvözítőnknek, a ki sokkal könnyeb, hasznosb, gyönyörüségesb
dolgot parancsol, a harag - távoztatást. Engedelmünk fizetésében
pedig, nem csak világi csendeszséget ; 8 Beati mites, quoniam ipsi 8 Matt. 5. v. 4.

possidebunt terram: hanem, örök életet ígér. Melyben részeltessen
minnyájunkat az Atya, Fiú, Szent Lélek. Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

A 1iyelvnek uétkeirűl,

A fariseeusok és irás-túdók oly tekíntetes erkőlcsöket muto- De jurarnento.

gatt ak mellyek tulajdon nemek-szerént ha idezen rútságokkal nem De adulatione,
, 'b Dom. XIII post

mocskoltattak vólna, dícsíretet érdemlettek. Mert a farisceusok-rúl Pentec.C;nc.2.

azt írja Sidó !I Jásc], hogy a hívolkodó nyájaskodásoktúl elfogták De mendacio,
'l 'l' kí 'k h ,Dom. XII. postmagokat: nem gyenge tette <: es lllyeztette , anem sanyarun tar- Pentec.Conc.S.

tották testeket, engedelmesek vóltak a gond-viselőknek, a véneket ~ Josephus, Hb.

böcsüllötték, senkivel nem pántolódtak, kemény szóval senkit nem 18. Antiq. c. 2.

sértegettek. Az irás-túdók eleirűl, kiket Essenusok-nak neveztek, 10 Jose h. 1. 2.

azt írja azon Jásef, 10 hogy egy-más-közöt nagy szeretettel éltek, de berra. c. 7.
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a világi gyönyörüségektűl, mint mérgektűl iszonyodtak; szerették
a tiszta életet, gazdagságon és egyéb világi jókon nem kapdostak,
a haragot mértékre fogták, minden ígéreteket úgy' tellyesítettek,
mint-ha arra esküvéssel köteleztettek vólna, soha nem esküdtek,
mert tekélletlen embernek itílték, a kinek hitele nem lehetett eskü
vés-nélkül.

De a szű-visgáló Christus, ezeknél nagyob igazságot és tekél
letesb jóságot kíván a mennyei bóldogságra választott hívei tű l.
Mert, noha kivűl fényes vólt a farisausok és irás-tudók igazsága,
de belől négy veszedelmes vétkek és fogyatkozások férgével veszte
gettettek

Először: « farisceusok magok cselekedetiben helyheztették üdvös
ségek reménségét, bűnök tisztúlását és Isten-előt-való igazúlások
nyerését. Maga * senki egyéb a közben-járó Christusnál, a bűnökért

eleget nem tehet és igazúlást nem nyerhet. Mert Christus érdeme,
hogy bűneink veszedelméből és kárhozat torkából kihozatván, a
mennyei örökség reménségére és bizodalmas várására emeltetünk.

l Eph. 2. v. 20. Christus l a szegelet-kő, mellyen égig nevekednek a lelki éppűletek.

a APoc~15. v. 5. 2 <;hristus a Dávid gyökere, 3 mely élteti a nevedéken ágakat;
cap. 22.v. 16. 4 O a felnyílt kút, melyből ered a víz, mely Isten országába lövel
3Zach.13.v·1.lik· Ő a tenger "rnelyból minden jó folyamok áradnak.
Joel, 3. v. 18. 'M ' 'F" k l l " , ,

4 Joan. 4. v.14. asodszor: a J arisausa {Ü so gonoszsagokat tavoztattak, de
5 Ecel. 1. v. 7. belső vétkek-ellen nem harczoltak; kivűl 6 szépek-vóltak mint a
~o:t~~~;t~i~: ~~: koporsók, belől poshatt döggel büszhödtek: 7 Habentes specicm
Qui non. egi:, pietatis, oirtutem abncgantes " külső színnel aítatosságot mutattak,
sed cogítavít " b '1' t' t ' . l k M Ch . l ,. k
malum, nullo SZU- e l ISZ asagra nem 19ye ceztek. aga a ristus szo gama ,
reatu tenetur. 8 Gloria ab. intus, dücsösségek és tisztaságok belől vagyon; mert

: Mat: 23.V.27. minden dücsösségek, u Testimonium bona: conscicntice, a jó lelki-
2. Tim. 3.v.5.

8 Ps. 44. v. 14. isméret.
9 2. C~;: l. v. Harmadszor: vége és czéllya a farisausok igazságának az
lGMatt.23.v.5. vólt, 10 Ut vidcantur ab hominibus. hogy lássák és dícsírjék őket

11Matt. 6. v. 2. az emberek. Ha II alamisnát adtak, trombitás ment-előttök, ki
öszve-hítta a sokaságot, hogy láttassék, mint adakoznak. Ha imád

J2 Matt. 6. v. 5. koztak: 12 úczákon imádkoztak, hogy minnyájan reájok fordítcsák
16 Matt.6.v.16. szemeket. Ha bőjtöltek: 13 Exterminant [acies " meghalványították

orczájokat, hogy mutogatnák sanyargatásokat. Christus pedig azt
14 Matt. 6. v. 1. parancsoIlya, hogy 14 a jót ne azért cselekedgyük, hogy láttassunk
15 Gal. 6. v. 4. az emberektűl, hanem 15 Quisque opus suum probet : in semet ipso

* Ámbár, noha.
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gloriam habeat, non in altero ; ki-ki lelki-isméretire nézzen: ne
várjon mástúl dícsíretet.

Negyedszer: a fariseeusok, 'Aspernabantur ceteros, egyebeket I Luc. 18. v. 9.

megútáltak és magokhoz-képest semminek tartottak. Maga a Christus
igazsága azt kívánnya, hogy semmi cselekedetünkben fel ne fuval
kodgyunk, hanem Istenre hadgyuk azoknak fontolását és jutal-
mazását.

Sok dolgokat számlál Christus Szent AMté-nak ötödik részében,
mellyekben kívánnya, hogya keresztyének igazsága meggyőzze

és fellyeb haladgya a [arisceusok igazságát. De a mái Szent evan
geliomban azt mongya, hogy nem elég a pokol kínnyának elkerü
lésére, hogy embert nem ölünk és haragot nem tartunk, hanem a
csúfoló szókat és rágalmazó szitkokat el kel távoztatnunk, ha
pokol tüzében nem akarunk égni.

Azért, mivel ártalmas vétkek rnennek-által az ember nyelvén, Propositio.

ez jelen-való órában, mennél rövidebben lehet, megmagyarázom:
menyi sok és ueszedelmes vétkekbe keveri embert a kis darab húsocska.
ha zabelám nem viseltetik.

Plutarchus írja, 2 hogy mikor az egyiptom; király az áldozatra 2 Plutarch. de
rendelt tuloknak legj ob és legroszszab részét viszsza-kívánta vólna, gtárrulidt~te.an e me ium.
Pittacus a nyelvet kűldé-viszsza. Azon-képpen, 3 mikor Amasis 3 Plutar.lib. de
király Bias-túl azt kívánta vólna, hogy a vágó marhának oly auditione. Etineonvivio
részét kűlgye néki, mely, Simuloptima et pessima esset, mind job, septem sapi-

mind roszszab, a nyelvet kűldé; Quia sermo et utilitatis et damni entum. initio.
plurimum adfert ; mert a nyelvek szóllása sok kárt és hasznot
szerez. Anacharsist-is, 4 mikor kérdették vólna, rnicsoda az emberben, 4 Laért. Iib. 1.

Optimum, et pessimum? job és gonoszszab ? Azt felelé, hogyae. 9. devitis.
nyelv. Ezent jelentette Salamon, azt írván, hogy, 5 Mors et vita in 5Pro.18v.21.
manu linguce, mind élet, mind halál, a nyelv hatalmában vagyon.
Az egyiptorni bőlcsek-is erre néztek, 6 mikor az áldozat-közöt azt 6 Plutar.Tib. de
kiáltották: Lingua [ortuna, lingua dcenion : a nyelv: jó szerencse : IsideetOsiride.

J ' , , longe post me-
a nyelv: ördög; az-az, minden jónak, minden gonosznak forrása dium.
és gyökere a nyelv.

Tagadhatatlan, hogy a nyelv nem csak szükséges, de felette
hasznos emberben. Először: mert ez-által jelentyük egy-másnak
gondolatunkat, tanácsunkat, igyekezetünket, szándékunkat. Mivel,
7 Verbum, ex cogiiatu cordis hominis. 8 Quce procedunt de ore, de' Ecel. 27. v. 7.

corde exeunt. 9 Ex abundantia cordis os loquitur : szűből származik : Matt.15.v. 18.
, Luc. 6. v. 45.

a szó, a nyelv a szűnek csapja. Azért, a mivel szívünk bévelkedik,

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 28
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az foly nyelvünkre. És, miképpen a nyelv szárazságán és egesen
aszűnek forróságát ismérik az orvosok, úgy a nyelv szóllásából

1 Aug. Prrefat. tudhattyuk, mi vagyon emberben; 1 Quid velit cor, lingua testatur;
in Ps. 9~. circa mert a mit szívünk akar nyelvünk azt emlegeti. Nyelv-nélkül

medium. '
tehát sem egy-más-közöt-való nyájasságunk, sem egy-mástúl-való
tanulásunk nem lehet. Másodszor: ételre és eledel nyelésre szük
séges a nyelv, mivel ez a ki forgattya és fogunk-alá taszigállya az
étket, mellyet mikor a fogak elégségesen megőrlöttek, egybehern
pelygeti és a gyomorba taszíttya. Harmadszor: a nyelv érzi és meg
választya az ízeket ; azért a" gyomornak kóstolója, mely megisméri
a hasznos és kedves, vagy únalmas és ártalmas eledelt. Negyed
szer: mind ezeknél böcsülletesb, hogy a nyelv, Thscribulum divini
tatis, isteni tiszteletnek temiényezője, mert a végre adatott a nyelv,

2 Jac. 3. v. 9. hogy ezzel, 2 Benedicamus Deum et Patrem, dícsírjük és háladá
sokkal magasztallyuk Istenünket. Azért a Bőlcs nagy jutalmazás

a Ecel. 51.v.38. nak mongya hogy Isten néki, 3 Dedit linguam mercedem meam,
et in ipsalaudabo eum ; nyelvet adott, mellyel őtet magasztalhassa.

'Prov. ~O.v.15. Másut azt írja Salamon ; hogy, 4 Vas pretiosum, labia scientice ;
a túdós nyelv oly drága edény, melyben minden lelki orvosságok

ú Jer. 5. v. 14. találtatnak. Mert, ha kik hidegek az isteni szolgálatra: 5 Verba in
ore, ignis: populum uorabit : a szép szó és istenes ín tés , mint
a tűz, felgerjeszti őket. Ha, kik túnyák és késedelmesek a jóra:

6EccI.12.v.11. 6Verba sapientum, sicut stimuli ; az értelmes szók: esztenek, mel
lyekkel felébred puhaságok. Ha ki szomorú és búsulási-közöt meg

7Prov.16.v.24.epedett: 7 Favus mellis composita verba: dulcedo anin«ce, sanitas
ossium ; a helyesen és médgyával ejtett mézes szók megédesítik
a lelket, megvastagíttyák a csontokat. Ha ki sovány az isteni

sprov.lO.v.ll, dolgok értelmében: 8 Ve1za oüce, os justi : 9 Parturiet sapientiam ;
9 Ibid. v. 31. a jámbor nyelve kifolyó szép forrás, melynek öntözésével neve

kedik a mennyei bőlcseség. Erre-nézve, Isten Meny-országban,
10 Ezech. 16. 10 Dat in aurem super os) arany-peretczel ékesíti a Szentek nyel vét.

v.12. Az igért földnek minden jókkal bévelkedő tellyességét azzal
II Exod.13.v.5. jelentette Isten; hogy ezt, 11 Lacte et meile fluentem, mézzel és
cap. 33.v. 3. téjjel folyónak nevezte. Azon-képpen, hogya nyelvnek javait

12CantA. v.II. summában foglalná, azt mondotta: 12- Mel et lac sub lingua ; hogy
a jó nyelv-alat méz és téj vagyon. A nyelv, ha oktat, tudat
lanságtúl szabadít; ha énekel, gyönyörködtet; ha dorgál, jobbít:
ha bíztat, szüvesít; ha bátorít, vígasztal; ha fenyeget, tartóztat.
A nyelvnek köszönnyük, hogy a vad és oktalan-módon élő em-
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berek várasok társaságába szállottak és emberi életet tanúltak,
A nyelv oka, hogy a bőlcs tudományok terjedtek. A Szent Lélek,
mikor világ tanítóivá rendelte az Apostolokat, nyelveket adott
nékik, hogy az isteni tudományt terjeszthessék. Végezetre, a nyelv
nek köszönhettyük, hogy sok országok romlástúl, sok igye-fogyott
emberek kétségbe-eséstúl megmenekedtek. Mert, l Lingua sapien- 1 Pro. 12. v. 18.

tum, sanitas ; az okos nyelv: egésség. És, ha a gonosz nyelv
elrontya a várasokat: 2 Benedictione [ustorum exaltabitur civitas, 2 Pro. 11.v.ll.

et ore impiorum subvertetur .. a jó nyelv áldása neveli és felma-
gasztallya az országokat. Azért, bár minden érzékenségek, rninden
egyéb tagok egybe-czimborállyanak, sem cselekedhetnek annyi jót
az ember lelkében, menyit egyedűl a nyelv. Tehát, Optimum in
homine lingua, a testi tagok-közöt, job nincs emberben a nyelvnél.

Annak-okáért, Isten ő-maga, úgy megböcsüllötte a nyelvet,
hogy mikor H Páduai Szent Antal halála-után harmincz-két esz- 3 Ita Chronica

tendővel; Szent Bonacentúra kimúlása-után száz hatvan esztendő- Ordinis Sancti
, Francisci.

vel, felvétetnének. hogy testek böcsül1etesb helyre vitetnek: noha
egyéb tagok porrá lettek vólt, de nyelvek oly nyersen és éppen
találtatott, mint-ha akkor lett vólna halála a Szent Jámboroknak.

De jaj, mely ártalmassá és menyi veszedelmek örvényivé tette
az emberi gonoszság, ezt az Istentűl adatott böcsülletes tagot?
Mert a szóllást hazugságra, szitokra, hamis hitezésre ; az ételt és
ízlést dősölésre, dobzódásra, részegeskedésre fordította. És annyi
gonoszságok raj át helyheztette a nyelvbe, hogy nem csak Pessi
mum, minden tagoknál ártalmasb: hanem úgy tetczik, nem ok-
nélkül kívánta ama fllósofus, 4 Utinam nmti omnes essemus ! minus •Ap. Gellium.

instrumenti improbitas haberet " hogy, bár minnyájan némák vól- lib, 18. cap. 7.

nánk; keveseb taplója vólna a gonoszságnak. És talám Christus
azért fohászkodott oly mélyen, 5 mikor a nérnat meggyógyította: li Mar. 7. v. 34.

mert látta, hogy gyógyulása-után töb bűnök veszedelmében forog,
hogy-sem némaságában. Mert, 6 FlagelIum lingua, omnibus commu- 6 Ecel. 26. v. 9.

nicans : oly ostor a nyelv hogy senkit nem kímél' mindeneket Lingua flagel-
, , 'Iumest· Job

csapdos, sebesít, kékít. Oly mérges az ő sértegetése, hogy, a mint 5. v. 21. .
a világ-bíró Sándor hízelkedője mondotta 7 Audacter calumniis 7 Plutar. lib. de

mordendum : nam etsi, qui morsus sit, vulneri medeaiur cicatrix Discern. adu~
r , , latore ab aml-

tamen calwmnia: manet ; ha meggyogyul-is a káromlo nyelvek sebe- co. lange post

sítése, de a seb-hely megmarad és mint az arczúl-vágás, rútíttya medium.

a tiszta orczát.
Bévségesen és szörnyű igékkel magyarázza Isten Szent Jakab-

28-
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által a nyelvnek gonoszságát; Mert annak ártalmit nyólcz vesze
delmes tulajdonságokkal ismérteti.

l Jac. 3. v. 6. Először; azt írja Szent Jakab hogy, l Lingua ignis est ;
a nyelv; Tűz. Miképpen azért, egy kis szikra nagy erdőt meg
éget: úgy a nyelv iszonyú romlásokat szerez. Szikra vólt, ugy
mond Szent Jerónimus, amaz istentelen Arius ; de, mivel hirtelen

2 Híeron. in c. el nem óltották, az egész világot megperselte: 2Arius in Alexan
~i~dd ~~~td:~ dria, una scintilla fuit: sed quia non statim oppressa est, totuni
cum fermen- orbem ejus flamma populata est. És közönségesen, 3 In labiis

a tu~. impii, ignis ardescit; a gonoszak ajakin tűz jő, mely házakat,
E::t2~.;·;~: várasokat, országokat gyűlőlségekre, versengésekre, hadakozásokra
4 Pro. 16. v. 28. gerj eszt. 4 Homo verbosus suscitat lites; scparat principes ; egy

nyelves ember oly egybe-veszest szerez a nagy fejedelmek-közöt,
mellyet sok tanácsos nagy emberek sem tudnak leszállítani. A tűz

hamar terjed, erőssen éget, és úgy megemészt mindent, hogy
• Aug. 10. Can- helyre nem hozhatni ártalmit ; hasonló-képpen, 5 Quotidiana fornax

fess. c. 37. nostra, est humana Iingua ; a gonosz nyelv, mint égő kemencze,
s Prov. 25. v. 8. hamar éget, és oly vastagon éget, hogy 6 Emendari non potest,

cum dehonestaverit amicum ,. helyére nem hozhattya baráttyának
jó hírét, mellyet szava füstivel és koromjával megfeketített.

7 Jac. 3. v. 6. Másodszor: azt mongya Szent Jakab: 7 hogy Lingua est uni-
versitas iniquitatis,. a nyelv minden gonoszságnak egybe-győjtetett

sokasága; mert nincs oly gonoszság, mellyet vagy el nem hitet,
vagy nem óltalmaz, vagy magán végbe nem viszen a nyelv. Hon
nan vannak a sok gyülőlségek, hanem a nyelvek rágalmazásából,
vagy hízelkedéséből? A prókátorok csavargó forgási; a bírák hamis
sentenciái ; a tanúk hitetlenségi ; a gyilkosságok, a hadakozások,
a gonosz nyelvek tanácsából és szó-hordozásából áradnak. Mert,

8 Jac.3.v.2.3.4. 8 miképpen a fene ló zabola-nélkül, a nagy hajó kormány-nélkül;
úgy az ember minden veszélyre ragadtatik, ha a nyelvét meg nem
zabolázza. Ennek-felette; a nyelv vétkei-közöt sok vagyon, mely
csak magán, Universitas iniquitatis, minden vétkek gonoszságát
egybe-kapcsoIlya. Mert annyi gonoszság vagyon a hízelkedésben,
menyi bűnökre édesgeti és vonsza embert. A hazugságban, szitok
ban , rágalmazásban , minden-féle vétkek' rútítási találtatnak. És,
hogy töbrűl ne szóllyak, magán egyedül, maledictio, az átkozás
egyszer s mind minden gonoszságokat magában foglal: mert, a ki
felebaráttyának vagy fiának, leányának azt mongya : Isten sza
kaszsza nyakadat, meny-kő üssön, akasztó-fán száradgy, ördög
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elvigyen. Harag, gyülőlség, gyilkosság, lopás, gyalázás, fia, leánya
öldöklés és töb gonosz vétkek találtatnak az egy átkozásban.
Mert a ki gonoszt kíván, bár azt ne cselekedgye-is, Isten-előt annak
a gonosznak vétkével terhes; mint nyilván jelenti Christus Urunk,
mikor azt mongya, 1 hogy a ki aszszonyt lát gonosz kívánsággal, 1 Matt. 5. v. 28.

paráznaságba esett. Azért, minnyájan ellegyetek efféle átkozások-
nélkül : tudván elsőben: hogy, 2 Maledici regnum Dei non passi- 2I.Car.6.v.lŰ.

debunt ; az átkozódók Isten országából kirekesztetnek; a ki pedig cap. 5. v. ll.

Meny-országot elveszti, minden jót elveszt. Másodszor: 3 hogy az 3 Ram.12.v.14.

átkozódásban foglaltatnak minden vétkek. És Isten, 4 Judicium 4 Eceli. 3. v. 3.

mairis firmat in filios ; sokszor az atyák, anyák átkát megtellyesíti
vagy a fiak, leányok vétkeért, vagy a szülék bűntetéseért, vagy
egyebek oktatásaért.

Harmadszor: azt mongya Szent Jakab: 5Lingua maculai totum 5 Jac. 3. v.6.

corpus ; hogy a nyelv megmocskollya, rútíttya az embert minde-
nestűl, úgy hogy semmi tiszta nem marad benne. Miképpen a
morgásért a Moyses hugának testét 6éppen elrutítá a poklosság: 6Num.12.v.1.

úgy a fajtalan-beszédű, szitkos és hamisság-tanító nyelv az embert io.
éppen minden részeiben megmocskollya. Mert, 7 Corrumpunt mores 7 I. Cor. 15. v.

bonos colloquia praua ; a gonosz nyelv az emberek fülén bébocsáttya 33.

mérgét, és a szívet fajtalan kívánságokkal, haraggal, eretnek tudo
mányokkal megvesztegeti és minden jó erkőlcsöktűl megüresíti.

Negyedszer: azt mongya Szent Jakab, hogy a nyelv, "Inftam- 8 Jac. 3. v. 6.

mat rotam naiioitaiis nostrce; a mí életünk folyását, mely, mint a
kerék, sebessen forog a halál czéllyához, éppen mindenestűl fel-
gyújtya, elperseli, megégeti. A töb vétkek ereje nem terjed egész
életünkre, hanem a torkosság gyermekséget, a bujaság ifiuságot,
a fösvénység és tisztesség-kívánás vénséget ostromol és mocskol:
de a hazug, szitkos, rágalmazó, csalogató nyelvnek gonoszsága az
ember életének teljes forgását rútíttya. Egy házban lakókat esz-
veszéssel, várasokat és országokat veszedelmes hadakozásokkal
egybe-köszörűl; és, mint a puska-kereke, mikor megszalad, tüzet
vét, a port felgyújtya, a golyóbist kitaszíttya és azzal megöli, a kit
talál: úgy a nyelv, meggyújtván a haragot és gyülölséget. tellyes
életünket kínra és veszedelemre fordíttya.

Nem elégszik a nyelv egy ember kárával és romlásával, hanem,
Rotam nativitatis, az egy-más-után született maradékokban-is örö
kös, békélhetetlen viszsza-vonyásokat és veszedelmeket szerez,
mellyeket sok emberek vérével meg nem ólthatni. Hallyad, mely
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7 Jac, 3. v. 7.
v. 8.

szörnyű szókkal számlállya a Bőlcs a gonosz nyelvek romlását:
1 Eccli.28.v.16. ILingua tertia' multos commovit et dispersit illos de gente in gentem,
Prov. 16.v. 28. Civitates muratas divitum destruxit: domos magnatorum ettedit.
Homo verbo- jJ '

sus suscitat Ii- 2 Flagelli plaga, livorem facit; plaga linguce, comminuet ossa:
tes:. separat beatus. qui tectus est a lingua nequam . 3 Qui relinquunt Deum, inci-

prtnerpes. d t . '11 . .tt t . '11 . l l l k '
2 Eceli. 28. v. .en tn t am: tmmi e ur tn t os quasi eo; a me y nye v et

21..23. ember-közöt esz-veszést szerez vagy más előt harmadikat rágal-
8 ECC~I:/8. v. maz: sokakat egy országból másba kerget, kerített várasokat ront,

uri-házakat fondamentomból kiásat, a sokaságok erejét levágja, az
erős nemzetségeket eloszlattya; és, ha az ostor-ütés megkékít : a
nyelv-ütés a csontokat egybe-rontya. Bóldog, a ki béfedetik a gonosz
nyelv-előt. A ki pedig Isten ellen nagyot vétett, gonosz nyelvekre
talál. Ilyen szörnyű romlásokra gerjeszti és gyújtya a nyelvamí
életünk kerekét, mely a nélkül-is, maga forgandóságával, álhatatlan
változásival és a belénk óltott vágyódások tüzeivel, elégséges galyi
bát szerezhetne.

Ötödször: azt írja Szent Jakab, hogy, mivel Gehenna tűzével

• Luc. 16.v.24. égettetik végre, nemcsak a jó-lakó gazdag 4 nyelve, hanem a szitkos
nyelv-is: a hová viszi embert a nyelvnek gonoszsága, onnan vagyon

8 Luc. 3. v. 6. gyújtogatása. Mert, "Lnfiammatur a Gehenna, oly veszedelmes gyúj
togatásokat szerez, mellyek megmutattyák, hogy nem földi tűztűl,

hanem ördögöktűl, pokol kemenczéjében, pokol lángjával tüzesít
tetik és pokol módgyára éget a nyelv, Erre-nézve mondotta a Bőlcs,

6 Eccli.28.v.25. hogy, 6 Utilis potius infernus, quam illa; pokol kínnya a gonosz
nyelvek rágalmazása ; és job vólna bűn-nélkül pokolba vettetni,
hogy-sem bűnt-is tenni, pokolra-is jutni a nyelv gonoszságaért.

Hatodszor: azt írja Szent Jakab, 7 hogy, noha oly fene vad,
madár, kígyó nincsen, mellyet az emberi vigyázás és szorgalmatos
kodás lassan-lassan meg nem szelidíthet: de, Linguam nullus homi
num domarc potest ; senki a maga nyelvét meg nem zabolázhattya.
Azért, azt mondhattyuk a nyelv győzedelmérűl, a mit Christus
mondott a tevének tó-fökön által-menésérűl és a gazdag üdvözü-

8 Matt 19. v. lésérűl : hogy, 8 Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem
24.26. omnia possibilia sunt ; Isten erejével és az ő malasztyának segítsé-

gével lehetséges, a mi emberi erőtűl lehetetlen.
9 Prov. is.v.a. Igyekezni kel embernek, hogy 9 Custodiat os suum, ut custodiai
cap.12.v.23. animam suam: IOUt non delinquat in lingua' úgy őrizze száját
IOPsal.38.v.2. 1 lk' h 'jj' 'b 'k'l K' b '
II . ') mint e et; ogy szo asa an ne vet ezze {. öteles em er, hogy,

EcelI. ~8. v. O .f' t . t t f: d't
28. et seq. 11 ri sua J actat os ta, e seras, e renos rectos : ne ca at et st



A NYELVNEK VÉTKEIRŐL. 223

casus insanabilis ad mortem ; ajtót és lakatot csinállyon szájának
és jó zabolán hordozza nyelvét, hogy halálos esetbe ne veszszen.
Tartozik ember meggondolni, hogy, 1 Na/ura proptcreá unicuique 1 Plutar.lib. de

nostrum duas dedit aures, unam linguam: quod pauciora loqui auditione.

debemus, quam audire ; a természet azért adott egy nyelvet, két
fület, hogy többet hallyunk, keveset szóllyunk. Mert, mint az üres
edények inkáb konognak, a lyukasak inkáb folynak: úgy a sok
szó azokhoz illik, kik okosságtúl üressek és gonoszsággal lyugga-
tottak. Azt-is szemünk-előt kel viselnünk, a mit Simenides mondott,
hogy, 2Nunquam taeuisse pcenituit: quod loeutus .essei, scepe ; soha 2 Plutar. ibid.

meg nem bánta halgatását, de gyakran szóllását. Mert a szók Et !ib. de tuen

szárnyasok, és mint az elbocsátott madár, úgy a kimondott szó, da sanítate.

szabadgyában röpül és viszsza nem hozathatik. Azért dícsírik a
historiák Zenát, 3 ki a maga nyelvét elharapta és a tirannus szeme- 3 Plutarcb. de

közibe pökte, hogy ki ne mondhatná titkát. Gyalázza pedig és a garrulitate.

Szent Lélektúl vezéreltetett Proféták- és Apostolok-kivűl hihetőb- Aug. epist. 7.

nek mongya, de nimium fa tuo, quam, de sapiente perfecto ; az igen
bolondrúl, hogy-sem az igen okos ernberrűl, a mit Cicero mondott
egy emberrűl: hogy, Nullurn unquam verbum, quod reuocare vellet,
emisit, soha oly szót nem ejtett, mellyet vissza akarna hínyia.
Végezetre: azokat a példákat-is gyakran elméjében kel forgatni
embernek, mellyekkel ismérteti Piutarehus , 4 mely sok károkat 4 Plutar. ibid.

szerez a szapora szóllás. Mikor egy barbély hallotta vólna rnű-

helyében, hogy az Athénas-béliek hadát megverték Sieiliá-ban,
futton-futott a tanácshoz a gonosz hírrel: de a hír-hozának sem
nevét nem tudván, sem személyét nem mutathatván, azt találák,
hogy ő kőltötte a hírt és a pelengérhez kötőzteték. Az-után
meghozák hírét a vesztésnek és úgy áldozá-meg a hóhér a
nyelves barbélyt. Más szép dologgal ismérteté egy római tanácsos,
mely titkon kel tartani, a mit ki nem akarunk hírlelni. Mert a
felesége őtet sok sirással kérdezvén, mi dolog, a mít a tanács oly
titkon forral? Azt kőlté és nagy titkon mondá az aszszonynak,
hogy egy pacsirta fejében aranykoronát láttak: és azon búsúlnak,
mit jegyez? Az aszszony ezt megsúgá szolgálójának, az mások-
nak: és annyira terjede, hogy, mikor a tanácsba. érkezék az
ura, mindenek tudták ezt a hírt; és tőlle kérdezték, ha látta a
pacsirtát?

Mind ezeket és töb hasonló tanuságokat, méltó eszünkben
tartanunk, hogy nyelvünket kötve hordozhassuk. De azért, 5 Domini 5 Prov. 16. V.1.



224 PÜNKÖST-UTÁN V. VASÁRNAP, II. PREDIKÁCZIÓ.

est gubernare linguam,. csak Isten, a ki nyelvünket sinórra veheti
és vétek-nélkül vezetheti.

Megismérte a Bőlcs ezt az igazságot, azért tudakozik fohász
l Eceli. 22.v.33. kodva: 1 Quis dabit ori meo custodiam, et super labia mea signa

Plutar. 1. dc culum certum ,. ut non cadam ab ipsis, et lingua mea perdat me?
Fortuna Alex. " , ,. .

Alexander Kivel kel szajat bépecsételtetni, hogy nyelve-miat el ne veszszen?
Hep.h~sti?ni Szent Dávid pedig, nyelvének szelídítőjéhez fohászkodván, így
os sigillo lm- . , • 2p D' d' . t t . . t t'

prcssit. sí silen- klalt . one omme custo tam Ort meo e os tum ctrcums an ue
da taceret. labiis meiis : édes Uram Istenem, a te malasztodat rendeld az én

2Psa1.140.v.3. nyelvem őrzésére: a te hatalmas kezed, légyen az én ,ajakim
ajtaja, hogy gonosz szókra meg ne nyittassék. Azért Szent Agoston)

3Aug. lib. 10. nyelvének zabolázásárúl szólván, Istenhez kiált: 3 Domine, da quod
Confess. c. 37. jubes et [ube quod ois ; Te parancsolod Uram, hogy nyelvemet

kötözve tarcsam: segítes reá; és parancsoly bár, valamit akarsz.
4 Aug. tom. 10. Mert, 4 Si linguam nullus hominum domarc potest) ad Deum con
Sen~. 4. ~e. jug'iendum est, qui domel lúzguam nos/ram. .liquus no» se domat;

Ycrbis Domini. .
secundum cameiu», e/epltas, non se domat: sze et homo non se domat. Ut
Mat~h:eum. dametur equus) vel bos, quceritur homo: ergo Deus quceratur, ut
sub initium. dametur homo ; ha senki meg nem szelídítheti nyelvét: tégedet

kel kérnem, édes Istenem, hogy megszelídítcsed. A ló, ökör,
oroszlány, meg nem szelídíti magát; hanem embernek kel azokat

Ps al. 108. v. 4. szeliditeni : az ember sem szelídítheti magát, hanem Istentől kel
6 Exo.17. v. 4. várni, hogy megszelídíttessék az ember. Így olvassuk: 5 hogy,
6 Tob. 3. v. 9. mikor Moysest a sidók kövezni akarták; mikor "Sárát a szolgáló leány

10. ll. gyilkossággal vádolta: Istenhez folyamodtak; ő-tőlle kértek segít
séget, hogy nyelveket megzabolázzák.

7 Jac. 3. v. 8. Hetedszer: azt írja Szent Jakab) hogy a nyelv, "Inquieium.
8 Bern. dc inte- malum, nyughatatlan gonoszság. Mint az eleven kényeső minden

riori domo. kor mozog: soha a nyelv meg nem fárad a szóllásban, noha az
cap. 50. ember álla-kapczaja elfárad. Szent Bernárd igazán írja, hogy,

Plutarch. dc L . d' 't . l' 't l' 't d l d d t d h dGarrulit. Lysi- 8 mgua tet ur) quta mgt: mg'! a u an o) mor e etra en o)
machus cum oeeidit mentiendo : ligat, et ligari non potest ; a nyelvet a deákok,
Philippidem l' 'l 'k t h' II d" l l b kquareret : Quid anya astu nevezte, mer Ize (e eseve nya ogat egye e et;
tibi mearum vagy a kötéstűl, mert minden gonoszt egy csomóban kötve visel.

t :e ~u) mQ imdl~ber-t Mások azért-is mongyák, a ligando, quasi lio-atum) a kötéstúl
lal. Ul l e, b'

inquit rex, neveztetni a nyelvet: mert ezt a természet, mint fene kegyetlen
modo ne quid vadat, a fogak és ajakak rekeszébe záriotta és fogságban tartya.

secreti. . k l ' T
De ennyi re esz sem e eg: mert, Inquieticm malum, nyughatatlan

"Job, 32. v.lS., b' l
19. gonoszsag vagyon a nyelven. Erre-nezve mondotta Eiu) 9 hogy
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teli szóval: és mint a must elszaggattya a hordót, ha lélek-lyuka
nincsen, úgy szorongattatik ő-is: azért, Loquar, et respirabo ;
szóllok, úgy-mond, hogy ki ne fakadgyon óldalamon, a mit akar-
nék mondani. Ezen nyughatatlanságárúl szélván a bőlcs, ínti az
embereket, hogy, 1 ha mi gonoszt hallanak másokrúl, ne röpítesék I Ecel. HJ. v.

egyebek fülébe, temessék magokban; ne féllyenek, hogy kifakasztya 10. et sequ.

óldalokat; de utánna veti, hogy a nyelvnek nyughatatlansága oly
kínt szerez embernek, ha halgat, mint kínlódik az aszszony, mikor
nem szűlhet. És, mint a kinek nyilat lőttek tomporájába, addig
nem nyughatik, míg azt kl nem vészik: úgyaszűben rekesztett
szó, kínt szerez, míg ki nem fakad. Erre-nézve mondotta Zeno,
hogy 20mnium difficillimum est mederari sermonem, semmi nincs 2 Stobreus,

nehezéb a halgatásnál. Serm. 33.

Nyólczadszor: azt írja Szent Jakab, 3 hogy a nyelv, Plena 8 Jae. 3. v. 8.

veneno mortifero) telíden-teli halálos méreggel. A nyelv felebará-
tunk hírét - nevét megrontya: mert többen gyalázódtak mások
nyelvével, hogy-sem magok gonoszságával. A nyelv sok igyenes-
erkölcsű ifiak lelkét fajtalan beszédekkel megöli: mert többeket
ejtett fertelmességbe a gonosz szó, hogy-sem a belső vágyódás.
A nyelv egybe-vesztvén az embereket, sokaknak fogyatta-el éle-
teket: mert, 4Multi ceciderunt in ore gladi«, sed non sic quasi) qui 4Eee1.28.v.22.

interierunt per linguam,' nem vesztek annyin fegyver-miat egyéb Epietet. apud

okokból mint a nyelv gonoszságaért . mivel aliz vagyon oly Stobreum,S.er-
, 'b mon. 35.TutlUS

eszveszés és gyilkosság a világon, mely a nyelven nem kezdeti k est tacere,

vagy nyelv-által nem öregbedik. Azért méltán mongya Szent quam loqui.

Dávid) hogy, "Venenum aspidum sub tabiis ; az ember ajakában 6Psa1.139.v.4.

kurta-kígyó mérge vagyon.
A méreg nem csak hamar és künnyen árt, hanem orvosol

hatatlan veszedelmet hordoz magában: a nyelv-is, hamar és
künnyen sért. Mert egyéb vétkek üd őt, rnunkát, vigyázást, okos
ságot, alkalmatosságot kívánnak; mivel a lopók, gyilkosok, paráz
nák végbe nem vihetik gonosz szándékokat, szorgalmatosság- és
fáratság-nélkül : de a nyelv, mint méreg, hamar és künnyen ártalmat
szerez. Nem kel ahoz okoskodás vagy munka, hogy a nyelv árcson :
mert, 60s fatuorum ebullit stultitiam; a kinek keveseb okossága vagyon, S Prov. 15.v. 2.

bévebben kifor száján az ártalmas szó. Azért, ha, 7 Stultus quoque, 7 Prov. 17.v.28.

qui tacuerit, sapiens reputabitur " a bolondot-is okosnak itíllyük,
mikor halgat : a ki sokat szól, azt eszesnek nem tarthattyuk, mivel,
8In multis sermenibus invenitur stultitia " a sok szó bolondsággal jár. 8 Ecel. 5. v.2.

Pázmány Peter rnűvci. \1[[. kötet. 29
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Hogy a nyelvnek ártalmas-vóltát, ennél-is inkáb ismértetné
l Job, 5. v. 21. a Szent Irás, nem csak méregnek, hanem, 1 Flagellum, ostornak,
2 Psa!. 51. v. 4. 2 Novaculam acuiam, éles beretvának , 3 sagittam) 4 g"ladium) nyíl
:PsaI.119.v.4. nak, élesített kardnak nevezi.

Psal. 56. v. 5.
Psa!. 63. v. 4. Ennyi ártalmas gonoszságit, ennyi rettenetes veszedelmit
Psa!. 54. v. 22. számlállya a Szent Lélek az ember nyelvének. Ezzel sem elégszik:

hanem, külömböző nemeit említvén a nyelv vétkeinek, magán
mindenik ártal mát és kemény büntetését előnkbe adgya, hogy
annyival inkáb ismértesse a nyelv gonoszságát.

Nem győzném elő-számlálni a sok külömbözó vétkeket, mely
lyek a szóllásban vannak. Azért csak azokrúl a két rend-béli vét
kekrűl emlékezzünk, mellyeket megsentcnciáz Christus, a mái Szent
Evangeliomban : tudni-illik, a csúfoló gyalázásrúl és a szitkos rúti
tásrúl, mellyek sértegetik felebarátunk jó hírét-nevét és tisztességes
böcsülletit.

Irrisio et De- ELŐSZÖR azért: azt mongya Christus, hogy 5 a ki felebaráttyának
iractio. azt mongya, raca, nem szükség azt törvényre bocsátani, mint-ha

• Matt. 5. v. 22. kétes vólna, ha érdemel-e bűntetést, hanem tanácsos sentenciát kel
fejére várni. Szent Jcronimus azt álíttya, hogy ez a szó, raca,
annyit tészen, mint vacuus, inanis, külső értéktűl és böcsüllet
tűl üres, mint-ha valakit kóczipór * kúldúsnak neveznénk. Szent
Ágoston úgy vélekedik, hogy ez a szó ollyan, mint mí-nállunk

6Interjectio- a jaj, oh, haha, 6 mellyek egyebet nem jegyeznek, hanem jelentik
nes. fájdalminkat, csudálkozásunkat, vigaságúnkat. Azért, mint mí, alá

valónak akarván valakit jelenteni, szájunk-tátva azt mongyuk, Hű,

Bű, Bá, úgy a sidók a Racát semmire-kellő rosz ember ismérte
tésére és csúfolására mondották.

De ez, akár-mint légyen, bizonyos, hogy csúfoló, gyalázó,
kissebbítő, böcstelenség-jelentő szó araca.

Azt mongya tehát Christus, hogy Meny-országba nem me
gyünk, ha az illyen szók távoztatásával, a [arisasusok igazságát
meg nem győzzük.

Az ember-csúfolás, tréfálás, most oly közönséges, hogy sokan
azt nem 'bűnnek, hanem tisztességes múlatságnak és udvariaágnak

7G.alat. 6. v. 7. álíttyák. De Isten, a ki, " Non irridetur, meg nem csúfoltatik, azt
8 Pl'ov.3.v.32. mongya, hogy, 8 Abominatio Domini est Otn1ÚS illusor, utálatos

ő-előtte, a ki megcsúfol egyebeket. Minket-is arra kötelez, hogy
9 Prov. 22.v.lO. 9 meszsze járjunk az ember-csúfolástúl, ha el akarjuk kerűlni a

.. Tájsz. Ú. m, kótyonfity, nihili, nichtsnutz.
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pántolódást és szitkozódást, rnert a csúfolásból künnyen üstök-
vonás következik. És, hogy értenők, mint gyűlőli Isten az ember
csúfolókat, azt mongya, hogy ő, 1 Parala sunt derisoribus judieia lProv.19.v.29.

et mallei percucientes, kemény itíletet és súllyos verőket készített
a más-nevetőknek.

Gyermekek valának, a kik Eliseust nem hamis kőltéssel,

hanem kopaszságának nevetésével csúfolák, de a tréfaért 2 negy- 24. Reg. 2. v.

ven-kettőt közzűllök elszaggattata Isten a medvékkel. Megcsúfolá 23.24.

3 Michol Dávidot, hogy az Isten szekrénye-előt örömében tánczolt. 32. Reg. 5. v.

Elnyeré a tréfa árrát, rnert magtalanná tévé őtet Isten a játékért. 20. 23.

Nábált, 4 a ki Dávidot, mint szökött szolgát megcsúfolá, tized' l. Reg. 25. v.

napra megölé Isten, azért a gyalázásért. És, hogy töb példákat ne 10.38.39.

számlállyunk, világos szókkal törvényt mondott Isten az ember
csúfolókra, 5 hogy valaki mást megnevet, tréfál, meggyaláztatik, 5 Isai. 33. v. 1.

rnikor nem gondolná. Job, 11: ": 3.
. Pcenas lrnso-

Mind ezeknél két rettenetesb jelenségekkel előnkbe adta a rum, Vide Ju-

Szent Lélek, mely gyűlölséges előtte, a ki másokat megnevet és ~~~.:: ;'e6~ ~~:

tréfál; először: rnikor a kárhozott lelkek siralmas búsulásit előnkbe v.4.C.12.~.31.
adgya, mert azon jajgatnak ezek, hogy sokakat, 6 Habuimus iJt 6 Sap. 5. v. 3.

derisum et in similitudinem improperii, megnevettek, csúfoltak.
Nem emlékeznek dobzódásokrúl, fajtalanságokrúl, ragadozásokrúl
és egyéb vétkekrűl, hanem az ember-csúfolásrúl, akarván isrnér-
tetni, hogy más vétkek-nélkül-is elég ez a kárhozatra. Másodszor:
gyógyúlhatatlan véteknek ismérteti Isten az ember-csúfolást. Mert,
a ki a nyelveskedéshez szokott, "Omnibus diebus suis lion eru- 1 Ecc!.23. v.20.

dietur ,. soha tellyes életében nem okosodik, hanem addig csúfol-
kodik, 8 Donec esset nulla curatio, míg gyógyúlhatatlan lészen. 62 Para!. 36.

Azért parancsollya Isten, hogy se ne oktassuk, se ne dorgállyuk v. 16.

az ernber-csúfolókat : 9 Noli arguere derisorem ,. mert az illyen intés- 9Prov. 9.v. 7.8.

nek egyéb haszna nincsen, hanem magunkat mocskollyuk és gyű-

lőlséget szerzünk. Úgy bánik tehát Isten az ember-csúfolókkal,
mint a doktor a halálra-váltakkal : elhadgya és nem orvosollya őket.

Tudgyátok-e mi az oka, hogy Isten így gyűlóli az ember-
csúfolókat ? Nem csak az, hogy felebaráttyát megszégyeníti, meg
szomoríttya, megháboríttya a csúfoló, hanem hogy, lOlllusor peccare 10 Isai. 29.v.20.

facit hominetit in uerbo; a csúfolók szava sok és nagy vétkekre 21.

viszi az embert. Ha ki részegségtúl tartóztatván magát, azt mon-
gya, hogy nem iszik, mert nem szomjúhozik, az udvari trágár
csúfot csinál belőlle és azt mongya, hogy ím uram-is ökörré lett,

29-
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csak akkor iszik, mikor szomjúhozik. Ha ki szemérmesen viseli
1 Job, 14. v. 4. magát, ha békeséggel szenvedi boszszúságát, ha gyakoroIlya a
Edx~mfplum Vsi- Sacramentomokat, IDeridetur [usti simplicitas, játékot csinál belőlle

e Ifi ra ex .
Augustido Do- az ember-csúfoló és tréfás pirongatásival arra viszi a jámbor ifiat,

minica XIII. hogy szégyenli, ha járnborb egyebeknél : és in káb akar rosz keresz
po~~::.n~~c. tyén lenni, hogy-sem úntalan píronkodni. Azért, 2 Abominatio Dei

2 Prov.B;v, 32. est omnis illusor .. gyűlölséges Isten-előt, a ki csúfoilya felebaráttyát,
Conuiiium, MÁSODSZOR: a szitkos nyelvrűl, azt mongya Christus, hogy,

3Matt.5.v.22. 3Qui dixerii fra tri suo, fatue: reus erit Gehenna: ígnis,' a ki attya-
fiát bolondnak mongya, megérdemli a Gehenna tüzet. A Gehenna

4JosureIB.v.16. sidóúl "Gc-Ennon, Vallis-Ennon, Ennon-völgyét jegyez. Ez a
6 Jer. 19. v. 2. vőlgy 5Jerusalem-előt vólt. Ebben a sidók, 6 pogány módon, áldo
Josuee, 15. v. 8. zatokra rendelt hegyecskéket raktak és azokon Moloch-nak áldoz
6c:;:·37i.~: ;~: tak gyermekeket, tűz-által. Az egész vőlgyet Tófet-nek, az-az dobo-

lásnak nevezték, mivel az áldozások-közben víg dobolasok vóltak
benne; noha nem csak vigaságért doboltak, a mint a pogányok

7 Plutar.Tib.de szokásából írja Piutarchus, mikor gyermekekkel áldoztak, 7 Ante
sUPi~~~~~ne. statuam omnia plena erant tibiis canentium, et tympana putsan

tium, ne elamor ex audireiur, hanem azért-is, hogy a veszett gyer-
84. Reg. 23. mekek jajgatásit senki ne hallaná. Ezt a H Tófetet Josias király,

v.lO. contaminavit, megfertéztette, és mivel csak a Jerusalem 9 kapuja-
9 Jer. 19. v. 2. előt vólt, a váras büdössítő dögöket és minden rútságokat oda

hordatott. Mind a tűzért tehát, mellyel a gyermekeket égették,
mind a büdös rútságok szemetéért, mellyet oda hordottak, oly rút
és gyűlőiséges vólt az a vőlgy, hogya kárhozottak kínozására
rendelt pokolt Tófet-nek és Gehenna tüzének nevezték a sidók.

Azt mongya azért Christus, hogya ki felebaráttyát bolond
nak mongya, nem tömlöczöt és vasat, nem kardot és akasztó-fát,
hanem a pokol tüzét érdemli.

Szent Isten! Ki üdvozűl, ha elkárhozik a ki attyafíát bolond
nak mongya? Ki hinné ezt, ha maga nem mondaná az Igazság?

10 Matt. 12. v. Nagy dolog az, hogy minden, l°otiosum verbum) hívolkodo szórúl
36. számot kel Isten-előt adnunk és méltó bűntetést szenvednünk, de

mennél nagyob, hogy egy szitokért, mellyel bolondnak mondunk
valakit, pokol kínnyára kel mennünk l Jaj, mely igen eláradott az
ernberek-közöt a szitkozódás 1 Igazán mongya a Szent Lélek, hogy,

UPro.lO.v.18. II Qui profert coniumeliani, insipiens est. 12Stulti miscenturcontumcliis,
12 Prov. 20.v. 3. bolondok a kik szitkozódnak. És mivel 13 Stultorum infinitus est
~ EccLl.v.15.' ,

numerus) száma nincs a bolondoknak, innen vagyon, hogy a szit-
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kozódásnak sincs vége. Bezzeg Szent Mihály Arkangyal még az
ördögöt sem akarta megszidni, 1 úgy-mond Szent Judas Apostol, l Judre, v. 9.

mert, noha az ördög méltó minden gyalázatra, de a mennyei
bőlcseségnek bévségéhez nem illett a szitkozódás. És a Bőlcs
mondása-szerént: 2 Dum maledieit inipius diabolum, maledieit ani- 2 EccI.21.v.30.

'mam suam ; a ki az ördögöt szidgya, maga lelkét rútíttya. Szent
Jakab pedig azt írja; 8 Qui detrakit fratri. tictrahit legi) hogya ki 8 Jac. 4. v. ll.

felebaráttyát gyalázza, Isten törvényét, sőt magát Istent gyalázza,
mert az Isten képét és ábrázattyát gyalázatos szókkal illeti. Ha
azért a lopás vagy tolvajlás bűntetésre méltó, mert külső javainktól
megfoszt, a szitok és kissebbítés nagyobbat érdemel, mivel 'minden 4 Prov. 22. v.L

kincsnél- drágáb javunktúl megfoszt, tudni-illik, böcsülletünktűl; MeliuSbeS! no-
men onum,

és, 5 Non dimittitu« peccaium, nisi restituatur ablatum ,. meg nem quam divitire.

bocsáttatik vétkünk, míg tisztességét meg nem adgyuk annak, 6 Aug. ep. 54.

a kit meggyaláztunk.
Nem mondom, hogy ha gondolatlanúl, hirtelen indúlatból vagy

tréfában bolondnak mond ember valakit, halálos bűnbe esik; azt
sem mondom, hogy Illés, 6 az Acháb vitézit; Eliseus, 7 a csúfoló 64. Reg. l. v.

gyermekeket; Szent Dávid, 8 az istenteleneket megátkozván, vét- io. 12.
7 4. Reg. 2. v.

keztek ; vagy, hogy abban vétek lett vólna, mikor 9 Christus a 24.

sidókat és tanítványit; Szent Pál a Galata lakosi t, bolondoknak 8 Psal. 108.
9 Matt. 23. v.

mondotta. Mert elsőben: mivel egy a belső kívánásnak és a külső 16.

cselekedetnek jósága vagy gonoszsága, a kit vétek-nélkül ostoroz- Luc. 24. v. 25.

hatunk valamely büntetéssel, szabad azt a bűntetést néki kívánni; Gal. 3. v. l. 3.

nem gyűlőiségből, hanem, hogy jobbúllyon, hogy ostoroztassék
gonoszsága, hogy mások tanúílyanak rajta. Másodszor; a kit vét-
keért megdorgálhatunk, vagy akinek ellenünk-való agyarkodásit
és rágalmazásit külörnben meg nem zabolázhattyuk, hanem ha, IOProv.26.v.5.

10 Stulto secundum stultitiam suam, bolondságát érdeme-szerént tor- II S.Thom.Z.2.

kába verjük, szabad azt szitokkal és egyéb kemény szóval illetni, ?~\~zSi~~~' I~~
llnem boszszúból, nem haragból és gyűlőlségből, hanem, hogy az ci!um est ali-

igazságnak helye légyen, hogy pirongatással észre jőjenek, a kiket r~~:~e~~~b;;_
gyengéb orvoslással nem segíthetni. bu~ darnnífi-

Ezek mind így vannak. De e mellet igaz a mit mond az ca~e,.causa?is-
, ciplinee : Ita

igazság, hogy valaki haragból, boszszúból, gyalázatért, méltó és causa discipli-

illendő szükség-nélkül felebaráttyát bolondnak mongya, pokolra nre,~otest quis
, , "'" • alteri quem de-

melto. Oh Szent Isten! mcnyi szitkok, atkok, rnenyi káromlások bet corrigere,

és rágalmazások hallatnak naponként? Az ártatlan gyermekek alíg verbu~ con-

d k ' 11 . , k '1 k '1 . k k' d 1 tum eliosumtu na szo am es attyo tu, annyo tu a szit o at es mos at an dicere.
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rút beszédeket immár megtanúlták. A gyenge leányzók szemtelen
szókat hallanak, mellyek a szemérmet kimossák szívökből. Ollyanok
a keresztyének fiai, mint a sidók gyermeki vóltak Esdras idejében,

I 2 Esd. 13. v. 1 kik annyira elkorcsosodtak vólt, hogy a régi szent atyák nyelvén
Jcr.

2:·v.6. nem tudtak szóllani: Most-is, 2 Nemo, quod bonum est loquitur,
senkitűl semmi jót nem hall ember, szitokkal, morgással tellyesek
minden úczák. Ha egy pogány a mái predikáczióból hallotta vólna,
mely szörnyű fenyítékekkel tíltya, Isten az ember-csúfolást és szi
dást, más-felől hallaná az útczákon a számtalan nyelveskedést és
ember-szóllást: nagy dolog, ha vagy a keresztyén tudományt
beszédnek nem itílné, vagy ti-felőlletek azt nem gondolná, hogy
csak azért halgattyátok mit parancsol Isten, hogy megmutassátok
cselekedettel, hogy abban tí semmit sem hisztek vagy semmit azzal
nem gondoltok.

3 Galat. 6. v. 7. De keresztyének, 3 Deus non irridetur ; az Isten meg nem
csúfoltatik, hanem magatokat úgy csallyátok, a mint írta sidó Jásef,

4 Joseph. 10. 4 hogy megcsalta magát Sedecias király: a királynak megmondá
6J~~.t~~.c~.~·7. Jeremiás, 5 hogy Babyloniá-ba fogva vitetik, ha meg nem hóldol

18. a Babyloniai királynak; Ezechiel pedig azt jövendőllé, 6 hogy a
6 Eze~\12. v. király nem láttya Babyloniái. Nem tudván egybe-hozni Sedecias

1. 2. a két mondást, megveté a Jeremiás tanácsát. De későn vévé
eszébe, hogy mind a két Proféta igazat mondott. Mert fogsága

7 Jer. 39. v. 7. után, 7 kitolyák szemét Sedecias-nak; azért, Babyloniá-ba fogva
cap. 52. v. 11. vitetvén, Babylontát vaksága-miat nem látta. A keresztyének-közzűl-is

sokan az Isten irgalmára-nézve nem hihetik, hogy egy szitokért
8 Job, 15. v. 6. vagy ember-csúfolásért pokolba vettetnek, de mikor, 8 Condemnabit

eos os suum, a magok szájok vétkeért kárhoznak, akkor fognak
későn és haszontalanúl csep-vizeket keresni nyelvek hűvösítésére.

Azért, szerelmes atyámfiai, elsőben Istent kérjük, hogy nem
9 Ps. 140. v. 3. csak, "custodiam. őrzőket; hanem, ostium. ajtókat rendeIlyen szent
Ecel. 22. v. 33. malasztyával, nyelvünk óltalmára. Az-után magunk-is vígyázzunk
10 Prov.13. v.B, 10 és úgy őrizzük nyelvünket, mint lelkünket. Féllyünk az Isten
cap. 21 v. 23. fenyegetésétűl, mert nem csak világi és üdő-szerént-való bűntetéssel

ostorozza a szidalmazó és ember-szólló nyelvek gonoszságát, hanem
a pokolnak örökké-való tüzével. It ostorozzuk tehát nyelvünk eseti t
és másolhatatlan fogadással arra kössük magunkat, hogy vala
menyíszer esküvés, szitok, ember-szóllás jő-ki nyelvűnkön, mind
annyíszor vagy bizonyos alamisnát adunk, vagy valami testi sanyar
gatással magunkat megbűntettyük. És mind ezek-felet gyakran
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eszünkben forogjon, a mit arany-szájú Szent János 1 nem egy l Chrysostom.

helyen feljegyzett: tudni-illik, hogyamí nyelvünk és szájunk oly ~om. 14. et15.

edények, mellyekben Isten-eleibe vitetnek a dícsíretek, háladások, In c. 4. Ephes,

könyörgések. Azért, ha senki nem merné ganéjjal úndokítani a tálat,
melyben kedves eledelek, vagy a supplicaciót, melyben könyör-
gések vitetnek a világi fejedelmek-eleibe, hogy merjük mí az Isten
tálait és könyörgő eszközit, a mí nyelvünket és ajakinkat úridok
vétkekkel rútítani ? Ha iszonyodunk attúl, hogyamely kelyhben
az Urunk szent Teste, Vére vólt, azt korcsmára kűlgyük és köz
itallal mocskoltassuk : ah, ne cselekedgyük azt, hogyaChristus
Szent Testének, Vérének első ajtaját és tálnyérát, mellyen hozzánk
já az Oltári -szentségben; tudni-illik szájunkat és nyelvünket, az
ördög és a gonosz bűnök szolgálattyára fordítcsuk. Hanem hal-
gassuk és kövessük annak tanácsát, ki felálván a piaczon, erős

ígérettel köté magát, hogy valaki egésséges állapatban és minden
ják bévségében, hoszszú-életű akar lenni: mennyen házához és
igazán megtaníttya, mint juthat ehez. Mikor pedig ily nagy ígéret-
tűl édesedvén, minden-felől hozzá futottak vólna, megnyitá. a Bibliát
és a SoItárból ama verset elolvasá: 2 Quis est homo qui vult vitam, 2 Psa1.33.v.13.

diligit dies videre bonos? Prokibe linguam tuam a malo, et labia
tua ne loquantur dolum ; a ki szereti az életet és jó napokat akar
látni: vonnyá-el nyelvét a gonosztúl és ajaki csalárdságot ne
szóllyanak. Ennél áItalabb út nincsen a csendesz, békeséges, bátor-
ságos életre, mellyel álgyon-meg benneteket az Atya, Fiú, Szent
Lélek. Amen.

PÜNKÖST-UTÁN VI. VASÁRNAP.
ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

Christus Jusosnak drága Szeut Vérével megváltott keresztyéuek) a mái
Szeut Evaugeliomot írta-meg Szent Márk Eoangelista, könyvéuek nyólczadik
részébeu. Melynek bötii-szerént-való magyarsága eképpen vagyou : halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben a ismét, mikor nagy sokaság vólna JESUS- 3 Marci 8. v.l.

sal és nem vólna mit ennyiek egybe-híván tanítványit Idem Matt. 15.
, . 'v.32.c.16.v.9.

monda nékik: szánom a sokaságot; mert imé harmad
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napja immár, hogy velem türnek, és nincs, mit ennyiek;
és, ha haza bocsátom őket étlen, elfogynak az úton; mert
némellyek közzüllök meszünnen jöttek. És felelének néki
az ő tanítványi: honnan elégítheti-meg őket valaki kenye
rekkel it a pusztában? És kérdé őket: hány kenyeretek
vagyon? Kik mondának: hét. És parancsolá a sokaság
nak, hogy letelepednék a földön. Es vévén a hét kenye
ret, hálákat adván megszegé és tanítványainak adá, hogy
eleikbe tennék; és a sokaság-eleibe tevék. Kevés halacs
kájok-is vala; azokat-is megáldá és parancsolá eleikbe
tenni. És evének és megelégedének; és felszedének a
megmaradott tördelékekböl hét kosárral. Valának pedig
a kik ettek, mint négyezeren; és elbocsátá őket.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppűlleiire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsiik, kérjünk aitatos szűoe! Szent
Lelket, mondoán : Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELSÖ PREDIKÁCZIÓ.

A jóra-való restség-ellen ; hogy Istennek szorgalmatoson kel szolgálni.

Mikor az Isten könyvében olvasom, vagyemlékezésemmel
eszemben forgatom a mái evangeliomban említett együgyű köss ég
buzgóságát, mellyel a mí édes Üdvözítőnk tanítását szomjúhozta
és fáradhatatlan munkával kereste: pírúlt orczával és fájdalmas
szernrnel nézem a mí nyomorúlt üdőnknek késedelmes restségét,
álmos puhaságát, jóra-való tunyaságát. Amazok várasokat pusztán
hatták és meszsze fáradtak Christus-után, hogy az ő szájából
mennyei tudományt hallanának; mí pedig, házunk-rnellet-, várasunk
közepi n-lévő templomokba-is restellünk bélépni, az isteni tanítás
hallására. Amazok, házokra és cselédekre-való gond-viselést félre
tévén, jószágokra-való vigyázást elmúlatván, Christust keresték és
követték; mí egy kis alkalrnatlanságért, egy kis hasznocskáért, egy
sokadalrni nyereség kufárkodásaért az isteni szolgálatokat hátra
hadgyuk, mint-ha dolgaink-közöt utólsó vólna lelkünk üdvössége.
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Amazok, elfeletkezvén testek táplálásárúl és életek megtartásárúl,
lelkeket hizlalták isteni dolgokkal, a mennyei tudományra étlen
figyelmezvén; mí pedig, a testi alkalmatosságokat szorgalmatoson
űzzük vagy követtyük; lelkünk szükségét és táplálását hátra had
gyuk és álmos szemmel keressük. Amazok fáradhatatlan munkával
három egész napig Christus-után jártak; az ő tanításátúl függöttek ;
mí pedig, egy órácskáig alig maradhatunk a templomban; akkor-is
szunnyadozúnk és a rövid üdőt esztendőnek álíttyuk.

Innen vagyon, hogy amazok, a kik semmit sem gondolkodtak
a testi fogyatkozásokrúl és világi táplálásrúl, hanem csak Christust
követték és az ő tanítását szomjúhozták, test-szerént-is bévséges
eledellel tápláltattak ; úgy, hogy töb maradna jó-lakások-után,
hogy-sem a menyit eleikbe tettek vala; mí pedig, kik csak a
múlandó jókon kapdosunk : lelki áldásoktúl megfosztatunk, testi
javaktúl-is üressen maradunk. Mert ez az Istennek igaz itíleti: hogy
a kik őtet mindenek-előt és mindenek-felet keresik, 1 ő-vélle egye- l Sap. 7. v. ll.

temben minden jókat nyernek és elvésznek. A kik pedig a világi 3. Reg.3.v. 13.

jókért Istent hátra hadgyák: Istennel-eggyüt mindent elvesztenek.
És valósággal reájok tellyesedik, a mit Agga:us Profétánál olvasunk:
hogy 2 a kik magok dolga-után kezdenek az isteni szolgálathoz, ha s Aggrei l. v.6.

sokat szántnak, vetnek-is, keveset aratnak; ha sokat észnek-is, éhen
maradnak; ha sokat győjtnek-is, kihúl, mint feneke-szakatt sákból,
minden javok; 3 Et nihil inveniunt viri dioitiarun« in manibus suis,' 3 Psa!. 75. v.6.

és a kik életeket pénz-győjtésben tőltik, végre üressen talállyák
markokat.

Hogy azért ennek a Christus-követő kösségnek példájából a Propositio.

tekélletes lelki életnek egy igen szükséges fondamentomát meg-
tanúllyuk és azt életünknek minden napjain elménkben visellyük:
megmutatom a mái tanításomban, elsőben: hogy az isteni szolgálatban Vide Conelo

és üdvösségünk keresésében nem immet-ámmat, nem tunyán és puhán, nem'Dorninicee

l ' 'l " 'k h XIV. post Pen-nem restű es a mos szemmel, nem lagyan es una ozua, anem tecosten.

ébren és nyersen, szorgalmatossággal, telhetetlenid, nyughatatlanúl,
fdradhatatlanúl, únakozás-nélkül kel 1nunkálkod11,unk. Másodszor:
egy-nehány üdvösséges tanuságot számlálok, mellyekkel lsten segítsé-
gével táplálhattyuk, öregbíthettyük és végig-tarthattyuk ezt az isteni
szolgálatban-való serénységet. Kérem a Szent Istent, 'nyissa-meg 4 Act. 16. v.14.

szíveteket ezek értésére és gyakorlására.
Azon tudakoztak az Israel fiai, 5 mivel kel Istennek kedvét I. RÉSZE.

találni? mivel kel haragját engesztelni? És ajánlották arra kész- 6 Mit:/' v.

Pázmány Péter művei, VII kötet. 30
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vóltokat, hogy, ha térd -hajtásokat, ha ezer ürűk, ezer kosok és
borjúk, sőt magok gyermekinek áldozását kívánnya Isten bűnök

terhének künnyebbítésére, tartóztatás-nélkül nund-ezekkel kedvet
keresnek Istennél. Ezt halván Michceas Proféta, felkiálta: oh ember,
nyisd-meg füleidet, halgasd és megmondom én, mit kíván Isten

I Mich. 6. v. 8. tőlIed, és rnivel találsz kedvet nálIa: 1 Facere judicium: diligere
misericordiam : et sollicitum ambulare cum Deo tuo " légy igaz és
irgalmas felebarátodhoz ; Isteneddel szorgalmatoson járj. Istenre
nézve egyebet nem mond a Proféta szükségesnek, hanem a serény
szorgalmatosságot. Oka az, mert noha hitet, rernénséget, szeretetet,
innep-szentelést és egyéb tiszteleteket ld ván Isten tőllünk : de mivel

2 Eccl. 7. v.19. a ki szorgalmatos az Isteni dolgokban, 2 Nihilnegligit, semmit el
nem múlat i kút-feje és gyökere minden egyéb lelki jóknak az,
hogy szorgalrnatosok légyünk az isteni szolgálatban.

Azt parancsollya Isten, hogy lelkünket őrizzük: de nem akár
:J Ocut. 4. v. 9. mint, hanem, 3 Custodi sollicite, 4 Non aceide labores " szorgalmatoson
4 .15. és tunyaság-nélkül őrizzük. Azt kívánnya töllünk, hogy megtellye-

Eceli. 4. v.9. , "Q
ó Deut, 24.v.8. sítcsük, a mit parancsolt: de nem ímmel-ámmal, hanem, 5 uod
62. Paral. 19. prcecepi, imple sollicite. 6 Cum diligentia cuncta facite " szorgalma

7 V'.7' 11. tossággal, éppen megtellyesítcsük. 7 Noli remissus esse in operibus
Ecch.4. v.34. tuis ; lágyak és puhák ne legyünk dolgainkban. Mert Isten-előt,

8 Prov. 18. v. 9. 8 Qui mollis est in opere, frater est sua dissipantis " a ki lágyan
nyúl dolgához, ollyan, mint a ki hagyigállya javait. Azért ha

9 Eccli. 33. v. Istennél kedvet akarsz találni: 91n omnibus operibvstuis preeeel-
23. lens esto" minden dolgaidban fen-járj; úgy cselekedgyed minden

munkádat, a mint legjobban lehet. Mert miképpen gyűlöli Isten
10 Jer.48.v.36.azokat, 10 kik erejek-felet igyekeznek: úgy azokat-is kárhoztattya,
II Ibid. v. 30. kik, 11 Non, juxta, quod paterant. conati sunt facere, annyira nem

igyekeznek, amenyit cselekedhetnének, hanem hátra-maradnak;
12 Deut, 25. v. és úgy járnak, mint az lsrail fiai közzűl, 12 a kik restségek-míá
Num. 11~·. v. 1. hátra-maradván, levágatának és tűzzel emésztetének a pusztában.

Mikor arra kötelez Isten, hogy őrizkedgyünk: azt akarja, hogy,
13 Eccli. 13. v. 13Cave tibi, et attende diligenter .. ez a vigyázás szorgalmatos légyen.

16. Mikor azt jelenti, hogy kedvesen vészi tőllűnk, ha őtet tisztellyük:
14 Baruch, 5. melléje adgya, hogy azok tisztelete böcsülletes, 14 Qui amoulant

v.7. diligenter in honorem DEI, a kik ebben szorgalmatosok.
Az Uj Testamentomban-is sokszor és nyilván parancsollya

15 2. Tim. 2. v. Isten, hogy lelkünkre, 15 sollioite. szorgalmatoson viseílyünk gondot;
16 EP1:

5
4.v. 3. az eggyességet, 16 soilioitc, szorgalrnatoson őrizzük; minden csele-
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kedetinkben, "Sollicitudine non pigri, restség-nélkül, szorgalrnato- l Rom. 12. v.

sok légyünk. 8. et Il.

Más szókkal, ugyan ezen szorgalmatosságra köteleztetünk,
mikor Isten azt parancsoJJya, hogy az üdvösséges dolgokban fárad-
gyunk, munkálkodgyunk: de nem késedelmesen, hanem, 2 instanter, 2 Eccli. 9. v.10.
unatlan, szűnetlen, minden lágyítás- és tágítás-nélkül. Mászor arra
emlékeztet, hogy ha az Istent, 3 instanier, szorgalmatoson és szű- 3 Eccli. 27. v. 4.

netlen nem féllyük, hamar elesünk és veszünk. Szent Pál-is az
Efesum-bélieket arra .íntette, hogy, 4 Vigilantes in omni instantia ;» Eph. 6. v. 18.
ha veszni nem akarnak, minden tágítás-nélkül vigyázzanak.

Ezt az üdvösség dolgaiban-való szorgalmatos serénykedést
előnkbe akarván adni Szent Dávid, azt írja, hogy ő az Isten tör-
vényét szerette és őrzötte, 5 t,'ehementer , 6 nimis; felettéb és telhe- 5 Psal.ll8. v.
tetlenűl. Hozzá adgya, hogy bóldog, a ki, 7 ln mandaiis ejus oolet 6 Jb::7~. 4.
nimis,. felettéb igyekezik az Isten törvényének tellyesítésére; mert 7 Ps. lll. v. l.
a Meny-országot 8 erőszak-nélkül el nem nyerhettyük; és CSak,8Matt.ll.v.1Z.
Violent; rapiunt illud, azoké, a kik körrnös kézzel, vastagon nyúl-
nak keresetihez.

Ha egybe-vettyük a mí munkánkat, 9 vagy azokkal a pokol 9 Rom. 8.v. 18.
kínnyaival, mellyeket elkerűlünk; vagy azokkal a dücsösséges Nond~:;~.con

jókkal, mellyek nyerését rernénlyük ; vagy az lsten Fiának sok
szenvedésivel, meJJyeket érettünk felvállalt ; vagy az Istentűl vett
sok jókkal; vagy az isteni felségnek méltóságával, melynek szol-
gálattyára köteleztetünk : nem, hogy felettéb-valók, de 10 semmik !o Z.CorA.v. 17.

ezekhez-képest minden szorgalmatoskodásink és fáratságink. Hanem Momenlta-neum, eve,
azért mondatik felettéb-valónak az igazak igyekezete, mert seré-
nyebben és nagyob igyekezettel forgódnak az isteni szolgálatban,
hogy-sem egyéb, akár-mely dologban. Mivel azt jól tudgyák, hogy
Istennek kiadott törvénye amaz: 11 Maledictus. qui facit opus Domini II Jer.48.v.10.
negligenter,. átkozott, a ki az Isten szolgálattyában restűl és mula- ItavlegjUntLXX.ugatus:
tozva jár: a ki csalárdúl el akarja venni a napi bért, noha fél Fraudulenter,

napra sem dolgozott, tunyán, lágyan és únakozva nyúlván mún-
kájához.

Nem ok-nélkül kötelez tehát a Bőlcs, hogy, 12 In omnibus ope- UEcc1i.3l.v.7.
ribus esto uelox ; minden istenes dolgokban gyorsak legyünk; mert
noha szabad a magunk dolgaiban valami tunyaságot és üdő-von-

tatást elegyítenünk. de az Isten dolgában gyorsaság kívántatik.
Sokkal szeb és gazdagb vala az Isten temploma, meJJyet Salamon
éppíte, hogy-sem a királyi palota: mindazáltal a templomot 13 hét

13

3. R3e:- 6. v.

30*
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1 3. Reg. 7. v.L esztendeig elvégezé, a maga palotája éppítését 1 tizen-három esz
tendeig vontatá. Mert a miben, Sollicite, diligenter, instanter, nimis;
szorgalmatoson, gond-viseléssel, szűnetlen és felettéb kel forgódni:
nem akarja Isten, hogy abban vagy resten, vagy akadozó kése
delmességgel és hallogatva jáljunk ; mint ezt világoson előnkbe

adta két mondásával : először azt parancsolá Apostolinak, hogy
2 Luc. 10. v. 4. 2 mikor a predikálláshoz kezdenek, senkit az úton ne köszöncsenek.
Idem~\~~g.4. Nem tíltotta Christus a köszöntést általlyában, mivel.t mind maga,
8 Matt.10.v.12. mind az Apostolok a tisztességes köszönetet parancsolIyák: hanem
l.Cor.16.v.20. azt akarja, hogy oly tágítás- és lágyítás-nélkül járjanak az isteni
2.Cor.13.v.12. l kb h h ' lál b k ' ké 1
1. Pet. 5. v. 14. do go an, ogy' a az uton-ta a t em er öszöntese meg esle ne

és tartóztatna abban, elhadgyuk a köszöntést-is. Másodszor azt
4 Apoc.B, v.15. mongya, hogy 4 a ki sem hideg, sem meleg, csömört és gyomor
8 S.Thom.q.3. émelygést, okádást szerez Istenben. Szent Tamás 5 a hidegen
de Malo.art.Id, pogányokat ért, a sem-hideg, sem-melegen a gonosz-életű keresz-

tyéneket. És azt mongya (a mit világoson olvasunk a Szent Irás
ban, 2. Petr. 2. v. 21. Hebr. 10. v. 29. Ezechie), 16. v. 56. Thren. 4.
v. 6., hogy útálatosb Isten-előt a gonosz keresztyén, hogy-sem a
vak pogány. De közönségesen azokat értik a doktorok a sem
hideg " sem-meleg emberen, kik, noha nincsenek halálos bűn

ben, de mivel tunyák, restek, késedelmesek az isteni szolgálatban,
annak semmi, ízit és gyönyörüségit nem érzik. És mivel, az Ari-

6 Arist.S. Ethic. stóteles mondása-szerént, 6 Nemo diu sine voluptate vivit, gyönyö
c. 6. ~erbis di- rüség-nélkül ember sokkáig nem élhet a lelki édességektűl üres-
versis, sensu '

eodem. sedvén , hamar a világi gyönyörűségekre vetemedik és Istentűl

kiokádtatik.
7 Lev.21.v.18. Az Úr Isten sem a 7 sánta papot nem bocsátotta Oltárához,
Oeut.15.v.21. sem a sánta barmot be nem vette az áldozatba. Azzal példázta,
83.Reg.18.v.2I. hogy nem kedvelli azok szolgálattyát, kiket a Szent Irás, 8 Clau
Heb. 12. v. 13. dicantes, sántálóknak nevez; mert, Resnissas manus, soluta genua;

lágy és tág a kezek, térdek inai nak bontakozása-miat lassan jár
nak. Isten pedig azt kívánnya, hogy nem csúszva-mászva, nem
sántikálva, sőt nem-is sétálással vagy lassú ballagással járjunk
az ő úttyán, hanem mint a pállya-futók, a feJtett ajándék nyeré-

91.Cor.9.v.24. sére függesztvén szernűnket, 9 Curramus, tellyes erővel fussunk és
26. Gal. 2. v. 2. siessünk az Isten szolgálattyában .
~::'-152.v/i. Illyen vólt bezzeg Szent Dávid, ki magárúl azt mondotta,

lops.118.v.32. hogy futva jár az Isten úttyán, 10 Viam mandatorum. tuorum eu-
Ps 41 v. 1. curri. Nem-is lassú futással vagy farkas-igetéssel, hanem, Quem-
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admodum desiderat cervus ad fontes aquarum ; mint a szarvas,
mikor a vadászok kergetése- és sebesítése-után, szomjuságát akarja
óltani, hegyen, völgyön, erdőn, síkon, fáradatlan futással mégyen
a csorgó forrásokhoz, úgy siet az ő lelke Istenhez, a kinél vagyon,
l Fons oitce, Fons aquce oioce, az élet-vizének eleven kút-feje. 1 Ps. 35. v. 10.

Ez tehát, a mit lsten kív~n tőllünk, hogy 2 szorgalmatoson /::~~./~.Itl.
járjunk az isteni szolgálatban. Es Isaias által azt kiáltya fülűnkbe : 38.

3Si quceritis qucerite; ha az Istent keresitek keressétek az-az nem 2 Michre.6. v.S.
" . , , "Isai. 21.v.12.

szóval, hanem valósággal keressétek, nem lágyan, hanem erőssen

keressétek, nem egyszer, kétszer, nem egy vagy két nap, nem egy
vagy két úton, hanem sok-képpen, gyakran, szűnetlen, álhatatoson
keressétek, minden módot és útat felkeressetek, minden munkát és
fáratságot felvállallyatok, hogy az Istent valóban keressétek. Mert
nem akár-rninémü kereséssel találtatik Isten, hanem, 4 Cum quce- 4 Dcut.4. v. 29.

sieris Deum tuum, invenies, si tamen toto corde qucesieris, ha tel- Jer, 29. v. 13.

lyes szűvel és minden tehetséggel kerestetik. Azért arra kötelez
"Christus Urunk, hogy oly szorgalmatoson keressük az Isten orszá- 5 Matt.13.v.45.

gát, mint a kereskedő ember a gazdagságot. Hol láttál szorgalma- Luc. 19. v. 13.

tosb vigyázást vagy nyughatatlanb munkát, mint akalmárokban ?
Éjjel, nappal arrúl gondolkodnak, mint öregbítesék kincseket, mint
szaporítcsák jószágokat, semmi alkalmatosságot el nem múlatnak,
semmi veszedelemtűl nem rettegnek, semmi fáratságot nem restel-
lenek, semmi szenvedést nem sajnálnak, csak nyerhessenek. ülIyan
szorgalmatossággal fáradgyunk tehát az isteni szolgálatban, mint az
6 emberek az pénz- keresésben, az-az, 7 házunkban ülvén, útakon 6 Prov. 2. v. 4.

járván, felkőltünben, lefektűnkben azt forgassuk elménkben, abban 7 Deut.6. v.7.

f ' k' l l h l .. k 'l l d 1'11 l Josmel.v.19.araszszu Igye cezetün cet, ogy stenun ne {e vet ta a YUD c.
"Erubcsce Sion, ait mare. Ah szégyenség ! Ah gyalázat! Egy 8 Isai 23. v. 4.

kevés haszonért szorgalmatosban szelgálnak sokan az ördögnek,
hogy-sem Istennek Meny-országért! Gyorsabbak sokan a halálra,
hogy-sem az igaz életre! De ez a mí Istenünk kegyelmessége,
hogy noha méltán azt kívánhatná tőllünk, hogy a minérnü nagy
kedvel vétkeztűnk: 9 Decies tantum requiramus eum, tíz annyival 9 Baruch. 4.

szorgalmatosban térjünk az ő szolgálattyára: mindazáltal, lOgyar1ósá- lOROv~.2tv.19.
gunkra-nézve, megelégszik, ha annyi fáratsággal és szorgalmatos-
sággal keressük üdvösségünket, menyível kerestük a világi jókat,
sőt a kárhozatra-vívő gonoszságokat.

Nem csak parancsolattal, hanem példával-is mind maga Christus,
mind az ő kedvesi, arra mutattak útat, hogy az isteni szolgálatok-
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ban, serények, gyorsak, szorgalmatosok legyünk. Christus Urúnkrúl
l Isai. 8.v. 1.3. írja Isaias, hogy az ő neve, 1 Accelera, oelociier spolia detrahe,

festina, gyors és hamar-pusztító. Mert az ördöggel hadakozván
érettűnk, nem halkal és szunyátán, nem hallógatva és únakodva

2 Ps. 18. v. 6. viselte magát, hanem serényen és elevenen, 2 Exultaoit ut gigas ad
8 Cant. 2. v. 8. currendum viam. "Saliens in montibus, transiliens colles, ugrán-

dozva, nagy lépésekkel járt, mikor keresett minket. Az ő szava,
4 Ps. 147. v.15. 4 Velaciter currit sermo ejus, gyorsan által-futotta a világot, az

6 Ps. 44. v. 2. Ő pennája, "Calamus uelociter scríbentis, gyorsan bétöltötte Szent
• Luc. 1. v. 39. Irásokkal a földet, az ő Szent Annya, 6 Cum [estinatione, sietve
7 Luc. 2. v. 16. járt az útakon, a pásztorok, 7 Venertont festinantes. sietve men
s Heb. 4. v.ll. tek a jászolhoz, a Meny-országba-menendők, 8 Festinant ingredi ín

requiem, sietnek, hogy béérkezzenek. Mert azt kívánnya Isten min
nyájunktúl, hogy, Properemus. Cantic.2. v. 10. Isai. 55. v.l. siessünk

9 Ecel. 9. v.f O. a rnennyei dolgokban, 'J Instanter operemur. 10 Discurre, festina, su
10 Prov. 6. v. 3. scita animam tuam , szűnetlen fussunk, fáradgyunk, ébreszszük
111. Mach. 3. lelkünket, és, 11 Prceliemur cum lcetitia, vígan hadakozzunk Meny-

v. 2. országért.
Lássuk immár, mint és mivel kel ébresztenünk és esztenez

nünk magukat, hogy szorgalmatosságunk ne lágyullyon, hanem
naponként terjedgyen és öregbűllyön.

II. RÉSZE. Minnyájan láttyák és sokan csudállyák az isteni szolgálatban
és lélek üdvösségre-néző dolgokban késedelmes restségét a világ
nak okát és forrását annak kevesen visgállyák. Nékem úgy tetczik,
ennek oka nem egyéb, hanem, hogy gyermekségünktúl-fogva
hamis vélekedések óltatnak belénk és a közönséges tetczéstű1 elra
gadtatik akaratunk. A min igen kapnak az emberek, a mit .szor
galmatoson, minden fáratsággal követnek, űznek, azt nagyraböcsül
lyük, dicsírjük, kívánnyuk és keressük. A mit látunk, hogy utólsó
dolognak és mint csak, obiter et per iransennam, künnyeden és
futó-félben keresendőnek tart a sokaság, azon nem kapunk, mert
nem nagyra böcsüllyük, Mivel azért, kisdedségünktűl-fogva láttyuk,
hogy atyánk, anyánk, atyánkfiai, sövényes szomszédink és külső

idegenink éjjel nappal azon törődnek és nyughatatlankodnak, hogy
marhát keressenek, értékek légyen, testek kedvezésével gazdagon
lakjanak,tisztekre, böcsülletekre verdődgyenek, bőlcsek, túdósok,
udvariák légyenek, kisded-korunktúl-fogva azok dícsíretivel teli
fülűnk, kik bölcsek, gazdagok, frissek, tekintetes hívatalokkal és
nagy tisztekkel ékesek. Innen vagyon, hogy mint az uj fazékban
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az első szag: úgy belénk avik az a vélekedés, 1 hogy csak az ember, l Verba Senecee

a ki gazdagon és méltóságoson él. Ai alázatosságot, az imádságot
és egyéb aítatosságot ritkán hallyuk, hogy dícsírnék az emberek;
azért közönségesen ezeket nem igen böcsüllyük, nem úgy kíván-
nyuk és követtyük, a mint kellene.

ELSŐ dolog azért, mely a szent életben-való szorgalmatoskodást
gyökerezteti és neveli, az, hogy a közönséges csalatkozásbólere
dett vélekedést letegyük és a romlandó hiuságnak alá-való böcste
lenségét megismervén, a lélek üdvösséget és isteni szolgálatot min
denek-felet nagyra böcsüllyük, Mert a böcsüllés, kívánás és szor-
galmatos keresés egy széltében és 2 egyenlő lépéssel járnak. Menyíre 2 pari passu.

böcsüllünk valamit, annyira kívánnyuk és keressük.. Oka az, mert
a mí akaratunk úgy követi értelmünket, mint vak vezetőjét; azért
annyira terjed akaratunk kívánsága, menyíre értelmünk böcsüllése.
Mivel pedig az akarat mozdíttya minden egyéb erőnket; mint az
órában egy fő kerék az apró kerekeket, innen vagyon, hogy a
keresésnek mértéke az akarás, az akarásnak a böcsüllés; úgy-hogy
a mit leginkáb böcsüllünk, azt leginkáb kedvellyük; a mihez
pedig szerelmünk vonszon, annak keresésében és megszerzésében
legszorgalmatosb munkával forgódunk. Mert igaz, a mit egy Bőlcs

mondott: 3 Qui diligit, nemo est libenter negligens,. a ki mit szeret, 3 Plutar.lib.de

arra késedelmes nem lehet akarva. Amore frater-

Adná Isten, vólna mí-bennünk az a világosság, mellyel bőlcs no. sub finem.

Salamon által-látta, mint kel böcsülleni az isteni dolgokat. Kívánta
és kérte, végre meg-is nyerte azt a bőlcseséget, mely az isteni
szeretetben és szolgálatban áll; és azt írja: 4 Preeposui illam regnis • Sap. 7. v. 7.

et divitias niht1 esse duxi in comparatione illius: omne aurum in
comparatione illius, arcna est exigua: et tamquam lutum cestimabitur
argentuln in conspeeiu illius : hogy azt minden országok birodal-
mánál, minden világi kincsnél nagyobra böcsüllötte. Valamenyi
arany e világon vagyon, egy kis fövenyecskének, valamenyi ezüst
vagyon, büdös sárnak tartotta a mennyei dolgokhoz-képest. Ez az
igaz bőlcsesség ; ez a Szentek tudománya, 5 Scientia Sanctorum ; 5 Prov. 9. v.IO.

mely az isteni szolgálathoz és üdvösség kereséshez-képest minden Sap. 10. v. 10.

világi jókat elvetett sárnak ismér; sőt, e Omnia arbiiror ut stercora, 6 Philip. 3. V. 8.

ut Christum lucrifaciam ; mindent ganéj nak tart, csak Christust
elnyerje, csak ő-előtte kedvet talállyon, csak ő-vélle örökké légyen.

Christus az ő szolgáit 7 drága-kövekkel kereskedőknek nevezi. 7 Matt. 13.v.45.

Az illyen kereskedőben fő-képpen kívántatik, hogy megismérje a
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köveket és megtudgya böcsülleni, menyít ér; mert ha ebben meg
fogyatkozik, egy rosz fattyú követ jó-gyanánt kezd venni drága
pénzen, vagy igen jó köveket ólcsón elveszteget, mint ama Heloecia
lakosi, kikrűl írja Comillaus, hogy a harczon nyert ezüst-tálakat
ón tálak-gyanánt, a nagy drága gyémántot üveg-gyanánt veszte
gették. Mí-is azért, hogy a mennyei bóldogságot egy darab sáron,
az Istent e világon el ne cseréllyük: nagyra böcsüllyük az isteni
szolgálatot, sőt azon-kivűl semmit nagyra ne böcsüllyünk, Azért ne

l Jcrem.9.v.23. dicsekedgyék (úgy-mond Jeremiás) l a túdós tudományában, sem a
vitéz erejében, sem a gazdag kincsében; mert ezek múlandó árnyé
kok; hanem a ki dicsekedik, abban dicsekedgyék, hogy Istennek
szolgál, isméri Istent, őtet szereti, az ő parancsolatait koveti. Ezek
az igaz jók, ezek a dicsekedésre méltó dolgok. Ezek-nélkül, ha

2 Matt.16.v.26. széles e világ rniénk vólna-is: 2 Quid prodest ? mi haszon benne?
Mikor Isten számot vészen tőllünk és életünk sólgyát megadgya,
senkitűl nem kérdi: mit tudott? menyi gazdagságot győjtött?

hanem csak azt visgállya: mely szentűl éltünk? menyi jót cse
lekedtünk? Ezzel ismértetvén, hogy ő semmit nem böcsűl, hanem
csak a mivel néki szolgálunk.

Ez azért első fondamentom szorgalmatosságunk gerjesztésére,
hogy semmit egyebet ne böcsüllyünk, ne csudállyunk, ne dicsír
jünk, hanem az istenes szerit élet buzgóságát.

Ebből az igaz itiletből gerjed a kívánság; és nem tunya kíván-
o Matt. 5. v. 6. ság, hanem, hogy ugyan BEsuriamus et siiiamus justitiam ,. éhezzük,

szomjúhozzuk az igazságot, az-az úgy kívánnyuk, hogy az igazság
elvéteiénél egyébbel kívánságunk meg ne szűnnyék. Énekely, vala
mint akarod, az éhezőnek; mutas drága kincseket a szomjúság
miat elepett embernek: lássad, ha éhségét, szomjuságát elóIthatod
vélle. Étel, ital az, a ki enyhíti ezt a nyavalyát; egyéb semmi
nem fog rajta. Mivel azért eggyik a nyólcz bóldogság-közzűl az,
hogy az igazságot ne csak kívánnyuk, hanem éhezzük, szomjú
hozzuk : meg ne szűnny ünk, hanem az isteni dolgokat mind addig
nyughatatlanúl kívánnyuk, míg azoknak tekélletes birodaimára
jutunk.

'Sap. 6. v. 18. Ez a szű-béli kívánság: ajtaja és kezdete (4úgy-mond Salamon)
annak a mennyei bőlcseségnek, mely az isteni szeretetben és szol
gálatban ál. Útat mutat ez és eszközt talál annak végbe-vitelére,
a mire igyekezünk; mert a szeretet sok találmányokkal béves. Ez
ád ízt és künnyebséget azoknak a nehéz munkáknak és fáratsá-
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goknak, mellyek az isteni szolgálatban találtatnak. Jákób hét esz-
tendeig szolgált Ráchel-ért; és, 1 Videbantur pauci dies, prce amoris I Gen.29.v.20.

magnitudine ; a hoszszú esztendők egy-nehány napoknak látczottak;
künyűnek tetczett a pásztorság, mert a Ráchel szerelme rövidítette
a napokat, künnyebbítette a munkákat.

Látod-e, micsoda külömbség vagyon, mikor külső erő hajtá
sából, és mikor belső indúlatból mozdúl valami? Amit erővel taszí
tanak, megfárad; és mennél továb mégyen, annál lassab mozdúlása;
de a mi magátúl mozdúl és belső hajlandóságból indúl, mint a kő,

mikor alá-esik, meg nem fárad; sőt sebesebb menése, mennél hosz
szabb: Motus in fine velacior. Az igazak, mivel belső indúlat vagyon
bennek a jóra, 2 Current et non laborabunt ,. ambulabunt et non 2lsai. 40.v.31.

deficient; futnak, de meg nem fáradnak; eléb-mennek, de meg nem
erőtlenednek; hanem, 3 Cum consummauerint. tunc incipient ; mikor 3 Eceli. lS. v.6.

úgy tetczenék, hogy végén vannak rnunkájoknak, akkor kezdenek
újab erővel dolgokhoz. Vaj-ha mí-bennűnk-is kemény akarat és
buzgó kívánság vólna a tekélletes életre: bezzeg oly gyorsan és
künnyen járnánk az Istenúttyán, •Sicut seintillee in arundineto 4 Sap: 3. v. 7.

discurrent, mely künnyen és gyorsan nyargal a láng a száraz nád-
ban; vagy, az lsaiás rnondása-szerént, 5 Ut nubes: quasi columbce ; 5 Isai. 60. v. S.

oly sebessen repűlnénk a jóra, mint a felhők vagy a galambok.
Senki azon nem panaszolkodhatik, hagy, 6 Per Deum abest: 6 Ecc1.l5.v.11.

7 Vires non suppetunt ; Istenen múlik dolgunk, erőnk nincs a jóra, 7 Pro. 24.v. 12.

mert kész Istentűl a segétség: erőt ád Isten; csak rní-bennünk
meg ne fogyatkozzék az akarat. Akarod-e tudni, úgy-mond Seneca,
mi kel ahoz, hogy tekélletes légy? 8 Quid tibi opus est ut sis bonus? H Seneca, ep.

Vclle; az, hogy akarjad. Aquinas Tamást, rnikor a nénnye kérdené, 80. initio.

mint üdvözűlhet? Azt felelé: ha akarod; 9 Magna pars est profectus. 9 Seneca, ep.

velle proficere ; nagy része jobbúlásunknak az, hogy akarjunk 7:. in fine.

jobbúlni, mivel Christus mindennek mondotta, a mit a tekélletesség
úttyárúl tudakozó ifiúnak, hogy tekéIletes lehet, Si vis, ha akarja.
Akár-mint kiálcson a predikátor, akár-mint kérjen és íncsen lelki
atyád, mind heában, ha te nem akarod; ha akarod pedig, Volenti
nihil difficile; Istennek segítő-malasztyával, künyű az isteni szol-
gálat serénysége.

Oly kedves Isten-előt a buzgó kívánság, hogy csak ezt-is
meghalgattya; IC Desiderium pauperum cexaudii Dominus ; és, a mint 10 Ps. 9. v.17.

Bóldog Aszszony énekli Szent Dáviddal-eggyüt: 11 Esuriaues implet II Luc.L, v. 53.

bonis, az éhezőket bétőlti minden jókkal; és igaz ígéretivel köti Ps. 106. v. 9.

Pázmány Péter műveí.VII. kötet. 31
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l Apoc, 1. v. 6. arra magát, 1 hogy, a ki szomjúhozik, üdvösséges italt vészen től1e.

Joan. 7.v. 37. Melyre-nézve azt mongyák az Irástúdók, hogy a jó kívánság és
buzgó akarat ollyan mint a szivárvány vagy hévér, mellyen iszunk
az Isten javainak édességéből. Azt-is ehez adgyák, hogy mikor
tehetségünk nincsen a jó kívánságok végbe-vitelére, az úr Isten,
Voluntatem pro facto, az akarást oly kedven vészi, mint a csele-

2 Dan. 3. v. 38. kedetet. Erre tanít Dániel, mikor azt mongya, 2 hogy nem lévén
39. 40. mód az áldozásban, úgy vegye Isten az alázott töredelmességet és

szent kívánságot, mint áldozatokat. Ugyan is, ha a mely Isten
3 Matt. 5. v. 28. irgalmasságra hajlandób, hogy-sem a bűntetésre, 3 a gonosz kíván

ságot paráznaságnak tartya és úgy bűntéti mint a cselekedetet;
bév-kezűb lévén a jutalmazásra, hogy sem ostorozásra, kétség-nélkül
bévészi a jó szándékot, mikor mód nincs a cselekedésben. Példánk
ebben Ábrahám, mert Isaakot akarván áldozni, noha cselekedettel
nem tellyesíté szándékát, de, mivel akarattyával megölé fiát, azt

4Gen. 22. v.16. mondá Isten néki: 4 Quia fecisti hane rem, et non pepercisti filio
tuo ; hogy, mivel végbe vitte dolgát és fiának meg nem engedett,
úgy jutalmazá őtet, rnint-ha megölte vólna édes gyermekét. Szent

62.Reg.7.v.ll. Dávid 5templomot akara éppíteni Istennek; meg nem éppíté :
mindazáltal úgy megfizeté Isten a jó szándékot, mint-ha csele
kedettel tellyesedett vólna és házat éppíte néki, meg-erőssítvén

maradékin a királyi méltóságot, Ezzel igaznak ismértetvén, a mit
6 Sap.B. v. 14. Salamon mondott, hogy Isten, 6 Prceoccupat qui se concupiscunt, ut

illis se prior ostendat ,. megelőzi jó-téteményivel az őtet-kívánókat.

Egy-szóval: Isten rnalasztya-után első és szükségesb a lelki
serénységre, hogy nagyra böcsüllyük és igen kívánnyuk a lelki
dolgokat. De ved eszedbe, nem ama lágy és sovány kívánságrúl
szóllok, mellyet a doktorok velleitas-nak, vágyodásnak neveznek,
mert effélével teli a pokol, mivel a goneszra vetemedett emberek
közöt sincs oly, a ki nem kívánná, hogy Szent és Isten-előt kedves
vólna, ha ehez künnyen és múnka-nélkül juthatna. Effélérűl mongya

7 Prov. 13. v.4. a Bőlcs: 7 Vult et non vult piger ; akarja és nem akarja a rest.
8 Pro 21. v.25. Efféle vágyodásoktúl megöletik a rest ember; 8 Desideria occidunt
9 Isai. ,37. v. 3. pigrum. Mert efféle embert ollyannak nevez Isaias, amint amely

aszszony közel vagyon a szűléshez, de ereje nem lévén, meghal a
szűlés-előt, Nem illyen kívánság szükséges az üdvösség-kereséshez,

IQ Prov. 11. v. hanem, 10 Desiderium justoruni omne bonum est, a mely naponként
23. szép cselekedeteket szűl. De jaj, ki ritka ez a foganatos kívánság

bennünk! Tudgyátok-e okát? Csak az, hogy az isteni szolgálatok



ISTENNEK SZORGALMATOSON KEL SZOLGÁLNI. 243

és tekélletességek édességét nem kóstoltuk, jó ízit nem érzettük ;
azért, Ignoli nulla cupido, nem tudván ízit, nem kívánnyuk. 1 Gustate I Ps. 33. v. 9.

et uidete, quoniam suavis est Dominus; kóstollyátok csak és meg- 1. Pet. 2. v. 3.

érzitek, hogy gyönyörüséges az isteni szolgálat. 2 Qui edunt me, "Eeel. 24.v. 29.

adhuc esuriunt; mennél többet észtek a mennyei jókban, annál
inkáb gerjed arra lelketek.

A világi jók-is ollyanok, hogy mennél többet kap ember bennek,
annál többet kíván. Mert a világ javai fogyatkozottak és elégtelenek
a mí kívánságunk tellyesítésére. Azért, noha sokszor gondollyuk,
hogy, ha ennyi értékünk, illyen tisztünk vagy állapatunk lenne,
megelégednénk vélle; de mihent azokat elérjük, ottan megúnnyuk,
látván, hogy sok fogyatkozásokkal rakvák. Annak-okáért, nem hogy
megelégednénk azokkal, de sőt, mihent elérj tik a mit kívánunk,
ottan többet, nagyobbat kívánunk és így, 3 Qui bibit ex hac aqua) a Joan. 4.v.13.

sitiet; akár-menyit igyék ember a világ vizében, annál inkáb szomjú-
hozza a világ hiuságit. A ki pedig Christus Urúnktúl adatott víz-
ben iszik, Non sitiet in ceternum, soha nem szomjúhozza a világ
javait; mert, édességét és méltóságát ismérvén a lelki jóknak, sem
azokat meg nem únnya, sem a világ javait nem kívánnya. Sőt,

miképpen a ki mézet észik, egyéb eledel nem tetczik édesnek
utánna: úgy, 4 Gustato Spiritu, desipit caro; a ki megízelíti a lelki 4 Greg. hornil.

dolgokat, ízetlenek annak a világ javai és mind addig éhezi, szornjú- 36. in Evang.

hozza a mennyei jókat, míg a reménlett bóldogsággal 5 megelégszik 5 Ps. 16. v. 15.

kívánsága. Matt. 5. v. 6.

MÁSODIK dolgot, mely az isteni szolgálatra ébreszti késedel
rnünket, felséges szókkal, csudálatoson előnkbe adgya Szent Agoston,
Fontba veti, a mit Isten ígér szolgáinak azzal, a mit a világ Fiai
reménlenek fáratságokból. És hoszszú laistromban eló-számlálván,
menyi fáratságos és fájdalmas munkákat szenvedtek ezek a világi
dícsíretért, pirongattya az Isten szolgáit, ha ezektűl meg hadgyák
győzni magokat: »Considcremus quanta coniemserint, qua~ pertulerint, GAug.5.deCiv.

quas cupiditates subegerint pro humana gloria, qui eam, tamquam e. 17.18.

mercedem talium virtutum, accipere meruerunt : et valeat hoc etiam
nobis ad opprimendasn superbiam ; ut cum illa civitas) in qua nobis
regnare promissum est, tantum ab hacdisiet, quantum distat Ccelum
a terra; a temporali lcetitia vita ceterna ; ab inanibus laudibus
solida gloria ; a societate mortalium societas Angelorum ; a lumine
solis et luna; lume« ejus, qui fecit solene et lunam: nihil sibi
'magnum videatur fecisse tanice patria ciuis, si pro illa adipiscenda

31*
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fecerit boni operis aliquid, vel maia sustinuerit .. cum hi, pro hac ter
rena, tanta fecerini, iania perpessi sint. Az-után elő-számlállya a
rómaiak csudálatos cselekedit és megtanít, mit kel a keresztyén ember
nek követni példájokból : Pro temporali patria, filios Brutus occidere
potuit. Facilius est ea, qua filiis servanda videbantur,donare pau
peribus; vel pro fide et justitia amittere. Si Torquatus filium. quia
prouceatus. contra imperium pugnaverat, licet vicisset, occidii ; ne
plus mali esset in exemplo imperii contemii ; quam boni, in gloria
hostis occisi: ut quid se [actent, qui pro immortalis patria legibus,
bona terrena. qua minus diliguntur quam fiiius, contemnunt?
Camillus damnatus ab cemutis, patriam a gallis liberavit : cur
extollatur, quasi grande aliquid [aceret, qui forte in ecclesia graois
simam exhonorationis passus injuriam) non se ad hostes hcereiicos
contulii ; sed eam, quantum ualuii, ab hcereticorum perniciosissima
pravitate defendit? Az-után, Mutiust elő-hozván, ki maga kezét
megéteté, hogy Porsenna királyt nem találá megölni; Régulust
említvén, ki örömest halálra méne, hogy hitinek eleget tenne:
azt vítattya, hogy az igaz hitért minden kínokat és mártirom
ságokat vígan és bátran kel szenvedni a keresztyénnek.

HARMADIK dolog, mely lassúságunkat igen felébreszti az isteni
Eceli. 38. v. 23. szolgálatnak szorgalmatosságára, ha meggondolván halandóságun

Tibi ho die. kat, minden napot utólsó napúnknak tartunk és úgy visellyük
magunkat dolgainkban, mint-ha ma kellene kimúlnunk a világból.

lEec1s. 9. v.10. Ezt tanácsolIya a bőlcs Salamon, mikor így szól: lQuodcumque
facere potest manus tua, instanter operare: quia nec opus, nec
ratio erunt apud inferos, quo tu properas ,. szűnetlen és serényen
munkálkodgyál, mert futva mégy a halálra; ot pedig nincs helye

2Job, 14. v. 14. semmi munkának. Szent Jób "maga példájával tanít erre, mikor
azt írja, hogy nem hébe-hóba, hanem, Cunctis diebus, életemnek
minden napjain, exspecio, donec veniat immutatio mea ; várom az
én órámat. És mihent az Úr szóllít, Vocabis me, et ego respon
debo ; készen vagyok: megfelelek a hivatalnak. Mivel azért nem
csak a Szent Atyák, de a pogány Poeták-se azt adgyák tanácsúl :

3 Horat. 30mnem erede diem tibi diiuxisse swpremum: 4Si sapis, utaris tolis,
4 Mar.tial.lib.4. Colinc diebus ,. extremumquc tibi semper adesse puies ; hogy min-

Epigr, 41. '
den napúnkat utólsó napnak tartcsuk : reggel estvét, estve virrat-
tát, ne ígérjük magunknak. Méltó Szent Pált követnünk. ki azt

li l.Cor.15.v.31. írja magárúl: 5Quotidie morior ; hogy triinden-nap meghal, gondo
61. Cor. 4.v.9. lattyával, mert úgy él, 'tamquam. morti destinatus. rnint a kire
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senienciát mondottak és tudgya, hogy ma meg kel halni. Nékünk
pedig fejenként parancsollya, hogy menél továb élünk, annál
szorgalmatosban szolgállyunk Istennek, tudván, hogy közeleb
vagyunk ahoz a naphoz, mellyen Isten-eleibe megyünk ; 1 Tanto IHeb.lO. v.25.

nuegis, quanto videritis appropinquantem diem.
Szály magadba keresztyén ember, gondold-meg, mit mivelnél,

ha bizonyossan tudnád, hogy a mái nap utólsó czéllya életednek?
Mikor meggyónol és áldozol, mikor imádkozol és misét halgatsz,
ha tudnád, hogy utólsó gyónásod vagy imádságod ez lészen:
Bóldog Isten! mely buzgó szűvel, mely töredelmes lélekkel, mely
aítatos szorgalmatossággal figyelmeznél könyörgésedre ? Kikerget
néd bizonyos elmédből egyéb gondolatidat. világi szorgalmatos-
ságoktúl elvonnád akaratodat. És tudván, hogy, "Tempus non erit 2Apoc.l0.v.6.

amplius , ez-után üdőd nem lészen Isten engesztelésére, mert,
aClausa erit janua, bététetik az irgalmasság kapuja: tellyes erődet 3Matt.25.v.l0.

és elmélkedésedet arra fordítanád, hogy szentűl és kellemetesen
imádkoznál vagy gyónnál.

A ki Istennek szorgalmatoson akar szolgálni, minden dolgai
ban úgy kel magát viselni, mint-ha az-után mingyárt ki kellene
múlni a világból. Gyónik-e? Úgy gyónnyék, mint-ha a gyónás
után mingyárt meghalna. Templombamégyen-e imádkozni? Úgy
imádkozzék, mint-ha ez vólna életében utólsó imádsága. És a mint
Szent Bernárd tanácsollya, minden cselekedetben így szóllyon
magának: 4 Si modo moriturus esses, faceresne istud? Ha most 4 Bernardus, in

mingyárt meg kellene halnod, mivelnéd-e ezt, a mit mivelsz ? Így Spechul~ ~o-
, "nac. initio,

mivelned-e, mint most miveled ? Akarnad-e, ha illyen allapatban
találna a halál, minéműben most vagy? Ah, mely hegyes eszten,
mely vastag sarkanyú vólna ez a mí restségünk ébresztésére, ha
az ördög ki nem verné fejünkből l Azért akarta Isten, hogy halá-
lunk ideje bizonytalan légyen, "hogy mindenkor készen legyünk 5 Aug. in Psal,

és azokhoz a világi dolgokhoz ne ragaszkodgy-unk mellyeket 1~4. i~ illud:
, Misericors et

minden-nap és minden órában elveszthetünk. Ha tudnók meddig miserator.

élünk, ennél-is restebbek volnánk az isteni szolgálatban: mert
azzal bátorítanók magunkat, hogy üdőnk vagyon még a jóra; és
így töb bűnöket cselekednénk. Csuda, mint gyűlőli az ördög ezt
a gondolatot: és mesterséges csalárdsággal hiteti velűnk, hogy
lészen még üdő az isteni szolgálatra, ez-után-is megjobbíthattyuk
életünket, elérkezünk arra-is, hogy Istent megengesztellyük. De
efféle bolond gondolatok-közöt, sokan csak azt hallyák: 6 Stulte, 6 Luc. 12. v. 20.
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hac nocte repetent anil11am tuam ; esztelen, nem mégy meszsze:
ez éjjel ki kel adnod lelkedet.

Az egy Istenre kérlek és kénszerítlek keresztyének, efféle
I Luc. iz. v.4ü. balgatag bizakodástúl óltalmazzátok magatokat: l Qua hora non

puiatis, Filius Hominis ueniet ; mikor nem gondolnátok, akkor
szóllítnak. Azért az igaz valóságot visellyétek szemetek-előt, tudni
illik: hogy talám ez az utólsó nap, mellyen Istennek szolgálhatok;
és oly szorgalmatossággal serénykedgyetek az isteni szolgálatban,
mint-ha ma vólna utólsó munkátok. Bóldog ember, a ki úgy él,
a mint akarná, hogy találtatnék halála óráján.

NEGYEDIK dolog, mely kikergeti tunyaságunkat, az: hogy Isten
minket azért teremtett e világra; azért hozott a keresztyénség
világosságára; azért bélyegezett magának a Szent Keresztségben,
hogy ő-néki igaz hívséggel szolgálván, elnyerjük a megígért
bóldogságot. A Szent Bernard életében olvasom, hogy a szerzetes

2 Lib.l. VitreS. állapatnak tekélletességére akarván magát gerjeszteni, 2 Semper in
Bernard. c. 4. corde) scepe in ore habebai: Bernarde, Bernarde, ad quid venisti ?

gyakorta azt kérdette magátúl : Bernard, miért hadtad-el a világot?
miért vetted-fel a szerzetes állapatot ? Azért-e, hogy magad akarat
tyán járj? hogy semmi. fogyatkozást ne érezz? hogy semmi
alkalmatlanságot ne szenvedgy? Bizony nem azért: hanem hogy
engedgy és szenvedgy. Tehát tellyes gondod és gondolatod az
légyen, hogy Istennek kedveskedgyél, a világi dolgoktúl meg
üressedgyél, arra vígyázj, a mit elődbe vettél. És ha testeddel it

3 Bernard. Li- vagy, akaratoddal és kívánságoddal ne légy a világon. 3 Venisti
bello, Ad quid ad serviendum Deo) cui omnis creatura servire debet; ei debet

venisti ?
quod potest. Et) si ceterre creaturte debent servire creatori : quanto
magis homo, quem non solum crcaoit , sed intelleetic nobilitavit ,.
mundi dominum fecit : naturam ejus assumsii : verba et exemplo
instruxit: Sanguine redemit ab aterno morte ; Carnem suam ei in
cibum tradidit: hereditatem aternam ei dare disposuit.

Hasonló gondolattal kel minden embernek izgatni magát az
isteni szolgálatok szorgalmatosságára. Gyakran azt kérgyük ma
gunktúl: Ad quid venisti ? Mit ígértél Istennek, mikor a Keresztség
által köteles szolgája lettél? Azt-e, hogy ördögnek és e világnak
szolgálsz? Azt-e, hogy naponként Istenedet boszszontod, lelkedet
rútítod? De vajlyon miért lettél e világra? Azért-e, hogy barmokat
őriz? hogy hasat hizlaly? hogy erszényt tőltöges? hogy emberek
nek hízelkedgyél? Ah, ki bolond vagy, ha ezt gondolod! Isten
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tégedet, 1 Creaoit in laudem, et nemen, et gloriam suam " az Ő IDeut.26.v.19.

dícsíretire és dücsőitésére teremtett. Ez a te dolgod feje, ez a te
életed ezéIlya, ez a te hivatalod tiszti. Azért valamit mivelsz,
"Omnia in gloriam Dei [ac ; tartozol azzal, hogy mindent Isten 21. Cor. 10. v.

tisztességére és szolgálattyára igazíts. Azt viseld tehát mindenkor 31.

szemed-előt, azt böcsüllyed, arra fordítesad minden igyekezetedet,
hogy Istenednek szolgály. Minden egyéb dolgodat úgy tarcsad,
mint út-kivűl térést, mint idegen munkát, mellyet félben kel inkáb
hadni, vagy el kel halasztani, hogy-sem az isteni szolgálatot elmulatni.

Az Úr Isten nem csak dolgot adott, melyben tőlcsük és fogyas
suk életünket: tudni-illik az ő nevének dícsíretit, hanem ő-maga

lett pallér a reánk-vigyázásban. Jelen vagyon mindenkor, 3 minden 3 Ecel. 23.v. 28.

szem-pillantásban reánk vígyáz, szemléli, mit rnivelünk ; 4 ravásra ~rov. 5. v.21.

vészi lépésünket. Ki vólna oly rosz elvetett katona, ki az ő királya Job, 81. 6.4.

szeme-láttára restelkednék ? Vagyon-e oly napi-béres, a ki serény-
ben nem nyúl dolgához, mikor az ura láttya? Micsoda orczával
merünk tehát restelkedni az isteni szolgálatban, ha szűnetlen reánk
néznek az Isten szemei? Bezzeg, ha minden dolgaink-közöt eszünk-
ben forogna, hogy jelen vagyon a mí Istenünk és reánk vígyáz,
mit mivelünk: serény ben és nagyob szentséggel járnánk a lelki
dolgokban.

De ha nap-estig szóllanék, sem győzném elő-számlálni azokat
az ébresztő szent gondolatokat, mellyek az isteni szolgálatnak
serénységére izgatnak. Ki győzné számba venni, menyi bűntetések

kel fenyegeti Isten azokat, kik az ő szolgálattyában hátra másznak ?
Micsoda nyelv mondhatná ki, 5 mely nagy jutalmat és bóldogságot 5 Rom. 8. v.18.

készit és ád Isten a serény szolgáknak? Ha az Isten Fiának e föl- 2.Cor.4.v.17.

dön egyéb dolga nem vólt, hanem, hogyamí üdvösségünket és
lelki javainkat súllyos munkákkal, sőt keserves kínokkal és szörnyű

halállal keresné: nem méltó-e, hogy mí se fáradgyunk egyébben,
hanem, hogy néki kedveskedgyünk? A mí böcsülletünkre és hasz-
nunkra oly gondot visel a felséges Isten, hogy örök kárhozat
bűnterése-alat tilalmazott minden embert, hogy életünkbe, tisztes-
ségünkbe, jószágunkba senki ne kapjon: sőt a m~ga tiszteletit és
böcsülletit hátra-hadgyá hasznunkért, mikor azt parancsoIlya, hogy
a ki nékünk vétett, félben hadgya az isteni szolgálatnak áldozat-
tyát, 6 és eléb nékünk keresse kedvünket. Nem illendő-e, hogy 6 Matt.ő.v. 23.

illyen jó Urunknak, a ki ezen-kivűl-is minden-napi sok lelki és
testi áldásokkal tellyesít, igaz és szorgalmatos hív szolgái légyünk ?
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8 Esther, 1. V.1.
3.5.

I 3. Reg. lS. v. NO tehát keresztyének, 1 Usquequo claudicatis? Si. Dominus est
21. Deus) sequimini eum: si autem Baal, sequimini iliion»: mit sánti

káltok? mit restelkedtek ? Ha Isten Uratok, szolgáIlyatok annak;
ha az ördögöt hiszitek isteneteknek, ám bár az-után járjatok. Két

2 Prov. 23.v.26. úrnak nem szolgálhattok: mert 2 éppen kívánnya Isten szíveteket,
8 Oseee.IO. v. 2. mely elevenen nem marad, 3 ha két-felé szakad. Annak-okáért nem
'3.Reg.3.v.26. akarja azt az Isten, a mit a gonosz aszszony, II hogy az eleven

két-felé vágassék; hanem, vel totum, vel nihil,. vagy éppen néki
5lsai.2S. v.20. adgyuk szívünket, vagy semmit se adgyunk. Igen keskeny 5 a mí

szívünk ágya, igen rövid annak leple; kettőnek nem elég, hanem
6 Isai. 21. v.12. éppen vagy Istennek kel adnotok, vagy ördögnek. Azért, 6 Si quce

ritis, quarite ; ha az Istent keresitek, valóban és szorgalmatoson
7 Hebr. 4. v. 11. keressétek. 7 Festinetis ingredi in illam. requiem ; ne sétállyatok,

hanem siessetek; ne ballagjatok, hanem fussatok Christus-után :
hogy az evangeliomi egy-ügyű községgel e világon vígasztalást
vegyetek, az-után a mennyei bóldogság bévségével megelégíttes
setek. Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

Az ételben és aluvásban-való mértékletességrűl.

Nem csuda, hogy Assuérus 8 huszon-hét országnak parancsol
ván és birodalmának minden részeiből élést hajtatván, Susa vára
sának királyi-palotájában vendégséget tartott: de isteni hatalom

9 Malt.15.v.33. csudája, a mit az Evangeliomból hallánk, hogy Christus 9 a pusz
tában hét kenyérrel és egy-nehány halacskával négy-ezer embert

IQ v. 38. 10 (gyermekek- és aszszonyok-kívűl, kik talám többen vóltak) meg
elégített, és úgy elégített, hogy töb maradott a kenyérben, hogy
sem elsőben vólt, mivel a töredék darabcsákkal hét kosárt teli
tőltöttek.

Ezzel a csudával nem csak isteni hatalmát, hanem szolgáihoz
való kegyességét és atyai irgalmasságának gond-viselését ism értette
Christus. Mert megfontolván a sokaság fogyatkozásának minden

II Marc.S. v. 2. körűl-álló súllyosításit, azt mondotta: hogy, II immár harmad napja,
hogy utánna járnak, és az isteni tudomány szomjúsága elfelejtette
véllek a testi szükségek gond-viselését. Hozzá adta: hogy pusztá
ban vannak, a hol élést nem találnának, ha pénzből fogyatkozások
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nem vólna-is. Végezetre nem csak a jelen-való szükséget viselte
szeme-előt, hanem meggondolta, mire juthatnának, ha étlen viszsza
bocsátaná őket; mert mentekben megszakaszkodnék erejek és a
pusztában kellene veszni azoknak fő-képpen, kik meszszünnen
jöttele Illyen okai lévén szánakodásának, és emberi módok nem
találtatván segítésekben : isteni hatalmával mutatá irgalmasságát
és ennyi sokaságot ily kevés eledellel megelégíte.

Csudálatos vólt ebben a cselekedetben a Christus irgalmassága
és hatalma: de a sokaságban-is az isteni szolgálat serénysége és
ételben-való mértékletessége dícsírésre és követésre méltó. Mert
a kiket megelégíte Christus, nem válogattak az eledelben; nem
zúgolódtak, hogy külörnböző drága étkeket és jó borokat nem adott
nékik, noha oly künnyen adhatott vólna, mely künnyen szaporí-
totta a kenyereket: hanem száraz kenyérrel és kevés halacskával
megelégedtek: 1 Manducauenuü, et saturati SUl1,t. Ennek-felette nem l Marc. 8. v.B.

nyújtóztak ágyakban, mert a pusztában derekályt nem találtak;
nem aluttak délig, hanem álmok szakadva, Christus-után jártak.

Hogy ettűl az aítatos községtűl megtanúllyuk az étel és
aluvás mértékletességét, mái tanúságunkra elsőben: megmagya- Propositio.

rázván, miben ál a keresztyéni mértékletesség, megmutatom, hogy
ezzel egészségünk óltalmaztatik, életünk hoszszabodik, lelkünk sok
gonoszságtúl óltalmaztatik, sok jóságokra segíttetik. Másodszor: a
mértéktelen aluvásnak sok-féle kárát elő-hozván, keresztyéni vigyá-
zásra édesítem akaratunkat. Legyetek figyelmetesek.

A mértékletesség egy ama négy jóságok-közzűl, mellyeken, Cardinales

mint ajtó sarkain, tartatik és fordúl az ember erkölcsének igyenes- Virtutes.

sége. Ezeket említi Salamon, mikor az okosság-, igazság-, erősség-

mellé számlálván a mértékletességet, azt, 2 sobrietatem, józanságnak 2 Sap. 8. v. 7.

nevezi. Erre ínt a Szent Lélek, mikor egybe-kapcsolván a józan-
ságot "a vigyázással, azt mongya: Sobrii estote et vigilate; hogy 31.Thes.5.v.6.

józanon éllyünk és az aluszékonyságot távoztatván, vigyázásban ~'/~:~.;:~:
legyünk.

A mértékletesség tiszti és tulajdon cselekedete az, hogy határ
ban és rnérték-alat tarcsa a testi gyönyörűségekre hajlandó gyarló
ságunkat. Mert, hogy az emberi nemzet el ne fogyna, azt rendelte
Isten, elsőben: hogy szaporodás-által sokasodgyék, és ember, sok
káig nem élhetvén halandósága-miat, maradéki-által világ végéig ter
jeszsze az emberi nemzetet. Ebben, hogy ember meg ne fogyatkoz
zék, gyönyörűséget rendelt Isten a szaporodásban. Másodszor; hogy

Ilázlnány Péter művei. VII. kötel. 32
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magán kinek-kinek élete és egéssége megtartassék, nem csak alu
vást, hanem ételt, italt rendelt Isten a táplálásra. És mivel, ha az
étel, ital keserű vagy ízetlen vólna, senki nem ennék annyit, a
menyi szükséges táplálására: Istennek kegyes gond-viselése azért
adott gyönyörűséges ízeket az étkekbe és italokba, hogy ezekkel
ember édesedgyék a maga gond-viselésére; és, kedvesen eleget
tévén szükségének, megismérné Istenének jó-vóltát, ki ennyi külörn
böző kedves eledelekkel magához édesít, hogy szeressük őtet és
hálákat adgyunk jó-téteményiért.

Tcmperantia A mértékletesség azért arra néz, hogy ember ezeket a gyönyörű-

ilt Ciba. ségeket Istentűl rendelt nyomban tarcsa: az ételnek menyiségét,
rninéműségét, helyét, idejét, módgyát, végét, határban hordozza;
a végre egyék, hogy Isten akarattya- és rendelése-szerént táptállya
testét; annyit egyék, a menyi nem ártalmas a léleknek.

Tulajdon jósága az Isten fiainak és az igaz keresztyéneknek
I Gen. 8. v. 21, a mértékletesség. Mert az embernek l minden vágyódása és érzé-

cap. 6. v. 5. kensége hajlandó lévén a test kedvezésére : megtartóztatni magát
attúl, a mihez kedve hajt, a mi gyönyörködteti az érzékenségeket,
a mire hajol maga kín nyén a természet; és nem világi tekíntetért,
vagy üdő-szerént-való jókért, hanem lélek üdvösségeért és Isten
tisztességeért tartóztatni: oly nagy dolog, mellyet Istennek kivált
képpen-való malasztya- és mennyei gyönyörüségek reménsége-, sőt

kóstolása-nélkül senki végbe nem vihet. Mert, valakik a mennyei
boldogságra nem függesztik szívöket azoknak, DEUS Venter est,

2 Philip. 3. v. istenek hasok: és, 2 Desperantes, tradant se impudicitice, a mennyei
19. Ephes, 4. jókrúl kétségbe esvén, fajtalanságokra vetemednek.

v. 19.
Noha azért a keresztyéni mértékletesség czél1ya és határa az,

hogyatartóztatások sanyargatásával Isten akarattyának eleget
tegyünk, és néki kedveskedvén, a lélek bírtoka- és engedelmessége
alat, zabolán tarcsuk a testet; de azért sok és nagy-hasznú esz
tenek vannak, mel1yek a mértékletességet édesíti k.

ELSŐ és igen tekíntetes jó gyümőlcse a mértékletességnek az,
hogy egésségünket őrizi és életűnket hoszszabbíttya.

Embernek testi javai-közöt, drágáb és kedvesb kincse nincsen
az egésséges életnél. Ezt magunkban érezzük, és a Szent Irás

• Prov. 16. v. homály-nélkül taníttya, mert azt mongya: hogy, 3 Dulcedo aniuu»,
24. sanitas ossium ; az egésség: lélek édessége. E mel1et nem csak

4 Eceli. 30. v. azt írja a Bőlcs, hogy, 4 Jucunditas cordis, hac est vita hominis:
23. et exultatic viri est Iongceuitas : nincs nagyob öröme aszűnek,
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mint a hoszszú élet, hanem az egésséget egybevetvén minden
világi jókkal, azt írja: hogy, l Melior est pauper sanus, et fortis I Eccli. 30. v,

viribus, quam dives imbecillis. Melius est corpus validum, quam 14.15.16.

census immensus. Non est census, super censum salutis corporis,
job az egésséges szegény, hogy-sem a beteg gazdag; rninden gaz
dagságnál job a test egéssége.

Ollyan az egésség emberben, mint a só, mely ízt ád az étkek-
ben ; mert a kinek egéssége nincsen, semmi alkalmatosságnak és
gyönyörűségnek ízit nem érzi; hanem magának terhes, mindenek-
hez kedvetlen. Ollyan, mint a nap, mely ha nem fénylik, mindenek
szomorú setétségben, soványon és vidámság-nélkül maradnak.
Ugyan-is, mi gyönyörűsége lehet a betegnek az ékes-öltözetű fris
palotában, ha éjjel nappal kínlódik benne; mikor az egésséges
szegényember édesdeden aluszik alacson hajlékában? Mire-valók
a vetett asztal, a külörnböző eledelek, a válogatott borok, ha a
betegben csömört szerez az étkek látása és a doktor egyebet nem
hágy főtt víznél innya; mikor a vastag legény gyönyörűségesen

észi szalormáját és édesdeden iszsza savanyú borát? Mit használ
az arany vagy tallérral-dagatt erszény az ágyban-kínlódó beteg-
nek, ki minden kincsén megváltaná ha lehetne a szörnyű fájdal-
mat, mellyel a köszvény, aréna, cólika esigázza őtet? Semmivel
nem gondol, semmiben nem gyönyörködik, semmit nem kímél, a
kit kínoznak a betegségek. És úgy tetczik, ottan nem övé, a mie
vagyon, mihent megbetegszik: mert a doktor erszényét arannyal
kel tőlteni, a barbély kezét ezüsttel kel kenni, a patikáros rnű-

helyét tallérokkal kel ostromolni. Egy szóval : akár-mely hatalmas
gazdag légyen ember, mihent megbetegszik, alacson emberek adó-
zója lészen; és sokan úgy járnak, mint amaz aszszony, melyrűl az
Evángeliomban olvassuk, hogy, 2 bt medicos erogavit omneni sub- ~ Luc. 8. v. 43.

stantiam suam, nec ab ullo potuit curari ,. orvosokra költötte min-
den javait, de semmit sem használtak néki.

Ki győzné számlálni a betegek kínnyát és sanyaruságát ? Ki
tudná megmondani, menyi metélések, égetések, keserű italok,
útálatos falatok, szemérem-míat ki nem mondható részek kínozásit
szenvedik a betegek?

Isten ostorának nevezi a Szent Irás, hogy orvos kezébe adatunk;
3Qui delinquit in conspeeiu ejus qui fecit iiliom, incidit in manus 3 Eceli. 38. v.

medici; mindazáltal a betegségek fájdalmi arra viszik az embert, 15.

hogy a doktort szorgalmatoson kerestesse, meszszünnen elhozassa,
32*
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óráját és szempillantását alig várja, hogy láthassa. Mikor házába
lépik, szép szóval köszönti; szavát úgy fogadgya, mint-ha Isten
parancsolná: dícsíri, köszöni, ajándékokkal jutalmazza kínozásit ;
mert az élet és egésség megtartása mindent kedvessé tészen. A
fösvény kereskedő örömest tengerbe hagyigáIlya gazdagságit, hogy
a hajót künnyebítvén, életét megtarcsa. A kinek háza megyúlad,
veszni hadgya javait, csak magát megmencse ; és a mint az ördög

l Job, 2. v. 4. mondá: l Universa. qua habet homo, dabi! pro anima sua .. mindenét
elkölti ember, hogy életét és egésségét megtarcsa.

Értették ezt a pogány bőlcsek. Azért dicsíri Aristáteles, a mit
2ArisLl.Ethic. az Apollo temploma ajtajára írtak: "Uptima, si valeas, res est:

cap. 8. quod quilibet optat ; hogy legjoh a világi jók-közöt az egésség.
~ Plutar.deVir- Erre nézett Pluiarchus, nem egyszer írván, hogy, 3 Bona valetudo
tute MfioraJi. in omnium optima videtur : ut pote sine qua, nihil juoen; dioitice, nihil

ne.
Idem repetít, liberi, nihil regia, qua diis cequat, potestas. lpsa quoque virtus, ea

De Am~r~ ~ra- absenie, inutilis esi; minden külső jóknál job az egésség, mely-
terno. initio.

nélkül semmi gyönyörűség nem lehet egyéb külső jókban; sőt

nagy jóságok gyakorlására-is alkalmatlan a beteg ember. Azért az
4 Martia1. n, 6. értelmesek a beteg ember életét életnek sem tartották; rnert, 4 Non

S
Epigr. 4

180,
1 est vivere, sed ualere, uita : nem él, hanem síndik a beteg; és, Quid

enec. ep. .
sub finem. est agri vivere? Diu mori .. a ki betegen él, sokkáig vonagodik;

Jerem. 16. v. 4. sőt, a Jeremiás mondása-szerént, Mortious agrotationum moriuntur,
halál a betegség; és a ki betegen él, sokszor meghal. A beteg
magával jó-tehetetlen, mert, mint az órában, mikor a vonó meg
bomlik, minden kerekek forgási megállanak, úgy az egésség bon
takozása alkalmatlanná tészi az embert, hogy országának vagy
felebarátjának szolgálhasson. Sőt az isteni szolgálatokban-is sok
akadékot szerez a betegség; melyre-nézve nem csak azt parancsolta

• Deut.15.v.21. Isten, hogy 5 ne áldozzanak néki betegséggel erőtlenült tulkokkal:
• Lev. 21.v.20. hanem 6 a rühes, varas, sennyedékes papokat sem szenvedte, hogy

egyházi hívatalokban forgódgyanak.
Továb mégyen a Szent Lélek: és nem csak azt mongya, hogy

7 Malach.4.v.2. az egésség Isten ajándéka; 7 Saniias in pennis ejus, és atyai óltal
8 Joan. 5. v.14. mának gyümőlcse; a betegség pedig Isten ostora, 8 mellyel sanyar

gattya bűneinket: hanem a beteg embernek fájdalmas kínnyát,
únatkozott kedvetlenségét, heában-való heverését nézvén, azt hir

9 Eccli. 30. v. deti: hogy, 9 Melior est mors, quam vita amara .. et requies ceterna,
17. quam languor perseoerans ; sokkal jobb a nyugodalmas halál a

hosszú betegségben keseredett életnél. Melyre-nézve a régi pogá-
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nyok, sem a más világi job életet nem ismervén, sem azt nem
gondolván, hogy árúló, valaki a capitany rendelése-nélkül kiál abból
a seregből, melybe őtet rendelte előtte-járója: noha fejedelemséggel,
értékkel, minden világi dücsösséggel bévelkedtek, de csak azért,
hogy betegségektűl megmenekedgyenek, megölték magokat. Julius
császárrúl írja 1 Suetonius) hogy betegessé válván, nem akart élni. l Sueton. in

Azért eléggé intették, hogy vigyázzon életére; de nem akarván Julio. c. 86.

továb élni, semmit nem vígyázott, inkáb akarván megöletni, hogy-
sem betegségben élni. Aiticus, 2 hogy megmenekednék betegségétűl, 2 Cornel. Ne

éhel ölte magát; künnyebnek itílvén maga hóhérságát a nyavalyá- pos, i~ .vita
, AttICI.

nál. Galerius 3 császár, hogy betegesen ne élne, Vita: tcedio, vim 3 Baptista Eg-

sibi gladio iniulit, fegyverrel végezte maga életét. Noha ebben nagyot natius, li: 1. in
, k ik h '1 ' , 1 '1 ' Galerío,vetette : de megmutatta', ogy nem e et az egessegte en e et; es

a hol egésség nincsen, semmi jóban öröm és nyugodalom nem lehet.
Ezt a drága kincset, ezt a világ javainak legböcsülletesb gyön

gyét: az egésséges életet) sem künnyeben, sem bizonyosban meg
nem őrizhettyük, mint a mértékletességgel, mely minden-féle beteg
ségektűl vagy óltalmaz, vagy gyógyít. Ezt a Szent Lélek világos
ígékkel taníttya, parancsolván: hogy, 4 Noli aoidus esse in omni, Eccli. 37. v.

cpulatione et ne te effundas super ontnem escam: in multis enim 32. 33. 34.

escis, erit infirmitas: qui auiem abstinens est, adjiciet vitam; a mohón-
való ételtúl óltalmazzuk magunkat, mert a sok ételből vannak a
betegségek; a ki pedig ettűl megtartóztattya magát, életét hosz-
szabíttya.

Ezent taníttyák a világ bőlcsei, kik nem csak gyalázzák Mitri-
datest, 5 Mithridates prcemium proposuu ei) qui plurimum edisset et 5 Plutar, lib. 1.

bibisset; ipse utriusque rei victoriam consecutus ; ki versent ett és Symposiacor.

kiett akár-mely ehető embert; nem csak pökik Sardanapálust, ki qu. 6.

azt akarta, 6 hogy koporsójára úgy írnák képét, mint-ha feje-felibe 6 Plutar.li.~.

emelt kézzel fittyet hánna, a kőre pedig ezeket a baromhoz-illendő de Fortuna
Alexandri.

szókat íratta: Ede, bibe, veneri induIge : nam cetera prorsus nihil
omnia; Egyél, igyál, bujálkodgyál, mert a többi mind csak semmi:
hanem azt hirdették: hogy, 7 Praclare dicium ; vesci citra saturita- 7 Plutareh. de

tem, impigrum esse ad laborem, iniale semen conseruare, res esse ~anitate td~en.
circa me IUm.

longe saluberrimas. 8 Continentia et uictu, laboribusque temperatis, 8 Plutarch, de

morborum causas, materiamque abstereimus ; dícsíretes ama régi Tranquillitate
b' animi. versus

mondás: hogy az egésség óltalmára és a betegségek távoztatására finem.

három dolog leghasznosb : egyik, hogy kelve hadgyuk-el az ételt;
másik, hogy mértékletes munkát adgyunk a testnek; harmadik,
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hogy bujasággal a magot ne tékozollyuk. Azok-is köz mondások a
doktoroknál : hogy aki sokat akar enni, keveset egyék; hasznosb
az étek, mely a tálban marad, hogy-sem a mely a gyomorba mégyen.
Az okosság és naponként-való próba-is azt mutattya, hogy csak nem
minden betegség teliségből vagyon; azért majd minden gyógyítások
a test üressítésén és fogyatásán fordúlnak. Mert érvágással, köpöllyel,
verítékezéssel levonatnak nedvességink, a purgatiók üressítik gyom
rúnkat, bélünket és egyéb tagainkat : a dietá-val és koplalással
füremednek * minden részeink. Ez az orvoslás ismérteti, hogy teli
ségből vannak a betegségek és azért kel, Contraria contrariis curarc.
ellenkező üressítéssel helyre állatni az egésséget.

I Galenus, !ib. Galenus írja, 1 hogy egésségét megőrzi, a ki elkerűli, hogy emész
de Cihis boni tetlen nyersség ne maradgyon gyomrában. A gyomor nem egyébért
ct maii succi

hadgya fővetlen és nyersen az étket, hanem hogy az eledelek soka-
sága vagy ártalmas minémüsége nem szenvedi, hogy a természet
melegsége meggyőzze és emészsze a sok eledelt; azért nagy része
fővetlen marad. Efféle emésztetlen nedvességek az ember bélét,
fejét és minden ereket megtőItvén takonnyal vagy más alkalmatlan
nedvességgel, megelegyítik és vesztegetik a tiszta vért: és addig
sokasodnak az éretlen nedvességek, hogy akár-mely kisded okból,
úgy-mint fáratságból, hidegből, melegből, forróságokat és halálos
betegségeket szereznek. Nem egyéb, hanem csak a mértékletes élet
óltalmazza a gyomrot az illyen ártalmas nyersségektűl; mert a ki
mértékletes, nem terheli a gyomrot sok és gyakor étellel, hanem
annyit ád néki, amenyit künnyen és jól megemészthet : azért nem
félő, hogy fővetlen oszollyon az étkek nedvessége egyéb tagokra.

Nem csak a betegségek belső taplóit távoztattya a mértékletes
élet, hanem a külső ártalmaktúl-is vastagon őriz. Mert amely
test nem bévelkedik alkalmatlan nedvességekkel, abban sem hideg,
sem meleg, sem fáratság, sem külső dög, nem künnyen szerez

.. Laért. !ib. 2. nyavalyát. Azért írja 2Laertius, hogy noha Athénas várasában gyak
de Socratc. ran regnált ametígy: de Sócrates-nek nem ártott; mivel mérték-

letes életével tisztán tartotta testét.
De mi szükség erre meszszünnen keresni bizonyságot? Minden

napi próba mutattya, hogy a vízi-betegséget, köszvényt, colicát,
szédelgést, fő-fájást és egyéb betegségeket vagy mindenestűl meg
gyógyíttya a mértékletes élet, vagy úgy megerőtleníti, hogy szen
vedhetők lésznek; noha azon betegségek győzhetetlen erőt vész-

* Tisztulnak, fűrdődnek.
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nek és szörnyű kínokkal öregbednek naponként azokban, kik tor
koknak kedvezvén, tobzódnak, dősölnek. Azért, noha a pogányok
nem csak a fajtalan Vénust, a lopó Mercuriust. a gyilkos Mársot.
a házasság-törő Jupitert, hanem a has-hizlaló, telhetetlen Bacchust-is
istennek tartották és követésreméltónak álították, mindazáltal, a kik
bőlcseséggel tekíntetesek vóltak közöttök, mind tanításokkal tiltot
ták, mind erkőlcsökkel kárhoztatták a mértéktelen zabállást, mint
élet-fogyató mérget.

De hogya pogányokrúl ne szóllyunk, az egyházi 1 Historiák- l Euseb. Hb. 2.

ban olvassuk Szent Jakab Apostolrúl, hogy, Ab utero matris, vinum 22·h~~:~~~0.
et siccram non bibit, animalium carnibus se abstinuit ; keresztelő p

Szent Janost követvén, bort és részegítő italt nem kóstolt; húst
soha nem ett. 2 A Szent Mark tanítványi nap-enyészetig nem ettek, 2 Euseb. lib. 2.

sem ittak. Sokan harmad-napban, némellyek hatod-napban egyszer cap. IG.

ettek, gyékényen háltak, bort nem kóstoltak, Aqua solailtis potio,
sale et hyssopo, pro obsonio et pane utuntur, 3 víz vólt italok, 3 Clemens. 2.

a kenyér-mellet, étkek só és hísop vólt. Clemens Alexandrinus pred.agfjOg. c. 1.
tn ne.

Szent Máté Apostolrúl azt írja, hogy, Seminibus, baccis, oleribus
utebatur, absque carmbus. hús-nélkül, magvakkal és füvekkel táp
lálta életét. A régi rernetékrűl Szent Jeronimus írja, hogy buj a
ságnak tartották, ha ki főttet evett. A kik csak száraz kenyérrel
éltek-is, azt írja Cassianus, hogy 4 napjában, duo paximatia, két 4 Cassian. Col

czipócskát ettek, mely mind kettő sem nyomott egy fontot. És lat. 2. c. 19.

mivel nem vólt elég éhségek óltására a két falat czipó, 5 némel- 6 Cassian. ibid.

lyek semmit egy nap nem' ettek, hogy más nap a két-napi pro- cap. 24.

fonttal éhségeket enyhítenék. Remete Szent Pál 6 száz tizen-egy 6 Hiero. in ejus

esztendőt élt; száz esztendeig pusztában lakott, az első negyven vita.

esztendőben kenyeret nem ett, az-után napjában fél kenyérrel
élt, mellyet a holló hozott. Szent Antal 7 száz öt esztendejének 7 Athanas. in

kilenczvenét pusztában tőltötte, vízzel, kenyérrel élvén. Pafnu- ejus vita.

tius R kilenczven esztendőnél többet élt, noha csak száraz kenyér- 8 Cassian. Col.

rel enyhítette éhségét. Arsenius száz húsz esztendőt élt; Simeon lat. 3. c. L,

Stilites száz kilenczet ; Jeronimus nyó1czvant; Szent Agoston het-
ven-hatot. Nem egyéb vólt hoszszú életek oka, hanem, hogy, 9Qui 9EccI.37.v.34.

abstinens est, adjiciet vitam, a mértékletes ember, életét hoszszab-

bíttya. Longrevi fuere

Halhatatlanná nem teheti embert a mértékletesség, mert az Monachí : se-
éltető nedvesség valamely későre de fájdalom-nélkül-is elszárad zom.lib.6.e.34.

" Niceph. !ib. 11.
bennünk, de az a kü1ömbség, hogya kik erejek virágában, a cap. 40.
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gonosz és nyersen maradott nedvességektűl megöletnek, nagy
kínok- és fájdalmok-által végezik életeket; a mértékletes, ért em
berek pedig csak elalusznak, mint a tűz, mikor a mécsből kifogy
az olaj.

Nem csuda, ha a régi Szentek száraz kenyérrel és annak-is
l August. 10. ily kisded darabocskájával ennyi ideig éltek, mert, 1 Quemadmodum

Confess. c. 3 L medicamenta, sic alimenta sumebant, úgy nyúltak a test-tápláló
eledelhez, mint orvossághoz. Senki orvosságot, torok gyönyörű

ségért nem iszik; senki abban többet nem vészen, hanem, amenyit
2Seneca,Epist. a doktor elégnek itíl : az ételnek-is ·a szükség mértéke. 2 Tempe
88. post rncdi- rantia uoluptates, ad sanuni modum. redigit, nec unquam ad iilas

um. propter ipsas venit. Scit optimum esse modum cupitorum, non quan
tum coles. sed quantum. debeas, sumere ,. azt cselekeszi tehát a
mértékletesség, hogy ember ne egyék gyönyörűségért,hanem szük
ségért, annyit egyék, amenyit illik, nem a menyit a torok kívánna.
Azért, kinek-kinek terrnészete-, fáratsága-, éhsége-szerént annyit
kel enni, hogy a gyomor ne terheltessék, hanem künnyen emészt
hessen. Azt sem mohón kel bévenni, hanem úgy, mint ama Szent

a Vocatus Pior. Remete, 3 kitűl mikor kérdenék, miért-észik jártában? Azt felelé,
S~crates, libA. hogy, Se cibo sumendo, non quasi opus [acere, sed quasi super
Histor. cap. 18. uacaneum quiddam .. az ételt ő nem tartya derék dolognak, hanem

futó-félben végezhető hiuságnak.
Régi kérdés a túdósok-közöt, ha a külömböző étkek sokasága

4 Scnec.ep.B'i. szerez-e ennyi betegségeket ? Seneca azt írja, hogy 4 Multos l1WY

post medium. bos, mulia fercula fecerunt. Coguntur in unum sapores, ex istis,
Idem, cp. 108.

in medio. non singulares morbi enascuntur, sed multiformes ; a sok külörn-
böző étkek szerzik a sok-féle betegségeket. A Sácrates tanácsa-is

ú Plutarch. de az vólt: 6 Cauendos esse cibos, qui non esurientes ad edendum invi
Sanitate tuen. tant, cauendos potus, qui non sitlentes ad bibetuium illcetant. hogy,

Et de Garruli- " . I " r k '
tat. in fine. Et ha egessegünket szerettyük, el cerűllyük azokat az et eket es ita-

lib. de Curiosi- lokat, mellyek édes ízekkel, éhség- és szomjúság-nélkül-is, ételre,
tate. italra. izgattyák a torkot. Nevezetes doktorok szavait és okait fel-

ű Macrob. 7. jegyzette Macrobius 6 és Plutarchus." kik azt vítatták, hogy, 81\7ov05
Satumal. e. 4. et oeteribus ignoios morbos, ex ciborom varietate gigni,. a sok új

7 Plutar. !ib.4., ,., k
Sympos. Pro- betegsegeket, mellyeket a régiek nem érzettek, az étke külöm-

blcrn, 1. bözési szerzik. És ha az emberek egyféle étekkel megelégednének,
~:I~;~:C~;:~: ennyi betegségek nem válnának. Mert a külömböző étkek nem

csak azzal nevelik a gyomor emésztetlen nyersségét, hogy a sok
ellenkező-természetü eledelek-közzűl ki hamaréb és künnyebben, ki
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későbben és nehezebben emésztődvén, eggyik a másikat megecze
tesíti a gyomorban, hanem az étkek külömbsége azt cselekeszi,
hogy kelletinél többet észik ember, 1 Quia varia condimenta, l Macrob. loco
gulam, ultra quam natura necesse est, lacessunt 2 tamquam edendi 2 Ge~:~astoiib. 7.

irritationes, per improbani saiietaiis tasciciam. mert arra találtattak cap. '16.
a külörnböző ízek, hogy ingerellyék embert a kelletlen ételre.
És így, mind -sokasága, mind külörnböző tulajdonsága az étkeknek
sok és nagy betegségeket szerez.

Vannak 3 túdós orvosok, kik, noha a sok ételt ártalmasnak 3 Hos referunt

vallyák, de az étkek külörnbözését nem kárhoztattyák, sőt a sovány pM,acrobhius ,et
utarc us, 0-

és csak egyféle étket alkalmatlannak alíttyák. Láttyuk, hogy az cis citatís,

oktalan-állatok nem torkosságból, hanem természet oktatásából sok
külörnböző füvekkel, ágakkal, magvakkal, gyümölcsökkel tápláltat-
nak. A doktorok-is minden orvosságokban, ellenkező-erejűfűveket,

fákat, érczeket, földi, vízi gyökereket elegyítnek. A mí testűnk-

nek-is külömböző részei, külö mb-féle táplálást kív ánnak ; és, a rni
nagyob, mivel étek-nélkül nem élhetünk, az étel pedig gyomor
kívánás-nélkül merő betegség, úgy tetczik, 4 Elaborandum est com- 4 Macrob. loco
mento varietatis, ut appetitus provocetur; valami külömböző ízekkel citato.
izgatni kel a gyomor-kívánását; csak hogy ezt zabolán hordozzuk
és a felettéb-való ételt, italt távoztassuk. Mert, Qui sui potens est, Macrob. ibid.
modum servat in mensa asiana : excedit impatiens, et si holere
vescatur; a ki magát tekéIletes mértékletességgel zabolán hordozza,
a királyi asztalnál sem hágja-el a határt, a ki pedig tűrhetetlen,

a káposzta-ételben-is zabállik.
Ezeknek mindenike mond valami igazat, de most azon ne

akadozzunk, hanem mennyünk továb.
MÁSODIK haszna a rnértékletességnek az, hogy sok gonosztúl

oltalmaz, sok lelki jákkal ékesít. Miképpen, ha a dobzádás magán
nagy vétek nem válna-is, elég válna gonoszságára, hogy kapuja
és ajtaja sokféle bűnök rútságának, mellyek ő-belőlle származnak;
a mint másut megmutaták, azon-képpen, ha egyéb já nem válna a
mértékletes életben, az elég válna, hogy sok veszedelmes bűnöktűl

óltalmaz. Mert bizonyos, hogy, "Saturati, obliuiscuntur Dei; a teli 5 Osere,13.v. 6.
has künnyen elfeletkezik Istenrűl, És gyakran úgy jár, mint Lysi-
machus király, ki, mikor a szornjúság-miá ellenség rabságába ejtette 6 Pl h d

.» utarc . e
válna magát, a víz-ital-után sírva kiáltá; 6 Heu mea improbitati, Sera Numints

qui ob voluptatem tantittam tamque breuem tanto excidi reeno! vin?icta, ín
, , o medio. Et, de

Jaj, ki bolondúl cselekedtem, hogy ily kicsiny és rövid gyönyörű- Sanitat, tuen,

Pázmány Péter művei. VII. kötel. 33
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ségért ily nagy királyságot veszték ! Mert, a ki torkát mérték
letesség zaboláján nem hordozza, hasáért Istenét megveti, és, a

I Philip. 3.v. 19. Szent Pal mondása-szerént, 1 hasát istenné tészi.
S. Bd~rnard:t de Bizonyos a Szent Bernard mondása, hogy, Pinguis t/enter non

or me VI re.
ante medium. gignit tenuem sensum ; a kövér hasnak nincs éles elmélkedése. Mert

a sok éretlen nedvességek és nyers füstök temérdekségi, mellyekkel
teli a jó-lakók feje, az érzékenségek csatornáira szivárkozván, úgy
bétőltik és megrekesztik az-útakat, mellyeken a szemre, fülre és
egyéb érzékenségekre kellene terjedni az éltető és vidámító gyenge
szelleteknek, hogy üdőnap-előt megtompúlnak az érzékenségek.
És, mikor annyira nevekednek a sok ételből emelkedett nedves
ségek, hogy az agyunk-veléjét hideg taknyokkal megtőltik, egyéb
nyavalyák-közöt feledékennyé tésznek, az okosságot megtompíttyák,
az akaratot minden jó igyekezetre megrestítik. Azért mondotta

2 Seneca, ep. Seneca, hogy, 2 1lIirum est aliquid fortiter dici, ab homine mollitieni
33. initio. professo ; a ki has-hizlalásra adta magát, nem hogy valami tekín

tetes nagy dolgot cselekedhetnék, de csuda, ha csak bátorságos
szót is mondhat. Értette ezt Julius császár; azért, mikor íntették

s Plutarch. in. vólna, hogy Dolabellá-tsú és Antonius-túl őrizze életét: a Negavit
Bruto. crassos hos et comatos, sibi metuendos ; sed pallidos illos et maci-

lentos. Brutum et Cassium designans : azt mondotta, hogy nem
tart az illyen kövér-hasaktúl, hanem a Brutus és Cassius halvá

4 3. Reg. 4. v. nyodott ösztövérsége szerez néki félelmet. Salamon 4 bőlcseb vóJt
5 prov~~O.v.2. minden embereknél; mihent a jó-lakásnak adta magát} 5 Stultissimus

uirorum, minden embereknél bolondabbá lett, mert lelkérűl, üdvös-
63.Reg.1!.vA. ségérűl, Istenérűl elfeletkezvén, 6 pogány aszszonyok kedveért bál

ványok rabja lett; és e mái napig kétségben maradott, ha üdvözült-e
vagy örökké elkárhozott? Annibalt meg nem győzheték a rotnai

7 Livius, li. 23. hadak, meggyőzék a Capua váras jó-lakási, mellyekkel aszszony
longe .ante me- emberi puhaságra juta, mind maga, 7 mind győzedelmes hada.
Flor~~~~iÍ). 4. A romai birodalrnot sem egyéb vesztette, hanem hogy a sok jó-lakó
cap. ~. ~aus~ nemzetségeket meggyőzvén, azok erkőlcsit és jó-lakásit Roma meg-
calamitatis, ru- rÓeÓr

mia felicitas. tanula.
Plin.li.33.c.1!. De, hogy summában foglallyuk a mértékletes életnek lelki
8 Prosper.Iib. hasznait, hallyuk mit ír errűl Szent Prosper: 8 Tem.peraniia facit
3. delvlt'tre co

1n9-
sobrium, pudicum, tacitum, serium. Hcec affectus temperat ; dcsideria

temp a. c. . .,
Plutarch. li. de sancta multiplicat ; vitiosa castigat ,. cogitationes uanas remouet ,.
t~an.qu~llitate ignem libidinis extinguit ; a mértékletesség (úgy-mond) józanná,
ammldi~~ me- szemérmetessé, halgatóvá, gond-viselővé tészen. Ez a hajlandó-
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ságokat zabolán viseli, a gonosz szándékokat elkergeti, a bujaság Vini et car

tüzét elóltya, mert, Sin e Cerere et Libero, friget Venus,. kenyér- nium plenior
usus, corpus

és bor-nélkül meghidegűl a test kaczérsága. Azért minden Szentek quidem vali-

mértékletességgel orvosiották testi indúlattyokat, tudván, hogy Isten dum facit: ~ni-
, " '.f.' mum vero lm-

malasztya- es segítsége-után foganatosb eszköze nincs a tiszta becillumet fra-

életnek, mint a mértékletesség sanyargatása. A cilicium) az ostorozás, gilem

vigyázás, fáradás, külső orvoslások, mellyek enyhítik a testi indúla- ~~~~I~n~b~I;~
tokat, de annak belső okát és forrását egyéb el nem óltya, hanem Predagog. c. 1.

a mértékletesség, mely megszáraztya és hidegíti a testben-lévő ~~ibfiu:e ~e~~~t
nedvességek bévségét és melegségét, mellyekből szoktak nevekedni dremon omni

a buja indúlatok. um pessimus,
quem non vere-

Mivel azért lelki és testi nyavalyái nk-ellen nincs job orvos- bor appellare

ságunk mint a mértékletesség, ezt ne csak böcsüllyük, hanem ventri-dremo-
nem.

rendelésit úgy kövessük, mint a betegek a doktorok hagyását. Az
ördögnek első harcza az emberrel, 1 étekrűl vólt. És, mivel Ádamot l Gen 3. v. 6.

arra vivé, hogy egy almaételért paradicsomot elveszté; Esaut "úgy 2 Gen.25. v.33.

megcsalá, hogy egy tállencsén eladá örökségét; az Israel fiaival
3 az egyiptomi büdös hagymákért mind szabadságokat, mind téjjel 3 Num. ll. v.5.

mézzel-folyó országokat örömest elhagyatá. Ennyi győzedelmek

ernlékezetiből, azon harczot újittya szűnetlen ellenünk. De eszűnkön

járjunk és a Christus példáját kövessük; ki, mikor bajt akart vínyia
az ördöggel, eléb negyven-napi bőjtöléssel erőtleníté ártatlan testét
és az-után szóval-is kifejezte, hogy 4 0 ly erős ördög vagyon, <Mat.l7.v.20.

mellyet külömben meg nem győzhetünk, hanem bőjtöléssel és
imádkozással.

Mikor azért torkosságra izgat a Sátán, úgy gondolkodgyunk,
mint ha Isten ő-maga látható-képpen azt mondaná: GQuacumque 5 Gen. 2. v. 16.

die comederis, morte morieris ; mihent a toroknak kedvezsz, halál
fia lész; Isten kedvéből kiesel, ördög rabságába vettetel. Bezzeg,
ha ezt gyakran eszünkben forgatnók, künyű volna pórázon viselni,
sőt mindenestűl megfojtani a gonosz kívánságokat. Eszébe forgott
ez Jósef-nek; és azért vett oly dücsösséges győzedelmet a testi
kívánságok-ellen. 6 Pénzen vett rabja vólt aszszonyának : meg- fl Gen. 39. v. 1.

szerette 7 és bujaságra ingerlette aszszonya: nem egyszer, kétszer 7 v. 7.

ingerlette ; hanem, 8 Per singulos dies molesia erat adolescenti, oly 8 v. 10.

gyakran és fáradhatatlan ostromlotta, hogy csak egy nap sem
hadta nyugodni az ifiat, úntalan rajta kapdosott: oly erős kéré-
sekkel szorgalmaztatta, minérnűk szoktak lenni egy szép személy
édesgetési, ifíú- és szolga-előt; kivált-képpen, mikor tisztessége és

33'
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élete vesztésében járt az engedetlenség. De a szent ifiú megismér
I Seneca.Jib.é. teté, hogy, l Rerum honestartem pretiu tn in ipsis est. 2 Nemo pluris
de Bene~ciis, testimat oirtutem, quam qui boni viri [amam perdidit, ne conscien

2 Id:;~'ep: 81. tiam. perderet .. a ki nagyra böcsülli a jóságot, inkáb elveszti
post medium. tisztességes hírét, nevét, hogy-sem. megsércse Ielki-isméretit ; azért

a lelki halál félelmével, meggyőzé Jósej a világ gyalázasok és
8 Seneca, ep. kínozások rettegését. Mert, 3Qui virtutem suam publicari uuli, non
113. in fine. virtuti laborat, sed gloria: Non vis esse justus sine gloria? At

mehercule, scepe justus esse débebis cum injamia,. et tunc) si sapis,
maia opinio bene paria, delectabit" nem tudgya a jóságot meg
böcsülleni, a ki ezt csak tisztességért követi: mivel az igaz ember
elveszti inkáb tisztességét, hogy-sem megmocskollya erkőlcsét: és
gyönyörűségére vagyon a gyalázat és kissebség. mellyet jámbor
ságával talált.

De Somno. De mivel a Christus vendégi nem csak vékony ebéddel elé-
gedtek, hanem a pusztában harmad napig vígyáztak Christussal :
lássuk rövídeden, mely szükséges az aluvás mértéklése.

A gyarló testnek oly szükséges a nyugodalmas álom, mint
Nimia vigilia, az étel, ital: mert szűnetlen nem munkálkodhatnak az érzéken

deliriumadfert. ségek : azért, ha aluvással nem nyugodtatnak, megfogyatkoznak.
Az emberi elmének-is sok szorgalmatoskodásit és búsulásit félbe

4 Cic. 2. de Di- metczi és elhagyattya az álom. Azért írja Cicero) hogy, 4Perfug"Íum
vinat. in fine. videtur omnium laborum et sollicitudinum esse somnus ; az álom

minden vígyázó fáratságok és gond-viselések künnyebbítője. A bőlcs

6Senec.in Her- poeta továb mégyen és az álomrúl azt mongya: "Tuque o domitor
eule. somne laborum : requies animi: pars humana: melior tnice ; bogy

az álom rnúnka-künnyebbítő, lelki nyugodalom-szerző és az ember
6 Plutarch.L de életének legjob része. 6 Servi) herilium negotiorum. obliviscuntur
Superst.iti.one. dormientes : compeditis vincula relevat somnus : intiamationes circa

sub Init. ) j"

oulnera, jerinceque carnis depastiones et dolores, a sopitis recedunt ..
a rabok vasát, a betegek fájdalmát, a szolgák kötelességét az

7 Aristotel. 1. aluvás künnyebbíti: és a rnint Aristóteles írja, 7 az aluvástúl
Ethie. eap.13. vagyon hogy életünk hasonfelében a nyomorúlt kúldús nem aláb-
Somnus otium '

est Animee : való a hatalmas fejedelmeknél: mert sem nagyob, sem kevesb
A m~seri.s f~l~- állapattya nincs a királynak, hogy-sem a kúldúsnak, valamíg

ces, tn dimidio
vitro nihil alusznak.
differunt. Noha ezek igazak: de az-is igaz, hogy a felettéb-való és

mértéktelen aluvás betegségeket ; és a drága üdő vesztegetéssel
egyetemben sok testi, lelki károkat szerez. Azért mongya Salamon:
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1Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat : hogy testi, lelki l Prov.20.v.13.

szegénységre jút, a ki az aluvást szereti. 2Amos Próféta pedig jajt 2 Amos, 6. v.

és nagy jajt kiált azokra, kik drága ágyakban, gyenge pelyhek- 1. 4.

közöt aluszékonykodnak.
Elsőben azért: miképpen, "Somnus, sanitas ÍJt hominc parco,. 3EccI.31.v.24.

az álom egésséges, ha mértékletes: úgy a sok álom mind a test-
nek ártalmas, mind a léleknek és külső gond-viseléseknek. Mert a
Hippcorates tanítása-szerént: 4 Somnus et uigilia, si modum. exces- 4 Hippocr. 2.

scrin: mala : mind a sok aluvás mind a sok vígyázás ártalmas. Aphoris..3..Ga-
. '" lenus Ibi.
Es kivált-képpen az ifiakrúl írja Varro) 5 hogy a sok álom meg- 6 Varró, ap.

tompíttya és a szép tudományokra alkalmatlaníttya elméjöket: Gellium, li. 4.

puhákká és aszszony emberhez illendő gyengéltetésre vágyódókká cap. 19.

tészi őket, a testet pedig sok betegségekhez készíti. Igen meg
csalatkoznak tehát, a kik egésség kívánásért sokat alusznak, mert
azzal ártalmat szereznek egésségeknek; mivel a sok 6 aluvás felet- 6 Aristat. Sect.

téb megnedvesít minden tagokat, mint a vígyázás megszárazt ; 2171. Psrablem.
. amnus,

miképpen azért, ha ki nem hánnyuk, hanem a húsban hadgyuk tum carpara

forrani és főni a tajtékot, elveszti ízit és jóságát az éledel : úgy, tata,tu~mem-
ki l 'k ' ká I l' ". 'b "l ' k bra síngula,a l a usze any es mun ava (l nem UZI teste o a nedvessege et, facit segníora,

nem csak az érzékenységek tompúlnak, hanem a betegségek-is
ágyat vetnek. 7 Lorpora 1limium dormientium , fteda : color) ut 7 Sene.ep.122.

morbo pallentibus ; languidi, et evanidi albeni, et in vivis caro
marticina est: quanto plus tencbrarurn in animo est? Stupei, caligat ,.
rút-színü, beteges, ostoba, úgy-mond Seneca, a ki sokat aluszik;
rútabbak, a kik, ln eadem urbe antipodes SU1lt) velünk egy váras-
lakván, éjet nappá, napot éjjé tésznek : éjjel vígyáznak, észnek;
nappal hevernek, alusznak.

Másodszor: azért ártalmas a sok aluvás: mert a minél semmi
drágáb nincs a külső jók-közöt, azt heában vesztegeti és téko-
zollya : tudni illik az üdőt. Méltán nevezik, 8 Praoeptum saluiare, 8 Sene. ep. 88.

üdvösséges parancsolatnak azt, hogy, Tenipari parce) az üdőt in fine.

megkíméIlyük, mert, »Unius temporis honesia avaritia est ; minden 9 Sen. de Brevi

egyéb dologban gyalázatos a fösvénység, csak az üdő-kiméllésben tate vitee, c. 3.

dicsiretes. Seneca azt írja magárúl, hogy, lOBrevissimo somno utor: IOSenec.ep. sa.
satis est mihi, vigilare desiisse. IIPartem noctium. studiis vindico: II Senec, ep. 8.

non vaco somno, sed succumbo ; et oculos vigilia [atigaios, caden- initio.

tesque in opere detineo : keveset alutt, szunnyadással megelégedett,
a~ éts~aka részét olvasásban tőltötte, vígyázással fáradott; és 12 Sen. ep. 117.

félig behúnyt szemeit munkában tartotta. Mert ha, 12 Vitam nobis- sub finem.
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cum dividit somnus, az álom osztozik velünk és életünk felét
elvonsza : Ex tempore tam angusto et rapido. quid juvat majorem
partem mittere in vanum? Micsoda okosság vólna ily rövid, ily
hamar-múló üdőnk maradék részét heában mulatni? Mely mondás-

l Bernard. Ser- sal azt jelenti, a mit Szent Bernárd 1 világosban magyarázott:
mdonM·adFtraDtre~ Nihil temporis tam deperit de uita nostra) quam quod somno deou-

e. on e el r
circa medium. iatur ; életünk idejében egy rész sem vész úgy el, mint ameIlyet

álomban tőltünk : mivel, mikor aluszunk, ollyanok vagyunk, mint
hóltak, mint tőkék; azt sem tudgyuk, ha élünk, vagy halunk.
Azért ha gyalázatos, a ki pénzét és örökségét heában vesztegeti:
menyível vétkesb, a ki a drága üdőt ártalmas aluvásban haszon-

2 Senec, ep. 1. talanúl tőlti? holot, 2 Omnia aliena sunt) tempus tantum nostrum ;
az üdőnél tulajdonab javunk sincsen. Az pedig úgy múlik, hogy,

• 4. Esdr. 4, V. 3 Revocare diem qui praieriit , nemo potest ; ha egyéb marhánk
5.6. elvész, megtalálhattyuk : de az elmúlt napot senki viszsza nem

hozhattya,
Keresztyének, ha kik világi bőlcseséget tanúInak, álmokat sza

kasztyák; és, a mint Demostenes-rűl olvassuk, szégyenlik, mikor
valamely műves idejébben ébred munkájához, hogy-sem ők a tanú

• Cic. !ib. 4. láshoz; 4 Themistoclem, Miltiadis trophcea a somno suscitabant.
Tu~cul. Qd~rest. Demosthenes dolere se ajebat, si quando opijicum antelucana victus

Jn me 10.

Laért, in Ari- esset industria. Ha Aristáteles, üdőt akarván nyerni a tanúláshoz,
stetele. mikor szunnyadni akart, eggyik kezében réz-golyóbist tartott, mely

Utjugulent ho- az alat-való medencébe esvén, zengésével felébresztené; ha a lopók
m
d

ines, tsu1rgtunt és út-álló latrok édes álmokat megszakasztyák, hogy elszánt gonosz-
e noc e a 1'0-

nes rut teipsum ságokat végbe-vigyék, menyivel inkáb illik, hogy a mennyei tudo-
serves; no~ e~- mányok bőlcseségeért, az örök bóldogság elnyeréseért vígyázzunk,

perglsccns . d' "
5 Ephes.5.v.16. 5Re imentes tempus, es el ne vesztegessük az üdot, mellyet Isten
6 Ga1at.6.v.l0. arra adott, hogy abban, 6 Dum tempus habemus, operemar bonum;
7 Apoc.l0.v.6. jót cselekedgyünk, mert az-után 7 nem lészen üdő, melyben üdvös-

ségünket kereshessük. Nagy szükségünk vagyon a vígyázásra. A
tábori vitéz, ha szunnyad, csak földre heveredik; a halász étsza

8 Gen. 31.v. 40. kákat tő1t álom-nélkül; 8 a jó pásztor ég-alat talpon virrad, noha
csak azért vígyáz, hogy juhait a farkas meg ne szaggassa. Ha az

8 Chrysostom, oktalan baromért így vígyázunk: 9 Qualem decet sollicitudinem gerere
Hompi!. 221' ad de anima rationali, omnium pretiosissima, nec cequiualentem. totunt

opu.
pariter orbem, habente? minémű vígyázással kel gondot viselnünk
a lélekre, melynél e világon semmi drágáb nincsen; sőt az egész
világ sem ér egy lelket?
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Ezt jól meggondolván, gyakran azzal serkencsük magunkat,
a mivel ébresztették Jónást: 1 Quid tu sopore deprimeris? Surge} I Jonee, 1. v. 8.

invoea DEUM; Mit nyújtózol ? Mit mulatod álommal a drága üdőt ?
Kely fel, szolgály Istennek. 2 Hora surgendi, non te trices; a míkor >EccI.32.v.15.

órád vagyon a felkeléshez, ne nyújtózzál. 3 Discurre, festina ; ne 3 Prov. 6. v. 3.

dederis somnum oeulis tuis, nec dormitent palpebrce tuce ; serény-
kedgyél, gyorsalkodgyál; bé ne húnnyad szemedet; ne aludgyál
most, rnert, 4 Tempus non erit amplius , majd elszakad kötele éle-> Apoc.lO.v.6.

tednek és nem lészen üdőd a mennyei boldogság nyeréséhez ; 5 Beati 5 Luc. 12.v. 37.

servi, quos, cum venerit Dominus, ittvenerit vigilantes .. bóldog, a kit
üdvösség-keresésben, a kit vígyázva talál Isten, mert azt minden
javainak uraságával gazdagíttya; és nem adat Apostolival száraz
kenyeret és kevés halacskát éhsége enyhítésére, hanem, 6In ccena 6 Apoc.19.v.9.

nuptiarum Agni, prcecinget se et ministrabii " a Bárány menyegzeje Luc. 12. v. 37.

lakodalmának mennyei vacsorájához ülteti és maga kezeivel, bévsé-
gesen osztogattya bóldogságát. Melyre jutasson minnyájunkat az
Atya, Fiú, Szent Lélek Isten Amen.

PÜNKÖST-UTÁN VII. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista} könyvének hetedik részé
ben. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok isteni
félelemmel.

Az üdöben 7 monda JESUS az Ő tanítványinak : meg- 7 Matt. 7.v.15.

ójátok magatokat a hamis profétáktúl, kik hozzátok jőnek

juhok öltözetiben, belől pedig ragadozó farkasok; az ő

gyümőlcsökből megisméritek őket. Vallyon szednek-e a
tövissekrül szölöket P vagy a bojtorjánokrúl fügéket? Igy
minden jó fa jó gyümőlcsöket terem: a gonosz fa pe-
dig gonosz gyümőlcsöket terem. Nem teremhet gonosz
gyümólcsöket a jó fa, sem a gonosz fa nem teremhet
jó gyümóicsöket. Minden fa, mely jó gyümölcsöt nem
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terem, kivágatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümől

csökrül megisméritek őket. Nem minden, a ki nékem azt
mongya: Uram, Uram, mégyen a mennyek országába;
hanem a ki az én mennyei Atyám akarattyát cselekeszi,
az mégyen mennyek országába.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppültetire tanuságot vehessünk,. és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tcliyesitcsuk, kérjünk aítatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Mint kel a bárány-bőrbe őltözött farkasokat megismérni.

Nagy árron és drága kincsen vette Christus a mí lelkünket;
l l. Petr. l. v.18. mert ennek szabadulásaért 1 nem aranyat, ezüstöt, hanem maga

Szent Vérét adta, mikor a kertben véres verítékkel harczolt éret
tünk; mikor az ereket kereszt szegeivel, óldalát dárdával megnyit
tatta, egy cseppig minden vérét kiadván váltságunkért. Azért szor
galmatoson őrzi Christus a mí lelkünket, hogy ismég ördög fog
ságába ne essék: a veszedelmeket megmutogattya, azok távozta
tására szép íntésekkel és parancsolatok fenyítékével esztenez.

A mái Szent Evangeliomban azt kívánnya től1ünk, hogy a
hamis tanítóktúl, mint ragadozó farkasoktúl, óltalmazzuk magunkat,
mert azoktúl legnagyob és véletlenb veszély érheti lelkünket.

A sidókat Farao kegyetlen sanyargatással ; az Egyiptom bőlcs

Mágusi tudományos mesterségekkel akarták elvonni az isteni szol
! Num. 25. v. gálattúl; de ezeknél többet ártottak a moabiiák, 2 mikor barátság

1. 2. 18. színe-alat a sidóknak adván leányokat, hostiliter decepere insidiis,
ellenség-képpen lesre vették és megcsalván, bálványozásra vitték

3 Exo. 32. v. őket, mellyért 3 Isten huszon-három ezeret vágata-le választott
28. népe-közzűl. Hasonló-képpen vagyon a Christus nyájának dolga.

Mert ezt, először: a kegyetlen üldözők tűzzel, vassal, vér-ontá
sokkal akarták fogyatni. De heában: mert a keresztyének vére
vető-mag: és mennél többen szenvednek, annál inkáb sokasodnak.

4 Colos. 2. v. Az-után: a világ bőlcsei, 4 Per philosophiam, et inanem fallaciam;
8. filosofiával és hiuságos csalogatások mesterségével titegették a
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híveket. Annak sem Ién ereje, mert oly mennyei bőlcseséggel

ékesítette Isten az ő szolgáit, 1 Cui non poterant resistere. melynek l Luc. 21. v.

ellene nem álhatott a világ tudománya. Végre: látván az ördög, 15.

hogy 2 sem erővel, sem tudománnyal elő nem viheti gonosz szán- 2 Actor, 6. v.

dékát, miképpen ő-maga, 3 Transfigurat se in Ange/um lucis) hogy 3 2. C~~' 11. v.

álnakabban megcsalhasson, elváItoztattya színét és világos angyallá 14.

tűnik: úgy, 4 Imitantur illum qui SU1t! ex parte illius,. követvén' Sap, 2. v.25.

őtet az ő pártyán-lévő tanítók és csalárd kereskedők, 5 Transfigu- 52. Cor. 11.

rant se in apostolos Christi, Christus apostolinak tettetik magokat; v. 13.

hogy színesben és künnyebben veremre és utólsó veszedelemre
vihessék a sokaságot.

Ezeknek szava ollyan, mint a Jákobé ; 6 de kezek, mint az 6 Gen. 27. v.

Esau keze, mert, 7 Per dulces sermones et benedictiones, seducunt 22.
7 Rom. 16. v.

corda imlOcentium,. édes beszédekkel és áldásokkal csaIlyák az 1,8.

egy-ügyűk szívét. Ezek ollyanok, mint amaz 8 álnak Alcimas. 8 1. Mach. 7.

ki papságát és Aaron-túl származott nemzetségét mutogatván, a v. 14. et seqq,

mellé szép szókat nyújtván, magához voná a sidók szín-népét és
megölé. Ollyanok, mint a hya:na-nevű farkasok, 9 mellyek, Vomitus 9 Plin 1. 8. c.

. h . l l b ll' . d 30. Aristot.meniiuniur umanos, ja sisque singu ti us so icitatos canes, euo- Solin.

rant; emberi okádást és csoklást követvén, hozzájok csallyák a
komondorokat és véletlen megölik, hogy a juhokat bántás-nélkül
szaggathassák. Mert a csalárd tanítók apostoli szóknak tettetes
színével vonszák magokhoz, a kiket elvesztenek.

Az illyen csalogató hamis tanítókat nevezi Christus juhok
gyapjába öltözött ragadozó farkasoknak. És mivel ezekben a far
kasokban sok mesterséges csalárdságok vannak, mellyekkel lel
künket kárhozatra viszik, ha fogokba akadunk: szorgalmatos
vígyázást kíván minnyájunktúl, attendite, hogy szemesek légyünk
ezek ismerésére ; mert, ha meg nem ismérjük, úgy járunk mint a
madarak, mikor sípolással lépbe kevertetnek ; mint a halak, mikor
kedves éledelIel béfedett horgot elnyelnek; mint a hajók, rnikor
víz-alá rejtett tőkében elrontatnak. Azért, noha azt parancsollya
Christus, 10 hogyazoktúl ne féllyünk, kik testünket megölik és 10 Matt. 10. v.

lelkünknek nem árthatnak: de a házi ellenségtűl, a ki barátság 28.

színe-alat incselkedik; a ki bárány-bőrrel fedezi farkas-fogát, erőssen

parancsoIlya, hogy, 11 attendite, vígyázva és figyelmetesen őrizked- II 1. Joan. 4. v.

gyünk. ÉS ne hidgyünk minden tanítóknak, hanem megpróbállyuk, 1.

ha Istentül vannak-e: mert ha gonosz vezető-után indúlunk, vesze
delemre jutunk.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 34
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Nem-csak mindeneket kötelez Christus erre a vígyazasra és
a farkasok ismerésére ; hanem, két dologra tanít; először: előnkbe

adgya, miből nem tehet ember választást a farkasok- és igaz pász
torok-közöt, mert azt mongya, hogy sokszor a farkas bárány
gyapjút visel; azért öltözetiből meg nem ismérhetni a farkast.

Errűl láss Másodszor: két jelenséget ád, melyből bizonyoson megismérhettyük
bé~ségestanu- a juh-gyapjúba öltözött farkast· eggyik az hogy a farkasok

sagot a Ka- '"
laúzban, Lib. vmiunt ,. nem kűldetnek Istentűl, hanem magok jőnek. Nem a

3. cap. 3. pogányok térítésére, hanem, ad vos, ti-hozzátok jőnek, kik immár
I Matt. 13. v. hittetek; abba a földbe híntik konkolyokat, mellyet l eléb a mennyei

25. cselédes-ember tiszta maggal bévetett. Másik az, hogy mint a fát,
gyümőlcse ismerteti, úgy a farkasokat, gyümölcsök kimutattya.

Adná Isten, hogy oly üdők vólnának, mellyekben ne kíván
2 Rom. 15. v. 6. tatnék a pásztorok- és farkasok-közöt válogatni; hanem, 2 una
Act. 4. v. 32. nimes, uno ore honorificaremus DeU11t,. egy szívünk, egy szájunk

vólna. A ki láttya a szíveket, tudgya, hogy én örömesben taní
tan ám a híveket isteni szeretetre; tekéIletes jóságokra ; vétkek
távoztatására ; mennyei bőlcseségek titkaira, hogy-sem a farkasok
ismerésére : de mivel Isten ostora oly üdőre jutatott, melyben jó
pásztorok gyapja-alat sokan vermet ásnak az igazságnak és pokol
torkába vezetik a lelkeket, a szükség és kötelesség cselekedteti,
hogy az Evangeliom folyását követvén, a farkasok ismerésében
módot mutassunk.

Propositio. Azért, mászorra hagyván ketteit a farkas-ismértető jelenségek-
nek, mellyeket említ Christus ; tudni-illik, hogya farkasok nem
Istentúl kűldetnek, hanem magoktúl jőnek és utólban jőnek, az-az,
nem törnek új gyepet a pogányságban, hanem a jó vetés-közzé
híntik konkolyokat : hogy a mostani esze-veszett tévelygések soka
sága-közöt nem a köntösből, hanem a tanítók gyümölcséből meg
ismérhessük a farkasokat. Megmutatom, mely veszedelmes gyütnől

csök nevekednek a lutherista és calvinista tanításból.
Mivel pedig a tanítók tulajdon gyümölcse a tudomány, mellyet

tanítanak, két-féle fogyatkozás lehet a tanítók gyümőlcsében: mert
vagy csak maga a tudomány hamis; vagy, hamissága-felet, maga
erejéből és mi-voltából, gonosz erkölcsökre és ártalmas vétkekre

Lásd a Ka- viszi embert. Noha sok-képpen megmutathatnók hamisságát az új
laúzt, lib. 3. c. tanítók tudományinak mivel ezek végetlen kételkedésbe ejtik
2.10.8.9.11. követőjöket ; a régi tévelygőkben kárhoztatott eretnekségeket újít

tyák; sok hazugságokkal, ellenkezésekkel, nyilván-való képtelen-
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ségekkel terhesek; de ezeket-is mászorra hagyván, a jelen-való
órában csak azt akarom megmutatni: hogyalutherista, calcinista
tanítások és vallások erejével minden feslett gonoszságokra kapu
nyittatik, minden jó erkölcsök és tekélletes indúlatok szikrái elól
tatnak és így, tulajdon erejek- és mi-vóltok-szerént, gonosz gyü
mőlcsöt teremnek. Ebből Ca Christus tanítása-szerént) világoson
következik, hogy ragadozó farkasok a lutherista, calvinista tudo
mány terjesztő tanítók.

Kérem a keresztyén halgatókat, meg ne botránkozzanak és
azt ne itíllyék , hogy haragból vagy gyalázásért szóllok, mert,
noha a tőllünk-külömböző tanítók 1 vallását nem szerettyük, de lRom.l1.v.28.

magok személyét nem gyűlőllyük.

Vincentius Lirinensis, 2 ez-előt ezer két-száz esztendővel, tuda- ~ Lirinen. con

kozott azon micsoda a juhok gyapja melvbe öltöznek a raga- tra profan~s
, b , ~ . vocum novita-

dozó farkasok, hogy meg ne ismértessenek ? Es azt mongya: Quid tes,c.35.36.Ad

est vestis ovium? nisi Prophetarum et Apostolorum proloquia, qute Iongu~,vi~e in

iidem, Agno illi, qui tollit peccaia mund», quasi vel/era texueruni, K~~~u2~'~~~'. 3,

hogy a juhok gyapja nem egyéb, hanem a Proféták és Apostolok
Irási, mellyeket annak a Báránynak szőttek, a ki elvészi a világ
vétkeit. A hamis tanítók azért, 3 Ut fallacius incautis ovibus obre- 3 Lirin. cap.36.

pani, manente luperum feroeia. deponunt lupinam specieni et sese contra Hecres.

divince legis senteniiis, velut quibusdom velleribus oboolt unt: ut cum
quisque tanarum mollitiem persenserit, nequaquam aculeos dentium
pertimeseat. hogy a vígyázatlan juhokat künnyebben megcsallyák,
noha megtartyák a farkas dühösségét, de megcserélik ábrázattyát
és Szent Irás szavaiban, mint gyapjúban takaródznak a végre,
hogy akik a gyapjú lágyságát érzik, a rejtett fogak hegyessé-
gétűl ne féllyenek. És mivel a keresztyénségben 4 egy tévelygés 'Vide Kalaúz

sem vólt, sem lehetett, mely Szent Irással nem édesítené mérgét, lib.3.c.12.q.2.

azzal nem kendőztetné rútságát, annak gyapjába nem őltöztetné

hamisságát, azt írja Lirinensis, hogy a tévelygő tanítók, 6 Sive 5Lirincn. c. 35.

apud suos, sive alienos, sive in conoiuiis, sive in plateis ,. 1$Íhil
unquam pame de suo proferunt. quod non etiam Scriptura: verbis
adumbrare conentur. Lege Samosateni. Priscilliani, Eunomii, Jovi-
niani, reliquarumque pestium opuscula: cernes, prope nullam omiiti
pag'Ínam, quce non Novi aut Veteris Testameuti fucata sit et colo-
rata sententiis ; akár magok felével, akár idegennel, akár étel-felet,
akár piaczon szóllyanak, majd semmit nem mondnak, a mit Szent
Irás szavaival nem festenének. Olvasd a Samosaiénus, Eunámius,

34*
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Jovinianus könyvét, meglátod, hogy alig vagyon oly levél, mely
az Ó vagy Új Testamentom szavaival nem kendőztetnék. Mikép-

I Matt. 4. v. 6. pen azért a sátán 1 Christussal vetekedvén a pusztában, Szent
Irással színlé hamisságát, úgy a szakadás-szerző tanítók rninnyá
jan Szent Irásba polállyák és annak gyapjával fedezik hamis
ságokat.

Noha azért, rniképpen a juhok el nem vetik gyapjokat, arra
való-képest, hogy ebbe őltöznek a farkasok, úgy mí-is böcsűllyük

a Szent Irást és tanuságival lelkünket ruházzuk, nem nézvén arra,
22.Pet.3.v.16. hogya farkasok-is ezen gyapjúval fedezik tévelygéseket, 2 mikor

annak nehéz-értelmű részeit magok veszedelmére fordíttyák. De
"Lásd a Ka- azért nem csak a régi 3 Atyák, hanem ő-maga Christus a Szent
laúzt, lib. 3. Evangeliomban arra tanít, hogya farkast meg nem választhattyuk

az igaz tanítótúl csak abból, hogy tiszta Szent Irás szavait emle-
geti és abba öltözteti, a mint lehet, vélekedésit, mert, közönséges
szokása minden tévelygőnek, akár Luther-, akár Calvinus-, akár
Dávid Ferencz-, akár a viszsza-keresztelők-után járjon, hogy egy
aránt mindenik Isten Igéjével, annak-is igen nagy tisztaságával
dicsekedik. De ha meg nem akarunk csalatni, nem kel ezért a szép
gyapjúért pásztornak vallani a farkast, hanem, Ex fructibus eorum
cognoscetis eos, gyümőlcsökből kel ismérni őket.

Minek-előtte továb mennyünk, két dolgot kel eszűnkbe vennünk:
Elsőben: hogy Christus a mái Evangeliomban előnkbe adgya,

micsoda a jó gyümőlcs, mellyet kíván a jó fátúl, tudni-illik,
4 Matt. 7. v. 21. 4 Facere voluntatern Patris mei, qui in etelis est, hogya mennyei

Atyának akarattyát cselekedgyük, a mit parancsol és kíván től

Jünk, abban járjunk, a mit tilalmaz, azt kerűllyük. Ugyan ezent
taníttya Szent Jakab, azt írván, hogy az égből adatott tudomány,

5Jac.3.v.17.l8. "Pudica est, pacifica, modesta, plena misericordia et fructibus bonis,
szemérmes, békeséges, jó-erkőlcsü, teli irgalmassággal és egyéb jó

6Galat.5.v.22. gyürnőlcsökkel, Ennél bévebben elő-számláilya Szent Pál, "Fructus
Ephes. 5. v. 9. spiritus, Fructus lucis ; a Szent Lélek és mennyei világosság gyü

mőlcsét, a gonosz fák gyümölcsét-is kimutatván, mikor azt írja,
1 Gal. 5. v. 19. 7 hogy a gonosz fából nevekedett gyümölcsök a részegségek, dob

zódások, fajtalanságok, szitkozódások, gyűlőlködések,gyilkosságok.
szemtelenségek.

Másodszor: szemünk-előt kel viselnünk, hogy soha nem vólt
és nem lészen oly gyölekezet, oly vallás, melyben gonosz-erkől

'1.Cor.16.v.9. csűk és Isten akarattyával 8 ellenkezők nem vóltak és lésznek.
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Azért, ha ragadozó farkasok tévelygésének mondhatnánk minden
tudományt, melynek követői-közöt feslett erkőlcsök és pokolra
való gyümölcsök találtatnak, egy igaz tudomány sem vólna e
világon. Nem kel tehát emennek vagy amannak életéből itíletet
tenni a tanítórúl vagy tudornányrúl, mert sokan gonoszúl élnek,
hitek és vallások tanítása-ellen, hanem arra kel nézni, ha a tanító
vallásának erejéből és tulajdon mí-voltából gonosz gyümölcsök
teremnek. Mert, ha azok teremnek, hamis az illyen tudomány és
annak tanítója farkas. Miképpen azért rosz fának azt mongyuk,
mely tulajdon neme- és természete-szerént fojtó, vad és emberi
kóstolásra alkalmatlan gyümölcsőt terem, de ha nem a fátúl, hanem
rogyátúl * vagy dértűl esik a gyümőlcsben vétek, azzal a fa roszszá
nem lészen, úgy amely tudományban oly dolgok vannak, mellyek
tulajdon erejekből kaput nyitnak, útat készítnek, sőt édesgetnek a
gonoszságokra, azt igazán gonosz fának itílhetni; de ha ki gyarló
ságból, hiti- és vallása-ellen goneszra ragadtatik, az immár nem a
jó fának fogyatkozása, és azzal nem gyaláztatik az igaz vallás.

Ezeket értvén, azt mondom, hogyaLutherista és Calcinista
tudományok, tulajdon erejek- és mi-vóltok-szerént, úgy elidegenítik
az embert minden jóságoktúl, oly biztatást és bátorságot adnak
mindenféle gonosz vétkekre, hogy, ha Cicero és Demásthcnes, sőt

maga a pokol-béli ördög el akarná hitetni az emberekkel, hogy
semmi jóságra ne igyekezzenek, semmi vétektűl ne iszonyodgya
nak: sem külömb, sem erősseb hitetéssel ezt végbe nem vihetné,
mint a Lutherista és Calvinista tudományok elhitetésével. Mert
ezeknek első és fő vezéri, sőt közönséges vallások Confessici
ollyakat tanítottak, mellyeket, a ki valóban hiszen, bátran és tartóz
tatás-nélkül úszhat minden gonosz vétkek förtőjében, mint-ha sem
Isten, sem ördög, sem pokol, sem Meny-ország nem vólna,

Ezt a merő igazságot, hogy szitoknak vagy káromlásnak senki
ne itíllye, így bizonyítom : a ki minden jóságra- és tekéIletes cse
lekedetekre-való igyekezetet ki akarna gyomlálni, a ki minden
mesterséggel azt akarná valakivel elhitetni, hogy semmi jó csele
kedetre ne igyekezzék, nem külörnben vihetné azt végbe, hanem-ha
ezt a négy dolgot elhitetné: L Hogy az Isten parancsolatinak meg
tartása tellyességgel lehetetlen. Mert a ki ezt hiSZI, nyilván eszébe
veheti, hogy bolondság arra igyekezni, a mit lehetetlennek ismér.
II. Hogy az Isten törvényének megtartása nem szükséges. III. Hogy

* Ragyatól.
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nem hasznos. IV. Hogy vétkes és gyalázatos, valamit törvény
szerént cselekeszünk. A ki ezeket hiszi, ha esze-nélkül nincsen, a
jó cselekedetek gyakorlásával nem fárasztya magát.

Ismét: a ki el akarná hitetni, hogy az Isten törvényének meg
szegésétűl és rninden-féle gonosz bűnöktúl ne őrizzük magunkat,
hanem tartóztatás-nélkül mindent cselekedgyünk: ezt külörnben
és alkalmatosban végbe nem vihetné, mint ha eme négy dolgot
elhitetné: L Hogy az Isten parancsolati, mellyekkel a bűnöket tíltya,
nem illetnek és nem köteleznek minket. II. Hogy semmi egyéb
bűn nincsen, hanem-ha nem hiszünk. III. Hogy semmit Isten bűn

nek nem tart mí-bennünk. IV. Hogy minden feslett bűnök-közöt

félelem-nélkül vígadhatunk, mert Isten oly bizonyossá tett üdvös
ségünkrűl, hogy semmi vétekért pokolra nem vettetünk. Ezeket
ha elhiszük, nincs szükségünk, hogy bűnöktűl oltalmazzuk ma
gunkat, hanem arra juthatunk, a mire írja Calvinus János) hogy

I Calv. li. 3. c. jutnak követői; 1 Ut Dei donis, nulla conscieniice scrupulo utan tur ;
19. num. 8. hogy minden teremtett-állattal kedvünk-szerént, félelem-nélkül

éllyünk.
De his, Vide Ezeket a gonosz gyümőlcs gyökereit óltották a lutkerista,

Kalaúz, lib, 3. ealvinista farkasok az emberek szívébe. Mert nem egy, kettő
c. 7. per totum.

közzűllök, nem kisded és tudatlan-rendűk, nem egyszer, kétszer,
nem homályban és penna-csuszamásból, hanem közönségesen az
elől-járók gyakran, világosan taníttyák ezeket a gonosz gyümölcs
termő vélekedéseket.

2 Matt. ll. Először: noha Christus az Isten igája terhét 2 künyűnek mon-
v. 30. gya és a szerelmes tanítvány azt írj a, 3 hogy az Isten parancsolati

3 l. Joan. 5.

v.4. nem nehezek, de a Helvéciai Confessio ez-ellen azt vítattya, hogy,
• Confes. Helv. • Neque potuii, aut potest ULLA caro legi DEI satisfacere et hane

Art. 12. adimplere : a testben-élő ernberek-közzűl az Isten törvényét senki
nieg nem tarthatta és most sem tarthattya, A lutheristák Concor
diá-ja, melyre esküsznek a Luther tanítók, azt írja, hogy az Isten

fi Lib. Concor. törvényében, 5 Nihil nos preestarc possumus: 6 Legi nunquam satis
Art. 5. contró- Facimus . semmit bé nem tőlthetünk soha az Isten törvényének
verso, in Affir- j' '. • '

mat. n. 4. eleget nem teszünk. A Luther es Calvinus könyvei teli k efféle
• In Apolog. f. mondásokkal. És csak az nem tudgya, hogy ezt hiszik és hirdetik
88.94. et c. mcst-is az ellenkező Predikátorok, a ki soha predileállásokat nem

hallotta.
A ki ezt hiszi, ha nem bolond, mingyárt így gondolkodik:

ha lehetetlen az Isten parancsolatinak megtartása, oly bolond a ki
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erre igyekezik) mint a ki azon fárad erős taszigálásokkal, hogy
egy hegyet álló helyéből kimozdítcson : azért, nem okosság vólna
arra igyekeznem, a mire nem juthatok.

Másodszor: noha a Szent Lélek azt hirdeti, hogy 1 jó csele- l Jac, 1. v.25.

kedetek-által igazúl és üdvözül ember, de ezt meghazuttolya a 2~~P2tR:l:.~.
lutherista Concordia) mely azt tartya, hogy, 2 Rejteimus et dam- v. 13.2. Pet. 1.

namus, cum docetur, bona) opera necessaria esse ad salutem: impos- • v. 10.

sibile esse, sine bonis operibus salvari ,. átkozott, a ki azt hiszi, ·t~:~~:~~~~
hogy a jó cselekedetek szükségesek üdvösségünkre; átkozott, a ki Negativa. n. 8.

azt hirdeti, hogy a jó cselekedetek-nélkül lehetetlen az üdvösség.
A Helvéciai Confessio ezen nyomon jár, mert azt írja, hogy em-
bert, 3 Sola fides justificat. 4 Non sentimus, opera bona ita esse 3 Confess. Hel

necessaria. ut absque illis nemo sit seruatus ; egyedűl a hit igazíttya V:~;tl\~~.

és nem kel hinni, hogy a jó cselekedetek oly szükségesek, hogy Vide Kalaúz,

ezek-nélkül senki nem üdvözűI. Ezt Luther és Calvinus világosb !ib. 3. c 7.

magyarázattal sok helyeken állattyák.
Ha nem szükségesek a mennyei bóldogság corona-jának el

nyerésére a jóságok és tekéiletes cselekedetek, a kinek esze vagyon,
haszontalan munkával nem terheli magát, és a mihez múnka
nélkül künnyen juthat, azt cselekedetek fáratságos gyakorlásival
nem keresi.

Harmadszor: semmi inkáb nem tompíttya az emberek tunya
ságát a jóra-való igyekezetben, mint ha elhiszik, hogy semmi
jutalma, semmi érdeme, semmi hasznos gyümölcse nincsen a jó
cselekedetnek. Ha ki ebben kételkedik, fogadgyon napi-munkásokat,
biztassa azzal, hogy semmi bére, jutalma és fizetése nem lészen
fáratságos verítékeknek ; megláttya, mely gyorsak, mely vidámók
lésznek a munkára. A lutherista és calcinista tanítók gyakrabban
és világosban semmit nem tanítnak, mint azt, hogy az ember jó
cselekedetinek érdeme nincsen Isten-előt, az-az semmi kedve, hálája,
semmi bére és jutalma nem lészen munkánknak, Azért, annyi hasz
nunk, ha jót cselekeszünk, mint ha tunyán hívolkodnánk.

Negyedszer: noha Do Szent Irás sokszor mongya, 5 hogy ember 52.PeL1.v.l0.

a jó cselekedetben nem vétkezik, de a lutherista Concordia ez-ellen lJ~~~/~~'2~~'
azt taníttya: 6 Ipsa legis impletio. qua: sequitur renouaiionem, est 6 Liber Con

b,lMUNDA. Nostra impletio legis IMMUNDA est. Nostra dilectio ÚIA/UNDA cords' 50
2
'393.

, 9 . l .
est; a mely cselekedettel a törvenyi megtartyuk, a mely szeretettel 7 Confess. Hel-

Istent szerettyük, tisztátalan. A Helvéciai Gonfessio sem külömben vet. art. 16.
, . S l' d' D t' r t l' . 'b Vide Kalaúz,ert! ezt: 1 unt mu ta m tgna EO e tmperJee a p urtma, tn open us lib. 3. c. 7. q.ő.
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l Luth. in As- etiam sanctorum. Luther pedig és Caluinus nyilvábban írják: 1 Opus
sert. artct'32. a bonum optime factum, martale peccatum est, secundum justitiam Dei.

Leone am- J l

nati. 2 Vitiosum est, quidquid bonarum operum etiam, ab optimis prodit.
2 Calvinus lin

2
3 Nullum unquam extitit pii hominis opus, quod severo DEI [udicio,

Matt. 5. v. .
:l Calv. 1. 3. c. non esset damnabile ; a legjob cselekedete az igaz embernek halálos

15. num. 3. bűn, vétkes, kárhozatra méltó, az Isten itíleti-szerént.
A ki ezt hiszi, Így gondolkodhatik: értem, hogy minden jó

cselekedetem ártalmas, veszedelmes, gyalázatos és hogy kárhozatra
méltó halálos bűnt cselekszem, akár Isten törvénye-szerént éllyek,
akár az-ellen tusakodgyam: azért mind-egy, ha a másét hatalmasúl
elvonszom, vagy a magamét Isten nevében adom; ha bőjtölök,

vagy részegeskedem; ha tisztán élek, vagy testemet gyönyörköd
tetem ; csak az a külömbség, hogy a gonoszra hajlandó természet
künnyen és gyönyörködve cselekeszi a bűnt, a jóra pedig kemény
igyekezettel, kedvünk szegésével és alkalmatlanságokkal verdő

dünk, Micsoda okosság mutattya, hogy a jóban fáradgyunk, ha
Isten-előt kárhoztató gonoszság, a mit jónak nevezünk? Akár
mint igyekezzem : csak rosz, rút és ocsmány vétek minden cse
lekedetem.

Ezek a négy források, mellyekből a gonosz tudományok vesze
delmes gyümőlcsi nevekednek és a jóságokra-való igyekezetek
megfojtatnak.

Jer lássuk azokat-is a dögleletes tudományokat, mellyek min
den gonoszságokra megeresztik a gyeplűt és szabadságot adnak
az éktelen feslettségekre.

• Confess. Hel- Először azért, a Helueciai Confessio azt taníttya: 4 Hactenus
vet. Art. 12. abragata est lex Dei, quatenus amplius non damnat, nec iram il't

nobis operatur ,. hogy az Isten törvénye annyiban elrontatott, hogy
immár minket nem kárhoztat és Isten haragját nem hozza reánk.

• Calv.lib.3. c. Mely mondást világosban Így magyaráz Calvinus: 5 Christiana liber-
19. num. 2. tas in eo consistit ,. ut fide/ium conscientia. totam legis justitiam

obliuiscantur. N am, cum lex neminem justuni relinquat : aut omni
spe justificationis excludimur, aut ab illa nos solvi oportet ,. et sic
quidem, ut NULLA PRORSUS operum ratio habeatur. Si justificationis
certitudinem assequi valet conscientia, nullum legi dare IOCU1'1'l debet:
quia apud Dei tribunal, lex in consciendis. nullum locum habet"
abban ál, úgy-mond, a keresztyéni szabadság, hogy a hívek lelki
ismérete éppen a törvény igazságárúl elfeletkezzék. Mert, holot
a törvény senkit nem hágy igaznak: vagy kirekesztetünk az iga-
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zúlás reménségétűl, vagy a törvénytűl úgy meg kel szabadúlnunk,
hogy a cselekedetekre tellyességgel semmi tekíntet ne légyen.
Ha igazúlásunkrúl bizonyosok akarunk lenni, semmi helyt nem
kel adni a törvénynek: mert az Isten itílő széki-előt semmi helye
nincs a törvénynek lelki-isrnéretünkön. Ezek a Caiuinus szavai,
mellyekkel nem csak szárazon írja, hogy a törvény nem kötelezi
lelki-isméretünket, hanem közönséges tudományok fondamentomá
ból okát adgya ennek: mert a törvény átkot es kárhozatot szerez
azoknak, kik azt éppen meg nem tellyesítik. Senki pedig a törvényt
meg nem tellyesítheti. Tehát igazuJásunkrúl és üdvösségünkrűl

bizonyosok nem lehetünk, ha rajtunk marad a törvény kötelezése.
Azért, hogy bizonyosok lehessünk igazulásunkrúl és üdvösségünk
rűl, azt kel tanítani, hogy a törvény átka és fenyegetése nem illet
minket.

A lutherista Concordia 1 ezen nyomon jár: mert azt taníttya, I Liber Con

hogy az Evangeliom nem feddi, nem dorgállya, nem kárhoztattya cordiee, art. 5.
" . Controverso,

a bűnöket, hanem, Contra terrores legis, solatur conscientias : est ín Affirmat.

tantum modo concio de gratia Dei ; csak vígasztal a törvény rette- n. 6. et. ín Ne-

gése-ellen, mert csak Isten kegyelmérűl-való tanítás az Evangeliom. gatíva,

Ez annyit tészen, a mit Luther illyen szóval magyaráz: 2 Christianus, 2 Luth. in c. 4.

ttullam prorsus legem habet ; sed iota lex illi est abragata. Cum ad Gal. f. 366.

ergo voles de abrogationc legis loqui, totani legem compleetere: nihil
distinguas, inter [udicialem, cceremonialem et moralem. Nam cum
Paulus aii ; nos a maledietc legis liberatos esse: certe de tota lege
loquitur, et prcecipue de morali. Quare dicimus. legem Decalogi
nullum habere jus accusandi et perterre faciendi conscieniias, quia
Christus jus illud antiquavit ,. a keresztyén embernek semmi tör-
vénye nincsen, éppen minden törvények kötelezési megszűntenek.

Azért a Tíz-parancsolatnak sincs immár ereje, hogy vádollyon vagy
rettencsen.

Ennél nagyob szabadságot rninden feslett életre az ördög sem
gondolhat; emberi gonoszság sem kívánhat. Mert a ki elhiszi, hogy
nincs oly törvény, mely őtet kötelezze és megszegésével Isten
haragjába ejthesse: rninden félelem-nélkül cselekedhetik minden
gonoszságot.

Másodszor: mivel Szent Lélek tanítása, 3 hogy a hol törvény- a Rom. 4. v.15.

szegés nincsen, ot bűn sincsen: ha a törvény megaggott és nem 1. Joan. 3. v. 4.

kötelez minket, igaz következéssel azt kel mondani, a mit sokszor
világos szókkal tanított Luther, hogy a gyilkosság, lopás, parázna-

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 35
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J Rom. l. v. 32. ság, részegség és egyéb vétkek, l mellyekrűl írja Szent Pál, hogy
\;.~~1~.6~.~1~· a kik azokat cselekeszik, Meny-országból kirekednek, nem bűnök,
2 Luth.Thesi l. hanem csak a hitetlenség bűn: 2 Ut nihil justificai. nisi fides; ita

et IO..Para- nihil peccat, nisi incredulitas. Si ergo in fide fieri posset aduiterium.
dOX;a~~.Pa- non esset peccatum, 3 Vides, quam dives sit homo baptizatus; qui
s De Ca~tívit. etiam uolens, non potest perdere salutem suam, quaniiscumque pec
~:b~~~~:~~~: catis ; nisi nolit credere. Nulla enis« peccata eum possunt damnare,

nisi SOLA incredulitas .. semmi bűn nincs, úgy-mond, hanem a hitet
lenség. Ha el akarná veszteni üdvösségét a keresztyén ember,
semmi bűnnel el nem veszthetné, hanem ha nem akar hinni.

Itíllye-meg, a kinek okossága vagyon, ha nem bátorít-e a
gonoszságra, a ki elhiteti, hogy bűnbe sem esem, kárhozatot sem
nyerek a házasságtöréssel, lopással, részegséggel és minden egyéb
feslett erkölcsökkel?

Harmadszor: azzal bátoríttyák veszedelemre-vetemedett juhait
a farkasok, hogy akár-mely rút bűnbe merűllyenek, se féllyenek,
mert a bennek-való gonosz vétkeket béfedi Isten, látni nem akarja,

4 Concordia, elfelejti, nékik nem tulajdoníttya; 4 Peccatum quod in carne est,
a. 3. Smalkald. Deus nobis non uult imputarc, nec meminisse. 5 Fidelium peccata
5 Calv.l.3. cA. .,

num. 8. 28. mortem mereniur, sed non imputantur. Nem szollok most arrul,
mely esztelenség azt mondani, hogy a mi emberben vagyon, azt
Isten emberben lenni nem láttya, nem említi: csak azt mondom,
hogy ha a paráznaságot, lopást, részegséget, melyben torkig heversz,
Isten te-benned bűnnek nem tartya és érette reád nem haragszik,
miért kel félned? miért kel tartózkodnod a zabolátlan gonosz
ságoktúl ?

Negyedszer és utólszor : azt hirdetik a Luther és Calannus
követők, hogy Isten általlyában ígért üdvösséget az ő-benne hívők

nek, és úgy ígért, hogy törvényes életet nem kíván az ígért jónak
elvételére; mert ha azt kívánná, mivel soha törvény-szerént nem
élünk, haszontalan vólna az ígéret: azért semmi bűnökkel el nem
veszthettyük a Meny-országot, mely oly bizonyoson miénk, mely
bizonyos, hogy Christus el nem vesztheti mennyei bóldogságát:

6 Liber Con- 6 Si promissio remissionis peccatorum, et jusiificationis, requirit con
cordire. f. 69. ditionein. meritorum nostrorum, ac legem : cum legem nunquam

7 Calv.Ti. 4. In- facimus ,. sequeretur, promissionem inutilen« esse. 7 Secure spondere
stít. c.17. n. 2. audemus, vitam ceternam nostram esse. Nec regnum ccelorum, quo

jam Christus ingressus est) posse nobis niagis excidere, quam ipsi.
Rursum: peccatis nostris non posse nos damnari.
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Vallyon micsoda tartóztatása lehet a gonoszságtúl annak, a ki
ezt valóban hiszi?

Ezek az átkozott tudományok, ezek a veszedelmes gyümöl
csök, mellyek a gonosz fákból, a farkasok ordításából nevekednek.
Mellyekkel annyira elóltatott minden jóság a farkasok aklában,
hogy Luther maga szemeivel látta, 1 Licentiam et disciplina: dis- l Luth. in Ps.

t t · li b t tui; t b d f l t 120. To. 3. Vit-SO U ionem, qua ts SU papa U non J Ut; az a sza a os es e t- tem. Lat. per

séget, mely a pápistaság-ban nem vólt. Mert, 2 Sunt sues, credunt Luft, Anno

sicut sues, et sicut sues moriuntur nostri porci saxonici ; az Ő 2
1
T
549

. f
5·

5
L81 t

·
om.. a.

követői úgy hisznek és élnek mint disznók, úgy-is halnak-meg Vitt. An. 1554.

mint disznók. per Luft, in 1.

S ", rr l' k f 1 k' Cor.15.fo.161.zörnyuseg elo-szam alni, 3 a miket mago a ar caso írnak 162.

a lutherista és calvinista tanítók és halgatók gonosz erkőlcsirűl. 3 Lásd a Ka·

Elég értenünk, hogy, ha a farkasokat gyümőlcsérűl kel ismérni. lau~: ~~b9.3. c.

igazán farkasok a lutherista és caloinisia tanítók, mivel az ő taní-
tások erje- és mivólta-szerént minden jóra-való igyekezet megfej-
tatik, minden jó cselekedetek és tekélletes erkőlcsök szikrája elóltatik,
minden bűnök félelme és tartóztatása kigyökereztetik. Azért akár-
mint fedezzék bárány gyapjúval dühös fogokat, de nem egyebek,
hanem az Evangeliomban hurogattatott ragadozó farkasok.

Azért, keresztyének, attendite : attendite ; vigyázással őrizked
gyetek ezektűl a farkasoktúl, kiknek nem csak fogok, hanem sza-
vok-is, 4 Sermo eorum ut cancer serpit; mint a fene rák, veszedelmet • 2. Tim. 2. v.

nevel. Szent János arra tanít levelében, hogy, 5 Quemadmodum 5 2. Jo~~·. v. 6.

audivimus ab initio, in eo ambulemus ; a régi, megállapodott tudo-
mányban maradgyunk. A ki az-ellen újságot hínteget: Nolite recipere
in domum; nec ave ei dixeritis: Qui enim dicit illi ave, communicat
operibus ejus malignis; azt házunkba ne fogadgyuk és nem hogy
egyéb nyájaskodásokat, de köszöntéseket-is elkerűllyük, mert a ki
köszöntésével böcsülletet és hitelt szerez nékik, részes az ő gonosz-
ságokban. A mit szóval tanított, cselekedettel-is megerőssítette Szent
János, mert mikor Cherintust a förödőben látta vólna, kifordúla,
mondván : 6 Fugiamus ocyus, ne balneum, in quo est Cherinthus 6 Ex Ireneeo,

veritatis adoérsarius corruat· fussunk hamar hogy reánk ne sza- Euseb. L 3. Hi-
" , st or. EceL ca.

kadgyon a förödő, melyben vagyon az igazság ellensége, Cherinthus. 22. alias 25.

Ha az Evangelista és Apostol, kit Isten minden mennyei bőlcse- Et lib. 4. c.. 14.
, , , , . Musculi,

seggel tellyesített, nem itílte bátorságosnak, hogya dögleletes hitet-
lennel csak rövid ideig-is eggyüt légyen: mí tehát, kik Szent
János-hoz-képest tudatlanságok és fogyatkozások hajléki vagyunk,

35*
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mint igérhetünk bátorságot magunknak, ha a dühös farkasok társal
kodását el nem kerűllyük? A Szent János tanítványi mesterek
nyomába léptek. Mert mikor Marcion kérdezné Policarpust, ha

l Ex Ireneeo, isméri őtet? Azt felelé: 1 Agnosco primogenitum diaboli ; ismérlek,
::::"134~~~:~: úgy-mond, hogy te vagy az ördögnek első-szülötte. És, hogy

egyebekrűl ne szóllyak, a keresztyénség sengéjében mint a merígytűl

úgy futottak mindenek a tévelygő tanítótúl. Azért egyházi historiák
2 Theodoret. I. ban olvassuk, hogyamely förödőben 2 Eunomius, Arianus püspök

4. c. 14. mosódott, senki a keresztyének-közzűl nem akart abba ülni, hanem,
Haretica abominatione aquas etiam contactas rali, ipsas quidem in
cloacas emisere et receniem parari [ubent ; fertézettnek tartván a
vizet-is, mely a hamis tanító testét érte, azt mindenestűl kamora
székbe bocsátták és új vízben förödtek, Mikor az úczán játczodozó
gyermekek laptája szerencsére az Eunomiust-követő Lucius szamárá-

3 Theodor. ibi. nak lábát illette vólna, 3 tűzbe veték a laptát, mint-ha azt-is meg
cap. 15. döglelte vólna a farkas illetése.

A farkas-bélből csinált húrok egybe nem igazodhatnak a
báránybél húrokkal. A juhoknak farkassal nyájaskodni annyi. mint
a juhok torkát megmetczeni. De ha ártalmas a harnis tanítók szö
vetsége, sokkal veszedelmesb könyvök olvasása. Azért Constantinus

• Tripart. hist. császár 4 illyen szókkal parancsolta, hogy Arius-nak minden Irásit
Hb. 2. c. 16. megégessék: Si quis scriptiones Arii celasse comperietur et non repenie

proferens igne consumserit ; mortis supplicio subjacebit. Nevezet
5Sozom.lib.1. szerént, 5 Thalia-nevű könyvét Arius-nak, élet-vesztés-alat meg
c. 2~. Christo- kellett égetni. Hasonló bűntetést rendelt Theodosius 6 azokra, kiknél

rorson,
6 Cod. Theo- az Eunomius könyvei találtattak. Mmzichceus-nak-is minden könyveit
7 pro~o:'r in megégettette 7 Szent Leo Pápa. És a római Anyaszentegyház átok
Chr;ic~. alat kötelezi fiait, hogy ne olvassák, sőt házokban se tarcsák az

eretnek emberek könyveit. Azért, Aitendite, vigyázzatok keresztyének
81. Pet. 5. v. 4. és a pásztorok fejedelmét kérjétek, 8 It fiat unum ouile et unus
Joan. 10. v. 16. pastor, hogy a farkasokat kigyomlállya és az ő nyáját egy akolba,

egy közönséges pásztor gondviselése-alat, vezesse az örök bóldog-
ságra. Amen.
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ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Eoangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének tizen-hatodik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben 1 monda JESUS az Ő tanítványinak : egy J Lucre, 11.6.v.

gazdag embernek major-gazdája vala és ez meggyaláz-
taték előtte, mint-ha eltékozlotta-vólna javait. És hivá őtet

és monda néki: mit hallok felőlled? Adgy számot major
kodásodrúl, mert immár nem majorkodhatol. Monda pedig
magában a major-gazda: medgyek, mert az én uram elvészi
tőllem a major-gazdaságot? Nem kapálhatok ; kúldúlni
szégyenlek. T udom, mit cselekedgyem: hogy mikor ki-
vettetem a major-gazdaságból, béfogadgyanak engem há-
zakba. Öszve-híván azért az ő urának minden adósit,
monda az elsőnek: menyivel tartozol az én uramnak?
Amaz pedig monda: száz tonna olajjal. És monda néki:
ved elő adós-leveledet és hamar üly le, írj ötvent. Az-
után monda másnak: te pedig menyivel tartozol? Ki
monda: száz köböl búzával. Monda néki: ved a te
leveledet és írj nyólczvant. f~s dicsiré az Úr a hamisság
majorját, hogy okossan cselekedett; mert e világ fiai 2 •

k b k '1 ' fi' r l ' kb É' Forerius,o os a a VI ágossag rama az ő nemzetsege en. n-IS Isai. 54. v. 3.

d 'k k k b r k k k Mammon id-mon om ne te : szerezzete arato at magato na a est Absc'ondi-

hamisság 2 mammonából, hogy mikor elfogytok, béfogad- tum. Quia et
• . , mmeras terra

gyanak titeket az örök hajlékokba. abdit, Etpecu-
niam occultant

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melyböl homi~es: quasi

hogy lelkünk éppűletire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyát ne csak mtundlbrectores
ene rarum

füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk altatos szűvel Szent harum, custo-

Lelket, mondoá«: Mi Aryánk, etc. üdvöz légy, etc. diant divitias,
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A keresztyéni prudentia, okosság miben áll?

Igaz, hogy Isten e világot teremtvén, emberek birodalma-alá
IPsa!. 8. v. 8. vetett rnindeneket, arra szabadítván őket, hogy, 1 Subjiciant terram:

Gencs. 1. v.28. dominentur ,. bírják a földet, uralkodgyanak halakon, madarakon és
minden lelkes állatokon; de nagy csalatkozás vólna, ha ebből azt
itílnők, hogy nem sáfárok vagy gondviselő gazdák és szám-adó
tiszttartók, hanem szabados urak vagyunk a világi jókban. Mert

2 Lev. 25.v.23. Isten nyilván mongya, hogy övé a föld, a mellyet bírunk; 2VOS

autem adoence et coloni mei ; mí pedig jövevény sellyérek és job
bágyok vagyunk, az-az más úr földén élünk; tulajdonunk és a
minek szabad uraságában vólnánk, semmink nincsen.

Ezen igazságot ismérteti Christus a mái Evangeliomban ; elő

ször abból, hogy a felséges Isten szabad akarattya-szerént, mint
magáét, elvészi tőllünk, a mit reánk bízott, valamikor akarja, csak
azt mondván: Jam non poteris uillicare, hogy továb immár nem

8 Job, l. v. 21. gazdálkodhatunk. Mert a Szent Jób 3 mondása-ként Isten ád és Isten
vehet-el tőllünk mindeneket, mikor akarja. Másodszor abból, hogy
mint magáérúl, számot vészen tőllünk rnindenekrűl, valamiket reánk
bízott, azt mondván akár-kinek is: Redde rationem villicationis tuce,
adgy számot gazdálkodásodrúl. Számot arrúl másnak adni nem
tartozunk, a mi sajátunk. Nagyesztenünk vagyon a szorgalma
tosságra, ha meggondollyuk a számadást. Nagy vígasztalásunk és
csendesz szenvedésünk lehet kárvallásinkban, ha eszünkbe jutat-

, Job, l. v. 21. tyuk, hogy, 4 Dominus dedit, Dominas abstulit ; Isten a magáét
vészi-el tőllünk, mikor kárt vallunk, és csak viszsza-adgyuk, a mit
kölcsön bírtunk.

De jaj, ki sokan követtyük a mái Evangeliomban említett tékozló
gazdát és úgy vesztegettyük az Istentül reánk bízott jókat, mint-ha
számadatlanok volnánk! Nem csak a külső jókrúl szóllok, mellye
ket sokszor dobzódásban és haszontalan hiuságokban fogyatunk,
de a mi nagyob: a lelki jókat egy halálos bűnnel úgy eltékozol-

ó Ezech. 18. v. lyuk, hogy, "Omnos justitia non recordentur, emlékezetben sem
6 Nu~: :~.12. marad Isten-előt, valami jót cselekedtünk, hanem, 6 Dies priores irriti

fit/nt, quoniam poliuta est sanctificatio ; elébbi sok fáratságin k
haszontalanokká lésznek. Annak-okáért nem lehet nagyob tékozlás
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a halálos bűnnél, mellyel ember testi, lelki javait elvesztegeti. És
noha a mí gazdánk tudgya minden dolgainkat és haladék-nélkül
megbűntethet: de nem hirtelenkedik, hanem üdőt ád, hogy szám
adáshoz készűlhessünk; sőt az álnak gazda példájával okosságra
tanít, hogy helyére vigyük, a mi fogyatkozás esett eddig-való
sáfárkodásunkban.

Nem dícsíri Isten az álnak gazdában a restséget, hogy kapálni
nem akart; sem a kevélységet, hogy inkáb szégyenlette a kuldúlást,
hogy-sem a lopást; sem a hamisságot, hogy az adós-leveleket meg
vesztegette és urát meglopván, hamis keresettel szerzett jóakarókat :
hanem az okosságot dícsíri benne. Először: hogy meszsze elő

nézett, minémű kúldússágra és bajos munkára juthat igye jövendő

ben, ha idején nem lát dolgához és nem vígyáz magára. Másod
szor: hogy haladék-nélkül, hamar és szorgalmatoson gondot viselt
jövendő állapattyára. Nem várta, hogy körmére égjen, hanem, cito,
mingyárt, idején, serénységgel és szorgalmatossággal jó-akarókat
szerzett, kiktűl segítséget várhatott fogyatkozot igyében. Ezt az
okosságot dícsíri Isten a hamis szolgában ; ezt kívánnya a vilá
gosság fiaitúl.

Szép, hasznos tanuságink lehetnének mind ezekből; mert meg- Propositio.

tanúlhatnók, minémű szoros számot vészen Isten az utolsó itilet-
ben minden világi sáfárkodásunkrúl; minérnű tékozlás a halálos
vétek, mely embert testi, lelki javaiból kiforgattya; mely üdvössé-
ges az alamisnálkodás, melyért Isten országába fogadtatunk. De
ezeket mászorra hagyván, ez jelen-való órát csak abban töltöm,
hogy megéresék a keresztyének, miben ál és minémű cselekedeteket Prov. 9. v.l0.

kíván tőZZünk} Prudentia Sanctorum, az igaz keresztyéni okosság;
melynek fogyatkozását az igazság fiaiban sajnálva említi Christus
e mái Evangeliomban.

Sokszor parancsollya Isten a Szent Irásban : l Es tote prudentes, I Matt.lű. v.16.

hogy okossak legyünk. Salamon nem csak azt kívánnya, 2 Acquire 1. Petr. 4. v. 7.
o 2 Prov. 16. v.

prudentiam, quia pretiosior est argento; hogy szorgalmatoson ke- 16.

ressük az okosságot, mert job minden ezüstnél : hanem 3 bóldognak a Prov. 3.v.13.

mongya, a ki béves okossággal. De, a mint Christus a mái Evan-
geliomban jelenti és Szent Pál Apostol világoson magyarázza, két-
féle az okosság:

Eggyik, 4 Prudentia carnis : Prudentia filiorum hujus sceculi: 4 Rom. 8. v. 6.

test okossága, világ fiai okossága, és, a mint Baruck Proféta szól,
5Prudentia, qua; de terra est ; földi és pogány kereskedők okossága; 6 Baru2~~' 3. v.
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az-az, álnakság, csalárdság, ravaszság, hamisság, tekélletlenség. Az
J Rom. 8.v. 6. illyen okosságtúl írja Szent Pál, hogy, 1 Mors est> lelki halál. Mert

ez az örök életrűl és lélek üdvösségrűl elfordítván szemét, csak
abban foglalIya és mutogattya magát, hogy a testi kívánságokat
bétőlcse és a föld javait mesterséges hamisságokkal keresse. Ezzel
pedig ember a bűn és kárhozat halálát lelkére vonsza. Erről a

21.Cor.l.v.19. hamis okosságrúl írja Szent Pál. hogy, 2 Prudentiam prudeniium.
3 Mat.11. v.25. reprobabit, megveti Isten az okosok okosságát, 3 elrejti tőllök az
4Ecc1.19.v.19. üdvösség tudományát. Mert, a Bőlcs mondása-szerént, 4 Cogitatus

peccatorum, non est prudentia ; a gonoszak eszeskedése, mellyel
5 Prov. 14. v. 8. hasznot és gyönyörüséget kergetnek, nem okosság, hanem, ha 5 fm

prudentia stultorum errans, csalatkozott oktalansága a bolondok
6 Aristote1. 6. nak, mivel a pogány bőlcs-is igazán tanította, hogy, 6 Manifestum

Ethic. ca.12.in est non posse quempiam prudeniem esse nisi bonus sit· okos nem
fine. ' "

lehet, hanem a ki jámbor. Azért a Szent Irás a testi okosokat
7 Isai. 5. v. 21. nem nevezi általlyában okosoknak, hanem, 7 Prudentes apud semet
Rom. 12. v. 16. ipsos, magok tetczése-szerént okosoknak.
8 Luc. l. v.17. Más okosság vagyon, mellyet Szent Lukács, 8 Prudentiam
9 Prov. 9. v.10. [ustorum, igazak okosságának; Salamon, 9 Prudentiam Sanctorum,
10 Rom. 8. v. 6. Szentek okosságának; Szent Pál, 10 Prudentiam spiritus, lelki okos
II Baruch, 3. v. ságnak nevez és Bart/ch Profétával-egyetemben azt írja, 11 hogy ez

14. az okosság életet és békeséget szerez annak, a kiben vagyon.
12Prov.2.v.ll.Salamon pedig az írja. hogy 12Prudentia servabit te. 13Exaltabitte.
13Pro.4.v.7.8. 14 Custos prudeniice inueniet bona' meggyógyíttya betegségünket;
14 Prov. 9. v. 6. ' ,

felmagasztallya, világi és mennyei jókkal tellyesíti azokat, a kik-
ben találtatik.

A Szent Irás négy sarkát számláIlya a jó erkőlcsök tekélletes
ségének : az okosságot, igazságot, mértékletességet és erősséget,

\5 Sap. 8. v. 7. 15 Quibus nihil utilius Út vita, mellyeknél semmi nincs hasznossab
Quaiuor a világi életben. Ezeket a doktorok, Cardinales virtutes, jóságok sar-

ca~;~:~~s. kainak nevezik, mivel fondamentomok, melIyeken éppűlnek; sarkak,
rnellyeken fenn állanak és jól forognak egyéb tekélletes erkölcsök.
Ezek-közöt első, prudentia, az okosság, mely, mint kormány a hajót,
vezető a vakot, út-mutató kalaúz a jövő-járót, hadnagy az alatta
valókat, vezérli és igazgattya a töb jóságokat. Czélt és határt mutat,
melyre igazítcsuk dolgainkat; mi végre fordítcsuk igyekezetünket.
Eleit, utóllyát minden dolgoknak megfontolván, üdőt, helyt, módot,
mértéket szab minden jóságos cselekedetekben. Eszközöket és útakat
talál tunyaságunk gyorsabbítására, álmosságunk ébresztésére. Ez
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mértékli a bátorságot, hogy vakmerőség ne légyen; az alázatos
ságot, hogy maga-hagyott félelemre ne jusson; az igazságot, hogy
kegyetlenségre ne fordúllyon; az irgalmasságot, hogy lágyságra ne
olvadgyon. Miképpen az orvos doktorság tartya és neveli testi
egésségünket, megtanítván mint kel azt óltalmazni, úgy az okosság
lelki egésségünket oltalmazza és vétkeinket orvosoIlya. 1 Azért, l Plutarcb. \ib.

miképpen Ifierates. mikor kérdették vólna, mire jó, ha sem kardot, de FOfirtuna. in
ne.

sem kéz-íjat, sem paíst nem visel? Azt felelé, hogy ő, His omnibus
scít imperare, a fegyvereseknek túd parancsolni; úgy az okosság
nem erő, nem gazdagság, nem dücsösség; sed recte his omnibus
uti potest, de mind ezekkel igazán túd élni. Mert, "Prudcniia est 2 Cic. 5. dc Fi

ars oitce, az okosság mestere a jó életnek. 3 Est regina virtutuni 3
nib

. sub. i~i~
S. Thom.~._.

moralium, a töb jó erkőlcsök királynéja; az igazgattya és muto- qu. 47. Et. 1. 2.

gattya mire nézzünk, mire igyekezzünk, okkal és móddal mit qu. 65. :1'1. 1.
et w.

mivellyünk.
Ezeket hogy hasznosban ércsük, azt írja Szent Ágoston-után

Aquinas doktor, hogy fő-képpen 4 három dolgon fordúl az okosság •S Thom.2.2.

vezérlése. Eggyik: Memoria prateritorium, a lett és múlt dolgok ~:v;~~~~·s~~·
emlékezése, mert azok fontolása szemessé tészi embert a jelen- tyra 10. Nul

valókra. Másik: Providentia et cautela, előre-nézés, mert a jövendő lubm t N~mc~t
a es SI SI

veszedelmek távoztatásában és reménlett jók megszerzésében áll Pructentia.

nagy részre az okos gond-viselés. Harmadik: circumspectio, a jelen-
való cselekedetekben minden-felé tekíntés, mert az okos embernek
szemesnek kel lenni, hogy színes tettetéssel meg ne csalassék ;
serényen kel vigyázni, hogy amit mivel, azt jól miveIlye. És,
mint az Isten szekere-vonó állatok, 5 elől, hátúl és körös-körűl 5 Ezech. 1. v.
szemesek vóltak, úgy kel az igaz okosságnak rninden-felé szemesnek 18.

lenni. A ki ezt a három dolgot megtellyesítette, az igaz okosság
tekélletességét elnyerte. De lássuk mindenikben, mit kel az okos
ságnak mivelni.

ELŐSZÖR: hogy okossan rendelhessük életünket és cselekedetinket,
szükség megtekíntenünk a lett dolgokat és azokból okoskodnunk.
Mert igaz a Bőlcs mondása, 6 hogya mi vólt, az lészen ennek- 6 EccU v.9.
utánna, és nincs oly új történet, mely az-előt nem lett volna-
Azért az igaz okosság kívánnya, hogy ne magunk kárán, hanem
másokon tanúllyunk. A minek egyebekben veszedelmes végét lát-
tyuk, azt elkerűllyük; a minek üdvösséges futamattyát tapasztallyuk
másokban, azt kövessük. Erre az okosság cselekedetire sok helyen
• , , 7 Luc.10.v.18.
es sok-keppen tanit Christus az Evangeliomban ; 7 eggyüt: hogya Ibid. v. 24.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 36
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kevélységet megfojcsa, elő-hozza az ördög esetét, ki, mint a villá
más, egy szem-pillantásban elvesztette fényességét és a setét pokol
fogságába taszíttatott. Másut, hogy emberi testbe öltözött jövetelinek
böcsülletes fogadására izgasson, arra emlékeztet, menyi királyok
és proféták ohajtva kívánták ezt látni és nem láthattálc Egyébüt :

lLuc.17.v.28. a Loth felesége kövé-létével álhatatosokká; a Noe idejében-való
2 Ibid. v. 26. 2 gond-viselétlenek veszedelmével vigyázókká tette tanítványit. Mert

azt kívánta, hogy a lett és múlt dolgok emlékezetiből okosságot
tanúllyunk, magunk dolgai rendelésére.

Azért, keresztyén ember, ha igazán okos akarsz lenni, két
rend-béli lett-dologrút gyakran emlékezzél és ezekkel isteni szere
tetre és félelemre gerjeszszed szívedet; mert okos nem lehet, akár-ki
légyen, ha ezeket gyakran emlékezetben nem forgattya.

Eggyik lett-dolog: az Istennek hozzánk-való nagy kegyelmes
sége és velünk jó-téteménye. Ki tudná vagy ki győzné számlálni,
menyi sok és nagy jót vettünk Istenünktűl? Öröktűl-fogvasemmik
vóltunk, magúnktúl örökké semmik lettünk vólna, de az Isten nem
érdeműnkre-, vagy szolgálatúnkra-, vagy maga szükségére-nézve,
hanem csak jó-voltából, hogy javaiban részessé tégyen és (ha
rajtunk nem múlik) bóldogságát velünk közöllye, illyen szép és
böcsülletes állapatban teremtett. Nem csak a földet és földi állato
kat, hanem az egekkel egyetemben a napot és hóldat és minden

., Deut, 4. v.l9. égi csillagokat, a Creavit in ministerium cunctis gentibus, szelgála
tunkra teremtette. Ezeknél nagyob, hogy mikor az ember Isten
haragjába esvén, ördög rabságába jutott és örök halál kárhozat
tyára köteleztetett: a mí Istenünk kegyelmes szemeivel reánk
tekíntvén, eggyetlen-egy Fiát emberi testbe őltöztette, gyarlóságun
kat és halandóságunkat reája adta, és harmincz-három esztendeig
vontatott faratsági-után sok kínokkal és keserves gyalázatokkal
megölette váltságunkért: hogy az ő szent Testének áldozásával
Istenünk haragját enyhítvén, kárhozott fejünknek kegyelmet nyerne,
ördög rabságából kiszabadítana, a mennyei bóldogságnak elnyeré
sére reménséget adna.

De mivel ezek az egész emberi nemzettel közönséges jótéte
mények: szállyunk magunkba és gondollyuk-meg, magán minde
ninkei menyi sok jót cselekedett Isten? Nem testi bénnaságban,
nem eszünk fogyatkozásával, miképpen a sok csonka-bonkákat és
esze-vesztetteket: hanem ép kézzel, lábbal, egész okossággal terem
tett minket érdemünk-nélkül, maga jó-vóltából ; mert mí semmivel
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érdemesbek nem vóltunk azoknál, kiket fogyatkozásban látunk.
Ennek-felette nem a setét pogányságban heverők-közöt, hanem a
keresztyénségben rendelte születésünket, hogy mingyárt az ő bélye
gét, a Szent Keresztséget felvehetnők; noha semmivel ezt mí
jobban nem érdemlettük, mint azok, kik a vak pogányság- és
hitetlenség-közöt születtek és meghóltak. Továb: jusson eszünkbe,
menyi testi, lelki veszedelmektűl óltalmazott Isten minket gyermek
ségünktűl-fogva? Hányan hóltak-el mellőllünk földindúlással, tűzzel,

vízzel, meny-kővel, gonosz akarók incselkedésével és egyéb sok
világi esetekkel ? Ezek-közzűl sokan gonosz állapatban találtattak
és véletlenűl örök kárhozatra jutottak. Minket pedig az irgalmas
Isten nem-csak testi veszedelmektúl óltalmazott, hanem mikor
szám-nélkül bűnbe estünk és azzal örök kárhozatot érdernlettünk,
tűrt és várakozott reánk; mikor büntetni kellett vólna, testi lelki
segítségeket nyújtott és a Szent Léleknek hatalmas izgatásival
kitérésre és penitenciára hozott. Mind ezek-felet számtalan bűnöktűl

óltalmazott, mellyekbe estünk és vesztünk vólna, ha az ő kegyel
messége megelőzvén, veszedelmektűl nem tartóztatott vólna.

Ezeket igaz okossággal megfontolván, nem csak isteni sze
retetre és háladással-való reménségre indúllyunk, hanem mikor az
ördög és világ bűnre izgat, úgy szóllyunk magunknak, mint Moyses
a sidóknak: 1 barom és oktalan ember, keserüséggel és bűnnel IDeut. 32.v.6.

fizetsz-e Istenednek azért, hogy atyai kegyelmességéből tégedet
teremtett és vezérlett? 2 Quid feci tibi) aut quid molestus fui? Mit 2 Míchee.ö.v.b.

vétett a te Istened? miben szomorított téged, hogy boszszúval
illeted és bűneiddel bántod őtet? Jusson eszedbe, mit mondott
Josej, mikor az ő ura ágyának fertézésére izgattatott? és mond
azt te-is: az én Istenem minden javait velem közlőtte ; Szent Fiát
érettem adta: 3 Quomodo ergo possum peccare in Dominum? azért 3 Genes, 39. v.

lehetetlen, hogy vétesek ellene, mert sok és nagy jó-téternényi 8.9.

megkötötték kezemet, elvették erőmet az ő bántására.
Másik lett dolog, melyrűl gyakran emlékezik, a ki igazán

okos: a bűntetések, meIlyekkel Isten ostorozta minden üdőkben

a gonoszakat. Ezzel az emlékezettel nem csak isteni félelem öreg
bedik bennünk, hanem a bűnök gyűlölsége szívünkhöz gyökerez
vén, megtartóztat a vétkektűl. Az Angyalokat egy kevély kíván
ságért ördögökké változtatta és örök pokolra vetette Isten. Egy
alma-ételért nem csak magát Ádamot, hanem az egész emberi
nemzetet halálra ítílte. És valamenyi betegségek, ínségek, alkal-

36*
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matlanságok vannak és lésznek e világon, mind annak az egy
bűnnek ostorozási. Ki tudná elő-számlálni, mely sokszor és, az
emberi okosság tetczése-szerént, mely aprólékos fogyatkozásokért,
mely keményen ostorozta Isten az embereket? A Lóth felesége

I Gen. 19. v. 26. 1 csak azért, hogy viszsza tekintett úttyából a Sodoma tüzére, kővé

2 Lev. 10. v. 1. változott. Az Aaron fiai 2 menyből bocsátott tűzzel emésztettek,
nem egyébért, hanem hogy másunnan hozott és nem óltárrúl vett

3 Num.15.v.32. tűzzel temjéneztek. 3 Kövekkel verének agyon egy szegény embert,
hogy szombaton forgácsot szedegetett.

• 1.Reg.6.v.19. A Betsamiták-közzűl 4 ötven-ezert Isten szörnyű halállal meg
Num. 4. v.20. ölt, csak azért, hogy a frígy-szekrényét nézéltélc Maga-mutatásból
II 2. Reg. 24. v. megszámlálá Dávid 6 az alatta-való népeket: a kis kevélységet

15. hetven-ezer ember halálával fizeté. Mikor Ezechias király isteni
csudával, a nap viszsza-menetelivel halálos betegségéből felgyógyúla,

2. Para!. 32. v. hozzá kűldének Babyloniából, 6 Ut interrogarent de portento, tuda-
31. kozni, mint let a napnak tíz órával viszsza-térése ? A király

a helyébe, hogy az Isten dücsösségét hirlelte- és terjesztette-vólna,
maga tárházát és kincsét mutogatá a követeknek. Mellyért Isten úgy
megharaguék, hogy minden gazdagságit és maradékit a babyloniai

7 Act. 5. v. 14. király fogságába adá. Az Uj Testamentomban 7 Ananiást és Safirát
8 Act. 12. v.22. a magok pénzének éppen elő nem adásaért, Herodest 8 hiuságos

dicséretinek hallásaért szörnyű halállal ölé.
Keresztyének: a mí Istenünk igen kegyelmes, könyörűlő Isten,

9 Psa!. 32. v. 5. 9 Misericordia Dei plena est terra, teli a főld az ő irgalmasságával.
PsaI.118.v.64. És 1°1vliserationes eius super omnia ooera eius : nem csak többek
10 Ps. 144. v. 9. ' ;; , r J'

és nagyobbak egyéb cselekedetinél az irgalmasság cselekedeti, de
nincs-is Istennek oly cselekedete, melyben nem találtatnék irgal
massága. Mert még az igaz bűntetéseket-is künnyebbíti kegyel
mességével, kivált- képpen az irgalmasság idején, it e világon.
De hogy a bűnnek nehézségét megismértetné és okosságra tanítana
mindeneket: ily kemény haragját és súllyos ostorozását mutatta

112.PeU. v.4. a bűnök-ellen. Tudgyátok-e miért? Hallyátok Szent Péter-tű!: II hogy
Isten a vétkes angyalokat pokol köteleivel kárhozatra vonatta ;

v. 6. hogy a víz-özönnel a világot elmerítette : Exemplum eorum) qui
inique acturi sunt, ponens ,. azért cselekedte, hogy az illyen példából
okosságot tanúllyanak, a kik jövendőben gonoszúl élnek: tudván,

v.3. hogy, Perditio eorum non dormit, vigyáz Isten az ő veszedelmekre,
12 l. Cor. 10. ha ők nem vigyáznak magok óltalmára. Szent Pál 12 Apostol-is

et ll. hoszszú beszéddel számlálván, mint és hogy bűntette Isten a pusz-
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tában a hús-kívánókat, fajtalanokat és zúgolódókat, azt mongya
és nem egyszer mongya: Hac auteni in figura facta, scripta sunt
ad correpiionem. nostram ; hogy mind ezek tanításunkra. orvoslá
sunkra és fenyítékünkre lettenek és írattanak a végre, hogy okos
san meggondolván az Isten igazsága ostorozását, féllyünk és mint
a haláltól iszonyodgyunk, a mivel tudgyuk, hogy Istenünk meg
bántódik. Így kel a régen lett dolgokrúl emlékeznünk. ha okossak
akarunk lenni.

De e mellet, a régi Szeritek-életét-is gyakran eszünkbe jutas
suk ; hogy jóságokat kövessük, eseteket pedig vígyázással távoz
tassuk.

MÁSODSZOR: az igaz okosság azt kívánnya, hogya jövendő

dolgokat jól meggondollyuk és oly vígyázásban legyünk, hogy
véletlen veszély ot ne érjen, a hol nem gondolnók. Ezt cselekedte
bezzeg a hamis gazda, mellyet az Evangeliomban dícsírt az ura:
mert idején eszébe vette, hogy ha elvészik tisztit, kúldulásra jút,
vagy kapálásra; azért gondot viselt magára. Mí-ís, ha okossak
vagyunk, mind e világi, mind a más világi állapatban, a követ
kezendő jót és gonoszt úgy meggondollyuk, hogy azok emléke
zetivel, életünk folyását jól rendelvén, eltávoztassuk a mi ártalmas,
elnyerjük a mi hasznos. Ez a keresztyéni okosságnak legfőb és
szükségesb tiszti. Ettűl füg egész életünk üdvösséges vagy vesze-
delmes rendelése. Ezt kívánta Moyses 1 oly nagy óhajtással, midőn I Deut.32.v. 28.

azt mondotta: vaj egyszer valamikor, az okosság-nélkül-való nép
jőne észre és gondolná meg, mi lészen életek vége? Mire jutnak
az örökké-való állapatban ? Ugyan erre oktatott Christus. 2 mikor 2 Joan.ö.v. 29.

emlékeztetett az örök bóldogság életérül és a kárhozat halálárúl : Matt. 24. v. 30.
, et 42.

mikor előnkbe adta utólsó jövetelét és itíletit, mert ezeknek gon- Luc. 21. v. 36.

dolattyával vígyázásra és okosságra akarta híveit izgatni.
Azért mindenek-felet, szűnetlen eszünkben visellyük, hogy

Istennek változhatatlan sentenciá-ie:" hogy egyszer meg kel hal- 3 Heb. 9. v.27.

nunk, minden világi jóktúl el kel válnunk, az-után megitíltetünk.
Az itílet sentmciá-jával pedig nem világi uraságot és dücsösséget,
hanem vagy mennyei királyságot és örök bóldogságot, vagy pokol
tüzének örökké-való kínnyát nyerjük. A ki ezt érti és szűnetlen

elméjében forgattya, nem böcsülli nagyra a világ dücsösségét és
uraságát, melynek hamar el kel múlni; nem győjt kincset, a hol
a latrok ellophattyák és sok-veszedelmek elfogyathattyák ; nem
keres ot gyönyörűséget, a hová Penitencia tartásra szám-ki-vette-
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tett, hanem azon vagyon, hogy alamisnáival és egyéb szent éle
l Matt. 6. v: 20. tivel lada győjcsön kincset, a hol örökké-való uraságát reménli.

Keresztyének, tudgyátok-e honnan vagyon ez a nagy szaba
dos feslettség a keresztyénségben? Tudgyátok-e mi az oka, hogy
ily igen ragaszkodunk a világhoz; ily kevés gondot viselünk
a mennyei dolgokra? Ennek gyökere az, hogy okosság-nélkül
vagyunk és a jövendőt meg nem gondollyuk. Mert, ha gyakran
eszünkben forogna, hogy hamar és véletlen, mikor nem gondol
lyuk, meg kel ettűl a világtúl válnunk, hogy ennek a nyavalyás,
rövid életnek erkőlcse-szerént vagy örök bóldogságot, vagy örök
kárhozatot nyerünk, oly szentűl és oly ártatlanúl rendelnők életün-

I Ecel. 7. v. 40. ket, mint Isten kívánnya. Mert Szent Lélek mondása az, 2 hogy
örökké nem vétkezik, a ki rninden cselekedetiben élete végét és
halál-után következő állapattyát megemlíti. Bezzeg idején gondot
visélne szám-adására, a ki meggondolná halálának közel-letét, szor
galmatoson keresné és kívánná a mennyei jókat, a ki a mennyei
bóldogság dücsösségét szeme-előt viselné, vígyázással kerűlné a
pokolra-taszító vétkeket, a ki az örök kárhozat kínnyát gyakran

8 Deut. 32. v. szemlélné. Azért, ha okossak és szentek akarunk lenni, 3 Novissima
28. prouideamus, életünk-után következő állapatunkrúl el ne fordítcsuk

lelki szemeinket.
HARMADSZOR és utólszor : az okosság tiszti az, hogy a jelen

való dolgokat igazgassa úgy, hogy mindeneket a szerént cseleked
gyünk, a mint Isten parancsoIlya és lelkünk üdvössége kívánnya.
Három dolgot kíván az okosság a jelen-való dolgaink vezérlésében :

L Elsőt: judícium, igaz itíletet, hogy az okos ember, akár-minek
Judicium. bőcsüllésében és jó- vagy gonosz-vóltának itíletiben, ne kövesse a

kösség és sokaság javallását, vagy a tettetes színt és külső tekín
tetet, hanem igaz fontba vessen mindeneket és azt böcsüllye, a
mit Isten böcsül, azt válaszsza és kövesse, a mi Isten-előt ked
ves. A nagy jót tehát nagyra böcsüllye, az aprólékokat semminek
tarcsa, a mi gonosz és veszedelmes, azt gyűlőllye és futva kerűllye,

a jót csendesz serénységgel kövesse és gyakoroIlya.
Mihent a bűn a világra terjedett, oly vakságot és tudatlansá

got hozott az emberi nemzetre, hogy a test és érzékenség ízlése
és gyönyörűsége-szerént tészünk itíletet akár-mely dologrúl. Azért,
a minek külső érzékenség-alá vettetett édessége kedvet talál a test
nél és gyönyörködteti az érzékenségeket, azt szeretik, böcsüllik és

'Prov.l.v.22. l keresik b k E krűl S I' 4et 32. szorga matoson {eresI az em ere. ze ru a zent ras azt
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mongya, hogy ollyanok mint a gyermekek, 1 Pueri sensibus, kik I l. Cor. 14. v.

alakokban és buborékokban gyönyörködvén , derék dologra nem 20.

vígyáznak, ollyanok mint a bolondok, kik magok veszedelmét el
nem tudgyák kerűlni; mert, mint a barmokban, úgy ő-bennek,
nem egyéb az ész, hanem az érzékenség.

Ezt a nagy vakságot és veszedelmes baromságot megorvo
sollya a keresztyéni okosság, mely az eleven hit világosságát
követvén, mindent annyira böcsül, a menyit ér és a menyire méltó.
Azért az okosság cselekeszi, hogy ember nagyra böcsüllye az örök
üdvösségre- és lelki életre-néző dolgokat; úgy-mint a szent életet
és tekéIletes erkőlcsöt, mellyeket világi életnél és minden testi
haszonnál fellyeb-valónak itít. Az okosság indít ezek szeretetire és
választására és úgy indít, hogy ezekhez-képest semminek ismérteti
a világ javait, melIyektűl majd el kel válnunk.

Erre az okosságra tanított nem csak Salamon, 2 mikor azt 2 Prov. 9. v. 6.

kiáltotta, Relinquite infaniiam, ambulate per vias prudentium ; had-
gyátok-el a gyermekséget és legyetek okossak ; haném maga-is
Christus, 3 mikor azt mondotta: mi haszna embernek, ha az egész B Matt.l6.V. 26.

világ kincsét, tisztességét, uraságát, gyönyörűséget elnyeri, de lel-
két elveszti és örök kárhozatba ejti? Vallyon adhat-e a világ olIyat,
a mivel megfizesse azt a nagy kárt, mely lélek veszedelemben ál?
Nincs oly haszon, mellyért a lelket el kellyen veszteni. Mert a
lélek drágáb és böcsülletesb minden világi jóknál ; mivel a lélekben
vagyon az Isten képe és hasonlatossága, ő-benne találtatik a hal
hatatlanság, ő-tőlle vagyon a testnek elevensége, szépsége és ereje.
A lélekért jött az Isten Fia e világra, hogy keserves halálával azt
elevenítcse és veszedelemből kihozza. Egy okos ember sem adgya
legdrágáb marháját azért, a mit kevésre böcsűl. Mivel azért a
végetlen-bőlcseségü Isten a lelkekért vérét és végetlen-méltóságú
életét adta: nyilván ismértette, hogy alélek, mellyet ily nagy
árron vett, böcsülhetetlen méltóságú. Balgatagság-is vólna, ha mí
azt minden világi jóknál fellyeb nem böcsüllenők és egy kevés
világi gyönyörüségen ördögnek adnók, a mit Isten ennyire böcsüllött.

Ez az igaz okosság; erre tanít nem csak Moyses, 4 míkor azt : Deut. 4. v. 9.

parancsolta, Custodi animam tuam sollicite, hogy lelkünket szor
galmatoson őrizzük, hanem Christus ő-maga, mikor azt hadta,
hogy 50kossak légyünk, mint a kígyók. A kígyó igen elkerűli a °Mat. IO.v. 16.

veszedelmet és közel nem várja az embert; de ha láttya, hogy
egyéb nem lehet benne, mivel a fejében vagyon életének gyökere, azt
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a töb testével béfedi; és akár-mint vagdalIyák egyébüt, nem gon
dol vélIe, csak feje maradgyon békével. Ezt akarja Christus, hogy
kövessük és minden javainkat, tisztességünket, életünket elveszes-

I Job, 2. v.4. sük, 1 csak óltalmazzuk és megtarcsuk lelkünket. Ezt követték az
Cun~ta dat Isten szolgái, kik sanyarú élettel és mártiromságokkal óltalmazták

pro amma sua.
az ő lelkeket.

II. Másikat a jelen-való dolgok rendelésében, a circumspectiót
Circumspectio, kívánnya az okosság, az-az a két-felé nézést, melynek tiszti az,

2 S. Thomas, hogy 2 ne hirtelenkedgyünk cselekedetinkben, hanem lelki szernün
2.2. Qu. 47. kel és gondolatunkal jól megkíméllyük, körűl-álló dolgaival-egye

temben, a mit akarunk mivelni és úgy kezgyünk akár-mihez, ha
láttyuk, hogy eggyez a tekélletesség régulájá-val, mely az Isten
akarattya. Ez azért a circumspectio, szorgalmatos szemlélés, eggy
ért azért szükséges, hogy minden szándékunkban és cselekedetünk
ben , igyenesen Istenre nézzünk, nem elegyítvén mocskot és
hiuságot cselekedetinkhez. Erre tanított Christus, midőn azt mon-

a Matt. 6. V. 1. dotta: 3Attendite) ne justitiam vestram faciatis coram hominibus ,.
meglássátok mire néztek munkátokban, semmit azért ne mívellye
tek, hogy az emberektűl láttassatok és dícsírtessetek, hanem, hogy

'Luc. 21. v.34. Istennek kedveskedgyetek. Másut 4 azt mongya: vígyázzatok maga
tokra, hogy a szükség színe-alat étellel, itallal vagy világi gondok-

" 2. Joan. V. 8. kal ne terheItessetek és le ne nyomassatok. 5 Videte uosmeiipsos,
a magatok indúlatit megtekíncsétek, meg ne csallyátok magatokat,
hanem vígyázzatok, minémű czélt tésztek munkátoknak. Másért
azért kívántatik a circumspectio, vígyázás és két-felé tekíntés, hogy
hirtelen semmit ne rnivellyünk, hanem ért és jól megfontolt gon
dolattal. Az igen nagy emberek-is sokszor nagyot estek, mikor
hirtelenkedtek és mindent jól meg nem visgáltak. Tudgyátok-e

6Josure,9.v.14. Jósue 6 mint jára? Hamar hín* a gabaoniták szavának és meg
, 2. Reg. 7. v. csalaték. Említitek-e mint kelle viszsza-mondani Nátán-nak, 7 a mit

3.4. hirtelenségből monda Dávid-előt a templom éppítésrűl? Hamar hín
82.Reg.16.v.3. 8 Dávid Sibá-nak, a ki Mifibosetet bévádolá, de az-után vévé
9 Cap.t9. v.14. eszébe, hogy 9 megcsalatott. Hamar helyt ada a Bétel-be kűldött

10 3. Reg. 13. v. követ, 10 egy proféta mondásának és egy falat kenyér ételért meg
lIEc~~: lli·v. 4. kelle halni, magán történt dologgal bizonyítván, hogy, l1Qui cito

credit) minorabitur ,. a ki hamar hiszen, hamar megcsalatik.
Keresztyének, mindenkor eszünkben forogjon, a mit Szent

12 Eph. 5. v.15. Pál parancsolt: 12Videte quomodo caute ambuletis, n01~ quasi insipi-
* = híve, hitt.
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entes: quoniam dies maii sunt: vigyázzatok, óva járjatok, nem
mint esztelenek, mert gonosz üdőre jutottunk. Az ördög és a
világ oly sok tőröket hánynak, oly tettetes színnel bémázollyák
a gonoszt, oly béven nád-mézben takarják a mérget, hogy az igen
szemesnek-is gond azokat elkerűlni. Innen vagyon, hogy sokszor
1 a mit lelken kezdünk, testen végezzük és Fascinamur, ugyan I Ga!. 3..v. 3.

megbájoltatunk a gonoszra. Mert a pokol-béli farkas bárány bőrbe Ibid. v. I.

öltözik, sőt 2 angyallá tűnik, oly szentűl beszél: de vége vesze- 22. Cor. 11.

delem. Végy példát a Christus kísértetiből ; elsőben csak azt kíváná v. 14.

a sátán, hogy a hoszszú éhezéssel elszakaszkodott testét egy darab
kenyérrel vastagítcsa. Az-után Szent Irásnak biztató szavaival arra
ingerlé, hogy Istenben bízzék, veszedelmektűl ne féllyen. Ezek a
tettetes színek-alat rejtve vólt a rnéreg, mert arra akarta vinni
Urunkat, hogy Istent kísércse és szükség-nélkül csudát kívánnyon.
Így bánik velünk-is az ördög, szép színt ád dolgainak, hogy a
veszedelemtűl ne féllyünk és véletlenűl kelepczébe essünk. Mivel
azért tudgyuk, hogy sok dolog jónak látczik, melynek halál vége:
:J Sopiens timet et deciinat a malo ; a ki okos, félve és tapogatva 3 Prov. 14. v.

jár, jól megtekint mindeneket és elkerűli a gonoszt, mivel, 4 Qui 4 Ec~~i:;.~. 27.
amat periculum, in illo peribii : a ki a veszedelmet nem kerüli,
belé-esik és benne romol.

De mint-hogy soha oly szemesek nem lehetünk, hogy a sok
veszedelmek távoztatására elégendő légyen vígyázásunk, az igaz
circumspectio, vígyázás azt kívánnya, hogy minden cselekedetünk
ben Istenhez fordítcsuk lelkünket és mint-ha őtet jelen lenni látnók,
ő-tolle kérjünk segítséget, hogy, 5Illuminet luoernam nostram, 5 Psal.17. v.19.

világosítcsa a mí vékony értelmünket, igazgassa tanácsunkat és
cselekedetünket. Erre tanított Christus, mikor azt parancsolta, hogy
a vigyázás -mellet imádkozzunk: 6 Vigilate et orate. Ismértetvén 6 Mat. 26. vAl.

ezzel, hogy nem elég a vígyázás, hanem kérnünk kel Istenünket, ~:~: ~~::::~:
7 ut vias nestras dirigat) hogy ő igazgassa útainkat. Erre tanított 7 Tob. 4. v. 20.

példájával Bőlcs Salamon) 8 mikor Istentül buzgó szűvel és gya- 8 3.Reg. 3. v. 7.

korta kérte, hogy az ő tudatlanságát oktassa, tanácsát vezéreilye : 2~~~·r~i.v~.1~ó.
9 Mecum sit) mecum laboret; vélle légyen, vélle fáradgyon, hogy 6 Sap. 9. v. 5.

minden múnkáit jól végezhesse. És noha, minden üdőben szükség,
hogy Istentűl kérjünk segítséget, de fő-képpen, mikor oly nehéz
és véletlen dolog vagyon előttünk, hogy nem tudhattyuk, mit kel 10 2. Para!. 20.

mivelni, 10 akkor leginkáb kívántatik, hogy Istenhez folyamjunk v.12.

és kérjük, hogy amint Dávid-nak llAchis-előt, a mint Salamon- "I.R~~.21. v.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 37
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l 3. Regum. 3. nak 1 a két aszszony igyében, úgy nékünk-is útat mutasson nehéz
v. 16. igyünkben.
Ill. Harmadikat, jelen-való dolgaink vezérlésében, kívánnya az

Execuiio. okosság, Executionem, hogy hallogatás-nélkül, szorgalmatoson
fáradgyunk az üdvösséges dolgokban. Okossan írja Aristoteles,

2 Arist. 6. Ethic. 2 hogy az okos embernek, Cum mora consultandum : celeriter
cap. 9. agenda deliberata ; lassan és sokkáig kel tanácskozni; mert a nagy

8 Arístotel. 4. emberben kívántatik, 3 Ut sit cunctator, hogy ne hirtelenkedgyék,
~~h~~o~.32. ~~ hanem csendesz elmével tartózkodva járjon. De minek-utána eleget
qu. 47. art. 9. tanácskozott és feltalálta, mit kel mivelni, serényen és nyersen

ad 3. kel a dologhoz nyúlni. Látod-e, az álnak major mint gyorsalkodék
gondviselésében? Mihent hallotta, hogy elkő1t gazdasága, mingyárt
hívatta adósit ; sietséggel mondotta nékik: Cito, sede, scribe; hamar

4 EccI.31.v. 27. ülly-le, írj. Erre ínt a Bőlcs, 4 mikor azt mongya: In omnibus operi
bus tuis esto uelox ; az üdvösség dolgában ne halogas; ne múlasd-el

5 Ecel. 5. v. 8. az alkalmatosságot, hanem gyors és serény légy. 5 Ne késsél, úgy
mond, gonoszságidból kitérni és ne halogas naprúl napra, mert
nem késik a veszedelem, mely utánnad ballag. És elhidgyed, hogy,

6 EccI.29.v.24. 6 Multos perdidit ropremissio nequissima ; sokaknak örök halált szer-
zett a hoszszú élet ígéretí, Sokan jártak úgy, mint a sidók, kik

7 Isai. 28. v.13. addig mondották: 7 Exspecta reexspecta ; modicum ibi, modicum
ibi ; várj és várakozzál, imittis keveset, amottis keveset késsünk :

8 Prov. 24. v. hogy "Caduet, conteruntur, illaqueantur, capiuntur ; eldőlnek, meg-
33. romolnak, tőrbeesnek. örök fogságra vittetnek. Azért azt kívánnya

9 Eccls.9.v.10. az igaz okosság, hogy, "Quodcunque facere potest manus tua, instanter
operetur ,. valamit cselekedhetünk, halogatás-nélkül hozzá kezgyünk.

Ha ifiu ember vagy, ne késsél, kezgy idején az isteni szolgá
lO Seneca, de lathoz : 10 Vigentibus ad meliora eundum est. 11 Quam serum est tunc

BreVi\ :'itre, c. vivere ineipere, cum discendendum est? Non pudet te, reliquias vitce,
II cap. 4. bonce menti destinare? 12Lex a quinquagcsimo anno militem non
12 cap. 20. cogit, a sexagesima senatorem non citat ; míg erőd vagyon, addig

fáradgy az isteni szolgálatban, mert nem csak késő akkor kezdeni
ehez, mikor életed végét látod, de gyalázatos-is az élet söprejét
adni Istennek. Oly alkalmatlan a vén ember a munkára, hogy
ötven esztendő-után a hadakozástúl. hatvan esztendő-után a tanács
adástúl felszabadíttya őtet a világ törvénye. Azért ne halazd vénsé-

18 Senec, ep. gedre, az-az betegségedre a jámborságot, mert a vénség, 13Seneetus
108'd~ltra me- insanabilis morbus est, gyógyúlhatatlan betegség. És, .miképpen a

ium,
hordóból, a mi fenekén marad, zavaros: Sic in cetatc nostra quod
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optimum, in primo est. Id exhauriri in aliis patimur, ut nobis ftecem
reseruemus .. úgy amí életünk utólsó részei csak söprű és ízetlen
moslék; szégyen, ha csak ezt tartyuk Istennek.

Ha üdős ember vagy, 1 Fac quod in itinere fieri solet: qui 1 Senec. Iib.3.

tardius exierunt, velocitate pensant moram. Damna cetaiis male Natu~·a.li.um qu.
mItIO.

exactce, labor sarciat, nox ad diem accedat: occupationes recidantur:
patrimonii cura solvatur: sibi totus animus uacet; et ad contempia-
tionem sui) saltem in ipso fine respiciat. Quidquid amissum est, id
diligenti usu prcesentis oita: recoiliget: azt miveld, a mit, a kik
későbben indúlnak, gyorsasággal helyére viszik a késedelmet. Ifiu-
ságod vesztegetésének kárát munkáddal vid helyére. Éjjel-is vígyáz;
külső foglalatosságidtúl üressedgyél; jószágod gond-viselését bízd
másra, magad éppen csak magadra vígyáz. Igy megnyerheted, a mi
kárt vallottáI. És mivel magad ifiuvá nem lehetsz, hogy ifiuságod
fogyatkozását megjobbíthasd, azon légy, hogy akik hozzád tartoz-
nak, ezen vétekbe ne essenek, hanem szép intésid, tanításid, példa-
adásid arra vigyék az ifiuságot, hogy idején kezgyék az isteni
szolgálatot.

Keresztyének, ha kinek közzűllünk oly pere vólna, mely éle
tében és minden jószágában forogna, vallyon nem azt mivelné-e,
hogy egyéb dolgait félre-tévén, minden eszét és tehetségét arra
fordítaná, hogy életét és jószágát óltalmazza? És, ha ki őtet más
dologban akarná foglalni, csak hamar búlcsút adna és azt mondaná:
kisseb dolgom-is nagyob annál, nincs most annak ideje; életemben
jár, a miben most fáradok.

Oly dolog vagyon minnyájunk-előt,melynél nagyob nem lehet;
mert azt forgattyuk, hogy lelkünket megtarcsuk ; az-az hogy az
örök bóldogságot elnyerjük, az örök kárhozatot elkerűllyük. Azért
teremtett Isten minket, azért váltott meg Szent Fia Vérével, azért
adott ennyi testi jókat, azért ád naponként ennyi lelki ajándékokat:
hogy ezt az előttünk-való nagy dolgot jó végbevigyük. Mit mivel
lyünk tehát, hogy nyertesen járjunk és üdvösséges végét érjük
ennek a derék és csak egyedűl nagy dolognak? Egyéb dolgokat,
melyek nem ily szükségesek és erre nem segítnek, félre tegyünk;
arra figyelmetes szorgalmatossággal vígyázzunk, hogy lelkünket
megtarcsuk. Ha egyéb világi gondok elő-állanak és jószág, tisz
tesség, világi alkalmatosság, barátunk, feleségünk, gyermekünk
valamire ingerlenek, szorgalmatoson megvisgállyuk, ha ezek segít
nek-e a lélek üdvösségre? ha Istenünk törvénye kötelez-e, hogy

37*
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lLuere. 19. v.
41.

ebben foglalyuk magunkat? ha ezek hasznosok-e a tekéIletes életre
és isteni szolgálatra? És ha láttyuk, hogy nem segítnek, hanem
terhelnek, nem elővisznek a szent életben, hanem tartóztatnak :
rázzuk-le, kergessük-el az illyen gondokat, hogy üressedvén a
hiuságoktúl, minden kedvünk és gondunk a lélek üdvösség nyeré
sére fordúllyon. Ez az igaz okosság, mellyet a világosság fiaiban
kíván az Evangeliom; erre segítesen minnyájunkat az Atya, Fiú,
Szent Lélek Isten. Amen.

PÜNKÖST-UTÁN IX. VAsARNAP.
ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomat írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének tizenkilenczedik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben, -mikor JESUS közelgetett vólna Jerusalem-
hez, látván a várast, síra azon, mondván: mert, ha meg
ismérted vólna te-is, és ezen pedig a te napodon, a mik
néked békeségedre-valók; most pedig elrejtve vannak sze
meidtül. Mert reád jőnek a napok és körülvésznek téged

2 Vallo. ellenségid "lceritéssel és környül fognak téged és megszo
rítnak téged minden-felöl, és földre rontnak téged és a te
fiaidat, kik benned vannak; és nem hadnak te-benned
követ kövön, azért, hogy meg nem ismérted a te láto
gatásod idejét.

A templomok ÉS bémenvén a templomba, ki kezdé hánni azokat,
bpÖ:~~~:~~:~~~ kik abban árúinak és vásárianak vala, mondván nékik:
XXIV. Vas ár- írva vagyon, hogy az én házam imádságnak háza, ti pedig

nap. azt latrok barlangjává tettétek. És minden-nap tanít vala
a templomban.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessiink, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsük, kérjiink aítatos szűvel Szent
Lelket, mondoán : Mí Atyánk, ett. üdvöz légy, etc.



JERUSÁLEMNEK És A SroÓKNAK ROMLÁSÁRÚL.

PREDIKÁCZIÓ.

Jerusalemnek és a sidó nemzetnek utólsó romlásárúl.
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Mikor a világi fejedelmek valamely várast meg akarnak szál-
lani és utolsó romlásra hozni, abban helyheztetik nagyob okos-
ságokat, hogy titkon tarcsák szándékokat és a várasiak fülébe ne
essék gyanúság, hogy veszedelmekre igyekeznek, hanem készűlet-

len találtassanak és véletlen romollyanak. Nem cselekeszi ezt a
nagy-irgalmú Isten, mert Ő, 1 Nelens aliquem perire. "Omnes vult 12. Pet. 3. v. 9.

salvos fieri ; azt akarja, hogy senki el ne veszszen, hanem rnin- 21. Tim.2.vA.

nyájan üdvösségre jussanak. Azért az özön-víz-előt sok üdővel

megjövendőltette a következendő veszedelmet: Jónás-sal megkiál-
tatta Ninive romlását, hogy véletlen veszélybe ne esnének az
emberek.

Ezt az isteni irgalmasságot ismérteti a mái Szent Evangeliom.
Mert mikor az Olaj-fák hegyére Christus-eleibe ment vólna a soka
ság, hogy őtet pálma-ágakkal, köntösök leterítésével, Osanna-kiál
tással és minden vigaságos éneklésekkel. nagy örömmel és pom
pával késérné : meggondolván Christus, mely szörnyű romlás, mely
rettenetes veszedelem szál erre a várasra, sőt az egész sidóságra,
elfakada sírva és keserves szókkal számlálá veszélyét a gonosz
várasnak. Ezt pedig azért cselekedte, hogy ideje lévén Jerusalem
nek ezen az ő napján megismérni szabadítóját, eltávoztatná vesze
delmét.

Mikor a kemény-szívü sidókon a szó nem fogott: hogy pél
dával hatalmasban indíttatnának a félelemre, azt akarta Isten, hogy
a Próféták külső cselekedetekkel jelenesék a nagy romlásokat,
mellyekkel Isten őket fenyegette. Isaiás-sal hirdettetvén az Assyriai
király kegyetlenségét, hogy foganatosb lenne tanítása, azt paran
csolá néki, hogy csupa mezítelen járjon a piaczon és azt kiálcsa :
3 Sic minabit rex assyriorusn captioiiatem, discoopertis natibus ad, Isai. 20. v. 2.

ig'nominiam,. illyen gyalázatos mezítelenségben viszi foglyait az
assyriai király. Jeremiás-nak a 4 babylóniai fogsággal kelle rettenteni 4 Jer. 27. v. 3.

és penitencziára hozni a sidókat: azt akará Isten, hogy vas-lán-
czokkal kötöztesse magát és úgy predikállya a rabságot. 5 Ezechiel- 5 Ezech. 4. v.

nek azt hagyá, hogy évő kenyerét ember-ganéjjal békennye rnin- 12. 15.

denek láttára, és mikor a Próféta nagy kéréssel megnyerte vólna,
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hogy ne légyen ember-ganéj a kenyéren, tehén-ganéjt engede Isten
néki és azzal-eggyüt évén kenyerét, úgy hirdette, mire kel jutni a
sidóságnak, ha idején ki nem tér gonoszságából·.. Utólsó romlását
Jerusalem-nek nem csak szóval, hanem Isten Fiának keserves köny
húllátásival kellett hirdetni, mert ez oly vólt, hogy azt-is keserves
sírásra indíthatta, a kinek boszszú-állása rontotta a vétkes várast.

Az Evangeliomban háromszor olvassuk, hogy sírt Christus :
l Joan. 11. egyszer Lázárt l halva találván. Mászor 2 a Kereszt-fán kínlódván.

2 He~~.3:.. v. 7. Ezek, a sír~sok" úgy tetczik, csudálkozást nem indítnak, mert a
termeszet lagysaga hozza, hogyahalotton síránkozzunk; a fáj
dalmak nagy-vólta kénszerít, hogy a keserves kínokat köny-húl
latás-nélkül ne-szenvedjük: de hogy harmadszor, a virág-vasárnapi
dücsösséges processió-ban, a víg kiáltások-közöt sírt, az bezzeg
csudálkozást érdemel. Ha Szent Dávid akkor siratta vólna Absolont)
mikor ellene dühösködött, maga kárán látszott vólna sírnyia : de a
győzedelmes ütközet-után jajgatván, atyai szerelmét ismértette siral
mával. Ha Christus akkor siratta vólna Jerusalemet. mikor őtet

keresztre feszítette, talám maga nyavalyáját látszott vólna siratni:
de akkor siratván, mikor legnagyob tisztességgel böcsültetett, nem
csak szerelme nagy-vóltát, hanem a várasnak veszedelmes nagy
romlását ismértette.

Propositio. Hogy ezt a veszélyt, mely Christust sírásra jutatta, ércsük és
ebből üdvösséges tanuságot vegyünk: két részre osztom a mai
predikácziót; elsőben megmondom, minémü rettenetes vólt a Jeru
salem romlása, meilyet Christus ily keservesen siratott. Másodszor,
emlékezem rövídeden az eg'ész sidó nemzet romlásárúl, melybe azért
estek, hogy látogatások napját meg nem ismérték. Kérlek, a halgatás
ban légyetek ébrek.

I. RÉSZE. Nem vólt világ kezdetitűl-fogva job móddal rendelt ország a
sidókénál: Mert a ki ennek törvényét és szép szokásokkal ékesített
állapattyát megtekínti, nyilván szemlélheti abban, mint fényes tűkör

ben, az isteni bőlcseséget, mely magán szerzette és rendelte a sidók
törvényét és gond-viselések folyásit. Nem szedegetett az Ábrahám
maradéka egyebek irásiból törvényt és rend-tartást, hanem Isten ő

maga fondálta és írva adta törvényi és gond-viselési rendit. Azért
annyival megelőzte a töb várasok és birodalmok gond-viselését a
sidók törvénye és vezérlése, menyível nagyob az isteni bőlcseség

az emberi vélekedéseknél. Mert mind a jó erkőlcsök gyakorlásirúl,
mind az igazság szolgáltatásárúl, mind az egy-más-közöt-való
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tisztességes barátkozásokrúl, mind egyéb-féle szükséges tanuságok-
rúl, tiszta és fogyatkozás-nélkül-való törvényi l vóltak az Israel fiai- 1 Deut. 17.

nak. Egy papi-fejedelmek rendeltetett, kinek minnyájan tartoztak v.12.

engedni. Emellet 2 hetven élem etes tanácsosok vóltak ; a tö b soka- 2 Num. ll.

ságból, 3 sapientes et 'nobiles, válogatott bőlcs és nemes férfiak hadi 3 Det~~. ~~~.25.
dolgokra vigyáztak.

Ha királyt akartak választani: meg vólt hagyva, ~ hogy idegen 4 Deut. 17. v.

nemzetből ne válaszszanak; 5 a királynak szabott törvénye vólt, 15.
5 Ibid. v. 16.

mint visellye magát; tartozott kezével leírnyia az Isten törvényét 17. 18.

és azt minden-nap olvasni. A királyság 6 atyárúl fíra szállott, noha 6 Ibid. v. 20.

nem az első-szülötre, hanem a ki J' obnak itiltetett a királv fiai- Ipse, et filii
J ejus.

közzűl ; kire-nézve báttyai-előt 7 Salamont ülteték a Dávid székébe. 7 l. Paral. 28.

Religiót, egynél többet nem szenvedett a sidó törvény. 8 Halálra v.5.
8 Deut. 17. v.

itílte, valaki a fő-pap tanitását megvetette. Arrúl-ís erős parancsolat 12.

vólt; hogy 9 csak egy helyen, egy templomban áldozzanak Isten- 9 Deut. 16. v. 5.

nek. Végezetre a törvények szolgáltatásárúl, a várási rend-tartá- ~~:'1~~'17~'1~:
sokrúl és egyéb legkisseb dolgokrúl, mellyek az országot igaz-
sággal, szentséggel, békeséggel, bévséggel és akár-mely más jóval
bévessé tehetik, világos szép törvények 10 vóltak a sidóságban. A mi 10 Deut.8. v. 4.

ezeknél nagyob, Istennek kivált-képpen-való atyai gond-viselése Csak sarujok

környékezte és mint szeme-fényét, óltalmazta a sidóságot. r~-llt'sI gtongYka
vo s enne

De mennél nagyob méltóságra emeltetett sidó-ország: annál hogy el ne '

nagyob veszedelemre jutott, meg nem ismervén látogatása napját. kopj ék negy

Sidó Jásef, minek-utánna azt mondotta vólna, hogy ő nem mástúl ven d:~:~en
hallott dolgokat ír, hanem, Gestis interfui, jelen vóltam, ugy-mond
és láttam, a miket írok: fondamentomúl tészi, hogy II Omnium post 11Joseph.Pree

condita saiculares adversas, si cum judeeorum calamitatibus con- fat.: dde. bello
JU 3ICO.

ferantur, superatum iri non ambigo ; valamenyi veszély és nya-
valya vólt világ kezdetitűl-fogva, ha mind azokat egybe-vetik a
sidók romlásával, ez egyedűl meggyőzi a többit. Mert igazság,
a ki azt mondotta, hogy 121!:'rit tunc tribulatio magna, qua/is non 12 Matt. 24. v.

fuit ab initio 11lundi usque modo, neque fiet ; oly inség vólt akkor, 21.

minémü világ kedetitűl-fogva nem vólt és ez-után sem lészen.
Nem órák, hanem napok kellenének az ínségek és romlások

számlálására, mellyeket a Jerusalem pusztúlásában szenvedett a
sidóság. Azért, csak egy-nehány dolgokrúl emlékezem, hogy ezek
ből itiletet tehessünk a töb szörnyűségekrűl, mellyek Christus
Urunkat sírásra indították.

Nem negyven napot engedett Isten a sídóságnak, rnint régen
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l Ita Nicephor. Ninive jobbúlására ; hanem, 1 mint a pusztában, negyven esztendeig
l. 3. c. 3. et alii. várta és külömb-külörnb sanyargatásokkal jobbította szó-fogadatlan

ságokat : úgy a Christus, rnenybe-menése-után negyven esztendeig,
nem csak tűrte, hanem sok rettentésekkel fenyítette a sidók gonosz
ságát.

A szállás-előt, egész esztendeig, Jerusalem-felet tüzes kard
látczott; húsvét napján étszaka oly fényesség vólt fél óráig a

2 Joseph. !ib. templom- és óltár-körűl, mint nappal; 2 Ante solis accasum, visi
7. de be1lo sunt per inane currus terri et armatce acies civitati circum tusce ;

judaico. cap. J ' J .
12. fényes nappal az égen szekerek és roppant seregek látczottak a

3 Ex.ips~, Eu- váras- körűl. 3 A papok pünkösd napján virratta-előt a templomba
sebius hb. 3. , . d')' h II tt k S h' b '11 . 1Histor. c, 8. menven, nagy 10 u ast a o a a zentegy az an, l yen szozatta :

Versionis rnu- Migremus hinc, jertek, költözzünk-ki innen, mellyel jelentetett, hogy
Nice;~~I:;b. 3. az őrző angyalok, sőt Isten ő-maga, veszni hadgyák a templomot.

cap. 4. Egy Jesus-nevü köz-ember a váras szállása-előt úczákrúl úczákra
járván, csak azt kiáltotta: Vce, Vce Jerosolymce ; jaj, jaj Jerusa
lemnek. És noha úgyelverték sokszor, hogy a csontyai kilátczottak:
de sem sírt, 'sem könyörgött senkinek, hanem minden ütésre csak
azt kiáltotta: Vce Jerosolymce, jaj Jerusalemnek. Senkinek keményen
nem szóllott a verésekért senkire nem panaszolkodott; a ki enni
adott, meg nem köszönte: hanem a váras szállása-előt hét esz
tendeig és öt hólnapig úczán-ként csak azon jajt kiáltotta. A szállás
után egykor azt kiáltotta: Vce etiam mihi, jaj immár nékem-is,
azon szó-közben a romai vitézektűl béhagyíttatott kő agyonütötte
és mingyárt meghólt.

Mikor azért a gonoszságra vetemedett váras sem a Christus
köny-húllátásival nem lágyúlna, sem Istennek hoszszú várásával
nem jobbúlna: végre számtalan vér-ontások-, romlások-, pusztítások
után, mellyekkel az egész sidó-országot kímélletlen nyomorgatták
a romai hadak, Urunk születése-után hetven-két esztendő-tájban,

Titus megszállá Jerusaleméi. Azon a napon lett a váras szállása,
mellyen Christust kegyetlenűl megfeszítették a sidók: tudni-illik,

4 Joseph. Hb. 6. 4 húsvét napján; mely abban az esztendőben, Aprilis, Szent György
dEe He

l1lo:
c. 4. havának tizen-negyedik napján esett. Az Isten törvénye-szerént,

t c anus, c.
16. 5Ingressi terram, az igéret földében-lakó 6 férfiak minden esztendő-

5 Lev. 23. v. ben háromszor tartoztak Jerusalem-be menni az áldozatokra: hús
6 Deut~~6. v.16. vétra, pünkösdre és a sátoros innepre : és arra kötötte magát Isten,
Exo. 23. v.17. hogy valamíg az emberek oda járnak, 7 ő lészen addig őrző házok
1 CaP23~4. V. nál, hogy kárt ne vallyanak. És noha az aszszonyokat, és a kik
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Sidóország-kivűl laktak, nem kötelezte a törvény: de aítatosságból
azok-is elmentek. Azért, mint-ha tömlöczbe akarta vólna Isten
rekeszteni az egész sidóságot, akkor lett a Jerusalem szállása,
mikor az innep kedveért, 1 Ab omnibus regionibus, ad Azimorum l Joseph. lib,

diem festum congregati, bella subita circumfusi sunt: velut in car- 7. cap. 17.

cereni tata gens fata cane/usa et [aria hominibus civitas, obsessa ;
tömve teli vólt a váras minden országokból öszve-győlt sidósággal.

Mihent a váras-alá érkezék Titus, egy-nehány erős csatákon
kárt valla népében. Azért, hogya sokaságot a várasban rekesztvén,
kiéheztetné, és nép vesztés-nélkül jutna Jerusalemhez : 2 Totam 2 Joseph. lib.

muro cinxi! civitatem ,. hoc modo exitus praeladendo. Murus, uno 6. e. 13.

'minus, quadraginia stadiorum erat: totum autem opus, triduo con-
structum est: ut id quidem dignum mensibus videretur celeriias vero
fide careret ,. körös-körül az egész várast kő-fallal megkeríteté. Es
noha a fal harmincz-kilencz siádiomot tartott: rnindazáltal a vitézek
segitségével a sok kő-művesek, hihetetlen gyorsasággal, három
nap elvégezék a kerítést, mellyet sok hólnapig nehezen vihettek
vólna végbe. A két kerítés-közben tizen-három erős főld kastélyokat
raktak, mellyekből óltalmazták a falt, hogy a várasiak meg ne
bontogatnák.

Igy bérekesztetvén a sidók, hamar éhezni kezdének: nem csak
azért, hogy az innepre sok vidéki jövevények vóltak a várasban :
hanem azért fő-képen, hogy az Isten elvévén eszeket a sidóknak,
egy-másra-való boszszúból, 3 Concrematum paulo minus omne [ru- 3 Joseph. \ib.

menium, quod non paucis annis sufficere potuisset obsessis : meg- 6. e. ~i~~ me

égeték a búza-tartó házakat és füstbe bocsáták a sok gabonát,
mely egy-nehány esztendőkre elégséges lett vólna a szállott várasban.

Az éhség elhatalmazván: a kik magokat bírták, 4 Per singutas 4 Joseph. \ib.

domos) sicubi vestigia eibi apparuisseni, bellum illico gercbatur ; 7. e. 7.

házon-ként jártak és az éhel-halók torkából kivonták, ha mi ele-
delt nállok találtak, mert, Veluti canes rabidi, mint a dühös ebek,
úgy kegyetlenkedtek a hatalmasok az erőtleneken. Egyéb élést
elfogyatván, arra jutának, hogy Ea colligebant, qua: nullum sordi- Ibidem.

dissimarum aJ'limalium non horreret ; oly rútságokat ettek, mel-
lyektűl a disznók-is irtóznának. Mert elsőben, Nec cingulis, nec
calceamentis absiinuere ; coriaque seutis déiraeia mandebant ; quin
etiam jceni ueteris laccramenia ; eujus exi,g"uum pondus, quatuor
atticis ucndebatur ,. régi szíjakat és sarukat megáztattak és azokat
ették. A metélt széna csemege vólt, melynek egy kis fontocská-

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 38
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ját, négy ezüst pénzen adták. Annyira nevekedett az éhség, hogy
IJoscph.lib.6. sokan, 'Necessitate compulsi, cloacas rimati, bournque veterem fimum,
cap. 16. in fine. alimentum habebant, siercusque collectum, quod ne visui quidem

tolerabile fuerat, cibus erai ; a karnora-széken nyalakodtak, a szá
raz tehén-ganéjt kedves falatúl ették, az ember hasa húlladékát
édesdeden rágták.

Ez sem elég, hanem, hogy bétellyesednék, a mivel Isten fénye
2Jerem.19.v.9. gette az ő Szent Fia gyílkosit, mikor azt mondotta, hogy, "Car
Deut. 28. v. 53. nibus filiorum et filiarum. cibabo eos, a magok fiai és leányi húsa
Lev. 26. v. 29. ,
Thren, 4. v. 4. lészen étkek azt írja Jósef, 3 hogy Maria, nemes értékes aszszony,
3 Joseph.lib. 7. elfogyatkozván és keseredvén az éhség- és tolvajok inségi-közöt
dc Bella. c. 8. ragadá szoptatott fiacskáját és sírva csókolgatván azt mondá: édes

fiam, ha élnél-is, a romaiak rabja lennél, de az éhség nem engedi,
hogy rabságra juthass: azért, ha meg kel halnod, job, hogy anyád
étke légy és ot temettessél, a hol vólt első léted, ha én tejemmel
tartottalak téged, taresd-meg te-is egy-nehány óráig életemet. És
a keserves csókolgatások-közöt megölé a veszett anya szerelmes
fiát, megfőzé mészárlott magzattyát, megévé felét, felét mászorra
tévé. Megérzék a pecsenye szagot a várasi tolvajok és bérohanván,
halállal fenyegeték az aszszonyt, ha elő nem adgya, a mit főzött.

Az aszszony, ragadván Ha húsát, vendégségbe hívá a ragadozókat
és kínálá, hogy egyenek: mert sem aszszony-embernél gyengébbek,
sem anyánál irgalmasbak nem lehetnek. Azért, ha néki csömört
nem szerzett a fia húsa, a vitézeknek sem fog ártani. Megrémül
vén és iszonyodván a kegyetlen tolvajok a véletlen szörnyűségen,

kifordúlának és elmenének.
Menyi ember veszett az éhség-míat, csak abból-is megtetczik,

fJoseph.lib.8. a mit sidó Jásef írva hagyott: 4 Mannasus. ugy-mond, Titus-hoz
cap, 16. futván Jerusalem-ből, igazán megvallotta, hogyaváras eggyik

kapuján, melyre ő vígyázott, száz tizen-öt ezer és nyólczvan hólt
testet vittek-ki, Ex die, quo eastra prope civitatem posita sunt, ex
die quartadecima Aprilis usque ad Calertdas Julii~ harmad-fél hól
nap-alat. Ezek pedig csak oly halottak vóltak, kiket attyafiai el
nem temethettek, hanem váras költségén kivittek, nem-is vólt
egyéb temetések, Sepultura autem fuit, elatos ex oppido projicere;
hanem hogy kivetették mint dögöt a várasból.

Hogy az éhel-halást elkerűlnék, sokan alattomban a romai
6 J h l'b 6 táborba szöktek. De ott-is utánnok vólt.az Isten ostora. Mert,osep , I ••

c·.15. sub finem. 5 Vacuata replentes corpora, disrumpebantur, nisi qui paulatim
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cibum desveto corpori obtulissent ; megtőltvén üres gyomrokat,
megfakadtak és a hoszszú éhezés-után csak azok éltek, kik las-
san szoktatták ételhez magokat. Ezen-kivűl híre cserdűlvén 11- a Ibidern.

Syrusok-közöt, hogyavárasból kiszökott sidók aranyat nyeltek-el
és azt eggyenként ganéjokból szedegetik : egy éjjel két-ezer sidót
elevenen felhasogatának : In paucis aurum. reperiebant, plerosque
sola spes consumebai ; kevesek gyomrában találtak aranyat, de
a reménség sokakat elfogyatott, mert noha Titus ezt a hallatlan
kegyetlenséget tíltotta, de a Syrusok hasogatton hasogatták a sidók
bélét, valahol a romaiak nem látták.

Végezetre, hogy egyéb rettenetes nyomoruságokrúl ne szól
lyunk, mellyeket a siralornra-méltó váras szenvedett: Jerusalem
szállásátúl-fogva, mely vólt Szent György havának tizen-negyedik
napján; megvételéig, mely vólt, 1 Secundo anno principatus vespa- 1 Joseph. tib. 7.

siani, octava die Septembris, Szent Mihály havának nyólczadik nap- c. 18. et c. 16.

ján; az-az, öt hólnap-alat: azt írja "Jásef és Eusebius) "hogy tizen- 2Joseph. tib. 7.

egyszer-való száz-ezeren hóltak Jerusalem-ben; elevent, kilenczven- 3 Eu
csa:b.11:b.3.

hét ezert vittek rabságra a romaiak. cap.7.Vcrsion:

Nb. Minek-elötte a várast megvette Titus, tanácsot tartott, ha a Musculi.

templomot, melynek e világon mássa nem volt, meg kell-é tartani,
vagy a várassal eggyüt elrontani? Azt végezé, hogy meg kel tar-
tani: 4 Jam enim romanorum [ore hoc damnum ; sicut ornamentum <Joseph. tib. 7.

[ore imperii, si maneret ; mert a romai birodalom ékessége lészen cap.D.

ez a templom. De mivel Isten mást végezett vala: 5Decimo mensis 5 Joseph.Tib, 7.

Augusti, quo etiam prius a rege Babyloneorum fuerat concrematum .. c. 9~:t.i7g.no

ugyan azon napon, mellyen régen a babylonici király túl megéget- p

tetett vólt, egy romai vitéztűl felgyújtaték a templom. És 6 noha 6 Joseph. tib. 7.

Titus minden tehetségével igyekezett a tűz-oltásra, de ellene. nem cap. 10.

álhata Istennek: ki még akkor kezdette gyújtani a tüzet, mellyel
megégne a váras templomostúl, mikor azt kiáltotta: 7 Vce civita ti 7 Ezech.24.V. 9.

sanguinum) cujus eg'o grandem faciam pyram .. jaj a vér-szopó
várasnak, melynek én nagy rakás tüzet készítek. Azért, a Sala-
mon temploma éppitése-után ezer száz harmincz esztendő-, hét
hólnap- és tizen-öt nap-után, a Cyrus idejében újonnan felállatása-
után hét-száz harmincz-kilencz esztendő- és negyven-öt nap-után,
megége a szép templom: 8 Opus, omnium qua: audioimus et vidi- 8 Joseph.Tib. 7.

mus, maxime admirabile .. rnelynél csudálatosb éppűletet sem látott, cap. 10.

sem hallott ember. A sidók, látván a templom tüzét, mint esz-
* Cserdül = csördül, constrepo, rauschen, erklírren. Ny. T. Sz.

38*
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l Joseph.lib. 7. nélkül-valók, szem-látomást futottak a veszedelemre: és l a tem
cap. ll. plom tornáczában, csak egy csoportban, hat-ezer aszszonyember és

gyermek égett. Sokan magok a tűzbe ugrándoztak, hogy romlását
a templomnak ne látnák.

a Joseph. Hb. 7. Nb. Mikor a várast megvették vólna a rornaiak : 2Jubet ccesar
cap. 18. totant funditus eruere civitatem et templum ; az egész várast és

templomot elrontatá Titus, csak három tornyot és egy darab falt
hagya, hogy abból megismértetné, Quam munitam civitatem roma
norum virtus obtinuisset, mely erős várast megvehetett a romai

Ibidem. hatalom. Egyéb részeit a várasnak úgy eltörék, Ut qui ad eam
accessissent, habitatarn. aliquando esse vix crederent, hogya kik
látták, nem hihették, hogy valaha ember lakott azon a helyen.

Ezek a szörnyű romlások, ezek a rettenetes veszedelmek
indították a kegyes JESUST a keserves sírásra.

Nem csak elromlott a Christus Vérében mosdott háladatlan
váras, hanem úgy romlott, hogy, a mint eddig, ezer és közel hét
száz esztendő forgásában soha meg nem éppíttetett; úgy ez-után-is,

3 Isai. 25. v. 2. 3 Non erit civitas et in sempiternum non adificabitur ; soha váras
4 Dan. 9. v. 26. nem lészen, soha meg nem éppűl. És, miképpen 4 Isten népe nem

27. lészen, a ki megtagadta Christust a Pilatus itílő széke-előt, úgy a
váras és templom pusztasága, Usque ad finem perseverabit desolatio,

5 Jcr.19. v.ll. világ végéig marad. Mert, 5 Non potest ultra instaurari, semmi erő

~:~: ~~::: ~~: azt soha fel nem éppítheti. Próbálva tudta ezt Julianus császár, "ki,
6 Fuse Niceph. hogy meghazuttolná a Profétákat, nagy biztatásokkal felülteté a
lib.lO.c.3~.33. széles világra oszlott sidókat, hogy kincseket egybe-hordván, éppít-
Socrates, hb. 3. 'k ., . , ,

cap. 17. cse -meg a varast es templomot. Neki édesedének a sidók az
Sozorn. Hb. 5. éppítésnek, minden kincseket egybe-hordák, az aszszony-emberek
c.2~~~:~:~st. ékességeket közre-adák, ásókat, kapákat ezüstből csináltatának és

oly nagy kedvel tisztították a váras helyét, hogy az aszszonyok-is
elő-kötőben hordották a követ, főldet, és csúfolván a keresztyéneket,
dicsekedtek, hogy jövendőllések hamisságát megmutattyák. Mikor
a régi várasnak főld-alat maradott fondamentomit úgy kihányák,
hogy egy kő máson nem marada, más-nap a fondamentomot
kezdék rakni. De megtellyesíté Isten a mit régen mondott vala:

7 Malach. 1. v. 7 Isti cedificabunt et ego destruam ; hogy, a mit amazok éppítnek,
4. azt ő elrontya és oly főld-indúlás támada, mely a fondamentomok

köveit kihányá és a sidók-közzűl sokat megöle. Mászor-is elkezdék
az éppítést, de mind a főld-alól, mind az égből tűz szállott reájok;
sokat megemésztett, kapákat, fejszéket, verőket megolvasztott.
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Az-után-való éjjel a sidók köntösén sűrű keresztek látczottak.
Ezen-kivűl a mennyei tűz és szél-vész mind elhánta, valamit az
éppítéshez készítettek vólt. Igy kellett félben hadni a bolond szán
dékot, így erőssitette Isten a Proféták jövendöllésének igazságát.

Noha azért Adrianus császár, azon-kivűl a hol Jerusalem vólt,
1 más várast éppített és meg-tíltotta, hogy egy sidó se mehessen l Euseb. !ib. 4.

ahoz oly közel, hogy csak távúl-is láthassa, de a régi várast soha Histor. c. 6.

fel nem állatták.
Ha csak az egy váras jutott vólna erre a rettenetes vesze- II. RÉSZE.

delemre, nem vólna oly siralmas, de jaj! az Istennek választott
népe, a régi Szent Patriárkák és Proféták maradéki, Christusnak
és az Apostoloknak vér-szerént-való attyafiai, Jerusalem-mel eggyüt,
testi lelki romlásokba estek.

Három-féle jókkal ékesíttetett vólt Istentűl a sidóság: termé
szetbe óltott ajándékokkal, külső méltóságok és szerenesék értékivel,
üdvösséges lelki áldomásokkal. Ezektűl megfosztattak és földhöz
veretvén, utólsó veszedelmek örvényébe estek a Christus gyilkosí
és vér-árulói.

EGGYIK ajándéka Istennek a sidókban a természetben vólt, A természet

úgy mint: a testi erő-mellet a szűnek hadakozáshoz termett bátor- javairút.

sága és elmének élessége, mert soha egy nemzetben sem találtatott
oly csudálatos vitézi erő, mint a sidókban. Az ígért-főldhöz közel-
getvén, kímeket bocsátának, hogy megszemléllyék annak lakosit.
Viszsza-térvén a kímek, azt mondák, hogy a főld jó, de óriások
lakják; 2 Quibus comparati, quasi locustie uidebamur ; kikhez-képest 2 Num. 13. v.

ők sáskák; mindazáltal oly künnyen meggyőzé és eJfogyatá az 29. 34.

iszonyú óriásokat az Isten népe, a Quamodo solet bos herbas usque" Num. 22. v. 4.

ad radicem carpere. meJy künnyen harapja az ökör a gyenge füvet.
Mert 4 öt sidó, százat; száz, tíz-ezeret; sőt "egy, ezert; kettő, tíz- 'Lev. 26.v. 8.

ezert meg-győzött és elkergetett az ellenségben. Ki hallotta, hogy 5 Deut. 32 v.3.

valaha valaki szamár ál-csontyával ezer ellenséget levert, 6 mint 6 Judic, 15. v.

Sámsoné Ki olvasta, hogy egy szántó-vassal hat-száz bajnakot 15.

valaki elrontott, 7 rnint Samgar? Dávid az oroszlányokkal 8 játeze- 7 Judic.3.v.31.

dott mint bárányokkal' mikor harcznak állott 9 eg" rohanással 8 EC91. 47. v. 3.
, • . , , . .J 9 2. Reg. 23. Y.

nyélez-száz embert levágott; IC Jesbaam három százat; Machabaus 8.

Pedig ollyan vólt mint az lloroszlány mikor viaskodott. 10 l. Paralll.
, v ll.

Hol vagyon most ez a sidók erőssége és bátorsága? A kik Il l. Mach. 3.

oroszlányok vóltak, nyúlaknál félénkebbek, galamboknál erőtlenbek. Y. 3.

Mert, mivel a Christus vére ki-ontásában igen bátrak vóltak, rette-
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1 Gen. 4. v. 12. gésre fordúlt vakmerőségele Miképpen Cain, 1 megölvén ártatlan
v. 14. attyafiát, Vag'Us et projugus, bújdokló és szaladó lett, mindenektűl

félt, azt álítván, hogy, Omnis qui invenerit, occidet, valaki őtet

talállya, megöli: úgy az istenöldöklő sidók oly [élénkek és erőt

lenek, hogy akit bátortalan rosznak akarunk mondani, sidónál
félénkebnek mongyuk; mert valóban rajtok tőlt, a mivel Isten

2 Lev.26.v. 36. fenyegette őket, 2 hogy a szél-hordozta fa-levéltűl úgy félnek,
mint-ha fegyver vólna fejek-felet.

Az elmének eleven élessége és okossága, mely minden tudo
mányok és mesterségek tanúlására alkalmatossá tészi embert, igen
tekíntetes vólt a sidókban. Mert hol lehet okossab és túdósb nemzet
mint a sidók vóltak? Ő-róllok minden nemzetek csudálkozva azt

a Deut. 4. v. 6. mondották: 3 En populus sapiens et intelligens: gens magna ; ihon
a bőlcs, értelmes nagy nemzet. De mennél csudálatosb vólt a
sidók bőlcsesége, annál rettenetesb mostani tudatlansága, vaksága,

4 Jer. 4. v. 22. setétsége. Igazán rajtok tellyesedett, a mit Jeremiás 4 Profétával
mondatott Isten: stultus populus meus, me non cognouit; bolondá
lett az én népem, engem meg nem ismért. Sapientes sunt, ut faciant
maia .. egyébre nincs esze, hanem usorára, csalárdságra, gonosz
kereskedésekre ; jó tudományokra pedig tellyességgel alkalmatlan.

6 Isai. 29. v.14. És, 5 Miraculum grande et stupenduml Periit sapientia a sapientibus;
szörnyű csuda ez, mely temérdek tudatlanságra és oktalanságrá
jutott a bőlcs nemzetség, mivel nem ismérte látogatása napját.

6 Isai. l. v. 3. 6 Az ökör és szamár megisméri ura jászolát; 7 a fecske és gólya
7 Jer. 8. -:r. eszébe vész i a tavasz közel-vóltát, de a sidók nem ismérték a

Messiás látogatását; noha látták az ördögök kiüzését, a halottak
feltámasztását, a kő-sziklák repedezését, a főld indulását és egyéb

8 Rom. l. dl. isteni csudák világosságát, mivel, "Dbscuratunc est insipiens cor
eorum, setétségre vetemedett szívök bolondsága.

A kiilsi) jók. MÁSIK áldása Istennek a sidókon a külső JO szerencse és
rúl. értékes méltóság vólt, melyhez hasonlót egyéb nemzetekben nem

9 Exod. 3. v. 8. találunk. Hazájok és lakó-helyek \) téjjel, mézzel folyt; az-az,
17. c. 33. v. 3. mindennel bévelkedett, valami szükséges vagy alkalmatos az emberi

et c.
!It 3. Reg.lO.v. táplálásra és gyönyörködtetésre. Hajókkal hordatták helyébe az
11.22.Z.Paral. aranyat, ezüstöt 10 Ofir-ból; 11 Tanta erat abundantia arge1tti in
1I9:/R:~·11~·v. Jerusalem, quanta lapidum. 12 Argentum in diebus ittis, pro nihilo

2~. reputabatur .. az ezüst oly bév vólt Jerusalem-ben mint a kő, azért
122.Par.9.v.20. semminek tartották az ezüstöt hanem minden 13 hadakozó fegyver:
13 2. Par 9. v. ' , ,

15. et ~eq. minden asztalok edényi, rninden házi ékességi Salamon-nak finom
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aranyból vóltak, az ezüstre nézni sem akartak. Azért, 1 Sedebat l Isai. 32. v.18.

populus ÚZ pulchritudine pacis, in requie opulenta : a békeség szép-
ségében, a gazdagságok nyugodalmában bátorságoson lakott a
sidóság, mivel Isten, 2 Murus igneus, tűz- bástyájok és kerítések 2 Zach. 2. v. 5.

vólt, melyhez közel sem mehetett az ellenség.
Ki-győzné számlálni, minérnü tisztességes böcsülletekkel fényes

kedtek a sidók? A hatalmas királyok birodalma, a csudálatos tem
plom ékessége, a fő-pap és a számtalan Leviták méltóságos rende
és díszes szolgálattya, a sok áldozatok és egyéb isteni tiszteletek
pompája, a kerített várasok erőssége, az Istentűl adott törvények
szentsége oly csudálatossá és felségessé tették az Israel fiait, hogy
méltán azt mondhatták rólla : 3 Non est alia natio iam grandis,. nem 3 Deut. 4. v. 7.

vólt a széles világon oly nemzet, mellyen annyira kiterjedett az
isteni gond-viselés fényessége, mint a sidókon. 4 Qua: est alia gens 4 Ibid. v. 8.

sic inclyta, quce habeat ceremonias, Justaque judieia et unioersani
legem? Nem vólt oly tekíntetes ország, mely a szent törvények és
isteni szolgálatok tisztaságával úgy dicsekedhetett vólna, mint a
sidók. Mert Isten a töb nernzetek-közzűl az Abrahám maradékát
magának választotta, mint, 'Partem et herediiatem, osztályban jutott 5 Dcul. 32.v.9.

örökséget, mint, 6 Pecalium de cunctis populis, munkával nyert 6 Exo, 19. v.

tulajdonát. Azért egyéb nemzetek-felet, 7 Regno sacerdotali, király- 7~h~d.
sággal, papsággal, minden böcsűlletes méltóságok tisztességével
ékesítette a maga örökét.

Nézd most, mire jutottak az útálatos sidók? Pilátus-elŐt 8 meg- 8 Joan. 19.

tagadák Christust és bátran kiálták, hogy nincs királyok, hanem v.15.

császár birtokában akarnak élni. Inkáb akartak rabok lenni a csá
szár-alat, hogy-sem a szelíd király-alat uralkodni. Bétőlt krvánságokr
király-nélkül vannak, országok nincsen, rabokká lettek, világ vé-
géig császárok rabságában maradnak.

Megvévék a sidók az ártatlan Christust és nem azért vévék,
mint Jásefet, 9 hogy haláltúl óltalmazzák, hanem hogy megöllyék. 9 Gen.37. v. 27.

Nem-is annyi pénzen vévék, menyit a sídókért akartak adni Assverus- 10 E~~~~, 3.

nak, az-az 10 tíz-ezer talentomon, hanem harmincz ezüst pénzen. Il Deut. 28.

Nyerének a kalmárságban : fejekre telék az Isten átka, az egész 12 lta\~~~nus.
nemzet kótya-vetyére hányaték, 1 t Et non erat qui emeret, és senki in iIlum locum

nem akarta venni őket, noha 12 harmincz sidót vehettek vólna egy 1~~~~ro:3.
ezüst pénzen, hanem, 1M Vendit! sunt sine pretio, mint semmire- v. 13.

kellő gazt, ingyen kellett őket rabságra osztani. 14 Deuter. 25.
v.9.

Orczájára pökdőse Christusnak a sillagóga, H mint megvetett Matt. 26. v. 67.
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aszszony, sok arczúl-verésekkel és éktelen kissebbítésekkel gyalázá
őtet, de azt nyeré vélle, hogy maga böcsülletit, tisztességét, méltó
ságát semmivé tévé. Nincs országok, sem királyok, sem várasok,
sem tekíntetes tisztek e széles világon a sidóknak, mindenüt mint
rabokat saczoltattyák.; gyalázatos usorával, útálatos kereskedéssel,
sok tapodással keresett pénzeket kivonszák torkokból a ravók és

Psa1. 58. v. 12.. adó-szedők. Ugyan-is azért nem akarta Isten elfogyatni az úndok
15. népet, hogy mint az éhező ebek, várasokon kereng vén, testek

büdösségével, őltözetck, lakó-helyek, erkőlcsök úndokságával Isten
nek rajtok-való haragját mutogassák.

A lellü [ohrnl, HARMADlK áldomása Istennek a sidókon a lelki és üdvösségre-
néző sok jóbúl állott. Mert a sidók vóltak, úgy-mond Szent Pál,

Il.Rom.9.v.5. l Istennek fogadott fiai, nékik ígértetett a mennyei bóldogság,
ő-reájok bízatott az Isten Testamentoma és mennyei tanítása, ő-től

lök várta és vette Isten az áldozatok és egyéb isteni szolgálatok
engedelmességét.

2 Luc. 2. v. 7. De minek-utánna Christus Urunkat :>. születésekor kirekeszték
"Hebr. 13. házokból a sidók, 3 halálakor városokbel kivívék, Pilátus-előt 4 meg-

v. 12. tagadák királyságát és nyilván-való "lator Barabbás-nál aláb-való-
4 Joan. 19.

v. 15. nak itílék: Isten-is úgy elveté őket, hogy Christussal-egyetemben
5 Joan. 18. S

v.40. minden lelki jókat elvesztettek. em templomok, sem papi -feje-
6 Lev.2!. v.10. delmek, sem áldozattyok nincs a sidóknak. Mert mikor 6 az Isten
~~ft~ ~~::: :5. törvénye tilalmazása-ellen a papi-fejedelem Caifas elszaggatta őltö-

zetit, maga levetkezvén papi-ruhájából, vége lett a sidó papságnak.
7 Deut, 12. v.ő, És mivel a 7 Jerusalnni templom-kivűl nem vólt szabad áldozni a
1

91.
13. 14

1'6
17. sidóknak, elrontatván a templom és váras, 'Dejecit hostia et sacri-

l . cap. . v.
5. ficium, nem lehet áldozattyok a sidóknak.

8 Dan. 9. v. 27. Profétájuk sincs a sidóknak. A töb fogságokban Ezechici. Dániel)
Aggc::eus, Zachariás fényeskedtek és szép vígasztalások reménségével

9 Luc. 16. v.16. támogatták a romlott népet, de 9Lex et Prophetce usque ad Joannem,
Keresztelő János-után egy profétájok sem vólt. Sőt a Szent Irás

WIsaL29.v.11. ollyan nállok, l°Sícut verba libri signati, mint a pecsételt könyv,
\I 2. Corint. 3. mellyet kívül látnak, de, II Velamen habentes ín corde) fedél lévén
12 A v~c~~: v. 7. szívökön, nem értik, mi vagyon benne. Mert a Szent Irás 12 értel
APO~' 5.v 3.9. mének kúlcsa Christusnál vagyon, senki ő-nállánál egyéb fel nem

szakaszthattya annak pecsétét. Azért, noha a sidók késsel nem
]3 Jerern. 36. metélik és tűzbe nem vetik a Szent Irást, mint 13 Joakim király,

v. 23. 29. de tudatlan és esztelen magyarázatokkal minden velejét megvesz
tégetik. Egy szóval, elvesztvén a sidók az igaz hitet, mely fon-
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damentoma és ajtaja a lelki jóknak és örök bóldogság rernénségé
nek. ollyanokká lettek, mint amaz átkozott füge-fa, melyrűl azt mon-
dotta Christus : 'Numquam. ex te fruetus naseatur ill sempiternum; l Matt. 21.

hogy soha örökké azon gyümólcs nem terem. Mert noha Isten sok v.19.

és nagy vétkeit az Irsael fiainak elszenvedte, de, 2 Pro eo) quod 2 Amos, 2. v.6.

uendiderun: pro argento jusium. non conuertam eos; hogy az Isten
Fiát ezüstön vásárlották, azt nem egyébbel, hanem utólsó rom-
lással fizetik.

Meghallátok keresztyének a sidók romlását. De nem elég ezt
érteni, hanem azt kel eszünkben tartanunk, a mit Szent Pál előnkbe

adott, mikor azt írta, hogy 3 ha Isten kivagdalta az olaj-fát, rnely- s Rom. ll.

nek gyökere szent vólt és a pogányságot óltotta a Szent Patriarkák v. 17.

és Próféták gyökerébe, 4 Noli altum sapere, sed time ; ne bizakod- 4 v. 20.

gyunk, hanem félJyünk és őrizkedgyünk, hogy a sidók kivágatásá-
nak okai ne találtassanak bennűnk, mert ha a sidók vétkei lésznek
bennünk: Et tu excideris, minket-is kivagdal Isten és rabságra taszít. v.22.

Jaj ki sok, ki nyilván-való példák forognak előttünk. A keresz
tyénség színe és virága, a szentség veleje és széki, a tek élIetes
Szentek seregi és vezéri Palcestiná-ban, Egyiptus-ban, Görög-országban,
Ajriká-ban, Asiá-ban fénylettek ; ot vóltak a Szent püspökök gyöle
kezeti, az isten-félő remeték seregi, aelastromokba rekeszkedett
szent barátok táméntalan ll- sokasági, a mély-tudományú bőlcs em
berek számtalansági, rninden szent életek gyakorlási; de jaj, a
Christus szent lábaival tapodtatott és fáratságos verítékével öntöz
tetett szent főld, az Apostolok tanításával kövéríttetett szép tarto
mány, a Szent Mártirok vérével nedvesíttetett nagy országok, a
sok bőlcs emberek predikállásával sírosíttatott tartományok mind
pogány kézre kőltek ; keresztyén lakosi nagy részre kivágattak ;
a kik megmaradtak, rabságban élnele És, hogy meszsze ne néz
zűnk, a mí édes hazánk szeb és job része rabságra jutott; tős

gyökeres nagy úri és régi nemes nemzetségek főld színérűl eltöröl
tettek, a nyomorúlt kösség nagy részre pogány igájában nyomorog;
a hátra-maradott kevés nemesség óránként fejére várja a sulykot.
5Si naturalibus ramis Deus non pepercit, nec tibi parcet ,. ha a sidók- 6 Rom. 11.

nak nem kedvezett Isten, néked sem kedvez, akár-ki légy; ha a v.21.

sidók vétkeit követed, a sidók romlását szenveded.
Vallyon mi vólt oka a sidók romlásának? Szent Pál 6 világos 6 Rom. ll.

székkal két okát adgya .annak; első: Propter incredulitatem jracti v.20.

* Töméntelen.

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 39
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l Ibid. v. 22. sunt, a hitetlenség; másik: ISi non permanseris in bonitate, excideris,
a jóság fogyatkozása. Akarván ismértetni Isten nem-csak a sidó
birodalomnak, hanem egyéb országoknak-is fenn-tartó erősségét,

23. Reg. 7. v. 2 két oszlopot csináltata a Salamon temploma tornáczában; amely
2. P~:'·3~~.17. job-felől vólt, azt Jachin, firmitatem, erősségnek nevezte; a bal-felől
Jer. 52. v. 21. való, Booz, fortitudo) vastagság nevet viselt. Eggyiken az igaz

23. Esdr. 4. v. tudomány és vallás jegyeztetett, 3 melynél semmi erősseb nem
36. Veritas. su- lehet; mivel győzhetetlen kő-szálon, Isten mondásán éppíttetik,
4 ~::t.°l;.~~i8. azért ! a pokol ereje diadalmat nem vehet rajta. Másik a jóságot
5 Rom. 8. v. 35. és tekélletességet példázta, melynek vastagságát 5semmi világi nya-

valyák, semmi teremtett erők meg nem hajthattyák, mivel Isten
erején és segítő-malasztyán vastagodott.

Az országok első és hatalmasb óltalma az igaz vallás és tekél
letes hit. Az ígért-főldet akkor bírták a sidók, mikor az Isten

6 Josuee, 18. sátorát felállatták ; 6 Fixerunt tabernaculum et fuit eis terra subjecta ;
v. 1. mert a hol az igaz hit virágzik, ot állandó a birodalom; a hol

pedig a hamis tévelygés elnyomja az igazságot, veszedelem követi
az országot. Azért mondotta Isten a sidóknak, hogy nem az ellenség

7 Judic, 2. v. 3. hatalma, hanem, 7 Dii eorum eruni in ruinam, a pogány istenek
szolgálattya, a tévelygő vallások okai romlásoknak. Azért olvassuk

8 Judic.B;v, 13. annyíszor a Bírák könyvében, hogy 8 mihent bálványozni kezdettek
14. c. 3. v. 7.8. a sidók, mingyárt ellenség kezébe adattak; szabadulások pedig

külömben nem lett, hanem mikor kifeseltek a hamis tévelygésből.

9 Isai. 60. v.12. Mert Istennek kiadott sentenciá-ja az: hogy, 9 Gens et regnum, quod
non servierit tibi) peribit ; valamely nemzet és ország megveti az
Isten szolgálattyának igazságát, el kel annak veszni.

Nem-csak a hitetlenség, hanem a töb gonosz vétkek vesztik,
10 Judíth.ö.v.B. sillyesztik az országokat. Mikor Holofernes 10 a sidóságot el akará

rontani, azon tudakozék Achior-túl, kicsodák a sidók? menyi és
minémü várasokban laknak? mely erős és menyi-szárnú hadakkal
bírnak? honnan vagyon bátorságok, hogy a nap-keleti országok
közzűl csak ők mernek a syriai király-ellen kardot fogni? Achior
a sidók várasirúl, hadairúI, értékérűl semmit nem szólla, hanem

II Judith, 5. v. azt mondá: 11 hogy ez oly nép, mely nyilak- és kéz-íjak-, kardok-
16. 17. és paísok-nélkül minden nemzeteket meggyőzött, mert az ő Istenek

harcolt érette; Non fuit, qui insultaret populo huic, nisi quando
recessit a cultu Domini Dei sui ; és soha egy nemzet sem bírt
vélle, hanem csak mikor Istennek szolgálattyában megfogyatkozott.

v. 24. Azért, Si est aliqua iniquitas eorum in conspeeiu Dei eorum: ascen-
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damus ad eos, quoniam tradet illos Deus eorum et subjugati erunt
sub;"ugo potentiie tuce. Si vero non est offensio populi hujus coram
Deo: non paterimus resistere illis ; ha vétkeztek a sidók Isten-ellen,
rnennyünk reájok, mert az ő Istenek kezünkbe adgya őket és a te
igád-alat lésznek. Ha pedig Isten-előt nem vétkeztek, ellenek nem
álhatunk. Valósággal tellyes az Achior mondása; mert nem ellen
ségek hatalmátúl, hanem magok gonoszságátúl kel félni az orszá-
goknak, mivel 1 Isten ellenség kezébe adgya, a kik őtet haragra l Deus tradit

indittyák. Az ígért-főld lakosi, 2 Quia impie egerunt, delette suni ; i~ manJus. hos-
, " , , hum. udic. 2.

azert romlottak, mert istentelenul eltele 3 A hamisság megemeszti v. 14. c. 3. v.B.

és elfogyattya az országokat; a 4 babonák, a jövendő állapatoknak c. 4. v. 2. c. 6.

csillagoktúl tudakozása és egyéb vétkek rontyák az erős országok 2 Deu~ ~: v. 5.

oszlopit, hogy végre leomollyanak. Azért, hogya jerusálemi ínsé- 3 Eccl.l0. v. 8.

gekbe, hogya sidó nemzet romlására ne jussunk, bűneinkből kitér- 4 Isai. :~..v.13.

jünk, életünket megjobbítcsuk. Melyre segéllyen mindeneket az
Atya, Fiu, Szent Lélek. Amen.

PÜNKÖST-UTÁN X. VAsARNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szeni Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének tieen-nyoi
czadik részében. Melynek bötü-szerént~való magyarsága, eképpen vagyon: hal
gassátok isteni félelemmel.

Az üdöben ezt a példát 5 mondá JESUS némellyeknek, 5 Lucre,18.v.9.

kik magokban bíznak vala, mint igazak és egyebeket
megútálnak vala:

Két ember méne-fel a templomba, hogy imádkozná
nak ; egyik farisa-us és a másik publicanus. A farisa-us
eképpen imádkozik vala magában: Isten, hálákat adok
néked, hogy nem vagyok, mint a töb emberek: ragado
zók, hamissak, házasság-törők, mint ez-is a publicánus;
kétszer böjtölök 6 szornbat-közöt ; dézmát adok mindenből, 6 egy hétben.

a mit birok.
39*
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A Publicánus-is, távúl-álván, szemeit sem akarja vala
az égre emelni, hanem mellyét veri vala, mondván: Isten,
légy kegyelmes nékem bűnösnek. Mondom néktek, igaz
ban ment ez alá házába, amannál. Mert minden, a ki
magát felmagasztallya, megaláztatik, és a ki magát meg
alázza, felmagasztaltatik.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppűUetire tanuságot vehessünk} és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsük, kérjünk altatos szíivel Szent
Lelket} mondoá«: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy} etc.

ELSÖ PREDIKÁCZIÓ.

Hogy a túdós nag)' emberek esetiben nem kel tnegbotránkoznu'1zk.

Nem-csak atyai indúlattyából, de hálá-adó kötelességéből-is,

l Gen. 48. v. 5. jutalmazni akarván Jákób 1 Patriárka az Ő fiának, Jósej-nek sok
jó-téternényit : elsőben fiaivá fogadá a Jósej két gyermekét és az
Istentül ígért főldében, maga szülöttivel egyenlő osztályossá tévé

Ibid. v. 13. 14. mindenikét. Az-után atyai áldását reájok-vetvén, noha Manasses,
mint üdővel nagyob, job-kézrűl: Efraim , mint ifiab, bal-felől

állottak; de a vén és szeme fényében megfogyatkozott Patriárka
job-kezét az ifiabbikra, bal-kezét keresztül tévé az öregbikre.
Jásef látván, hogy hátráb maradott, a kit ő méltóbnak és üdő-

Ibid. v. 17. 18. szerént eléb-járónak tartott, megháborodék és ínté Jákóbot, sőt

kezét fogá, hogy job-kezét az első-szülöttre tenné, mivel ez nagyob
böcsülletet érdemlett. Kinek azt felelé Jákób: tudom, édes fiam;

v. 19.. tudom, melyik üdősb: Sed frater ejus minor, major erit illo ; de az
öcse, mely üdővel kisseb, nagyob lészen a báttyánál.

21. Reg. 16.v.6. Hasonló dolog történt, mikor Isten kivetette Sault 2 a király-
ságból, mert Sámuelt az Isai házához kűldé, hogy eggyet a fiai
közzűl királyságra kenne. Azért elsőben-is az üdővel nagyob és
termettel ékesb fiát vivé Isai Sámuel-eleibe. De errűl Isten azt

Ibid. v. 8.9.10. mondá Sámuel-nek: ne nézd arczúlattyát, mert elvetettem őtet.

Az-után elő-állatá Isai eggyenként hét fiát, oly rendel, a mint
itílte, hogy idejek és méltóságok kívánta; de azok-közzűl sem

Ibid. v. 11. tetczék senki a nagy Istennek. El-végre kérdé Sámuel, ha vagyon-e
még töb fia? Isai azt felelé, hogy vagyon egy, de gyermek és
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juhokat őriz; kit méltónak sem itílt, hogy elő-állasson. De, oh
isteni titkok feneketlen mélysége! mikor mind megvettetének, a
kik emberi itílet-szerént méltók vóltak : az emelteték királyságra,
a kit az attya semminek áIított.

Ezektűl nem külömböz a mái Evangeliom historiája. Mert,
ha ki a jarisceust 1 és a publicanust a templomban látta vólna, ha 1 Luc. 18. v.9.

ki mind kettőnek szavait hallotta vólna: vallyon nem nagyobra
böcsüllötte vólna-e a [arisceust é A publicanus nevében viseli vesze-
delmes állapattyát, nyelvével vallya vétkességét, lelki-ismereti úgy
rettegteti szívét, hogy közel sem mér járúlni az Isten oltárához,
szemét sem meri felemelni az egekre. A farisates pedig, úgy
tetczik emberi itílet-szerént, fedhetőt nem beszél. Mert 2 az Isten 2 Lásd 2. Cor.

ajándékit magában megismérni, azokért Istennek hálákat adni ll. v. 5. 23.

méltó és illendő. Mivel pedig senki oly bűnbe nem esik, melybe
más akár-ki nem esnék, ha az Isten kegyelme és hatalma nem
óltalmazná: szinte úgy tartozunk háladással azok a bűnök távoz-
tatásaért, mellyekbe nem estünk, mint ha azokba esvén, bocsánatot
nyertünk vólna. Mit vétett tehát a [arisceus, ha Istennek hálákat
adott, hogy ment azoktúl a bűnöktűl, mellyekkel egyebek terhel-
tetnek ? Úgy vagyon, hogy, ha mi jót cselekeszünk (még pedig
ha ezeket tisztán, hiúságok- és világi tekíntetek elegyítése-nélkül
cselekedgyük), azt nem kel nékünk mutogatnunk, abban nem kel
dicsekednünk, hanem Istenre kel bíznunk, ki felír és megjutalmaz
mindeneket; mindazonáltal 3 sok szent emberek példái vannak előt- 3 Psal.131.v.l

tünk kik az Istent emlékeztették azokra a miket cselekedtek' Isai. 38. v.3.
, "2.Cor.ll.v.23.

magokat-is bátorították azok számlálásival. Azért a [arisceus bőjtö- cap. 12. v. 2.

lésének és egyéb istenes cselekedetinek emlékezése mentséget talál- Job, 29. maxi

hat mí-előttünk. De, oh isteni itíletnek visgálhatatlan felsége! Az me a versu 14

Isten szemei a szűnek belso részeibe és titkos rejtekibe hatván,
jól látták, hogy miképpen a kivűl szép piros alma, gyakran belől

férges: úgy a farisceus szíve titkos kevélységnek, mint valami
szú-féregnek mardosási-rniat, megveszett. Azért a sok jókkal dicse-
kedő farisasus megvetteték.

Keresztyének, csaknem minden-napi dolog ez közöttünk, hogy
az Isten fontyában 4 heánosok és megvettetnek , a kik emberi 4 Dan. 5. v. 27.

szemre előkelőknek tetczettek. Gyakran láttuk, hogy akik isteni Appensu~ in-
• r. ventus mlnus

szolgálatok drága kincseivel terhes hajon eveztek, a parton elmerúl- habens.

tek és nagy vétkekbe, sőt hit-béli tévelygésbe estek. És efféle
eseteken sokan megbotránkoztak, sőt hanyattá dőltek.



310 PŰNKÖST-UTÁN X. VASÁRNAP,!. PREDIKÁCZIÓ.

Propositio. Hogy azért ennek a veszedelmes példák botránkozásinak
orvosságot készítcsünk: ez jelen-való órában megmagyarázom,
elsőben: mint kel táuoztatnunk, hogy lelki veszedelembe ne essünk)
mikor hittűl-szakadást vagy egyéb jeslettséget látunk azokban) kik
tisztekre- vagy tudományokra-nézve elő-kelő nag)' embereknek itíltet-

l Rom. 8. v. 28. nek. Másodszor: mivel laz Isten-szeretőknek mindenek használnak:
megmondom) micsoda éppűletünkre-való lelki hasznot kel vennünk
az illyen esetekből.

I. RÉSZE. Az Anyaszentegyháznak nem mostani kereszte az, hogy sok
2 Galat. 3. v. 1. és nagy emberek eseti botránkozást szerzettek : mivel, a kik 2 egy-

et 33. ideig jól futottak, megbabonáztatván, viszsza-tértek és a hitben
hajó-törést szenvedtek. A Christus tanítványi-közzűl nem egy,

"Joan. 6. v.66. kettő, hanem 3 multi, sokan hátramászának és Urunktúl elszaka
dának, mikor az Oltári-szentségrűl-való tanítást hallák. Szent Péter
három esztendeig tanúlt a Christus iskolájában és ímé egy leány
szavára megtagadá és átkozva tagadá Christust. Azon panaszol-

4 2.Tim.1. v.15. kodik Timóteus-nak Szent Pál) 4 hogy Hermogenes, Hymenceus,
cap. 2. v. 17. Philétus. sőt Omnes qui in Asia sunt) egész tartományok elszakad

tak. De hogy a töb sok és mély-tudományú, nagy-méltóságú
emberek esetiről ne szóllyunk csak az Origines. Tertullianus) Hosius
Cordubensis botránkoztató romlások jusson eszünkbe.

ó Lirin. contra Igazán írja Vincentius Lirinensis, 5 hogy, noha sokaknak sza
Profanas no- kadása nagy kísértetet szerzett az Ecclesiá-ban, de senki nem

vitat. c. 23.
találtatott egybe-vethető Origenes-sel, kiben ennyi jeles, kivált-
képpen-való, csudálatos dolgok egybe-folytanak vólna. Mert, ha
tekélletes élet és böcsülletes maga-viselés szerez embernek méltó-

6 Euseb. lib. 6. ságot: 6 Origenes-nek nagy szorgalmatossága, dícséretes tiszta élete,
c. 1. sanyarú tűrése-szenvedése álrnélkodást érdemlett. Ha nemes nemből

származás, ha a mélységes tudomány tekíntetessé tész i az embert,
vallyon ki vólt nemzetesb Origenes-nél; kinek attya, Leonides.
Sevérus császár idejében feje-vételével , az-az, mártiremságával
pecsétlette a keresztyén hit igazságát? Akkor Origenes alig vólt
tizen-hat esztendős; mindazáltal tömlöczben lévő attyának illyen

1 Euseb. ibid. levelet írt: 7 Cave tibi, ne propter nos, aliud cogites; meglásd, hogy

N
. cahP' l~b' - mí-reánk-nézve mást ne gondoly . Ő-maga pedig mártiromságra
lcep . l . o. ,. ,. ,.

cap. 4. gerjedezven, nagy kívánsággal keresett erre okot; és 3 ha az annya
8 Euseb. ibid. el nem rejtette vólna őltöző ruháit és ezzelothon nem tartóztatta
9 EcaPb' ~b"d vólna, gyermek-korában futott vólna mártiromságra. Megöregbedvén,

use .1 I •

cap. 3. 9 a mártirok tömlöezét rendel-járta, a bírák sententiája-után minde-
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nikét biztatta, a megöletett testeket csókolgatta. Egyéb erkőlcsit

ha tekíntyük, mely szentek, mely tiszták vóltak! Sok esztendeig
1 mezít-láb járt, bor-italtúl elfogta magát, oly vékony és sovány l Euseb. ibid.

eledellel tengette életét, hogy mellyében megbontakozván, csak el
nem száradott. 2 Egész étszakákat isteni dolgok elmélkedésében 2 Niceph. !ib. 5.

töltött, és ha imígy-amúgy nyugodalomra bocsátotta magát, nem cap. 5.

ágyra, hanem kemény földre heveredett és igen szűkön alutt.
Mindenkor bőjtölt, fázódással és mezítelenséggel sanyargatta testét.
Azért, életének illyen tekíntetes példájával, számtalan embert ger-
jesztett a keresztyén hitnek követésére, a tekélIetes erkőlcsök gya
korlására, úgy, hogy az ő iskolája sok szent és bőlcs embereket,
sok mártirokat nevelt.

De talám az ő szentsége tudományok segedelmétűl meg vólt
fosztva? Nem úgy vagyon; hanem, 3 mély elméjének éles, ékes 3 Lirin, cap. 23.

ereje oly vólt, hogy majd mindeneket meszsze utánna hagyott.
Tudományának nagy-vólta, mind isteni, mind világi dolgokban,
annyira terjedett, hogy 4 a világnak minden részeiből a pogány 4 Euseb. !ib. 6.

filosojusok, a kárhoztatott eretnekek tolyongva győitek csudájára c. 8. 16.

és tőlle tanúltak. Ékesen-szóllása oly kedves, oly édes vólt, hogy,
5Ex ore ipsius, non tam verba, quam mella fluxisse uideantur ; 5 Lirin. ibid.

az ő szájából nem szók, hanem édes mézek folytanak. Azért,
semmi nem vólt oly nehéz hitelre, hogy el nem hitette halgatóival;
semmi nem vólt oly munkás cselekedésre, hogy az ő beszéde-után
künyűnek nem látczott. Senki ő-nállánál többet nem írt, azt mongya
Lirinensis, és nem hogy által-olvashatnók minden írásit, de csak
egybe sem szerezhettyük. Mert Eusebius 6 mongya, hogy töb vólt 6 Euseb. !ib. 8.

hét, í,ró-deá~jánál, kik rendel nyugo?ván, változva írt~k a~ ő nyel~e Eusc~: ~~:c.8.
tanításit. Vegezetre, csak szinte azert, hogy gyanusag-nelkül tanit-
hatná az aszszony-embereket-is, ifiuságában megmetczeté magát
és férfíuságátúl megmenekedék.

Ez azért az Anyaszentegyháznak ily erős oszlopa, ily böcsül
letes doktora, ily fényes tűköre, veszedelmes kísértetté változék.
Mert "mikor elméjének, tudományának, szent életének csudálásával 7 Lirin. ibid.

mindenek szemeit magára fordította vólna, nagyot kezde tulajdo-
nítani elméjének, felettéb kezde. hinni magának, nem kezdé annyira
böcsülleni a keresztyén vallásnak régi eggyességét, hanem elhiteté
magával, hogy ő mindeneknél többet ért és többet túd; megútálá
az Ecclesia Tradició-ját, megveté a régiek tanítását, a Szent Irás
mélységét maga itíleti-szerént új móddal kezdé fejtegetni és addig
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jara esze kedve-után, hogy sok tévelygések örvényébe ejté mind
magát, mind követőit; számtalan viszszálkadások magvát hagyá
az egész keresztyénségben, megmútatván példájával, hogy nem
kel azon csudálkoznunk, ha apró házikókat felforgat a szélvész,
holot ily erős oszlopokat, sőt kő-várakat ledőjthet.

l Euseb, tib. 2. Mit mongyunk Tertulliánus-rúl? kit Eusebius, 1 a híres túdó
s HH~stor. C. 2., sok-közöt, főnek nevez. Jeronimus azt 2 írja, hogy senkit ennél

ierony. epi
ad Magnum. élesb elméjűt nem talált. Cyprianus mártir egy nap el nem múlatta

a Tertulliánus írása olvasását, az ő könyvét pedig illyen szóval
kérte: Da Magistrum. adhadsza a mestert. Azt meri mondani

ft Lirin. contra Lirinensis, 3 hogy az isteni és emberi dolgokban senki nem vólt
prtoítanas n

2
0
4
Vi - túdósb Tertulliánus-nál, ki a filosofusok minden tudományit, a

a es. c. .
historiák és egyéb tanuságo k minden rejtekit, elméjének csudálatos
bévségében foglalta. Értelme oly hatalmas vólt, hogy valamely
dolognak győzéséhez fogott, vagy bérohant elméjének élességével,
vagy ennek terhével kinyomta sarkából, a mire nehezedett. Beszédé
nek oly ereje vólt, hogy akikkel el nem hitethette a magával-való
eggyezést, azokat kénszerítés-képpen maga tetczésére vonta. Mar
ciont, Apellest, Praxeast, Hermogenest. a gnosticusokat, a sidókat,
a pogányokat tanításának meny-kövével élekből kiütötte.

De jaj! Ez-is a fényes csillag leesék az egekből és botrán
kozásának farkával nagy részt a csillagokban utánna vona.

Ki tudná megírnyia, mely veszedelmes vólt az Osius Cordabensis
4 Baron. An. 'esete? Ez a nagy Constantinus császár tanítója és vezetője vólt.

357. Ezt a császár édes apja-gyanánt szerette és apjának hítta. Ez az
első Niccenum Conciliom-ban a római pápa képe-béli vólt; a Sardica.
Alexandria, Elibertis, Neoccesarea, Arelatum várasában egyházi
győléseket tartott; kilenczven esztendős-koráig sok munkával az
egész keresztyénséget béjárta, az igaz hitet óltalmazta. Mikor immár
száz esztendőhöz közelgetne, mikor fáratságinak jutalma előtte

vólna, a Szeremi gaz gyölekezetben a Szent Háromságot meg
tagadta, a Niccea-béli vallást megátkozta, veszedelmes példája ere
jével sok püspököket és azokkal-eggyüt nagy részét a keresztyén
ségnek Arianussá, Szent Háromság-tagadóvá tette.

Efféle esetek vóltak ez-után-is minden üdőben lésznek. Mert
6 Matt. 18.v. 7. Christus Urunk és az ő Szerit Apostoli megjövendőlték: 1\Necesse
1.Cor. 11.v..19. est ut veniant scandala ; hogy egyéb abban nem lehet,hanem
8 Matt. 24. v. botránkozások lésznek, ollyak pedig, hogy 8 ha lehetséges vólna,

24. a választottak-is megesnének miatta. Mert, ha az Angyalok az
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égben, ha Ádám a paradicsomban, ha Judás a Christus iskolájá
ban, ha Salamon a bőlcseség belső rejtekében megtántorodtak, sőt

elestek, nem kel azt gondolni, hogy ezen a pállyafutó, sőt baj
vívó és harczoló helyen senki inárúl le ne veressék, senki meg
ne essék.

Mint kel tehát magunkat viselnünk, hogy efféle esetekkel
meg ne sérődgyünk? Nékern úgy tetczik, hogy fő-képpen két
dologban kel eszűnkön járnunk.

Először: azt a bolondságot elkerűllyük, mellyért méltán osto-
roz és dorgál Szent Ágoston 1 némellyeket, kik úgy-mond, inihent IAugust.Epist.

valamely püspöknek, papnak, barátnak vagy apáczának eset it hal- 137.

lyák, ottan azt-itílik, hogy a többik mind hasonlók, csak, hogy
ki nem nyilatkozik mindenik gonoszsága. Ezeket Szent Ágoston
sok szép győzedelmes okokkal torkollya. Mert azt kérdi tőllök :
ha szomszédgyok feleségének házasság-törését hallyák, rni az oka,
hogy magok feleségérűl vagy édes annyokrúl azt nem itílik, hogy
ezek-is latrok, noha ki nem tudódik feslettségek ? Miért nem gyű-

lőlik? miért nem űzik-el efféle gyanuságból feleségeket? Micsoda
igazság, sőt micsoda okosság ez, hogy egy barát vagy pap eseti
megmocskollya és gyűlölségbe ejcse az egész szerzetet? Ennek-
felette, az egyházi rend emberekből ál, nem angyalokból, a barát
ruhával az emberi természet gyarlósága ki nem rekesztetik, azért
nagy csuda, ha ki azon csudálkozik, hogy ennyi sok egyházi
emberek-közöt gonosz-is találtatik. Az ér: házam (úgy-mond Szent
Ágoston) nem job a Noe bárkájánál. a hol nyólcz ernber-közzűl,

egy férges vólt, nem szenteb a Dávid házánál, melyben fiai-köz-
zűl, ki húgát meghágta, ki báttyát megölte, ki attyát elkergette;
nem tisztáb a Christus iskolájánál, melyben lopó és árúló találta-
tott, nem bátorságosb Meny-országnál, melyből az angyal alá-esett.

Gonoszak azért és viszsza-fordúltak, sőt esze-fordúltak, a kik
valamely állapat-béli ember esetit látván vagy halván, az álla
patot és hívatalt gyalázzák. Mert ha valamely katona vagy kalmár
latorságot mivel, bolond a ki azt véli, hogy ezzel gyalázatos
a katonaság, vagy a kereskedések tisztességes állapattya.

Másodszor: abban meg kel erősödnünk, hogy akár-mely mél
tóságos, bőlcs, túdós és emberi szem-előt jámbor légyen, a ki az
Anyaszentegyház eggyességétűl elszakad, meg ne mozdúllyunk pél
dájával. Mert, ha Lucifer-után nem ugrának a töb Angyalok, ha
Judásra-nézve akasztófát nem keresének a töb Apostolok, mí se

Pázmány Péter művei, VU. kötet. 40
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I A Pápa. ugorgyunk-ki a Szent Péter hajójából, még ha l önnön-maga, a ki
látható-képpen a kormányt tartya, kiugranék-is.

Ezt az álhatatosságot illyen szókkal parancsollya Isten az
2 Deut.13. v.!. 6 Törvényben: 2 ha proféta támad közötted és csuda dolgokrúl

jövendőlvén, meglészen, a mit mondott, és azt mongya néked,
mennyünk-el, kövessünk idegen isteneket, kiket eddig nem tudtál,
meg se hallyad szavát annak a profétának, mert kísért títeket a tí
Uratok Istenetek, hogy nyilván légyen, ha tellyes szűvel, lélekkel

Lirinens. c. 15. szeretitek őtet. Ihon, az Ur Isten oly emberrűl szól, a ki Proféta
conNtra. Profan. nevet visel és emberi értelemnek folyása-kivűl J'övendő dolgokat

evitatcs.
láthat, olyrúl szól, a ki mondásinak igazságát jövendőlt dolgok
tellyesedésével hitelessé tészi. Errűl a nagy emberrűl, errűl a Pro
jetá-rúl azt parancsolJya Isten, hogy, ha a régi hívektűl vett tudo
mány-ellen tanít, ha új vallást (mellyet, lelki értelemmel, új Isten
nek nevez) hínteget, ha el akar szakasztani az Anyaszentegyháznak
régen gyökerezett tudományátúl, meg ne halgassuk szavát, fülünket
bédugjuk, elménket elfordítcsuk és ruint a kísértetet úgy tarcsuk.

Keresztyének, Isten igazságán, nem emberi bőlcseségen éppít
tetett a mí hitünk; isteni erőn, nem emberi gyarlóságon fondal
tatott az Anyaszentegyház. Azért, noha nincs oly nagy ember, kit
meg nem ejthet az ördög csalárdsága, de a Christus Ecclesiá-ját
a pokol ereje és csalárdsága az igazság tanításában meg nem

3 Matt.16. v.IS. ejtheti ; 3 Portce inferi non prceualebun; adoersus eam, Azért, ~ Ita
4 Litrinenp' c}2. ecclesia: doctores recipiamus, ut non cum doetoribus ecclesia fidem
con ra roran,

Novitates. deseramus ,. úgy böcsüllyük az ecclesia doktorit és vezérit, hogy
6 Tertull. de ő-véllek-eggyüt az ecclesia hítit el ne hadgyuk. Mert 6 nem a sze-

Prrescrip, c. 3. mélyekből kel a hitet megpróbálni, hanem a hitből a személyeket.
Az Anyaszentegyháznak megrögzött tanítása igaz próba-kő. Akár-ki
légyen, ha tanítása nem eggyez annak az ecclesiá-nak vallásával,
mely az Apostolok idejétűl-fogva fiakat nevelt Istennek, kerűlni

kel, mint farkast, kárhoztatni kel, mint hittűl-szakatt tévelygőt. Mely
6 Lirinen. c. 25. dologrúl eképpen ír Vincentius Lirinensis: 6 csak azt kel igaz és
contra. Profan. valóságos keresztyénnek tartani a ki senki méltóságát szeretetit

Novitates. ' "
elméjét és ékesen-szóllását a közönséges Anyaszentegyháznál fel-
lyeb nem böcsülli ; de mind ezekrűl szemeit elfordítván, a mit ért,
hogy régen és közönségesen tanított és követett az ecclesia, tekél
letesen azt hiszi, a mit pedig egy akár-ki a régi Szentek-ellen újat
és az-előt hallatlant hirdet, azt nem hithez és isteni tisztelethez,
hanem kísértethez tartozónak isméri.
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Az Új Testamentom nyilván megtanít, mit kel cselekednünk
a nagy emberek esetiben. Mert, mikor Szent Pál hallotta vólna,
hogy némely tanítók megcsalatván, csalogatták a 1 Galata-bélieket, I Garat. 1. v. 8.

azt írá nékik: ha szinte mí vagy a mennyei Angyal hírdet néktek
azon-kivűl, a mit hirdettünk néktek, átok légyen. Ved eszedbe,
keresztyén ember, a Szent Pál szavát: nem azt mongya, Licet
ego} ha szinte én-magam, hanem, Licet 11 OS) ha mí Apostolok min-
nyájan valamit tanítunk az-ellen, a mi egyszer közöttetek hirdet-
tetett, átok. Sem magának, sem a töb Apcstolok-nak nem kedvez
Szent Pál} csak az igazság helyén maradgyon. Továb mégyen, és
mint-ha elég nem vólna az egyszer taníttatott hitnek őrzésére az
emberi állapat kárhoztatása, azt mongya: ha az lenne-is, a mi nem
lehet, hogy a mennyei Angyal akarná változtatni az egyszer bevett
tanítást, átok légyen. Mely mondással oly erősséget kíván a régi
igazság követésében, hogy még ha az Apostolok és Angyalok
elesnének-is, utánnok ne essünk.

Másut Szent Pál ezen dologrúl illyen parancsolatot ád Timo-
teus-nak: 2 Depositutn eastodi. profatias uocusn novitates deuitans ; 2 Tim. 6. v. 20.

jól őrizzed a nállad letétetett tudományt, az-az, a mi reád bízatott,
nem a mit magad találtál; a mit vettél, nem a mit gondoltál;
a hozzád-vitetett, nem a tőlled koholtatott igazságot megtarcsad.
Ne légy ujonnan-szerző, hanem őriző. Ne légy kezdő, hanem
követő a hit dolgaiban. A közöriséges tudomány úgy maradgyon
nállad, a mint hívségedre bízatott, tiszta aranyat vettél-bé, azt-
őrizzed és a helyében arany-színnel festett tudományt ne cserély.
Im hallyátok Szent Pál-túl, hogya keresztyén hitnek igazsága
nem tőllünk találtatott, hanem nállunk letétetett és eleinktúl reánk
szállott tudomány. Azért, ha el akarják hitetni a Luther és Calvinus
követői, hogy az ő tanítások apostoli igazság: mutassák-meg, kinél
vólt letéve az ő tudományok Luther-előt? Mely gyölekezet, mely
tanító, doktor tartotta és őrzötte ezeket az ő ujságokat? Ha ezt
nem mivelhetik : vegyék eszekbe, hogy az ő vallások nem apostoli
depositum.

Továb mégyen Szent Pál és azt mongya: Profanas vocum
novitates deuiia ; hogy a szóknak szentségtelen ujságit eltávoz
tassuk. Nem mongya, hogy elszakadgy a régi vallástúl ; sőt mikor
az ujságokat távoztatni parancsollya, kétség-nélkül a régi tudo
mányt javaIlya ; mikor az ujságot szentségtelennek nevezi, a régi
séget szentnek jelenti. És ezek-után veti, hogyahamissan nevezett

40'
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II. RÉSZE.

4 Aug. tom. 1.
Libr. de Vera
Religion. c. 8.

túdósság mutogatásával meg ne csalassunk ; az-az, mikor a tévely
gők dicsekednek, hogy ők csak az Isten Igéjét hirdetik, hogy ezt
nagy tisztán hirdetik: efféle szókon meg ne indúllyunk, sőt mi
képpen a mely aszszony vagy kel, vagy nem kel, jámbor-aszszony
ságát hánnya-veti, gyanakodni szoktunk, hogy ot fáj, a hol tapogattya,
és azt itíllyük szemérmetes jámborságnak, mely gyalázatnak tartya
a mentség-nélkül szűkölködő tisztaságot: úgy a tévelygők alkal
matlan dicsekedése kétségessé tészi dolgokat.

I I. Tim. 3. v. Mikor azért hittűl-szakadásokat látunk, kössük az 1 igazság
2 Mat:.

6;6.
v. oszlopához elménket: ragaszkodgyunk 2 a kő-sziklán éppíttetett

18. Anyaszentegyház erősségéhez. Ne légyünk ollyanok mint a polyvák,
3 Tertull. Pree- mellyeket egy kis szelecske elragad a szűrüből. Ne légyünk 3 mi-

script. c. 3. riones, bámulólan álmélkodók, kikrűl azt írja Tertullianus, hogy
egyebek eseti ből veszedelmet éppítnek magoknak, hanem meg
gondollyuk, hogy, 4 Ex iis hominibus hceretici fiuut, qui, étiamsi
essent üt ecclesia, nihilominus errareni : cum auteni foris sunt, plu
rimum. prosunt ; non oenon docendo. sed ad verum quarendum et
aperiendum catholicos exciiando : azok esnek-ki az ecclesiá-ból, kik
benn-maradván-is elvesztek vólna, és sok-képpen hasznos az ő

kimenetelek, mint ez-előt más predikáczióban hallók. Azért, ha kit
látunk elszakadni az ecclesiá-túl, azt gondollyuk, hogy ennél nagyob
esetek vóltanak, de ugyan győzedelmesen maradott és világ végéig
marad az ecclesia.

Meghallók, mit kel távoztatnunk, hogy egyebek eseti vesze
delműnkre ne légyen; lássuk, mint kel a méregből terjéket csinál
nunk, micsoda hasznot és lelki éppűletet kel vennünk a híres
emberek esetiből. Mert jóllehet a veszendőknek ártalmasok efféle
esetek, rnivel azok, mint a pók, mindenekrűl mérget szednek; de

• Rom. 8. v.28. a híveknek 5 mindenek jóra szolgálnak, és mint a tiszta méhecs
kék, a keserű fűvekrűl-is édes mézet raknak.

Szép és üdvösséges haszon, ha szánakodunk felebarátunk
6 Zach.l1.v.2. veszedeimén és a proféta mondása-szerént, 6 jajgattya a jegenye-fa,

hogy ledőlt a cedrus. Mert így olvassuk, hogy Sámuel proféta
7 1. Reg. 16. v. 1 nagy siránkozásokkal kesergette a megvettetett Saul romlását.

1. Istennél kedves, nékünk gyümölcsös, ha az elesett atyánk-fiát
támogattyuk; tehetségünk-szerént segíttyük, íntyük, dorgállyuk és
felemelni igyekezünk; ha könyörgésünkel Istennél néki kegyelmet
kérünk.

Az-is szent dolog, ha az atyánkfia romlásából gyarlóságunkat
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megismérjük, Isten-előt magunkat földig alázzuk, az ő jó-vóltát
hála-adással köszönnyük, hogy hasonló veszedelmektűl őriztetünk.

Dícsíretes az-is, hogy midőn valamely lelki tanító esetit láttyuk,
ne annyira nézzük az ő vétkét, mint magunk gonosz érdemét,
mellyel Isten haragját gerjesztettük ; és arra méltók lettünk, hogy
oly tanítót bocsátana, l mely tőr és megvetett háló lenne előttünk, 105ere, 5. V. 1.

hogy abban botránkozzunk és elessünk, a kinek támogatni kellett
vólna. Mert Isten szava az: 2 Dabo tibi regem in furore meo ; hogy 205ere, 13.

néha haragjában ád vezéreket előnkbe, és a mint másut olvassuk, v. ll.

3 Regnare facit hypocritam, propter peccata populi ,. a népek vétkeért 3 Job, 34. v. 30.

kép-mutató az előttök-járó; mert bűntet Isten akkor, mikor gono-
szakat és tisztekrűl feletkezetteket szenved a világi fejedelemség-
ben vagy egyházi tisztben.

Mind ezek szép és üdvösséges hasznok, mellyek atyafiúi szere
tetet, alázatosságot, hála-adást nevelnek bennünk. De úgy tetczik,
a nagy emberek esetiből fő-képpen magunkra-való vígyázást és
őrizkedést kel tanúlnunk.

Tudgya az ördög, hogy mennél szenteb állapatban és tekin
tetesb hívatalban vagyon valaki, mennél töb isteni ajándékokkal
bévelkedik, annál nagyob és veszedelmesb esete, ha gonoszságra
vetemedik; először: mert töb és nagyob jókat veszt. Másodszor:
mert a szerzetet vagy az egész keresztyenséget meggyalázza
hírében, nevében, böcsülletiben, mivel a hittúl-szakadtak látván,
hogya nagy emberek cselekedete ellenkezik az igazság rendelé
sével, gyanakodnak, hogy csak tettetés vagy képmutatás, a mit
szóval hirdetnek a szent élet kötelességérűl. Harmadszor: mert
sok egy-ügyűket megbotránkoztatnak, mivel ezek azt itílik, hogy
szabad nékik-is követni az öreg embereket.

Ezt tudván a sátán, nagyob és mesterségesb incselkedésekkel
igyekezik azon, hogy a szent-életű vagy tekíntetes-állapatu embe-
reket megejcse: ~ Eos pulsare neg'ligit, quos quielo jure passidere se 4 Greg. inc. 33.

sentit : contra nos vero, eo vehementius incitatur, quo ex corde nostra Job, cl.ibi. 24.

expellitur. Hoc in seipso Dominus figurauit ; quia diabolum. non
nisi post Baptisma, se ieniare permisit : ut innueret, quod membra
ejus postquam ad DEUM proficerent, tunc aerieres tentationum insi-
dias tolcrarent ; a kik engedelmesek az ördögnek, nem szükség,
hogy azokat csalogassa, hanem a kik ellene-állanak, azokat ostro-
mollya. Azért olvassuk, hogy Isten egy szent jámbornak látásában
megjelenté, hogy nagy roppant várast egy hívolkodó ördög őrizett;
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a közel-való klastromot pedig, mint a sűrüséges raj, úgy dongotta
a sok ördög, mivel a várasiak kísértetek-nélkül engedtek; de a
klastrom fiai tusakodtak ingerlések gonoszságával. Szent Gergely

l Greg. 3. Dia- írja, hogy 1 midőn egy sidó, elestveledvén, az Apollo szeritegyházába
log. c. 7. tért vólna, az ördögök fejedelme székiben ülvén, a töb ördögöktúl

tudakozott, ki mit cselekedett az emberek romlására? Többi-közöt
eggyik azt mondá, hogy Fundanus Andras püspököt régen kisz
tetvén a bujaságra, annyira hozta, hogy tegnap egy aszszony
hátát hízelkedve megütögette. Mellyért az ördögök fejedelme hízel
kedő szép szókkal megdícsírvén őtet, íntette, hogy végbe-vigye
az elkezdett gonoszságot.

Mikor azért valamely nagy ember eseti t láttyuk, vígyázzunk,
hogy: ha állunk, el ne essünk. Eszünkbe jusson, hogy Christus

2 Luc. 9. v. 62. Urunk nem-csak azt mondotta, hogy 2 Meny-országra nem méltó,
3 Luc. 17. v.32. a ki kezét ekére tészi és viszsza-néz, hanem 3 emlékeztet a Lóth
Gen. 19. v. 26. feleségérűl, ki sóbálvány lett azért, hogy Sodomá-ra viszsza-tekíntett.

Ha a só óltalmazza rothadástúl, a mit azzal meghíntnek, óltalmaz
zon minket-is ez az aszszony példája, hogy hátra ne maradgyunk
az elkezdett jóban. És valakik elesnek, azokat só-gyanánt tarcsuk,
mások kárán tanúIlyunk. Ha láttyuk, hogy valaki előttünk verembe
szakad, felnyittyuk szemeinket, szorgalmatosban vígyázunk, hogy
meg ne essünk; minden tehetségünkel elkerűllyük a tőkét, mely-

4 Rom. 11. ben más megütközött. Ha láttyuk, hogy kivágatik az 4 olajfa, félve
v. 21. járjunk, hogy mí ki ne vágassunk.

Nagy emberek estek-el, keresztyének, de senki ne hidgye,
hogy egyszer s mind jutottak az utólsó romlásra ; mert senki hir
telen igen latorrá nem lészen, hanem a bűnök, mint a lánczok
karikái, egymást utánnek vondogállyák. És a mint a részegségrűl

írja Szent Agoston, hogyegyedűl nem jár, úgy a töb vétkekrűl
igazán rnondhattyuk, hogy örömest seregben járnak, egy-mástúl nem
szakadoznak és valaki egy vagy két kisded vétkekkel nem gondol,
lassan és nem érezvén, aláb esik. A nagy hajón, ha egy kis lyuk
vagyon, kevesen ként mégyen belé a víz, de végre ugyan elmeríti;
ezen formán kel gondolkodni a nagy emberek esetirűl. A kik utólsó
romlásra vetemedtek, bizonyos, hogy belől szú-féreg vólt bennek,
mely, noha lassan és láthatatlanúl, de mindaddig erőtlenítette őket,

hogy osztán egyszer s mind leromlottak és hit-vesztésre jutottak.
A mely alma belől férges, érés-előt lehúl és csak az marad fáján,
a melynek belső épsége helyén vagyon; azon formán, a kinek lelké-
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ben valami féreg vagyon, úgy-mint kevélység, testi szabadság, alkal
matosság vagy elsőség kívánása és egyéb világi vágyódás, az mind
addig marja és rágja, mind addig szíja és emészti erejét szívének,
hogy egyszer s mind főldhöz veri. Mert igaz a Szent Pál 1 mondása, 11.Tim.1.v.19.

hogya kik hajó-törést szenvednek hitekben, elvesztik eléb a jó
lelki-isméretet. Megesék-e Origenes? De, a mint Lirinensis írja, 2 eléb 2 Lirinen.c.23.

oly kevélységre jutott, hogy semminek tartotta a keresztyén hitnek con~:vit:~.fan.

egy-ügyűségét; magát mindenek-felet bőlcsnek álította. Tévelygésre
juta-e Tertullianus? De, a mint Baronius írja, 3 eléb az irígységtűl 3 Baron. Anno

meggyőzeték, mint Cain, midőn azon garázdálkodott, hogy Victort, 201.

a ki ő-vélle egy várasban született, nagyobra böcsüllék és római
pápaságra emelék. Elpártola-e Novátus? De eléb a kevélységtűl

megrészegedék 4 és minden követ mozdíta, hogy római pápa lehes- 4 Baron. Anno

sen. Azt el nem érvén, színt ada szakadásának és eretnekség örvé- 254.

nyébe esék. A barát csuklyából hittűl szakada-e "Jouinianus? De 6 Baron. Anno

eléb dobzódással és fajtalansággal rútítá; az-után szerelmes levél 382.

írások-közöt végezé életét. Uj eretnekséget kohola-e Nestorius? De
eléb ördögi kevélységbe esék; és azt álítván, hogy senki ő-nál1ánál

értelmesb nem vólt, 6 Veterum interpretum scripta perdiscere de- 6 Socrates I. 7.

dignatus est; olvasni sem akarta az írás-magyarázó Szentek taní- c. 32ho~s~~~to

tásit. Mit mongyunk 7 Sapricius-rúl? kit mikor a keresztyén hitért 7 B:ron. Anno

megfogtak- és sok kínzásokkal sanyargattak-vólna, álhatatoson ma- 260.

rada az igazságban; de megharagudván az öcsére, Niceforus-ra, Et MartyroI.
r ,9.Febr. ex Me-

meg nem akara neki bocsatani, noha az öcse egynehanyszor térdre taphr. et aliis.

esve engesztelte őtet. Mi lén belőlle ? Ezért az ördögi harag-tartásért
megvoná Isten malasztyát tőlle és mikor szinte a kardot nyakára
várná, elálla a keresztyén igazság-mellől és pogány módon, áldo-
zattal tisztelé a bálványokat. Az öcse pedig, ugyan ot, letévé életét
az igazságért.

Nem szükség a mí üdőnkben támadott szakadások kezdőirűl

szóllani, minémű sok feslettségekkel készítgették magokat, hogy Lásd

az ördögnek alkalmatos eszközi lennének a hit vesztegetésben, a Kalaúzt.

mert ezekrűl egész könyvek írattanak ; elég azt apostoli igaz-
ságnak ismérni, hogy eléb elveszti a jó leki-isméretet, 8 valaki az 8 1. Tim. 1.

igaz hitet elcseréli. Mert ez az Istennek igaz bűntetése, úgy- v. 19.

mond Szent Pál) 9 hogya kik tudgyák az igazságot és nem úgy 9 Rom. 1. v.21.

szolgálnak Istennek, mint a hogy kötelességekből kívántatnék,
elfordúlt értelemre adatnak; aláb-aláb esvén, háladatlanságok bűn-

tetését magokra vonszák. Azért, valaki álhatatos akar a hitben
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lenni, onzze, neveIlye, öregbítcse a jó lelki-isméretet, mert ez az
igaz hitnek őrzője.

Valakiket láttunk mí üdőnkben, hogy a régi igaz római vallást
I. elhadták, két dolgot tapasztaltunk bennek ; elsőt: hogy apródonként

kezdettek aláb-aláb esni. Esztendeig, kettőig, háromig és továb-is
elmúlatták a gyónást és az Úr Vacsoráját; maga tudták, hogy min
den keresztyén lelke vesztése-alat köteles arra, hogy legaláb egyszer
esztendőben, húsvét-tájban pedig, részesüllyon ezekben a Sacra
mentomok-oen. Annak-utánna az egy pénteken megtartották még-is
az Anyaszentegyház parancsolattyát és húst nem ettek: de azon
kívül, Quadragesimá-val, Vigiliá-val, Szombatok-kal nem gondoltak;
szabadgyában zabállottak a hús ételben. Továb: ama nagy, jeles
innepekre, úgy-mint karácsonra, húsvétra, pünkösdre reá-verdőttek,

hogy misét, predikácziót halgassanak ; de vasárnap és egyéb inne
pekben egy kis világi dologért hátra-hadták a misét, predikácziót;
mindazáltal sok ideig bátran mondották, hogy a derék dologban
ők ugyan pápisták, noha az illyen aprólékra nem vígyázhatnak.

l Eccli.19.v.1. Ah szegények l Nem vették eszekbe, hogy lQui spernit modica,
paulatim decidet,. a ki nem gondol kicsiny vétekkel, lassan nagyra

2 Bernar.Serrn. mégyen. Meg nem gondolták, a mit Szent Bernard 2 igazán mon
29. in Cantica. dott: Ne leve dixeris, quo offenditur Christus ,. hogy nem szabad

azt kicsinnek mondani, a mivel Christus megbántódik. Nem szóllok
a részegségrűl, fajtalanságrúl, hamissan-keresett vagy prédált marha
megtartásárúl, mert ezek legsűrűb és szokott hálói az ördögnek,

II. mellyekkel kifogja az Anyaszentegyházból az embereket. Másikat
azt tapasztaltuk a római hittűl elszakadtakban. hogy szakadások
után jobbak, isten-félőbbek nem lettek, sőt minden feslettségre
tágasban rohantak. Nevezet-szerént a barátokrúl és egyházi embe-

3 Aug. ep. 137. rekrűl igazán írja Szent Agoston, hogy 3 jámborbakat nem látott,
mint a kik a klastromban hivatallyok-szerént éltek; de latrabbakat
sem látott, mint a kik aklastromokból kiszöktek. Mert igazán azt

4 Plato, Hb. 1. mondhattyuk az Isten házárúl, a mit mondott Plato) 4, Athénas vára
de Legibus. sárúl: Qui bonus est Athenis, serio bonus est ; hogy a ki Athel1ás-ban

6Apoc.3.v.15. jámbor, valóban jámbor; "úgy az Isten házában nem lehet ember
sem hév, sem hideg vagy fél-hideg, fél-rneleg : mert a lágy-meleg,
Tepidus, okádást szerez Istennek és kivettetik az Anyaszentegyház
gyomrából.

Hogy béfejezzem tanításomat, kérlek és íntlek, keresztyének,
hogy mikor valami nagy ember esetit láttyátok, úgy cseleked-
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gyetek, mint a scorpió-túl megmaratott emberek; kik ragadgyák
azon mérges scorpiot és sebekre dörgölvén. azzal gyógyíttyák
sérelmeket. Az okos orvosok-is a mérges kígyó testéből csinálnak
terjéket, minden méreg-ellen ; tí-is egyebek esetiből csináIlyatok
orvosságot. És eszetekbe vévén, hogy kivágatott az olaj-fa, őriz

kedgyetek, hogy tí-is ki ne vágassatok, és bűnöket úgy távoz
tassátok, mint utólsó romlásnak és örök veszedelemnek horogját.
Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

A vakmerő itíletrűl.

Az atyafiúi szeretet kötelezése nem-csak azt kívánnya tőllünk,

hogy felebarátunkat cselekedetünk szolgálattyával és javaink közlé
sével segítesük ; sem csak azt, hogy nyelvünkel ne gyalázzuk, ne
rágalmazzuk, sőt tisztességes dícsíretekkel bátorítcsuk és böcsülletes
vígasztalásokkal künnyebbítcsük őket, hanem, hogy illetlen gyanu
ságokkal és itíletekkel se terhellyük, sőt a hol a dolog világossága
másra nem kénszerít, jóra magyarázzuk cselekedeteket és jó véle
kedésben legyünk felőlIök.

De jaj! mely gyakran és mely nagyon megfogyatkozunk
ebben? Sem többször, sem künnyebben nem vétkezünk minnyájan,
mint az itíletekben és gyanakodásokban. Mert noha minnyájan
itilő-székben nem ülnek, mint a bírák, de minnyájan mint bírák,
nehéz gyanuságokkal terhelnek, itílnek, kárhoztatnak minden álla
pat-béli személyeket. És a mi siralmasb, véteknek és bűnnek sem
tartyák az emberek nagy része az illyen itíleteket.

Hogy ettűl a vétektűl idegenedgyünk, a mái Szent Evan
geliomban azt ismérteti Christus, hogy annyi szeretet és tekéIle
tes jóságok gyakorlási, annyi dícsíretes erkólcsök sokasági nem
lehetnek emberben, hogy Isten-előt igazulásra szolgállyanak és meg
ne mocskoltassanak, ha magunk javaira-nézve megitíllyük és útál
lyuk, gyalázzuk és kárhoztattyuk felebarátunkat. Mert amely
dicsekedő farisieast említ az Evangeliom, nem azért hagyaték
igazulás-nélkül, mint-ha jóságinak számlálásában hazudott- vagy
háladásában vétkezett-volna, hanem, hogy megitílte és útálta a
pubJicánust~ mint-ha nyilván-való bűnös válna, noha bűnét meg
bánván, Isten irgalmát nyerte vólt.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 41
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Ezt a veszedelmes itíletet, hogy megértvén mi légyen, eltávoz
tassuk, két dologrúl szóllok rövideden a mái tanításomban : elő-

Propositio. ször megmagyarázom: minémű itíletek távoztatására kötelez az
Isten parancsolattya. Másodszor: mint kel a vak-merő itíleteket
megzabolázni. Kérlek, csendeszen legyetek a halgatásban és ne
csak ércsétek, hanem távoztassátok a vakmerő itíletek gonoszságát.

Hogy nyilván érthessük, minémű itíletet tilalmaz Isten, ezeket
szeműnk-előt kel viselnünk.

\Psa!. 2. v. 10. ELŐSZÖR: a szent írás 1 a méltóságban helyheztetett főrendeket,

Psa!. 81. v. 8. Judices terrce, főld itílőinek nevezi. És annyira nem tíltya a bírá-
Psal, 93. v. 2. ,,, ., "

Psal. 95. v. 13. kat az itílettűl, hogy azoknak parancsoIlya a törveny-szolgaltatast
~.cor.6.v.2.5. és igaz ití1ést, 2 kiátkozván őket, ha az árvák, özvegyek és jöve-
"Deut. 27.v.19. , k ké " 1'1 k T k h'Psa!. 81. v. 3. venye eresere törvenyt nem szo ga tatna. artozna te at a
Zach. 7. v. 9. bírák, hogy megitíllyék, kárhoztassák, :J bűntessék a gonosz-tévő

3 Sup. fol. 632. ket. És annyira tartoznak, hogy átkozottnak nevezi Isten, a ki
'Jerem.48.v.lO. meg nem bűnteti a gonosz-tévőt; "Maledictus qui prohibet gladium

suum a sanguine,. Isten haragját pedig elvészi a sokaságrúl, a ki
6Num.25.v.8. mint Finees, "megöli a latrot. "Azért, noha hetven-hétszer meg
6 S TIOh' 13. 2 bocsáthattya ember vétkét annak a ki ő-ellene vét, de nem szabad. omas,.
2. Qu. 11. art. mindenkor megengedni annak, a ki Istent és felebaráttyát meg-

4. art. 2. bánttya, hanem tartozik a tiszt-viselő törvény-szerént, nyilván és
mindenek láttára azt megbűntetni, hogy mások-is tudgyanak félni

7 Seneca, 1. de és a gonosztúl őrizkedni: 7 Quos vult judex nequitite exempla (teri)
ira. cap. 16. in palam occidit· non tantum ut pereant ipsi sed ut alios pereundofine.' )

deterreant.
MÁSODSZOR: az emberi szók- és külső cselekedetek- közzűl

mellyek nyilván és menthetetlenűl ellenkeznek az Isten törvényé
vel és az Isten Igéje-szerént, kárhozat-érdemlő, halálos bűnök.

A kiket látunk effélébe esni (ha ész-nélkül nincsenek), itíletet
tehetünk gonoszságokrúl, kételkedés-nélkül bizonyosnak tarthattyuk,
hogy Isten haragjában és kárhozandó áilapatban vannak és ha ki
nem térnek gonoszságokból, pokolra vettetnek. Mikor azért hallyuk,
hogy valaki esküvéssel bizonyíttya ahamissat ; mikor az ártatlant
rút szitkokkal gyalázza, megveri, megvagdallya, megöli; mikor
bizonyoson tudgyuk, hogy lopott, tolvajlott, paráználkodott; mikor
valamely tanítót az Anyaszentegyház tudománya-ellen tanítani
látunk: vétek-nélkül itíletet tehetünk ezekrűl, hogy Isten kedvéből

kiestek és ördög rabságába jutottak. Azért noha Christus tiltotta,
hogy csak orcza-látásból ne itíllyünk, de a mellet megengedte,
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hogy bizonyos okok lévén, igazán megitíllyük az gonoszt: "Nolite l Joan. 7.v. 24.

judicare secundum jaciem, sed justum judicium judicate. Arra-is 2Mat. 7. v. 20.

parancsolattal" kötelezet~, hogy, 2 Ex jructib~~ cognosc~m:us, küls? ~:.. 1:. ~.' ~:
cselekedetekbol megismerjük az emberek belso gonoszsagat : "Corri- 3 MaUS.v.15.

piamus, megfedgyük és dorgállyuk az ő vétkeket, jobbúlásokra igye-
kezzünk; ha pedig jobbúlni nem akarnak, távoztassuk barátkozásokat.

HARMADSZOR: vannak oly külső cselekedetek, mellyek, noha
magok-szerént nem nyilván bűnök, de mivel emberi mód-szerént
közönségesen eggyüt járnak a bűnnel és igaz okosság-szerént
hihető jelenségi a gonoszságnak. Az illyen dolgok oly hitelt és
itíletet szereznek bennünk, hogy bűn -nélkűl nem-csak kételked
hetünk és gyanakodhatunk, hanem kirekesztvén a bizonytalan kétel
kedést, emberi mód-szerént azt álíthattyuk, hogy vétkes, a kiben
efféle cselekedeteket látunk. Azért, a mely ember gyakran esküszik,
szabad azt itílni felőlle, hogy hamissan esküszik néha; a ki éjjel
nappal tolvajokkal vagy tisztátalan személyekkel társalkodik, vétek
nélkül gonosznak itílhettyük, mert a világi gonoszságnak és gyarló
ságnak közenséges folyása-szerént efféle dolgok vétek-nélkül nem
lehetnek. És Szent Irásból tudgyuk, hogy 4 a ki szurkot forgat, 4 Eceli. 13. V.1.

megrútíttya kezét, Ga ki veszedelmek-közöt forog, veszedelembe esik. 5 Eceli. 3. v.27.

NEGYEDSZER: némely külső cselekedetek vannak, mellyekből kétel
kedést ésgyanuságot vehetünk, bizonyos itíletet nem tehetünk fele
barátunk gonoszságárúl.

A gyanakodásrúl azt taníttyák a túdósok, 6 hogy halálos bűn 6 S. Thom. 2. 2.

abban nincsen, bár ne légyenek-is igen nagy oko k és jelenségek, Qu. 60. art. 3.

melIyek a gyanakodásra indítnak. Ha pedig színes jelenségek és
méltó okok indíttyák a gyanuságot, bocsártandó bűn sincs benne.
Mert a Szent Lélek mongya, hogy az okos ember a külső csele-
kedetekből jelenséget vehet a belső erkőlcsökrűl. 7 Ex visu cogno- 7 Eceli. 19.

scitur vir, a csélcsap ifiú indúlatit megmutattya szeme-járása, mert v. 26. 27.

arra néz, a mit kedvel. Az őltözet, nevetés, járás, hírt hoz a kevély-
ségrűl és bujaságrúL 8 És mint a vízben ábrázatunk. úgy latezik 8 Pro. 27. v.19.

külső cselekedetinkben szívünk állása. Hová lehet annál nagyob
dolog, mint mikor Nathánae; 9 gyanakodott, ha Christus a Messiás? 9 Joan. 1. v,45.

De mivel tettetes színe vólt gyanakodásának abból, hogy a
Proféták jövendőllése szerént nem Názáret-ből, hanem Betlehem-
ből kellett származni a Messiás-nak, semmi vétekbe nem esett
Nathánail a gyanakodással, mint ő-maga Christus bizonyította, Ibid. v.47.

mikor Natiuinadt gonoszság-nélkül-valónak mondotta.
41'
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Nem-csak vétek-nélkül lehet azért a gyanúság, mikor erre
okunk vagyon, de a gond-viselők tartoznak a külső jelenségekre
vígyázni és ezekből megsajdítani, megelőzni és távoztatni az alat
valók esetit és botránkozásit. Noha azért agyanuságból itíletet

I S.Thom.2.2. nem tehetünk, de a mint Szent Tamás "irja, úgy vígyázhatunk és
Qu. 6~. ;rt. 4. távoztathattyuk a kárt, mint-ha bizonyoson hinnők, a mirűl gyana-

a. kodunk. Ha valamely szolgárúl gyanakodol, hogy enyves a keze,
vagy szolgálóddal felettéb barátkozik, noha általlyában nem itíl
heted lopónak, paráznának, de úgy őrizheted marhádat, úgy tílt
hatod a barátkozást és eggyüt-lételt, mint-ha tudnád gonosz szán
dékokat.

Mikor azért Christus Urunk és az Apostolok annyíszor tíltyák,
2 Matt. 7. v. 1. Nolite judicare. 2 hogy másokat meg ne itíllyünk, csak azt tíltyák,
R~:: ~·4~,:'74. hogy általlyában-való hittel és kétségtelen bizonysággal gonosznak
1. Cor. 4. v. 5. és vétkesnek ne itíllyünk senkit nagy okok és bizonyos jelenségek-
Jac, 4. v. 11. nélkül, az-az tíltyák a vakmerő itíletet, melyre nincs elégséges

bizonyságunk, hanem a magunk bátorkodása vakúl viszen az itíletre.
Senkit külömben vétkesnek nem itílhetünk, hanem vagy ha,

Evidentia [acti, a dolog valóságos nyilvánsága, vagy, Conjessio rei,
a bűnös tulajdon vallása, vagy, Testes fide digni~ két, három hiteles

Judicare de iis, tanúk bizonyítása nyilván ismértetik gonoszságát. Azért, valahol
quibus. non . ezek a bizonyításoknem találtatnak, bár gyanuságra indító okok

putet quís Isedi j , k-i k ", 'lk 1 b' . l kéll . '1
suam famarn, legyene -lS, va meroseg-ne ü, izonyos hittel, te e ett It1 etet nem
non est mo.r- tehetünk senki gonoszságárúl, vakmerőség- és bűn-nélkül. Ezt
ta~:~etl~i::r~~' mutattya a természet okossága-is. Mert senki felebaráttyának jó
quod amator hírét, nevét gyalázatos itílettel meg nem sértheti, míg maga elég

sit. et e. séges okot nem ád arra, mivel a böcsüllet és jó hír név (mely
3 Prov. 22. V.l. 3 minden gazdagságnál drágáb), a jó itíletben áll.

A vakmerő itíletnek világosb isméretire tudnunk kel, hogy,
noha sok-képpen vétkezhetik ebben ember, de fő-képpen három
féle vakmerő itílet vagyon.

EGGYIK: a tiszta, szent és Isten-előt kedves cselekedetekrűl és
a tekelletes-életű jámborokrúl lehet. Mert, a kik gonoszságra vete
medvén, testi kívánságok rabjai lettek, mível Isten malasztyátúl
megfosztatván és a jóságok gyönyörűséget nem érezvén, nem
nehéznek, hanem lehetetlennek itílik, hogy tisztán, józanon, szentűl

~ Ecel. 10. v.3. élhessenek, magokból itílik az Isten szolgáit: 4 Et cum ipsi insipien
tes sint, omnes stultos cestimant,. és ők feslettek lévén, mindeneket
azon ganéjban heverőknek itílnek. Nem értvén tehát erejét az Isten
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malasztyának, mely könyűvé és gyönyörűségessé tészi azt a terhet,
mellyet ők viselhetetlennek álítanak, azt hiszik és itílik akár-mely
szent-életű jámborokrúl, hogy csak kívűl szépek, de titkon ők-is

buják, dősölők, kevélyek, fösvények, hamissak, mint egyebek. Sőt,

mivel, l Animalis homo, non percipit ea quce Spiritus Dei sunt .. a l l. Cor. 2.

testhez és világi kívánságokhoz enyveztetett ember nem érti a lelki v. 14.

dolgokat, és valami a test érzékenségit nem gyönyörködteti, azt
jónak sem tartya, a lelki gyakorlásokat és keresztyéni jóságokat
bolondságnak itíli. Azért az Isten szolgáinak aítatosságát képmuta- Vide Domin.

tásnak, halgatását baromságnak, békeséges tűrését gorombaságnak, XIII. Conc, 2.

csendeszségét mordságnak, alázatosságát elvetett roszságnak, ala
misnálkodását tékozlásnak, takarékosságát fösvénységnek, bátor-
ságát versengésnek, egy-szóval az isteni dolgokban-való foglalatos-
ságokat bolondságnak itíli és nevezi. Jaj! mely sokan és mely
nagyot vétkeznek abban, hogy ha egy papot vagy barátot vétek- Vide Coneio

ben érnek, egész szerzeteket megitílnek? maga a Júdás árúltatása- nem prsece-
dentem.

ért senki az apostoli gyölekezetet nem vétkesítette.
Szent Pál 2 azt parancsollya, hogy üdő-előt senki másrúl iti- 2 1. Cor. 4. v. 5.

letet ne tégyen, mert csak Isten, a ki tudgya és láttya a szívek
indúlatit és ezekrül-való itíletet az utólsó napra halasztotta, mely-
ben kinyilatkoztat minden titkokat. Azért senki magának isteni
méltóságot ne tulajdonítcson, 3 senki a szívekrűl itíletet ne tégyen, 3 Jer. 17. v.9.

~ mert Isten a maga méltóságát másnak nem engedi. És valaki 4 Isai, 48. v.1l.

magát ő-hozzá akarja tenni, úgy jár, mint a ki angyalból ördöggé Geap: 42. v. 8.
" . loriam meam

változott. Szent Jakab szörnyűb dolgot mond: 5 Qui judicai frat- alteri non

rem) judicat legem .. a ki megitíli attyafiát, Istent ő-magát és az Ő dabo.

törvényét itíli, mint-ha Istennek nem vólna senki igaz szolgája, ó Jac. 4. v. 11.

mint-ha az Isten parancsolati lehetetlenek vólnának, mint-ha fele-
barátunk itílésének tilalma módatlan vólna.

MÁSIK vakmerő itílet azokrúl a cselekedetekrűl lehet, mellyek
magokban sem jók, sem gonoszok, hanem az ember igyekezete
vagy eleibe-vett czéllya és vége jóvá tészi vagy gonoszszá, mivel
ezek dícsíretesek, ha jó végre lésznek, vétkesek, ha gonosz végre
igazíttatnak. Effélékrűl ütközhetnek gyanuságok és gonoszra ma- 6 Jer. Il. v. 20.

gyarázások kísérteti az igaz emberek szívében-is, de ha bizonyos cap. 17. v. 10.

jelenségek nincsenek, mellyek kimutattyák gonosz végét felebarátink ~~~i.2~::.. :~:
cselekedetinek, vakmerőség-nélkül gonosznak nem itílhettyük. 1. Paral. 28. v.

Egyedűl 6 magának tartotta Isten a szívek indúlattyárúl-való 9. Sap. 1. v. 6.
o '" 7 1. Reg. 6. v.

itíleteket. Es 7 ha a Betsamitak-közzul ötven-ezeret megöle Isten 19.
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azért, hogy a fa-szekrény belső részét visgálták, inkáb megbűntéti

azokat, kik az ember szívét akarják itílni, mivel ennek itílését
magának tartotta.

A bontakozott és a vastag gyornor-közöt oly külömbség
vagyon, hogyarosz gyomornak akár-mely kedves-ízű, gyenge,
künnyen-emésztő és jó vért-csináló étkeket adgy-is, epét, sárt és
ártalmas taknyot csinál belőlle, betegséget nevel vélle. Az egés
séges, vastag és erejében-lévő gyomor pedig, ha nehéz-emésztő,

kemény és nem szinte egésséges eledelt észik-is, jó vért és erőt

szerez. Azon-képpen az irígy és gyűlölködő emberek, ha ollyat
látnak vagy hallanak másban, a miben vétek lehetne, azt mingyárt
vétkesítik, gyalázzák és megitílik; a kik pedig felebaráttyokat sze
retik és Istent félik, nem vakmerősködnek az itíletekben, hanem
okossan mentik és jóra magyarázzák, a miben világos gonoszságot
nem látnak. Mert gyakran eszekbe jutattyák, hogy Isten sem akarta
kárhoztatni és rontani, még amaz igen bűnös Sodoma lakosit-is,
míg szemével nem látta, ha igazak-e, a miket kiáltnak ellene.
Azt-is meggondollyák, mely veszedelmes vakmerőség a belső szán
dékrúl és igyekezetrűl itíletet tenni, holot azt senki egyéb nem

I Jer. 17. v. 9. tudhattya annál, a ki, 1 Sorutatur cor et renes, szívet visgál és
ro. Ps. 7. v. io, veséket próbál. Valaki tehát arrúl tészen itíletet, mi végre, mi

okból, mire-nézve cselekeszik valamit felebaráttya: annyi, mint-ha
azt mondaná, hogy láttya és tudgya más ember szíve-állását, érti
mit gondol és mire néz igyekezete.

Efféle itíletekre senkinek nincs hatalma, sőt, az emberi okos
2 Seneca, 2. de ság vezérléséből-is, 2 Tollenda sunt ex animo, suspicio et conjectura,

Ira. e. 24. jallacissima irritamenta. Simplicitate OpUS est et benigná rerum testi
matione. Nihil nisi quod in oculos incurret, manifestumque erit,
credamus : et quoties suspicio nostra vana apparuerit, objurgemus
credulitatem ; a gyanakodást és vékony sajdítások vélekedésit ki
kel rekeszteni, mert ezek igen megcsalnak. Egy-ügyűséggel jóra
magyarázzuk, valamiben nyilván-való gonoszt nem látunk. És ha
néha megcsalatunk gyanuságunk vélekedésében, pírongassuk ma-

3 Aug. toA.lib. gunkat és tanúllyunk, hogy künnyen ne hidgyünk. Hanem, 3 Ea
2. Dde S.er.m.one facta, quce dubium est) quo animo fiani, in meliorem partem inter-

ormru In

Monte. pretemur. Quod enim scriptum est, ex fructibus eorum cognoscetis
eos: de manifessis dictum est, quce non possunt bono animo fieri :
út sunt, furta, blasphemice, ebriositates; de quibus judicare permit
titur " valamiben nyilván-való gonoszt nem látunk, jóra magyaráz-
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zuk. Azért, l Si quis de stomacho conquestus, jejunar« noluit: si 11.Cor.5.v.12.

edacitatis vitio tribuis, temere judieas ,. ha ki gyomra fogyatkozását
okúl adván nem böjtöl, vakmerő itíletbe esel, torkosságra magya-
rázván a bőjtszegést.

HARMADIK vakmerő itílet nyilván-való gonosz cselekedetekből

lehet. Mert a ki eléb nyilván-való vétekbe esett, nem szabad azt s. Aug. ibid.

itílni mostani állapattyárúl, hogy azon gonoszságban részes, kivált-
képpen ha jobbúlása jelenségit mutattya. Azért vakmerő itíletben
vétkezett ama farisasus. 2 mely Mária Magdolnát elébbi cselekedeti- 2 Luc. 7. v. 39.

ből itílte és vétkesnek tartotta, noha sírásából és alázatosságából
megtérésének jelenségét látta, mert az Isten kegyelme egy nap,
egy órában megváltoztathattya a gonoszak akarattyát. Azért mcs-
taní állapattyát embernek nem itíJhetni a régi esetből, hanem a
mit Christus Urunk mondott a sidókrúl, kik az-előt halálra keresték
őtet; nékünk-is azt kel mondanunk azokrúl, kik eléb megestek :
3 Nonne duodecim sunt horce diei? hoszszú a nap, hamar változik s Joan. 11.v. 9.

az ember akarattya ; egy nap, egy órán megjobbúlhat Isten kegyel-
méből, a kinek vétke czégéres vólt az-előt. Ennek-felette soha oly
nyilván-való vétekbe nem eshetik valaki, hogy azt megútálhassuk.
Mert mikor semmi úton nem menthettyük a vétket, tartozunk
azzal, hogy ne itíllyük és útállyuk felebarátunkat, hanem magunkba
szállyunk és azt mongyuk: 4 Vehemens fuit nimis tentatio. Quid' Bernard. Ser

de me illa [ecisset, si aceepissct in me similiter potestatem? Szokat- mConte 40.fi in
j l r an ICa. in ne.

lan nagy kísértetek vóltak, mellyek ezt a jámbort megejtették.
Talám 5 ennél roszszabban jártam vólna én, ha Isten reám bocsá- 5 Aug. tom. 4.

totta vólna ezt a nagy kísértetet. Valami-némü vétekbe esett más I. 83. Qu. q.71.

akár-ki, abba estem vólna; és régen, 6 In inferno habitasset anima 6 Ps. 93. v. 17.

mea, pokolban vólna az én lelkem, ha Isten nem óltalmazott vólna.
Így azért, 7 Considerans temet ipsum, ne et tu tenteris ; ki-ki maga 7 Galat. 6. v. 1.

gyarlóságát és veszedelmes állapattyát tekintvén, ha nyilván-való
gonoszságát láttya felebaráttyának, meg ne útállya, hanem a maga
fogyatkozásit megtekíntvén, magát óltalmazza.

De lássuk rövideden, mivel és mi módon kel a természet haj
landóságát zabolán hordozni, hogy felebarátunkat meg ne itíllyük.

Az én értelmem-szerént legerősben négy dologgal tartóztatik
az itíletek szabadossága: tudni-illik az Isten és a természet törvénye
kötelezésével, a Christus Urunk és Isten-félő jámborok példájával,
az emberi itiletek bizonytalanságával és számtalan csalatásival,
végezetre a vakmerő itíletek bűntetesével.
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I Matt. 7. v. 1. L Nem-csak parancsollya Isten, hogy, 1 Nolite judicare. ne
Luc. 6. v. 37. itíllyük felebarátunkat, hanem az itílésnek veszedelmes gonoszságát

sok-képpen ismérteti.
Először: azt mongya Szent Pál, hogy, a ki vakmerőűl itíli

attyafiát, törvénytelen hamisságot cselekeszik. Mert Isten és világ
törvénye-szerént nem szabad azt az igyet és személyt itílő-székünk

eleibe vonni és sentenciázni, mely minket nem illet, mivel birodal
munk-alat nincsen az a szemény, és hatalmat nem vettünk senkitűl,

l Rom. 14. v. 4. hogy cselekedetit itílhessük. Azért, 2 Tu quis es, qui judieas alienum
• Jac, 4. v. 13. servum? Domino suo stat, aut cadit. 3 Tu quis es, qui judieas proxi

mum? Ki vagy te, a ki mást itílsz? Mi közöd a más szolgájához?
Kitűl vettél bíróságot felebarátodon, a kinek nem parancsolsz?

4 Rom. 14. v. 8. 4, Domini sumus, Isten szolgái vagyunk; Christus magáévá tett
5 V. 10. minket Vére váltságával : 5 Tu autem quid judieas fratrem tuum?

Hát néked micsoda igazságod vagyon, hogy megitíllyed felebará
todat? Hamisság, törvénytelenség arra törvényt tenned, a ki biro
dalmad-alat nincsen.

Másodszor: valaki felebaráttya szíve állapattyát itíli és kár
hoztattya, Isten gyalázattyára és boszszújára magának tulaj do
níttya, a mi egyedűl Istent illet. Mert csak az Isten ítílő-székiben,

csak Istentül lehet törvény az emberek szívérűl és belső igyeke-
6 Jac. 4. v. 12. zetirűl : 6 Unus est judex ; a szívek indúlatirúl csak egy bíró, csak
7 ~:;.71~·.:.~·0. Isten ő-maga tehet törvényt, mert csak ő "láttya és tudgya, rni
cap. 17. v. 10. vagyon az emberekben; a szívek állását csak ő nézi, és mikor
c~. 20. v. ~2. ideje lészen az utolsó itíletben, 8 Manifestobit consitio cordium.
S:p\\16.· kinyilatkoztattya a szívek tanácsát. Valaki azért felebaráttya szán

l.ParaI.28.v.9. dékát és igyekezetit itíli, annyi, mint-ha Lucifer-rel azt mondaná:
;s~i~~::~.vi~: Exaltabo solium meum, similis ero Altissimo, Én-is Isten-mellé

14. emelem itílő-székemet, Istenhez hasonló lészek. Hová lehet ennél
9 Job, 13. v. 8. nagyob vakmerőség, hogy ember, 9 Pro Deo judicare nitatur? ki

akarja Istent taszítani székiből, mint valami vászt és ő-helyébe

akar törvényt tenni? Hová lehet nagyob esztelenség, mint, hogy
a ki mit nem túd, arrúl tégyen itíletet? Senki nem tudgya, mi

l. Cor. 2.v.U. vagyon emberben, hanem, Spiritus hominis, maga az ember és
10 1. Reg. 16. a ki, 10 Videt cor, nem csak a külső cselekedeteket, hanem a szí-

v. 7. veket-is láttya.
Harmadszor: a természet okosságával ellenkező balgatagság

II Luc. 6. v. 31. a vakmerő itílet. Mert minden ember szívébe óltatott, hogy ua mit
Tob. 4. v. 16. mástúl nem örömest szenved, másnak azt ne cselekedgye. Azért,
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ha nehéz nékünk, mikor gonoszra magyarázzák a mit rnivelünk,
ha másoktúl azt kívánnyuk, hogy kegyesen, jóra magyarázzák
a miben gonoszságot nem látnak, tartozunk ezent cselekedni min
denekkel.

És hogy ennél-is jobban ismérnők és távoztatnók az itiletek
vétkét, világosan mongya Christus, hogy a kik másokat könnyen
itílnek, temérdek vétkekben vannak, mellyek gyökerei és forrási
a vakmerő itíleteknek. Azt mongya Üdvözítőnk, 1 hogy gerenda I Matt. 7. v.3.4.

vagyon azok szemében, kik mások szemében szálkát keresnek. 5.

Mert senki nem hajlandób a gonosz itíletekre, mint a ki sok
gonoszságokban forog, mivel ez, a miben túdós, abban gyanós.
A jámbor ember meg sem gondolná, hogy illyen külső dologból
oly nagy gonoszt kellene itílní, de a ki lator, mivel illyen csele
kedettel gonoszra arányzott, magárúl itíl másokat. Annak-felette
temérdek kevélység-nélkül nem jár a vakmerő itílet. Mert a ki
mást itíl, vagy maga elméjének élességérűl azt véli, hogy a titkot-is
által-nézheti, vagy a maga tetczése javallását oly nagyra böcsülli,
hogya mi ennek sin órán nem jár, azt vétkesnek tartya, mely
mind kettő bolond kevélység veleje. Végezetre: harag, gyűlölség,

gonosz akarat, vezére és gerjesztője a vakmerő itíletnek. Mert,
"Charitas non cogitat malum, " Operit peccata ; a szeretet nem 21.Cor.12.v.5.

gyanakodik, sőt a kit szeretünk, annak fogyatkozásit nem láttyuk, • l. Pet. 4. v.B.

de a harag és gyűlőlség akár-mely kevés vétket nagyra viszen,
mint oeulár-által az apró bötű öregnek látczik. Mivel azért illyen
gonosz gyökerei vannak a vakmerő itíletnek, lehetetlen, hogy
veszedelmes ne légyen a gyümölcs, mely ezekből nevekedik.

II. Christus Urunk és a Szentek példái útat mutatnak, mint
kel távoztatnunk a vakmerő itíleteket. A Christus első jövetele
nem a végre rendeltetett, hogy itíllye,4 hanem, hogy mencse a 4 Joan.S;v, 17.

világot; azért mikor nagy okai vóltak, hogy az emberek vétkét
megitílné, akkor-is mentette és lágyította. Halála-előt, mikor az
étszakát imádságban és véres verítékben tőltötte, noha egy-nehány-
szor parancsolta 5 Apostolinak, hogy vígyázzanak és imádkozzanak, 6Matt.26.v.41.

de ők csak aluttak; vallyon megitílé- és kárhoztatá-e szó-fogadat-
lanságért őket? Nem, sőt mentséget kerese és azt mondá, hogy
nem az akarat fogyatkozása, hanem a természet gyarlósága csele-
kedteti ezt véllek. A kik őtet Kereszt-fára függeszték és szörnyű

kínokkal sanyargaták, azokat-is mentette a mint lehetett és a
kegyetlen gonoszságot, lágy szóval, tudatlanságnak nevezte, 6 Ne- 6 Luc. 23. v. 34.

Pázmány Péter művei, VU. kötet. 42
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SCiUl1t, quid jaciunt. Illyen az igaz szeretet, mentséget keres az
igen nagy vétkekben-is.

Ezt követték az Isten szolgái, kiknek szokásokat illyen szók
I Bernardus, in kal említi Szent Bernárd: "Caue alience conuersaiionis esse curiosus
~aon~~c~o~~~- explorator, aut tenterarius [udex. Etiam si perperam actum quid

fine. deprehendas, nec sic judices proximum, magis autem excusa. Ex
cusa intentionem, si opus non potes, puta ignorantiam, puta sub
reptionem, puta casum ; egyebek cselekedetit vakmerőűl ne itíllyed.
Ha magában a cselekedetet nem javallod, úgy se kárhoztasd, hanem
mencsed, szándékát menesed , azt gondold, hogy tudatlanságból
vagycsalatkozásból vagy történetből esett a cselekedet. Ebben
gyakorlották minden szent emberek életeket. És magokba szálván,
magok fogyatkozásit visgálván, annyi söprésre-való szemetet talál
tak házokban, hogy azok tisztogatási-mlat nem érkeztek egyebek
cselekedetinek rostálásához. Ugyan-is leginkáb azok szemesek a
mások itíletiben, kik csipások a magok látására.

Sok és nagy jelenségeket adott Isten, mellyekkel ismértette,
mely kedves előtte, ha felebarátink itíletitűl elfogjuk magunkat.
A többi-közöt emlékezetre méltó, a mit az Anastasius Sinaita

2 Baron. Tom. könyvéből leírt Baronius. 2 Egy szerzetes ember elég restűl visel-
7. Anno

150!J9.
vén magát egésséges-korában, halálra betegedék ; és mikor látták

num. .
vólna, mely vígan és örűlve várja kimúlását, kérdék tőlle, honnan
ez a nagy öröm, ha egésséges-korában késedelmes tunyasága nyil
ván vólt mindeneknél? Azt felelé: megvallom vétkemet és az Isten
Angyala előmbe hozta laistromát minden fogyatkozásimnak, mel
lyeket nem tagadhattam, de sírva azt mondottam: bűnös vagyok
mind ezekben, de miólta a szerzetbe jöttem, Nec judicavi quem
quam, nec ab ullo mihi factam infuriam meminisse volui; soha
senkit meg nem itíltem, senki boszszú-tételérűl meg nem emlékez
tem. Mivel azért az irgalmas Isten fogadása, hogy aki nem itíl,
nem itíltetik, a ki megbocsát másnak, bocsánatot talál, kérem
az én Istenemet, hogy fogadása szerént mutassa irgalmasságát.
És erre a szóra az Angyal elszaggattá bűneim laistromát. Innen
vagyon az én örömem és bátorságom. Ezt mondván, mingyárt
meghólt. Igy adott Isten tűkört minnyájunk-eleibe, a szent jámbor
példájával.

III. Igen megtartózkodunk a vakmerő itíletektűl, ha meggon
dollyuk, hogy sokszor és temérdeken megcsalatik a mí vélekedé
sünk. Másut hallók, mely rútúl megesett az emberi itílet a mí
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édes Üdvözítőnk szentséges erkőlcsében: háborúság-szerző, átko
zódó, bor-iszák, ördöngös, csalárd, bolond, vólt az ő neve. Az aítatos
józan Anna aszszonyt, l rnaga-viseléséből, részegnek álította a papi- 11. Reg. 1. v.
fejedelem. Sámuel az Isai első-szülöttét, ékes termetihez képest, 13.14.

2 királyságra méltónak itílte: de Isten, a ki nem néz a külső álla- 2 l. Reg. 16. v.
patra, azt megvetette. A nagy-tűrhető Jób-ot 3 az ő baráti béké- 3 Job~i~: v. 4.

telen és tűrhetetlen embernek áIították, szemében mondván: Perdis
anímam tuam in furore tuo; hogy dühösségével lelkét veszti. Ha
ki látta vólna 4 Jákobot. mikor (hazájának szokása-szerént) meg- 4Gen.29.v.l1.
csókolta Rachelt ; 5ha ki Judit aszszonyt egyedűl a Holofernes 6 Judit. 13.v.2.
ágyas-házában találta vólna: bóldog Isten! mely igen megcsalat-
kozhatott vólna itíletiben?

Nem tehet ember itíletet a külső cselekedetekből, mert sok
szor az egy-máshoz hasonló cselekedetekrűl ellenkező sentencziát
mondott, a ki láttya a szíveket. Nevetett Ábrahám. 6 mikor az 6Gen.17. v.17.
angyal fiat ígért néki; nevetett Sára-is, azon ígéretre; ily hasonló Gen. 18. v. 10.
cselekedetben ki merte vólna ezeknek eggyikét dícsírni, másikát
vétkesíteni? De Isten, a kinek itíleti meg nem csalatik, kedvellette
az Abrahám. nevetését, megfeddette a Sára mosolygását. Mikor
Sault pírongatta Sámuel, 7 azt mondotta: Peccaui, vétkeztem; ezen 1 1. Reg. 15. v.
szókat mondotta Dávid, 8 mikor megfeddeték Natán-túl; de Isten, B 2. Re::!~·12. v.
a ki nem a külső szókra, hanem a belső indúlatokra vígyázott, f.'3.
megvetette a Saul szavát, mely csak ajakán kőlt ; irgalmason
fogadta a Dávid mondását, mely szűből származott. Illyen nagy
hornályok-közöt, számtalan csalatkozások-alá vettetett az emberi
itílet. Azért, a ki Isten haragjába nem akar esni, ne itíllyen senkit.

Az igen szent emberek-is sokszor nagyon megcsalatkoztak
itíletekben, mellyeket azért akart Isten emlékezetben hadni, hogy
tapogatva és tartózkodva járjunk; és a hol színes jelenségek van-
nak-is, függőben hadgyuk az itílést. Szent Efrem sok és nagy
dícsíreteket halván Szent Basilius-rúl, 9 Caisarcába méne, hogy őtet 9 Arnphilo

látná. Olykor érkezvén oda, mikor az érsekség hivatallyának méltó- chius, in S.Basilii Vita.
sága-szerént, nagy pompával késérték Basiliust a templomba; meg-
ütközék a pompában Szent Efrem és nem-csak azt gondolá, hogy
a nagy hír sokszor nagyot hazud, hanem eszébe jutván, hogy a
nagy méltóságban ritkán fekszik az alázatosság, gyanakodni kezde,
hogy talám nagyob a Basilius szentsége füsti, hogy-sem tüze. De 10 Metaphra

végre megisméré és megvalIá csalatkozását. Alamisnás Szent János, stsesJ, in V~ta. oanms
10 alexandriai patriárka (kinek dücsösséges testét éppen és rothadás- Elecmosynarii,

't2"
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nélkül a posonyi templomban tisztellyük), csudálatosb csalatkozásba
esett. Egy ifiu papot, mely egy menyecskével Alexandriá-ba ment
vólt, megfogatott, gyanakodván gonoszságátúl. De megjelenté Isten
néki, hogy bűntelent sanyargat. Azért, eleibe-hívatván a papot,
tudakozék állapattyárúl, és értvén, hogy herélt a pap és egy szegény
sidó menyecskét megkeresztelvén, azért hozta Alexandriá-ba, hogy
a szűzek klastromába helyheztesse: felkiálta Szent János: oh mely
sok titkos szenti vannak Istennek! És a papot böcsüllettel elbocsátá,
tanuságot hagyván mindennek a hirtelen itíletek távoztatására. Szent

I Greg. 3. Dia- Gergely írja, hogy 1 Tátita király, Szent Cassius püspök rezes orczáját
log. c. 6. látván, azt itílte, hogy részegeskedésből illyen a színe, és igen

megútálta érette. De mikor a király szeme-láttára ördögöt űzött

vólna a szent püspök: megisméré és igen megbáná vétkét.
IV. Büntetéssel idegenít Isten a vakmerő itíletektűl. A töb

halálos vétkek bűntetési-kivűl, mellyek Isten haragjába, ördög rab
ságába, örök kárhozat veszedelmébe ejtenek, tulajdon-magános
büntetése vagyon e világon a vakmerő itíletnek. Mert, miképpen

2 Lucre,6.v.37. Christus azt ígérte, hogy, 2 Nolite judicare, et now judicabimini ; a ki
mást nem itíl, őtet sem itílik az emberek: úgy azokrúl, kik szaba-

3 Matt. 7. v.:? dosok az itílésben, azt mongya: 3In quo judicio judicaveritis, judi
cabimini,. hogy a mint megitílnek egyebeket, reá- szabadít Isten
mindeneket, hogy őtet-is megitíllyék, megszóllyák, meggyalázzák;
és a mi nagyob, megvonnya Isten oltalmazó-malasztyát tőlle és

'Rom. 2. v. 2. arra jut, hogy, 4In quo alium judicai. seipsum condemnat: eadem
enim agit, quce [udicat ; a miben mást itíl, abba esik, és egyebekre
sentencziát mondván, magát kárhoztattya.

Sok példát olvasunk errűl a Szentek életében. De, hogy egye
6ApudCassian. bekrűl ne emlékezzünk: 51lIachetes-nevűszent jámbor próbált dolog

!ib. 5. Instit, nak mondotta: Manifesto compertum est, iisdem vitiis monachum
cap. 30. obligari, in quibus de aliis judicare prcesumserit ; hogya ki miben

megitíli felebaráttyát, csak hamar hasonló vétekbe esik. Palladius,
6 Palladi, Lau- egy tiszta-életű szűzrűl írja, hogy 6 merészen itílvén egyebeket tisztá
siaca Historia. talan életekrűl, úgy elhagyatott Istentűl, hogy maga esék a faj

talanság vermébe.
Ezeket értvén, vakmerőűl senkit ne itíllyünk, hanem szállyunk

7 1. C~ri.lI. v. magunkba és meggondollyuk, hogy, 1 Si nosmetipsos dijudscaremus,
SPlutar.lib. de non utique judicaremur ; ha magunkat megitíllyük, Istentűl nem
Cu~i~s.it. sub. itíltetünk. De közönségesen ollyanok vagyunk, úgy-mond Piutar-
D:n~:;;;s. chus, mint a Iámia: 8 Sicut [abulte narrant, Lamiam domi quidem
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cacam, oculos habentem in vasculo quodom repositos: verum ubi
prodit foras, reponit, ae tum oculata est. Ita quisque nostrum, [oris,
in rebus ahorum. sibi oculuni imponit : in nostris, nec oculos habe
mus, nec lucem : mely mikor othon vólt, kivette szemét és egy
tiszta edényben tartotta, setétben ülvén; házából kimenvén, fel
tette szemét, mint oculárát és egyebeket nézett. Mí-is szemesek
vagyunk egyebek látására; vakok a magunk ismerésére. Ebből

vagyon, hogy másokat itílünk; maga hasznosb és üdvösségesb
vólna, ha magunkat néznők és itílnők; ha indúlatink rendetlen
ségét, vágyódásunk csintalan feslettségét, igyekezetünk habozásit,
kívánságunk hiuságit visgálnók, itílnók, zaboláznók. Nem érkezik
egyebek itíletire, a ki magát jól megvisgállya; nem keres másut
szemetet, a ki maga szennyét láttya; senkit nem mér itílni, a ki
maga fogyatkozásit jól megfontoIlya; és gyakran eszében forgattya,
a mit a kárhozottak haszontalanúl kiáltnak: 1 Ergo erraoimus : nos l Sapient, 5. v

insensati, vitam illorum cestimabamus insmziam, qui computati sunt 4. 5. 6.

inter fitios DEI; jaj mint megcsalattunk ! mely esztelenűl cseleked-
tünk! Azokat itíltük bolondoknak; azokat csúfoltuk, tréfáltuk, kik
lsten országának örökösi. A [arisceus, a publicanust itílte: a publi-
canus magát kárhoztatta: Isten ezt megáldozta, amazt bűnben

hadta. Azért ne itíllyünk senkit, ha Isten itíleti súllyát érezni nem
akarjuk. Amen.

PÜNKÖST-UTÁN XI. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Márk Evangelista, könyvének hetedik részé
ben. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok isteni
félelemmel.

Az üdöben "kimenvén JESUS Tyrus határiból. jöve
Sidonon-által a Galilcea tengeréhez, a tíz váras határi
közöt. És hozának néki egy siketet és némát és kérik
őtet, hogy reá tenné kezét. Es félve vivén őtet a sokaság-

2 Marci, 7.
v.31.
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közzűl, füleibe bocsátá újait és kipökvén, illeté nyelvét
és égbe feltekintvén, fohászkodék és monda néki: Effeta,
az-az, nyilatkozzál-meg. És mingyárt megnyílának fülei
és megóidaték nyelvének kötele és igazán szól vala. És
megparancsolá nékik, hogy valakinek meg ne mondanák.
Menyivel inkáb parancsoIlya vala pedig nékik, annyival
inkáb hirdetik vala és annál inkáb csudálkoznak vala,
mondván: mindeneket jól cselekedett, a siketeket-is hal
lókká tette, a némákat-is szóllókká.

Ez a mái Szent Evangetiomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppülletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk aítatos szüvel Szent
Lelket, mondván: Mi Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Mint kel embernek magát viselni betegségében.

I Luc. 4. v. 18. Orvosnak nevezi magát Christus, l midőn Isaias jövendőllé

Isai. 61. v. 1. séből állattya, hogy Isten őtet azért kűldötte, hogy meggyógyítcsa,
2 Maláeh. 4. v. a kik töredelmes szűvel vannak, mert, "Sanitas in pennis ejus,

2. Ő az egésséget szárnyon hordozza, hogy minden-felé hamaréb
érkezhessék annak terjesztésére. De sokkal külörnb methodus-sal
rendel, orvosoIlya Christus lelkünk betegségét, hogy-sem a doktorok
szekták gyógyítani testi nyavalyánkat. Mert a doktorok semmivel
nem bántyák és sanyargattyák magokat, hogy a beteget künnyeb
bítcsék, hanem az egésségtelen embert gyötrik, kínozzák és koplal
tattyák, hogy a gonosz nedvességeket emésztessék, izzasztyák,
hogy párlódással száraszszák nyálasságokat ; eret vágnak, hogy
kevesítcsék és tajtékitúl tisztítcsák véreket ; sütögetik, hogy az
ártalmas taknyok folyását másuvá fordítcsák ; végre, italokkal tisz
títtyák, hogy a gyomor sonkolyának sokaságát kimerítesék.

Nem így cselekeszik a mi orvosunk, a Christus JESUS; hanem,
rnint a dajkát szokták orvoslani a szopó gyermek gyógyítására,
úgy Christus lelki betegséginket akarván orvosolni, magát sanyar
gatta, hogy mí gyógyúllyunk. Életinek minden napjain koplalással
fogyatta erejét, sokat izzadott nyughatatlan fáratságiban, a Getse-
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mani kertben vérrel verítékezett, sok szegekkel, tövissekkel, dárdá
val annyi eret vágatott magán, hogy egy csep vér nem maradott
testében. És mivel, Centraria contrarils curantur, ellenkező orvos
lással gyógyúlnak a betegségek: ha mí Ádá'Jn-ban egy fa gyü
mőlcsének kóstolásával megcsömörlöttünk, Christus a Kereszt-fa
kínnyával orvoslott ; ha első betegségünk torkosságon kezdetett,
utólsó kínnya Christusnak l epe és eczet itaion végeződött. l Joan. 19. v.

A testi nyavalyákat mely nagy kegyelmességgel gyógyította 30.

Christus, megmongya Isaias, 2 mikor azt írja, hogy ö-általa a vakok 2 Isai. 35. v. 5.

szemei, a siketek fülei, a némák nyelvei megnyilatkoznak: "Languo- 3 Isai. 53. v. 4.

res nostros ipse tulit ; minden nyavalyánkat és fájdalminkat ő

vészi-el róllunk. Nem úgy pedig mint a test-gyógyítók, kik sok
külömböző füvek és vizek, porok és pillulák erejével orvosolnak,
mert Christus 4 néha csak szavával gyógyított; mint, mikor a bél- •Mar. 1. v. 41.

poklosnak azt mondá: tisztúly meg; mikor a halottnak azt kiáltá: Luc. 7. v. 14.

kely-fel; néha szent keze kinyújtásával, néha 6 sárral elegyítvén ó Joan. 9. v. 6.

nyálát és a vak-szemére mázolván, néha csak magán nyálával
illetvén. Illyen gyógyításokkal ismértette, hogy isteni erőből és
nem világi tudományból eredett az ő orvoslása

A mái szent Evangeliomból hallatok, hogy sok külömböző

cselekedetekkel és ceremoniák-kal orvosolta Christus a siket-némát.
Mert elsőben őtet félre-vitte, az-után ujait fülébe bocsátotta, nyálával
nyelvét illette, égbe tekíntett, fohászkodott, végre nagyot kiáltott.
Mind ezekkel a lelki siketség és némaság nehéz gyógyítását akarta
ismértetni. Mert a ki bédugja fülét} 6 mint az aspis, és hallani nem 6 Ps. 57. v. 5.

akarja az Isten szavát, 7 érteni nem akarja úttyainak igazságát, 7 Job. 21. v.14.

hanem, vagy a tévelygő vallások setétségében, vagy a feslett élet
örvényében megkeményítette szívét és 8 füle lévén, nem hall: szük- 8 Jer. 5. v. 21.

ség-képpen következik, hogy néma is légyen az isteni dícsíretekre,
az imádkozásra, a gyónásra; mivel, 9 Qui surdi jam inde ab ortu 9 Aristotel. lib.

natura: sunt, iidem etiam muti: vocem erg'o emiitere possunt, locu-: 4
A·

.de Histo
9r.nirnal, c..

tionem autem nullam .. természet folyása-szerént, a siket mindenkor
néma; és 10 a ki semmi szóllást nem halhatott, semmi szóllást 10 Aug. to. l. de

nem tanúlhatott. Quantit. Ani-
" mre. c. 18,

Sok szep tanuságokat vehetnenk mind ennek a lelki néma-
siketségnek veszedelmes állapattyából, mind azoknak tekélletes
szeretetiből, kik ezt a szegény beteget Christus-eleibe vitték mind
a Christus alázatosságából, ki az ő cselekedetit hirdetni tilalmazta,
mind a hálá-adó község hívségéből ; de ezeket mászorra hagyán,
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csak abban akarom foglalni mái tanításomat, hogy megércsük és
jól megtanúllyuk, mint kel magunkat viselnünk betegségünkben.

Propositio. Azért elsőben megmondom: mi végre bocsát Isten betegségeket
reánk. Másodszor: mint kel a beteg embernek vastagítani magát a
szenuedésre. Harmadszor: halálos betegségünkben mint visel/yük ma
gunkat, hogy üdvösséges légyen kimúlásunk. Igen szükséges ezeket jól
tudnunk, mert örök üdvösségünk vagy kárhozatunk forog abban,
hogy jól visellyük magunkat betegségünkben és utólsó kimúlá
sunkban.

I. RÉSZE. A mí kegyelmes Istenünk magára-nézve azt akarná, hogy
Miért bocsát minnyájan ép egésséggel bírnánk, testi, lelki vastagsággal és vidám

Isten betegsé- sággal, örvendetesen szolgálnánk néki; azért úgy teremtette az első

geket, embert, hogy az ártatlanság állapattyát megtartván, minden beteg-
ség-nélkül, egésséges vastagságban maradtunk vólna. Az lsrail fiait,

l Exod, IZ. v. 1 mikor Egyiptom-ból kivitte, noha gyermekek- és aszszonyok-nélkül
37. hat-száz-ezeren vóltak, de hogy az ígért-földre akadék-nélkül me-

2 Psal. 104. v. hetnének és ellenségek győzedeimére vastagok lennének, 2Non erat
37. in tribubus eorum infirmus, csak egy beteg sem találtatott közöttök.

Mivel azért bizonyos, hogy a test egéssége és vastag erőssége hasz
nos a mennyei bóldogság keresetinek múnkájára, az Anyaszentegy
ház éppűletire, felebarátunk segítésére, hasznos fáratságok viselésére,
annak-okáért tartozunk mí-is azzal, a mit Szent Dávid cselekedett,

3 PsaI.58.v.10. ki azt mongya, hogy, a Fortitudinem meam ad te eastodiam. Istenre
és az ő szolgálattyára-nézve mególtalmazza egésségét, mely-nélkül
sem az iszonyú Góliát káromlásit meg nem fojthatta, sem az Isten
népe ellenségit meg nem győzhette. De ezt az egésség-őrzést, Ad te
Istenre-, és nem magára-nézve cselekedte, mivel nem a maga gyö
nyörűségeért vagy dücsössége terjesztéseért, hanem az Isten szol
gálattyára-való alkalmatosságért vígyázott egéssége megtartására.

Ha bűneink igaz ostorozása vagy a betegségekben elrejtett sok
drága kincsek osztogatása egésségünk bontakozását nem kívánná,
betegség-nélkül tartana Isten minnyájunkat. De ez a mí romlotsá
gunk fogyatkozása, hogyamely egésséget Isten ád, hogy szolgá
lattyában serénybek lehessünk, azt boszszontásának eszközévé
tészük ; a mely erőnket tekélletes erkölcsök gyakorlására kellene
fordítanunk, azt a gonosz vétkek, dobzódások, részegségek, fajta-

4 Deut. ae.v.i. lanságok rútságiban fogyattyuk. 4 Mert a mí testünk ollyan, mint
Prov. 29.v.21. a délczeg ló, mely, recalcitrat, hátra-rúg, mihent meghízik; ollyan,

mint a gonosz szolga, mellyet mihent kínnyére, gyengén tartunk,
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coniumax, hörcsökös és szó-fogadatlan; úgy-is viseli magát, mint-ha
azért adatott vólna az egésség ereje, hogy, 1 Fortis esset ad miscen- l Isai. 5. v. ~.

dan: ebrietatem, erős lenne a részegségre és egyéb feslettségre. Egy
szóval: noha a test kötelessége az, hogy a lélektűl halgasson és
annak vezérlését kövesse, de ha erőt vehet, úrrá tészi magát és
nem-csak nyakason ellenkezik, hanem, mint a jól-tartott erős-szájú

ló, tétova ragadgya és elrontya a szegény lelket.
Az Istennek atyai gondviselése, akarván választottit efféle vesze

delmektűl, ha belé-estek, megmenteni; ha benne nincsenek, meg
előzni, hogy azokra ne jussanak: betegségek-által sok ártalmas
dolgoktúl óltalmazza, sok keresztyéni tekélletességekben neveli őket.

Bezzeg, ha Istenünk szolgálattyára csak testi múnka kívántat
nék, mint a kapállásra vagy aratásra, egésségesen tartana Isten
mindeneket, mert betegségünkben nem érkeznénk a testi munkákra.
De a mely szolgálattal kedvet találunk Istennél, lelki munkákat
kíván az legfőképpen. Azért nem-csak akkor szolgálunk Istennek,
mikor testi fáratsággal múnkálkodunk, hanem mikor békeségesen
tűrünk-is, mivel Isten-előtt, 2 Patientia opus perfretum habet, a tűrés 2 Jac. 1. v. 4.

tekélletes cselekedet. Innen vagyon, hogy sokszor Isten betegségek-
által terjeszti reánk kegyes óltalmát és bévséges áldomását.

Először azért: a betegség Isten tömlöeze és fogsága, melybe
azért vettetünk, hogy elébbi esetinkért bűntetődgyünk vagy nagyob
romlásoktúl óltalmaztassunk. A kemény fájdalmak ollyanok, mint
a kalodák és beIíncsek, mellyek kötve tartyák a testet, hogy sok-
szor gyakorlott gonoszságira a ne nyerítcsen. A betegségek ollyanok, 8 Jerem. 5. v. 8.

mint az erős zabolák, mellyek a délczeg test érzékenségit száján
hordozzák, hogy hanyat-homlok veszedelemre ne ragadtassék lel-
künk; ollyanok, mint a 4 Tóbiás hahinak keserves epéje, vagy 5 a 'Tob.l1.v.la.

Laodiea'a-béli püspöknek adatott collirium, mely szemeinket fel- 5 Apoc.3.v.18.

nyittya; mert a mit sokszor hallottunk és olvastunk az Isten taní-
tásából, mind addig sem értyük, míg, 6 Vexatio dat intelleetum. a 6 Isai. 28. v. 19.

nyavalya értelmet nem ád. Ugyan-is, mikor Istennek igaz itíleti-
szerént bűntetődünk, 7 Cum feceris judicia, Justitiam discent habita- 7 Isai. 26. v. 9.

tores orbis .. akkor tanúllyuk-meg az igazat. In angustia requisierunt v. 16.

te, in tribulatione murmuris doctrina tua eis" akkor folyamunk
Istenhez, akkor értyük az ő tanítását, mikor szomorú igyünkben törő-

dünk. Nézd ama feslett iftat, kinek minden gongya és gondolattya
csak a világi csintalanság! Tekíncs ama gazdagságban telhetetlen
dúst, kinek esze, kedve csak az, hogy, Per [as et nefas, jól vagy

Pázmány Péter művei. VII. kötel. 43
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I Isai. 51. v. 21. gonoszúl győjesön! Ezek részegek, "Non a uino, de nem bortúl,
2 Isai. 19. v.14. azért 2, tántorognak, okádnak ; mindent esztelenűl és oktalanúl cse

lekesznek, mint részegek. Hallyák az Isten szavait, mellyekkel ínt
a jóra és tilalmaz a gonosztúl, de nem értik. Isten betegséget bocsát
reájok; megmongyák nékik, hogy gondot visellyenek lelkekre, mert

3 Eceli. 31. v. 2. testi életekrűl nincs reménség : akkor eszekre jőnek és, 31njirmitas
gravis, sobriam facit animam,. a kemény betegség józanná tészi
a lelket; mert soha ember világosban nem láttya a világ ál1apat
tyának bizonytalan múlandóságát, mint a betegségben. Akkor érez
zük, hogy nincs it maradandó várasunk, hanem számkivetés töm-

• Prov. 20. v. löczében lakunk és, 4 Liuor oulneris abstergit maia, a betegségek
30. verése eltörli a lelki nyavalyákat.

Keresztyének, nagy ajándéka Istennek a betegség. Mert mikép
pen az Anyaszentegyház sengéjében mártiromság-által dücsöítette
Isten, a kiket nagyob bóldogságra akart vinni: úgy a mártiromsá
gok szűnete-után nyornoruságok-, nyavalyák-, betegségek-által vitte
a mennyei boldogság coronájára, a kiket leginkáb kedvellett ; és
mentűl valaki nagyob szentségben élt, annál töb és gyakrab beteg
ségekben kínlódott. Szent Agoston maga betegségit sok helyen

6 Aug. ep. 149. említi és azt mongya, hogy "Iábai dagadása- és béli szakadása-
initio. miat sem járhat, sem álhat, sem ülhet. Szent Gergely azt írja,

6 Greg. lib. 9. 6 hogy a köszvények fájdalmiban elszáradott és ritkán kelhet-fel
R:·ti~~~n:~. ágyából. Szent Jerónimus, Arany-szájú Szent János, Nazianzénus,

Basilius, Szent Bernárd, és csak nem mind eggyig a nevezetes
nagy szentek, külömböző, sok és nehéz betegségekkel sanyargat-

72. Cor. 12 tattak; mint életek históriájában olvassuk. Mert, 1 Virtus in Í1tfir-
v.9. mitate perficitur, rninden-féle jóságos erkőlcsök nevekednek és

tekél1etessé lésznek a betegség-által.
8 Act.19. v.12. Tudta ezt Szent Pdl; 8 azért, noha külső betegeket kendő

cap. 15. v. 15. keszkenői-, térd-kötöi-, árnyéka-által meggyógyított, de kedves
tanítványát Timóteust nem akarta kigyógyítani betegségéből; noha

9 l. Tim. 5. szánta és tanátcsal tartotta, 9 hogy vizet ne igyék, hanem gyomor
De h:~ ~~~gan- fájások-, Et frequentes injirmitates, és gyakorta-való betegeskedések
ter Chrysost. miat keveses borral éllyen. Isteni szeretetnek nagy jelensége és
Hom:!. l.;d záloga a betegség: a lelki tekélletességnek, békeséges-tűrésnek,

P~i~~hue~um~- alázatosságnak és Isten -elót-való érdemnek tulajdon eszköze a
betegség; azért nem akarta Szent Pál, hogy ettűl üressen marad
gyon Timoteus. Sőt magárúl azt írja, hogy gyönyörködik és diese-

lO 2. Cor. 12. .J

v. 9.10. kedik betegségiben. 10 Lioenter gloria bor ,. placeo mihi, in infirmi-
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taiibus meis. Cum infirmor, tunc potens sum ,. mert akkor erős

(úgy-mond) az én lelkem, mikor a nyavalyák erőtlenítik testemet.
Ugyan-is, a Szent Lélek Istennek természet-felet-való ereje kíván
tatik a fájdalmas betegségek csendesz tűréséhez és békeséges szen
vedéséhez. Mert ez-előt sok példákból megtanúlók, hogy a pogányok
erős vitézi, mivel isteni hatalommal nem vastagíttattak, a beteg
ségek fájdalrnit nem szenvedhetvén, megölték magokat, hogy
betegségektűl megmenekednének.

Az Isten szolgái megismérvén, hogy mikor a test kínokkal
emésztetik, akkor a lélek, 1 Revertitur ad dies adolesceniice, ifíusága I Job, 33.

erejébe és vastagságába őltözik; Reddetque homini Justitiam suam, v. 25. 26.

és az elvesztett igazságot viszsza-adgyá embernek: sok nyavalyák-
közöt sem kérték Istent azon, hogy egésségre hozza őket, hanem
Szent Jób-bal azon könyörgöttek, hogy, ha elkezdette ostorozásit,
végbe-vigye és kímélletlen sanyargassa őket: 2 Quis det ut veniat 2 Job, 6. v. 8.l0.

petitio mea ; et quod exspecto, tribuat mihi Deus? Et qui ccepit, ipse
me conterat et succidat? Et hcec mihi sit consolatio, ut affligens me
dolore, non parcat ; nec contradicam ; ki adgya nékem, úgy-mond
Szent Jób, a mit kérek és óhajtva várok Istentűl? És a ki verni kezdett,
azzal vígasztallyon, hogy fájdalmokkal sanyargatván, ne kíméllyen?

Másodszor: a betegség Isten iskolája, melyben sok és böcsül
letes nagy dolgokra taníttya szolgáit. Vallyon miből tanúlhatod
foganatosban a romlottakon-való szánakodást, hanem a betegségből?

Melyben, 3Intelligis, quce sunt proximi, ex te; magadban érzett 3 Eccli. 31.

indúlatokból eszedbe vészed, mit kíván felebarátod, mikor kínlódik; v. 18.

és amint szereted, hogy látogassanak, vígasztallyanak, künnyeb
bítcsenek tégedet, úgy te-is felebarátodtúl meg ne vond segítsé-
gedet. Vallyon miből tudhatod bizonyoson a világ hiuságát és
haszontalanságát, mint mikor megtapasztalod, hogy kincsed és
méltóságos tiszted künnyebséget nem adnat nyavalyáidban? De,
hogy töb sok igazságokrúl ne szóllyak, mellyekre a betegségek
iskolájában tanít Isten: leginkáb ot tanúllyuk az imádkozást, és
hogy bizodalmunkat egyedűl Istenben kel helyheztetnünk. Mert,
a Szent Dávid mondása-szerént, 4 Multiplicatce sunt injirmitates 4 Psa!. 15. v. 4.

eorum, postea accelerauerunt; a kik egésséges-korokban Istentűl

távúl jártak, sietve futnak ő-hozzá betegségekben.
Oly maga-feledett, feslett-életű ember nem lehet, a ki magába

ne szállyon beteg-korában; a ki mind bűneinek, mind világi álla
pattyának veszedelmét meg ne tekíntse; a ki az örök kárhozat

43*
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8 Matt. 26.
v.39.

sentenciá-játúl ne iszonyodgyék; a ki meg ne tapasztallya nyava
lyás állapattyában, hogy sem a testi, sem a lelki romlásokat az
egy Istennél egyéb nem künnyebbítheti. Azért szükség- képpen
Istenhez for,díttya reménségét, néki esedezik könyörgésével.

Példánk vagyon a Szent Irásban, mely jó mestere az imád
J Isai. 38. v.95. ságnak a betegség. l Ezechias király megbetegedvén, tellyes élete

folyását szívének töredelmességével szeme-eleibe terjeszté; keserves
köny-húllátással könyörge Istennek, hogy érdeme-szerént ne bűn-

22. Mach. 9. tesse őtet. Amaz istentelen Antiochus, 2 mikor betegségbe esett vólna,
v.l1. Ccepit ad agnitionem sui uenire, divina adsnonitus plaga; isteni

3 J. Mach. 6. csapások intéséből maga isméretire juta. Meggondolá, 3 menyi gono
v. 12. 13. szat cselekedett Jerusalem-ben: megvallá, hogy vétkeivel vonta

magára a nyavalyát, és a ki eléb sem Istennel, sem emberrel nem
42. Mach. 9. gondolt, 4 nagyalázatoson kezdett imádkozni. Ugyan-is nincs na-

v.13. gyob orvossága a betegségnek, mint az imádkozás: 5 Oratio fidei
s Jac, 5. v. 15.

salvabit, alleviabit infirmum; a hitből származott imádság kün-
nyebbíti és szabadíttya a beteget. Arra-nézve parancsollya a Bőlcs,

6 Eceli. 38. v. 9. hogy betegségedben meg ne rérnűly : 6 Sed ora Dominum, ipse cura
bit te; hanem Istennek könyörögj és meggyógyít téged, mert Isten

7 Psa!. 4. v.4. az ő-hozzá-folyamó betegeknek, 7 Universum siratum versat in infir
miiate, ágyokat-is megpuhogattya, hogy lágyabban feküdgyenek.

Mikor azért a betegségek súllyát érezzük, 8 jusson eszünkbe,
mint imádkozott Christus halálos szorongatási idején, és az ő szent
példáját követvén, kiálcsunk Istenünkhöz: Uram, ha lehetséges,
ha üdvösségemre hasznos, künnyebbítcsed fájdalmimat ; de azért
nem az én akaratom légyen, hanem a tiéd. Néha Szent Dávid-dal

"Psa!. 6. v. 3. azt mongyuk: 9 Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum;
Uram, könyörűly rajtam, mert beteg vagyok; gyógyícs-meg, mert
megbontakozott egésségem. Néha Szent Ágoston-nal imígyen szól
lyunk : Domine, hic ure, hic seca, ut in aternum parcas ; Uram,
vágj, égess bátor e világon, csak örök haragodba ne essem. Néha

10 Job, 2. v.l0. Szent Jób-bal 10 eképpen fohászkodgyunk: Uram, ha áldomásidat
elvettem, miért ne venném jó néven látogatásodat? Te adtad vólt

II Job, 1. v. 21. az egésséget, 11 te vetted-el: úgy lett, a mint akartad; légyen áldott
mindenben szent neved.

Nem elég a Christus iskolájában megtanúlni, hogy Isten a
12 Prov. 19. betegségeket jobbúlásunkra bocsáttya reánk, hanem, 12 Doctrina viri

v.l1. per patientiam noscitur, abból ismérszik, ki menyit tanúIt, ha
békeséggel szenvedi a betegségeket. És mivel a Salamon mondása-
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i'vfiveZ lI~ífasz

taZlyuk beteg
ségünket.

közzűllünk, ki halálos
kínnyát ne érdemlette

szerént nagyob böcsülletet érdemel, a ki maga indúlatit meggyozi
és békeséggel tűri nyavalyárt, hogy-sem a ki erős várasokat meg-
vészen: l Melior est patiens. viro forti : et qui dominatur animo I Prov. Iti.

suo, expugnatorc urbium. Lássuk, micsoda vígasztalásokkal kel a v.32.

beteg embernek békeséges szenvedésre erőssíteni lelkét. Mert bizo-
nyos, hogy, 2 Qui impaiiens est, sustinebit damna ; kárt val, a ki 2Prov.19.v.19.

betegségében tűrhetetlen; eggyért azért, mert hasznát és érdemét
nyavalyájának elveszti békételen tűrhetetIenségével és, 3 Vane con- 3 Ps. 38. v. 12.

turbotur omnis homo, csak heában tusakodik Isten ellen, a ki őtet

betegséggel látogatta. Azért nem-csak nehezíti kínnyát, de bűnte-

tését vészi délczegségének. Másért azért, mert künnyeb a szenve- 4 Pro. 15. v. 15.

dés, ha csendesz elmével Isten akarattyához alkalmaztattya ember Juge convi-
vium.

magát és 4jó lelki-ismétetinek vigasztalásával, jutalmát várja fáj-
dalminak.

Sok és akár-mely kemény szívek gyózedelrnére elégséges okok II. RÉSZE.

vannak a betegségek békeséges szenvedésére ; én rövideden csak
háromrúl emlékezem, mivel ez-előt más tanuságunkban bévségesben
szóllottunk minden-féle nyavalyák és galyibák szenvedésérűl,

Elsőben: a beteg ember eszében tarcsa és elméjéből soha ki
ne vesse, hogy bűneinek gyümölcse a betegség, mellyet szenved.
5 Mert, Propter iniquitaten« corripit honünem, a bűnökért ostoroz 5 Ps. 88. v. 12.

Isten minket. Azért jusson eszünkbe, mit mondának az lsrail fiai
nyavalyájokban: 6 Merito hcec paiimur, quia peccauimus ; méltán 6 Gcn.42. v.2!.

szenvedgyük ezeket, mert vétkeztünk. Judit aszszony-is így szólla
nyomorgatásiban : 7 Reputemus, peccatis nostris hcec ipsa supplicia, 7 Judit. 8. v. 27

minora esse; eszünkben tarcsuk, hogy ezek a kínok kissebbek
bűneink érdeménél. Mí-is tehát, betegségünkben ezent gondollyuk
és a kereszt-fára 8 függesztett szent jámborral azt mongyuk Iste- 8 Luc. 23.v.41.

nünknek : Nos juste, dipla factis recipimus ; igazán szenvedünk,
méltó jutalmát vészük gonosz cselekedetinknek. Vagy azt kiáIcsuk
Michceas Profetával : 9 Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei ; 9 Mich. 7. v. 9.

csendeszen viselem az én Uram haragját, mert vétkeztem-ellene:
senki-ellen nem panaszolkodorn, mert én vagyok, a ki gonoszsá-
gimmal magamra vontam a nyavalyákat. 10 Universa qua: fecisti 10 Dan. 3. v.31.

nobis Domine, in vero judicio [ecisti, peccaoimus enim tibi ; valamit 29.

reám bocsátottál Uram, igaz ítílettel cselekedted, mert vétkeztem
ellened.

Keresztyének, adná Isten, vólna oly
vétkeivel sokszor a pokol kárhozattyát és
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I Job, 15. '1.16. vólna! A ki ollyan: nagy ember. De mivel közönségesen, 1 Bibunt
sicut aquam iniquitatem) úgy iszszák az emberek a bűnöket, mínt

2 t.Joan.t.v.S. a szomjú barom a vizet: 2Si dixerimus, quia peccatum non habe
mus, veritas nou est iu nobis,' ba azt mongyuk, hogy nem vét
keztünk, hazudunk. Azért, sok titkos és nyilvánvaló vétkeinkel
nem egyszer érdemlettük minnyájan, hogya pokol kínnyára vet
tessünk. Mert ha Adám egy alma-étellel, a sátán egy kevély gon
dolattal ily nagy romlást érdemlett, mí tehát, ennyi sok minden
napi vétkeinkel mit érdemlettünk ? Mindaz-által, Istennek atyai
kegyessége nem siet kárhozatun kal , hanem világi nyavalyákkal,
ideig-való betegségekkel ostoroz. Ha ezeket bűneink jutalmának

3 Nahum, l. ismérjük és háladással vészük, arra köti Isten magát, hogy, 3 Non
v.9. surget duplex tribulatio, kétszer nem ostoroz; az-az, pokolban nem

kínoz bennünket, ha világi sanyargatásit jó kedvel és békével
szenvedgyük. Ha pedig háborgunk, Isten-ellen zúgolódunk vagy

• Jer. 17. v. 18 átkozódunk: 4 Duplici contritione conteret) két- képpen megront,
mind világi kínokkal, mind örök kárhozattal.

Vesd-egybe, ha okosságod vagyon, a világi legsanyarúb, keser
vesb, hoszszab betegséget a pokol kínnyával. Ideje a pokol kín
nyának örökké-való, a kínok sokasága, külörnbsége, nagy-vólta

"Judit.16.v.21. számlálhatatlan. Mert, 5 Dabit i,gnem et vermes in carnes eorum,
ut urantur in sempiternum ; tűzzel és mérges kígyókkal rágattya
Isten a kárhozottak nem egy, vagy két tagját, hanem, carnes,
éppen minden húsát, ezt pedig, in sempiiernum, minden szűnet-

6 Isai 33.v.14. nélkül, örök üdők folyásában. Mert, "Habiiabunt in ardoribus sem
oiternis, a kárhozottak örök égetésben laknak és minden tágítás-

7 Job, 24. v. 19. nélkül, 7 Ad nimium calorem ) ab aquis nioium ; a jeges vízből

nagy forróságba vettetnek. Vesd-öszve, mondok, ezekkel a te beteg
séged kínnyait. Nincs minden tagaidnak fájdalma, nincs tágítás
nélkül kínlódásod, nem tart ezer esztendőt betegséged. Tehát, a

8 2.CorA. v.17. pokol kínnyához-képest, II Momenianeum et leve, künyű és szem
pillantásig-tartó a te nyavalyád. Micsoda vakság tehát, ezt a kis
betegséget békével nem szenvedni, hogya külső setétséget, a kén
köves förödőt, a tüzes ágyat, a rút ördögök társaságát elkerűllyed?

Micsoda háladatlanság, hogy köszönve nem vészük Istenünktűl,

mikor ama nagy és örökké-tartó kínokat a rövid ideig-valókkal
9 Job,33. v. 27. elcseréli? TanúIlyunk, keresztyének, tanúllyunk Szent Jób-túl 9 és

mikor betegségünkben kínlódunk, azt kiálcsuk Istenünknek: Pec
caoi, et vere delinqui, et ut eram dign us non recepi ; kegyelmes
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Atyám, édes Istenem, vétkeztem és bizony sok bűnt tettem, de
a te irgalmasságod nem ostoroz engem annyira, a mint érdem
lettem : sokkal nagyob kínokra, sokkal keservesb szenvedésekre
vagyok méltó. Azért, ezt a keveset békével szenvedem, csak te
légy irgalmas bűnös fejemnek. Ilustus es Domine, rectum judiciu-n lps.118.v.l37

tuum, igaz vagy, Uram, igaz a te ítíleted. 2 Cum iratus fueris, 2 Habac.3.v.2.

misericordue recordaberis, haragodat-is, irgalmassággal elegyíted,
és, a Non secundum peccata nostra jacis nobis; nem a mí bűnünk" Ps. 102. v.10.

mértékére fizetsz nékün k, hanem, atyai jó-vóltoddal meglágyítod
érdemlett kínai nkat.

Másodszor: jusson eszűnkbe, rnenyi sok keserves kínokat
szenvedett a mí édes Üdvözítőnk a mí vétkeinkért? Bizonyos,
hogy, 4 Vuineratus est, propter iniquitatcs nostras, attritus est pro- • Isai. 53. v. 5.

pter scelera nostra ; a mí bűneinkért sebesíttetett, a mi gonosz-
ságinkért rontatott a Christus szent Teste. Az-is isteni igazság,
hogy nagyob kínokat és keservesb fájdalmakat senki e vilá-
gon nem szenvedett Christusnál. Ehez-képest Isaias őtet nevezi,
5 Virum dolorum , fájdalmak emberének , úgy, hogy méltán azt 6 Isai. 53. v.a,
mondhatta: 6 Attendire et vidite, si est dolor, sicut dolor meus ; OThre.l. v.1l.

hogy vessük-egybe az ő fájdalmit minden egyéb fájdalmakkal
és lássuk, ha ahoz hasonlót találhatunic Mert az ördög, a sidók,
Pilátus, Heródes és ezek vitézi, elfogyatták abban dühösségeket,
hogy külömböző, sok és keserves kínokat keresének a Christus
sanyargatására. E mellet pedig, 7 Qui simul contristaretur, non 7 Ps. 68. v. 21.

[uii ; qui consolaretur non inoeni ; sohúlt senki nem vólt, a ki
szánakodnék rajta és vígasztalást nyújtana néki. Mert, noha Szent
8Pál és a töb Szentek, Repleti consolatione, superabundant gaudio, 8 2.Cor. 7. v.4.

in omni tribuiatione ; nagy isteni vígasztalásokkal és lelki örömmel cap. l. v. 5.

tellyessíttettek nyavalyájok-kozöt, de a mí édes Üdvözítőnk "iszo- 9 Mar. 14.V.33.

nyú rettegésben és únakodott szomoruságban hagyatott.
Keresztyének, mikor betegségtek fájdalmival, rettegésivel, szo

moruságival megkörnyékeztettek : 10 Recogitate eum, qui talem susti- 10 Heb.12.v.3.

nuit contradictionem : ut ne fatigemini, anitnis vestris deficientes "
jusson eszetekbe a kereszt-fára feszíttetett Christus JESUS, ki ennyi
sok ellenkezéseket szenvedett: és el ne fáradgyatok, meg ne fogyat-
kozzatok lelketekben. Ha a tilalom-fa gyümölcse felnyitotta az
Adám szemeit gonoszra : a Christus kereszte nyissa-fel szemeteket
a békeséges szenvedésre. Ha a 11 Moyses-tűl mutatott fát keserű 11 Exod, 15. v.

vízbe vetették a sidók és ottan édessé lett a kóstolhatatlan sós 25.
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patak: vesd a te szenvedésid-mellé a Christus Kereszt-fáját, és
úgy megédesednek nyavalyáid, hogy azt fogod kiáltani Szent Pállal:

12. Cor. 12. v. l Placeo mihi in injinnitatibus; glorior in injirmitatibus; kevély
2 Ga~·61.0~. 17. kedem betegségimben, dicsekedem nyomoruságimban, mert, 2Stig

maia Domini porto, így viselem az én Uram bélyegét: így hor-
o 2. Cor. 4. v. dozom, 3 Mortijicationem Jesu itt corpore meu, testemen az édes

10. JESUS sanyargatásit. Ha igen beteg vagy, ha igen elhagyatol: gon
dold-meg, hogy az Isten Fia a te bűneidért ezer annyi fájdal
makat szenvedett, mint a te fájdalmid. Nem méltó-e, hogy te-is
szenvedgy és ha lehetséges vólna, többet szenvedgy? Hová lehet
nagyob esztened a békeséges tűrésre, mint ha meggondolod, hogy

• Isai. 53. v. 7. a te Urad, Teremtőd oly csendeszen tűrte minden kínnyait, 4 mint
a bárány, mikor gyapját nyírik ; és csak száját sem tátotta gyil

b l. Pet. 2. v. kos i-ellen ? 5 Nem fenyegetődött, nem szitkozódott, nem zúgolódott,
6 Isai. ;~. v. 6. hanem 6 reá-pökdösők-és éktelenűl csapdosók-eleibe fordította szent
7 l. Pet. 4. V.l. orczáját, 7 Christo igitur in carne passo) vos eadem cogitatione arma-

mini; tehát a Christus békéséges szenvedéséből mí-is megtanúllyuk a
csendesz tűrést. Mert ha békeséggel tűrünk és a Christus kínnyai
nak eggyességében Isten-eleibe terjesztyük szenvedésre-való kész-

8 Deut. 33. v. vóltunkat : "Tnuwdationem maris quasi lac suges, a tenger vizének
19. keserüsége tejjé változik.

Harmadszor és utólszor : Nagyesztenünk a békeséges tűrésre,

• Sap. 6. v. 8. ha meggondollyuk ezt a két dolgot: először, hogy Isten, 9~qualiter

17. ca. 8. v. 1. cura est illi de omnibus, egy-aránt gondot visel mindenekre. 10 Egy
c. 14. v. 3.

10 Luc. 21. v. hajúnk szála el nem esik rendelése-nélkül, mert, 11 lpsi cura est
18. cap. 12. v. de vobis, ő gond-viselése-alat vagyunk, ő, Gubernat te in via, Isai.
6. Ma~~.10. V. 48. v. 17. igazgat minden járásunkban. Mint anyánk, Isaice, 46.
1\ 1. Pet. 5. v. 7. v. 3. mint dajkánk, Osece, 11. v. 3. mint atyánk, Sapieni. 14. v. 3.
12 Aug. 3. Con- mint tanító mesterűnk, szűntelen reánk vígyáz; H Sic curat unum-

fess. c. 11. quemque nostrum, tamquam solum ; sic omnes, tamquam singulos;
hogy miképpen a nap nem külömben világosít egy embert, rnint-ha
egyedűl csak azért világoskodnék: azon-képpen Isten úgy visel
mindeninkre gondot, mint-ha senkire másra semmi gongya nem
vólna; és noha minden teremtett-állatra terjed az Isten gond-vise-

131.Cor.9.v.9. lése: de Szent Pál oly kivált-képpen-való gongyát mongya Isten
~~~;::l~';'v~' nek az emberekre, hogy ahoz-képest gondot sem láttatik viselni
5. Sap.14. v. 9. egyéb állatokra: 13 Numquid de bobus cura est DEO? Másodszor:
~ob, 3:2v. 10. hogy noha Isten a bűnt nem cselekeszi és annak oka nem lehet,
P::l:'144:v~'1~: mint 14 világoson taníttya a Szent Irás, de a minémű kínok, károk,
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12 Prov. 3. v.
12. Hebr. 12.

v.5.

Pázmány Peter műveí. VII. kötet.

ostorozások vannak e világon, 1 azoknak néha magán, néha esz- 1 Amos, 3.v.6.

közö k-által Isten oka: vagy azért, hogy maga csapdos ezekkel; Isai. 45. v. 7.
c. 42. v. 24.

vagy azért, hogy az emberek gonoszságát nem tartóztattya, hanem Eceli 11. v.14.

reá-bocsáttya, hogy árcsanak. Azért, noha a sidókat az Assyria Jer. ll. v. ll.
o Deut. 32. v. 23.

királya háborgatta : de Isten azt mongya, hogy 2 veszsző es pálcza, 2 Isa. 10. v. 5.

fejsze és fűrész a király, mely-által ő veri az lsrail fiait: 3 az 15.

I bi o ' k k Ob k'k' k h ib k apsaI.16.v.13.sten sza yaja vagyon azo eze en, a l nun et a orgatna .
Jóbot 4 betegséggel rongálá a Sátán: de Isten azt mondá, hogy ő 4 Job, 2. v. 3.

kínzotta Jóbot. A kaidieusok elhajták marháját: 5 Ille vir justus 5 Aug. in Psa!.

et fortis) et pie peritus, non ait ; Dominus dedit) diabolus abstulit: 77 fi~;:.uS

sed, Dominus dedit, Dominus abstulit, Optime sciens, diabolum
servo DEI, nisi ejus Domino uolente et permittente nihil facere
posse : de nem mondá Szent Jób, 6 hogy a mit Isten adott, azt az 6 Job, 1. v. 21.

ördög elvesztette tőlle : hanem azt mondá, hogy Isten vette-el
tőlle, mert az Isten szolgáin, Isten engedelme-nélkül, sem az ördög,
sem az ő czinkosi hatalmat nem vehetnek. A mely kínokat a
Júdás árúItatása és a sidók gonoszsága készített Christusnak : azo-
kat 7 Urunk, Atyátúladott pohárnak nevezi. Mert miképpen a folyó- 1 Joan. 18. v.

víz nem folyhat forrás-nélkül, a nap sugári nem világosítnak a ll.

nap fényessége-nélkül; a test nem mozdúlhat a lélek-nélkül: úgy
Isten segítsége-nélkül semmi teremtett-állat legkisseb mozdúlást
sem tehet.

Mí-is azért, mikor betegségbe esünk, meggondollyuk, hogy a
mí kegyes atyánk és irgalmas Istenünk akarattya és rendelése, a
mit szenvedünk. üly szokása vagyon Istennek) hogya kiket meg
útál és örök kárhozatra rendel, azokat szájokra bocsáttya és
vesztében hagyván, nem orvosollya, mint 8 az ő Prófétái-által vilá- 8 Jer. 51. v. 9.

goson megjelentette; de a kiket szeret és gyógyítással akarja job- Ezech. 19. v.
° • ° ° 42. Oseee, 4. v.

bítani, azokat ostorozza es csapásival sujtogattya. Azert mongya 14.

Tobiás-nak g és a sidók sokaságának, hogy betegségekkel és egyéb 9 Tob. 12. v.

nyavalyákkal bűntette gonoszságokat, mert kedvesek vóltak előtte. 10 psa;.3S8.v.

Azért mongya az Israel fiainak: 10 Vos cognovi: idcirco visitabo 33. Amos, 3. v.

iniquitates uesiras ; mivel szeretlek titeket, megostorozom bűnötöket. 2.

Ugyan-is. 11 Non sinere peccatoribus ex senteniia agere, sed ultionem II 2. Mach. 6.

adhibere) magni beneficii est indicium " nagy Isten irgalma, hogy v. 13. 14.

bűneinknek nem veti a zabolát, hanem boszszút-ál érette; mert
12 valamely fiat szeret Isten, azt ostorozza.

Ezeket meggondolván, ne csak békével, hanem örömmel
es hál'adással szenvedgyük a mí kegyes Atyánk látogatását és

44
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"Hebr. 12. v.
2.

orvoslását. ÉS a mint másut mondók, mint-ha az egek meg
nyílnának és azt kiáltaná Isten, hogy ő bocsátotta ezt a beteg
séget reánk, ő akarattya, hogy hál'adással szenvedgyük: úgy

I Job, 34. v. 6. megnyúgodgyunk az Ő rendelésén, tudván, hogy, l Violonta sagitta
absque ullo peccaio, Istennek kemény sanyargatásiban sem lehet
vétek.

Nem-is hadgya Isten a mí szenvedésünket fizetetlen, hanem
a békeséges szenvedést sok-képpen jutalmazza. Azért mongya Szent

2 Jac. 5. v. 11. Jakab: 2 Beatificamus eos> qui sustinueruni ; bóldogoknak mongyuk
a békeséges szenvedőket, mert miképpen a Jób szenvedése mennyei
és földi áldásokkal végeződék, úgyamí szenvedésinket megkoro
názza Isten mind it, mind az örök bóldogságban.

Azt parancsoIlya azért Szent Pál) 3 hogy nyavalyánkban ne
szomorkodgyunk, hanem miképpen Christus, szeme-előt viselvén
azt a nagy örömet, melyre menendő vólt a világi kínok-által,
semminek tartotta a fájdalmakat: úgy mí-is, ne csak az ideig-való
szenvedésrűl gondolkodgyunk, hanem arrúl a bóldogságrúl, mellyet
Isten készített azoknak, kik az ő látogatásit csendesz akarattal és
jó kedvel viselik. Micsoda vallyon a világi nyomorúság a mennyei

4 Rom. 8. v.18. örömhöz-képest ( 4 Non sunt condignce passiones hujus temporis,
egybe-vetés nem lehet a főldi nyavalyák- és a mennyei dücsös

fi 2. Cor. 4. ségek-közöt. Mert valamit e földön szenvedünk, 5 Momenianeum
v.17. et leve, kicsiny és kevés ideig tart, de a dücsösség örökké marad

6 l. Pel. l. v. 6. és terhes minden jókkal. Azért, 6 Modicum nunc, si oportet contri
stari " job most egy kevéssé szomorkodni és az-után örökké vígadni.

7 Jac. 5. v. 7. Menyit fárad és törődik 7 a szántó-ember, hogy egy kevés búzát
arasson. Menyit vígyáza, menyit tűre tizen-négy esztendeig Jákob,

8 Gen. 23. 8 hogy egy leányt magáévá tégyen? Mí tehát semmit ne szenved-
v. 20. gyűnk-e a mennyei bóldogságért? Ah! nem tudgyuk, micsoda az

Isten országa, ha ezért rninden kínokat örömmel nem viselünk:
9 Ps. 83. v. ll. 9 Melior est dies una in airiis tuis, super millia ; job egy nap az

Isten országában, hogy-sem ezer oly napjai e világnak, mellyeken
mindenek kedvünk- és kívánságunk-szerént folynak, mivel a mennyei

!fl Ap. 21. v. 4. napon i o Isten ő-maga letöröl orczánkrúl minden könyhúllatásokat :
sem halál, sem bánat, sem fájdalom, sem viszsza-vonyás, sem
egyéb alkalmatlanság ot nem lészen. Annak-okáért vegyük jó

II Isai. 54. v. 7. neven, a mire Isten köti magát; hogy 11 ha most egy kevessé osto-
roz, de azután örökké vígasztal, csak tűrjünk békével. És eszünk

12 Sap. ll.
v.14. ben tartván, hogy, 12 Per tormenia bene nobiseum agi, a kínok-által
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jól cselekeszik Isten velünk: Admirantes finem exitus, csudálko
zással várjuk jó végét nyavalyánknak.

De lássuk rövideden, mint kel a halálos betegségben magun- III. RÉSZE.

kat viselnünk. A halálos be-

Először: nem tíltom, hogy ember betegségében gondot ne te/(ség.benm.in t

, 'k ' k" kel tnseinunk
visellyen egesseg- eresesre : mert tartozun , a mig Isten eltet, magunk~t.

1 őrizni és takargatni ezt a halandó testet. Azért ugyan parancso- l Eph. 5. v.29.

latot ád Isten a betegeknek, hogy, 2 Honora medicum propter neces- 2 Ecel. 38. v.L

sitatem : etenim Altissimus ereaint illum : tisztellyék az orvos-
doktort, az-az engedgyenek néki; mert a ki megveti és semminek
tartya az ő mestersége-szerént-való rendelésit, böcstelenséggel illeti
őtet, semmire böcsűlvén tudományát. Világosb szóval utánna-veti:
3 Da lOCU111 medico ; et non discedat a te: quia opera ejus sunt 3 v. ll. 12.
necessaria ,. adgy helyt a doktor szavának és ne távozzék tőlled,

mert szükséges az ő gond-viselése. Hasonló-képpen az orvossá-
gokrúl azt mongya a Bőlcs: Aliissimus creaoit medicinam, d vir v.4.

prudens non abhorrebit illam ; hogy azokat Isten teremtette és az
okos ember nem iszonyodik tőllök, mert noha kedvetlenek kósto-
lásra, de hasznosok gyógyításra. Bizonyos, hogy a beteg embernek
nagy kín az orvosságot venni, de azokat úgy kel venni, mint
Isten ostorát: mivel Isten maga mongya, hogy, 4 Qui deliquerit 4 Eceli. 38.

in conspectu ejus, qui fecit illum, incidet in manus medici ; a ki v. 15.

Isten-ellen vétett, doktor kezébe jut, ki őtet (keserű és fájdalmas
dolgokkalorvosolván) Isten rendeléséből bűnteti.

De két dolgot kel távoztatni a betegségek gyógyításában :
eggyiket, hogy úgy ne járjunk, mint "Ochozias. vagy Asa király, 54. Reg. l.

kik betegségekben nem folyamodtak Istenhez, hanem vagy ördögi 2.P~:.:6.~.12.
babonában, vagy csak orvosok tudományában bíztak, kiért Isten
megőlte őket; hanem azt fondamentomúl tegyük, hogy, 6 senuni ti Mar. 5. v. 26.

tudomány és orvoslás fel nem gyógyít betegségünkből, ha Isten ~~~s~;av'e~:~
nem ád egésséget, mert, 7 A DEO est omnis medela, minden orvoslás gata omnia in

Istentül vagyon; mert nem füvek és flastromok gyógyítanak, "Sed 7 E:~i~~e;s~.2.

tuus sermo sanat omnia, hanem Isten ád egésséget mindennek. 8 Sap.16. v.12.

Azért, miképpen a Noe galambja 9 nem talála nyugodalmat, hanem 9 Gen. 5. v.9.

csak a bárkában; miképpen Moyses Aaron-nal 10 nem futának másuvá ie Num. 16.

a veszedelem-előt, hanem az Isten sátorába, úgy mí betegségünk- v. 42.

ben, egyéb segedelmünk nem lévén Istennél, 11 ő-hozzá folyamjunk ; II 2. Paral. 20.

mert ő fogadta, hogy, 12 Sanat omnes infirmitates. meggyógyít min- 12 p:·a~.2;02.

den betegségeket. Másikat, azt kel távoztatnunk, hogy betegsé- v.3.

44*
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" 4. Reg. 1.
v.6.

4 1. Cor. 10.
v.20.

günkben bűbájos, babonás, varásló, berbitélő,* czérnával-mérő,

czirkalmazó és egyéb úndok boszorkányságokkal gyógyítók orvos
lását ne keressük, mert effélék sem Isten hatalmával, sem termé
szet erejével nem gyógyítnak, hanem ördög tehetségével, mellyel
ha nyilván-való végezéssel nem-is, de alattomban szövetséget
vetettek.

J Ocut.I8. v.JO. Sokszor 1 és igen erős parancsolattal tilalmazta Isten, hogy
L;~:. ~~. :'. ~~. efféle váráslóktúl. nézőktűl, babonásoktúl ne tudak,ozzunk semmi
Eccli. 34 v. 5. titkot, ne kérjünk és reménlyünk semmi segítséget. Altal-hágá Saul

ezt az Isten rendelését és az ördöngös aszszonytúl kérde szeren-
3 I. Para!. 10. csét; de, 2 Propter hoc interjeeit illum Dominus ; életével fizete;

v. 14. mert ezért a cselekedetért megölé Isten őtet. Oehozias királynak
3 halált jövendőlle Illyés Proféta, mivel gyógyulásárúl bájosoktúl
tudakozott; mert nem akarja Isten, 4 Ut simus socii dcemoniorum,
hogy az ördögi társaságban részünk légyen.

Másodszor: mivel a Szent Irás parancsolattal kötelezi a gazda
ó Eccli. 33. embert, hogy, 5 In die consummationis vita: et in tempore exitus,

v. 24. distribue hereditatem : halála-előt eloszsza és rendellye javait: mi
hent az okos ember betegségbe esik, úgy gondolkodik, mint-ha

6 Isai. 38. v. 1. néki mondaná Isaiás, a mit Ezechsas királynak mondott: 6 Dispone
domui luce, quia morieris : rendeld-el dolgodat, mert meghalsz.
Azért, mivel a betegség nehezűlésében a halál közelgetésének ret
tegése, a nyavalyák fájdalma, a lélekre-való gondviselések úgy
elfoglallyák az ember elméjét, hogya testamentomrúl gondolkodni
sem érkezik: nem jó a testamentomot utól só órára halasztani; sőt

job attúl idején megmenekedni és az-után mindenestűl csak lélek
üdvösségrűl gondolkodni. Láttyuk rninden-nap, hogy akik naprúl
napra hallogattyák testamentom-tételeket, testamentom-nélkül hal
nak-meg és számtalan galyibát hadnak utánnak. Mert kevés ember
vagyon, ki betegsége kezdetin elhihesse, hogy meghal abban a
nyavalyában. Mikor elnehezedik pedig, noha attyafiai és baráti
láttyák, hogy közel vagyon a halálhoz, de hogy meg ne szorno
rítcsák a beteget, nem merik félelmeket megjelenteni; sőt itíletek
ellen bíztattyák a beteget gyógyulással, és csak akkor jelentik
halála közel-voltát, mikor immár ereje nincs a testamentom-tételre
és okossága megtompúlt, vagy mindenestűl megfogyatkozott.

Noha azért az isten-félő emberek nem szokták halálok-utánra

• Berbitél = bőrbitél = birbitél, blatero, murmuro, murmeln, brumrncn, plaudcrn. Sokat
bírbitél tyúk módra; suttogva birbitélnek az ördöngösök stb. Ny. T. Sz.
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halasztani, a mi jót életekben cselekedhetnek, mivel tudgyák, hogy
Isten itíletiből úgy szokott lenni, hogy aki életében nem viselt
gondot lelkére, azt-is elmulattyák hólta-után maradéki, a mit testa
mentomban lelke künnyebségére rendel; mindaz-által a gazda-embert
kötelezi a Szent Irás, hogy készen tarcsa testamentomát. Azt pedig
okossan, igazán, irgalmason kel rendelni. Okossan, hogy vesző

désre , gyűlölségre , perlekedésre útat ne nyisson maradékinak.
Igazán, hogy elsőben, a mire köteles, azt rendeIlye-el : adósságit
megfizetvén és egyéb kötelességinek eleget tévén; az-után tégyen
szabad rendeléseket, elsőben háza-népét hadgya JÓ rendben, az
után gondolkodgyék a külsőkrűl. Irgalmason, hogy a szegényekrűl

és Isten tisztességérűl el ne feletkezzék.
Harmadszor: legnagyob és szorgalmatosb gongya légyen a

betegnek, hogy a Szent Irásban feljegyzett orvosságokkal éllyen,
testi és lelki gyógyúlására. Minden betegségnek két orvosságát
találom az Isten könyvében; eggyikrűl emlékezik 'Lsaias Proféta, 1 Isai. 58. v. 8.

mikor azt írja, hogy az éhezőnek kenyeret adgyunk, ruhát a mezí-
telen nek, szállást a jövevénynek, Tunc sanitas tua citius orietur,
és ezzel hamar megtér egésségünk. Tanít ezzel a Proféta, hogy
mihent betegségbe esünk, mingyárt az irgalmasság cselekedetit
megduplázzuk, ha egésséget kívánunk, mert, 2 Numquid sanari "Job,34.v. l;".

potest qui non amat judicium? meg nem gyógyúlhat, a ki nem
szereti az igazságot. Másik orvosságot azt adgya a Bőlcs, ~ hogy 3 Ecel. 38. v. 9.

mihent megbetegszünk, Istennel megbékéllyünk és néki könyörög-
jünk; fiam (úgy-mond), betegségedben el ne had magadat, könyö-
rögj Istennek, fordíesd-el szándékodat minden gonosztúl, tisztícsd-ki
lelkedet minden bűnből, Et ipse curabit te, és Isten meggyógyít
tégedet. Mely mondásból azt tanúIlyuk, hogy a keresztyén beteg
első dolga Istennel-való békéllés, mert azzal tartozik minden em-
ber, hogy megbetegedvén, lelkét oly állapatban helyheztesse, mely-
ben kívánnya kimulását.

Ezzel a készűlettel a halált nem siettettyük, melyre csak akkor
jutunk, mikor Isten rendelte, sőt Ezechias 4 példájábúl tudgyuk, 4 Isai. 38. v. 5.

hogy az igaz penitenczia-tartás hoszszabbíttya életünket. Szent ;s:~.· ::::: 7~:
Irás tanítása az, hogy a bűnökbe-merűlt emberek élete úgy meg- Job, 22. v. 15.

rövidíttetik, hogy 5 felét sem élik annak az üdőnek, melyben élniek c;:'-51/..: .. ~~.'
kellett vólna természet ereje-szerént. Anastasius császárnak 6 meg- Prov. 10. v. 27.

jelentette Isten ő-maga, hogy tizennégy esztendőt letörlött életé- ~cBc1· 7. V·
A
18.

aran. n.
ből gonoszsága-miat; és csak-hamar azután a meny-kő megütötte. 518.
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1 Serm. Dom. l Bernardinus Senensis írja, hogy ő-idejében huszon-két esztendős

2. Quadrages. ifiat akasztottak-fel és mingyárt a kösség láttára szakálla nőt és
hajával-együt megőszűlt. Isten egy Szent püspöknek megjelentette,
hogy az az ifiú illyen vénségre kilenczven esztendős-korra jutott
vólna, ha gonoszságáért élete meg nem rövidűlt vólna, A ki azért
élni akar, ércse Szent Dávid-túl, mit mivellyen: a mely ember (úgy-

2 Ps. 33. v. 13. mond), diligit uitam, 2 életét szereti, térjen-ki gonoszságából és jót
cselekedgyék.

Ne hallogassa tehát senki betegségében a gyónást, mert ki
tudgya, ha éri az üdőt, mellyet gyónásra íntéz. Menyit ismértünk.
a kik virrattára halasztották gyónásokat és virrattát nem érték?

SEceI.17.v.27. Azért, 3 Vivens et sanus confiteberis, noha egésségünkben kellene
arrúl gondolkodnunk, hogy lelkünket tisztán tarcsuk, de fő-képpen

4 Ecel. 5. v. 8. betegségünkben vígyáznunk kel, hogy 4 ne késsünk az Istenhez
való téréssel, mert véletlenűl jő az Isten haragja. Ah Szent Isten!

5 Isai. 28. v.13. Menyin vesztek-el, kik azt beszéllették : G Exspecta, reexspecia:
modicum ibi, modicum ibi ; várjanak, várakozzanak, egy kevessé
nyugszom, egy kevéssé pihenek; azon-közben, Cadun t et illa
queantur, kidőltek a világból és pokol fogságára jutottak?

Ne halazd tehát betegségedben a gyónást, ne várd az utólsó
6 Apoc. 12. órát, mert akkor az ördög, tudván, 6 hogy rövid ideje vagyon,

v.12. minden mesterségét arra fordíttya, hogyeszedet veszesse és lel
kedet megháborítván, igaz penitencziára ne bocsásson.

Minek-utánna töredelmes szűvel megbánta és gyónta bűneit a
beteg ember és az ő Megváltójának Szent Testét, Vérét magához
vette, gyakor és aítatos fohászkodásokat bocsásson Isten-eleibe,
sokszor kérje a Szeplőtelen Szűzet és minden Szenteket, hogy
ő-érette Istennek könyörögjenek. Ennek-felette Isten malasztyával
azon légyen, hogy testi fájdalmit háladással viseIlye és azoknak
békeséges tűrésével künnyebbítcse bűneivel érdemlett kínnyait a
Purgatorium-nak.

7 Ps. 67. v. 21. Eszébe jutassa azért, hogy, 7 Domini est exitus mortis, Isten
az, a ki elvégezte halálunk idejét, és rettegésünkel vagy haláltúl
való irtózásunkal nem halasztyuk halálunkat, melyre reá kel men

6 Possid, in Vi- nünk. Azért azt mongyuk ama szent püspökkel: 8 Si aliquando.
t~ s.A

1
u
7
g

ust
b
i- quare 11,On modo ? Ha valaha meg kel lenni, miért nem most? Mit

ru, c. . su
finem. használ, ha kevés ideig halad, de el nem múlik? Job akkor meg-

halni, mikor Isten rendelte és üdvösségemre alkalmatosbnak találta,
hogy-sem a mikor én gondolnám jobnak, mert én megcsalathatom,
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de az Isten itiletiben fogyatkozás nem lehet. Ki tudgya, talám,
ha most meg nem halnék, ez-után vétkekbe esném és véletlenül
bűneimben meghalnék, lelkem veszedelmével?

Azt-is meggondollya a beteg ember, hogy a halál ajtaja az
örök bóldogságnak. És noha kiviszen ebből a rosz világból, mely
ben ennyi botránkozások, ennyi ínségek, ennyi sok bűnre- és
veszedelemre-vívő okok vannak, de útat ád arra a dücsösségre,
melyben Christus az ő szentivel uralkodik. Vaj> ha meg tudnók
fontolni, mely nagy dolog az Isten színe-látása és a mennyei ból-
dogság öröme! bizony azt kiáltanók Szent Pál-lal: 1 Cupio dissolvi 1 Phil. 1. v. 23.

et esse cum Christo, kívánom, hogy meghallyak és Christussal
légyek, mert, Multo magis melius, sokkal job ot létem, hogy-sem
világi életem. Féllyen a haláltúl, a ki job életet nem ismér, vagy
meg nem gondollya a mennyei dücsösség nagy-vóltát. Rettegjen a
kimulástúl, valaki nem hiszi, hogy az Isten Fia eleget tett bűneink-

ért. Kételkedgyék az Isten kegyelmében, a ki nem olvasta amaz
édes szókat: 2 Valamely nap kitér a bűnös ember gonoszságából 2 Ezech. 33. v.

és penitencziát tart, nem árt néki hamissága. 12. c. is.v. 21.

Efféle biztatásokkal vastagítcsa a beteg ember szívét. Gyónása- E;~;;;:~
után. De arra-is szorgalmatos gondot visellyen, a mit Szent 3 Jakab-

3 Jac. 5. v. 14.
által parancsolt Isten: ha ki, úgy-mond, félelmes betegségben vagyon, Mar. 6. v. 13.

az Anyaszentegyház papjait híja; kik imádkozzanak és az Úr nevé-
ben kennyék-meg őtet olajjal és a hitnek imádsága üdvözíti a bete-
get, megkünnyebbíti őtet az Úr, és ha bűnökben vagyon, meg
bocsáttatnak néki. Mely mondásban a régí atyák és a közönséges
ecclesia, a bötűnek tulajdon jegyzése- és az igéknek ereje-szerént,
azt értik, hogy az Utólso Kenet Sacramentom. Mert, valami szük-
séges az Uj Testamentom Sacramentomá-hoz, azt mindenestűl a
szent kenetben említi Szent Jakab: tudni -illik, hogy ebben a
materia, olaj; forma> a hitből származott imádság; minisier, a
pap; effectus. a bűnök bocsánattya. Azért, nem-csak testi beteg-
ségek gyógyítására rendelt kenet vólt ez; mert efféle gyógyítás
nem mindeneknek és nem állandójúl, minden üdők folyására ren-
deltetett, nem-is a bűnöket bocsátotta, hanem csak a testeket gyó-
gyította.

Az Utólsó Kenetnek három nagy hasznát említi Szent Jakab: 4 Jac. 5. v. 14.

4 első, hogy az utólsó harczon, melytűl füg az örök élet vagy 15.

halál, nem-csak a betegségek nyughatatlan törődése, de a lélek- r.
nek erős rettegési ostromolJyák a beteg embert, mert szívében a
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Concilium Tri- lelki-isméret furdalási ; feje-felet az Isten itíleti; a jövendő állapat
dent. Sess. 14. bizonytalansága ; az ördögök kísérteti' a világon kedvellett javak
cap. 2. de Sa- b , ,

cram.Extrernee elhagyása: nagy rettegéseket, szorongatásokat, nehézségeket sze-
Unctionis. reznek. De a legutólsó és csak halálos betegség idejére rendeltetett

I Jac. 5. v. 15. Szentség erejével, 1 Alleviabit eum Dominus, künnyebbíti Isten az
embert. És, a mint a Tridentomi Szent Gyölekezet magyarázza:
./Egroti animam alleoiat et confirmai, magnam Í1J, eo divina mi
sericordice fiduciam excitando: qua sublevatus infirmus, morbi in
commoda levius fert et teniaiionibus dcemonis facilius resistii ; a
beteg ember lelkét vídámíttya, erőssíti, az Isten irgalmának remén
ségét felébreszti benne és oly segítségeket nyer Istentűl, mellyel a
betegség terhét künnyebben viseli, az ördögi kísérteteket keveseb

II. munkával meggyőzi. Második haszna az, hogy Si in peccatis sit,
remittuntur ei ; ha a beteg bűnben vagyon, megbocsáttatik néki,
nem-csak a minden-napi bocsártandó bűnök, de ha ember vagy
a gyónás-után halálos bűnbe esett és elfeletkezett arrúl; vagy a
gyónásnak valami fogyatkozása-rnlat bocsánatot nem nyert és
tudatlanúl halálos bűnben vagyon; vagy gyóntó-papot nem talál;
vagy megnémúl; vagy eszét elveszti; vagy egyéb feledékenségből,

melyben vétek nincsen, ki nem tisztúlt gyónás-által a halálos vétek
ből, noha szánta, bánta közönségesen minden bűneit: az Utólsó
Kenet-által megbocsáttya Isten, a Christus érdemeért, bűneit. Ebből

megtetczik, mely szükséges, hogya beteg ember ezt az Utolsó
Kenetet el ne múlassa. Mert sokszor történhetik, hogy örök kár
hozatra vettetnék e nélkül: az-által pedig, Isten kegyelméből, üdvös
séget nyerhet. Annak-okáért nagy esztelenség, ha ki abban az
órában, melytűl füg az örökké-való állapat, elmúlattya, a mi segít
het a bátorsághoz ; nagy gond-viseletlenség, ha ki részesűlni nem
akar azokban a jókban, mellyek az Utólsó Kenet-által adatnak;
nagy botránkoztatás, ha a nagy emberek élni nem akarnak ezzel
a Szentséggel: mert a kisdedek szívében szeget ütnek ezzel, hogy
az Utólsó Kenetet nem annyira böcsüllik, a mint kivántatnék.

III. Harmadik haszna ennek a Szentségnek az, hogy, Salvabit infir-
mum, ha üdvösségünkre job, hogy meggyógyúllyunk, test-szerént-is

2 Concll. Tri- egésséget ád Isten ez-által a Szentség-által: 2 Sanitatem corporis
dent. ibid. interdum , ubi saluti anima expedierit, consequetur. Azért sokan

nem jól gondolkodnak es azért idegenek az Utólsó Kenettűl, mint-ha
bizonyoson meg kellene annak halni, a ki ezt felvészi; maga
sokszor ez-által marad-meg ember élete.



PÜNKÖST-UTÁN XII. VASÁRNAP, PREDIKÁCZIÓ. 353

De ideje elvégeznünk mái tanúságunkat. Meghallátok, keresz
tyének, mint kel magúnkat viselnünk betegségünkben, mint kel
az üdvösséges kimúláshoz készűlnünk. De azt eszetekben tarcsátok,
a mit nem egyszer kétszer, hanem ötször mondott Szent Ágoston:
1 Non potest male mori, qui bene uixit : a ki jól élt, gonoszúl meg J Augu. tom. 9.

h Ih Ak ' , b h II k'fi l!' k ' de Disciplinanem a at. ar VIZ en a yon, a ar egyver rogyassa, a ar Christiana.

vadak szaggassák a jó-életü embert, gonoszúl meg nem hal. Azért, c. 2.

valaki jól akar halni, jól éllyen: az-az, minden-nap úgy éllyen,
rnint-ha az vólna utólsó napja. Melyre minnyájunkat segítesen a
Szent Isten. Amen.

PÜNKÖST-UTAN XII. VAsARNAP.

ATYÁNAK ÉS FIúNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének tizeaik részé
ben. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok isteni
félelemmel.

Az üdöben 2 monda JESUS az Ő tanítványinak : ból- 2 Lucre, 10. v.

dogok a szemek, mellyek láttyák, a miket tí láttok. Mert 23.

mondom néktek, hogy sok proféták és királyok akarták Prophetias de

látni, a miket ti láttok és nem látták; és hallani, a miket ~~:.is;~~~~~e
ti hallotok és nem hallották. És imé egy törvény-túdó Kalauz.

felkele, kisértvén őtet és mondván: Mester, mit cselekedve
bírom az örök életet? Ö pedig monda néki: a törvényben
8 mi vagyon irva? mint olvasod? Amaz felelvén, monda: 3 Deut. 6. v. 5.

szeressed a te Uradat Istenedet tellyes szivedböl és tel-
lyes lelkedből és minden erődből és minden elmédből,

és felebarátodat, mint tennen-magadat. És monda néki:
Igazán felelél : ezt cseleked, és élsz. Ama pedig akarván
magát igazítani, monda jssus-nak: Kicsoda az én fele
barátom? Felelvén pedig JESUS, monda:

Pázmány Péter müvei. VU.kötel. 45
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Egy ember, alá-mégyen vala Jerusálemből Jerikóba;
és alatrokra akada, kik meg-is foszták őtet; és meg
sebesítvén, elmenének, fél-elevenen hagyván. Lén pedig,
hogy egy pap azon az úton alá-menne: és látván őtet,

elméne mellette. Hasonló-képpen egy Levita-is, mikor a
hely-rnellet vólna és látná őtet, által-méne. Egy samari
tánus pedig az úton járván, melléje méne, és látván őtet,

irgalmasságra indúla. És hozzá közelgetvén, béköté sebeit,
olajt és bort öntvén beléjek : és fe1tévén őtet barmára,
a szállásra vivé és gongyát viselé. És más- nap elővén
két pénzt és a gazdának adá és monda: viseld gongyát
ennek, és valamivel fellyeb költesz, én megadom, mikor
visza-jövök, E három-közzül ki láttatik néked, hogy fele
baráttya vólt annak, a ki a latrokra akadott? Ő pedig
monda: a ki irgalmasságot cselekedett vélle. És monda
néki JESUS: meny-el és hasonló-képpen cselekedgyél te-is.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyból
hogy lelkünk épp/metire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyá; ne csak
füllel hallyuk, hailum cselekedettel tellyesiicsük, kérjünk altatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Felebarátunk szeretésérűl,

l Ecel. 7. v. 30. Igyenes egy-ügyűségben 1 teremtette Isten az embert: ő pedig
végetlen kérdésekbe elegyítette magát. Mert mihent amaz első kér

2 Gen. 3. v. 1. désbe bocsátkozott: miért hadta Isten, hogy egy fa 2 gyümölcséből

a~een;I.26.v~.\6i. se egyenek? ottan, 3 Verba plurima, multam in disputando habentia
• Ecel. 3. v. 11. oanitatcm, számtalan heába-való kérdések támadtak, és, 4 Mundus

tradiius est disputationibus, az egész világ kérdezésben és veteke
désben merűlt. Azért a bőlcsek-közöt tudósbnak itéltetik, a ki töb
új kérdéseket gondol. De jaj, ki sokan sokat tudakoznak a világi
jókrúl és azok nyerésérűl? ki kevesen kérdezkednek arrúl, rnint
kel Meny-országba jutni? noha ennek a kérdésnek fejtéséből füg
az üdvösség.
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Mivel azért hasznosb tudakozás nem lehet, mint az üdvösség
úttyárúl: sokszor és sokan terjesztették azt a kérdést Christus-
eleibe : mint és hogy juthassanak az örök életre? Egyszer, a mái
Evangeliomban az írás-túdó, mászor 1 egy fejedelem ember, az-után I Luc.lS. v.lS.

egy gazdag, ki ugyan 2 Genuflexo. térden álva kérdette, mit csele- 2 Mar. io. v.17.

kedgyék, hogy az örök életet elnyerje? Szent Pál-túl-is 3 azon 3 Act. 16. v.30.

tudakozott a tömlöcz-tartó: mit kel mivelni, hogy üdvözűlIyön?

Minden ember, 4 Beatus esse oult, bóldog akar lenni. Azt-is 4 Aug. tom. 3.

próbálva tudta Salamon, hogy a világi jók senkit meg nem ból- Hb',IS. de Tri-
, " ", . nit, cap. 3.

dogítnak. Mert noha 5 tudomannyal es bolcseseggel mindeneket 5 3. Reg. 4,

megelőzött; 6 ezüste oly béven vólt, mint a kő; 7 istállójában v.31.

k l . k 't h' l 'l 8 6 3. Reg. 10.negyven-ezer sze eres- ova, tizen- e -ezer atas- ova vo t; aszta- v. 27.

lára minden-nap harmincz ökröt, száz ürűt vágtak, vadak, madarak 2. Par. 1. v. 15.

és halak sokasága-nélkül; 9 feleségi és ágyasi ezeren vóltak; és 7 S~.~:.. 4.
a mint maga írja, 10 valamit elméje feltalált gondolattyával, valamire 8 S. Reg. 4.

vágyódott kívánsága, mindenekben eleget tett magának; de utól- 9;: ~~~~~.1.
lyára azt mongya, hogy 11 hiuságnál és nyughatatlan búsulásnál v.3.

egyebet nem talált a világ javaiban. Nem lévén tehát nyugodalmas l~~~~l~·O~·
bóldogság a világi dolgokban: méltán tudakozunk arrúl, mint jut- II v. 11.

hatunk a tekéIletes bóldogságba?
De ezt heában kérdezed a világ bőlcseitűl, kik nem-csak az

istenek sokaságát harmincz-ezer számban foglalták, a mint Eusebius
12 írja, hanem az ember fő javárúl és utólsó bóldogságárúl 13 két-száz l Euseb.lib.5.

nyólczvan-nyólcz külömböző vélekedésekre szakadtak; noha bizo- EDe prre
par

la5t.Yang. c. .
nyos, hogy ezek mind hamissak lehetnek, igaz pedig egynél töb alias 36.

nem lehet közzűllök. Azért ha ezektű1 kérded a bóldogság úttyát, 13 ~~ft·.l~~./9.

viszsza-vonó ellenkezésnél egyebet nem felelnek.
A Christus eljövetele után, 14Abundanter ministratur introitus 14 2. Pet. 1.

in ceternum regnum, bévségesen előnkbe adatott az örök bóldogság v.l1.

úttya, de fő-képpen a mái Evangeliomban világos szókkal által-
útat és rövid ösvényt mutat Christus ; két szóban foglalván az
üdvösség-nyerő eszközt, tudni-illik, hogy szeressük Istenünket és
felebarátunkat.

Szóllottunk másut 15 az isteni szeretet méltóságárúl, hasznárúl '5Domin. XVII.

és gerjesztésének esztenirűl ; a régi szentek óhajtását-is, mellyel postPentecost.

a Christus jövetelét szorgalmaztatták, ez-előt feljegyzettük : azért
e jelen-való órában, Isten segítsége velem lévén, felebarátunk sze-
retésérűl lészen tanuságunk. És elsőben, hogy ércsük, mire kötelez
Isten, mikor azt parancsoIlya, hogy szeressük felebarátunkat:

45*
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Propositio. megmagyarázom nem-csak ennek a parancsolatnak felséges mélto
ságát, hanem azt-is, miben ál és 'minémü cselekedeteket kíván az
atyafi-szeretet. Másodszor, rövid sommában foglalom. menyi sok
serkentő okok izgahzak felebarátunk secretésére. Imádom Istenemet,
nyissa-fel lelki szemeinket, hogy ércsük kötelességünket, és szent
akarattya-szerént gyökereztesse és neveIlye bennünk az atyafi
szeretetet.

r. RÉSZE. Nagyokkal írja Szent János, 1 hogy nem új parancsolatot hir-
I z. Joan. v. 5. det, mikor egy-más szeretésre kötelez, hanem, 2 Quod habuimus ab
~~:l~' ~~..v/~: initio, a m~t el~itű~-fogva hag~ott Isten, azt jutattya eszü~kbe.

Mert a törveny kiadásban meg volt hagyva, hogy senki felebarattya
ellen idegenséget és szű-béli gyűlölséget ne visellyen, senki boszszút

3 Lev.19.v.18. ne űzzön, senki meg ne emlékezzék bántódásárúl, hanem, 3 Diliges
amicum tuum, sicut teipsum, úgy szeresse ki-ki felebaráttyát, mint
magát.

4 Vide Tole· A kit a deákok proximus-nak " közel-valónak mondanak,
tum, Luc. 10. a sidók azt oly szóval nevezik, mely, amicum et proximum, mind

Annot, 55.
jó-akaró barátot, mind közel-valót jegyez. Azért a sidók csak
barátságos jó-akarókrúl értették a szeretetrűl adatott parancsolatot,

5 Matt. ő.v, 43. és (a mint Christus mongya) 5 azt hirdették, hogy szeressük bará
tunkat, gyűlőllyük ellenségünket. Noha ezt Isten nem mondotta,

6 Prov. Z5. sőt világos szókkal parancsolta, hogy, 6 ha éhezik ellenségünk, enni
7 v.2

Z
1. I adgyunk; 7 ha marháját veszendőben láttyuk, kisegítcsük és kártúl

Deut. 2. v.. , ,
Exod. 23'; v. 4. oltalmazzuk gonosz-akaronkat.

Azért felebarátunk és közel-valók nevén nem csak szüléinket,
vér-szerént-való atyafiakat, jó-akaró barátokat, polgár-társakat kel
érteni, hanem valakik az emberi természetben hozzánk hasonlók;
valakik azon Istentül, azon sárból teremtettek; azon világon, azon
ég-alat, azon nyavalyák-közöt élnek; valakik azon Christus Véré
vel megváltattak ; azon hitre, keresztségre, mennyei bóldogságra
hívattak; azon Anyaszentegyházban, azon Christus tagjai lehetnek:
mind azok, proximi, közel-valóink; testi és lelki, földi és mennyei
jókban közösök velünk, és, mint mennyei Atyánktúl reánk szállott
köz örökséggel, velünk egy-aránt élhetnek, ha akarják. Ezt ismér
teti a mái Szent Evangeliomban Christus. Mert a végre említi
a samaritánus példáját, hogy abból megtanúIlyuk, kicsoda a mí
felebarátunk és mint kel felebarátunkal bánnunk. Oly idegenség

: Joan. 4. v. ~. vólt a sidók- és samaritá-nusok-közöt, hogy 8 egy edényből nem
LUC·:S.v. 5~. ettek, ittak; sőt 9 szállást sem adtak Samariá-ban a jerusalemi
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úton-járóknak; és a mint a Szent Irás mongya, a Samaria lakosi
az igaz Istennel-eggyüt l pogány bálványokat imádtak. Noha ily 14. Reg. 17. v.

nagy idegenség vólt közöttök, míndaz-által azt mongya Christus, 24. 33. 41.

hogy az út-félen hagyatott és halálos sebek fájdalmival nyomo-
rodott sidónak felebaráttya vólt a samaritánus) a ki idegen földön,
úttyában, isméretlen és rútúl vagdaltatott embert, kit a maga nem
zetségéből-való egyházi személyek vesztében hadtak, megszánt ;
maga dolgát félben hagyván érette) úttyából kitért; a tolvajos
helyek félelmét hátra-vetvén, orvoslotta, a mint lehetett, borral és
olajjal; maga gyalog szálván, barmára tette, szállásra vitte, ot gon-
gyát viselte. Más nap úttya lévén, kőltő pénzt hagyott a gazdának,
és kezes lett, hogy valamit azon-fellyűl kőlt a sebesre, megtériti.
Egy szóval: valamit édes atya gyermekével, valamit atyafi báttyá-
val cselekedhetett illyen állapatban, azt tekéIletesen megcselekedte
a samaritánus.

Arra tanít tehát ez a példa, hogy ha a samaritánus a sidónak,
az ellenség ellenségnek felebaráttya: nem kel sem atyafiságot és
barátságot, sem isméretet és nemzetséget, sem állapatot és hívatalt
nézni a felebarátságban, mert minden ember, proximus, közel-való
mindennek, valaki ollyan ember, mint ő. És mikor minnyájunknak
azt parancsoIlya Christus, 2 Fac et tu similiter. hogy mí-is eképpen 2 Luc. 10. v.37.

cselekedgyünk : arra kötelez, hogy személy-válogatás-nélkül minden
szűkölködőt, még ellenséget-is felebarát-gyanánt segítesünk. Mert
noha gyűlőlhettyük az ember gonoszságát; kívánhattyuk, hogy
Isten a gonosz embert megzabolázza ; hogy az ártatlanokat tőlle

óltalmazza; hogy egyebek példájára és maga jobbúlására bűnte-

tődgyék a gonosz-tévő: de magát az embert, bár Proximus nocens.
3 ártalmas felebarátunk légyen-is, nem szabad gyűlőini, hanem mint 3 Ecel. 28. v.2.

azon Isten fiát, azon Adám maradékát, tartozunk szeretni; mivel
Isten személy-válogatás-nélkül 4, minden közel-valóinkat parancsolta, 'Rom.13. v.9.
hogy szeressük, Ephes. 4. v. 9.

Galat. 5. v. 14.
Ezt a parancsolatot böcsültetni akarván Isten, azt mongya, etc.

hogy 5 valaki Meny-országba akar jutni, tudva légyen nál1a, hogy 5 Matt. 19.

más út arra nincsen, hanem hogy szeresse felebaráttyát, mint Lu~: 11~..~.925.
magát; és valaki ezt az útat elvéti, a mennyei bóldogságból kireked. 28.

Másut, 6 Legem regalem, a törvények-közöt királynak, az-az főbnek 6 Jac, :? v.B,

és méltóságosbnak nevezi a Szent Lélek az atyafi-szeretetrűl adott
parancsolatot. Christus Urunk első és legnagyob parancsolatnak

7 Matt. 22.
mongya, hogy Istent szeressük, de utánna-veti: 7 Secundum simile v. 39. 40.
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huic, hogy az atyafi-szeretés törvénye mingyárt második és az
elsőhöz hasonló, kötelezéssel , haszonnal, böcsül1ettel és utólsó

1 Gal. 5. v. 14. czél1yal. Az-is Isten szava, l hogy az egész törvény tel1yesítése
ebben az egy dologban ál, hogy szeressük felebarátunkat, mint

2 Rom. 13. v. 9. magunkat. Mert noha sok parancsolati vannak Istennek, 2 dc mind
10. azok egybe-foglaltattak az atyafi-szeretésrűl adott törvényben.

Mint a fő orvosok künnyen és hamar akarván a beteget gyó~

gyítani, nem adnak sok orvosságot, hanem egy extractum-ban,
egy quinta essentiá-ban sok-féle orvosságok erejét kivészik és egy
kis italban csinállyák: úgy Isten a sok külörnböző lelki betegségek
ellen rendelt parancsolatok velejét és erejét két rövid szóban fog
lalta: Diliges proximum, szeressed felebarátodat; és valaki ezt
cselekeszi, bizonyoson kigyógyúl minden betegségéből és bátran

31. Joan. 3. mondhattya: 3 Scimus, quoniam translati sumus de morte ad vitam,
v. 14. quoniam diligimus fratres " tudom immár, hogy halálos betegsé

gemből kigyógyúltam, mert szeretem atyámfiait.
Jó Recipe és egésséges orvosság, hogy, ne öly, ne lopj, hamis

san ne esküdgyél; de egy oly orvosság vagyon az Isten patiká
jában, mely mind ezek hasznát és erejét magában foglallya, és
valamit azok az Isten rendelésinek külömböző parancsolati végbe
vihetnek, azt egyedűl az atyafi-szeretet megszerzi. Mert ha igaz,

4 Gellius, 1. 13. hogy, 4 Frater dictus, quod sit [ere alter, más magunk az atyafi:
Noctíum.Attic. valamely kárt magunknak nem cselekednénk, annak sem cseleke

cap. 10.
szük, a kit magunknak tartunk.

Végezetre, hogy ennek az atyafi-szeretetrűl adott parancsolat
nak méltóságát nyilvábban értenők, világos szókkal olvassuk ez

5 Mar. 12. v.33. Evangeliomban, hogy, 5 Diligere proximum, majus est omnibus holo
caustis et sacrificiis ; nagyob és kedvesb Isten-előt mindenféle áldo-

6 Matt, 5. v. 24. zatoknál az atyafi-szeretet. Erre-nézve parancsolta Christus, 6 hogy
ha az Oltár-előt lévén áldozatunk, eszünkbe jút, hogy felebarátun
kat megsértettük : hadgyuk ot az áldozatot és felkeresvén fele
barátunkat, eléb megbékéllyünk vél1e és az-után áldozzunk. Mert

7 Osere,9. v. 6. Isten, 7 Misericordiam oult, et non sacrificium, örömesben láttya,
~:~t: :2.:. ~~. ha felebarátunkat segíttyük szeretetből, hogy-sem ha áldozatokat

mutatunk az ő tiszteletire.
Keresztyének, állyunk-rneg it és gondollyuk-rneg, minémü

kegyelmes jó-voltát és gond-viselő szeretetit mutatta Isten hozzánk,
mikor az egész emberi nemzetnek parancsolatot adott, hogy sze
resse felebaráttyát? Ah! ki kevesen tudgyák ezt megfontolni és
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böcsülleni? Ennek a parancsolatnak ereje az, hogy a széles vilá
gon valamennyi emberek vannak, rnind azokat eggyenként, örökös
decretom-mal és parancsolattal kötelezi Isten, hogy engemet, tége
det, mást akár-kit szeressenek, szükségemben segítcsenek, vesze
delmemben óltalmazzanak, fogyatkozott állapatomat gyámoIítcsák.
Ennek-felette, hogy én-ellenem és te-ellened ne vétcsen senki, ne
báncson, ne háborgasson senki, törvénytelen. Mind ezeket paran
csollya Isten, míkor azt parancsoIlya, hogy felebarátunkat szeressük.
És, Unicuique mandavit de proximo suo, 1 nincs oly nyomorúlt l Ecc\.17. v.12.

szegényember, kirűl Isten nem parancsolt a legnagyob fejedel-
meknek, hogy azt ne báncsák, hanem szeressék, segítesék, óltal-
mazzák. Ezt pedig, a mivel ki-ki tartozik felebaráttyának, soha
senki úgy meg nem fizetheti, 2 hogyadósága fenn nem marad- 2 Rom. 13.v. 7.

gyon, hanem akár-ki menyit adgyon, fenn-marad kötelessége és attúl,
míg él, senki meg nem menekedhetik. A szegény nem tartozik
alamisnát adni, a beteg nem tartozik bőjtölni, a vén ember nem
köteles sok vígyázásra és nagy munkára, az egy-ügyű tudatlan
nem tartozik másokat tanítani, de az atyafi-szeretetre mind szegény,
bóldog, mind vén, ifiu, mind túdós, tudatlan, egy-aránt köteles,
halál-óráig fenn-marad ez a kötelesség.

Ezért az Istennek szerelmes gond-viseléseért hálá-adók légyünk
és gyakran meggondollyuk, mely méltó azt szeretnünk, a ki meg
előzött minket és nem elégedvén, hogy maga szeret, azt paran
csolta minden embernek, hogy szeressen minket és a maga tiszte
letinél kedvesben vészi, ha minket szeret felebarátunk.

Az atyafi-szeretet módgyát és cselekedetit Isten az Ó Tör
vényben kinyilatkoztatta és az Uj Törvényben megújítván, arra
kötelezett, hogy, 3 Sicut te ipsum, mint mí-magunkat, úgy szeres- aLevit.lO. v.18.

sük felebarátunkat. Azért azzal tartozunk, hogy, "Intelligas, quce Matt. 22. v.39.
Rom. 13.v. 9.

sun: proximi, ex te ipso; magunkba szállyunk, régulát és rendet 4Eccl.31.v.18.

magunkból vegyünk, mint kel felebarátunkal bánnunk, 5 Quod ab fi Tob. 4. v. 16.

alio oderis tibi fieri, alteri ne [acias. 6Quod vultis, ut faciant vobis 6;:t~: ~::"13L
et vos [acite illis, és a mit másoktúl nem örömest szenvedünk,
másnak azt ne cselekedgyük, a mit kívánunk másoktúl, azt cse-
lekedgyük véllek. Sommában az a kötelesség, hogy senkinek
gonoszt ne kívánnyunk, kárral, boszszúval, gyalázattal senkit ne
illessünk, életét, tisztességét, javait felebarátunknak óltalmazzuk,
fogyatkozásit segítcsük , mikor kárunk- és veszedelmünk-nélkül
segí thettyük.
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Továb vetette határát és czéllyát az atyafi-szeretetnek Christus,
'Joan. 13.v. 34. mikor azt mondotta: l Mandatum novum do vobis, ut d'Üigatis invi
cap. 15. v. 12. cem, sicut dilexi vos, hogy új parancsolatot ád, új sinórt vonszon,

melyhez igazítcsuk felebarátunk szeretését. Szabad és böcsülletes,
szüléinket, vér-szerént-való atyafiakat, hozzánk hasonló természetü
embereket a vér és természet köz-vóltáért szeretni; illendő és tisz
tességes azokat- is hálá-adással és böcsüllettel szeretni, kiktűl jót
vettünk; de ez testen és véren éppű1t jóakarat, nem új szeretet,

2Eccl.13.v.19. mivel a természet oktalan-állatokba-is azt óltotta, hogy, 2 Omne
cap. 27. v. 10. animai diligit sibi simile. minden barom magához hasonló barmot

3 Matt. 5. v. 46. szeret; a pogányok-is 3 szeretik azokat, kik vagy vérrel, vagy jó
Luc. 6. v. 32. cselekedettel kötelezik őket.

A Christus parancsolattyával előnkbe-adatott új törvény abban
, Joan. 13. v. ál, hogy úgy szeressük egy-mást, "Sicut dilexit nos, a mint Christus
34. c. 15. v.12. szeretett minket. Ez a czél, melyre kel arányoznunk, az a szere-

tetnek felséges magasságra, melyre kel igyekeznűnk. De ki tudná
megérteni, ki győzné elő-számlálni a Christus szeretetinek méltó
ságát ? Nékem úgy tetczik, hogyaChristus szerelmének számtalan
felségi-közöt fő-képpen öt tulajdonságok vannak, mellyekben a mí
atyafi-szeretetünk hasonlatossága kívántatik.

"Joan. 13.v.34. Első az, hogy, 5Dilexit nos, minket szeretett, nem a mí javain-
kat, mellyekre néki szüksége nem vólt. Szent Pál azzal dicsekedik,

62. Cor. 12. 6 Non qucero, quce vestra sunt, sed uos ; hogy magokat keresi a
v. 14. Corinius-bélieket, nem, a míek vagyon. Christus sem szerette a mí

értékünket, mert így a fogyatkozott szegényeket nem szerette vólna.
Nem szerette a mí bőlcseségünket és tudományunkat, mert így a
tudatlanokat kirekesztette vólna szerelméből. Nem szerette szépsé
günket, méltóságos tisztünket, böcsülletes állapatunkat, mert így
a sennyedékes rútak, az alá-való nyomorúltak az ő szeretetiben
részesek nem lehettek vólna. Hanem, Dilexit nos) magunkat sze
retett, kik szegények, tudatlanok, rútak, gyalázatosok vóltunk, hogy
szegényekből gazdagok, tudatlanokból bőlcsek, ocsmányokból szé
pek, alacson rendekből böcsülletesek lennénk.

Ebben kívánnya Christus, hogy kövessük őtet: és felebarátun
kat, nem szerencséjét, nemességét, értékét, tudományát, szépségét,
nyájasságát szeressük; mert a ki ezeket szereti, nem felebaráttyát,
hanem magát szereti, magának vár segítséget, kedvet, gyönyörű

séget, és mihent ezektűl megfosztatik, elolvad a szeretet. Ah! ki
sokan megcsallyák magokat és attyafi-szeretetnek álíttyák, a mi
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csak világi kívánság? Valaki felebaráttyát szereti és nem az ő

javait, egyenlő szűvel és fáratsággal igyekezik a szolga-Iegént
vagy kúldúst segéteni, mint a maga-viselő nagy urat vagy királyt;
mert noha külömbség vagyon ezekben, a körűl-álló értékben és tiszt
ben,de magok természetiben, lelkek váltságában, bóldogságok dücsös
ségében semmivel nem nagyob a király akár-mely nyomorúltnál.

Másik, a Christus szeretésében az, hogy, 1 Prior dilexit nos, 1 t. Joan. 4.

Ő szeretett eléb minket. Sem érdemünk, sem méltóságunk nem vólt v. 19.

arra, hogy szeressen minket Christus, semmit bennünk nem talált
szeretetre méltót, hanem ő megszeretvén minket irgalmason, mél-
tóvá tett a maga szeretésére. Nem csak szeretetre-való jót nem
talált bennünk, de sokat talált gyűlölségre méltót. Mert minnyájan
eredendő bűnben születtünk és számtalan bűnök gonoszságival
ocsmányítottuk lelkünket; ennek-felette jövendő háladatlanságun-
kat-is látta, mindaz-által, 2 Cum adhuc inimici essemus, mikor ellen- 2 Rom. 5. v.

ségí vóltunk akkor szeretett, akkor adta magát halálra érettünk. 8. 10.

Ezt a szeretetet kívánnya Christus mí-tőllünk. Nem akarja, hogy
csak azokat szeressük, a kik szeretnek, kedvünket keresik és javok-
ban részeltetnek, hanem azt kívánnya, hogy 3 ingyen szeressük 8 2.Cor.11. v. 7.

azokat-is a kiktűl soha semmi jót nem vettünk semmit nem Gratis.Evange-

reménlün'k, sőt a kiktűl sok károkat és boszszúsá~okat szenved- lízo.

tünk. Mert azt szeretni, a ki téged szeret, 4 oly dolog, mellyet a, Matt. 5. v. 46.

pogányok-is gyakorolnak.
Harmadik a Christus szeretésében az, hogy tellyes oka hoz

zánk-való szeretetinek az ö Szent Attyának kedve-keresése. Okát
adván, miért mégyen halálra érettünk, így szóllott tanítványinak :
azt akarom, ö hogy világ-előt nyilván légyen, hogy szeretem az .Joan.14. v. 31.

Atyát és a mint parancsolt, úgy cselekeszem ; azért, Surgite eamus,
kellyetek-fel, jer mennyünk a halálra. Im hallod, hogy Attyához-
való szeretetből adta életét váltságunkért. Mikor a maga dücsöí-
tését kívánta, azt sem magáért, hanem Attyához-való szerelemből

kívánta: 6Clarijica Fílium tuum, ut Filiu« clarificet te, Atyám (úgy- 6 Joan. 7. v.1.

mond), azért böcsültes engem, hogy a te dücsösséged terjedgyen,
mikor én-általam az emberek megismérnek téged és méltó szol-
gálattal tisztelnek.

Illyen szeretetet kíván Christus tőllünk az új parancsolattal: T
7

AU?tUst. 8
S'
~e

nm. c.. 10

Sicut dilexi oos ; mert az atyafi-szeretet tekélletessége abban ál, fine.

hogy ember maga hasznát és gyönyörűséget hátra-hagvván 7Una Similia, l. 3: de
r v' Doctr. Chnst.

eademque charitate, DEUM proximumqu« diligamus: sed DEUM, cap. 10.

Pázmány Péter müveí. VII kötet. 46
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propter Deum ; nos autem et proximum, propter Deum ; azon szere
tettel, mellyel Istent maga jó-voltáért szereti, felebaráttyát Istenért
szeresse, mint Isten fiát, mint Christus attyafíát, mint Isten képét,
hasonlatosságát, pecsétét, mint a mennyei bóldogság örökösét.
A képet és pecsétet nem azért böcsüllyük, hogy aranyon vagy
ezüstön vagyon; hanem, hogy a királyt ábrázza, annak nevét
viseli és akarattyát erőssíti. Felebarátunkat sem azért kel szeret
nünk, hogy nemes, gazdag, túdós, nyájas; hanem hogy Isten képe.

Tehát mikor közel-valónkal jót cselekeszünk, azért cseleked
l Matt. 25. v. gyük, mert felebarátunk java, Isten java: ki arrúl tudósított, l hogy

40. úgy vészi, mint magával tett jót, ha segíttyük felebarátunkat. Mikor
jót kívánunk felebarátunknak, azért kívánnyuk, hogy Istennek
tekélletesben szelgállyon és üdvössége nyerésében job alkalmatos
sága légyen, hogy mí-is Istenünket tisztellyük engedelmességünkel,
mivel ő parancsolta a szeretetet; igy tellyesedik, a mit Szent János

2 1. Joan. 4. v. mondott: 2 Si ditigimus invicem, charitas Dei in nobis est ; hogy-ha
12. egy-mást szerettyük, Istent szerettyük.

Negyedik tulajdonsága a Christus szeretésének az, hogy ter-
mészet-felet-való, lelki és mennyei jókat kíván és ád azoknak, a

3 Aristot. Au- kiket szeret; 3 Amare, est velle bonum ; a szeretés nem egyéb,
gust. S. Thom. hanem jó-kívánás azért csak azt szerettyük a kinek jót akarunk
Supr. fol. 120. ' , ,

és a jót-is, mellyet kívánunk, mert minden szeretésben jót kívá-
nunk valakinek. És ha nem hiuságos a szeretet, nem elégszik
azzal, hogy jót kíván, hanem jót cselekeszik azzal, a kit szeret,
mivel a szeretet, mint a tűz, rejtve nem maradhat; lángot vét és
kimutattya magát. A Christus szeretése sem vólt hivolkodó és

4 Actor, 10. v. erőtlen, mert, 4 Pertransiit bene faciendo et sanundo omnes oppressos
38. a diaboio ,. szerén-szerte járt, keresve kereste a szűkölködőket és

mindeneket megmentett az ördög rabságátúl. Valakit Christus szeret,
annak azt kívánnya, és ha az emberi gyarlóság nem ellenzi, aján
dékozza: hogy bűneiből felkellyen, világi kívánságoktúl üress ed
gyék, tekélletes erkőlcsökben gyarapodgyék, szent életet visellyen:
rnennyei világosságok és vígasztalások bévségével gazdagodgyék.

b Joan. 3.v.16. A mi nagyob, 5 Animam posuit, életét letette, hogy üdvösségre
vigye szerelmesit.

Hogy pedig híveit édesdedben indítcsa a mennyei jókra, világi
áldomásokkal-is látogattya őket, mert az egész Evangeliom folyása
teli azzal, hogy Christus az éhezőket táplálta, a halottakat fel
támasztotta, a betegek gyógyításában úgy nyughatatlankodott,
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hogy 1 sokszor arra-való üdőt és ürességet sem talált, melyben l Marc.3.v.23.

eledellel vastagítaná fáradott testét. De valamit cselekedett, valamit cap. 6. v. 3l.

szenvedett, mind arra czélozott, 2 Ut sanctificaret, et exhiberet glorio- 2 Ephes. 5. v.

sum ; hogy lelki jókkal szenteIlye és örök dücsösségre vigye sze- 25.

relmes fiait és tanítványit.
Ennek a szeretésnek követését parancsollya Christus : 3 Hoc 8 Joan.15. v.12.

est prceceptum meum, ut diligatis invicem) sicut dilexi vos. Mert cap. 13. v. 34.

nem elég azt kívánni felebarátunknak, a mivel testi élete tápláltatik,
óltalmaztatik, egésségben tartatik; nem elég világi tisztet és értéket
szerezni néki, hogyalkalmatoson és kedvére éllyen: hanem első-

ben és fő-képpen lelki jókat kíván az igaz szeretet. Azt akarja,
hogy felebaráttya bűneiből kitérjen, Istennel megbékéllyék, szentűl

éllyen, örök bóldogságra jusson. De azért nem oly sovány és
fösvény az atyafi-szeretet, hogy szóval és hivolkodó kívánással
megelégedvén, csak eléb mutasson; <Ite calefacimini, saturamini ,. 4 Jac, 2. v. 16.

eredgyetek. egyetek és melegedgyetek, hanem, 5 Opere et veritate) 51. Joan. 3. v.

valósággal és cselekedettel segíti szűkölködő attyafiát ; noha mikor 18. 17.

világi jókat kíván és ád, oly móddal és mértékkel kívánnya és
osztogattya ezeket, a menyire szükséges és hasznos a lelki jókra;
a menyire segítik és nem tartóztattyák a mennyei bóldogság el-
nyerését. Mert, 6 Qui amat homines, amare debet) aut quia justi 6 August. l. 8.

t t t . t . t . . . t' . d b t de Trinit c 6sun, au u sin JUs 1: 51C emm e seipsum qU1sque amare e e) in fin·e.· .

aut quia justus est, aut ut sit justus ; azért kel szeretnünk fele
barátunkat, hogy igaz, vagy azért, hogy igaz légyen.

Ötödik tulajdona a Christus szeretésének az, hogy kegyes,
irgalmas, nagy-tűrhető. Természetes mi-vólta az igaz szeretetnek
az, hogy, 7 Patiens est, omnia suffert. non irriiaiur, non cemu- 71. Cor. 13. v.

latur ; sokat tűr békeségesen, haragra nem indúl, irígységet és 4.5.

egy-másra-törést kirekeszt. Ezek a Christus életében leginkáb tűn

döklöttek, Bár ne szóllyunk arrúl, mely nagy szelídséggel ment a
halálra és iszonyú szenvedésekre, nem zúgolódván, nem panaszol
kodván, nem háborogván : csak az jusson eszünkbe, mit mivelt,
mikor Samariá-ban szállást nem adának néki. Szent Jakab és Szent
János, 8 megháborodván embertelen gonoszságán a várasiaknak, 8 Luc. 9. v. 53.

azt mondák: Uram, ha akarod, szállítcsunk tüzet az égből és 55.

égessük-fel ezeket. Christus megfeddé őket: nem tudgyátok (úgy-
mond) ki fiai vattok : Filius hominis non venit animás perdere,
sed saluare ; nem azért jöttem én, hogy valakit elveszessek, hanem
hogy üdvözítesem a lelkeket.

46'
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Ezt, a szeretetnek minden idegenség-, gyűlölség.., irígység-nélkül
való tisztaságát kivánnya Christus, hogy kövessük. Azért mi-kép
pen láttyuk, hogy az anyák és jámbor feleségek, fiok- és urok-körűl,

fő-képpen betegségben, nagy kedvel és fáradhatatlan tűréssel for
gódnak; minden munkát, minden törődést és nyughatatlanságot
elviselnek ; ha zúgolódik, ha szitkozódik, ha kedvetlenkedik a beteg,
azzal tűrhetetlenségre nem indúlnak, hanem szánakodásra; mert a
szeretet minden tűrést édessé tészen: azon-képpen a hol igaz

Vide Conc. 1. atyafi-szeretet vagyon, künyűk a felebarátunk terhei; de a hol
Domtpin. tXX1Vt' szeretet nincsen, akár-mely kis vétek-is halálos tűrhetetlenséget
pos en ecos .

szerez. Dávid-nak a Jerusalem leányi azt éneklék, hogy tíz-ezert
vágott-le az ellenségben. A dícsíret hiuságos szél-szó ; annál hiu
ságosb, ha aszszony dícsír, mert künnyen szóllanak és nem igen
mélyen gondolkodnak az aszszonyok; ha pedig hadakozó dologrúl
dícsír az aszszony, annál-is csekélyeb dícsírése, mert ahoz ő sem-

I 1. Reg. 18. v. mit nem ért. De mivel Saul nem szerette Dávidot, l úgy tetczett
8.9. néki, hogy ezzel a dícsírettel kivonták fejéből coronáját, és halálra

itílte Dávidot érette. Ennél csudálatosb, a mit cselekedett Salamon :
23. Reg. 2. v. mikor édes annya kérte vólna, 2 hogy Adonias-nak adgya feleségűl

20.22. 25. Abiságot: úgy megháborodék Salanion. rnint-ha országából ki akar
nák űzni; és mingyárt megöleté a báttyát Adoniasi. ezért a kérésért ;
mert a hol szeretet nincsen, akár-mely kis dolog-is, szenvedhetetlen

3 Esther. 5. v.9. terh. Aman-nak halál vólt, 3 hogy Mardochaus a király házában
'Joan. 12. v. ült; a sidóknak úgy tetczett, hogy 4 az egész világ Christus-után

19. tódúlt, mivel tizen-két halászt láttak utánna. Egy szóval: teli irígy
séggel, a kiben szeretet nincsen.

INVIDIA. Az irígység igyenesen ellenkezik az atyafi-szeretettel, és mint
a moly vagy szú-féreg, minden szépségét és erejét felbontya a
keresztyéni tekélletességnek. Azért mongya a Bőlcs, hogy az irígy,

'Sap. 6. v.25. 5 Non est particeps sapientia, nem részes az isteni bölcseségben,
6Sap. 2. v.2-:1. hanem ördögi erkölcsbe öltözik; mivel 6 az ördög irígysége hozott
1 .25. minden veszedelmet a világra, és 7 Omnis peccator imndus ; min
a ~~~:·5~·V~·21.. den bűnnek fészke vagyon, a hol irígység vagyon. 8 Megöli lelkét
9 Pro. 14. v.30. az irígy ember; 9 maga testét és velejét fogyattya, mivel annak

nem árt, a kire irígykedik, magát pedig szomorusággal emészti.
10 Ga1.5. v. 21. Számlálván Szent Pál 10 a bűnöket, mellyek kirekesztnek Meny

országhól, gyilkosság és bálványozás-meílé veti az irígységet.
II S. Thom. 2. Igazán írja Szent Tamás, II hogy nem irígy, a ki bánnya

2. qu. 36, másnak eló-mentét j ha csak azért bánnya, mert attúl tart, hogy
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gonoszúl élvén szerencséjével, magának veszedelmet, másoknak
bút és gondot szerez. A ki így bánkódik, nem felebaráttya javán
bánkódik, hanem azokon a gaJyibákon, mellyektűl nem ok-nélkül
retteg. Az sem irígy, a ki csak a maga fogyatkozásán bánkódik;
látván, hogy nincsenek ő-benne azok a testi lelki jók, mellyek
felebaráttyában találtatnak.

Az irígység tehát akkor vagyon, mikor valaki felebaráttya Plutarchus, t.

javát bánnya és azért szomorkodik, hogy eléri, vagy megelőzi őtet Sy;:.o~~ac.
jósággal vagy külső böcsülletes állapatokkal, mert maga kíssebségé- Invidet et Can·

nek és kárának tartya ha valaki nagyob vagy egyenlő hozzája. tor cantori, et
, egenus egerio.

Ennek a véteknek eggyik gyökere a kevélység és világi
dücsösség-kívánás, 1 úgy-mond Szent Pál. Mert a kik értékből és 1 Gal. 5. v. 26.

tisztekből emberi dícsíretet és csudálkozást keresnek, azok esnek
irígységbe. Másik gyökere a bolondság. Mert azt akarná az irígy,
hogy csak néki világoskodnék a nap, csak ő-reá terjedne az Isten
irgalma. És eszébe nem vészi, a mit Keresztelő János 2 mondott, 'Joan. 3. v. 26.

mikor őtet Christus-ellen irígységre akarták indítani: hogy senki
magának többet nem vehet, hanem a mit Isten ád. Azért kinek-
kinek meg kel az ő mértékével elégedni.

Kirekeszti azért a tekéIletes szeretet az irígységet, sőt, 3 Con- 8 1. Cor. 13. v.

gaudet ueritati, örűl felebaráttya javán és áldással mongya min- 6.

deneknek : 4 Frater noster es, ereseas iJt miltia : én atyámfia vagy, 'Gen. 24. v.

ezer ennyit nevekedgyél. A mit pedig illyen jó akarattal kedvel 60.

felebaráttyában, 5 azt magáévá tészi: Nostra sunt; quce amamus fi Greg. 3. Pa·

in aliis, et antantium fiunt, quacunque amontur 1'n nobis. Mert ha stor::~. tl~mo.

egyebek bűnét és bűntetését 6 magáévá tészi, a ki javallya, mivel 6 Rom. I. v.

Isten hajlandób a jutalmazásra, hogy-sem a bűntetésre : bizonyos, 32.

hogy amely jóságot másban javallunk, annak érdemét és jutal-
mát miénké tészük. És ha a világi szeretet azt cselekedheti, a mit
Josafát mondott Járani- nak: 7 Qui nieus est, tuus est, equi mei, 74. Reg.3. «»,
equi tui ; tiéd, a mi enyim: sokkal inkáb a mennyei igaz szeretet
miénké tészi azok javait a kiket szeretünk.

Meghallátok nem -csak kötelezését és méltóságát az atyafi- II. RÉSZE.

szeretetnek, hanem azt-is, rninérnü cselekedeteket kíván Christus
ennek tekélletességére. Lássuk immár, mely sok és nagy okok
indítnak az atyafí-szeretésre. És, mivel vége nem lenne, ha eggyen-
ként elő-számlalnők azokat a fontos okokat, mellyek felebarátunk
szeretésére izgatnak és gerjesztenek: rövideden csak háromrúl
emlékezem.
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12 1. Joan. 3.
v. 14. 15.

13 1. Joan. 3,
vv l O,

14 1. Joan. 4.
v.8.

ELSŐ esztenünk felebarátunk szeretésére az, hogya mint hal
lók, nem-csak sokszor és sok-képpen parancsolta Isten az atyafi
szeretetet, hanem ennek nagy jutalmit mutogatta: nagy bűnteré

sekkel fenyegette, a kik ettűl üressek.
Legtekíntetesb és üdvösségesb haszna az atyafi-szeretetnek az,

l 1. Joan. 4. v. hogy Isten kedvébe és szerelmébe külömben nem juthatunk, l hanem
21. 20. ha atyánkfiát szerettyük. Azért, valaki felebaráttyát nem szereti,

hazud, ha azt mongya, hogy Istent szereti; mert a láthatatlan
Istent nem szeretheti, a ki nem szereti szeme-előt forgó attyafiát.

2 l. Joan. 5. v. ÉS 2 valaki Istent szereti, bizonyos, hogy az Isten fiait-is szereti.
1. 2. Eggyüt jár tehát az Isten szeretetivel és hozzánk-való jó akarat-

a 1. Joan. 3. v. tyával felebarátunk szeretése ,3 mivel úgy, és nem külömben,
15. lehetünk Isten kedvében, ha atyafi-szeretet lészen bennünk.

4 Coless. 3. v. E mellet, okát adván Isten, miért kel, 4 Super omnia, ante
14. omnia : mindenek-felet és mindenek-előt az atyafi-szeretetet gyakor-

5 1. Pet. 4. 8. lanunk, azt mongya: 5 Charitas operit multitudinem peccatorum ;
6 Prov. 10. v. hogy a bűnök sokaságát elóltya a szeretet. 6 Universa delicta operit

12. charitas " nem lehet annyi vétek, hogy a szeretet el ne fedezze;
'1. Joan. 3. v. mivel Isten ígérte, hogy valaki felebaráttyát szereti, 7 Transtatus

14. est de morte ad vitam, a bűnök halálából lelki életre vitetett és
8 Luc. 7. v. 47. megbocsátva vannak bűnei; 8 Quia dilexit multusn, mert szeretet

vagyon benne. Lehetetlen azért, hogy az atyafi-szeretettel eggyüt
9 1. Joan. 4. maradgyon a halálos vétek; hanem, 9 Si diligimus inoicem, Deus

v. 12. in nobis manet; mihent felebarátunkat szerettyük, mingyárt belénk
költözik Isten és kirekeszt minden bűnöket.

10 Matt. 10. v. Igéretekkel-is édesít Isten a szeretetre, mikor 10 egy ital hideg
42. vízért, mellyet szeretetből adunk, Meny-országot igérte; mikor az

II Matt. 25. v. utólsó ítélet sentenciájá-ban, 11 mellyel az igazakat jutalmazza, egyéb
35. okát nem számlállya az üdvözítésnek , hanem az atyafi-szeretet

cselekedetit, mivel azok hatalmason foganatosok üdvösségünkre.
Hogy akik ígéretekkel nem hajolnak, félelemmel lágyúllya

nak, azt mongya Isten, hogy: 12 Qui non diligit, manet in morte ;
qui odit fratrem, homicida est; non habet 'vitam ceternam, 13 non
est justus, 14 non novit Deum ; halálban vagyon, a ki felebaráttyát
nem szereti; gyilkos, a ki gyűlőli; mind eggyik, mind másik
örök bóldogságból kirekesztetík. Szörnyű ostor, rettenetes fenyíték
ez, mivel kétszeres halálra itíltetnek, a kik felebaráttyokat nem
szeretik: e világon Istennek lelkek-elevenítő malasztyátúl meg
fosztatnak, a más világon Isten színe-Iátásából kirekesztetnek.
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9 Joan. 17.
v. ll.

MÁSODIK dolog, mely minden kemény szíveket szeretetre indít
hat, az, hogy amely jó akaratot felebarátunkhoz mutatunk, Christus
azt úgy vészi, mint-ha magával cselekednők. Úgy bánik Isten
velünk, mint a gazdag áras, ki azt írja adóssának, hogy ezt a
kéz-írást látván, adgyon elégséges kőltséget a czédula-rnutatónak,
és valamit ád, úgy bé-vészi adósságában, mint-ha magának adná.
Minnyájan sok javait vettük Istenünknek, sokkal vagyunk adósok
néki. De mivel ő, 1 Nullius indiget, nem szűkölködik javaink-nélkül, 12. Mach. 14.

decrétomat adott, hogy felebarátinknak fizessük, a mivel néki tar- v. 35.

tozunk; és arra kötötte magát, hogy, 2 Quod uni ex fratribus meis 2 Matt. 25.

minimis fecistis, mihi [ecistis ; valami jót cselekeszünk legkisseb v.40.

atyafival, ő-véIle cselekeszük. Mert miképpen felebarátunk bántását
Isten úgy vészi, mint-ha 3 Pwpillam oculi, szeme fényét sértegetnők. 3 Zach. 2. v. 8.

mint-ha 4 magát háborgatnók; sőt maga adósságit künnyebben 5 meg- 4 Act. 9. v. 5.

d lzá k h f l b . t b l t" 6 Matt. 18enge te a gonosz sza ganax, ogy-sem e e arat ya o yga asat ; v. 32. .

azon-képpen maga javának tartya, a mit felebarátunkal cselekeszünk.
És azt akarja, hogy ne nézzük, ha érdemes javaink vételére fele
barátunk, hanem azt gondollyuk, hogy ezzel és sokkal többel tarto-
zunk Christusnak, a kinek adgyuk, valamit felebarátunknak nyújtunk.

Továb: hogy a Christus tanítványi az ördög csordáitúl, az
Isten fiai az ördög fattyaitúl kiismértessenek: jelt és bélyeget adott
Isten, mely kimutattya fiait, juhait és tanítványit, mikor azt mon-
dotta.: 6 In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dileciio- 6 Joan. 13.

nem habueritis ad inoicem : édes tanítványim, noha csudákat cse- v.35.

lekesztek, noha mennyei bőlcseséggel tellyesek lésztek, de nem
ezek a bélyegek, mellyekből megismértettek, hogy én tanítványim
vattok: hanem csak az, hogy egy-mást szeretitek. 7 In hoc mani- 1 1. Joan. 3.

festi sunt filii Dei, et filii diaboli : non est ex Deo, qui non diligt't v. 10.

[ratrem ; abban külörnböznek az Isten és ördög fia, hogy aki
attyafiát nem szereti, nem Istentül-való. Mert miképpen 8 a keresz- 8 Act. 4. v. 32.

tyénség sengéjében egy szívök és lelkek vólt a híveknek, úgy a
töb igazakon tellyesedett, a mit Christus buzgó szűvel kért Szent
Attyátúl, 9 és egy akarat vagyon bennek.

Ha azért Christus tanítványi, fiai és örökösi akarunk lenni,
szeressük felebarátunkat. És mikor az ördög haragra indít, vagy
arra izgat, hogy kíméllyük javainkat felebarátunk szükségében:
jusson eszűnkbe, hogy Christusra haragszunk, ha felebarátunkra
haragszunk; meggondollyuk, mely gyalázatos háladatlanság, ha
kírnéllyük Christustúl javainkat, ki mí-tőllünk Vérét nem kíméllette.
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HARMADIK dolog, mellyel felebarátunk szeretésére hatalmasen
vonatik akaratunk, az, a mivel Malachias serkegette a sidókat
egy-más szeretésre. Azt mongya azért a Proféta: vallyon nem
minnyájan egy első Atyátúl szárrnaztatok-e P Vallyon nem azon

l Mal. 2. v. 10. Isten teremtett-é fejenként titeket? l Quare ergo despicit unusquisque
fratrem suum, violans pactum patrum? Miért útállya tehát valaki
attyafiát ? miért bontya-fel a vér kötelességét, az atyák szövetségét?

2 Sap. 4. v. 1. Minden királyok, császárok azt mondhattyák, a mit Salamon: 2 Sum
homo, similis omnibus,. ex genere illius qui prior factus est,' hasonló
ember vagyok mindenekhez; nemzetségemből,vér-szeréut atyámfiai,
valakik azon-egy első atyátúl származtak.

Ennek-felette egy lelki és mennyei Atyánk vagyon, ki az
3 Matt. 23. égben lakik: 3 Unus est Pater oester, vos autem omnes fratres estis;

4 l~j:~~. 5. mí pedig minnyájan atyafiak vagyunk; 4 Nati Dei, Isten szülötti
v. I. 2. vagyunk; 5 Fratres Christi, Christus attyafiai vagyunk. Illyen hatal

~~~t~~'8~~~'/~' mas Úr fiával, a Júda neméből származott győzhetetlen Oroszlány
25. v. 40. etc. attyafiával ki mér gyűlőlködni? Ki nem szeretné, a kit Isten úgy

szeretett, hogy fiává fogadta; a kit Christus annyira böcsüllött,
hogyatyafiságába bocsátotta, Szent Vérével megváltotta, mennyei

6 !.Joan. 4. királyság boldogságára rendelte? 6 Si Deus dilexit nos, et nos debe-
v. 11. mus altendrum diligere" a kit Isten méltónak itílt szeretésére, miért

nem kel azt szeretnünk? A kinek szerelmes fia vagy kedves attyafia
vagyon, gondollya meg, mint tetezenék, ha fiát vagyattyafiát
tapodná, gyalázná valaki szeme előt? és eszébe jusson, hogy oly
szemmel és szűvel nézi azt Isten, a ki bántogattya felebaráttyát :

7 Eceli. 34. 7 Quasi) qui victimat filium in conspeeiu patris; mint nézi az atya,
v.24. mikor fiát rnészárolná előtte.

VÉGEZETRE: minek-utánna Christus minket megvett Szent Véré
vel és a Keresztség-által magába óltott, minnyájan Christus tagjai

8 1. Cor. 12. vagyunk: 8 Estis corpus Christi, membra de membro: 9 Corpus ejus,
9 Ep~: :.8~. 30. de carne ejus, et de ossibus ejus ; az ő Testéből és nemzetségéből
)1), Eph. 4. v. 4. vagyunk: egy-másnak 1°lnvice1n membra, tagjai vagyunk. Ha Christus

tagja minden felebarátunk: tehát úgy böcsüllyük őtet, mint Christus
tagját; úgy kerűllyük, hogy meg ne sércsük, mint távoztatnók a
Christus Teste sérelmét. Ha mí tagunk minden felebarátunk: tehát,

Il Eph.5.v.29. mivel II senki maga testét nem gyűlőli, hanem óltalmazza, szeres
121. Cor. 12. sük és segítesük felebarátunkat. Nézd, 12 az ember testében menyi

v. 12. külörnböző tagok vannak? ki felsőb, ki alsób; ki nagyob, ki kis-
seb; eggyik sem itíli másikát haszontalannak, mert minden tag
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minden tagnak szükséges: mindenik segíti a másikat. A szem a
lábnak lát, hogy járhasson; a láb a kéznek fárad, hogy munkára
mehessen; a gyomor minden tagoknak főz. Azért eggyik rész a
másikat segíti, fájdalrnit érzi, nyavalyáit orvosollya. Ha megsérszik
a láb, a nyelv kiált, a szem megnézi, a kéz kivonnya a tövisset.
Illyen szeretetet és segítséget kíván Szent Pál felebarátunkhoz.
Christus sem akarja, hogy senki csak magának földi vagy mennyei
jókat kérjen Istentűl, hanem egyenlő-képpen a töb szűkölködő

tagoknak ; nem akarja, hogya minden-napi könyörgésben azt rnon-
gyuk: 1 én Atyám, adgy nékem kenyeret, bocsásd-meg bűneimet: l Matt. 6. v. ll.

hanem a mí jót kérünk, azt akarja, hogy közönségesen minden Lucre, 11. v. 2.

tagoknak kérjük, hogy így, 2 Participes simus omniwm timeniium. "Psa!. 118.

Deum, minden tagnak haszna légyen minden jókban, és, Unus- v.63.

quisque auxilieiur frairi suo, eggyik kéz másikat mossa, eggyik Isai. 41. v. 6.

tag másikat segítcse. Mert, Glutino bonum est, a szeretettel jól egybe- v.7.

enyveztetnek a külörnbözó tagok, erőssödnek a gyenge részek;
mivel igazán mondotta és az egybe-kötött nyólczvan nyilak pél-
dájával ismértette Scylúrus király, 3 hogy a hol eggyesség vagyon 3 Plutarch. 1.

az atyafiak-közöt, senki véllek nem bír: szakadozva mindeniket de Garrulit.
• ultra medium.

eggyenkent megronthatni.
Mind ezeket értvén, keresztyének: szeressük egy-mást, mint

Isten fiait, mint Christus attyafíait, mint magunk saját tagjait:
4 Honore invicem prceueniamus : abban légyen versengés közöttünk. 4 Rom. 12.

ki győzheti-meg felebaráttyát böcsülléssel, segítséggel. Es" "Subjecti 5EPhv~S~~"V.21.
invicem, "Supcriores arbitremur invicem; ki-ki közzűllünk, íele- aphilip.2.v.3.

baráttyát magánál Isten-előt kedvesbnek itílvén, egy-másnak enged-
gyünk, egy-más terhét visellyük, egy-más javát keressük, hogy
az atyafi-szeretőknek ígért bóldogságot elnyerhessük. Melyre segít-
csen az Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen.

T ANUSÁGOK A MÁI EVANGELIOMBÓL.

Első tanuság.

AZ EMBERI NEMZET ROMLÁSÁRÚL.

A latroktúl sebesíttetett ember és a samaritánus példájából
ismérteti Christus, kicsoda felebarátunk és mit kíván tollünk az
atyafi-szeretet. De lelki értelemben a Jerusalem-ből, 7 az-az békeség- 7Tolctus, An

not. 64. in Lu-
látásából Jerikó-ba, az-az hóldnak álhatatlanságába ment emberen cam

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 47
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Ádámct és maradékit értik a Szent Atyák. A nyúzó-fosztó és sebe
sítő tolvajon a kígyó-által szólló ördögöt magyarázzák, samari
tánus- nak, az-az őrizőnek Christust ismérik, ki egyedűl feléppítette
és meggyógyította a romlott emberi nemzetet.

Hogy romlásunk nagy-vóltából mennyei szabadítónk könyörű

letességét mélyebben érthessük, három dolgot kel megtekíntenünk :
először, minémü böcsülIetes testi, lelki állapatban vólt az ember
épségében, minek-előtte vétkeznék. Másodszor, mely nagy bűnök

sebeivel erőtlenedett lelke, mihent engedett az ördög kisztetésének.
Harmadszor, mely sok és nagy nyomorúságok szállottak az első

emberre és maradékira, a bűnök sebei ből.
ELŐSZÓR azért: az első emberek lelkét mennyei bőlcseségek és

tudományok nagy-vóltával teli töltötte Isten a teremtésben. Mert,
I EccLl7.v.5. 6. l Disciplina intelleetus replevit illos. creaoit illis scieniiam. Spiritus :

sensu implevit cor illorum , értelem tudományát, lelki bőlcseséget

teremtett bennek, szívöket tellyesítette okossággal. Nem csekély
és vékony bőlcseségrűl emlekezik a Szent Lélek, hanem olyrúl,
mely , Replevit intellectum; implevit cor ; teli töltötte értelmeket
és akarattyokat. Nem emberi munkával szerzett bólcseségrűl szól,

2 Gen. 2. v. 19. hanem a mellyet Isten, creauit, 2 teremtett. És, hogy ennek a ből

cseségnek jele adatnék, mingyárt a teremtés-után neveket adott
Ádám minden állatoknak. Nagy bőlcseség kívántatik (úgy-mond

s Plato, Plato 3), hogy valaki alkalmatos nevet adgyon mindennek, de kivált-
in Cratylo. képpen a sidó nyelven, mellyen a szók annak, a mit jegyeznek,

'Euseb.lib. 11. 4 erejét és tulajdonságát jelentik. Azért, a ki sidó nyelven nevezett

E
de pra:~parat4' minden állatokat, tudni kellett annak minden állatok tulajdonságit.Yang. cap. •

Nem-csak tudománnyal, hanem szeatséggel-is ékesítette Isten
6 Eccl. 7. v. 30. az embert, mihent teremtette. Mert, 5 Fecit Deus hominem rectum,

Isten az embert igyenesen teremtette, semmi bűnök horgadása nem
6 Gen. 8. v. 21. vólt benne; mint az-után hajlott, 6 Sensus et cogitatio prona in
'Eccl.17.v. 1. 2. ma/um, gondolattya és vágyódása a gonoszra. Mert, 7 Deus ad

imaginem suam fecit homincm, et secundum se. vestivit eum vir
tute; Isten az embert maga képére teremtvén, Secundum se, maga
hasonlatosságára megruházta őtet jósággal. Innen vagyon, hogy

8 Colos. a.vrc.Szent Pál nem egy helyen 8 Isten képe újításának nevezi a szent
Ephes. 4. v. 24. ség-által-való ékesítést; mivel nem egyéb az Isten képe, melyben

ember teremtetett, hanem a szentségek és jóságok hasonlatossága.
Ha azért Isten az ember testét illendő nagyságban, szépségben,
erőben teremtette, rnivel a földön dücsösségesb ékessége a léleknek
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nincsen a szentelő malasztnál, el kel hinni, hogya lelket illyen
ékesség-nélkül nem hadta, a kinek gongya vólt a test ékesítésére.

E felet az első ember lelkét oly irgalmas gond-viselés bév
ségével őrzötte és vastagította Isten az eset-előt, hogy semmi
indúlati nem vóltak a testnek akarat választása nélkül, semmiben
nem ellenkezett a test a lélelkel, semmi szomorúság, semmi gyönyö
rűség meg nem homályosíthatta az akaratot. Mert világos szókkal
taníttya Szent Pál) 1 hogy a bűn-által vagyon bennünk a testi l Rom. 7. v. 17.

vágyódások ellenkezése. Azon-képpen az ember testét, 2 Creavit 2 sa~~2~~: 23.

inexterminabilcm, úgy teremtette Isten, hogy meg ne halna. Mert
noha, aMartalis erat conditione corporis, immortalis erat multiplici 3 August. lib. 6.

beneficio Conditoris ; a test mivóltához-képest meghalhatott vól~a, L~;c;ae;~~i. ~~.
de Istennek kegyelmes jó-téternényivel a haláltúl őriztetett. Es,
4Invidia Diaboti. 5 et peccaium ; ördög irígysége és a bűn hozta 4 Sap. 2. V. 24.

a halált e világra. Azért, ha Ádám nem vétkezett vólna, mentek 5Rom.5.v. 12.

válnánk a halál félelmétűl, mert oly fát teremtett vólt Isten a
paradicsomban, hogy annak gyümölcsével élvén, 6 In ceternún: 6 Gen. 3. v. 22.

viveremus, örökké éltünk vólna. A vénség alkalmatlanságit, a halál- Hc::r: ~:~: ~3.
előt-járó betegségeket nem érzettük vólna, mivel csak oda fér a
vénség, a hol, Quod senescit, prope interitum est) halálhoz közel-
get, a mi megvénhedik. A vétek-előt tehát, 7 Viucbat homo in 7 August. 14.

paradiso sicut volebat, quamdiu. uolebat, vivebat sine ulla egestate ,. Civit.cap.26.

ita semper vivere habens in potestate. Nullus intrinsecus morbus,
nullus ietus metuebatur extrinsecus. Summa in carne saniias, in
anima tranquillitas : úgy és annyit élt vólna ember, menyit akart
vólna, sem belső betegségek, sem külső verések nem árthattak
vólna, mert 8 az élet-fa gyümőlcse ifiuságát erejében és egésséges B August. 13.

szépségben tartotta volna mind-addig, míg Istentűl rendelt órá- Civil. c. 20. 23.

ban halál-nélkül Meny-országba ragadtatott vólna. Egy szóval, oly
állapatban vólt ember paradicsomban, melyben, vNullum bonum 9 August. 14.

aberat, quod recta rafia optare potuii, nullum malum aderat, quod Civil. cap. 10.

hominis carnem vel animam offenderet ,. semmi jónak fogyatko-
zása, semmi testi vagy lelki bántások sértegetése nem találtatott.

MÁSODSZOR: 10 ezt a bóldog állapatot megirígylé a pokol-béli 10 Num. 22.

ördög és miképpen a Bálaám szamara nyelvét mozgatván az v. 28~.2~:~t. 2.

angyal, szót adott általa, úgy az ördög a kígyó-által elsőben

Évát és annak segitségével az-után Ádámot sok bűnökkel sebe-
sitvén, az ártatlan állapat javaiból kiforgatá és magával jó-tehe-
tetlenűl mezítelen hagyá.

47*
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l l. Tim. 2.
v.14.

2 v. 12.

3 Eccli. 10.
v. 15.

Tob. 4. v. 14.
4 Gen. 3. v. 5.

Hihető, hogya csalárd ördög elsőben csudálkozva dícsírte
azt a gyönyoruseges lakást és bóldog állapatot, melyben vólt az
ember; de azt a fogyatkozást találta benne, hogy nem szabad egy
szép fának gyönyörűséges gyümölcsében enni; mert mint-ha rabok
vólnának az emberek, félelem igáját vetette Isten nyakokba, és
akarattyokat megkötötte, hogy ne ehessék, a mit akarnának. Ennek
pedig miért kellett lenni? Nám * a barmok szabadgyában harapnak
minden fűveket, miért kel az embert roszszabb állapatban hadni?
Ezen Éva megütközék és azt álítván, hogy jó-akarója az Angyal,
a ki szóllott a kígyóból, kinyilatkoztatván előtte gondolatit, öreg
bíteni kezdette súllyosságát az Isten parancsolattyának. Nem, hogy
megennünk (úgy-mond), de illetnünk sem szabad nékünk azt a
szép, gyönyörűséges gyümőlcsöt; sőt, mint-ha az ember roszszab
vólna egy almánál, életünk vesztése-alat tíltattunk az egy gyü
mőlcskétűl. Látván az ördög, hogy fog a szó Éván, továb menvén,
elsőben a halál félelmét vette-ki szivéből, és az Istent hazuggá
tévén, reá-felelt, hogy meg nem hal ettűl a szép, gyönyörűséges

gyümölcstúl. Végezetre titkon megsúgta Évá-nak, hogy Isten azt
a gyümölcsöt írígységből tilalmazta, nem akarván, hogy az ember
mindenestűl egyenlő légyen magához; mert, ha azt a gyümölcsöt
megkóstolnák az emberek, a mindent-túdó Istenhez hasonlók len
nének, jót és gonoszt tudnának. Megmaszlagosodék Éva a méltó
ság és tudomány -kívánással, és Istentűl, núnt-ha írígy és hazug
vólna, elidegenedvén, a fához ballaga ; addig gyönyörködteté szemeit
a gyümölcs nézésének szépségében, addig folya nyála édességére,
hogy végre leszakasztá és megévé. Egy szóval: 1 Mulier seducta
est; az aszszony megcsalatott és férjét megejtette. Azért mongya
Szent Pál, hogy 2 az aszszonynak nem szabad tanítani. Mert, ha
épségben-is oly gyarló vólt, hogy az ördögtúl megcsalatott és
ő-általa az ura megesett; menyivel künnyebben megcsalátik mos
tani állapattyában?

A pokol-béli tolvaj egy alma-étellel öt bűnök sebeibe ejté
Évát, mellvekből a Kereszt-fára feszített Christus öt sebeivel kellett
kigyógyúlni. ELSŐ bűne és sebe Évá-nak kevélység vólt. Mert a
Szent Irás 3 nem egyszer mongya, hogy minden bűnnek és veszély
nek kezdete a kevélység. Azért Éva nern-csak akkor esett kevély
ségbe, mikor 4 az isteni hasonlatosságra, a jónak és gonosznak
tudására gerjedett kívánsága, hanem akor-is, mikor okát nem lát-

* Lám.
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ván, miért parancsolta Isten, hogy ne egyék a tudomány-fa gyü
mőlcsében, illetlen és méltatlan dolognak itílte, hogy szabadsága
megköttetett. MÁSODIK sebe Évá-nak a hitetlenség vólt. Mert a mit
lsten világos szókkal, rninden kételkedések jelenségi-nélkül mon-
dott, 1 tudni-illik, hogy amely nap észnek a tilalmas gyümőlcsben, I Gen. 2. v. 1i.

testi halálra itíltetnek és lelki halállal meghalnak: azt Éva bizony-
talannak vélte, és kételkedvén az Isten szavában, azt mondotta:
2 Ne forte moriamur ; hogy talám a gyümólcs-ételből halálok kö- 3 Gen. 3. v. 3

vetkezik. És mint-ha az Isten hazudhatna, inkáb hitt az ördögnek, Ibid. v. 4.

ki azt mondotta, hogy a gyümőlcs-étellel meg nem halnak, hogy-
sem Istennek. Az-is szörnyű hitetlenség vólt, hogy mikor Istent
írígységgel vádolta az ördög, mint-ha nem akarná, hogy az ember
hasonlatos lenne Istenhez, helyt és hitet adott Éva ennek az isten
káromlásának. HARMADIK halálos sebe Évá-nak az vólt, hogy torkos-
ságátúl Isten parancsolattyának szegésére és engedetlenségre taszít-
tatott. Mihent Istentűl elidegenedék kevélységével, ottan a testi
érzékenségek az Isten-ellen pártolt lélekre támadtak: szeme kapott
"a tíltott gyümölcs szépségén, kívánsága vágyódni kezde a gyönyö- 3 Gen. 3. v. 6.

rűséges ízek kóstolására. Azért elragadtatván a testi kívánságtúl,
megszegé az Isten parancsolattyát: megévé a tíltott gyümölcsöt.
NEGYEDIK veszedelmes vétke B'vá-nak az vólt, hogy nem elégedvén
Istenének bántásával, töre és botránkoztató eszköze lett férjének.
Mert nem-csak, 4 A muliere initium factum est peccati, az aszszony • Eceli. 25.

kezdette a bűnt, hanem, Per illam omnes morimur, ó-általa szállott v.33.

minnyájunkra a halál; mivel noha 5 Adám-rúl szállott reánk az 5 Rom. 5. v.1Z

Isten átka, de h'va ejtette bűnb~ Ádamot, és, így minden veszély- ~~C~;·l;.~.~;:
nek ö vólt kezdője és kút-feje. OTÖDIK sebe Evá-nak az vólt, hogy
mikor Istentűl kegyesen dorgáltaték engedetlenségeért, nem, hogy
vétkét megismérvén, esetit megbánta vólna és alázatoson vallást
tévén, bocsánatot kért vólna: de mentséget keresvén, a 6 kígyóra 6 Gcn. 3. v. 13.

kente a maga gonoszságát, mint-ha a más vétke mentegethetné
az ő gonoszságát.

Az Adám engedetlenségében-is öt súllyosító dolgok találtatnak,
mellyek kimutattyák, hogy soha nem vólt oly bűn e világon, mel
lyet ártalomrnal meg nem előzött az Adám vétke. ELŐSZÖR: mert
ez a bűn töb és nagyob károkba ejtette az egész emberi nemzetet,
hogy-sem mind-eggyüt a töb vétkek. Az eredendő igazságot, a para
dicsom állapattyának bóldogságát, a testnek betegségektűl és min
den fogyatkozásoktúl szabadosságát elveszteté az egy engedetlenség
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és úgy veszteté, hogy soha senki azokra viszsza nem juthat.
Ezen-fellyűl Isten árkába, örök kárhozat kötelességébe, az eredendő

bűnnek romlásába ejtette az egész emberi nemzetet; mert minnyá-
r Rom. 5. v.IZ. jan az 1 egy ember Ádám-által jutottunk erre a nagy veszélyre.
16.17.18. Hl. Azért nem-csak Ádám-nak ártott az ő bűne hanem valamenyi
l. Cor.15. v. 22. " r

romlás és nyavalya vólt és lészen az embereken, mind az Adam
bűnének sólgya és fizetése. MÁSODSZOR: mert ha Éva megcsalatott,

2 l. Tim. 2. mikor vétkezett: Ádám, 2 non est seductus, meg nem csalatott a
v, 14. kígyó hitegetésével ; mert semmi hitelt nem adott az ördög szavá

nak, sőt jól tudta, hogy veszni kel, ha engedetlenűl a tilalmat
által- hágja és a gyümőlcsben észik; mindaz-által vakmerőségre

vetemedvén, tudva és akarva vétkezett. Azt írja Szent Ágoston,
hogy miképpen Aaron a pusztában arany-borjút öntvén, nem vólt
oly tudatlan, hogy azt javallotta vólna; de hajlott a sok úntatásra:

3 August. 14. 3 Ita credendum, Adamu-n Eute, virum femince, conjugem conjug'i,
Ci vit. c. 11. ad Dei legem. transgrediendam, non tamquam verum loquenti credi

disse, seductum, sed sociali nccessitudini paruisse. Eua ergo seducta
est: quia quod serpens locutus est, tamquam uerum. accepit. Adam
ab unica noluit consortio dirimi, nec in communione peccati : azért
noha Éva megcsalatott és azt hitte, hogy igazat mond az ördög,
de Ádám meg nem csalatott, hanem látván, hogy csak másod
magával vagyon a világon, és felesége szerelmétűl viseltetvén, nem
akarta feleségét szomorítani , el sem akart szakadni tőIle veszedel
mében: azért általkodva, tudva és akarva vétkezett. HARMADSZOR:

súlIyosíttya az Adám bűnét, hogy mélységes bőlcseséggel és
mennyei tudományok titkaival tellyes vólt lelke. E rnellet semmi
hajlandóság és akarattyával tusakodó kívánságok indúlati nem
taszigálták a bűnre. Azért harcz- és tusakodás-nélkül, künnyen
ellene-álhatott minden külső kisérteteknek, fáratság-nélkül kirekeszt
hette a bűnöket; mivel az akarattal nem ellenkeztek akkor a test

4 August. 14. kívánsági. 4 Qu.anta igitur juit iniquitas in peccato, ubi tanta erat
Civit.cap.15. non péceandi jacilitas? Annál nagyob vólt tehát az Ádám gonosz-

sága, mennél künnyeb vólt a bűnök távoztatása. NEGYEDSZER, azt
5 Augustin. ilio írja Szent Ágoston, 5 hogy miképpen a Christus engedelmessége

cap. 15. annál tekíntetesb és dícsíretesb vólt, hogy halálig engedett, úgy az
első ember engedetlensége annál veszedelmesb vólt, hogy, Factus
est inobediens usque ad mortem, a halált előtte látván, még-is enge
detlen akart lenni. Miképpen az Ábrahám engedelmessége annál
böcsülletesb vólt, mennél nehezeb dologban engedett, úgy az Ádám
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engedetlensége annál gyalázatosb és veszedelmesb vólt, mennél
kisseb dologban nem akart engedni. Micsoda nagy dolog vólt
Istennek engedni, 1 De una cibi genere non edendo, ubi aliorum 1 August. 14.

ianta copia suppeiebat? egy fa gyümölcsének nem-ételében, a hol Civit.cap.12.

annyi külörnböző gyümőlcsök bévsége vólt, 2 mellyekben szabad- ~ Gen. 3. v. 2.

gyában ettek, a mint Éva mondotta? 3 Tanto majori itaque inju- 3 August. ibid.

stitia violatum est Dei mandatum, quanto faciliori posset obser-
vantia custodiri ; annyival éktelemb gonoszság vólt tehát az Isten
parancsolattyának felbontásában, menyivel künnyeb dologrúl vólt
a parancsolat. ÖTÖDSZÖR, nehezíti az Adám vétkét, hogy mikor a
kegyes Isten bűnének ismerésére és bánására izgatván, gyalázatos
mezítelenségének pironságával engedetlenségét eszébe jutatta, men-
teni kezdette magát. És nem úgy, mint Éva) 4 ki az emberi nemzet 4 Gen. 3. v. ll.

ellenségére, az ördögre akarta kenni bűnét, hanem szerelmes házas-
társát és annak óldalán, Istent ő-magát akarta gonoszságának okává
tenni. Mert azt mondotta, hogy amely aszszonyt adott Isten néki,
az vólt a tilalmas gyümőlcs kóstolásának oka és izgatója. Mint-ha
azt mondotta vólna, ha te illyen társot nem adtál vólna, bűn-nélkül

vólnék; azért, mivel, Qui causam damni dedit, daninum dedisse
videtur ,. a ki okot ád a kárra, az tészen kárt: te vagy oka ese-
temnek oly társot adván, mely veszedelemre taszított.

HAllMADSZOR, ezekből a gonosz bűnök halálos sebeiből menyi
sok és nagy romlások terjedtek nem-csak az első emberekre.
hanem maradékokra-is: nincs oly nyelv, mely elő-számlálhatná

Sommában, három rend-béli súllyos nyavalyák serkedeztek és
nevekedtek ezekből, némellyek magán az aszszonyokat, némellyek
a férfiakat, nérnellyek egyenlő-képpen mind férfiakat, aszszonyokat
illetnek.

Az aszszonyok veszélyi-közzűl eggyik az, hogy, 5 Muliipli- 5 Gen. 3. v 16.

cantur cerumnce ; mivel Éva isteni hasonlatosságot kívánt és a bűn-
nek kezdője vólt ; sokkal töb és fájdalmasb betegségek-alá vettetnek
az aszszonyok, hogy-sem a férfiak, mint egész könyvek mutattyák,
mellyeket oly betegségekrűl írtak a doktorok, mellyek a férfiakban De morbis mu-

nincsenek, hanem csak az aszszonyokban. Másik az, hogy gyakran lierum.

és szörnyű fájdalmakkal szűlnek, Semmi állat annyi kínokkal nem
szűl, mint az aszszony. A szűlés-előt-járó szédelgéseket, ímelygé-
seket, szem-homályosodásokat és egyéb sok alkalmatlanságokat
csak Isten győzné elő-számlálni. A szűlés fájdalmit pedig csak abból-is
megérthetni, hogy sok anyák életét elfogyattya és nincs egy anya,
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J Gen. 35. v.f S, a ki szüiöttét, 1 Ben-omni, fájdalmak fiának nem nevezheti. Harma
dik nyomorgatása a nyavalyás aszszonynak az, hogy íérfí birto
kában vagyon. Ha paradicsomban nem vétkeztűnk vólna, fájdalom
nélkül, vígan és oly künnyen szűltek vólna az anyák, mely kün
nyen az ért gyümölcs leesik fájárúl. És mivel az eszes férfiak,
semmit igaz okosság vezérlése-kivűl nem parancsoltak vólna fele
ségeknek. nagy örömmel engedtek vólna az aszszonyok. De a bűn

után szörnyű igájok az az aszszonyoknak, hogy kemény, hirtelen,
dühös-indúlatú férfiak darabos erkölcsét és nehéz terhét kel viselniek.

A férfiaknak is tulajdon nyavalyái vannak. Mert Isten a bűnért

2 Gen. 3. v. 17. megsoványította a földet, 2 hogy tövisseket és haszontalan bojtor
jánokat hozzon. A férfiaknak kel ezt nehéz munkával forgatni, ha
kenyeret akarnak enni, mivel Isten embernek egyéb eledelt nem

3 Gen. 1. v. 29. adott a teremtésben, hanem 3 mint a barmoknak, Comedes herbam
30~.E1tti98. terrce. a földből teremtett füveket. Azért a ki kenyeret akar enni,

4 v. 19. 4 In sudore uultus, homlokán alá-foly a veríték és úgy szerez
kenyeret. Egy szóval szamárkodás, nyughatatlanság, fáratság, törő

dés a gond-viselő ember élete e világon.
Ezeknél súllyossab romlások vannak, mellyek egy-aránt fér

fiakra és aszszonyokra terjedtek az Adám esetiből : első a testi
halál és annak elől-járói a sok számtalan betegségek, fájdalmak,
szomorúságok. Isten ő-maga jövendőllötte Adám-nak, sőt sentenciát

sGen.2.v. 17. mondott, hogy meg kel halni, 5ha a tíltott gyümölcsöt engedet
lenűl megkóstollya. Szent Pál a testi halálrúl szólván, világoson

6 Rom. ő.v. 12. írja, hogy 6 az Adám bűnével terjedett az egész emberi nemzetre
a halál. És ő-maga Isten az eset-után megmondotta, hogy a porból

7 Gen. 3. v. 19. éppült testnek 7 P9rrá kel lenni a szó-fogadatlanságért. Másik nya
valya, mely az Adám bűnéból áradott, a mezítelenség. A Szent

8Exo.32.v.25. Irás 8 sok helyen mezítelennek és szép őltözettűl megfosztatottnak
cis:~,32v~.1;- nevezi a bűnbe-esett embert, mivel az igazságnak és mennyei

Joel. 1. v. 7. jóságoknak ékes őltözetit ottan levonnyák emberrűl, mihent bűnbe

9 Gen. 3. v. 7. esik. Azért az Adám és Éva ~ szemérmes mezítelensége azt ismér-
ll. teti, hogy mind ők, mind maradékok megfosztattak az ártat

lanságnak, szentségnek, bőlcseségnek, paradicsomi bóldog állapat
nak drága őltözetitűl, a bűn-által. Harmadik veszedelme az egész
emberi nemzetnek az vólt, hogy Adám és Éva anyánkal-eggyüt,
minnyájan Isten haragjába, kárhozat torkába, ördög rabságába

~~ ~g.' ;.' ;: ~~. estünk. Nem vólt elégséges a testi halál az első bűnnek ostoro
cap. 21.v. 8. zására, hanem minnyájan, llJjvforte secunda, második veszedelmesb
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lelki halálba estünk és Istenné akarván lenni, ördög fogságára
jutottunk. Ez az utólsó és legnagyob romlás, ez az emberi erő

tűl gyógyíthatatlan sebesítés. Negyedik keserűség, mely az Adám
bűnéből fakadozott, a gyalázatos szégyen, szomorú bánat és rette
netes félelem. Mihent vétkezenek az első emberek, ottan, 1 Aperti
sunt oculi amborum, felnyílék szeme mind-kettőnek, megláták az
ördög csalárdságit, a magok mezítelen rutságát, a sok jónak elvesz
tését, a számtalan gonosznak áradását. Azért megszégyenlék ma
gokat és "elsőben, füge-levélből berhét ll- csinálának, hogy szemérem
testeket béfedeznék. Az-után 3 az Isten szózattyát halván, elrejték
magokat és meg-vallák, 4 hogy féltek; mível mezítelenek vóltak
és azért bújtak-el mint szökött szolgák. Nincs oly nyelv, mely
elő-számlálhatná a félelmeket és rettegéseket, a pironságokat és
szű-dobogásokat, mellyeket szerez a bűn a gonoszokban.

A bűn-előt az ártatlanság köntösével fedezve lévén Adam és
Éva, testi mezítelenségeket nem szégyenlették ; szemérmes sem
vólt testek, hogy azt fedezgetni kellett vólna, de mihent vétkeztek,
szemérmessé lett testek és méltán szégyenlették mezitelenségeket.
Mert, 5 Senserunt novum motum inobedientis carnis suce, tamquam
reciprocam ptenam inobedientice sua. Anima enim DEO dedignata
seroire, pristino corporis servitio destituta. quia superiorem Domi
num suo arbitrio deseruerat, inferiorem [amulum ad suum. arbi
trium non tenebat. Tunc ergo caro acepit concupisecre adoersus
spiriium ; ha az első ember nem engedett Istennek, a test sem
kezdett engedni a léleknek. Méltó-is vólt, hogya kik Uroknak nem
engedtek, alatta-valók engedetlenségét érezzék. Mivel azért a testi
indúlatok viszsza-vonyásit érzették, méltán szégyenlették romlott
állapattyokat. Ez a szégyen az Adám maradékira terjedett, úgy
mond Szent Ágoston, mert, 6 Aliarum affectionuni opera, etiam
oitiosa, non sic abscondunt ut opera libidinis, quia in ceteris, mem
bra corporis non affectio, sed voluntas mouei. Cum enim verbum
emittü iratus, vel percutit, non posset hoc facere, nisi lingua et
manus, jubente voluntate, moveretur. At vero genitales partes, ita
libido suo juri mancipavit, ut mouer« JW1~ possint. nisi ipsa ultro
surrexerit. Hoc est quod pudet :magisque fert homo spectantium
multitudincm. quando injuste irascitur hmnini, quam vel unius aspe
cium quando juste miscetur uxori ; szemérem-nélkül szitkozódunk,
verekedünk és egyéb bűnöket cselekeszünk, de még az Isten tör-

[ Gen. 3. v. 7.

2 Gen. 3. v: r.

" Gen. 3, v. 8.

4 V. 10.

5 August. 13.
Civil. c, 13.

6 August. 14.
Civil. e. 19.

* Bőrhe = subliculurn, succensorium, perizoma, alsó nadrág.

Pázmány Péter művei.VII. kötet. 48
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vénye-szeréut tisztességes házasságban-is, a bujaságot titkollyuk,
mert a töb cselekedetekben urak vagyunk; sem nyelvünk, sem
kezünk nem mozdúl akaratunk indítása-nélkül, de a bujaság indú
lati akarat-ellen támadnak és ha kedvek nincs, ha akarjuk sem
mozdúlnak. Melyből nyilván ismértetik, hogy a bűn-által oly rosz
szakká lettünk, hogy magunk testével sem bírunk és ezért oly
méltán píronkodunk, mint ha egy böcsülletes urat a maga lovásza
pofon verne mindenek láttára.

Ezek az emberi nemzetnek rettenetes romlási, halálos sebei,
gyalázatos mezítelenségi, mellyekbe ejtett minket a pokol-béli tolvaj,
kiforgatván a sok szép mennyei áldásokból : lássuk immár a nya
valyás, fosztott, sebes ember orvoslását.

Második tanuság.

A BŰNÖS EMBER IGAZULÁSÁRÓL.

A pokol-béli tolvajok-által ennyi jóktúl fosztatott, ennyi sebek
kel erőtlenedett ember gyógyúlásárúl és igazúlásárúl más köny

A Kalaúzban. vűnkben bévséges tanítást mutattunk a Szent Irásból, most rövid
sommában foglalom, a mit a római Anyaszentegyház tanít a bűnö

sök igazúlásárúl.
Sap. 10. v. 2. Először, azt hiszük, hogy miképpen Ádámot, "Eduxi; a delicto

suo et dedit illi virtutem, Isten ő-maga hozta-ki bűnéből és jóságba
öltöztette, úgy rninden bűnös embert Isten ő-maga hoz tisztaságra,

2Isai.43. v. 25. 2 Ego, ego ipse deleo iniquaatcs iuas, propter me, vagy Keresztség-,
vagy egyéb készűletek- és Sacramentomek eszközl-által. Azért,

"Concil. Tri- 3 Nec per vim naturce, nec per tegen: Moysi; 4 sem a természet,
dent. Sess. 6. sem a törvény ereje fel nem emelheti az esett embert.
4Ro:.P3.~. 20. Másodszor, azt hiszük, hogy, "Gratis justificare ideo dicimur,

cap. 8. v. 3. quia nihil eorum qua; justificationem prieceduni, sive fides, sive
b~~:d~~~·S:~~. opera, ipsam [ustificationis gratiam promereniur. Si enim gratia

6. c. 8. est, jam non ex operibus, alioqui gratia jam non est gratia. 6 Meri-
F~po~:~.l~::. 6S. toria causa jtcstificaiionis, est Dominus noster Jesus Christus ,. qui

Tit. 3. v. 7. sua sanctissima passione, nobis justificationem. meruit ; sem magá-
6 Tl'1d. Sess, 6. l isnak k"' 'l' t ' d l h "cap. 7. na c, sem masna sen 1 Igazu as nem er eme, anem o-maga

Christus szent halálával érdemlette igazulásunkat. Azért átok-alá
7 Corteil. TM vettyük, a ki nem hiszi, 7 Neque remitti, neque remissa unquam

Sess. 6. c. 9. [uisse peccata, nisi gratis, divina niisericordia, propter Christimi ;
hogy soha meg nem bocsáttattak, meg sem bocsáttatnak bűneink,
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hanem mí-reánk-nézve ingyen, Isten irgalmából, a Christus érde
méből.

Harmadszor, azt hiszük, hogyaChristus halálával érdemlett
igazúlásban nem részesűlünk külö mben hanem l Keresztséz-által l Trid. Scss. 6., , b' '"

vagy, ha az után megestünk, 2A Dei per Christum, prteoeniente 2 Ea~:~ 'sess.

gratia, qua nullis existentibus meritis, excitamur ,. a Christus érdemé- cap. 5.

ből adatott előző-malasztyával, minden érdemünk-nélkül, felébresz-
tetünk és 3 nemcsak hiszük, hogy igazak az Isten mondási, mel- a Ibid. c. 6.

lyekkel a megtérő bűnösöknek bocsánatot igért, hanem isteni féle-
lemmel megindíttatunk, az Isten irgalmasságában reménségünket
vettyük, hogy megkegyelmez Christusért ; végezetre Christust, min-
den igazság kút-fejét szerettyük, bűneinket gyűlőllyük, életünk
jobbítását eltekéllyuk. Ezek az Isten malasztyából származott ké
szűletek-utan, adatik az elesett bűnös ember igazúlása.

Negyedszer, azt hiszük, hogy az igazúlásban, 4 Non est sola 4 Concil Trid.

remissio peccatorum: sed et sanctificatic et renovatio interioris ho- Sess, 6. c. 7.

minis, per uoluntariam susceptionem gratice et donorum ; nemcsak
megbocsáttatik bűnünk, hanem belső ajándékokkal megszenteltetik
és megújúl lelkünk.

Ezeket és az igazúlás tulajdonságit bévségesen megmagyaráz
tuk és bizonyítottuk a Kalaúz-ban, azért, hogy ne kétszerezzük rnún
kánkat, azokrúl most többet nem szóllunk: Explicasse catholicam
veritatem, probasse est et Nouatcrum figmoüa, mendacii conoicisse.

PÜNKÖST-UTÁN XIII. VAsARNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megválfott keresztyének, a mái
Szent Eoangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, kön.yvének tizen-hetedik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isieni félelemmel.

Az üdöben, 5 mikor JESUS Jerusalembe menne, által
mégyen vala Samaria és Galil~a közepin ; és mikor egy
kastélyba menne, eleibe jövének tíz poklos férfiak, kik
távúl megállának és felemelék szavokat, mondván: JESUS

48~

5 Lucee, 17.
v. 11.
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láta, monda:
a papoknak.

Mester, könyörüly rajtunk. Kiket, hogy
mennyetek-el, mutassátok-meg magatokat
És lén, mikor mennének, megtisztúlának.

Egy pedig azok-közzül, hogy látá, hogy megtisztúlt,
viszsza-tére, nagy szóval magasztalván Istent, és orczájára
borúla az ő lábai-előt, hálákat adván, és ez samaritánus
vala. Felelvén pedig JESUS, monda: nem-de tízen tisztúl
tak-e meg? és kilenczen hol vannak? Nem találtatott,
a ki visza-jőne és Istennek dücsösséget adna, hanem csak
ez idegen nemből-való. És monda néki: kely-fel, menny-el,
mert a te hited megszabadított téged.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppűletire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyát 11e csak
jiillel hallyuk, hanem cselekedettel iellyesítcsük, kérjünk aíiaios szűvel Szeni
Lelkei, mondoán : lvIi Atyánk, eic. üdvöz légy, etc.

ELSÓ PREDIKÁCZIÓ.

A papi-rend méltóságárúl.

Nem-csak a köznépre áradott vólt minden gonoszság, mikor
I Osere,4. v. 9. Christus predikállott, hanem, 1 Sicut populus, sic sacerdos, minémü

vólt a nép, ollyanok vóltak a papok; mert ezekben-is fészket ver
tek- és meggyökereztek-vólt a vétkek; mindaz-által a papi-rendet
soha nem gyalázta, sem kissebbítette Üdvözítőnk, sőt böcsüllötte
és a papoknak, hívatallyok-szerént-való tisztességeket megadta.

2 Lev. 1~). v. 2. Mivel azért Isten törvényének rendelése vólt, 2 hogy a papok tégye
Deut. 17. v. 8. nek itíletet a poklosokrúl: nem-csak a mái Szent Evangeliomban
a Matt. 8. v. 4. a tíz poklosokat, hanem Szent j\;láté-nál 3 ama poklost-is, mellyet
4 Lev. 14. v. 2. meggyógyíta, a papokhoz igazította, megparancsolván, hogy 4 a tör-

5 Constat ex vényben rendelt ajándékkal tisztellye a papokat. Annak-felette csak
~~~;t~~3~~~;: 5 halála-előt azt parancsolta, 6 hogy a Moyses székiben-ülők feslett

erkőlcsét ne kövessek, de tanításokat engedelmességgel vegyék,
l Cyprian. ep. Ezekre-nézve írja Cyprianus, 7 hogy Christus, Usque ad diem Pas

55. n. 2:J. sionis servavit honorem pontificibus et sacerdotibus, hólta-napjáig
Ep. 69. n. 9.

megadta a papok tisztességét és azért kűldötte a papokhoz a tisz-
túlt poklosokat.
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A tanitványok Christus nyomdokát követték. Mert mikor Szent
Pált arczúl vereté a papi-fejedelem, l keményen szólla néki Szent Pál. I Act. 23. v. 3.

De mihent megszóllíták a körűl-állók, hogy nem kellene így szól-
lani a papi-fejedelemnek, Szent Pál szorgalmatoson menté magát: v.5.

nem tudtam, úgy-mond, hogy ez a papi-fejedelem; mert 2 tilalmazta 2 Exod. 22.

Isten a papi és világi fejedelmek gyalázását. v.28.

Ha az Ó Törvény papjait, mikor a Christus halálát forralták,
mikor az Apostolokat méltatlanúl mészárlották, így böcsüllötte
Christus Apostolival egyetemben, menyível illendőb, hogy az Új
Testamentom papjai mindenektűl böcsültessenek? Mert ezekre Isten
nem a poklosság ismerését, hanem a lelkek óldozását; nem a tul
kok és kosok mészárlását, hanem a maga testének vér-ontás-nélkül
való áldozását bízta.

Az egyházi szolgák a Christus nyájának legeltető pásztori,
kik, 3 a pásztorok Fejedelme-után, gondot viselnek az Isten juhaira. 31. Pet. 5. v. 4.

Ők az Isten titkainak tolmácsi; a mennyei izenetek, 4 Legati, követi; EZ~.c~3~4.
a lelki áldomások kincs-tartói; az igazság trombitái; az üdvösséges • 2. Cor. 5.

jók sáfárai, Dispensatores, 1. Cor. 4. v. 1. 2. Tit. 1. v. 7. 1. Petr. 4. v.20.

10 I 'r k ". l ' , . Ephes.6.v.20.
V. . sten haragjana engesztelói ; a lel <ek nyereseben , 5 Det 51. Cor. 3. v. 9.

adjutores, Isten segítői; ők az Isten háza, 6 sőt az egész világ fon- 6 Ephes. 2.

damentomi,7Fundarnenta terrce; az Anyaszentegyház erős 8 oszlopi. v. 14. 20.

Ezek vállán hordoztatik a hívek terhe; ezektűJ őriztetik az igazság, ~:1~~~~~~~~~::
hogy győzedelmet ne vehessen ellene a pokol; ők a mí lelkünk Isai. 40. v.21.

gond-viselői, Heb 13. v. 17. Bűneink betegséginek gyógyító doktori, cap. 54. v. 21.

kikre bízta Isten a menyből-hozott szelenczéket, a Sacramentomek :~~.. tv~'l;:
orvosságit ; ők a mennyei 9 collyrium-mal, szem-gyógyító kenettel 0 Ap. 3. v. 18.

és a Christus Szenvedésének keserves epéjével felnyittyák szemein- Tob. ll. v.B,

ket az Isten kegyelmének és a bűnök rútságának szemlélésére; 13.

üdvösséges 10 flastromokkal lágyíttyák fekélyes sebeink daganattyát. 10 4. Reg. 20.

ÉS ha a testi orvosok 11 fel nem támaszthattyák a halottakat, fel- II ps.vS:"v.ll.

támasztyák a papok lelki halálból a bűnösöket. A papok üdvösségünk
szerzésének eszközi; veszedelmünk távoztatásának, 12 spcculatores, 12 Ezech. 3. v.

őr-állói. Őket Isten azért adta közinkbe, hogy a Keresztség-által 17. c. 33. v. 7.

ördög hatalmából kihozassunk, Christusba óltassunk; hogy az Úr-
vacsorával vastagítcsák és hizlallyák lelkünket 13 a mennyei hegyek 13 3. Reg. 19.

hágására ; hogya Penitenczia-tartókat bűnöktől mególdozzák; hogy v.8.

tanításokkal és szent példájokkal 14 a szentséget gyarapítcsák. Vége- 1< EphA. v.12.

zetre a papok az emberi nemzetnek Isten-előt szó-szóllói könyör-
gésekkel, mert a Szent Oltáron Istennel naponként tractálnak a
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bűnösök igazulásárúl, a pogányok megtérésérűl, a vitézkedő Anya
szentegyház óltalmárúl, az országok békeségérűl, a betegek gyó
gyúlásárúl, a szomorodottak vígasztalásárúl, a veszedelmek távoz
tatásárúl, az Isten haragjának engesztelésérűl, a pokol-béli ördög
zabolázásárúl, a Meny-ország kapujának megnyitásárúl, egy szóval
oly dolgokrúl végeznek Istennel a Szent Oltárnál, rnellyek-nélkül
sem a világ nem lehet, sem az emberek jól nem élhetnek, sem
üdvösségre nem juthatnak.

Illyen felséges nagy tisztekért, illyen üdvösséges sok jókért
nincs oly ember, a ki vagy érdeme szerént magasztalhassa a papi
méltóságot, vagy illendő böcsüllettel tisztelhesse a papokat. Azért,
hogy a papok hívatallyok kötelességének tellyesítésére, a világi
emberek a papok böcsüllésére indíttassanak : mái tanuságunkért

Propositio. elsőben hét tekintetes neveit említem a papoknak, mellyekkel a Szent
Irás és a bőlcs Atyák nem-csak a papi méttáságot, hanem cl papok
tisztit és magok-oiselésének rendít előnkbe-adgyák. Másodszor meg
mutatom, mely nagy bőcsüllettel kel a papokat tisztelni, és mely
nagyot vétkeznek a papok, ha hivatallyoknak meg nem felelvén,
erkőlcstelen életekkel megmocskollyák papságokai.

L RÉSZE. Csudálkozást érdemel, minémü felséges szókkal magasztallyák
I Leo Magnus. a Szent Atyák a papi méltóságot. Szent Leo azt írja, 1 hogy a papi

méltóság annyira megelőzi a királyságot, mennyire a töb csilla
gokat meggyőzi fényességgel a nap. Arany-száju Szent János és
Szent Ambrús magán-való könyveket írtak, De dignitatc sacerdotum,
a papi méltóságrúl. És azt állattyák, hogy menyivel böcsülletesb
a lélek a testnél, Meny-ország a földnél, a lelki áldások a világi
gazdagságoknál : annyival felségesb a papok állapattya, hogy-sem

2 Ambr. de m- a királyoké. Azért, 2 Si regum fulgori et principum diademati, honor
gnitate Sac~r- et sublimitas episcopalis comparetur, quasi plumbi metallum, ad

dotum. e. _.
Similia ex auri [ulgorem. campares " a királyi és fejedelmi dücsösség ollyan

Chrysost, vide a papság-mellet, mint az ón a fényes arany-rnellet. És, hogy vilá-
sub finem hu- b' k '1"l keré h II d .,.jus eoncion. gos an ércsed enne a me tosagna c gyö eret, a ya , minemü

nevekkel ékesíti Isten a papokat.
L Dll, SACER- Először istenek-nek nevezi a Szent Irás őket, nem-csak mikor

DOTES. a papok gyölekezetit, 3 Deorum synagogam, istenek gyölekezetinek
a~s;;:~.v2~.6. mongya, hanem mikor tilalmazván, hogy senki a papokat ne gya-

v. 28. láz za, azt hadgya: 4 Diis 110n detrahes, hogy az isteneket ne rágal-
Vid:~~.O~..22. mazzuk. Erre nézett az első Constantinus keresztyén császár, ki-előt

Psa!. 46. v. 10. mikor az egyházi emberek vádoltatnának. azt mondotta: Vos a
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I Baron. An.
Christi, 325.

num. IZ.
Rufinus, etc.

Deo nobis dati estis dii: et conveniens non est, ut homo judicet deos ..
sed ille solus, de quo scriptum est: Deus stetit in synagoga deorum.
in medio autem deos dijudicat .. 1 hogya papok úgy adattak a népek
eleibe, mint istenek, azért nem illik, hogy Istennél egyéb meg
itíllye őket.

Két oka vagyon, miért neveztetnek a papok isteneknek. EGGYIK:

mert miképpen 2 a mely Angyal-által Isten szóllott Moyses-nek, 2 Hebr. Z. v. z.
Istennek mondatott azért, hogy Isten képében szóllott; 1110)'ses
~ Farao Istenének azért hívatott, mert Isten nevével szóllott, Isten 3 Exod. í. v. 2.

erejével cselekedett csuda dolgokat: azon-képpen a papok azért
mondatnak isteneknek, mert a mit a szentségek szolgáltatásában
mondanak, a mit a bűnök bocsátásában cselekednek, Isten képében
cselekeszik: 4 Pro Christo} legatione fungimur, tamquam Deo exhor- 4Z.Cor.5.v.20.

ianie per nos .. Christus nevében és követségében járnak; ő-általok

ínti és taníttya Isten az embereket. Nem mongya a pap az Úr
vacsorában: ez a Christus teste, hanem Christus képében szól:
ez az én Testem. Nem azt mongya a Keresztségben, a mit Szent
János mondott: 5 Ipse vos baptizai, Christus keresztel, hanem: Eg'O 5 Matt. 3. v.ll.

te baptizo, én keresztellek. Nem-csak azt mongya a bűnök óldozásá- Marci, 1. v. 8.

ban: Isten bocsássa, hanem, Ego te absolvo, én óldozlak bűneidtúl.

Erre-nézve írja Szent Pál, hogy az egyházi-embert úgy fogadták
a hívek, 6 Sicut Christum ipsum, mint önnen-magát a Christus 6 Gal. 4. v. 14.

JESUST. Mert az egyházi szolgálatban a püspökök és papok, 7 Vicarii 7 Ambr. 1. Cor.

Domini : 8 Presbiteri, vicarii Christi suni ; Istennek és Christusnak Nil. in t
iIlUd

.:
on es ernm

hely-tartói. Az ő itíletek, 9 Dei [udicium, Isten itíleti. Mert valamit vir ex muliere.

az egyházi ember mond és cselekeszik a bűnök bocsánattyában, 8 A
5illb.

ll' Tim.
,. • ln II ud:

a Meny-ország nyitásában, a Szentsegek szolgáltatásában, Isten Qui bene pree-

cselekeszi azt ő-általa. Tehát valaki a papot nem böcsülli, 10 Me sunt.

spernit. Istent nem böcsülli; valaki a papot megveti, II Non te ab- 91~~:t~\~:1:.
jecerunt, sed me .. nem a papot veti-meg, hanem Istent. Mxsnc-ért, 16.

azért mondatnak a papok isteneknek, mert ő-nékik a tekélletes 1\ \~~~. 8.

erkőlcsökkel isteni hasonlatosságot kel viselniele
Igaz, hogy minden embernek mondotta Christus : 12 Estate per- 12 Matt.5.v.48.

[ecti, tekéIletesek legyetek, mint a tí mennyei Atyátok; de az isteni
tudományok mesteri, a tekélletesség vezéri, a közönséges sokaság
tűköri kötelesbek, hogy közeleb járjanak Istenhez. Mivel azért
a Szent élettel és tekélletes jóságokkal, 13 Proximamus ad Deum, 18 Heh. 7. v.19.

közelgetünk Istenhez: az isteni nevezet arra esztenezi a papo kat, II CTOlh·l. v . .,10.
1. ess.~.

U ut ambulent digne Deo, hogy Istenhez illendő erkőlcsöket visel- v.12.
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lyenek az elveszett juhok keresésében, az élet tisztaságában, az
l Ambr, libc do irgalmasság bévségében. Mert, l Nomine DEI uocatus, ad ejus simi-

Abel c. 2. litudinen: se perfecta virtutis ubertate formet ; csak az viselheti
az Isten nevét, a ki az isteni hasonlatosságot tekélletes jóságok
bévségével kiábrázza. Oh, ki nagy méltóságra, de a mellet ki nagy
szentségre kötelez í a papokat az isteni nevezet!

II. ANGELI. Másodszor a Szent Irás Angyalok-nak híja a papokat. A papok
2 Mal. 2. v. 7. ajaka és szája, úgy-mond Malachias, 2 az Isten törvényét és igaz

bőlcseségét hirdetik, mert ők a seregek Istenének Angyali. Amely
3 Ap. 1. v. 20. tanítványt szeretett JESUS, 3 Titkos-látása kezdeti n nyólczszor nevezi
~~:'1~: :: ~: ~: Angyaloknak az egyházi-embereket. És a mint Szent Pál írja, úgy

1. 7. 14. tartották a hívek a lelki -tanítót, 4 Sicut Angeium Dei, mint Isten
4 Gal. 4. v. 14. Angyalát.

Két okért mondatnak a papok Angyaloknak. Elsőben: mert mi-
fi Heb. 1. v. 14. képpen az Angyalok, 5 Administraiorii spiritus sunt, in ministerium

l11Íssi propter eos, qui hereditatem capiunt salutis,' azok szolgálat
tyára és vezérlésére kűldettek, kik örökségűl vészik a dücsösséget:
úgy a papokat Isten azért választya és kűldi, hogy tanításokkal,
íntésekkel, imádságokkal, jó példájokkal, Szentségek szolgáltatá
sával az embereket bűnöktűl és világi kívánságoktúl elvon nyák ;
a mennyei bóldogság keresésére édesítesék ; minden tévelygések és
hamis vélekedések hályogát szemekrűl levegyék, és isteni szeretet

o Colos. 1. v tüzével mindeneket felgerjeszszenek : 6 Ut exhibeant omneni hominem
28. ~. ~~~. 3. perfectum ; hogy minden ember tekélletes légyen: 7 In nullo defi

7 Jac. l. v. 4. ciens: 8 Nihil desit in ulla gratia,' és meg ne fogyatkozzék senki
81. Cor.!. v. 7. abban, a mi üdvösségének elnyerésére kívántatik. Másodszor: az

angyali nevezet ébreszti a papokat a tiszta, szent életre, hogy ne
csak kívűl légyen fejér gyólcs öltözetek, hanem sokkal inkáb lelkek,
mocsok- és macula-nélkül találtassék. Az Angyalok sem torkos
ságba, sem testi gyönyörűségekbe, sem pénz-győjtésbe, sem egyéb

9 Apoc. 4. v. 8. világi enyelgésekbe nem elegyítik magokat: 9 Requiem non habent,'
szűnetlen és fáradhatatlan dícsírik, álgyák és Szeritnek kiáltyák az

10 Isai. 6. v. 5. Istent: 10 Serafinok és Cherubinok, az-az, isteni tudománnyal és szere
l! Exod, 28. v. tettel tellyesek. Illyennek kel a papnak lenni; II Doctrinam et veri-

30. tatem : Urim, et Thumim, mennyei tudománnyal és igazság taní
tással kel fényeskedni. Nem-csak czégéres vétkektűl, hanem világi

12 S. Bernard. hiuságoktúl-is üresnek kel lenni. Mert, 12 Nuga: in ore scecularium,
nuga suni ; in ore sacerdotum, blasphcmice; a trágár csufságok a
világi emberek szájában játékok; a papok szájában, káromkodások.



A PAPI-REND MÉLTÓSÁGÁRÚL. 385

1 Ebrieias in alio, crimen est; in sacerdote, sacrilegium ,. a részegség l Petr. Chry

egyebekben vétek; de a papokban szentség-törés. Azért, mint az sologus,

őrző Angyalok, noha emberek-körűl forognak, "Semper vídent [aciem 2 Matt. 18. v.

Patris, mindenkor láttyák az Isten színét: úgy a papnak mindenkor 10.

Istenre kel fordítani elméjét. Mint a Tobiás 3 Angyala láthatatlan 3 Tob. 12. v.

eledellel hízott, nem testi jó-lakásokkal : úgy a papnak jó-lakása 19.

és drága étke az, 4. Ut [aciat voluntatem Patris, hogy Isten aka- 4 Joan. 4. v.

rattyát tellyesítcse. ÉS soha az isteni szolgálatban és dícsíretben 34.

vagy a reá bízott lelkek segítésében el ne fáradgyon: sőt azt tarcsa
nyugodalom nak, mikor ezekben fogyattya erejét.

Harmadszor: királyoknak nevezi a Szent Irás a papokat. A sidó III. REGES.

nyelven, melyre Isten ő-maga tanította először az embereket, 5 azon 5 Cohen. Psa!.

SZÓ papot és fejedelmet jegyez, és mind Moyses, mind Sámuel 9s8~sv~t6Á:~t
és a Maohabceusok papsággal-eggyüt viselték a fejedelmi birodalrnot. in Saccrdoti

Az Uj Testamentomi papokrúl azt írja Szent Péter, hogy, 6 Regale 6 1.pe~~~: v. 9.

Sacerdotium, királyi papságok vagyon. Az Istennek kedves tanít-
ványa nem egy helyen írja, hogy, 7 Fecisti nos sacerdotes. et re- 7 Apoc.ő.v.LO.

gnabimus. Sacerdotes Dei regnabunt ,. Isten a papokat oly állapatban cap. 20. v.6.

helyheztette, hogy királykodnak a földön. Nem ollyan királyság
ez, B mint a földi hatalmaskodók urasága; nem adó-szedésre és 8 Luc. 22. v.

sarczoltatásra; nem testi és világi gond-viselésre; nem külső pom- 25.

pára és fegyverkedésre; nem vér-ontásra és testi bűntetésekre ren
deltetett: hanem a királyi corona, mellyel a papok feje ékesíttetik,
9 Corona expressa signo sanctitatis) opus uirtuiis ; jóságos erkölcsök g Eceli. 45. v.

cselekedeti és szentségek bélyegi. A hatalom, mellyet magával visel 14.

ez a királyság, 10 Potestas in cedificationem: non in desiructionem ; 10 2. Cor. 13.

nem ország-rontásra-, hanem éppítésre- és minden jóságok neve- v. 10.

lésére-való.
Ennek a királyságnak ereje elsőben magára terjed a lelki

királyra, hogy indúlatival bírjon ; lelkén a testnek hatalmat ne
engedgyen; bűnök rabságába magát ne ejcse. Egy szóval, hogy
élete és maga-viselése mennyei királysághoz illendő légyen: és a
pokol-béli sátán) a ki, II De regibus triuniphat. et tyranni ridiculi II Abac, 1. v.

ejus ; győzedelmet szokott venni a királyokon és bolondá tészi az 10.

igen hatalmasokat, meg ne győzze, kegyetlen birtoka-alá ne hól
doltassa őtet. Másodszor: ez a királyság egyebek birodalmára-is
szolgáL Mert a papokra bízta Isten, 12 Regere ecclesiam suam, hogy u Act. 20. v.

bírják és igazgassák az ecclesiát, hogya híveket, 13 In spiritu leni- 11 Ga1.2~: v. 1.

iaiis, szelíd és alázatos tanításokkal és dorgálásokkal jóra vezessék,
Pázmány Péter művei. VII. kötet. 49
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a szó-fogadatlanoktúl ne kíméllyék a királyi-pálczát, mellyet Szent
l 1. Cor. 4. v. Pál, uirgam, 1 veszszőnek nevez, hanem illendő fenyítékkel és bűn-

21. Bern. de , l' k' h . II k h ' ,b ' t ' k T:' l'Prrecepto et tetesse tiszte es ivata yo atara an tartoz assa ; mert, re ix

Dispensat. init. necessifas quce cogit in melius, szent és áldott erőltetés, mely embert
jóra viszi.

IV. LUX Negyedszer: Christus Urunk magárúl azt mongya: 2 Ego sum
MUNDI. lux mundi ; hogy ő a világ fényessége és világosítója. Szent Pál

:~;~~2~':" ~~: a híveket közönségesen, 3 Lucem, filios lucis, filios diei ; világos
:j Ephes. 5. v. ságnak, világosság- és nap-fiainak nevezi. De a töb hívek-felet
8.9. 1. Thes. magános méltósággal közlötte Christus ezt a maga nevét az egy
~2~~~3~~~; házi-emberekkel, mikor azt mondotta nékik: Vos estis lux mund» "

filii lucis. Matt. ti vattok világossági és fényességi a világnak. Miképpen a világnak
5. v. 14. első teremtésében mindenek setétségben vóltak, míg Isten világos

ságot nem teremtett: úgy a föld-lakosi, tudatlanságokban, hamis
tévelygésekben, istentelen erkőlcsökben vóltak; és maradtak vólna
a lelki-tanítók világositása-nélkül. Miképpen a világon nem-csak
fényes nap vagyon, hanem sok nagyob és kisseb csillagok: úgy
az Anyaszentegyházban az apostoli napok fényessége-után töb
egyházi rendek vannak; és Id-ki fényesség az ő állapattyában
kik-nélkül setétség, tudatlanság, csak-nem oktalanság maradna az

, Zach. 4. v. 2. emberekben. Azért a Zachariás "látása-szerént az Anyaszentegyház
arany gyertya-tartójában felső és legnagyob lámpás a Christus :
ő-utánna alacsonb renden a töb egyházi-tanítók helyheztetnek. És,
miképpen az 6 Törvényben Isten azt akarta, hogy az ő sátorában

5 Exod. 27. v. és templomában, 5 Ardeat lucerna semper, rnindenkor égő lámpás
Joan~~:v. 35. légyen: úgy akarta, hogy Keresztelő János-hoz hasonló, 6 Lucerna

ardentes et lucentes, égő és világoskodó lámpások légyenek a papok.
7 Matt. 5. v. Azért parancsoIlya nékik, hogy 7 Luceat lux vestra coram hominibus.

16. szent életek és tekélletes példájok, tudományok és tanítások fák
lyája és szövétneke, mindenkor égjen a világ-előt és útat mutasson.

B Prov. 31. v. 8 Non extinguetur in nocte lucerna ejus ; a világ feslettségével és
18. hamis vélekedésinek étszakájával a papok értelme és erkőlcse meg

9 Philip. 2. v. ne setétedgyék, hanem, 9 In medio nationis pravce et peruersce,
15. luceant sicut luminaria in mundo ; a világnak eláradott gonoszsági-

lO Exo, 34. v. közöt fényeskedgyenek. És mint a Moyses orczája 10 fényessé válto-
29. zott, Ex consortio sermonis Domini. az Istennel-való beszélgetésből :

úgy az isteni dolgok gyakor és buzgó elmélkedésével a mennyei
bőlcseségnek mélységes értelmével fényeskedgyék a pap értelme;
hogya pokol setétségét, a bűnök étszakáját eloszoltassa világo-
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sításáva1. Végezetre, mivel a világosság tiszta, szép és a rútságok
közöt bé nem mocskoltatik, hanem a sárban és ganéjban-is meg
tartya fényességét és úgy mutattya a büdös rútságot, hogy magát
sem rútság, sem búdösség nem fertézteti: a papnak-is úgy kel
mosogatni és tisztogatni az emberek vétkét, hogy ezek ő-hozzá

ne ragadgyanak: ollyanok ne légyenek mint a víz, mely ma
gába vonsza a szennyet, mellyet lemos, és mást tisztítván, magát
rútíttya.

Ötödször: a vitézkedő hívek capitanyi a papok. Mert ezekrűl v. DUCES.

szól Isten, mikor azt mongya, hogy, 1 Circumdabo domum meam ex l Zachar.O.v.S.

his, qui militant mihi,. az ő háza őrzésére vitézeket rendel. Ezek,
2 Custodes super muros Jerusalem, az Anyaszentegyház bástyáján 2 Isai. 62. v. 6.

éjjel-nappal vigyázok. Valakik keresztyén nevet viselünk, Christus
vitézi vagyunk: táborozás, 3 hadakozó vitézkedés életünk. Azért 3 Job, 7: v. 1.

rnindeneket ínt a Szent Lélek: 4 Labora sicut bonus miles Christi: cap. 14. v. 14.
4 2. Tim. 2. v.

5 Milita bonani militiam: 6 Non secundum carnem milita ; hogy a 3.4.

kik a Keres,~ts~gbe~. a Christ~s ~ívség~r; esküttek, úgy vitézked-: ~:~~~: ~o~~~:..
gyenek az o zászlója-alat, mint Igaz vitézek. Innen vagyon, hogy 7 Cant.6.v.3.9.

az Anyaszentegyház, 7 Castrorum acies ordinata: 8 Castra Dei,' cap. 7. v. I.

roppant seregek rendes táborának mondatik, mellyben 9 Mille clypei: : ~::t~~: ~: ::
10 Clypei igniti,' II Seutum orationis " tüzes paísok vannak; a buzgó 10 Náhum, 2.

imádkozások : 1201nnes tenen/es gladiuri~ et ad bella fortissimi ; II Sa;: ~:V.21.
mínnyájan fegyveresek és hatalmas bajnakok. Mindaz-által ennek 12 Cant. 3. v.B.

a vitézkedésnek előljárói, vezérei és capitányi az egyházi emberek,
kiknek kivált-képpen való tisztek az: 13 Ut excubent in ostia taber- 13 Num. 3. v. 7.

naculi ,. hogy vigyázzanak és strásállyanak az Isten házában; ~~~/:";;/4::
seregeket rendellyenek ; 14 az ütközetre mindeneket bátorítcsanak ; 14 Deul. 20.v.2.

és a félelmes helyeken elől-menvén, ne csak bátorítcsák példájokkal
a sokaságot, hanem megismertessék mindenekkel, hogy, 15 Regnum ló Matt. ll.

calorum vim patitur, et uiolenti rapiunt illud,' erőszakkal, magunk v.12.

győzedeimével és gyötrődésével kel Meny-ország-felé menni ; kör-
mös kézzel kel az üdvösség dolgához nyúlni, mert a vitézkedés
nem hímvarrás, hanem fáratságos tusakodás.

Vólt oly üdő, mikor az emberi nemzet nagy békeségben lakott;
semmi ellenség, semmi félelem, semmi had nem vólt, hanem Isten-
nek atyai gondviselése-alatt, bátorságban élt az első ember; de,
minek-utánna Isten hadat és ellenkezést 16 hirdete az ördög- és az Hl Gen. 3. v.15.

elesett Éva maradéki-közöt, az-ólta oly szörnyű hadban forog az I~:C:~;:r i:-
emberi nemzet, melyben soha tágítás, nyugodalom és bátorság etc.

-w'
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nem lehet. Mert a csalárd, hatalmas és kegyetlen ellenség közel
lévén mindenkor hozzánk, mikor nem vélnők, akkor üt reánk; és
ha készületlen talál, jaj nekünk. Mivel azért, a Szent Irás mondása-

I 2. Reg. ll. szerént, 1 Varius est eventus belli, bizonytalan és változó a hadi
t s v. 25. 59 állapat : méltán ínt Seneca, 2 hogy mint félelmes helyen, Quadrato

enec.ep. .
agl1úne, négy-felé rendeli az okos hadnagy seregét és arczúl talál-
tatik mindenütt: úgy nékünk készen kell lennünk minden ütkö
zetekre.

Ki tudná elő-számlálni, mely sokak, mely hatalmasok, mely
vigyázók veszedelmünkre a mi ellenségink? Nem-csak a pokol-béli

1\ 1. Joan. 5. ördög csalárdsága és dühössége tátotta reánk torkát, hanem, 3 Totus
v.19. mundus in tnaligno positus est, az egész világ, a benne-való álla-

4 Sap.14. v.ll. tokkal, reánk támadott: 4 Creatura Dei, f actce sunt in tentationem
animabus hominum et inmuscipulam pedibus insipientium ; az
ember lelkének kísértete és kelepezéje minden teremtett állat: mivel,

6 Joan. 2. v.16. valami e világon vagyon, 5 vagy szemünket, vagy testünket, vagy
kívánságunkat izgatja a gonoszra. A mi legnagyobb: sok külső

ostromlókkal-egyetemben, a magunk teste, mint házi ellenség, leg
inkáb esztenez és hurczol a veszedelemre. Ebben a harczban, ha
vesztünk, lelkünket és örök bóldogságunkat vesztyük,

Illyen rettenetes hadban senki győzedelmes nem lehet Istennek
kivált-képpen-való segítsége nélkül. Azért, noha oly fegyverek adat

a a.co-.io. vA. tak nékünk, melyek, 6 Potentia Deo, isteni erővel rontyák erősségit

7 Eph. 6. v. 16. és álnak tanácsit ellenséginknek ; noha 7 hit paísával , üdvösség
B Prov~76. v.13. sisakával, igazság pánczélyával, Szent Lélek szablyájával, 8 világos-
cap. 16.v. 12. ság kargyával, 9 Fuiguranii hasta, villámó kopjával; egy szóval,
9 Nah. 3. v. 3. 10 Armatura Dei, isteni fegyverekkel, sokkal jobban harczhoz készí
~b:;h.36.~.~~: tett minket Isten, hogy-sem Dávidot l1Saul király: mindaz-által

13. látható capitányokat-is rendelt, kik az ő híveit nyughatatlan fárat-
11 \~;~'. 17. sággal hadakozásra tanítcsák, serény vigyázással őrizzék; és nem

csak pokol-béli ellenségek dühösködésétül óltalmazzák, hanem
imádságokkal és sírásokkal az Isten haragjának ostorozasitúl-is

npsI05.v.23. szabadítsák; miképpen olvassuk, hogy Moyses és Aaron 12 szemben
18 Ambr. de tra állottak Istennel és boszszú-álló igyekezetit megtartóztatták. Mert
d~ndis Basili- igazán írják a Szent Atyák, hogy, 13 Ar111a sacerdotis: orationes
CIS. Bern. ep.

232. ad Abba- sunt et lachrymce; nincs erősseb fegyvere a papnak könyörgésnél és
tem Joanem. sirásnál, mellyekkel engeszteli Isten haragját; zabolázza az ördög
sub finem.. lk d' .mcse e esit.

VI. PATRES. Hatodszor: lelki atyáknak nevezi a Szent Irás az egyházi
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pásztorokat. 1 Mert Lélek-szerént, nem-csak fiakat szűlnek Istennek l Act. 7. v. 2.

az Evangeliom- és Keresztség-által, hanem a hívekre atyai szere- Nl. Cor. 4
1t

· V. 15.
on mu ospa-

tettel gondot viselnek: 2 Apellatio patris) et pietatis est, et potestatis : tres. Ego vos

az atyai nevezet (úgy-mond Tertulliánus) először kegyes szeretetet genu i.

jegyez. Mert még az oktalan állatok-is szeretik, őrizik, óltalmazzák, G;:~~li~';~::'
nevelik, akiket szűltek és fáratságos munkával gondot viselnek parturio.
, 1'1' I h '''1 ' k bb f Philern. v. 10.tap a aso {ra, ogy a mire szu csege vagyon, a an meg ne ogyat- Genui in vin.

kozzanak. Másodszor: birtokot és hatalmat jelent fiokon az atyai culis.
r d . S " Bp t' t t t t" t 2 Tertull. Dcnev; e, 111111t eneca irja : a na po es as emperan tsstma es, Oratione. ini-

tiberis consulens, suaque post illos ponens ,. az atyai hatalom nem tio.

elegyíttetik kevély, zabolátlan, gyűlölséges, kegyetlen birodalommal, :;en;l~~~~~i~:
hanem édes, szelíd, gyönyörűséges; nem terheli ez a fiakat, hanem cap. 14.

künnyebbíti és nagy gondoktúl szabadíttya; mivel az atyai szeretet
maga hasznát félre tészi, maga törődését és fáratságát nem szánnya,
hanem a fiak alkalmatosságát keresi.

Illyen lelki-atyák azok a keresztyén papok, kik Szent Jeronimus-
sal azt mondhattyák : 4 Pro officio sacerdotii, omnes christianos filio- 4 Hieron, ep. 9.

rum loco diligimus : et profectus eorum nostra gloria est· papi ad SaJvi?am:
'j' 'de Viduitate,

tisztünk-szerént, minden keresztyént fiunk gyanánt szeretünk és initio.

az Ő jobbúlásokat magunk dicsösségének itíljük. Illyenek, a kik
Szent iÍgoston-nal azt mongyák: Ecclcsia utilitatibus seruio ; cui
non tani praesse. qumn prodesse cupio ; hogyaChristus fiai segí-
tésére fordíttyák igyekezeteket : mert inkáb akarnak használni,
hogy-sem birodalmot viselni.

Hetedszer és utólszor : a Szent Irás sokszor, 5 Presbyteros. VII. PRESBY·

"Seniores, véneknek nevezi a papokat. Először: mert közönségesen, 5 Act~~~~. 22.

megállapodott és megért embereket szoktak papságra választani, cap. 15. v. 2.

kik az ifíuság indulatit és nyughatatlan változásit bőlcs tanácsok- Tit. 1. v. 14.

kal zabolán hordozhattyák. Másodszor: nem ősz hajra- és üdőre- J:cA~~.v·I~~·
nézve, hanem öreg emberhez illendő tekéIletes jóságokért viselnek v. 4. 6.

k vé M k 7 A t 't t h b t ·t· 2. Joan. v. 1.a papo ven nevet. ert so an, ~ uc Ort a em a en senum, m ta 7 Sencc. epi. 4.

puerorum, 8Quibus etiam post canos, puerilitos est. ~ Quorum pueri- 8 Seneca, De

lem on; t . , l b k k l constantia sa-em ammun», senectus occupa ,. vensege \: en gyerme e ,nevezette ientis, c. 12.

és tekíntettel vének; vétkekkel és játékos élettel gyermekek, mivel, P9 De Brevit.

1°1nterest nihil, juuenis sit aliquis cetate, an moribus juveni similis ,. ~itAre ..ctap. 91'
flS ot. .

a nagy-üdös, ha gyermeki-erkőlcsü, csak gyermek. A mennyei Ethic. e.a
nyelven nem a régiség és sok esztendő tészi vénné embert, mert II Isai, 65. v.

Isten-előt, II Pueri centum annorum. száz esztendős gyermekek-is 20.
12 Sap, 4. v.

vannak: hanem, 12.LEtas senectutis vita immaculata, a ki tisztán és 8.9.
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tekél1etesen él, az mondatik vénnek. Azért Timoteus püspökrűl azt
'l.Tim.4.v.12. írja Szent Pál, 1 hogy ifiú vólt, ha esztendejét tekíntették, de tekél
Nemo adole- letességgel, vén vólt. Azonképpen a constanczinápolyi Pál püspök-

scentíam tuarn
contemnat. rűl írja Sócrates, hogy, 2 Ut cetatc admodum juvenis, ita prudentia

2 Soerat. !ib. 2. et consilio plane senex : noha üdővel ifiú vólt de okossággal és
Hist. Ecel. e.4.", ,,', '

Christofors. bolcseseggel a venseget elerte.
3 Gen.IS. v.ll. A Szent Irásban Ábrahám neveztetik "Iegelőször vén-ember-

nek, noha ő-előtte száz esztendőkkel üdősbek vóltak nállánál, de
a tekélletességben öregb senki nem vólt Ábrahán;·,-ná1. Azért a pap
vénsége abban ál, hogy, ha testi őszségre és töpörödött ránczos
orczára nem jutott-is: erkőlcsét, megért és állapodott okossággal
rendellye az ifiuság csintalanságát és álhatatlan változását ne
kövesse.

Il. RÉSZE. Mind ezekkel a nagy méltóságos nevezetekkel ismertetni akarta
a Szent Lélek a papi-rendnek böcsülletes méltóságát. De lássuk
immár, mint kel a papokat tisztelni.

A pogányok minémü böcsülletben tartották a papokat, nehéz
4 Plut. de Iside vólna mind elő-számlálni. Plutarchus írja, 4, Hecatceus-uuus, hogy

et Osiridc. Egyiptom-ban király nem lehetett, a ki pap nem vólt. Görög-ország
5 Plut. Queest. ban-is, "Sacerdotium, dignitatc regno cequale est .. a papságot egyenlő

R~Q::~t~~~· böcsülletben tartották a királysággal. Másut azt írja, hogy 6 a papot
Romana. nem vólt szabad hittel vallatni, vagy azért, hogy, Termentum libe

rorum est jusjurandum, sacerdotis autem et animum et corpus oportet
tor/ura esse expers .. a szabad emberben ollyan az esküttetés, mint
a gonoszakban a kínzás; a pap testének pedig és lelkének üresnek
kel lenni a kínzástúl ; vagy azért, Quia non conuenit, de rebus par
vis fidem non habere ei, cui sacra et maxima credita suni ; hogy,
nem méltó annak hitelét kétessé tenni kisded dolgokban, a kire

7 Gen.47.v.26. isteni nagy dolgok bízattak. 7 Egyiptom-ban csak a papok földe vólt
szabados az adózástúl. Xenofon írja Agiselaus-rúl, hogy valamely
várast megvett, erős fenyítékkel tíltotta vitézit, hogy a templomo
kat és papokat ne báncsák. Mikor a gallusok Rámát megvették,
Lucius Albinus feleségestül, gyermekestű1 szekeren szaladván mi-

s Liv, Decad.L hent meglátta, hogyaVestalis szűzek gyalog mentek, 8 b'religio
lib, 5. v, finem. sum ratus Sacerdotes pedibus ire, se ac suos in oehiculo conspici,

descendere uxorem ac pueros jussit, virg'ines in plaustrum imposuit,
illetlennek álítván, hogy a papok gyalog mennének és ő szekerén:
leszállítá feleségit, gyermekit szekerérűl és a szűzeket felülteté.

9 Plautus, in
Rudente. Egy szóval azt kiáltották a pogányok: g Qui est homo tanta con-
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fidentia, qui sacerdotem violare audeat? hogy nincs oly vakmerő,

a ki bántani merné a papokat, sőt akár-mely gonosz-tévét sem
bűntettek azon a napon, mellyen a pap lábához borúlt: 1 Qui l Plutarcb. Qu.

ad genua sacerdotis accidit, ea die a uerberibus et suppliciis im- 111. Romana.

munis erat.
De bár békét hadgyunk a pogányoknak, noha szégyen, ha

ezek meggyőzik a keresztyéneket a papok böcsüllésében, mivel
annyira külörnböz a mí papjaink állapattya amazoktúl, menyire
az igazság a hamisságtúl, Isten az ördögtúl.

Az Ó Testamentomban oly böcsülletes vólt a papi név, hogy
miképpen az igen-túdósokat Salamon-nak, az igen-kegyetleneket
Neró-nak nevezzük, úgy az igen tekintetes méltóság-béli embere-
ket papoknak hítták. Azért, 2 noha senki pap nem vólt a Juda ~ Heb. 7. v. 13.

nemzetségéből, de a Dávid fiait a Szent Irás 3 papoknak nevezi" 2. Re~~8. v.IS.

az-az legnagyob méltóságú embereknek.
Isten ő-maga sok-képpen jelentette, mint kíványa, hogya papo-

kat böcsűllyük. Mert eggyüt azt parancsolta: 4 Sacerdotes Dei san- 4 Ecel. 7. v. 31.

ctifica, nunistros ejus ne derelinquas. Honora Deum et honoritica 32.

sacerdotes : hogy Istenünk tiszteleti-után a papok tisztességét meg
adgyuk, segítség-nélkül őket ne hadgyuk. Látod-e, hogy a mely
Isten a papokkal közlötte hasonlatosságát, birodalmának, lelkek
vezérlésének, maga böcsűlletinek árnyékában-is részessé tészi őket?

Másut örvénybe íratta, hogy, 5Qui superbierit, nelens obedire sacer- 5Deut.17.v.12.

doiis imperio, morietur homo ille, ha ki magában felfuvalkodik és
engedni nem akar a papnak, minden kegyelem-nélkül megölessék.
És példát akarván erre nyitni, 6 megölé ő-maga Córét, Datant. 6 Num. 17. v. 8.

Abiront azért, hogy zúgolódtak és rúgóldoztak a papok-ellen. 32.

A Jeroboam király kezét-is 7 megszáraztá azért, hogy kinyújtotta 73.Reg,13.v.4.

az Isten embere-ellen.
Más-képpen-is ismértette Isten, mint kel böcsülleni a papi ren-

det. Mert a Lévi nemzetségét és "Aaront isteni csudával, száraz 8Num.17.v.8.

veszsző virágozásával választotta papságra. Az-után megparancsolta,
hogy a minérnü olajjal papságra kenetnek a 9 Lévi fiai, ahoz 9 Exo.30. v.32.

hasonló kenetet senki más ne csinállyon, senki azzal testet ne 33.

kennye, mert meghal érette, ha azt cselekeszi. Azt-is megparan-
csolta, hogy a pap, 10 Caput non discooperiet, senkinek süveget ne 10 Lev. 20. v. 6.

vessen. Köntösén pedig, 11 Totus erat orbis terrarum, a világ írva ~~~~:'~·8~~.~~:
vólt, mível abban a köntösben őltözve, az egész világ szükségét
és dolgát Isten-eleibe vitte. Süvegéből egy széles arany-darab füg-
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l Lev. 8. v. 9. gött a pap homlokán, 1 melyre az Isten neve íratott, hogy ezt lát
ván, az Isten képebéli embert minnyájan tisztelnék.

Hogy a papok böcsülleti inkáb terjedne, Moysest, Aaront,
Sámuelt, a Machabceusokat, az-az papokat rendelt Isten világi feje-

22. Reg. 12. delemségre. Dávid "Salamoni, Nátan pappal neveltette. 3 Tanácsi-
v. 25. közzé fogadta Abjathar papot. Ezechias király 4 hopmestere és

31. Par. 27.
v.34. cancellariussa, papok vóltak. Eliseus-nak 5 minémű tekíntete vólt

4Jsai. 36. v.3. a király udvarában, ő-maga jelentette a Sunamítis-nek.
64.Reg.4.v.13. Értékkel-is nagyobbal vóltak a papok, akár-mely egyéb nem-

zetinél az Israel fiainak.
• Lev. 27. Először, 6 minden földi gyümőlcsből, minden barombúl sőt

Nu:.3l08.~·21. almából, gyapjúból Tizedet adtak a Leviták-nak minnyájan az
7 Num. 3. v.13. Israel fiai. 7 Minden lábas-marhájok első-szülöttét papoknak adták,
F~:;/;3~·22. magok első-szülöttét megváltották. Olajnak, bornak, búzának és
c. 34. v.19. 20. minden egyéb veteménynek első sengéjét, és a mint a Szent Irás
8 c. 22. v. 29. szól, 8 Medullam olei, vini, [rumenti ; velejét a papoknak kel-

Num. 18.v.12.
Deut. 18. v. 4. lett adni.
t Lev. 5. v. 6. Ez sem elég; bizonyos 9 bűnökért és mocskokért bizonyos
15.18.c.6.v.6. számú bárányokat és ürűket kellett bémutatni, mellyek a papoké

vóltak.
Az áldozatokból-is nagy hasznok és jövedelmek vólt a papoknak.

10 Lev. 7. v. 8. Mert az éppen-égő áldozatok 10 bőre papoké vólt, a bűnökért-való

II Lev. 7. v. 7. áldozatok húsa 11 papokat illetett, és azt a szent helyen ették-meg.
cC::-l~.V~.2~7. Isten áldomása nyerésért- és háladásért:való áldozatok, Hostia:
t2 Lev. 7. v. 31. pacificorum, job falattya, 12 szegye és czemere papoknak adatott,
c.10. v. 14.15. 13 borral, kenyérrel, olajjal egyetemben. Ennyi sok ezer áldozatok
Deut. 18. v. 3. • bó l ' h' k
1.3 Lev. 7. v. 9. közöt bőcsülhetetlen nagy sommara ment ez a örö {es uso

10. ll. jövedelme.
t4 Josuee, 21. Végezetre a papoknak 14 negyven-nyólcz várasok vólt, minden
v. 20. et 39. határival egyetemben, meIlyekbe takarták a közel-való dézmákat.

Ennyi sok gazdagsággal böcsüllötte Isten a papokat, kiknek
ha semmi egyéb jövedelmek nem lett volna-is a tizen-egy nemzet
dézrnájánál, abból töb bora, búzája, barma lett vólna a papi-rendnek,
hogy-sem eggyik akár-rnellyik ágazatnak. Még pedig ily kevés
számúk lévén a Levíták a töb sidókhoz-képest. Mert noha mikor

16 Num. 3. v.15. Isten számba vétette népét, a Leoitákat, 15 egy hólnapi gyermekeken
16 Num.L v. 2. kezdvén, mind felíratta, de a töb népnek 16 húsz esztendő-felet-valóit

17 Num. 3. v. vétette számba: mindaz-által csak 11 huszon-két ezeren vóltak a
39.c.26. v. 62. Levíták, az lsrail fiai pedig, Numer. 1. v. 45. 46. hat-száz három
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6 I. Pet. 2.
v. 17.

Regem hono
rifícate,

7 2. Cor. 5.
v.20.

Eph. 6. v. 20.
Legati,

8 2. Reg. 10.
v. 4. 5.

ezeren. És noha az-után l megszaporodtak a Levíták, de az 2 Israel 11. Paral, 23.

fiai száma-is igen megsokasodott. 2 l. ;~r:i. 21.

Ha illyen tiszteletet, böcsülletet, értéket érdemlettek Isten itíleti- v.5.c.27.v.24.

szerént az Ó Testamentom papjai: arra viszen az Isten parancso-
latinak kötelezése és a keresztyénség példája, hogy az Új Testa-
mentom papjait nagyob tisztességben tarcsuk.

A hiuságos tisztesség-kívánás igyenes út a bűnökre. És a ki
nem tudgya a tisztességes böcsüJ1etnek és dícsíretnek fondamen
tomát, felfújja azt az emberi szónak és itíletnek szele. De nem
illyen a papság böcsülleti, hanem Istentűl adatott méltóságon és
hatalmon éppíttetik; mellyért, 3 Cui honorem. honorem ,. a kit tisz- 3 Rom.13. «t.

tesség illet, meg kel tisztelni.
Ha a vének tiszteletire kötelesek vagyunk 4 Isten parancsolat-> Lev. 19. v.32.

tyával: azért nevezi a Szent Irás véneknek a papokat, hogy az Ő Eceli. 4. v. 7.

böcsüllésekre kötelezzen ; mert az egyházi vének, 5 Duplici honore 6 1. Tim. 5.

digni habentur. duplázott tiszteletre méltók. v.17.

Ha az atyák böcsülletit nem-csak parancsoIlya Isten, de a
fiakat átok- és bűntetés-alat kötelezi és áldomások igéretivel édes
geti az atyák szolgálattyára és tisztelésére, és minden nemze
tek, Atrox [acinus, kegyetlen gonoszságnak tartyák, ha ki attyát
tiszteletlenséggel illeti: azért híja a Szent Lélek atyáknak a
papokat, hogy kötelességünkrűl emlékeztetvén, az ő böcsülletekre
izgasson.

Ha 6 királyunknak és előttünk-járó capitányunk-nak tisztelettel
és engedelemmel tartozunk: azért mondatnak a papok királyoknak
és hadak vezéri nek, hogy őket megböcsülIyük és féllyük.

Ha tanító-mesterünket tekíntetben és böcsülIetben kel tartanunk,
mivel a papok lelki setétségből és tudatlanságból kihoznak, kiért
világosság nevek, minden böcsülletet érdemlenek tőllünk.

Ha a király követinek böcsülIetet tészünk ; és mikor ők gya-
1ázódnak, gya1áztatik, a kitűl kű1dettek: azért nevezi Isten a papo
kat angyaloknak, Istentül kűldött 7 követeknek, hogy ismértesse,
mely szükséges, hogy megadgyuk az ő böcsülIeteket, ha úgy nem
akarunk járni, mint az Ammon fiai, 8 kiket erős haddal bűntete

Dávid, azért, hogy követit megcsúfolták.
Végezetre, ha az Istent tartozunk tisztelni, azért neveztetnek

a papok isteneknek, hogy ércsük, mely nagy böcsülIetben kel őket

tartanunk. Mert Isten nem-csak azt parancsolIya, 9 Nolite tangere 9 Psal, 104.

Christos meos, hogy azokat meg ne illessük, a kiket ő papokká v. 15.

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 50
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IZach. 2. v. 8. kenetett; hanem azt mongya, hogy a ki ezeket bántya, 1 Tangi:
pupillam oculi mei, az ő szeme-fényét veri.

Mind-ezek méltó okok, hogy tisztellyük a papokat. De az-is
eszünkbe jusson, hogy életünk folyásában mindenkor szükségünk
vagyon a papok szolgálattyára. Mihent születünk, hogy Isten fiai
legyünk, paptúl kereszteltetünk. Ha vétkezünk, pap-által óldoztatunk
bűneinkből. Ha házasodni akarsz, papnak kel jelen lenni. Ha beteg
vagy és közelgetsz a halálhoz, papokat kel hínod, hogy vígasz
tallyanak, szent olajjal megkennyenek, Úr-vacsorával vastagítcsanak.
Nem rnéltó-e, hogy böcsüllyük, a kiktűl ennyi jókat vészünk ?
Sokszor próbált dolog, hogya kik életekben nem böcsüllötték a
papokat, halálok óráján papot nem találtak, a kiktúl vígasztalást
és Sacramentomot vehettek vólna. A kik pedig tisztelték a papokat
és magokat bóldogoknak tartották, ha Isten valakit flai-közzűl pap
ságra választott, azokat Isten sok áldomásokkal látogatta.

Akarod-e érteni a keresztyénség szokását? Fordítesad az apos
2 Act. 4. v. 34. toli üdőkre szemeidet és nézzed, miképpen jószágokat 2 eladták a

hívek és örökségek árrát az Apostolok lábaihoz hagyigálták, hogy
sáfárkodnának belőlle. Tekíncshetsze, mint csüggenek és függenek

3 Act. 20. v.~7. siralmas zokogásokkal a Szent Pál 3 nyakán a népek elei, mint
csókollyák és ölelgetik őtet? Láthatsza, mely tolyongva horgyák

4 Phil. 4. v. 18. reá minden javokat, úgy, hogy azt kiáltaná ; 4 Habeo omnia, abundo,
repletus SUYJl,' mindenem vagyon, bévelkedem, teli vagyok? De a

5 Gal. 4. v. 15. keresztyének ezzel nem elégedvén, "Oculos suos eruere, szemeket-is
ki akarták vájni és néki adni. Hallyad, mely igaz bizonyságot

6 Gal. 4. v. 14. tészen Szent Pál, 6 hogy őtet nem mint embert, hanem mint Isten
Angyalát, mint Christust ő-magát, úgy fogadták?

7 Isai.49. v.23. Megjövendőlte Isten, hogy 7 a királyok és királynék dajkálked-
nak az Anyaszentegyház pásztorinak, szemeket földre függesztvén
tisztelik őket, és, Pulverem pedum lingent, a jártok földét-is csó

K Isai. 60. v. kolgattyák. Az-is Isten igéreti, hogy, 8 Reges ministrabunt tibi,
10. 14 a királyok szolgálnak nékik; 9 Suget lac gentium, et mamilla regum

9 v. 16. lactabitur, a nemzetségek sírjával, a királynék tejével tápláltatnak.
Mind-ezeket bévségesen megtellyesítette az igaz-mondó Isten. Mert

10 Aug. ep. 147. a mint Szent Ágoston írja: 10 Per coronam nosiram nos adjurant ;
causas suas sieculares apud nos finiri cupiunt ,. nos sanctos, nos
DEI Servos appellant: submisso capite salutamur ; Szenteknek hivták

11 Basil. epist. a papokat és fejek-hajtva köszöntötték minnyájan. Jószágok sírosb
ad Monachum , I l' k d ') 11 LJ'" t

lapsum. reszeit az sten szo gaina a ta { ; riommes pn. manus uas C01Z-
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fouerunt ; genua tua complexi suni ; az ő kezeket, áldomás-gyanánt
csókolgatták ; térdeket megölelték.

Valentinianus császár dicsekedve mondotta, hogya papoknak,
1 Ex animo caput inc/inat. fejet hajt jó szűvel. A Nagy Constan- I Theodor. !ib.
tinus, 2 Dei ministros, cultu et observantia honorifice complectebaiur : ;·E:s~b.j~i:n~:
Deum in illis considerans, illos suce mensce effecit participes : 3 Illos Vitre Constan
ut patres honorabat : nem-csak mint apjait, hanem mint Isten képe- 3 tri~i. Cr' 335.

" bid... c.
belieket, asztalához ültette es minden tisztelettel illette a papokat: 22.

és a mint Szent Ambrus írja; 4 Regum colla et principum, submii- 4 ~mbr. de Di-

t 'b d t l t' d t . ki ,1 I ' gnítate Sacer-tun ur gent us sacer o um, exoscu a ts eorum ·ex rts ; a ira yo {es dotum c. 2.

fejedelmek a papok térdéhez borúltak és job kezeket megcsókolták.
Mert 5 Nihil est in hoc sceculo excellentius sacerdotibus, semmi nincs 5 Arnb, ibid.
e világon böcsülletesb a papoknál. Ezeket az Angyalok-is meg- c. 3.

böcsüllötték. Mert, mikor Szent Gergely 6 a népnek Istentűl áldást 6 Joannes Dia
kért, Dominas vobiscum-mal: az Angyal nagy szóval felelt: Et cum cosnuGS, in v~ta. regofll.
spiritu tuo " a te lelkeddel-is. Mikor Chrysostomus misét mondott,
azt írja Szent Nilus, 7 hogya mennyei Angyalok, szem-látomást 7 s. Nilus. epi,

nagy böcsüllettel körűlle állottak. ad Anastasius.

Tudták a keresztyén fejedelmek, mint ostorozta Isten Ozias
Bkirályt poklossággal, hogy a papok tisztibe állott; tudták, hogy 82. Para!. 26.

halálával fizette 9Saul, hogy a papi hívatalba elegyedett és Isten- 9~: ~~. ~~·3.
nek áldozott; azért az egyházi dolgok igazgatásába nem avatták v. 9. 19. 13.

magokat. Béméne a Nagy Constantinus i o a püspökök gyölekezetibe: 10 Euseb. I. 3.

de le nem üle addig, donec episcopi innuissent, míg a püspökök Vit.re COIlolstasn-
bm, c. • 0-

nem kínálták. Mikor a donatisták Constantinus-ra appelláltak vólna, erat, I. 1. c. 5.

11 nem akara bíró lenni a hit dolgában, erős parancsolattal meg- II Baron. an.
hagyván, 12 Ut conciiiorum decisiones firma: essent, hogy amit a 3

EI·3.
b~' 5. exuse 10, etc.

gyölekezetekben végeznek a papok, megtartassék ; mert, 13 Cujusuis 12 Sozom.lib.
judicis sententice, sacerdotum Dei judicium anteponendum est; min- l. cap. 9.

den egyéb bírák itíletinél, fellyeb kel böcsülleni, a mit a papok ~i~;~:~~~~~~:
itílnek. cap. 27.

Mikor némely püspökök azon kérnék Volentinianus császárt,
hogy lenne szabad nékik egybe-gyölni és a hit dolgairúl tractálni:
azt felelé: 14 Sibi, quí unus esset e numero laicorum, non licere 14 Ex Sozom.
ejusmodi negotiis se inierponere ; hogy mivel ő világi ember, efféle Baron. an. 364.

dologban nem szabad néki rendelni valamit. Theodásius császár, num.6.
15 Candidianust az efesomi gyölekezetbe oly okkal kűldé, hogy az 15 Baron. anno
egyházi dolgok igazgatásához ne nyúllyon, mert ez a püspökö- 431. n. 6.
ket illeti.

50*
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num.

l Ambr, ep.
32. Epist. 33.
2 Chrysosto,
Hornil. 4. de
verbis Isaire :

Vidi Domi-

Ha pedig valamely fejedelem egyházi dolgokat akart igaz-
gatni, nyilván megmondották a Szent Atyák, hogy az nem ő dolga.
A palotában és várasban tehet rendeléseket, de az egyházi dolgok
nem ő-reá bízattak : <Iniperator bonus, intra ecclesiam est, non
supra. 2 Ad imperatorem palaiia pertinent .. ad sacerdotem Ecclesue.
Noli te gravare imperator, ut puies te in ea qua divina sunt, impe
rialc aliquod jus habere. Mane intra tuos terminos. rex: alii sunt
termini regni, alii sacerdotii. Hoc, illo niajus est: regi, corpora
comniissa sunt .. sacerdoti, animie. Rex macutas corporunt remittit';
sacerdos au/em macidas peccatorum. Major hic principatus : prop
terea rex, caput submittit manui sacerdotis.

Ennek-felette a papok személyén sem ismértek a császárok
és királyok bíroságot magokban; azért rnikor Constantinus-előt

8 Sozom.lib.1. vádoltatnának némely papok, azt felelé: 3 Mihi vero non est [as,
c. 16. cum homo sim, ejusmodi causarum agnitionem arrogare ; cum qui

accusantur, Sacerdetes sint .. nékem, a ki ember vagyok, nem szabad
efféle dolgokban bíróvá tennem magamat; mivel, a kik vádoltatnak,

4 Lib.9.Condi- papok. A keresztyén császárok, törvényekben írták, 4 hogy aki a
cis: Ti~. 35. De papot meg-bántya, Atrocem injuriam facit, iszonyú vétekbe esik:
~~~~ltl\~: és Crimen publicum, egész országát szörnyű boszszúval illeti, valaki

3. de E~i,s.copis a papot sértegeti. Azért Constanlinus császár azt mondotta, 5 hogy
et ClerICJS. L. I b,. l' , l ' , étk .

10. nem-csa { aritaní nem a carja a papot, de ha szemevel atna vet rét,
ó Theodor. Hb. köntösével béfedné, hogy egyebek meg ne botránkoznának. Mert,
~n~' ;;5.B:r~~: Sacerdotum vitia non sunt populo aperienda, ne inde ticenter pec-

care aggredianiur ; a papok vétkét, azért nem jó kösség-eleibe
6 Plutarch. lib. röpíteni, hogy ebből szabadságot ne vegyenek a bűnökre. Ha 6 Ale
1. de For.tu.na xander a Darius hólt testét látván, Ademta sibi Chlasnyde, defun
Alexandri. In t t' .( t R"t It h .. , l

fine. C um exii , J or una: \e,gzce gem uram occu ans ; maga ru ajava
Gen. 9. v.23. béfedte szemérmét, mit csudállyuk, ha a jámbor fiak, attyok gyalá
VideCodicis • béfedik Jnkáb h ki ik?Titul. 3. De zattyat ere 1 - 111 cao, ogy-sem imutattyá r
Episcopis et Nem győzném elő-számlálni, menyi sok és nagyengedelmeket,

Cleri cis. menyi szabadságokat adtak a keresztyén császárok a papi szemé
lyeknek, a papi jószágoknak, az egyházi marháknak és mind-azokkal
ismértették, mely nagy böcsülletben tartották a papokat.

Mind-ezekből az egyházi rendek böcsülletes méltóságiból, mit
7 Ambr. de Di- tanúllyanak vallyon a papok? Meg-mongya Szent Ambrus, 7 mikor
gnitate Sacer- így szól: Noscamus, quid sumus : et quod sumus professione. adione

dotum. c. 3. potius quam nomine demonstremus. Nomen congruat actioni, non
sit nonten inane, et crimen imrnan«: ne sit honol' sublimis, et vita
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deformis. Sicut enim tlihil est Episcopatu excellentius. sic nihil est s. Greg. Horni!.

miserabilius, si Sacerdos crimine tensatur. Et ut leuius est de piano \7;;;eE;~~fe~:~
corruere : sic graoius est, qui de sublimi cecidit dignitate. Honor ~~t~'a~u~:~:

grandis, grandiori debet sollicitudine vallari : nam cui plus creditum ,:~~,::, ~~aae~u~i

est plus exigitur ab eo' papok papok azért ércsétek méltóságtokat Sacerdotibus to-
, '" , leratDeus: quan-

hogy, a mit nevetek és hivataltok mutat, azzal eggyezzen erkől- do .eos, quos ad
, alicrum corre-

csötök : ne rútítcsátok a tisztesseges állapotot, feslett élettel. Esze- ctionem posuit,

tekben forogjon, hogy méltóságosb hivatal nincs a papságnál; de d;~=d;r~:~:~:
veszedelmesb sincsen, ha bűnökkel rnocskoltatik. Künnyebben esünk ~;:t~~c~~~:~~
alacson helyrűl: nagy romlás a nagy méltóságból-való eset. A nagy q;:C~:t~Pde:~~;_e

tisztességet, nagyob vigyázással kel őrizni: mert, a kinek töb ada- mus, etc.
tot, attúl többet várnak.

Azt parancsoIlya Ilsten a papoknak és sokszor- parancsollya : lLev.ll.v.44.

Sancti estote, quia ego sanctus sum .. hogy szentek légyenek: Mun- ~:P: ~~: ~: ;:
damini qui fertis vasa Domini ,. minden mocskos vétkekből kitisz- Isaf. 52. v. ll.

túllyanak, mert Szent az Isten, a kinek szolgálattyára rendelt edé-
nyeket illetik.

És, noha minden-féle vétek útálatos az egyházi emberekben:
de főképpen a bujasággal, mind Isten-, mind világ-előt, leg-inkáb
ocsmányíttatnak. Mind az Ó, s mind az Uj Törvényben, azt kívánta
Isten a jámbor házasoktúl-is, 2 hogy mikor isteni szolgálatban és 2 Exod. 19. v.

imádkozásban akarták foglalni magokat, feleségektől távúl járjanak. 15.

Szent Pál azt taníttya, 3 hogy a házasság-is tartóztattya az isteni 3l.Cor. 7. v.32.

szolgálatokat. Azért mikor Isten Jeremiást profétálni küldé, meg-
hagyá néki, ~ Ne accipias uxorem, hogy feleséget ne vegyen. Az 4 Jer. 16. v. 2.

Ezechiel feleségét 5 kivévé a világból, mihent predikállásra választá 5 Ezech. 24. v.

őtet. Még a pogányok-is parancsolatban hadták, hogy, "Cauenduni 6 Plut:r~·h. l. 3.

est, ne ad templa et sacrifieia accedamus, paulo ante venere usi ; Sympos. qu. 6.

templomba és áldozásra ne mennyen a házas ember-is, ha az-előt in fine.

feleségével vólt. Az egyiptomi papok szokását említi és dícsíri
Plutarchus, kik, 7 Salem cibis demunt, oin! expertes, pure casteque 1 Plut. de Iside

ritus obeunt· mikor az ő módgyok-szerént isteni szolgálatokat et Osir.ide. ini-, tío,

gyakorlottak, nem-csak a testi gyönyörüségtűl, de annak izga- Idem,5.Sym-

tóitúl, sótúl és bortúl megtartóztatták magokat. Ez pedig a tartóz- posiac, qu. 10.

tatás esztendőkre terjedett, a mint ezen Plutarchús feljegyzette :
8 Laudo acias in precibus consueiudines, annum. a re uenerea, vin 0- 8 Plut. de Co

que puros vivere, colentes iJzierim Deum temperantia. Mit mongyak hiben~~e~ra. in

a római aszszonyokrúl? kik, 9 mikor az Jo isten-aszszonynak áldoz- 8 Plut. Qurest.

tak, mind férjeket, mint egyéb férfiakat, kirekesztettek házokból. Romana 20.
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Ha mind Isten ő-maga híveitűl, mind a természet okossága
a bálványozó papoktúl, ily nagy tisztaságot kívánt az isteni szol
gálatok gyakorlására, mentűl inkáb kívántatik a tiszta élet az Uj
Testamentom papjaitúl ? Méltán írja Arany-szájú Szent János, hogy,

I Chrysostom. 1 Solaribus radiis puriorem esse oportet animam sacerdotis : a verő

!ib. ~.de sac:r- fény sugárinál tisztábnak kel lenni a papok lelkének.
dobo. cap. ~.

2 Hieron. ep. l. Tudni-való, hogy, 2 Non omnes episcopi sunt episcopi) nem
longe~ltra me- mind püspöki erkőlcsöt viselnek, a kik püspök nevet viselnek.
3Ch~~:~;lOm. Az-is bizonyos, hogy, 3 Multi sacerdotes, sed pauci sacerdotes,
43.)n Matth. multi nomine) pnuci opere; nével sokan papok, de kevesen papok
Im;~~r~~to. szent élettel. Mert oly állapat nincs a világon, melyben minnyájan

vétek-nélkül légyenek, nincs oly szép test, melyben valami fogyat
kozás nem találtatik; a pogányok isteni-közöt eggyet sántának
ismértek, a Planéták-közöt gonosz a Saturnus, a füvek- és érczek
közzűl némellyek mérgesek. Nem mind óItalmazók, a kik próká-

4 Malach. 2. v. torok, nem mind igaz törvény-mondók, a kik bírók. ~ A papok
7. Ladbiat.sacer- között-is találkoznak, kik nem böcsüllik állapattyokat, nem úgy

o IS.

v.8. Vos autern élnek, mint tanítanak. De vaj-ha meggondolnák, mely nagy szám-
scand~!izastis adások; mely rettenetes kárhozattyok lészen, ha feslettségekkel
/~~~:;~~r 5 meggyalázzák az egyházi rendet, sőt a keresztyéni tudományt,

que dedi.s ~os mellyet hirdetnek, bizony zabolára fognák életeket.
conterntibiles U' b l dúl l k k kik ' l k véomnibus po- gy vagyon, o on u cse e eszne ,a 1 neme y papo vet-

pulis. keért az egy házi rendet gyűlőlik, gyalázzák. Mert egy az, hogy
5~::~r~~t:~li:' feleségeket és édes annyokat meg nem utállyák azért, hogy némely

glorii. feslett aszszonyokat látnak. Azért meg kel gondolni, a mit írva
hadtak Szent Agoston és Jerónimus, hogy a papok-, barátok- és

6 Aug. in Ps. világi ernberek-közöt, 6 elegy vannak a jók a gonoszokkal, van
9.9.in Expos~- nak fösvény és feslett papok de ezek magokat rútíttyák . az Anya-
bone Psalmi, ' ,
circa medium. szentegyházat nem mocskollyák. 7 Qucedam virgines sunt adulterce,

7 Hieron: ~on- monachi impudici, numquid virginitatis est culpa, si simulator vir-
tra Helvidium, "t t" " :? N' bb r l ", k h
cap. la. in fine. gm't a 'ts) m erenunc est. l 'mcs a an vet ce a szuzessegne, ogy

vétkes a ki szűznek tetteti magát. Ita que, cum videris sacerdetem
indignum ne traducas sacerdotium, non enim oportet damnare res,
sed eum, qui re bona male utittcr. Ut Judas proditor fuit) non ob
id aceusatur ordo apostolicus, Más az, hogy a kik láttyák a papok
esetit, nem kellene azokat csúfolni, hanem a magok vétkét siratni,

8 Job, 34. v. 30. mivel ezekkel 8 érdemlettek, hogy ilyen pásztorokat adgyon Isten
o::::~~·:'·LI. nékik; 9 Sacerdotes, laqueus speculationi et rete expanstem " kik
• Osese, 5.v.l. török és terjesztett hálók, mellyek-által ördög hatalmába esnek,
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a kiket őrizni kellett vólna. Mindazáltal bizonyos, hogy, 1 Saspe, I Concil.Sardi

ob paueorum impudel1tiam, divinum et in primis oenerandum sacer- cEend:' CGan. 20.
It. reecee.

dotii 1100ne1l, in contemtum venit. 2 Et propter vitia sacerdotum, Dei 2 Hieron. epist.

Sanetuarium destitutum est. Kevés gonosz pap latorságáért a böcsül- 48. ad Sabinia-
/. ,. . . . num cap. 5.

letes papsag tiszteletlenségre Juthat. Mert noha, "Sacerdoialis dtgm- a Greg. Iib, 7.

tas, aliis uideatur digl1itatibus et/til1ere " a papi állapat fellyűl-halad ep. 117.

egyéb méltóságokat, de 4 Sacerdotii digwüas ilt despectu habetur ,. 4 Greg. lib. 7.

perit reoerentia, si, qui culpas dcbuit emendare. comntittii ; meg- ep, 113.

gyaláztatík a papság méltósága, elvész böcsüllete, ha a pap azt
cselekeszi, a mit dorgálni és egyebekben kellene jobbítani. Mert
az emberek azzal bátoríttyák a gonoszságra magokat, azzal men-
tegetik bűnöket, hogy, 5 Ipsi episcopi et clerici, non aliud faciunt .. 5 Aug. tom. 10.

a püspökök és pap?k ezent cselekeszik. Jóllehet a ki-így szól, ~:;::D4:~~n~.
azt mongya Szent Agoston, hogy, Qucerit non patronum ad cau-
sam malam, sed comitem ad pcenam,' nem keres mentséget gonosz-
ságára, hanem társot kárhozattyára. Mert, mikor az itilő-szék-elót

az mongya: Vidi male viven tem clericum tuum et ideo male vixi;
uram láttam, hogy a papok gonoszúl éltek és azt követtem, illyen
válasza lészen: Serve nequam, non a me audieras, quce dicunt
facile, quce faciunt, facere nolite? Lator szolga, nem haJlottad-e
tőllem, hogy a gonosz-erkőlcsü pap életét ne kövessed, hanem
tanítása-szerént rendellyed jámborságodat?

De, hogy véget vessünk tanításunknak, először, kérem a papo-
kat, jusson eszekbe, "hogy a tiszta ruhán rútabnak tetczik akár-mely 6 Sap. 6. v. 7.

mocsók és a felső állapat-béliek vétke, nagyob bűntetést érdemel. tPottenttes, po-
en er ormen-

Emlekezzenek arrúl-is, a mit Arany-száju Szent János írva hagyott, ta patientur.

7 hogy Isten az Ó Testamentornban 8 annyi áldozatot kívánt egy 7 Chrysost.lib.

pap bűneért, menyit az egész kösség fogyatkozásaért; akarván ismér- 6·
t
.de Sace1r1do-
10 cap. .

tetni, hogy nagyob a pap vétke, hogy-sem a töb embereké. Azért, 8 Lev. 4. v. 3.

9 Si pralati perversa perpetrant. tot mortibus digni sunt, quot ad 9 Gre ~;: arte

subditos perditionis exempla transmittunt " annyiszor halált érde- past~ral.~. 5.

mclnek a papok, menyiszer gonosz példát adnak. Ezeket meggon- initio.

dolván, életeket úgy rendellyék a papok, hogy a Fő-paptúl örök
jutalmat nyerhessenek. Másodszor, kérem a keresztyéneket, hogy
a papok bőcsüllésében meg ne fogyatkozzanak, a ő tisztekbe ne
kapjanak. Ha vétkeket láttyák a Christus törvénye-szerént, példá-
jokat ne kövessek, de tanításokat böcsülettel vegyék. Amen.
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MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

A feslett társok és hízelkedők barátsága veszedelmes.

Mivel a poklosság ragadó betegség, szorgalmatos gond-viséléssel
akarta Isten távoztatni, hogy a poklos ember másokra ne terjeszsze
sennyedékes rutságát. Azért megparancsolta, először: hogy a poklos,

'Lev. 13. v.46. l Extra [astra, solus habitaret, a táboron- és várason-kívűl, egyedül,
külön és az egésséges emberektűl távúl lakjék; másodszor: hogy

Ibid. v. 44. öltözetl varrásit sok helyeken kifejcse, süveg-nélkül, hajadon fővel

járjon, a végre, hogy mindenek láthassák poklosságát és elkerűl
hessélc. Harmadszor: hogy ruhájával száját bédugja, mikor valakihez
közelget és dögleletes lélekzetivel másra ne ragaszsza nyavalyáját.
Negyedszer: hogyannál inkáb tudgyák őtet kerülni az egéssége
sek, kiáltani kellett, hogy ő poklos; azért senki közel ne mennyen

2Ibid.v.4i.52. hozzája. Ötödször: 2 hogy a poklosok gyapjúból, lenből és bőrből

csinált ruházatit megégessék. Sőt, hogy el ne ragadgyon a poklos
ság: ha a poklos háza falain valami jelensége látczik a poklos

3 Lev. 14. v.40. ságnak, elsőben vakolásit levakarják, 3 tégláit kiszedgyék; az, ha
45. nem elég és tarkaság látczik még-is a falon, földig roncsák a házat

és kövét, fáját oly helyre horgyák, hogy senki ne élhessen vélle,
A mely Isten a testi betegség terjedését ennyi-képpen meg

rekesztette: sokkal nagyob gond-viseléssei vólt azon, hogy a lelki
betegségek, feslett erkőlcsök, veszedelmes gonoszságok másokra
ne ragadgyanak azokrúl, kik ördögi meríggyel dögleltetnek. De

4 Lev.1S.v.12. miképpen azoktúl, kiknek 4 minden testeket tetétül-fogva talpig
IS. 16. elfogta a poklosság, nem féltette és tíltotta Isten az embereket,

5 Ibid. v.14.15. hanem azoktúl, 5 a kiknek ép testek-közöt imit-amot tetczett a sen
nyedék ; úgy akiket a gonoszság és istentelenség éppen elborított,
nem oly ártalmas és félelmes azok rútsága, mivel maga kimutatván
éktelenségét, mindeneket elidegenít, valakikben szikrája vagyon
az isteni félelemnek. De azoktúl kel őrizkedni, kikben sok ép és
egésséges jók látczanak, és vagy bőlcseségek, vagy tettetes aíta
tosságok színével jó akaratot és barátságot szereznek, hogy az-után
árokra és sok lelki veszedelmekre vigyenek.

Más üdőben a mái Evangeliomot fejtegetvén, nem-csak arrúl
szóllottam, kicsodák az Istentűl kűldött igaz papok, kiket tartozunk
halgatni: hanem arrúl-is, mely nagy igazsággal kel a gyónásban
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lelki betegségünket kimutatnunk a pap-előt. Látom azt-is, mely
üdvösséges 1 tanuságot vehetünk a poklosok példájából vagy alá- t Luc.17. v.IZ.

zatosságra, mivel nem mertek közel járulni Christushoz, hanem
távú l állottak; vagy buzgó imádkozásra, mivel nagy szóval könyör-
göttek ; vagy engedelmességre, mivel hallogatás- nélkül, mentést
mentek a papokhoz, mihent Christus oda kűldötte őket; vagy
Istenben-való bizodalomra, mivel a nyavalyás poklosok nem keres-
tek babonát és bájos ezédulákat vagy boszorkányok berbitélését
gyógyúlásokra, hanem igyenesen Istenhez folyamodtak és ő-tolle

vártak segedeImet.
De ezeket most elhagyván és a poklosok távoztatásának pa

rancsolatit szemem-előt viselvén, megmutatom a jelen-való órában
először, hogy minden gonoszság ragadó betegség és megpoktosittya, Propositio.

sőt tnerígyesíti a közel-járókat. Másodszor, hogy a hízelkedés leg
nagyob romlása a jó-erkiJlcsöknek. Azért valaki a hizelkedők dögle
letes párájával nem akar fekélyesedni, táoúl-kerűllye őket,. mert ha
a tiszta tükört megrútíttya az ú1tdok lehellet, a jó-erkőlcsöt-is 'meg
macskailya a hízelkedők szava. Harmadszor rövideden megmondom,
mint és micsoda jele1tségekből kel megismér1ti a hízelkedőket. Kérlek,
legyetek ébren a halgatásban.

Igazán írják a világi bölcsek, hogy 2 Homo est animai sociale, 2 Scnec. 1. dc

természet-szerént társalkodók az emberek, örömest egy-mással nyá- C
E
le
t
m
A

entia , c.g3.• nstot..
jaskodnak, és vagy lehetetlen, vagy igen nehéz egyebek társasága- Ethic. c. 9.

nélkül élni. Mert, 3 Nullius boni, sine socio, jucunda possessio ,. 3 Sencc. ep. 6.

a kinek baráttya nincsen, kivel eggyüt jó állapattyában vígadgyon, E~:~~~t~\~.
kitűl szükséges igyében tanátcsal és értékkel segíttessék, bóldog
állapatban nem lehet. Azért noha igaz, hogy a királyok a világnak
két legnagyob javátúl üressek, tudni-illik, hogy magokhoz hasonló
nem lévén országokban, barátságoson senkivel nem élhetnek ; és
hogya hízelkedők óhatatlan sokasága-közöt az igazságnak nincs
úttya fülökhöz ; mindazáltal nem-csak a szegények, kik egyebek
segítése-nélkül szűkölködnek, hanem a nagy fejedelmi emberek
sem élhetnek vígan és kedvesen jó-akarók nyájaskodása-nélkül.
Mert bár mindennel bévelkedgyék ember: ha nincsenek, kikkel
kedvesen beszélgessen, kikre gongyait és gondolkodásit bízhassa,
egész élete megvont, szomorú, mord és kedvetlen.

Noha pedig a barátságos nyájaskodásra minnyájan hajlandók
vagyunk, de 4 fő-képpen az ifiú emberek kapnak ezen, mivel ért 4 Aristot.Tib.P.

okosságok nem lévén, alig találnak egyéb vígasztalást és üdő- Rhctor. c. 12.

Pázmány Péter művei. 'dl. kötel. 51
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6 Matt. 10.
v.36.

tőltést, hanem hozzájok hasonlók nyájaskodását. De miképpen,
l Senec, ep. 94. 1 Nulla res magis animis honesta induit, quam bonarum virorum
circa medium. conversatio. Occursus ipse sapientum juvat: et est aliquid, quod ex

magno viro, vel tacente, proficias ; semmi erőssebben és édesdedben
nem viszi embert a tekélletes jóságokra, mint a jámbor, szent
emberek nyájaskodása, és a nagy emberek halgatásokkal-is oktat
nak, mert csak reájok nézve-is sokat tanúlunk: azon-képpen sem
mivel az ifiuság gyakrabban és künnyebben feslett, rút erkölcsökre
nem ragadtatik, mint a gonoszok társaságával. Azért parancsollya

2 Eccli. 37. v. a Bőlcs, hogy, 2Cum oiro sancto assiduus esto, szent emberekkel
15. 18. barátkozzunk, mert hét őr-állónál többet lát egy isten-félő ember

3 Eccli. 7. v. 2. lelke. A gonoszaktúl pedig, 3 Discede ab iniquo. et deficient maia
abs te; távúl mennyünk, ha gonoszságba nem akarunk merűlni.

'Sen.3. de Ira. Mert, 4 Non tam valetudini profuit salubre ccelum, quam animis
cap. 8. parum firmis in turba meliorum versari ,. nem oly hasznos a dögös

helyrűl jó-egű földre menni, rnely hasznos a gyenge-erkőlcsűknek

kiszaladni a gonosz társaságból és jókkal nyájaskodni.
Sok török és hálók, sok vermek és kelepezék vannak, mel

lyekben megfogja és veszedelemre viszi embert az ördög incselke
dése. Nincs oly háborodott tenger, melynek habjai, kő-sziklái és
fövenyes iszapi annyi veszedelmet szerezzenek, menyi veszedelem
ben forog a mí üdvösségünk az ördög, világ, test incselkedési-közöt.

Homo homini De mind-ezekben, semmitől úgy nem kel tartani, mint a feslett és
lupus. erkőlcstelen emberek barátkozásátúl: mivel semmiből hamaréb el

nem ragad a latorság, mint a gonosz társakból.
Erre nézett Christus, mikor azt mondotta: hogy, 51ni11zici homi

nis domestici ejus, az igaz embernek veszedelmesb ellensége nem
lehet, mint a ki őtet, atyafiság és jóakarat színe-alat gonoszra

6 Jerern. 9. v. 4. vonsza. Azért parancsoIlya a Szent Lélek: 6 Unusquisque se a pro-
et seq. ximo suo custodiai: quia omnis amicus [raudulenier incedet. Veri

tatem non loquentur : ut inique agerent, laboraoerunt, Habitaiio tua
in medio doli .. hogy minden ember őrizkedgyék a szomszédoktúl ;
mert közönségesen csalárdúl jár, a ki barátságot tettet; igazat nem
mond; reá tanúl, hogy gonoszra vigyen. Eszén járjon tehát min
den ember és meggondollya, hogy sok csalárdságok-közöt lakik.
Ennél béveb és világosb szókkal ki nem mondhatni, mely vesze
delmesek, ha feslettek, a kiket barátinknak tartunk.

Hogy a gonoszság ragadó és azokat megmocskollya, a kik
latrokkal társalkodnak : nem -csak akkor ismérteti a Szent Irás,
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mikor 1 pestilentes. merígyes dögben-Iévőknek nevezi a gonoszokat, l Prov. 19.

hanem mikor világos szókkal mongya is, hogy, 2 Qui tetig-erit picem, ca . ~·l~~. 11.

inquinabitur ab ea : et qui communicaverit superbo, iuduct superbiam " c:p. 29. v.8.

valaki a lágy szurkot illeti, megrútíttya kezét; a ki kevéllyel tár- 1. Mach. 10.
v.61.

salkodik, kevélységbe öltözik. Mely mondással jelenti a Szent Lélek, 3Ecc1i.13.v.1.

hogy, noha nehéz és munkás, hogy valakit hosszú tanítással-is a
jóságos erkölcsökre vigyünk, mivel a természet indulatinak sebes
folyása-ellen kel eveznünk. mikor jóra verdődünk; de a gonoszra
hajlandó természet oly künnyen elkapja a gonoszságot, mely
künnyen vagy a lágy szurok, vagy a korom gyenge illetéssel reánk
ragad. A ki fájdalmas szemre néz, csak tekintettel-is szem-fájó
lészen; a ki rühes kezet fog, munka-nélkül megrühesedik ; úgy,
a ki kevélylyel, vagy egyéb vétekkel rühesedettel forog: Induet
superbiam, el nem kerűli, hanem kevélys.égbe öltözik.

Ez az oka, hogya Szent Irás sokszor és kemény fenyítékkel
tílalmaz a gonoszak társaságátúl : 3 Noli esse amicus homini iracundo; 'Prov. 22.

neque ambules cum viro furioso: ne forte diseas semitas ejus et v. 24.

sumas scandalicm anima tuce ; elkerüld a haragos ember barátságát,
ne járj egy úton a dühössel, mert megtanúlod annak erkőlcsét és
lélek-veszedelmet szerzesz magadnak. Másut azt mongya a Szent
Lélek: 4 Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit: amicus stulto- , Prov. 13.

rum, similis efficietur ,. okosodik, a ki bőlcs emberrel jár; a ki v. 20.

bolondokkal barátkozik, bolondá lészen. Azért, 5 Si te laetaverint 5 Prov. I. v. 9.

peccatores. ne acquiescas eis: ne ambules cum eis " ha édesget téged 15.

a bűnös ember, ne engedgy néki: egy úton se járj vélle. 6 Discede 6 Eceli 7. v. 2.

ab iniquo. et deficiet malum abs te ; ha távúl akarsz lenni a bűn-

tűl, távúl járj a gonosz erkőlcsű emberektúl. Mert, 7 Numquid potest 7 Prov.6.v.27.

homo abscondere ignem in sinu sua, ut uesiimenta illius non ardeant?
aut ambulare super prunas, ut non comburantur plantce? ha tüzet
tarthatsz kebeledben, hogy ruhádat meg ne perseIlye ; ha eleven
szénen járhatsz, hogy talpadat meg ne égesse: hidd-el bár, hogy
a gonoszak társasága-közöt vétek-nélkül maradhatsz: 8 Sumlmtur 8 Seneca, lib.3.

a conuersaniibus mores: et ut qucedam in contactos, corporis vitia de Ira. c. 8.

transiliunt ,. ita animus mala sua proximis tradit. Ebriosus. con-
victores in amorem vini traxit: impudicorum ccetus, fortem quoque
et siliceum virum emolliit: avaritia, in proximos virus suuni trans-
tulit: ~ Convictor delicatus, paulatim emellit. Vicinus dives, cupidi- 9 Ep. 7. Similia

tatem irritat : malignus comes, quamvis candido. rubiginom suam ep. 109. initio.

affricat " künyű azok erkölcsökbe öltözni, a kikkel nyájaskódol.
51"
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Mint a testrűl némely nyavalyák elragadnak illetéssel, úgy a feslett
szomszédgyára keni vétkét. Bor-szerető lészen, a ki részegessel
lakik. Mint a lassú csep-esők meglágyíttyák és lyuggattyák a
kemény követ: úgy meggyőzi a fajtalanok nyájassága az erős

férfiakat. A kínnyes puhává tészi aprónként társát; a gazdag szorn
széd gerjeszti a gazdagság-kivánást; a gonosz-erkölcsű úti-társ a

I Plutar, !ib. de tisztához csiszollya rútságát. 'Tm-probitas ex conoictu conirakitur.
:~:~:~~;~d:e quemadmodum oculorum morbus contagio serpii et inficit. Platonis

amico. [amiiiares, contractos humeros expresseruni : Arisiotelis amici, bul
buticm. illius imitati: Alexandri regis famitiares. cervicem inflexam
reddiderwnt : et in loquendo, vocis asperitatem inducebant. Azért arra
int Seneca, hogy senki ne bízzék jámborságában és bátorságot ne

2 Sen. de Tran- végyen a gonoszak barátkozására. Mert, 2 Serpunt vitia et contaciu
quillit. c. 7. noceni. Itaque. ut in pestilentia, cavendum est, ne corruptis Jam

corporibus et morbo flagrantibus assideamus " quia péricula trahe
mus, afflaiuquc ipso laborabimus : ita in amicorum legendis ingeniis

Pro optimo cst, dabimus operam, ut quamminime inquinatos assumamus. Initium
minime malus, morbi est) agris sana miscere. Tranquillitati inimicus est comes

perturbetus et omnia gemens; mínt a merigyes ember lehelleti meg-
betegít, úgy a gonosz társaság, ha nem kerűllyük, veszélybe viszen.

8 Plutarcb. de Kivált-képpen pedig, 3 Pueri prokibenai sunt malorum consuetudine,
Liberor. edu- nam offricatur illis aliquid inde oitii ; a gyermekeket el kel fogni

cat. sub finem. a gonoszak barátságátúl, mert künnyebben ragad azokhoz minden
vétek.

Ki vólt bőlcseb Salamon-nál? de őtet-is a bálványozó asszó
43. Reg, ll. nyok társalkodása vénségében 4 megbolondítá és bálványozásba ejté.

v. l. 4. Bőlcseségében bizakodván, nem őrizkedék és nem óltalmazá magát;
noha világos szókkal megparancsolta vala Isten, hogy az Israel fiai

5 Exod. 34. a pogány népekkel, 5 Ne [ungas amicitias, qua: sint in ruinam tibi.
v. 12. 15. 16. Ne ineas pacium, nec texorem. de filiabws ejus accipias : semmi barát

ságot és frigyet ne vessenek, mert ebből következik romlások.
63. Reg. ll. Leányokat se vegyék házas-társúl, mert, 6 Certissime aoerient corda,

v.2. minden bizonnyal veszedelemre viszik a barátság és házasság ürü-
7 Exod. 23. gyével. Sőt arra kötelezte Isten választott népét, hogy 7 eggyütt se
v. 32. 33. lakjék a pogány nemzetekkel, hanem azokat irgalmasság-nélkül

Deut. 7. v. 2.
kigyomlállya földéből, mert veszedelmes eggyüt-létek, Nem foga-

8 Ps.l05.v.35. dán ak szót a sidók, hanem, "Commixti sunt inter gentes, egybe
elegyedének a pogány népekkel. Mi lén belőlle ? Didicerunt opera
eorum,' megtanúlak gonoszságokat. Mert, a minémű nagy csuda,
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hogy a babilóniai kemenczében meg nem égtek a három Szent
Ifiak; hogy a csipke-bokor Jángallott és meg nem emésztetett;
hogy a sidók víz-közöt, Szent Péter víz-hátán békével járhattak:
oly csuda, mikor a liliom a tövis-közöt éppen marad; mikor az
édes víz a tenger sava-közöt ízit megtarttya; mikor az eleven állat
a tűz közepiben meg nem hal; az-az, mikor a gonosz társaság
közöt tisztán marad a jámborság.

Igen késedelmesek vagyunk a jóra, l Vitia sine magistro dis ci- l Seneca.Iib.B,

mus ; a gonoszt pedig mcster-nélkül-is megtanullyuk ; hát mikor Q\uresl. Nlt~tu-
ra . ca. u trnö.

mester találkozik, ki szavával és példájával gonoszra vezet? "Cor- " l. Cor. 15.

rumptcnt mores bonos, coitoquia prao«: akár-mely igyenes-erkőlcsü v. 33.

embert megvesztegetnek az ocsmány beszélgetések. Erre-nézve
törvénybe írta Theodosius császár, hogy, a Malas consociationes, 'Cod. Theodo

proximas puiamus esse crintinibus ; a gonoszakkal-való társalkodás stiLdLege\'bl. de
s u 11S 1 era-

közel-való szomszédgya a gonoszságnak. Azért tanácsollya Nepo- libus.

timtus-nak Szent Jerónimus: 4 Tales habeto socios, quorum coniu- 4 Hieron. ep. 2.

bernio non infameris ; hogy ollyakkal társalkodgyék, kikrűl gya- age~~~~:~~~'
lázat ne ragadgyon reá. Mert, 5 Harcbit tibi auaritia, quamdiu clericor. ante

avaro sordidoque conuixeris : hcerebit tumor) quamdiu cum superba medium.

conuersaberis ; incendent libiainem tuam, adulterorum sodalitia. Si 5 Sen. ep. 104.

velis vitiis exui) long» Ll vitiorum exemplis recedendum esi ; a ki
távúl akar lenni a vétkektűl, távúl járjon a feslettektűl, mert a
kevélység, fösvénység, bujaság elragad a gonosz társakrúl.

Találkoznak ollyanok, mint Szent Jób, 6 ki a sárkányok- és 6Job, SO.v. 29.

istentelen pogányok-közöt, szent életet viselt; vannak Lothok, kik,
7Luxuriosorum conuersaiione, a fajtalanok társalkodásával meg nem 72. Pet. 2 v. 7.

mocskoltatnak ; válnak noha * vélte 8 Tobiások és Matatiások, kik 8 Tob. 1. v. 5.

helyt-állanak és azt kiál tyák, g hogy, ha az egész világ elhajol-is ol.Mach.z.v. 19.

a régi atyák igaz vallásárúl, de ők abban maradnak; tudunk ollya-
nokat-is, kik, 10 Ubi sedes est sauince. non negant fideni " ot sem 10 Apoc. 2. v.lS

tagadgyák-el hiteket, a hol az ördög királyi-széket emelt, de azért
bátorságosb Abrahám-mal kimenni örökségünkből, hogy-sem isten
telenek-közöt laknunk ; üdvösségesb lsoák-kal 11 idegen és nem igen "Gen. 24. v. 3.

gazdag feleséget venni, hogy-sem a Chanaan leányival házasodni;
hasznosb Egyiptom-cé) a pusztákra bújdosni, hogy-sem a gonoszak
társaságából istentelenséget tanúlni, Mert, 12011me animal diligit 12Ecc1.13. v.19.

simile sibi, sic et omnis homo proximum. sibi ; tniképpen az oktalan- Kinek minémü

állatok magokhoz hasonló barmokkal járnak és felesednek, úgy az társ~a;~~an

* Véletlen, ritkán.
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emberek örömest azokkal nyájaskodnak, kik erkőlcsel és állapattai
hasonlók egy-máshoz, azokrúl szólnak, beszélnek, a mihez kedvek

I Matt. 1~. vagyon, mert 1 a szűnek tellyességéből származnak aszóllások.
2 s~~::·~'3~·~9. 2 És, Co II ciliari. nisi turpi ratione, amor turpium non potest ; lehe
Seneca, d~ vita tetlen, hogy a mocskos-erkőlcsü és rút-életű emberek barátságát

beata. c. 24. rútságnál egyébbel nyerhessük. A Szent Irás-is csudának mongya,
Argumentum h Gó ,. 'l k kk l

est recti, malis 3 ogy a gonosz re fial gonoszu nem veszte attyok a -eggyüt.
dispíicere. A kinek barátja fajtalan, attúl éktelen szókat, szerelmeskedő

~~~.~\27~·:'i~: énekeket, mocskos históriákat, buja verseket, kerítésre-való nyájas
CaprasiJambit beszédeket kel hallani, mivel egyébrűl sem túd szóllani, A szól-

l
Oleam

t
"tstCjri- láshoz járúlnak a rút példák. Azért a szemérmes ifiú füle hozzá-

eset ,l a tn-

gua lascive- szekik lassan efféle szókhoz és képezésekhez. Az-után, a természet
rum, adole- hajlandósága izgatásiból, ezekhez édesedik az akarat, a szerelernrűl

scentes newt.
írt verseket kezdi olvasgatni az ártatlan ifiú. Továb mégyen és a
mi szívében forog, arrúl örömest kezd beszélgetni. Végtére, mivel,

4 Bern. de in- 4 Facile agitur, quod libenter auditur ,. a mit örömest hallunk, azt
teriori domo. künnyen cselekedgyük a bujaság förtőjébe heveredik, mint disznó

a sárba.
Ne csudállya senki, hogy a fajtalanok disznó nevet viselnek,

• Prov. 11. v. mert a Szent Irás ehez hasonlíttya őket, mikor azt mongya, 5 hogy
2. Pet.

2:.
v. 22. a tisztátalan aszszony akár-mely szép legyen, ollyan mint a disznó,

melynek orrán arany-perecz vagyon. Régi kérdés vólt, miért nem
észnek disznó-húst a sidók? Némellyek azt mondották, hogy tisz

6 Plutarcb. lib. telik a disznókat, mivel, 6 Prima sus rostro terram findcns. vesti-
4. SymP

5osiac.
gium arationis impressit ,. orrok turkálásával tanították embert a

qu..
7 Ibid. szántásra. Mások azt mondották, hogy féltek a poklosságtól; 7 Quas

putant esu harum carmuni adscisci etenin« uidemus suem, sub
ventre plenum esse lepra et scabiosis pustulis ; mert látván, hogy
a disznó hasa rühes fakadékokkal rakva, azt álították, hogy poklo
sok lésznek, a kik disznó-hússal élnek. De Clemens Alexandrinus
igazán írja, hogy Isten parancsolattya tartóztattya a sidókat a
disznó-ételtűl. Isten pedig a disznó-húst tilalmazván, azok társa-

s Clemens Alc- ságát akarta, hogy távoztassák, kik az útálatos bujaság posványa
p:a;:;~~~'.~'l. ban disznó-módon büzhödnek, 8 Porcis vesci prohibuit significan»,
versus finem. DEI cuiterem non apartere cum impuris hominibus uersari, qui por

pprov. 15.V. 26. cozum insiar, corporis ooluptatibus, obsccenisque cibis, perfunduntu«.
urus sermo

pulcherrirnus. Másut ezen doktor ~ azért mongya, hogy nem akart Isten az Ő

S
9 ClemenIs, 7. népe-közöt disznókat szenvedni: Quia maxime inter alia, fruotus
trornat. ange
ante medium. effedit et corrumpit " mert ha a disznó minden jó füveket gyöké-
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restűl kitúr és elveszteget, a disznóhoz illendő buja fertelmesség-is
kiszaggat minden jót az ember lelkéből, rnindenestűl testté tészi
embert. Mert miképpen a disznó nem-csak, "Immundis cibis utitur, I Plutarch. !ib.

11eC ullum anunal ita gaudet cceno ac fordulis locis, minden úndok 4.s y mpo
5
s iac.

qu..
ganéjt megeszik és egyéb állatok-felet gyönyörködik a büdös sár-
ban és ocsmány helyekben , hanem, Ita oculos husni defigit; ut
1tihil eorum unquam cernai, quce supérne sunt " neque in ccelum.
intueotur. nisi supinus contra naturam [actus, ideo animal hoc,
alias clamosissimum, ubi supinatum fuerit, tacet, attonitum inso
lenti conspeeiu cceli " szemeit úgy a földre függeszti, hogy soha
az eget nem láttya, hanem mikor hanyattá dőjtik, azon-képpen
a bujaságra vetemedett ember az égre nem néz, annak elnyerésére
nem függeszti kívánságát, hanem ganéjra és úndokságra vágyódik.

A ki dosölő és has-hizlaló nyalakodókkal barátkozik, eszébe
sem vészi, hogy hasát istenné tészi és torka kedveért minden
ajtatosságot félben - szakaszt, megízeIíti a koczka-, kártya- jádzást,
a sétálást, csevegést, hahotát, trágárságot, egy-szer-is mászor-is,
a bortúl megzajosodik feje, bolond örömre gerjed szíve, nem jút
eszébe, hogy, 2 Jejunium, juucntuiis pcedagogus, a bőjtölés, őrző- 2 Basilius,hom.

mestere az ifiuságnak és hogy, "Opimitas sapientiani impedit, exi- ~'1:r~:ll~~~'
liias expedii ; a kövérség akadéka a bölcseségnek, melynek szer- anima.

zője a karcsúság. Azért idejét, pénzét, böcsülletit vesztegetvén,
kirekeszti szívéből az isteni félelmet, gyűlőli a mértékletességet,
csúfoJlya a józanságot, csak nevetés, játék, dősölés minden dolga.
Végre arra jút, a mire jutott vólt Szent Agoston, 4 a gonoszak 4 Aug. 2. Con-

. " b ' I C dicit -r: . d t . fess c 9tarsasaga o: um tet ur, eamus) J aaamus, pu e 1101Z esse tmpu- ' . ,
dentem " a ki szégyenlette, ha társaihoz hasonló gonoszságot nem
cselekedett. És mikor baráti-közzűl valaki dicsekedett feslettségével :
5 Vioeban« pudorc inipu denti, quia talis l1.01t eram ; piron kodásnak 5 Aug. 3, Con

tartotta hogy ő ollyan nem vólt sőt li Inter coaiancos mcos pudebai fess. c. 3.
, , , 6 Aug. 2. Con-

me nnnoris dedecoris, quam audiebam eos jactantes jlagitia sua ; fess. c. 3.

ct tanto gioriantes magis, quantomagis turpes esseni : et libebat
malum [acere, non solum.. libidine facti, verum etiam laudis. f<'inge- 2. Reg. 1. .v, 9.

b r. ' j" 'd b' ti 10. Mcntituramme J ecisse, quce non eceram: ne 'Ut erer a 'Jec tor, quo erasn Amalechites,

innoceniior" et ne uilior haberer, quo eram. eastiar ,. hazugsággal se occidisse

tóldotta gonoszságban-való dicsekedését, hogy mennél tisztáb vólt, S,aul. Conttra
t-num cons a,

annál roszszabnak ne itíltetnék. ex 1. Reg. 31.

Láddé, mire viszi embert a gonosz társaság? Azért méltán, Au
v,.

;, 5COf~_

TInimicam amicitiam, ellenséges barátságnak nevezi Szent Agoston, fe~s. c. 9.
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9 Gen. 19. v.
12.

II Rom. 16. v.
17.18.

1 Bern. Serm. a gonoszak barátságát. Szent Bernárd, 11nimicissimas amicitias,
2. in Cantica. gyűlölséges szeretésnek. Aristóteles azt irj a, hogy, 2 Amicitia inipro-
ante medium.

2 Aristot. 8. borum, flagitiosa : communicat enim mala ; et similes eoaduni mo-
!~thic. c. ult, rihus ; latorság a gonoszak barátsága, mely embert laton-á tészi.
4t:~'ov~;a~~;~ Azért, 3 vip era- mellet fekszik, úgy-mond Szent Jeránimus, a ki
suspecto con- gonoszakkal eggyüt-lakik. Mert, 4 Si sodalis pollutus fuerit, quem
t~~~~:~~;. ~n~' is attigerit. neccssario polluetur, etsi purus ipse fuerit , ha barátod

chirid. c. 45. mocskos, akármely tiszta légy, megmocskol, ha megillet. És, 5 Tam
ö Seneca de b l l t . . duett . dTranquilli\. onorum, quam ma orum D1'lg'a conversa to, amorem tn UC1 ,. rrun
Animi. e.!. a jók, mind a gonoszak társalkodása szeretésre indít.

6 Psal. 17. v. Tudta jól Szent Dávid, hogy, 6 Cum perverso peruerteris ; a
26. ki gonoszszal lakik, gonoszszá lészen, azért sokszor írja: 7 Cum

1 Psal, 25. v. 4.
iniqua gcrcntibus non introibo. Non sedi cum caneilia uaniiatis.

8 PsaI.lOO. v. 7. 8 Non habitabit in medio domus mece, qui facit superbianc ,. hogy
egy úton nem jár a feslettekkel, egy székben nem ül a hiuságos
roszszakkal, egy házban nem lakik a kevélyekkel.

Isten ő-maga parancsolta Lót-nak, 9 hogy távúl mennyen a
gonoszak társaságátúl, ha eggyüt nem akar véllek égni; Moyses

10 Num. 16. v. 10 elkergeté az ártatlanokat, Dátan és Abíron-mellől, hogy véllek ne
23.26. veszszenek. Nemcsak azért kel tehát a gonosz társaságtúl futnunk,

hogy gonosz erkőlcsöt és szennyet reánk ne kennyen, hanem, hogy
romlásával minket-is el ne borítcson.

Noha pedig akár-mely gonoszságba merűItek nyájaskodását és
társaságát kerűJnünk kel: de nevezet-szerént két rend-béli embe
rektől, mint legveszedelmesb dögtűl, távúl kel járnunk.

ELSŐK: a hittűl-szakadott predikátorok ; kik 11 édes beszéddel
és az Evange1iom szavainak hamissan magyarázott festékével
fedezgetik és lélek-veszedelemre osztogattyák halálos mérgeket.

12 2. Thes, 3. v. Sok helyen erős parancsolatokkal kötelez a Szent Lélek, 12 hogy
6. Tit. .s. v. 10. ezeket meszsze-kerűllyük 13 ne vetekedgyünk véllek 14 ne köszön-
13 2. TIm. 2. V. ' ,

14. csük őket, szóba se bocsátkozzunk véllek: 15 mert az Ő beszédek,
14 2.Joan.!. v. mint a fene rák, gyógyúlhatatlan nyavalyát hoz emberre.
lő 2. T~~·. 2. v. Ezt bötű-szerént megtartották a régi hívek, mint ez-előt Szent

17. János, Policorpus és töb nevezetes emberek példájából megmutatók ;
16 Tertull. 4. mert azt itílték, a mit illyen szókkal írt Tertullianus: 16 Lex de non
Contra Mar- l
cionem. c. 9. contingendí« eprosis, adumbrat, quanta diligentia fugiendi sunt

hceretici ; valamiket Isten a poklosok távoztatásárúl parancsolt, pél
dázták, mely szorgalmatoson kel kerűlni a hittűl-szakadott eretnek
embereket.
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8 Senec, epi,
59. ex Lipsii

Lcctione.

Pázmány Péter művei. VII. kötet.

MÁSOK, a kiket igen kel kerűlnünk, a hízelkedők, mert, Melius ADULATO-
1 est a sapiente corripi, quam stultorum adulatione dccipi ; job az RES.
igazak dorgálása, hogy-sem a hízelkedők csalogatása. 2 111eliora sunt ~ ~~~~·2~·.:'.~:
vulnera diligentis. quam jraudulenta oscula odientis ; jobbak az
igaz-mondók sebesítési, hogy-sem ahamissak csókolgatási. És mi-
képpen az Isten minden áldozatban 3 megkívánta a sót, 4 meg- 8 Lev. 2. v. 13.

vetette a mézet: úgy az okos ember inkáb kedvelli, a ki igaz- 4!v~:.92.:.419i.
mondással csípi, hogy-sem a ki mézes szókkal édesgeti.

Igazán írja Aristoteles, 5 hogy, Ideo adulator [ucundus: 1'tam fi Arist, 1. Rhe

et admirari et a·mare videtur ,. azért gyönyörűséges a hízelkedők thoric. c. 11.

társalkodása, mert tetteti k, hogy csudállyák, böcsüllik, szeretik a
kinek hízelkednek. Mivel azért természet hozta, hogy) 6 Homines 6 Arist. 2, Mag.

propter eloriam, impensius ootant amari, quatn asnare : quod qui M
1
ora 1. capd: 11.

r b' r II tra me IUm.
amantur, eis queedom excelleniia inesse videtur ,. kedvesb az embe-
reknél, mikor őket szeretik, hogy-sem mikor egyebeket szeretnek.
Mert miképpen job a méltóságos tiszteket érdemleni, hogy-sem
viselni, úgy dicsíretesb, ha szeretésre méltó jóságak találtatnak
bennünk, hogy-sem, ha mást szerétünk. Mivel azért mindeneknél
kellemetes a tisztesség és minnyájan kedvellik, mikor őket bőcsüllik

és szeretik: innen vagyon, hogy vélte találtatnak (még ha talál
tatnak), kik a hízelkedők mézes beszédét megvetik, sőt kik jó
kedvel nem vészik. Mert, 7 Blanditice, etiam cum rejiciunlur, pia- 7Seneca,4.Na·

cent: sane exclusa novissime recip iuniur : mikor meavettetnek a tural, ~urest.r' 'o Przefat.
hízelkedések, akkor-is tetczenek: és ha gyakran kirekesztetnek-is,
de végre helyt találnak. Maga a hízelkedő nem minket szeret,
hanem azt, a rnit halász tőllünk : 8 Spei mentitur, reménségért hazud,
nyelve mézzel és téjjel foly, de szíve sokszor epével teli: szóval
böcsülletet és barátságot mutat, de valósággal esztelennek itíl; és
vagy csúfol, vagy csalni akar rajtunk. Azért a Szent Irás, » Syrenes 9Isai.13.v.22.

in delubro ooluptatis, gyönyörködtető syréna nevet ád nékik. Mert,
mint a syrénák, szép éneklésekkel elaluttyák, az-után megfojtyák
az embereket: úgy a hízelkedők édes beszéde szörnyű veszedel-
mekre viszi az embereket. Nem-is elég a hízelkedés-ellen viaszszal
bédugni fülünket, mint Ulisses társai fülét viaszszal siketitette a
syré1zák éneklésére: 10 Ceram auribus parum est obderc " firmiori JO Sen. ep. al.

spissamento opus est, qumn usum in sociis Ulyssem jerunt ,. hanem
nagy lelki vígyázás és tekéIletes akarat kívántatik ennek győze-

delmére.
Seneca a hízelkedő t, 11 Biandientem cnimtcusn, édesgető ellen- 11 Sen. ep. 45.

52
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3.

22.

12. Pet. 2. v.3.

l Isai. 3. v. 12. ségnek nevezi. A Szent Irás sem egy helyen mongya, hogy, 1 Qui
cap. 9. v. 16. beatificant, decipiunt, seducuni : qui beatificantur, prazcipitaniur ;
Ezech. 13. v.
is. Pulvillos a kik dícsírnek és bóldogoknak mondanak, megcsalnak és nyakra-
et Cervicalia főre taszítnak veszedelmekre. Mely mondással kifejezi a Szent
supponunt.

Lélek, hogy nem ollyanok a hízelkedők, mint a halászok, mada-
rászok: mert ezek sokszor megvetik hálójokat, sokszor horgokat,
töröket, lépes-veszszőjöket elrakják és semmit nem fognak: de a
hízelkedők nem-csak meg akarnak csalni, hanem valóságoson,
Decipiunt, pracipitant, megcsalnak és nyakra-főre taszítnak. Mert,

22. Pet. 2. v. 2 Fictis verbis de nobis negotiantur, mesterséges szép szókkal keres
kednek, mézes beszédekkel, rnérték- és érdem-felet égig magasz

a Actor, 12. v. talnak, bóldognak mondanak. Ha szóllunk azt kiáltyák : a Dei
uoces, non homiwis: Isten szól, nem ember; vagy azt mongyák,
a mit az igen gorornbán-szólló Valens császárnak mondottak a hízel
kedők, hogy, Tullianos flosculos, Cicero virági folynak ajakunkból.
Ha valamit értelmesen mondunk, esküsznek, hogy Plato és Aris
táte/es tanúlhatna tőllünk. Egy-szóval: mindent csudálnak, mindent
dicsírnek és magasztalnak bennünk; mint a ház tetején forgó vitor
lák oda fordulnak, a hová fúj a szél; mint a Caméleonok, minden
színekben tűnnek, mindenek tetczéséhez és hajlandóságához alkal-

4 Plutarch. de maztattyák magokat; noha, mint a Caméleon, 4 fejér színt magára
DAisdce1rntendü nem vehet, úgy a hízeJkedőben tiszta igazság nem lehet, mert,

II a ore.
6 2. Pet. 2. v. 3. 5 Negotiatur fictis uerbis, csalárdúl kereskedik, hasznot horgász;

szón akarja megvenni, a mire szüksége vagyon; valahol remén
sége nincs a haszonnak, megreked a malom és nem forog a nyelv
kereke, megszűnik a dícsírés. Mert mint a fecskék nyárban velünk
vannak, télben távúl járnak: úgy a hízelkedők nem az embert,

6 Plutarch. de hanem a jó szerencsét követik. És, a mint Plutarchús írja: 6 mi
D~S;:t~:~:~ képpen a tetvek mingyárt kirnásznak, mihent elfogy a betegben a

vér, mellyel tápláltatnak ; úgy a hízelkedők, Potentibtes imtninent:
rebus commutatis, statini auolant : az értékesen kapdosnak, a sze
gényektűJ elröpűlnek.

Igazán mongya pedig Szent Péter) 7 hogy a hízelkedők keres
kedése, Fictis uerbis, magoktúl gondolt hamis szókkal vagyon.
Mert a bűnöket jóságok nevével magasztallyák, a bolond pompát
bév-kezüségnek, a dősölést, és részegeskedést barátságos társalko
dásnak, a kevélységet jó maga-viselésnek, a rút fösvénységet taka
rékosságnak, a csintalanságot vígaságnak, a buja szerelmeskedést
víg nyájaskodásnak, a dühös haragot bátor merészségnek nevezik.
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Viszont a jóságokat vétkek nevezetivel gyalázzák, a bátorságot
vakmerőségnek, az erősséget versengésnek, az okosságot félelmes
puhaságnak, a szorgalmatosságot fösvénységnek, a szemérmetes
tisztaságot paraszt vadságnak híják. Ezzel a mesterséggel a szép
névbe óltözött gonoszságok szégyenietit kimossák emberből és a
jóságok szépségét megmocskollyák rút nevekkel, hogy azok kívá
nását meghidegítcsék.

Ki győzné elő-számlálni, menyi kárhozatos vélekedéseket óltott
az emberek szívébe az édes beszéd? mely sok aítatos jámborokat
fene gonoszságra vitt a hízelkedők mestersége?

Ha láttya a hízelkedő, hogy valakit boszszúval illetnek és
haragra indítnak : nem, hogy csígatná és Isten haragja félelmével
óltaná a gerjedező tüzet, hanem azt kiáltya : 1 Justa est indignatio,. I Esth. 1. v.28.

méltán haragszol, ily nagy nemből származott, ily nagyra-született,
bátor-szívű emberhez nem illik, hogy mással hadgya magát tapod-
tatni; minden igazság-szerént tartozik ember oltalmazni tisztességét,
melyet a ki megmocskol, életre sem méltó. Azért eleinek jó híre-
neve, magának böcsülletes tekíntete szeme-előtt forogjon; ne enged-
gye, hogy valakinek vakmerősége őtet főldhöz verje. Tisztessége
oltalmáért kardhoz nyúllyon ; ellenségét úgy bűntesse, hogy má-
sok-is tanúllyanak és ne szegezgessenek rajta. Ha most e1nyegi és
nyeli ezt a gyalázatot, mászor nagyobbat várjon.

Oh veszedelmes bíztatások l Oh istentelen tanúságok! Oh átko-
zott nyelv, melyből, 2 Exardescit ignis,. suseitantur lites : scparantur 2 Prov. 16.

principes ; oly tűz, oly versengés támad, hogy a fejedelmeket-is v. 27. 28.

egybe-veszti l Efféle szók úgy néki-köszörűlik embert, ba eszén
nem jár, hogy nem-csak szabadosnak, hanem tisztességesnek véli
az istentelen boszszú-állást. Illyen bolond persuasio-val bíztatta
Anaxarchus világ-bíró Sándort, ~ ki, mikor azon siránkoznék, hogy 3 Laértius, lib.

Cliiust megölte, azt mondotta néki, hogy minden szabad a király- 9.28.

nak; ő az igaznak és tisztességesnek mértéke; mind jó, mind
igaz, valamit mível a király. Ezzel az útálatos hízelkedéssel úgy
elbátorítá Sándort a gonoszságban, hogy az-után tartóztatás-nélkül
cselekedett mindent.

Ha láttya a hízelkedő, hogy valaki hajlandó a bujaságra :
szép, lágy beszéddel fülébe rágja, hogy természet hozta embernek,
hogy tisztességes szerelemtől ne légyen idegen; csak az igen vad
természetű parasztokhoz illik, hogy a szép nyájaskodásokból kivon
nyák magokat; a Planéták és töb csillagok, mennyei erejekkel

52'
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óltanak némely emberekbe szerelmes indúlatokat. Minnyájan bará
tok nem lehetünk; nállunknál szenteb és túdósb emberek estek
szerelembe; sőt nincs oly állapat, melyben Venus vitézi nem Vól
nának. És mivel ennyin estek ebbe az édes kalitkába, nem oly
tisztességtelen ez a vétkecske. hogy embert gyalázatha ejcse. Ez,

J Psa!. 140. 10leum peccatoris, a hízelkedők olaja, mellyel kenik a kereket,
2 P;~V~·16. 2 Ut lactent et ducant per viam non bonam ; hogy a veszedelem

v.29. úttyán sebessen mennyen. Efféle bolond és ördögi beszédekkel úgy
Prrov

t
· I.

t
V',10. reá- köszörűli a hízelkedő a tudatlan ifiat, hogy minden fertelmes-

_ac an auu-
lantes : At pu- ségre hanyat-homlok, prcecipiiatur, rohan. Akarsz-e errűl példát?
dorcst senibus Amnon-nak, a Dávid király fiának egy hízelkedő baráttya vala;

luctari. mikor ennek megjelentette vólna az ifiú, hogy a hugát, Thamart
"2.Reg.l3.v.5. 3 igen megszerette, nem hogy íntette vólna efféle éktelenség távoz

tatására, de sőt neki - bíztatá és reá-tanítá, mint tegye beteggé
magát, rnint csallya magához húgát, mint tégyen erőt rajta. És
ne féllyen, mert künyű a király fiának illyen kis dolgot lekötni.
Ezzel a bolond bíztatással Amnont, prcecipiiauii, nyakra-főre taszítá
az úridok fertelmességre, az-után testi, lelki halálra.

Ezekből megtetczik, hogya hízelkedés minden vétkeket nevel
és terjeszt; minden jóságos indúlatokat megfojt és eltemet; mert
az istenfélőket babonásoknak, az aítatosokat barátoknak, az igazság
szerető jámborokat bolondoknak nevezi. Azért fussatok, fussatok
minnyájan ezektúl a dögleletes poklosoktúl. Dugjátok-bé fületeket
a hízelkedők szavaira, ha veszni nem akartok; tí kivált-képpen,
kik nagy állapatban vattok. Mert legnagyobb gongya a hízelkedő-

4 Osere, 7. v. 3. nek, 4 Ut hetificet in mendaciis principes, hogya fejedelem-embereket
vígasztaIlya hazugságokkal. Ugyan-is az a fejedelmek szereneset
lensége, hogy egyébbel bévelkednek, de nincs, a ki igazat merjen

5 Seneca, lj. de mondani nékik: 5 Ne1JlO ex animi sui sententia suadet, dissuadetque ;
bcnefíciis. cap. sed adulandi certamen est et una contentio, quis blandissime fal/at?
Adula~~' dícta Senki előttök igazán meg nem mondja, a mit javaI, hanem azon
quasi ad-aula- mesterkednek az udvari szolgák, ki minél gyönyörűségesben csallya

ho. fejedelmét.
Tagadhatatlan, hogy magok vétkesek a fejedelmek, hogy a

6 Plutarch, de hízelkedőktűl megcsalatnak, először azért, mert, 6Sibi quisque adu
Disoemendo lator est primus et maximus et haud gravatim admittit aliicm.
Adulatore.

si eorum quce appetit, sibi testis sit ; magok leginkáb hizelkednek
magoknak és örömest hallyák, a kik bizonyíttyák, a mit magokrúl
áIítanak. Másodszor azért, mert a fejedelmeknél, Veritas odium
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parit) az igaz-mondás gyülölséget szerez és veszedelmet. Michceast
l pofon verék és tömlöczbe tévék azért, hogy igazat monda Achab- 13. Reg. 22.

előt. Achior '.l igazat monda Holojernes-nek és halálra sentencziá- ~ ~~~;t~::v~~·6.
zák érette. Mert közönséges kívánságok a fejedelmeknek, hogy cap. 6. v. 3.

nékik, 3 Loquantur placeniia, oly dolgokrúl szóllyanak, mellyekhez a Isai. 30. v.IO.

kedvek vagyon. Azért mikor Sedecias király 4 Jeremias profetátúl 4 Jerern. 88.

tanácsot kérdene, addig nem felele a proféta, míg a király meg nem v. 14. 16.

esküv ék, hogy meg nem öleti igaz-mondásaért. Nézd, mire jutott a
világ! Esküvés-nélkül nem hihetni a nagy uraknak, hogy az igaz-
mondásért fejünket bé nem törik, életünket el nem fogyattyák és
csudálkozunk, hogy a fejedelmek-körűl minnyájan hízelkednek?
hogy, mint a tűkörök, örülnek vagy sírnak, mint az árnyékok moz-
dúlnak vagy állanak az udvari szolgák urok indúlati-szerént? hogy
a Cyrus annyának tanácsából, a kik a fejedelmekkel szóllanak,
5Byssinis verbis utuntur, selyem vagy gyapot lágy szókkal élnek? 5 Plut. Apoph

És arra jutnak, a mit későn eszébe vett Aniigonus király, ki mikor thcg:~i:.aÍ'Y

a vadászatban elbolyongott vólna, egy paraszt ember házába szálla.
És a királyrúl beszélgetvén, azt mondá a szegényember, hogy a
király jámbor, de rosz gond-viselőkre bízta dolgát) maga pedig
vadászatban tőlti idejét. Más nap feltalálván fő emberi és királyi
köntösét reá adván azt mondotta, 6 Ab eo die) quo vos sumsi, heri 6 Plut. Apoph

primum de me veros sermones audivi, hogy mi-óta királyi köntöst theg. int At~ti-
gono er 10.

visel, soha magárúl igaz szót nem hallott, hanem csak tegnap.
Annak-okáért senki job tanácsot nem adhat a fejedelemnek, mint
Demetrius Phalerteus adott, mikor azt mondotta: 7 Reges libros 7 Plut. Apoph-

legant. de quibus elti'tn amici monere non audent, ea in libris exstani, thegm.

hogy könyveket olvassanak, mert a mit senki meg nem mér mon-
dani nékik, azt a könyvekben talállyák.

De lássuk rövideden, mint kel a hízelkedőt megismérni és
választani a jó-akarótúl?

Bizonyos, hogy, 8 Adulatio simillima est amicitice, non imi- 8 Senec. ep. 45.

tatur tantum illam, sed vincit " a hízelkedők kedveskedése közel
jár a barátságos jó-akarathoz. És noha sok jelenségeket adnak a
tudósok, mellyekből a hízelkedőt megválaszthattyuk barátunktúl,
de fő-képpen két dolog ismérteti a hízelkedőt.

Először, a ki mindent kezedre ád, valamit mondasz, mindent
dícsír, valamit mivelsz : bizonyos, hogy nem barátod, hanem hízel-
kedő és 9 Rete expansum veszedelmedre terj esztett háló vagy 9 Prov. 29. v. 5.

, " , 10 Laért, in Dio-
a mint Diógenes mondotta, 10 Funis mellitus, mézes kötél, mellyel gene.
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l Plutarch. de
Discernendo
Adulatore.

2 Plut. ibid.

megfojtnak. l Verus amicus non laudat omnia, sed opiima; a ki
igaz barátod, nem dícsír mindent, hanem csak a mi jó, a mit vét
kesnek ismér, azt szabadoson megfeddi. Azért, 2 Agesilaus csak
azok dícsíretit hallotta örömest, Qui non dubitareni etiam vitupe-
rare, kik mikor kívántatott, rágalmazták sok dolgait. Valaki tehát
ollyan mint az Echo és minden szavadat javallya, minden tetezé
sedet erősíti, bizonyos, hogy hízelkedő. És a mézes szókkal oly
dolgokat elhitet nagy emberekkel, mellyeket bolondnak sem kellene

3Curtius,lib.4. hinni. 3 Alexander-rel elhiteté a Jupiter papja, hogy ő Jupiter fia
circa medium. és az egész földet mint atyai örökséget néki adta. Demeter királ
~ Lucianus. in lyal 4 elhiteték, hogy mikor nagy hurúttal hánta a torhát, oly szép

Dialog. hangosságot adott, melynél szebbet a musica éneklések sem sze-
53. Reg. 2. v. rézhetnének. A mi nagyob, Roboam-taei 5 elhiteték az udvari hízel-

10. kedők, hogy az ő kis úja nagyob a Salamon derekánál. Justinta-
6 Ceelius, Rho- nus császárral elhiteté Trebonianus, hogy soha meg nem hal, 6 sed
digin. li? ~2. vivum, sentieutemque in ecelicm. tralatúrn iri ; hanem elevenen meny

cap. 20. Jn fine.
országba ragadtatik. Menéerates doktor egy-nehány beteget szeren-
csésen meggyógyíta, elhiteték a hízelkedők, hogy ő Jupiter isten;

7 Plutarcu. azért levele elein magát istennek nevezte, 7 Menécrates Jupiter Age
in Apophth, silao. Meg sem olvasván levelét Aeesiltius, illyen választ írt: Arre-
Laconicis. 6' o'

si/aus Menécrati sanani meniem, Illyen oktalanságokra viszik em-
bert a hízelkedők.

Egy szóval, a hízelkedő- és jó-akaró-közöt oly külörnbözés
vagyon, mint a szakács- és orvos-közöt. A szakács nem gondol
azzal, ha egésséges vagy ártalmas az étek, csak arra vigyáz, hogy
jó-ízü és ura szájának kedves légyen, a mit készít. Az orvos
pedig a jó étektúl elfogja embert ha láttya, hogy nehéz-emésztő

és ízetlen italokat ád, noha egésségeseket. Úgy a hízelkedő csak
száj-ízre néz, a jó-karó igazmondásával eczetet önt fekélyünkbe
és tisztogattya sebeinket.

Másodszor, a ki vagy a benned-lévő jókat voltánál nagyobra
magasztallya, vagy ollyal dícsír, a mi benned nincsen, hízelkedőnek

tarcsad, és magadrúl többet ne hidgy másnak, hogy-sem magad
nak. Azért, a ki szemedben dícsir, azt mongyad, hogy hallod mí
néműnek kellene lenned, de magadban nem érzed, hogy ollyan

8 Senec.cp. 59. vólnál. És 8 mint Alexander megvallá, hogy sebei fájdalmából
isméri, hogy hízelkednek, a kik őtet istennek mondották, úgy az
okos ember magában érzett fogyatkozásoknak többet hiszen, hogy
sem a füllel-hallott hízelkedéseknek. Bezzeg, a ki igaz jó-akarónk,
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nem szeműnkben, hanem hátunk-meget; nem barátink-, hanem ellen
ségink-elöt : nem költött, hanem valóságos jókkal dicsír.

De ideje véget vetnünk tanuságunkban. Azért kívánom igen,
hogy minnyájan két dolgot tanúllyunk rnind-azokból, a miket hal
lánk; eggyiket, hogy akár-mely hasznos, akár-mely kedves barát
kozás légyen, de ha láttyuk, hogy veszedelemre vonszon, elvessük
és meszsze vessük tőllünk, Mert ha a Christus kötelezése-szerén t
1 a magunk kezét el kel vágnunk, szemünket ki kel tolnunk inkáb, I Matt. 18. v. 8.

hogy-sem ezekkel bűnre vitessünk, nem illendőbb-é ellennünk akár-
ki-nélkül, hogy-sem elvesznünk barátságaért ? Másikat, hogy senki
ne tartsa mentnek magát, hogy azért gonosz, mert gonoszok-
közöt lakik.

Ha Ábrahámot bálványozó attya, Josefet tisztálan aszszonya,
Moysest a Farao udvara gonoszsága, Jóbot a Bus-földének feslett
szomszédsága meg nem tántorította, ha sok töb szent jámborokat
az istentelenek-közöt-való lakás el nem ragadott és gonoszságba
nem kevert, most sem rövidűlt-meg az Isten karja. Istent ne kisér
csük, veszedelembe akarva ne elegyedgyünk, hanem imádkozzunk
és vigyázzunk, a gonoszok-között-is meg őriz Isten az utólsó rom
lástúl, Szent Fia érdeme-által. Amen.

RÖVID TANUSÁG A MÁI EVANGELIOMB6L.

A HÁLA-ADATLANSÁG VESZEDELMÉRŰL.

Miképpen Eliseus nem akart Naaman-túl 2 sem kincset, sem 24. Reg. 5. v.

köntöst venni, mellyel jutalmaztatnék a poklosság gyógyítása: úgy 15. 16.22.

Üdvözítőnk, soha bért és fizetést nem várt, sem kívánt jó-téte-
ményeért. Mi dolog tehát, hogya mái Evangeliomban ily igen
sajnállya, hogya tíz poklosok-közzűl, kiket meggyógyított, egynél
töb viszsza nem ment, hogy hálákat adna? A szelíd és nagy-
tűrhető Christus számtalan gyalázatokat és boszszúkat csendeszen
és halgatással szenvedett: mi dolog, hogy a kilencz poklosok hála
adatlanságát keserves szóval panaszollya és kedvetlenséggel feddi?
A samaritanust pedig, 3 a ki lábaihoz borúlt és hálákat adott, nem- 3 Luc. 17. v.

csak dícsíri, de újob és nagyob ajándékkal látogattya, lelki egés- 15.16.

séget, üdvösség-reménséget adván néki, mikor azt mondotta: Fides
tua te salvum fecit; a te hited szabadúlást és üdvösséget szerzett v. 19.

néked?
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Nem egyébre nézett ebben Christus. hanem akarta ismértetni,
mint gyűlöli a hála-adatlanságot, mely kedvesen vészi és nagyob
ajándékokkal jutalmazza a hála-adóságot.

) S. Thom. 2. Azokat mondhattyuk igazán hála-adóknak, l kik megismérik
2. Qurest. 106. és megböcsüllik jó-tévőjök adományit, és azokat nem-csak szóval

dícsírik és köszönik, hanem, ha értékek vagyon, szolgálattal és
adományokkal meghálállyák. Hála-adatlanok pedig azok:

Először: kik ismérni és böcsülleni nem akarják jó-tévőjök

kegyességét. Mert rniképpen a disznók egy-más taszigálással kapják
és fallyák a makkot, mely alá-húl a fárúl, de szemeket fel nem
emelik a pásztorra, ki leveri eledeleket: úgy a hála-adatlanok
kapnak az adományon, de meg sem gondollyák, honnan és kitűl

szál ez reájok, Illyenek, a kihűl Isten panaszolkodva mongya:
20sere, 11. v. 3. 2 Ego quasi nuiritius Ephraim, portabani eos in brachiis meis : et

nescieruni, quod curarem eos : hogy ölében hordozta őket, dajkál
kodott véllek, de nem-is tudták, hogy az ő gond-viselésével tar
tatnak. Azért úgy viselték Istenhez magokat, mint-ha semmi gond
viselése nem vólna reájok. Innen következett, a mit feljegyzett

3 Exo. 4. v. 22. Szent Agoston, hogy noha az Ó Testamentomban Isten a 3 sidókat
23. Oseee, ll. fiainak, magát attyoknak nevezte sokszor; és kívánta, hogy őtet
v. 1. Isai, 1. v.
2.Jerem.3. v.4. apjoknak híják. De, 4 Nusquam inuenitur' prceceptum populo Israel,
Malach.1.v.6. ut diceret. Pater noster: sed) Dominus eis insinuaius est, tamquam

• Aug. to. 4. "b h ' l O' T ' b l hHb. 2, de Ser- seruienti US.. SO U t az örvény en nem parancso tatott, ogy
mone Domini Istent Atyá-nak híják, hanem, mint szolgák, az Uri névhez szoktak.

in monte.e.8. M' d l' lik 'd hál d l kilin illa verba: aso szor: azo c VIse I er emesen a a a-a at an nevet, I c
Pater noster. nem, hogy szóval megköszönnék vagy szolgálattal és adománnyal

5 Eceli. 29. v. 9. böcsüllenék a jó-téteményt, de sőt, 5 Pro honore et beneficio, red-
deni contumeliasn ; a böcsülletért és adományért gyalázással fizet-

6 v. 32. nek, mert a ki, ö Pascet et patabit ingratos .. amara audiet ; enni,
innya ád a hála-adatlannak, szitkot és keserü szókat várjon érette.
Illyenek vóltak, a kikrűl kemény szókkal panaszolkodik Isten, azt

Isai. 1. v. 2. mondván, 7 hogy mivel az emberi gonoszság megsiketűlt az ő

szavai hallására: az egek, noha meszsze vannak; a főld, noha
kemény és goromba, halgassák az ő szavait és szégyenítesék az
embereket, hogy azt a szózatot nem hallyák, mellyek égbe hatnak
és a földet megszaggattyák. De vallyon micsoda szók ezek: Filios
enutrivi et exaltavi : ipsi autem spreoerunt me ; én, úgy-mond, fiakat
szűltem és szépen felneveltem, sőt felmagasztaltam, dücsösségessé,
hatalmassá tettem őket, ők pedig megútáJtak engem. Nem elég,
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5 Apoca1. 19.
v. 1.

c Apoc. Ll i v,
17.

hogy meg nem köszöntek, hanem a magam adományival boszszon-
tottak : 1 a mely öltözetet, értéket, kenyeret, bort adtam nékik, azzal 1 Ezech. 16. v.

az ördögnek kedveskedtek ; azzal gyaláztak és boszszontottak o~~~~~: ~~8.
engem; melynél nagyob hála-adatlanság nem lehet.

Sok-képpen ismérhettyük, mely kedves Isten-előt a hála-adás,
mely gyűlőiséges a hála-adatlanság.

Először: mert, hogy minden üdőben gyakorlanók a hála-adást,
nem-csak világos szókkal megparancsolta Isten, 2 Grati estate, hogy 2 Coloss. 3. v.

hála-adók legyünk, és, 3 Semper, pro omnibus g'ratia~ agamus ; rnin- 155\.Tlh; .ss .

denkor, mindenekért hálákat adgyunk: hanem, az O Testamentom- 3 Eph. 5. v. 20.

ban, minden hétben, minden hólnapban és az esztendőnek minden xVVidrre Dompin.
. post en-

részeiben, bizonyos innepeket rendelt, hogy ezekben ne csak emlé- tec. Concio: 2.

kezzenek, hanem isteni tiszteletekkel megköszönnyék, sok és nagy Festa Ju~reo

jó-téteményét a Teremtőnek. rum prescipua.

Az Uj Testamentom innepi sem egyébre-valók, hanem, hogy
Istennek Szent Fia-által hozzánk mutatott kegyelmességét vagy
a Szentek életében és szenvedésében tűndöklő irgalmát dicsírjük
és hála-adással magasztallyuk.

Ezen-kivűl, noha a Teremtő Isten sok-képpen felemelhette
vólna az elesett embert: de, 41vfaluit cum injuria sui,' ne pessimum 4 Bernar, Serm.

atque odiosissimum vitium ing'ratitudinis) occasionem ultra reperiret 11. in Cantica.

in homine" azért akarta halálával megváltani, hogy a veszedelmes
hála-adatlanságra oka ne lenne továb az embernek: Quid enim
dicebal homo creatus et ingratws? Gratis quidem conditus sum) sed
nullo Autoris graoamine, vel labore: siquidem dixit, et jactus sum "
quid magnum est) quamlibet mag'na verbi j 'acilitate donaveris? Sic
beneficium Creaiionis attenuans humana impietas, ing'ratitudinis
maieriam inde sumebat, unde amoris causam habere debuerat"
mert azt mondotta a hála-adatlan ember, hogy minden munka és
fáratság-nélkül teremtette őtet Isten, azért nem nagy dolog, ha
azt cselekedte, a mihez ily künnyen jutott; és ebből vett okot a
hála-adatlanságra. De ezt nem mondhattya a Christus szenvedése-
után, ki harmincz egész esztendeig fáradott és szörnyű kínokat
szenvedett váltságunkért. Azért semmi mentsége nem lehet továb
a hála-adatlanságnak.

Másodszor: világos jelensége, hogy Isten a hála-adást igen
kedvelli, mert a mennyei bóldogságban a dücsöűlt Szentek egyebet
nem mivelnek, hanem szűnetlen és fáradhatatlan hálákat adnak
Istennek és azt kiáltyák : 5 Laus, et gloria, et virtus Deo. G Gratias

Pazmany Péter művei. VII. kötet. 53
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agimus tibi, Domine Deus omnipotens ; dícsíret, dücsösség és hata
lom Istennek; hálákat adunk néked, örök mindenható Isten. E föl
dön-is, mennél nagyob Szentek vóltak, annál szorgalmatosbak
találtattak a hála-adásban. Moysest azzal dícsíré Szent István, mint

1 Act. 7. v.20. legnagyobb jósággal, hogy, 1 Fuit gratus Deo, hála-adó vólt Isten
hez. Mihent megszűnék az özön-víz, első dolga Noe-nak az lén,

2 Gen. 8. v. 20. 2 hogy óltárt csinála és éppen-égő áldozatokkal hálákat ada Isten
nek, hogy őtet ily nagy veszedelemtűl megszabadította. Mihent
Abrahám-nak ígéretet tén Isten, hogy az ő maradékinak adgya
Canaan-főldét, mingyárt azon helyre, örök hála-adás emlékezetire,

3 Gen. 12. v. 7. 3 oltárt emele. Isaak-nak ígéretet tén Isten, hogy megálgya mara
~ap. 13. v. ~8. dékit, 4 ottan oltárt raka és hálákat ada. Ugyan-azont cselekedé

Cap. 26. v. A.
6 Cap. 33. v. 20. 5 'Jákob, Moyses, a töb sok hála-adó Szentekkel-egyetemben. Christus
Exod.17. \'.15. Urunk megelőzte hála-adással az Isten ajándékit ; azért, minek-előtte

6 Joan. 6. v. 21. a kenyereket megsokasítaná, Lázárt 6 feltámasztaná, Szent Testét
7 Cap. ll. vAl. 7 az Ur-vacsorában hadná: Gratias eg'it, hálákat adott Szent Attyá
8 Luc. 22.v. 19. nak. Mit mongyak Szent Pál Apostolrúl, 8kinek minden leveleiben

csak-nem egymást érik a hála-adások? És mivel sokszor mondotta
9 l. Corint. 15. ama szókat : 9 Deo gratias, hálá Istennek, az Anyaszentegyház szo
v.57., 2.Cor.2. kásba vette, hogy ezekkel a szókkal izgatják egymást a papok a
v.J d.c, 9. v.15.
10 In omni offi- hála-adásra; és csak-nem 10 minden-nap huszon-ötször mongyák
ci? dupl.ici,. vi- a szent Szolosmában a DEO gratiást. A szerzetes emberek pedig
tíes quiquies kran ví l 'k ,. kb ' k

repetitur. oly gya ran VIse te szajo an ezeket a szent szokat, hogya so
II Aug. in Psa!. Deo gratiás-ért ugyan csúfoltattak a világ fiaitúl : llInsultant nobis ;
132. in medio. quia fra tres, cum vident hom illes, Deo gratias, dicunt. Quid est,

inquiunt, Deo gratias? Qui dicit, Deo gratias: gratias agit Deo.
Vide si non debet frater Deo gratias agere, quando videt fratrem
suum? Et tamen vos, Deo gratias nostrum ridetis. Másut azt írja

12 Aug. ep. 77. Szent Ágoston: 12 Quid melius, et animo geramus, et ore promamus,
initio. et calamo exprimamus, quam, Deo gratias? Hoc nec dici brevius,

nec audiri leetius. nec intel/igi grandius, nec agi fructuosius poiest :
hogy jobbat és Isten-előt kedvesbet szívünkben nem viselhetünk,
szájunkal nem mondhatunk, örvendetesbet nem halhatunk, nagyob-

13 Aug. to. 10. bat nem tudhatunk, gyümőlcsösbet nem cselekedhetünk, mint ha
Sermon. 16. de Deo gratiást mondunk.
t:~;'b:i~c~P~:~ Nem ok-nélkül vóltak ily szorgalmatosok a hála-adásban az

dium, Isten szolgái, mert tudták, hogy aki hála-adatlan az adatott jókért,
~ern. ~e~~. l. elveszti a mit vett: 13 Grati simus ex eo quod habemus ut non per-
m Capite JeJun.' , , ,
circa medium. damus, quod habentus. Ertették azt-is, a mit írva hagyott Szent
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Bernát, hogy, Fiuminis aqua, si stare cceperit, putrescit : sic, plane,
sic gratiarum cessat decursus, ubi recursus non fuerit: nec modo
nihil augetur ingrato ; sed et quod acceperat. oertitur ei in perni-
ciem ; miképpen 1 a tengerből folynak a vizek, de ismét viszsza l Eccls. 1. v. 7.

kel térni, hogy újobban folyhassanak ; miképpen a vizek megbűz- IL~:. ~~ v~l~;;i
hödnek, ha nem folynak: úgy az Isten tár-házából semmi jó nem gsemper ar

foly reánk, ha viszsza nem téríttyük hála-adásunkal az Isten ado- dens: typus

mányit; bévségesb folyamit veszszük pedig az isteni áldomásoknak, ac~:~~~a~~~en.
ha hála-adással Istenhez téríttyük. nis.

Vallyon mire nézett Isten az Ó Törvényben, hogy az áldoza
tokra nem rendelt vadakat, mellyeket nehéz megfogni, vagy hala-
kat, mellyeket nehéz 2 elevenen meszsze vinni: hanem házi és 2 Mort. autem

mindenüt-található bárányokat, juhokat, tulkokat, galambokat? n~~c~~~::~~t
Azt írja Fila, 3 hogy azért cselekedte ezt Isten, hogy az emberek Lev. 11. v. 24.

künnyen és gyakran hálálhassák áldozatokkal az Isten jó-téteményit ca ~t2~~~. 8.

és így naponként nagyob és újob segítségeket nyerhessenek szük- 3 lhilo, Libro

ségekben. Mert, 4 Gratiarum actio est magnus ihesaurus et incon- de victimis,

b h
" ki 4 Chrysostom.

cussum onum, contra egestatem ,. a ala-adás nagy mcs es veszt- hornil.l. ad Po.

hetetlen jó a szűkölködés-ellen. pulum. sub fino

Harmadszor: azzal-is ismértette Isten, mely kedves előtte a hála
adás, hogy sok-képen kimutatta, mint gyűlóli és mely kemény osto
rokkal bűnteti a hála-adatlanságot. Nem ok-nélkül szól Szent Agoston
e képpen Istennek: 5 Scio Domine, quod ingratitudo multum tibi 5 Aug. tom. 9.

displiceat, quce est radix totius mali spirituelis ,. et ventus disicaaus DSeo~~~~. ~~.
et urens omne bonum " obstruens fontem dioina: misericordice tuce ;
tudom Uram, hogy igen gyűlölöd a hála-adatlanságot, mely gyö-
kere minden veszedelemnek és oly szél, mely megszárazt és éget
minden jót és a te irgalmasságod forrását megrekeszti. Azért Szent
Pál egy-más-mellé veti, 6 ingratos, sceleratos ; a hálá-adatlant és a 62. Tim. 3.

minden gonoszsággal tellyest, mert ezek egy-mástúl el nem sza- v.2.

kadnak. A Bőlcs-is azt írja, hogy, 7 Qui reddit malum pro bono, 7 Prov. 17. v.

non recedet malum de domo ejus ; a ki hála-adatlan és gonoszszal 13.

fizet a jóért, háza meg nem üressedik a nyavalyáktúl, hanem eggyik
veszély másikat éri. És heában reménl valami jót, mivel, 8 fngrati 8 Sap.16.v.29.

spes, tamquam glacies " igen hideg és hamar elolvad minden
reménsége a hála-adatlannak. Egy szóval: azzal bűnteti Isten a
hála-adatlant, hogy mind most, mind jövendőben veszedelemben
marad; jól sincs dolga s jót sem reménlhet, mert a hála-adatlanság
Istennek adakozó kezeit megtartóztattya.
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Akarván ismértetni Isten kedvetlenségét a hála-adatlanokhoz :
I Lev.ll. v.15. elsőben megtíltotta, hogy az áldozatokban 1 varjúk ne legyenek,
2 Gen. 8. v. ö 7. mivel a varjú hála-adatlanság példája, 2 mely a Nai bárkájába visz

sza nem akart térn i. Az-után lsaiás-által keserves panaszkodással
3 Isai. 1. v. a. mondotta, hogy az ökör és szamár megisméri 3 urát, mert a kinek

jászolából tápláltatik, annak szolgál: de az ember minden oktalan
baromnál, minden fene vadnál balgatagb, hogy Istennek ennyi sok
és nagy jó-téteményivel meg nem szelídül, hála-adásra nem indul.

4 Gel!. !ib. 5. Mi lehet dühösseb az oroszlánynál ? Azt írja Gellius, 4 hogy mikor
cap. 14. Rómá-ban Andródus-nevű embert az oroszlányok-közzé vetettek

vólna, egy oroszlány hozzá rnenvén, hízelkedve nyalta és farkával
simogatta, a töb oroszlányokat pedig nem bocsátotta közel hozzá.
Kin mikor az egész váras csudálkoznék, megvalIá Andródus, hogy
az-előt sok esztendőkkel egy szeget vont ki ennek az oroszlány
nak talpából és genyetségét kinyornván, lábát meggyógyította, kiért
most mutattya hála-adóságát. Fenéb a sárkány az oroszlánynál ;

6 P!in. !ib. 8. de azt írja Plinius, 5 hogy Thoas egy sárkányt felnevelt, öreg-
c. 17. korában elbocsátotta. Üdő-jártában a pusztákon meg akarták Thoást

ölni a tolvajok; és mikor nagyot kiáltott vólna, meghallotta és
megismérte a sárkány a szózatot, és odaröpülvén, Thoást niególtal

6 Plin. tib. 10. mazta, ellenségit elszaggatta. Hiteles írásból tudgyuk, hogy 6 amely
c. 5. sast egy leány nevelt, naponként szép madarakat vitt nevelőjé-

nek. És mikor a leány meghalván, teste égettetnék, tűzbe röpűlt
1 P!in. !ib. 8. a sas, eggyüt égett dajkájával. Aniiochus királyt 7 harczon meg-

c.42. ölte ellensége és lovát elnyervén, reá-ült; de a ló, hogy ura halá-
laért boszszut állana, magas helyrűl alá-ugrott és maga romlásával

8 P!in. !ib. 8. nyakát szakasztotta ura gyilkosának. Az ebek, 8 minémű hála-adást
c.40. mutattak urokhoz, sok vólna felírnyia; bizonyos, hogy sokszor

vízbe vagy tűzbe ugrottak urok-után, ezzel mutatván hála-adó
hívségeket.

Ha az oktalan-állatok természet indúlattyából egy kis jó-téte
Alfonsius.Ara- ményt ennyire hálálták. Ah! ki nagy szégyen, ha az okossággal
gOntiUS, d~ in- élő ember Tererntőjének, Gond-viselőjének, Megváltójának, ennyi

gra o quen no-
luit, quia rece- számtalan jó-téteményiért hála-adatlan találtatik? Valaki Istennek
gnovi:, ~e Deo hála-adatlan, méltó, hogy érezze hála-adatlauságát azoknak, kiktűl

magls mgra- ,
tum esse. neki jót kellett várni.
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ATYÁNAK, ÉS FIUNAK, ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Sze1zt Vérével megváltoti Keresztyénele, a mái
Szent Euangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista, könyvének hatodik részé
ben. Melynel: bötü-szerént-való magyarsága e képpen vagyon: hallgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben 1 mondá JESUS az Ő tanítványinak, senki l Matt. 6. v. 24.

két úrnak nem szolgálhat, mert vagyeggyikét gyűlöli Luc. 12. v. 22.

és a másikat szereti, vagy eggyikét elszenvedi és a má-
sikát megutállya. Nem szolgálhattok Istennek és a "Mam- 2 Mammon, id

k A r d 'k k l k l est, Abscondi-mon na . zert mon om ne te , ne egyete szorga - tum, Vocatur

matosok lelketekrül, mit egyetek, sem testetekrül, mivel pecunia, quee
claudi solet.

öltözzetek. Nem nagyobb-e a lélek, hogy-sem az eledel? Seneca, ep. 94.

és a test, hogy-sem a ruházat? Tekincsétek az égi ma- g:~;:::: :ttp~~_
darakat mert nem vetnek sem aratnak sem csűrökbe pter ista, nun-

, , , quam pacem

nem takarnak és a ti mennyei atyátok táplállya őket. agens ferrum,

N k-e f bb k knál P K' d d' kö quasi male noem vatto -e ti nagyo a azo cnai : lCSO a pe 19 oz- bis comrnitte-

zülletek a ki gondolván termetihez egy könyöknyit ad. rentur,natura
" abscondit,

hat? A ruházatrúl-is mit szorgalmatoskodtok? Szemlél-
lyétek a mezei liliomokat, miképpen nevekednek, nem
munkálkodnak, sem fonnak. Mondom pedig néktek, hogy
Salamon minden dücsösségében sem vólt úgy öltözve,
mint egy ezek-közzül. Ha pedig a mezei szénát, mely
ma vagyon és hólnap kemenczébe vettetik, Isten így
ruházza, mentül inkáb titeket kicsiny-hitüek? Ne legyetek
azért szorgalmatosok, mondván, mit együnk? vagy mit
igyunk? vagy mivel fedeztessünk ? Mert mind -ezeket a
pogányok kérdezik. Mert tudgya a ti Atyátok, hogy mind
ezekre szükségtek vagyon. Keressétek azért elsőben az
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Isten országát és az ő igazságát és mind ezek hozzá
adatnak néktek.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. lrIelyből

hogy lelkiink éppülletire tanuságo! vehessiink, és Isiennek akarattyát ne csak
fiillel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsük : kérjiink altatos szűvel Szent
Lelkei, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Nagyob dolgunk az Isten országának keresése.

A bűn-rniat megromlott és a szomorú világ számkivetett sza
randokságára jutott ember nem-csak hajlék- és őltözet-nélkül szűköl

ködik, hogy égi háborúktúl óltalmaztassék, hanem testi táplálást-is
kíván, mellyel tatarazza erőtlenségét és megtartsa halandó életét.
Mert iniképpen láttyuk, hogy a lámpásban az olajt elfogyattya a
tűz, ha hozzá nem tőltünk, úgy mí-bennünk amelegség elszáraztya
és fogyattya, Humiduni radicale, a természet nedvessége gyökerét,

l Gen.3.v.18. ha külső táplálással nem segíttetik. INoha pedig az átok-alá vetett
19. főld tövisset, bojtorjánt és egyéb gaz füveket múnka-nélkül teremt,

de a mi életünk megtartására kívántatik, ahoz munkával és verí
tékkel jutunk. Azért kételenségtűl köteleztetünk, hogy fáratsággal
keressük szükséges táplálásunkat.

Az első embert-is azért vitte Isten paradicsomba, hogy ne
2Eccl.33.v.29. henyélve hívolkodgyék, (mivel 2 a hívaikadás mestere a gonosz
Gen. 2. v. 15. ságnak) hanem, hogy, Operaretur et custodiret, gyönyörűséges

munkát tenne és noha lopók akkor nem vóltak, vígyázással őrizné

"1.Thes.2.v.9. a helyt. Szent Pál "nem egyszer írta, hogy éjjel, nappal fárad, kézi
2.Thes. 3. v. 8. munkával keresvén kenyerét. Sőt parancsolatban hadta, ~ Si quis
1. Cor. 4. v. 12.
Act. 20. v. 34. non vult operari, non manducet, hogy a múnkátalan heréknek

42.Thes.3.v.lO. enni se adgyanak, mert Isten sem vét a heverőknek sült galam
5 Ps. 127. v. 2. bot szájokba, hanem azt kívánnya, hogy, 5 Labores manuum, kézi

munkánk-után éllyünk.
Ez így lévén, noha a szükség-felet-való keresetet és kíván

ságot tilalmazza Isten de, hogy azt ne keressük, a mí-nélkül szű

kölködünk, nem parancsollya. Hanem a szükséges dolgok kerese
tiben két dolgot tilalmaz; elsőt, a rendetlen gondosságot, mely
a mennyei és üdvösségre-néző dolgok elhagyásával, vagy hátra-
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maradásával jár. Mert igaz okosság-ellen vagyon, hogy ember vagy
elmúlassa, vagy utólra-halaszsza, a minek elől kel járni és úgy
fáradgyon a külső gond-viselésben, mintha első és nagyob dolog
az vólna. Tíltya tehát Christus hogy ne keressük elsőben a világi
szükségeket, hanem a mennyei jókat, és hogy lelki jónk-eleibe
ne vessük a külső gondokat. Másikat azt tíltya, hogy nyugha
tatlan búsulással, sopánkodással. törődéssel, rettegéssel és felettéb
való szorgalmatos gonddal ne keressük az igen-szükséges táplálá-
sunkat-is, hanem, 1 Omnem sollicitudinem projiciamus in Deum. I J. Pet. 5. v. 7.

2Nihil solliciti simus : Istenre hadgyuk igyünket, ne szorgalrnatos- 2 Philip. 4. v.4.

kodgyunk, mint a kik örökké rettegnek, hogy nem lészen mit l. Cor. 7 v.32.

enniele Méltán-is tíltya Urunk az illyen gondosságot, mert felettéb-
való kívánságból és a világnak rendetlen szeretetiből szekott szár-
mazni és gyakran megháboríttya embert; haragra taszíttya, isteni
szolgálattúl megvonsza, a lelki jók keresetitűl megtartóztattya és
minderikor magával viseli annak a reménségnek fogyatkozását,
mellyet Istenben kell helyheztetnünk.

Azt akarja tehát Christus. hogy a világi szükségünket szaba-
dos elmével, csendesz akarattal keressük. 3 A ki vészen, úgy vásá- 3 I. Cor. 7.

rolIyon, mint-ha semmit nem venne; a ki sír vagy örül, úgy visel- v. 29. 31.

lye szíve-járását, mint-ha öröme vagy bánattya sem vólna; Utatur
hoc steculo, tamquam non utatur ,. munkálkodgyék, de ne búsúllyon,
ne háborogjon ; fáradgyon, de bánattal és sopánkodó rettegéssel
magát ne epeszsze; erőlködgyék, de reménségét Istenben helyhez-
tesse.

Nem-csak tilalmazza Christus, szükséges dolgokban is, a felet
téb-való szorgalmatosságot, hanem, hogy mélyebben szívünkbe
ólcsa és foganatosbá tegye tanítását, annyi erős okokkal állattya,
a mit parancsol, menyivel talám a teljes Szent Irásban egy paran
csolatot sem erősített.

Első ok: ab impossibili. Mert lehetetlen eleget tenni Istennek
és a világi szorgalmatosságnak. Nem-csak azért, 4 hogy minden 41. Tim. 6. v. 9.

gonosznak gyökere a felettéb-való vágyódás; hogy tövisek a világi Matt. 13. v. 22.

jók és megfojtyák az Isten magvát; hogy lépes-veszszők, sőt elrej-
tett 5 horgok és kelepezék a külső alkalmatosságok, meIlyek fog- 5 Sap.14. v.Tl,

ságba ejtik embert, és nehezebb azok-közöt üdvözülni, 6 hogy-sem ~:~~p~l;:

egy tevének a tő-fokán által-bújni: de azért-is, mert az ember v. 2'4.

elméje annál inkáb nem érkezik az isteni dolgokra, mennél töb-
felé szaggattya vágyódásit. Ha azért megfogyatkozik az isteni szol-
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gálatok tekélletességében, a ki igen szorgalmatos a világ javai
keresetiben ; ha lehetetlen, hogy két úrnak szolgállyunk ; hogy

l 1. Reg. 5.v.3. dágont az Isten 1 szekrénye-mellet tartsuk; hogy Istent és a mam
mont szolgállyuk : hátra kell maradni a világi szorgalmatosságnak,
hogy az isteni szolgálatban tekél1etesek lehessünk.

Második ok: a majori ad minus. Ha az Isten, fáratsagod- és
gondviselésed-nélkül lelket adott; ha testedet ily sok szép alkal
matos tagokkal ékesítette, gondod- és törődésed-nélkül : mentűl

inkáb gongya lészen egyéb aprólékos szükségidre, mellyek a lélek
hez- és testhez-képest semmik? Ha nagyobbat adott, megadgya
testi táplálásodat-is, mert nem adott vólna testet, ha meg nem
akarta vólna szükségét adni.

Harmadik ok: a minore ad majus. A mi illeti a táplálást,
nézzed az égi madarakat. Ezeknek nemek és külörnböző természe
tek sok; számok olvashatatlan; közzűlök ki földi, ki fái maggal
él; ki húst, ki halat észik; egy sem szánt-vét, egy sem takar
télre-valót, hanem röpdös, énekel. Isten azonban asztalt vét és
eledelt szerez néki, melyet minden-nap készen talál. Nevezer-szerént

2 Luc.I2.v. 24. a hollórúl emlékezik Christus Szent Lukács-nál, hogy 2 sem pajtája,
3 Greg. 30. sem pinczéje nincsen, még-is eltarttya Isten. Mert, 3 Editis pullis,

Mora!. cap. 8. b d" l t . l d' t
in Job, 38. vAl. escam pree ere tssimu a coruus, przusquam p umescen omgrescan ;

újonnan kikőltött pelyhes fiait elhadgya és enniek nem ád, míg
feketék nem lésznek. De a mennyei Gondviselő rendeléséből, apró
bogaracskák sűrűn röpdösvén körűllök, azokat kapdossák. Ha azért
Isten a madarakat így tápláIlya, noha ezeket emberért teremtette:
rnennél inkább gongyá vagyon reánk, kiket a maga hasonlatossá
gára alkotott, országának dücsösségére rendelt, Szent Fiának Véré
vel megváltott, fiaivá fogadott, örökösivé rendelt? Vallyon lehet-e
keveseb gond-viselése fiaira, hogy-sem alá-való madarira? A ruhá
zatot a mi illeti: nézzétek, nem az emberi munkával tisztogattatott,
hanem a mezőben, emberi segétség-nélkül nevekedett virágokat!
melyek oly külörnbozó szép, eleven színekbe öltöztek, mellyeket
Salamon-nak minden bőlcsesége fel nem találta, minden értéke
meg nem szerezhette. Ha azért a veszendő füvecskére, mely ma
vagyon és hólnap tűzre vettetik, ily gondviselése vagyon Istennek:
nem lészen-e mí-reánk gongya Teremtőnknek?

Negyedik ok: ab inutili. Haszontalan a mí szorgalmatoskodá
4 Luc. 12. sunk. 4 Akár-menyit gondolkodgyunk, sem lészünk azzal magas-

v.25. sabbak ; hanem a mi szükség a növéshez. azt megmivelvén étel-,
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ital- és aluvás-által, Istenre kel hadnunk termetünket. Úgy gondal
és búsulással meg nem gazdagodunk ; hanem mivellyük, a mivel
tartozunk és bízzuk Istenre a többit. Egy hajad-száját fejérré vagy
feketévé nem teheted; 1 Si ergo neque, quod minimum est} potestis, l Luc. 12.

quid de ceteris solliciti estis? ha azért kisseb dolgot nem cseleked- v. 26.

hetel, mit fáradsz egyebekben ? 2 facta super Dominum curam tuam ; a Ps. 54. v. 23.

had Istenre dolgodat, ő el-táplál. Mert, "Not« vidi justum derelictuni, 3 Ps. 36. v. 25.

az igaz ember és annak maradéki éhel-halók nem lésznek.
Ötödik ok: ab absurdo. Pogányhoz és nem Isten szolgáihoz

illendő a felettéb-való szorgalmatosság. A pogányok fát és követ
tisztelnek Isten-gyanánt: azért értelem- és elevenség-nélkül lévén
az ő istenek, nem lehetett ezeknek gongya és gond-viselése szol
gáira; nem csuda tehát, ha a pogányok semmi dolgokat istenekre
nem bízzák, és gond-viseléseket véllek meg nem osztyák, hanem
magok törődtek mindenben. A pogányok nem reménlenek más
bóldogságot, hanem csak a főldit ; méltán keresik tehát és szeretik
a világ javait, mert jobbat nem reménlenek ; méltán törődnek, fárad
nak, méltán rettegnek, hogy testi fogyatkozásokra ne jussanak:
mivel nem Istenen, hanem magok gond-viselésén éppítík reménsé
geket és a testi jóknál egyéb bóldogságot nem tudnak. Szégyen
és illetlen, ha az igaz hitnek fogyatkozásából eredett szorgalmatos
kodás mí-bennünk találtatik; mert nékünk oly Istenünk vagyon,
4 Cui cura est de nobis, a kinek gongya vagyon reánk. És tudván, 4 J. Pet. 5. v. í.

mi-nélkül szűkölködünk, 5 Solticitus est mei, szorgalmatoson vígyáz 5 Psal, 39.

reánk. Azért dolgainkat megoszthattyuk vélle; sőt 6 minden gond- v. 18.
o Psa!. 54.

viselésünket ő-reá bízhattyuk. Ennek-felette keresztyén hitünk vezér- v. 23.

léséből tudgyuk, hogy, 7 Benedictio DEI divites facit, Isten áldása 7 Prov. 10.

tészi embert értékessé. Hiszük, hogy Istennek atyai gond-viselése v. 22.

vagyon rajtunk; Istent Atyánknak vallyuk, meg-kel tehát azon
nyugodnunk, hogy oly Atyánk vagyon, a ki, 8 ha Szent Fiát éret- 8 Rom. 8.

tünk adta, egyéb szükséginket siketségre nem vészi. v.32.

Hatodik és utolsó ok, mert igaz-mondásának igéretivel köte
lezi Isten magát, hogy ha mí őtet és az ő igazságát keressük,
gondot visel reánk és oly formán visel, hogy ha a világ gazdagi
szükségre, sőt koplalásra jutnak-is, mí meg nem fogyatkozunk.
9 Mert ha emberi mód nem lészen tápJálásunkban, a mint 10 Illyést 9 Ps. 33. v. 11.

hollók- és Angyalok-által táplálta az Isten a mint 11 a sidók őltö- 10 3.Reg.17. v.
, 6. cap.19. v. 5.

zetit negyven esztendeig elkopni nem hadta, úgy minket sem jutat lIDeut.29.v.5.

koplalásra, vagy mezítelenségre.
Pázmány Péter míívei. VII. kötet. 54
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Mind-ezekből szép vígasztalásokat vehetnénk. De egyéb tanu
ságokat mászorra hagyván, szóllok a mái éppűletünkre két dolog-

Propositio. rúl; megmutatom elsőben, me/y nagy okok köteleznek arra, hogy
egyéb dolg-unk-jelet az lsten országának keresésében fáradgyunk.
Másodszor, megmagyarázom, min: kel ennek a kötelességnek min
den-napi cselekedetinkben eleget tennünk. Adgya Isten, hogy szí
vünkbe hasson és tellyes életünkre terjedgyen tanuságunk ereje.

r. RÉSZE. Ha csak kívánsággal bóldogságot nyerhetnénk, nem paran-
csolná Christus, hogy keressük, hanem, hogy kívánnyuk az Isten

I Matt.11. v.12. országát; de mivel bizonyos, hogya Meny-orság l erő-szakot kíván
és azok kapják, kik tellyes erejeket annak elnyerésére fordíttyák,
arra köteleztetünk, hogy az Isten országát keresve keressük és
Primum eléb, inkáb, szorgalmatosban keressük) semmi gondot és
dolgot eleibe ne tegyünk ennek a keresésnek, semmiért ezt hátra
ne hadgyuk.

Azzal nem elégszik Christus, hogy Isten országának keresé
sére kötelez, hanem azt hadgya, hogy, Et justitiam ejus. az Isten
országának igazságát-is keressük, mely abban ál, hogy kinek-kinek

,.Ps. 61. v. 6. megadassék, a mi őtet illeti. Igazság azért, hogy, '). Deo subjecia
sit anima nostra, lelkünk Istennek engedgyen; igazság, hogy aki

3 Gal. 5. v. 24. vétkezett, bűnhödgyék, azért bűnös "testünket sanyargatnunk és vét
keivel-eggyüt meg kel feszítenünk. Igazság, hogy ami fogyatkozás
bennünk vagyon, az éppen magunktúl vagyon, azért a bűnök

4 1.Cor.4.v. 7. gyalázattya mindenestűl minket illet, a jó-tétemények 4 dücsössége
egyedűl Istenre néz. Igazság, hogy amit nem örömest szenve
dünk, másnak azt ne mivellyük; a mit akarnánk, hogy mivellyenek

.'s Matt. 7. v. 12. velünk, azt cselekedgyük, 5 azért, ha meg akarunk felelni a Christus
parancsolattyának, Isten országával-eggyüt, ezt az igazságot kel
minden egyéb dolgaink-közöt elsőben keresnünk.

Hogy job kedvel és édesdedebben hajollyunk erre, Christus
Urunk a mái Szent Evangeliomban három erős okát adgya, mel
lyek értelmünket meggyőzik és akaratunkat gerjesztik az Isten
országának egyéb dolgok-előt-való keresésére.

Első és hatalmas ok az, mert nem egy rosz falucskát vagy
pusztaságra jutható várasocskát keresünk, hanem, Regnum Dei,
országot, királyságot, még pedig isteni felséghez illendő országot,
mennyei országot, mellyért nem vólna sok, ha világ kezdeditűl

fogva világ végéig fáradnánk.
Annak, a mit keresünk, böcsül1etes nagy-vóltát hatalmasb
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szókkal előnkbe nem adhatta Christus, mint mikor királyságnak és
országnak nevezte. Mert a királyság és országos birodalom nem
egyéb, hanem mind-azoknak egybe-foglalása és eggyüt-bírása, vala
mit a földi dolgok-közzűl kívánnak az emberek. A királyságban
érték és gazdagság, hatalom és böcsüllet, öröm és jó-lakás, sza
badság és mindenek-felet-való méltóság egybe-kapcsoltatik. Azért
semmit az emberek nagyob kívánsággal és veszedelmesb fárat
sággal nem űznek, mint, hogy országok birodaimára és király
ságára jussanak. Menyi vért árasztottak, menyi romlást miveltek
az emberek, hogy országot vegyenek? Valamenyi hadak vóltak,
Sándor és Darius-, Caisar és Pompejus-közöt, királyságért és orszá
gos birodalomért voltak, lésznek-is világ végéig hasonló romlások,
ezen okból. Apjokat, annyokat, fíokat, unokájokat fel-mészárollyák
minden kötelességet és törvényt felforgatnak az emberek, hogy
királyságra juthassanak. És ugyan köz-beszéd a világ fiai-közöt,
hogy, lSic uiolandum est jus, regnandi gratia oiolandum est, aliis l CiccroOffic.

rebus pietatem colas, ha fel kel forgatni minden igazságot, ország- li?3. ultra m~-
, , dium, ex Euri-

lásért kel felforgatni. Maga, mely rövid es fogyatkozott, mely álha- pide.

tatlan és veszedelmes, menyi csorbával és epével elegyes a világi ~t Plutarcb..

k· 'l '"' E k d ' II ..ksé kl l' , II Libro de Audi-Ira ysag r nne gaz agsaga te yes szu sege (e, tisztessége te yes endis Poétis,

rágalmazó nyelvek mardosásával, hatalmassága tellyes számtalan
rettegésekkel, még-is ezen oly sokan és szorgalmatoson kapnak!

Nem világi országot, nem múlandó és romlandó földi király
ságot parancsol Christus, hogy mí keressünk, hanem, Regnum Dei,
Isten országát és királyságát, melyben gazdagság szegénység-nélkül,
öröm szomoruság-nélkül, bévség fogyatkozás-nélkül, hatalom erőt

lenség-nélkül, gyönyörűség únakodás-nélkül ; egésség betegség
nélkül , egy szóval, minden jók fogyatkozások-nélkül találtatnak.
Ezt az országot, mely minden világi fejedelemségnél határ-felet
szeb és böcsülletesb, ígéri Christus, hogy vér-ontás-nélkül, kevés
munkával miénké tehettyük, csak, Primum quceritc, elsőben ezt
keressük.

Nem ok-nélkül ínt Szent Pál 2és Bőlcs Salamon, "hogy valaha 21.Cor.4.v.2ü.

immár hadgyuk-el a gyermekséget. Mert a Seneca mondása-szerént 3Prov. 1. v. 22.

ollyanok, vagyunk mint ez esztelen gyermecskék. Ezek hol-mi bábon
és alakon, hol-mi nyalánkságon és marczonaságon kapnak, sárból
házakat csinálnak, golyóbissal, dióval játczanak, jószágra és major-
ságra vagy egyéb szükséges dolgokra gondot nem viselnek. Igy
mí-is csak a világi mulandó jókra vetemedünk, azokat csudállyuk,

54*
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l Aug. 1. Con- kívánnyuk, kergettyük és ezt a gyermeki bolondságot, l Majorum
fess. c. 9. nugce, ncgotia vocantur, puererum lusus ; derék gondnak nevezzük;

a tekéIletes életet, mellyel Isten országát nyerhetnők, utólsó gon
dúriknak és dolgunknak tartyuk. Mint az Esopus kakassa a sze
méten talált büdös szemet, szorgalmatoson szedegettyük, a gyön
gyöt és gyémántot lábbal taszigállyuk. Nem értyük, vagy érteni
nem akarjuk, mely nagy dolog az Isten országa, mely nagy ból
dogság ennek elnyerése, azért nem fordíttyuk ennek keresetire
tehetségünket. A világnak rosz, éretlen, vad gyümölcse és poshatt

2 Jer. 31. v. 29. moslékja 2 megvásolta, megkötötte fogunkat, azért nem érezzük
Ezech. l8.v. 2. az Isten országa javainak ízit.

Vaj, ha valóban megfontolnők a mennyei királyság méltó
ságát ! Vaj, ha vólta-képpen értenők, micsoda az Isten országa!
Bizony megutálnók és ehez-képest semminek tartanók a világi
birodalmakat, semmi munkát nem kíméllenénk ennek keresetitől,

éjjel, nappal azt óhajtanók, mindenkor errűl beszéllenénk, mint
ám az emberek arrúl gyakran és örömest szóllanak, a mit igazán
szeretnek, kívánnak.

De, mivel nem értyük, micsoda az Isten országa, csak a föld
höz csatlottuk kívánságun kat. Testünk termetét igyenesen felemelte
Isten, és nem adott, mint a barmoknak, földre horgatt ábrázatot:
a végre, hogya mint fejünk egek-felé emeltetett, úgy lelkünk a

3 rsa!. 16. v. mennyei dolgokra nézzen. Mí pedig, 3 Oculos statuimus declinare
ll. in terram, szánt-szándékkal földre fordíttyuk szemeinket, semmit

nem akarunk látni, vagy gondolni és kívánni, hanem csak a föld
nek veszendő javait. ts, noha Isten azzal ajánlya magát, hogy,

4 Isai. 58. v. 4, Susiollam te super altitudines terra; főld-felibe emel minket, csak
14. azt mivellyük, a mit ő parancsol, 5 Quce sursum SU1t! qucerite, 'non

fi Col. 3. v. 1.
quce super terram ; és eléb azt az országot keressük, mely oda-fel
vagyon, nem a főld javait: mindaz-által mí csak a földben temet
tyük gondolatinkat. úgy, hogy igazán azt mondhattyák róllunk, a

6 Num. 13. v. mit az ígért-föld lakosirúl, hogy, (; Terra devorat habitatores suos,
33. a főld elnyeli lakosit : mert úgy elboríttatunk a földi gondoktúl,

hogy semmi nem marad bennünk az Isten országának keresésére.
Nem illyen vólt bezzeg Szent Dáuid ; hanem az Isten orszá

gának méJtóságát szeme-előt viselvén, így kiáltott könyörgésében:
7 Psal. 72. v. 7 Domine, a te quid volui super terram? Uram, te tudod, hogy

25. semmit a földön nem kívántam tőlled, bár megszáradgyon kezem,
lPsa1.136.v.6. bár nyelvem ínyemhez ragadgyon, 8 Si 'Non propcsuera Jerusalem
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in principio leetitire mece: ha a te országod és várased kivánasát
minden örömem- és kívánságom-eleibe nem tészem; ha azt min
denek-felet nem keresem; ha azon nem kezdem és azon nem
végezem minden örömemet, hogy az Isten országát keressem.
Minket-is arra ínt az Evangeliom, hogy, Primun« qucerite regnum
Dei) elsőben Isten országát keressük. Ihon, egy-felől országgal,
más-felől gyermeki játékokkal kínálnak: hová lehet nagyob esz
telenség, ha az országhoz nem nyúlunk? ha az alakocskákon és
diókon kapdosunk ?

Második okát, miért kel elsőben Isten országát keresnünk, azt
adgya Üdvözítőnk: mert minden világi jók aprólékok és keveset
érnek. Azért ezeket nagyra böcsülleni és Isten országa-felet keresni,
nem okosság. Ezt, noha rövideden, de nyilván jelenti Christus,
mikor az Isten országán-kivűl valamire terjedhet szorgalmatos
ságunk, azt csak hozzá-adásnak nevezi, adjicientur vobis. Mikor a
tősér drága pénzen eladgya kövér ökreit, a roszszában egy-nehányat
pénz-nélkül fellyűl reá-ád; mikor a kalmár vagy kúfár elád vala
mit, megszerzi, vagy megjobbíttya árúját valamivel; de az illyen
aprólék csak semmi a vásárláshoz-képest, Illyen szerzésnek vagy
reá-adásnak nevezi Christus mind azokat a földi jókat, mellyekre
fordíttya ember világi szorgalmatosságit.

A Szent Irás a 1 világ javait és gazdagságit lyuggató és szag- l Matt. 13. v.

gató tövisnek nevezi: 2 Laqueum diaboti. ördög tőrének; Musci-! 1 T·
22.

3. Im.. v.
pulam, Sapient, 14. v. 11. egér-fogónak híja, melybe a bolondok 7. cap. 6. v. 9.

esnek. És azt hirdeti, hogy valamivel a főld édesget, Isten orszá
gához-képest ollyan, mint, 3 Aqua turbida, 4 Paludes aquarum " 3 Jer. 2. v. 18.

zavaros tócsák; poshatt álló-vizek a szép, kifolyó forrás tiszta, Isai. ::: v. 23.

vizéhez-képest; mint 5 az árnyék a valósághoz-képest; mint 6 az 5 Psa1.143.v.4.

álomban látott gazdagság vagy jó-lakás az igaz kincshez- és 6 Ps~I. 75. v. 6.
o o o o o Isai. 29. v. 8.

ételhez-képest; mint 7 a kep festeke az eleven abrázathoz-kepest; 71.eor.7. v.31.

mint 8 a semmi a valóhoz-képest. És azt száma-nélkül kiáltya. 8 Amos. 6. v.14.

hogy valakik a világi jókban vígadnak, 9 sült bolondok; és az Ő 2~.SI:~/:/~.
örömök ollyan, mint a hagymázban kaczagók vígasága, mely 10 csak- 6. Luc. 12. v.

hamar szomorú halálra fordúl. Azért mint a részegség, úgy a gaz- !O Pra. ~~: v.13.

dagság nem egyéb, hanem, II Unius horce hilaris insania, egy óráig- 11 Seneca.

tartó víg bolondság, vagy a Salamon mondása-szerént, 12 szép 12 Eceli. 21. v.

igyenes út, melynek vége veszedelem. 11.

Mivel azért e világ javai ilyaprólékok, nem okosság ezekért
hátra-hadni az Isten országát. Mert soha a mí szívünk és kíván-
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v.23.

8 Prov. 30 v.
15. 16.

9 Prov. 13. V.

25.

ságunk ezekkel meg nem telik. Sőt akár-mint bévelkedgyék ember
I Ecc1s. 2. v. ezekkel, csak úgy jár mint Salamon, 1 ki minden bőlcseségét és

Vi~·e~:~:~II. értékét arra fordítá, hogy a világ javaival kívánságát megtőlthesse;
post Pentec. és 2 valamire vágyódott szeme vagy szíve, sernmitűl meg nem

init. tartóztatta magát, hanem, Omni voluptate jruebatur, minden-gyönyö-
2 Ecc:~. 2. v. rüségekkel kedve-szerént élt. Mind ezek-után, mit mond? Egyéb
3 Eccls. 2. v. ezekben nincsen, hanem, 3 Vanitas, afftictio animi, cassa sollicitudo

11. 26. mentis ; hiuság, lélek nyomorúság, heában-való elme-törés. Hiuság
gal nem enyhődik lelkünk éhezése, hanem csak azzal, a kirűl

, 1. Joan. 3. Szent J .ános írja: 4 Deus major est corde nostro; hogy Isten nagyob

5 E
vi' 25°' 9 a mí szívünknél, azért ő egyedül, a ki azt megtöltheti. 5 Avarus

cc s.. v..
non impletur pecunia; soha a gazdag meg nem elégszik, akár-

6 Job. 18. v. 9. menyi pénze légyen: hanem, 6 Exardescet contra eU11·t sitis, mint a
vízi-beteg, mennél többet iszik, annál inkáb szomjúhozik: úgy a

, Job. 20. v. gazdag mindenkor többet kíván, és, 7 Non satiaiur uenier ejus,
20. soha az ő hasa meg nem telik. A testi bujaságrúl hasonló-képpen

írja Salamon, 8 hogy, insatiabilis, telhetetlen és elé.gedhetetlen.
A dobzódókrúl-is azt hirdeti, hogy, 9 Venter impiorum insaiiabilis,
soha az ő hasok meg nem elégedik.

Mivel azért a világ javai csak megszerzésre rendelt aprólékok,
ki nem láttya, mely illetlen az Isten országa keresését hátra-hadní,
hogy a világi hiuságokat elnyerjük?

Harmadik okát és hasznát, miért kel elsőben Isten országát
keresnünk, azt adgya Christus : mert, ha azt keressük, azzal-eggyüt
a világi jókat-is megtalállyuk. Úgy bánik Isten velünk, mint Sala

103. Reg.3.v.5. mon-nal, 10 kinek mikor azt mondotta vólna, kérj a mit akarsz,
és megnyered: Salamon nem kére gazdagságot és világi birodal
mot: mennyei tudományt és bőlcseséget kívána, Isten azt mondá
néki: mivel nem világi jókat, hanem bölcseséget kértél: Et hac
qUa? non postulasti, dedi tibi ; diuitias, gioriam ; azt-is hozzá-adom,
a mit nem kértél: gazdagsággal, dücsösséggel felségesbé tészlek
minden régi királyoknál úgy, hogy ő-maga Salamon azzal diese

11 Sap. 17. v. kedett, hogy a mennyei bőlcseséggel, II Venerunt omnia bona pariter.
11. minden egyéb jók bévségésen reá-szállottak. Ez az Isten szokása:

a ki a világi jókat hátra-hadgya ő-érette, világi jókkal-is inkáb
12 Psalm. 33. bévelkedik. Ellenben, n a. kik Istent hátra-hadgyák a világért, meg-

v. 11. fosztatnak a főld javaitúl és úgy járnak, mint az Esopus ebe:
árnyékon kapdosván, a konczot elejtile Hallyad, mit mond Isten

l'Ose.2.v.5.6. a sidó népnek: 13 te, úgy-mond, engem elhagyván, azok-után indúl-
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IV. 9.

8 Matt. 16.
v.26.

9 Luc. 12.
v.20.

tál, kiktűl világi jókat reménlettél ; de 1 béárkolom útadat, hogy
azokhoz ne juthas ; boromat, búzámat, lenemet elvészem tőlled;

2 sző l e idet és termo-fáidat elrontom, 3 megfosztlak drága kincseidtűl, 2 v. 12.

mellyekért engem elfelejtettél és megismértetem veled, hogy 4, akkor '. V~.l:.
vólt jobban dolgod, mikor én-utánnam jártál és, hogy 6 J1.alurJi et 5 Jer. 2. v. 19.

asnarutn est, igen gonosz és keserű állapatra jút, a ki Istentűl

elszakad. Hasonló-képpen mongya Isten Aggceus Proféta-által, 6 hogy 6 Agg. 1. v. 6.

a kik magok dolgáért hátra-hadgyák az isteni szolgálatot, keresmé-
nyek és munkájok szaporáját nem érzik, mert feneketlen erszénybe
tőltik nyereségeket és annyit nem kereshetnek, hogy más-felől ki
ne follyon.

Mind-ezeket szemed-előt viselvén keresztyén ember, gondold
meg : ha Isten megnyilatkoztatná az egeket és önnön-maga, látható
ábrázatban egy-felől az Isten országát, másfelől a főld javait elődbe

terjesztvén, azt mondaná: válasz e kettőben. De arrúl tudósítlak,
ha az Isten országát választod és elsőben azt keresed: nem-csak
lélek üdvösséget találsz, hanem a világi jókkal-is megáldatol. Ha
pedig hátra-hagyod az Isten országát és földi jókra fordítod ked
vedet: kárhozatba ejted lelkedet és a földi jókban sem lészen nyu-
godalmod, hanem, 7 Cum satiatus fueris, arctaberis, cestuabis, et 7 Job, 20.v.22.

omnis dolor irruet super te ; mikor azt gondolod, hogy eléged
vagyon, akkor legnagyobb szorongatásba és fájdalomba esel. Azért
gondold-meg: 8 mi hasznod, ha széles a világ tiéd, de lelked
elvész? Hová kapsz, mikor véletlen azt kezdik mondani: 9 bolond,
ez éjjel kikérik lelkedet; kié lészen győjteményed? Ha (mondok)
ezeket, a magas égből adott szózatival, látható ábrázatban mondaná
Isten néked, vallyon vólna-e eszed, ha minden dolgaid-felet Isten
országának keresetire nem fordítanád igyekezetedet?

Keresztyének, ha veszni nem akarunk, mindenek-előt lsten
országát keressük. Mert, 10 Quam commutationem dabit homo pro 10 Matt. 16.

anima sua? nincs oly drága marha, mellyen elcserélhesse ember v.26.

maga lelkét.
De lássuk rövideden, mint kel in praxi, naponként-való cseleke- II. RÉSZE.

detünkel tellyesíteni a Christus parancsolattyát és mindenek-előt

keresni az Isten országát. A kereskedő embernek nem elég azt
mondani , hogy győjteni és gazdagodni akar, hanem meg kel
hánni, vetni, miben és mint lehet nyeresége, hogy arra fordítcsa
munkáját, a miben láttya hasznát. A szántó-vető embernek sem
elég arra igyekezni, hogy gabonát takarjon, hanem alkalmatos
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földet kel választani, abból a gazt és köveket ki kel tisztogatni,
szorgalmatoson kel azt forgatni, trágyázni. Azon formán nem elég
embernek azt rnondani, hogy Istennek akar szolgálni, Meny-országot
akarja rninden dolgai-előt keresni: hanem abban vagyon az üdvös
séges mesterség, hogy elsőben ércsük és tudgyuk, miben áll az
Isten országának minden dolgok-előt való keresése? Az-után, hogy
úgy rendellyük cselekedetinket, a mint erre a keresésre szükséges.

Fondamentomúl kel tehát tennünk, a mit másutt mondottunk,
hogy Isten mí-bennünk nem annyira nézi, mit cselekeszünk, mint
azt, mi móddal és minémü iridúlattal cselekeszük : mivel akár-mely
nagy és szent dolog, ha szeretetből és tekélletes, jó végre néző

indúlatból nem származik, semmi Isten-előt. Szép példánk vagyon
errűl a Szent Irásban : hetven esztendő forgásában, míg a babylóniai
fogság és a templom pusztasága tartott, minden esztendőben két
hólnapot sanyarú bőjtölésben töltöttek a sidók. Felszabadúlának a
rabságból, megéppűle a templom: és azt kezdék a sidók kérdezni

IZach. 7. v. 5. Zachariás Proféta-által, l ha immár ez-után azokat a bőjtöket meg
tarcsák-e? Isten azt felelé nékik, hogy az elfolyt hetven esztendő

ben sem bőjtöltek néki, hanem magoknak; mert magok szabadu
lása és nem Isten tisztessége vólt czéllya bőjtöléseknek: azért
semminek tartya Isten az ő koplalásokat. Ezzel ismérteté Isten,
hogy sokan koplalnak, kik nem bőjtölnek; sokan könyörögnek,
kik nem imádkoznak; sokan nagy dolgokat mívelnek, kik semmi
jót nem cselekesznek: mivel ezeket nem Istenre igazított tiszta
igyekezetből és szándékból cselekeszik, hanem vagy szokásból,
vagy magok haszna, tekínteti és dücsössége kereséséből.

Nem nézi tehát Isten, mit mivelünk, hanem arra vigyáz,
2 Gencs. 4. rninérnü indúlattal és mi végre munkálkodunk. Ábelt 2 tekinté első-

v. 4. 5. ben, az-után nézé ajándékát; Cain-ra nem néze és ajándékit sem
akará látni. Hová lehet az isteni szolgálatban méItóságosb cseleke
det az áldozatnál, melIyel Istent természet Urának, életünk és halá
lunk Fejedelmének vallyuk és tisztellyük? Mindaz-által, a kik ezt

3 Isai. 66. v. 3. illetlenül szolgáltattyák, azt mondja Isaiás, 3 hogy azoknak ökör
ölések Isten-előt ol1yan, mint a gyilkosság; temjénezések oly kel
lemetes, mint-ha bálványt imádnának, vagy az ebek agya-velejéve1
kedveskednének. Vagyon-e böcsülletesb dolog annál, hogy valaki
az Isten Igéjét hirdesse, ő nevében ördögöket űzzön és egyéb csu
dákat mivellyen? De ha ezek belső indúlatok szentségével nem
ékesíttetnek : semmik és egyebet nem érdemelnek, hanem azt:
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6 Deut. 16.
v.20.

Sap, 6. v. 11.

Pázmány Péter művei. VII. kötet.

1 Nescio VOS: discedite in ignem ceternum; eredgyetek örök tűzre, I Matt. 7. v. 2.

nem tudom, kik vattok. 2 Non sunt opera plena; heánosok a tí 2 Apoc, 3. v. 2.

munkátok, nem ütik az Isten serpenyűjében a fontot.
Mit kel tehát mivelnünk, hogy rninden cselekedetünkben Isten

országát és annak igazságát keressük? Megtanít erre Isten Moyses-
által, mikor azt parancsollya, hogy valamivel Istennek akarunk
kedveskedni, megsózzuk és ízt adgyunk néki: 3 Quidquid obtuleris 3 Lev. 2. v. 13.

sacrificii, sale condies,. mert Isten-előt nem kedves a drága áldo-
zat, ha sózva nincsen. Chritus Urunk-is azt parancsollya tanítvá-
nyinak : 4 Habete in vobis sal ; hogy sót visellyenek magokban; 4 Mare.9.v.49.

mert a mi sótalan és ízetlen, nem kedves Isten-előt. Micsoda a SÓ?
megmagyarázta mind Moyses, mind bőlcs Salamon, mikor azt írják,
hogy, "Juste, quod justum est: justa juste ; a mi magában jó, azt
jól cselekedgyük: az-az, ne nézzünk csak arra, hogy szent dolog,
a mit mivelünk, hanem annak igaz és szent ígyekezettel, jó végre
ígazított szándékkal, Isten tisztességére igyenesíttetett akarattal, ízt
adgyunk.

Vettétek-e eszetekbe, mivel akarta Isten ismértetni, hogy egyéb
állatok jó-vólta magok mi-vóltában és természetek szépségében ál,
az emberek jósága pedig nem természet állapattya, hanem szent
akarat munkája? Mikor a töb állatokat teremtette, mindenikét meg-
dícsírte és, 6 Vidit Deus, quod esset bonum} látta, hogy azok mind 6 Gen. 1. v. 10.

jók, az ember teremtésére jutván, semmi dícsíretet nem tett utánna, 12. 18.21. 25.

nem-is mondotta, hogy látta Isten, hogy jó az ember. Ennek a
külömbségnek oka az, mert a töb teremtett-állatok szépségét és
jóságát természetinek állapattya hordozza; az ember jósága pedig
abban vagyon, a mint viseli magát. Hasonló-képpen vagyon dolga
az emberi cselekedetnek-is; a mí cselekedetünket nem abból itíli
lsten jónak, a mit maga-szerént mutat, hanem a mint annak ízit,
savát megadgya akaratunk. Hová lehet szeb dolog, mint szent-
egyházba menni, Istennek hálákat adni, bőjtölni, a dézmát igazán
kiadni? Mind ezek a Farisceus-oeiv útálatosok vóltak és sótalan-
ságokkal ízetlenséget szerzettek Istenben.

Egy szóval, abban ál nem-csak cselekedetünk ízi és jó illattya,
de az-is, hogy minden munkánkban, egyéb dolgok-előt és felet,
Isten országát és igazságát keressük, hogy amit hívatalunk- és
tisztűnk-szerént mivelünk, azt tekéIletesen és jól mivellyük, arra
igazítván, hogy abban Istennek engedgyünk, az ő tiszteletire és
neve dícsíretire cselekedgyük minden munkánkat. Ki-ki vagy tehát,

55
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járj-el abban, a mit Isten hívatalod- és állapatod-szerént kíván
EccI.33.v.23. tőlled. Igyekezzél, hogy, l In omnibus operibus preeceliens esto;

tiszted- és kötelességed-szerént-való dolgaidat fogyatkozás- nélkül,
igazán végezzed és istened tisztességére igazítcsad. Ha ezt mive
led, igazán mindenekben Isten országát keresed.

Ha Isten azt kívánná tőlled, hogy minden-nap véres vere
séggel ostorozzad testedet, hogy tellyes életedben vízzel, kenyérrel
bőjtöly, mezít-láb járj a fagyon, lehetne mentséged, hogy erőd és
egésséged illyen sanyaruságot nem szenved. Ha arra kötelezne,
hogy az egek forgásit visgállyad, a túdós bőlesek írásit által
ércsed, csekély elmédnek ezekre nem érkezését menedékűl adhat
nád. Ha nagy roppant templomok éppítését, sok szegények segí
tését parancsolná, szegénységedet forgathatnád, mely ezekre érték
telenné tészen. Semmit effélét nem kíván Isten tőlled, a teké1Jetes
jóság elnyerésére, csak oly dolgot kíván, mely Istennek segítő

malasztya-után akaratodon ál és annak hátra-bagyásában egyéb
mentséged nem lehet, hanem a nem-akarom. Mert, hogy az Isten
országát igazán keressed, és állapatod-szerént, valóságos tekéi etes
séget nyerhes, csak az szükséges, hogya mit hivatalod-szeréut
mivelsz, jól mivellyed, új munkát és fáratságot nem kíván Isten
tőlled, megelégszik azzal, a mit mivelsz, csak azt megsózzad és
jól miveld.

Minnyájan egyenlő állapatúk és egy hivatalúk vagyunk abban,
hogy a Szent Keresztségben felvettük a Christus bélyegét és keresz
tyénekké lettünk. Ez a hivatal kötelez minnyájunkat, hogy szabott
üdőkben imádkozzunk, misét, predikácziót halgassunk, egyéb szokott
isteni szolgálatokat végbe-vigyünk. Ezt, a mivel tartozunk és a mit
naponként mivelünk, rnivellyük jól, az-az mivellyük úgy, a mint
Isten kívánnya, abban csak Istenre nézzünk, csak az ő neve
tisztességére igazítcsuk cselekedetünket. Ha ezt mivellyük, igazán
keressük az Isten országát és igazságát.

Ezen-kivűl világi állapatunkban külömböző hívatalok és ren
dek vannak, ki fő, ki alacson közöttünk, ki egy-képpen, ki más
képpen keresi táplálását. Ha a mí rendünk és hívatalunk munkáit,
mellyeket naponként cselekeszünk, jól és híven cselekeszük, minden
rnunkánk Isten országának keresése. A m athematicusok a kerekdéd,
vagy szegeletes , vagy hegyes nagyság tulajdonságit visgállyák,
arra nem néznek. ha aranyon, vagy rézen, vagy sáron vannak az
illyen figúrák, rnert, Quantitatem non maieriam considerant, csak a
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menyiségét nézik, nem azt, a miben vagyon ennek fészke. Hasonló
képpen Isten sem azt nézi vagy böcsülli a mí cselekedetinkben,
hogy tekíntetes és nagy dolgokban forognak, hanem csak arra
vígyáz, ha Istenhez-való igaz akarattal és néki-való kedveskedés
szándékával mivellyük-e azokat? Azért ama szegény ács vagy
kovács kolompozása, ama nyomorúlt szabó vagy szőcs varroga
tása, ama szántó vagy kapálo béres fáratsága, ha igaz igyekezettel
Istent nézi, oly kedves, mint a királyok és nagy urak országos
gond-viselése. A ki Istenért egy ital hideg vizet, egy szelet házi
kenyeret jó szűvel ád, annyi jutalma vagyon, mint-ha sokat adna,
mert az Isten, Qualita tem, non materiam ; cselekedetink nagyságát
vagy menyiségét nem nézi, hanem minémüségét. Innen vagyon,
hogya szegény l özvegy-aszszony két bécsét * inkáb böcsüIlötte, I Marc. 12.

hogy-sem a gazdagok nagy adományát. v.41.

Nagy vígasztalása ez az egy-ügyű híveknek, hogy a Meny
ország keresésére és tekélletesség nyerésére nem kíván Isten nagy
állapatot, nagy tekíntetes dolgot, nagy költséget, hanem a kapás
főld forgatásával, a varga fóItozgatásával, a kocsis ló-vakarásával,
a szakács konyhái mocskolódásival, a katona nyargalódásával, a
töb akármely renden-való ember hívatallyának fáratságával szinte
oly kedvet talál Isten-előt, mint a nagy úr gazdag adakozásival,
a túdós tanítá bőlcs predikálásával, mivel Isten azt nézi, mint, és
nem azt, mit cselekeszünk.

Láttátok-e a comediák-ban, hogy némellyek királyok, had
nagyok és hatalmas urak személyét viselik; némellyek paraszt
kapások vagy kúldúsok képébe öltöznek, ki-ki mind hozzá illendő

személynek ábrázásában mesterkedik. Nem azt tartyák jobnak
ezek-közzűl, a ki fejedelmi személyt visel, sőt ha ki a paraszt
ember, vagy a kúldús állapattyát elevenb és szeb rnóddal kimu
tattya, kedvesben halgattyuk és inkáb dícsírjük, hogy-sem a királyi
személyt, melynek maga-viselése nem helyes. Igy vagyon Isten-
előt a mí dolgunk, E világi életünk comedia. melyben, 2 Speeia- 31.Cor.4. v. 9.

eulum sumus laeti DEO, Angelis, hominibus ,. Isten ő-maga Szent
Angyalival nézőnk, de nem azt dícsíri vagy jutalmazza, a ki nagy
fejedelmi személyt visel, hanem arra vígyáz, ki-ki mint tészen
eleget annak, a mi ő-reá bízatott, és inkáb kedveJli, a ki helyesen
megfelel a szegény műves ember tisztinek és erkőlcsének, hogy-sem
a ki ízetlenűl és roszszúl jár a királyi hivatalban és maga-viselésben.

, Bécset, értékét, fillérjét.

55'
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Oh mely nagy-kegyelmű Isten a mí Urunk! Nem kívánnya
től1ünk, hogy egek-felibe mennyünk, tengereken által-evezzünk,

'Deut. 30. v. 1 Juxta te esi; in ore tuo, in corde tuo; mellettünk vagyon, ben-
ll. 14. nünk vagyon, szájunkban és szívünkben vagyon, a mit kíván től-

2 Lucre, 17. v. Iünk. 2 Regnum Dei intra vos est ; az Isten országa keresése és
21. elnyerése nem kíván újab munkát; bennünk vagyon, szívünk

indúlattyán ál, csak az szükséges, hogy amit hivatalunk-szerént
mivelünk, azt jól mivellyük, azt tekélletes szándékkal, Isten tisz
tességére igazítcsuk.

Ha jobbágy, ha szolga, ha szabó, ha ötvös, ács, kovács vagy
akár-minémü műves vagy, elnyerheted az Isten országát, csak azt,
a mit mivelsz, jól mivellyed. Szántasz-e? kapálsz-e? varrasz-e?
tanácsban ülsz-e? bóltodban árúlsz-e ? két dologra vígyázz; először:

hogy híven és igazán munkálkodgyál; nem úgy, mint embereknek,
hanem mint Istennek, a ki téged erre a hivatalra választott. Távúl
légyen minden csalárdság, minden színlés, minden hamis esküvés.
Haszon-kívánásból el ne gázold. roszszúl ne végezd munkádat,
mert magadat csalod-meg, ha hamissággal jutalmatlanná tész ed
Isten-előt fáratságodat. Másodszor: valamikor dolgodhoz kezdesz,
Atyának, Fiúnak, Szent Lélek Istennek nevében, keresztet vess
magadra, és nem-csak akkor, de sokszor munkád-közöt Istenhez
emellyed elmédet és az ő szolgálattyára, szent nevének tiszteletire
igazítesad cselekedetidet ; ő-hozzá fohászkodgyál, néki ajánlyad
fáratságidat. Gyakran e képpen szóly a te Uradnak, Teremtődnek:
Szent Isten, kegyelmes Atyám, édes gond-viselőrn : Te rendelésed,
Te akaratod, hogy én ebben az állapatban éllyek, ebben szolgállyak
néked. Áldott légy Uram, hogy szolgáddá fogadtál és arra ígérted
magadat, hogy ha ebben a csekély hivatalban igazán és híven
szolgálok néked, Meny-ország királyságára emelsz engemet. Uram,
néked szolgálok ezzel az én munkámmal, a te akaratodat és ren
delésedet kedvesen követem. Tudom, hogy szinte úgy feltalálom
ebben az alacson állapatban üdvösségemet, mint akár-mely nagyob

s Augu.In Psal. hivatalban. 3 Quidquid mihi vult dare Domimus meus, auferat totum;
26. Enarrat. 2. et se mihi det· csak magadat adgyad nékem édem Uram Istenem

in illud:Ne' , ,
declines in ira bár rninden világi jókat elvégy tőllem.

a servo tuo. Vaj-ha mű-helyében a mester-ember, bóltyában a kalmár, lova
hátán a katona, háza-táján az aszszony-ember, illyen szent indú

.Osere \0. v. lato kkal munkálkodnék, bezzeg nagy szentség és tekélletesség vólna
1'1. e világon! De az emberek nagy részre, 4 Efraim vitula docta dili-
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gere trituram, megcselekeszi a munkát, mint a nyomtatáshoz szokott
barom, de faratságát Isten szolgálattyára és szent neve tisztes
ségére nem igazíttya: azért nem keresi ezzel Isten országát, hanem
a földi hasznot és maga alkalmatosságát. Ne kövessük ezeket
keresztyének, hanem minden dolgainkban keressük az Isten
országát és minden jókkal tellyesíttetünk. Mellyet engedgyen az
Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen.

RÖVID TANUSÁG.

ISTENNEK ÉS ÖRDÖGNEK EGGYÜT NEM SZOLGÁLHATNI.

Jaj, ki sokan vannak ollyanok, mint a Samaria lakosi, kikrűl

azt mongya a Szent Irás, 1 hogy az Igaz Istent tisztelték, de mel- 14. Reg. 17. v.

lette a pogányok bálványinak-is szolgáltak! Jaj, menyin találkoz- 24.33.41.

nak, kik 2 két-felé sántálnak, világnak és Istennek egyszer s mind 23. Reg. 18. v.

akarván szolgálni! Jaj, ki sokan 3 akarják imádni a pogány bál- 3 SOPh~\. v. 5.

ványt és egyetemben az igaz Istent. Nem-csak ama gonosz asz-
szony kiáltotta, 4 Nec mihi, nec tibi sit, sed dividatur " hogy a 4 3. Reg. 3. v.

gyermek két-felé vágassék; az-az, hogy se eggyiké, se másiké ne 26.

légyen: hanem sokan a magok szívét két-felé akarják szakasztani,
Istennek egy részét, másikat ördögnek igyekezvén osztani; és
eszekbe nem vészik, hogy a kinek, 5 Divisum est cor, interibit; 50sere,lŰ.v.2.

szíve két-felé szakad, meghal.
Keresztyének, ki kel abból kétségünket vennünk, hogy egy-

szer s mind Istennek és ördögnek nem szolgálhatunk; egyszer s
mind a világi gyönyörűségekkel és mennyei áldomásokkal nem
tellyesedhetünk; egyszer s mind a testi kívánságoknak és az Isten
parancsolatinak nem engedhetünk : mert, 6 Coangustatum est straium, 6 Isai. 28.v.20.

ita ut alter decidat: et pallium breve, uirumque operire non potest,'
oly keskenyamí szívünk nyoszolyája, hogy ketten belé nem
férnek. Azért, ha a világi kívánságok nyújtóznak benne, Isten
kirekesztetik ; oly rövid a mí leplünk, hogy kettőt bé nem födhet.
Azért lsten ő Szent Felsége azt kívánnya tőllünk, hogy, 7 Preebe 7 Prov. 23. v.

mihi cor, éppen a mí szívünket néki adgyuk: 8 Et illi SOLI ser- 8 Deut~~: v.13.

oiamus ; és egyedűl csak ő-néki szolgállyunk ; mert igaz elég, ha
ő-néki kedvét keressük, és azon-kivűl semmire nincs szükségünk,
Mert az Úr Isten arra gondot visel, a ki kedvét keresi néki; és a
ki ő-érette megfogyatkozik, ő-tolle megáldatik.
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11. Reg.5.v. 3. Az Isten szekrényével 1 egy templomban nem lehet Dagon;
22. Cor. 6. v. 2 a setétség egybe nem fér a világossággal; a hamissággal eggyüt

14. nem lehet az igazság; Isten sem lakik eggyüt a Belial-lal. A tem-
3 Joan. 2. v. plom kő-falai- közöt sem szenvedé Christus 3 a világ fösvényit,

14. 15. hanem a kereskedőket kiostorozá belőIle. Az Úr Isten a pusztában
~ Exod. 12. v. addig nem adott mannát ;[a sidóknak, valamíg az Egyiptom lisz
b Exod~~6.v.3. tiben tartott, hanem, 5 mikor elfogya minden élések, akkor ada

mennyei kenyeret. Es addig tartotta Isten őket manná-val, míg
6 Josuee, 5. v. az ígért földhöz nem jutottak; 6 Defecit manna, postquam come-

12. derunt de jrugibus terrce; mihent pedig megkóstolák a főld gyü
mőlcsét, ottan elfogya a manna. Mert lehetetlen, hogy a hasat
világi jókkal kedve-szerént hizlallyuk és a mennyei eledelek édes
ségét érezzüle Élhetünk szükségünkre a világ javaival, de hogy
mind Istennek, mind e világnak szolgállyunk, lehetetlen. Azért
szolgál1yunk csak magának a mí Istenűnknek, ha atyai gond-vise
lését és mennyei bóldogságának örömét akarjuk érezni.

PÜNKÖST-UTÁN XV. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

7 Lucee, 7.
v. 11.

Christus Jesusnak drága Szent Vérével megválfott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének hetedik részé
ben. Melynek bötü-szerént való magyarsága e képpen vagyon: halgassátok isteni
félelemmel.

Az üdöben 7 mégyen-vala JESUS a várasba, mely híva
tik Náim-nak; és vélle mennek-vala az ő tanítványi és sok
nép. Mikor pedig közelgetne a váras kapujához, imé halott
vitetik vala ki, eggyetlen egy fia az ő annyának és ez
özvegy vala, és a váras sok népe ő-vélle. Mellyet mikor
látott vólna az Úr, könyörülvén rajta, monda néki: ne
sírj. És oda járúla és illeté a koporsót. (Azok pedig, a kik
viszik vala, megállának.) És monda: Ifiú, néked mondom,
kely-fel. És felüle, a ki meghólt vala és szólani kezde. És
adá őtet az ő annyának. Elfogá pedig minnyájokat a
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félelem és magasztallyák vala az Istent, mondván: hogy
nagy Proféta támadott közöttünk és hogy lsten megláto
gatta az ő népét.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyböl
hogy lelkünk éppűlleiire tanuságot vehessünk, és Jstennek akaratiyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsük : kérjünk altatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí A0'ánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Az halálrúl.

Két erős kötele vagyon Istennek, mellyel akaratunkat magához
vonsza és engedelmességére hóldoltattya: eggyik irgalmasság, kegye-
lem, szeretet kötele, mellyel lágyan és gyengén édesgetvén, magá-
hoz vonsza szívünket; másik igazság, fenyíték, boszszú-álló osto-
rozás vas-láncza és beIíncse, mellyel az ellene-rúgóldozókat enge
delmességére téríti. Azért mongya Oseás-által: 'Tn juniculis Adam l Osem, 11.

traham illos, in vinculis Charitatis ; hogy mind a szam-kivetett v.4.

Ádám istrángival, mind a szeretet gyenge kötelével vonsza magá-
hoz az embereket. A szeretet kötelét Isten ő-maga fonta, kötötte,
hozzánk-való sok jó-téteményivel és kivált-képpen szerelmes Fia
váltságával. Mert miképpen Isten semmivel nyilvábban nem ismér-
tette hozzánk szerelmét, mint Szent Fia szenvedésével: azonképpen
semmivel inkáb nem gerjed szívünk az isteni szolgálatra és szere-
lemre, mint a mí kegyes Üdvözítőnk kínnyainak emlékezetiveI.
Az Ádám istrángi fonalát Éva anyánk fonta, 2 mivel ő-tőlle vólt 2 Eceli. 25.

eredete a bűnnek; Ádám atyánk pedig az ördög mesterkedése- és v. 33.

segítsége-által kötél-verő vólt; mert a halál és minden nyornoruság
kötelét nyakunkba rántotta. 3 Nem Isten a bűn és halál oka, hanem 3 Sap. 1. v. 13.

az ördög irígységéből jött a halál e világra. 4 Egy ember-által jött 4S;~~~·5~~~t2.
a bűn és a bűnből áradott a halál minnyájunkra, mivel, 5 Stipendia 5 Rom. 6.

peccati mors ; a bűn sóldgya halál. v. 23.

Úgy vagyon, a szeretet kötele magában erősseb, hogya fiak
szívét kegyes Attyokhoz kötelezze; de mivel a bűn-által szolgává
lett az ember, még pedig kegyetlen urak: bűn és ördög szolgájává,
innen vagyon, hogy a szolgai erkőlcs belé-avatt és inkáb félelern
tűl, hogy-sem szeretettűl viseltetik. Ez az oka, hogy sokszor az
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Ádám kötele, a szomorú halál emlékezete foganatosb akaratunk
nak bűnöktúl elfogására és jóban erőssítésére, úgyannyira, hogy

l Eceli. 7. a Bőlcs mondása-szerént, 1 a ki nem-csak hébe-hóban, hanem rnin-
v.40. den cselekedetiben emlékezik utólsó kirnulásárúl, soha nem vétke

zik. Annak-okáért a régi bőlesek azt hirdették, hogy a tekéIletes
élet: halálrúl-való emlékezet. Moyses pedig abban helyhezteti az
igaz bőlcsességet és okosságot, hogy jól elő-nézzünk és utólsó

2 Deut. 32. igyünket szemlélvén, gondot visellyünk halálunkra: 2 Utinam sape-
v.28. rent et intelligerent, ac novissima providerent! Mert ennek emléke

zeti nem-csak a világi hiuságokat megútáltattya és felfuvalkodott
kevélységünket megalázza, hanem, eszünkbe jutatván, hogy rövid
az üdő, melyben kereshettyük az örök bóldogságot, felébreszti és
gerjeszti szívünket az isteni szolgálatok szorgalmatoskodására.

Mivel azért az Ádám kötele ily hatalmason tartya a jóban
akaratunkat és a mái Evangeliom egy halottat ád előnkbe, hogy
ennek példája magunk állapattyárúl gondolkodtassson : az Evan-

Propositio. geliom folyását követvén, szóllok én-is a halálnak három tulajdon
ságárúl,. tudni - illik: hogy azt semmi úton el nem kerűlhettyük "
hogy annak óráját nem tudhattyuk ; és hogy annak rettegtető szor
nyűségétűl külömben szabadosok nem lehetünk, hanem-ha szent életet
viselünk. Ezeket pedig nem-csak a végre hozom-elő, hogy meg
tanúllyuk, minémű készülettel kel a halált várnunk, hanem, hogy
ennek emlékezetivel, mint erős zabolával, magunkat minden gonosz
ságtúl megtartóztassuk, a világ hízelkedését megútállyuk, akaratunkat
Istenünk törvényéhez kötözzük és oly életet visellyünk, mely a halál
félelmén győzedelmes lehessen. Figyelmetesek legyetek és a halál
emlékezetit úgy ólcsátok elmétekbe, hogy azt soha le ne tehessétek.

L RÉSZE. Salamon bölcseséggel, Dávid szentséggel, Sámson erősséggel,

1vfinnyáiatt 3 Absolon szépséggel, Ábrahám engedelmességgel, Moyses szelíd
meghalunk. séggel, mind Isten-, mind világ-előt tekíntetesek vóltak. A pogá-

'ct'~e pUblChr1itu- nyok-közöt Pláto és Aristóteles elmés bőlcseséggel tűndöklöttek;
me A sa om, C ' D ' "

2.Reg.14.v.25. 'icero es emosthenes ékesen-szóllással egyebeket megeloztek ;
Hector és Hercules vitézek vóltak, Alexander és Julius gyózedel
mekkel a földet megtöltötték. Ezek és ezekhez hasonlók, minnyá
jan meghóltak. Sem bölcseség és szentség, sem erő és szépség,
sem kincs és gazdagság, sem uraság és birodalom, sem ifiuság és
hatalom, senkit a halál nyilai túl el nem rejthetett ; fulákjátúl meg
nem menthetett. Annak-okáért, akár-mely hoszszú-életü atyákrúl-is

4 Gen 5. azt olvassuk: 4Et mortuus est, hogy végre meghóltak.
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Amely halotrúl a mái Evangeliom emlékezik, idejének vira
gozó szépségében, ifiuságának erejében vólt; özvegy anyának
eggyetlen-eggye vólt, nemzetes gazdag vólt, azért találkoztak
ennyi késérői. De sem idejének ifiusága, sem anyai gond-vise
lésnek szorgalmatoskodása, sem értéke és gazdagsága meg nem
menthette a haláltúl.

És, hogy régi dolgokrúl ne szóllyunk, a kik ez-előt száz esz
tendővel; mit, száz esztendővel? Húsz vagy harmincz esztendővel

ebben az országban tisztekkel és értékkel fénylettek, a kik ebben
a várasban laktak, ezeken az útzákon jártak, ezekben az házakban Herodotus.Xer

éltek, gazdagságokat győjtöttek, vígan ettek, ittak: minnyájan meg- s:~~~~~:i~I~~:
háltak. Valakik most it jelen vattok, rövid üdő forgásában eggyűl c:;~~;isr:i~~~~-

. h It k' h l f II b t l' k constantem pro-eggyig meg a o ,ugy ogy eg e ye negyven, vagy a am csa splciens, flevit,

harmincz esztendő-után, egy sem él közzűlletek, száz esztendő ~~~,de;;O~~t~e~~:

múlva pedig azt sem tudgyák az után nunk-valók ha vóltunk-e etis fortibusnul-
, lus superstos

e világon. Sőt, a kik most ismérnek, hóltunk-után úgy emlékez- foret.

nek róllunk (úgy-mond Szent Jób 1) mint álomban-látott dologrúl. IJob,20.v.7.8.

A mely házakban most laktok, amely szépséget most bírtok, a
mely tiszteket most viseltek, azok mind másokra szállanak, 2 kik 2 Eccl. 1. v. ll.

tí-róllatok annyit gondolkodnak, mennyit tí gondolkodtok azokrúl,
kik ezeket a házakat éppítették és száz esztendő-előt bírták, az-az
csak neveteket sem tudgyák, és mint-ha soha nem éltetek vólna,
feledékenségben lésztek.

Tehát, 3Statutum est omnibus hominibus semel mori, elvége- 3 Hebr. 9. v. 27.

zett, másolhatatlan rendelés, hogy egyszer minnyájan rneghallyunk.
4 Testamentum hujus mundi, morie morietur ,. testamentomban ha- 4 Eccl.14. v.12.

gyott örökségünk az, hogy meg kel halnunk. Erre-nézve a Szent
Irás a halált oly útnak nevezi, mellyen földbe kel menni minde-
neknek, valakik földből éppíttettek, 5 Via universce Terrce. 5 Josuee, 23.

A kik a halál képét leírták, 6 formáját úgy rendelték, hogy 6 3.R:g~::v. 2.
abból megismertetnék minnyájunk állapattya. Szem-nélkül írván
a halált, azt példázták, hogya halál méltóságra nem néz, személy
válogatás-nélkül pápát, császárt, ifíat , vént, szegényt, bóldogot
egy-aránt elviszen. Fül-nélkül írván, ismértették, hogy senki könyör-
gését, supplicálását, sivását, rivását, elő nem vészi, a bőlesek okosko-
dásit, az ékesen-szóllók hitetésit, a prókátorok mesterséges fogásit
fülébe nem ereszti, senki óhajtása, senki jajgatása, senki könyörgő

vagy hízelkedő szava nem fog rajta. Mezítelen írván, jelentették,
hogy semmi szépségen és gazdagságon nem kap, senki kincsét

Pázmány Péter művel. VII. kötet. 56



442 PŰNKÖST-UTÁN XV. VASÁRNAP, PREDIKÁCZIÓ.

és ajándékát bé nem vészi. Végezetre, kezében egy nagy kaszát
vágólan írván és a mellé illyen mondást függesztvén, Nemini parco,
senkinek nem kedvezek, arra mutattak, hogy valamint a kaszás
a füvekben válogatást nem tészen, hanem noha eggyik magassab
másiknál, eggyik szeb másiknál, de egy-aránt mind levágja, egy
rakásba hánnya, úgy a halál nem nézi, hogy emez hatalmasb vagy

Diógencs a gazdagb, szeb vagy ifiab, erősseb vagy bölcseb, hanem egyenlő

csont?kat for- képpen lekaszál földhöz vér és oly egy-arányúvá tészen minde
:~~ve~~'e~l~:; neket, hogya h6lt csontok-közöt megválogatható külömbsége nem
mond~tta. marad az embereknek. Azért, Statutum est, végezésből ment-ki, vál-

hogyazoattya I' 'Ih I 'h ,.
csontyaít kere- tozhatat an es mu atat an törveny, ogy egyszer minnyájan meg-
si,deki nem is- hallyunk.

mérheti. Szent Péter-tűl-fogva Nyólczadik Urbán pápáig, úgy tetczik,
kétszáz harmincz-kilencz Pápa vólt. Ha meg nem feletkezem a
számlálásban , Julius császár-túl Constantinus- ig negyven-kilencz
császár vólt; C011stantínus-túl a Nagy Károly császárig harmincz
kilencz ; Károly-túl Első Rodolfus-ig huszon-hat; Rodolfus-túl Má
sodik Ferdinand-ig tizen-hét; egy sommában, Julius-túl-fogva száz
harmincz-egy császár vólt. Ezeket mind lekaszálta és halomban
rakta a halál. Mert szinte ollyan minden világi felség és méltóság,

I Dan. 2. v. 32. 1 mint a Nabuchodonozor képe, melynek noha feje arany, keze és
mellye ezüst, hasa és tompora réz, ina pedig vas vólt, de lába-feje
és talpa, mellyen állott, romlandó cserép vólt, és egy kis kövecs
kével mindenestűl földhöz veretett.

Azért ha ennyi túdós, szent, hatalmas, gazdag, nemzetes,
győzedelmes emberek meghóltak, méltán részegnek. az-az esztűl

2 Isai. 28. v.15. fosztottnak nevezi Isaias, 2 a ki azt álíttya, hogy csak egy szem
pillantásig frígye vagyon a halállal.

Nem-csak akkor halunk-meg, mikor életünk fottára jutunk,
a Sencc. ep. 24. hanem, 3 Quotidie morimur, quotidie enim demiiur aliqua pars vi/cc

cum crescimus, vita decrescit. Infantiam arnisimus post pueritiam ;
deinde adolescentiam: Quidquid transiit temporis) periit ; valamíg
élűnk, naponként halúnk, nevekedésünkben fotton fogy életünk,
elvesztettük, valami üdőnk elfolyt. Azért mondotta amaz okos asz-

.2.Rcg.14.v.14. szony Dávid-nak, 4 hogy minnyájan meghalunk és mint a vizek,
folyton folyunk. Erre-nézve ördögi csalárdságnak nevezi Szent

"Gregorius,29. Gergely, 5 hogy ennek a mí folyó-vizünknek felső részét megfagy
Mora!. cap. 15. lalván, azt tetteti, mint-ha nem folyna, mint-ha veszteg-állana: maga

a vizek a jég-alat mind folynak.
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A halál nem egyéb, hanem életünk elfolyása és fogyása. Mivel
azért a mí életünk mingyárt kezd fogyni, mihent születünk, bizo-
nyos, hogy mingyárt halni kezdünk, mihent világra jövünk, lQuid- l August. 13.

quid temporis uioitu«, de spatio vivendi demitur, ut omnina nihil SCiYit. ca
6
P. N10•

eneca, . a·
aliud sit tempus oita; quam cursus ad mortem, in quo nemo vel tura!. Qu. c. 32.

pauluium stare, vel aliquanto tardius ire permittitur. Erre nézett
Seneca, mikor a mí életünket folyó-órához hasonlította: 2 Quem- 2 Sen. ep. 24.

admodum clepsydram non exiremum stillicidium exhaurit, sed quid-
quid aniea dejluxit, sic ultima hara, qua esse desinimus, non sola
mortem facit, sed consummat ; tunc ad illam peruenimus, sed diu
venimus " melyben folyton-folytt és a felső üvegből fotton-fogy
a por, akkor végeződik az óra. mikor az utólsó por leesik, de az
előt régen folyt. A mí életünk-is mindenkor fogy, a halálon vége-
ződik utólsó szem-pillantása. Azért nem jó szám-tartók, úgy-mond
Szent Agoston, a kik nevekedni mongyák esztendőnket, mikor
továb hallad halálunk: 3 Cum crescunt pueri, quasi accedunt illis 8 Aug. Serm.

dies. lsta est f alsa computatio : erescentibus enim, decedunt potius 1~o'::i~~\~S
quam accedunt. Mert azt kellene mondani, hogy mennél továb med,

élünk, annál inkáb fogynak esztendeink. Mivel, 4 Vitce principium, 4 Ambr. lib.2.

moriis exordium. est: nec prius incipit augeri cetas nostra, quam d~ vocat. ge;

minui " életünk kezdete halálunk eleje; és ottan fogyni kezd, mihent hum. cap. •

nevekedni kezd esztendőnk. Az üdő és a halál vetten-vészi részeit
életünknek. Gyermekségünk elfogy, mikor iftúságot érünk; ifíúsá-
gunk meghal, mikor ember-korra jutunk; megállapodott embersé-
günk véget ér és elolvad, mikor megvénhedünk; úgy, hogy, 5 Quoti- 5 Greg. hornil.

dianics defectus corruptionis, non est aliud, quam queedom prolixitas 37. in Evang.

mortis ; ez a illinden-napi fogyás nem egyéb hoszszú halálnál;
és mikor vége lészen egész életünknek vagy inkáb egész halálunk-
nak, akkor szűnünk-rneg ahalástúl.

Vaj forogna gyakran elménkben, hogy meg kel halnúnk!
bezzeg az lenne belőlle, a mit Epictétus említ: 6 Mors ob oculos 6 Epict. in En

quotidie versetur " sic nihil unquam humile cogitabis : nec impense chirid. cap. 28.

cupies quidquam ,. hogy ez az emlékezet akaratunk dölfösségét és
emberi gyarlóságunk vétkes indúlatit künnyen megfojtaná; elsza-
kasztaná vágyódásunkat a világi hiuságoktúl és semmihez felettéb
nem ragaszkodván, minden állapatban mértékletességet követnénk.

Akarjátok-e érteni, mit tészen az, hogy meg kel halnunk?
annyit tészen: hogy valamit bírunk, valamit reménlünk e földön,
azt mind el kel hadnunk. Annyit tészen, hogy minden pompáktúl

56*
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és gyönyörűségektűl, minden tisztektűl és méltóságoktúl, rninden
atyánk-fiaitúl és barátinktúl, minden jószágunktúl és gazdagságink
túl el kel szakadnunk. Annyit tészen, hogya léleknek a testből ki
kel menni, e világot el kel hadni, oly útra, oly országba kel lépni,
melyben az-előt nem vólt; és nem tudgya, ki lészen vezetője:

angyal-e vagy ördög. Annyit tészen, hogy ez a test elsőben egés
ségtűl és erejétűl, az-után minden érzékenységtűl, minden világi
édességektűl megfosztatik, föld-alá tétetik, férgektűl megemésztetik.
Annyit tészen, hogy Isten itilő-széki-eleibe kel menni. Oda pedig
sem szolgánk és barátunk, sem kincsünk és gazdagságunk nem

lApocal. 14. késérhet, hanem, "Opera sequeniur, csak cselekedetink jőnek után-
v. 13. nunk és azok érdeme-szeréut vészük az örök jutalmat.

Ez a halál, mellyen által kel mennünk; ennek emlékezetit kel
szívünkbe-óltanunk, ha szentűl akarunk élni. Tudta Ábrahám. mely

2 Gen. 23. v.4. hasznos a halál emlékezete; azért, 2 mihent szarándoksága-után lete
lepedett, első örökséget, temető-helyt vásárlott: jelentvén, hogy első

gondolattya halálrúl vólt, melynek emlékezetivel trággyázta az-után
való vásárlásit. Az írás-túdók töb oko k-közöt a végre mongyák,

" Gen. 50. hogy 3 Jásef parancsolva kötelezte maradékit, hogy tetemét kivigyék
v. 24. Egyipt()m-ból, hogya halálrúl emlékeztetné a sidókat. A régi rámaiak,

4 Plutarchus, 4 mikor a farsangi jó-lakásokhoz akartak kezdeni, elsőben halottat
QU::~~~~~4. temettek: Saturnalia incepturi romani, quibus cononna agitabantur,

initio mortuis parentabant. Az Egyiptom lakosi minden lakodalmok
ban a vigaság-közöt hólt ember kaponyáját és egyéb csontyait

fi Plutarch. in tükör-gyanánt az asztalra vitték: 5.digyptii, in convivio inferre solent
Ctonvisvio Scp- seeletum : hortanturque conoioas, ut meminerint, se non ita multo

cm apicn-
tum. post, tales [ore ; és eszekbe jutatták a vendégeknek, hogy kevés

idő múlva ők-is illyenek lésznek. Mihent Christus Urunk Szent Pétert
fl Joan. 21. 6 fő-pásztorságra választotta és juhait néki ajánlotta, legottan halá-

v. 15. 18. j 9. lárúl emlékeztette. Innen vagyon eredete, hogya mái napig, míhent
papát választanak, egy kis szöszt fellobantnak előtte, azt kiáltván:

1 Leorit. in Vita 7 Pater Sancte. sic transit gloria micndi ; Szentséges Atyánk, így
s. Joann. Elec- múlik a világ dücsössége. Mikor a nap-keleti császárokat koronáz-

rnosyn. ták, egy-nehány-féle márvány-darabot vittek eleibe, hogy elválaszsza,
mellyikből akar koporsót csináltatni. Ezzel íntették, hogy evilági
országért el ne veszesse a Meny-országot. Így vetettek zabolát a
fejedelemségből származó kevélységnek ; hogy miképpen a páva
lebocsáttya kevélyen felemelt farka sátorát, megtekíntvén lábát:
úgy a királyi méltóságbúl serkedező dagályt megfojtották a halál
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emlékezetivel a királyokban. Mert, a Szent Jób mondása-szerént,
mivel a nagy fejedelmek vétkeit nem merik dorgálni az emberek:
lAd sepulcbra ducantur et in congerie moriuorum vigilent; a koporsó lJob,2I.v.31.

és halál emlékezetivel felnyílik szemek, hogy magokba szálván,
gondolkodgyanak jobbúlásokrúl. Bezzeg, ezt cselekedte Szent Dávid,'
mert azt írja, hogy, 2 Ambulauit in medio umbrce mortis ; a halál 2 Ps a!. 22. v. 4.

árnyéka-közöt járt: az-az, oly közelnek álította halálát, mely közel
a test az ő árnyékához. Ezt cselekedte ama hatalmas Ötödik Károly
császár, 3 ki eszébe vévén, hogy semmi úgy nem tartóztattya embert 3 Cornel. in

a bűnöktűl, mint a halál emlékezeti: sok esztendők forgásában, Num. 23., volgo
", " , Idem fecit Ma-

mindenkor egy fedett tarszekerben magaval hordozta koporsojat es ximilianus Pri-

mivel azt a szekeret legközeleb járatta magához, sokan azt itílték, mus:Lipso,2o

lrei 'l o o h d' Monit, Polit.hogy e rejtett draga {Incselt or oztatta rajta. cap. J'4.

Ezzel, a halálnak szűnetlen emlékezetivel úgy meggyőzte ma- Qui .de morte

gát Károly császár, úgy megútálta világi felségét, bogy császársá- ~~~~~a~~~~~~
gát és királyságit letévén, barátok-közzé, klastromban rekeszkedett ; sunt iis, qui

és világi gondoktúl üressedvén, halála napjáig- az egy isteni szol- c[od
n: ra

hostlis
~ g a ium ocu os

gálatban foglalatoskodott, példájával erősítvén, bogy, 4 Facile con- claudunt.quasi

temnit omnia, qui se semper cogitat esse mariturum ,. künnyen meg- non sentiant,
, , , quod non Vk-

útaI mindent, a ki nem-csak neha, hanem mindenkor eszeben for- dent.

gattya, hogy meg kel halni. Ki kapott inkáb e világon, mint • ~ierono ep:

Al d o D'b 'b 'h k l h l' "Di ·t10".adPauh.exan er f e rru ent esze e veve, ogy meg e a nl : 1V1S1 num. in fine.

regnum suum ; sok vér-húllatassal keresett országit megutálá és 5 1. Mach. 1.

szolgái-közzé osztá. Erre néze ama túdós ember, a ki egy száraz v. 70

kaponyá-alá azt írta: Hoc cogitanti, uilcscuni omnia,' mindent sem-
minek tart, a ki ezt gondoIlya. Mert miképpen Bóldisár királyt
6 hamis vélekedéséből kimenté Dániel egy kis hamu-híntéssel: úgy" Dan, 14. v. 1:1.

az emberek künnyen eszekbe vészik, hogy a világ csak csalogat-
tya és játzogattya őket, ha koporsó-porral meghíntik szívöket.

Tudgyátok-e keresztyének, mi az oka, hogy az emberek ily
szabadoson, sőt feslettűl élnek? hogy a bűnökben ily bátran hever
nek, büszhödnek? hogy minden elmélkedéseket és gondolattyokat
csak a világi jókra függesztik? hogy úgy szorgalmatoskodnak,
mint-ha soha meg nem kellene halni; úgy ragaszkodnak a csalárd
világhoz, mint-ha it vólna maradandó lakások; oly bátorsággal
vannak, mint-ha frígyek vólna a halállal? Ennek oka az: hogy,
7 Non posuisti hiec super cor tuum, neque recordata es nooissimi 7 Isai. 47. v. 7.

tui; az emberek elfelejtik halandóságokat. Ha a bűnben bátor-
sággal gázolnak: oka az, hogy halálokrúl nem gondolkodnak;
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I Thren. 1. v. 9. 1 Sordes ejus in pedibus ejus : non est recordata finis sui. Ha a
2 Ps al. 72. v. 6. kevélységtúl elragadtatnak : oka az, mert, 2 Non cogitant de morie

apud LXX. sua) ideo tenuit eos superbia ,. elfeletkeznek halálokrúl; mert a por
és hamu nem kevélykednék, ha meggondolná halandóságát. Ha
sokan a világ gyönyörűségiben úsznak: oka az, hogy szemek-előt

3 Plin. lib. 28. nem viselik halálokot. Mert, 3 Vestis a tinea non atteritur, qua
cap. 3. fuit in funere ; ha a moly meg nem sérti a ruhát, mely a hólt

testen vólt: annak a léleknek sem árt a világ incselkedése, mely
a halálrúl gyakran gondolkodik, sőt mint Damocles, megúnnya,
mint a veszélyt, a világi csalogatásokat. Ha sokan felebaráttyokkal
veszekednek és a világi jókon üstököt vonszanak : oka az, hogy
halálokrúl nem gondolkodnak; mert miképpen a méhek, akár-mint
viaskodgyanak, megcsendeszednek, mihent egy marok port vetnek

• Virgil. 4. Ge- közikbe; 4 Pulveris exigui jactu compressa quiescunt : úgy mí-ben-
orgic. nünk, porrá-Iétünk emlékezete, mególtana minden gyűlölséget, Ha

a tűrhetetlenek semmit békével nem szenvednek: oka az, hogy
testek rothadásárúl elfeletkeznek, mert ezt meggondolván, semmi

5 Gen. 12. v. kárral boszszúra nem indúlnának. Mint az Egyiptom lakosi, 5 noha
33. Num. 33. látták, hogyasidák kölcsön kért gazdagságokat elviszik, de egy

v.4.
szót sem szállottak; mert akkor halottokat temetvén, azt kiáltották:
Omnes moriemur, hogy előttök a halál.

Nem ok-nélkül nevezi zabolának a halál emlékezetit a Szent
6 Isai. 37. v. Irás, mikor azt mongya, hogy 6 viszsza-vonatott Sennacherib, mint

29.36. erős zabolával, az ő vitézi halálának látásával. Adám-nak is ezen
zabolát vetette szájába az Isten, és mind addig álhatatos vólt az
engedelemben, míg az ördög el nem rontotta ezt a zabolát, ama
szóval: Nequaquam moriemini ; meg nem haltok. Nem-csak zabo
lája, hanem kormánya életünknek a halál emlékezete.

A ki hajóját jól akarja igazgatni, nem ál a csónak orrán,
vagy közepi n a kormánnyal; mert így hamar parthoz, vagy tőké

hez rontaná bárkáját: hanem a hajónak utólsó végére ál és onnan
igazgattya folyását. Ha mí-is csak életünk eleit, az-az nemzet
ségünket vagy nemes vérünket nézzük; ha életünk közép folyását,
ifiuságunkat, erőnket, értékes állapatunkat szemléllyük: veszedel
mesen evezünk a test csónakában ; hanem életünk utóllyát tekín
csük, az légyen kormányunk. És miképpen Szent Pál azt írja

1 1. Cor. 15. v. magárúl, hogy, 7 Quotidie morior, rninden-nap meghal: mí-is rnin-
31. den-nap, ha nem töbször, egyszer, gondolkodásunkal nyújtóztas

suk-ki magunkat egy koporsóban; úgy, a mint halálunk-után ki-
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nyújtóztatnak, elhervatt és változott szörnyű ábrázatban; megkékűlt

rút színben; az iszonyú férgek és úndok genyetségek-közöt. És
mikor így kinyújtóztunk, szóllyunk e képpen magunknak: illyen
állapatra kel jutnom; így kel e világtúl és minden javaimtúl elvál
nom ; így kel mindenektűl elhagyatnom; ennek a rothadandó test
nek e képpen kel büszhödni; azért mit kapok a rosz világon?
miért kedvezek a büdös testnek? miért nem készülök oda, a hol
örökké kel laknom? 1 Maxima insania est) in brevi vita) nunquam IS. Hieronyrn.

jiniendos compararc dolores ,. nagyob bolondság nem lehet, mint
ha a rövid életben örök kínokat keresek.

Nem-csak meg kel halnunk, keresztyének; hanem hamar-való Ir. RÉSZE.

üdőn kel ennek lenni, mert a Szent Pál mondása-szerént, 2 Tem- Hieontalan

pus breve est, rövid az üdő, 3 Breves dies hominis,' megrövidűltek halálunk.

a mí napjaink, nem élünk most annyit, mint a régiek, nyólcz- 2 I. C~~: 7. v.

kilencz-száz esztendökig. A mely bizonyos halálunk, oly bizony- 3 Jnb, 14. v. 5.

talan annak ideje, órája, helye és módgya: betegségből-e, vagy
hirtelen történetből; gyilkosunk gonoszságából-e, vagy egy tégla
esetiből, egy fa dőlléséből, egy ház omlásból, egy hajó fordúlásból,
egy híd romlásból; tűztűl-e vagy víztűl; írnettünk-e vagy aluvá-
sunkban ; jártunkban-e ragy játékunkban lészen halálunk, senki
nem tudhattya. És a mint édes Üdvözítőnk mongya: 4 Qua hora 4 Lucai, 12. v.

non putatis. Filius Hominis uenict; mikor ingyen sem gondollyuk, 40.

akkor szóllítnak-ki e világból. "Incertue» est, quo te loco mors ex- 5 Sen ee. cpi,
26.spectet: itaque tu illam omni loco exspecia : nem tudod, úgy-mond

Seneca, mely helyen vár téged a halál: azért te őtet mindenüt
készen várjad: "Omnen: erede diem tibi diluxisse supremum ; min- 6 Horat. Iib, I.

den napot utólsó napodnak itíly. epist. 4.

Ezt a halál bizonytalanságát, a Szent Irás szép példákkal
adgya előnkbe. Eggyüt azt mongya, hogy a halál úgy jár, mint
a lopó: ki örömest étszaka, setétben kullog, reá leselkedik, mikor
alusznak és vigyázatlan vannak az emberek; és akkor, nagy lep
tében, zajgás, csattogás-nélkül ballag, nem-is az ajtón, hanem
ablakon, vagy egyéb rejtek helyen bújik-bé. Azért mikor a Szent 7

Irás sok 7helyen lopóhoz hasonlíttya a halált, mikor azt mongya, 43~tt~~:~s~i.
hogy, "Intrat pe-r fen estra s, ablakon bújik-bé: jelenti a halálnak 5. v. 2. Apoeal.

véletlen-vóltát, bizonytalan óráját. Másut azt olvassuk, hogy 9 a 3. v. 3·1~. 16. v.

haláloIlyan nékünk, mint a horog a halnak, a tőr a madárnak. 8 Hiel'. 9. v. 21.

Ezzel taníttatunk, hogy a halált sokszor ot talállyuk, a hol nem 192~e~~~:, ;.1.
áIíttyuk, sőt a hol életet keresünk. Mikor a hal vígan úszkál a v. 35.'
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szép folyóvízben; mikor a madár gyönyörűséges szep ágaken
röpdös és kedvesen énekel; azt álítván, hogy szép falattal bétőlti

gyomrát, tápláIlya, sőt hizlallya hasát, akkor nyeli-el a horgot;
akkor fojtya nyakára a tőrt: úgy az emberek a gyönyörűségek,

tisztek, gazdagságok ágain bátorsággal vigadozván, véletlen esnek
a halál tőrébe. Menyit ismértünk, kik vígan mentek feküdni és
halva találtattak? Menyin merűltek vízben? menyin égtek házban?
menyin fuIadtak-meg, kedves falatok torkán akadásával ? menyin
vesztek ház-omlásban; egy szúnyog-marásban; egy tő-lyukasztás-

l Job, 1. v. 18. ban? A szent Jób fiai, 1 mikor vígan lakoztak, akkor dőlt reájok
a ház. Mikor Amnon az ő báttyával Absolon-nal kedvesen ven
dégeskedett; mikor Mifiboset, a Saul király fia, dellyest ágyában
nyugodott, véletlenűl megöletének. Holofernes, a szép Judit kíván
ságában, álmát halálához ragasztá. Egy szóval, nincs száma azok-

2 Job, 21. v. nak, kik dob, trombita harsogással, virgyinahegedü-szóval 2 gyö-
12. nyörködtetvén magokat, egy szem-pillantásban kiragadtattak az

élők-közzűl és főld-alá nyomattak.
Ez az oka, hogy a Szent Irás a mí életünket párának, füst

nek, tajtéknak, hamar elhervadó virágnak, árnyéknak, álomnak
nevezi. Mert véletlen elmúlik és oly keveset tart, hogy az Isten

3 Ps. 89. v. 4. Calendarioma-szerént senki egy egész napon nem él, mivel "Isten
2. Pet. 3. v. 8. előt ezer esztendő csak egy nap. Senkit nem olvasunk pedig

a régi nagy-életü ernberek-közzűl-is, ki ezer esztendeig élt vólna.
4 Eceli. 18. v. 8. A mostaniak igen sokat élnek, 4 Ut multum, centum anni, ha száz

esztendőt, az-az egy napnak tized részét érik, mert közönségesen
5 Ps. 89. v. 10. 6 hetven vagy nyólczvan esztendő utólsó határa az igen hoszszú

életü embereknek. Ezek a kevés esztendők az örök élethez-képest
ollyanok, mint egy csep víz a tengerben, egy fövenyecske a főld

kerekségében.
Mivel azért ily gyarló és romlandó, ily rövid és múlandó

a mí életünk, nem hogy egy napot, de egy órát sem igérhetünk
életünknek. Sőt minden órában azt mondhattyuk Szent Dávid-dal:

B l. Reg. 20.v. 3. 6 Uno tantum gradu, ego et mors dividl:mur, csak egy lépés, csak
egy garádics vagyon én-közöttem és a halál-közöt. Mert a bőlcs

7 Eccl.14. v.12. mondása-ként, 7 Mors non tardat, nem késik és sohúlt nem múlat,
hanem jótön-jő reánk a szomorú halál. Azért ínt Szent Jakab,
hogy soha azt ne mongyuk, hogy hólnap ezt mivellyük, amoda

B Jac. 4. v. 13. megyünk, ot vásárlunk, "Tgnoratis quid erit in crastino ; mert nem
15. tudgyuk, mint lészen hólnapi állapatunk ; hanem így szóllyatok,
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úgy-mond: ha élünk, ezt vagy amazt mivellyük, úgy, hogy min-
den dolgunknil há-val kel szállanunk, 1 nem tudván, mit hoz ma- l Prov. 27.v.l.

gával a következő nap.
Mondaná valaki: Isten igen kívánnya üdvösségünket, igen sze

reti lelkünket, mi az oka tehát, hogy elrejtette és titkon tartotta
magánál utólsó óránkat ? Ha tudnók, mikor lenne kimúlásunk, szor
galmatoson hozzá készűlnénk, minden egyéb gongyainkat félre
tennők és így üdvösségünket bátorságosban megnyerhetnők.

Keresztyének, Istennek atyai kegyelmessége az-is, hogy halá
lunk óráját titkon tartya. Mert ezzel ébreszt és esztenez, hogy
szentűl és jámborúl éllyünk, a bűnöktúl magunkat ójuk, és a mint
Szent Hilarius szól, 2 Dei ignoratio, intentam sollicitudinem sus- 2 Hilar. in Matt.

pensie exspectationis exigit: utólsó napunk bizonytalansága függő- 26. in fine.

ben-lévő várakozásunk szorgalmatoskodását kívánnya. Ha tudnók
halálunk napját, bóldog Isten! mely nagy szabadságban, sőt mely
nagy feslettségben élnénk? Most, noha nem tudgyuk óránkat, mind-
azáltal naprúl napra hallasztyuk jobbúlásunkat és bátran merűlünk

minden bűnökbe; mit mivelnénk, ha bizonnyal tudnók, hogy még
tíz esztendőt élünk? Vallyon találtatnék-e, a ki kilencz esztendejét
világi gyönyörűségekben nem tőltené és ördögi szolgálatokban,
az-az bűnökben nem foglalná? Semmivel azért nagyob okot nem
adott vólna Isten a gonoszságra, mint, ha tudósított vólna hóltunk
idejérűl. Óránkat eltitkolván, 3 Ita vivere Jtominem voluit, quasi 3 Rupertus, in

altera die judicandum ,. azt akarta, hogy úgy éllyünk, mint-ha más Genesin.

nap megitíltetnénk, és a mint Szent Ágoston tanít, 4 Cum diluculo 4 Aug. to. 4.

surreximus. ne ad uesperam nos confidamus pervenire : et cum in dec:~1.u:~~9~o
lectulo membra deposuerimus, de lucis non confidamus adoentu :
mikor felkelünk, estvérűl bizonyost ne tarcsunk, mikor lefekszünk,
virrattához ne bízzunk, hanem azt bizonnyal hidgyük, hogy, 5 Qua- óCypr.deMor

Zem te invenerit DEUS cum vocat, talem pariter et [udicai ; úgy talitadt: ultra
me IUm.

itíltetünk, a mint utólsó óránkon találtatunk; és ha készűletlen

tapasztalnak, örökké elveszünk. Azért életünk bizonytalan vége
erős eszten az istenes életre és üdvösség-keresésre. Erre-nézve
Christus Urunk a halálnak 6 bizonytalan órájából azt hozza-ki, 6 Mar. 13.v.85.

hogy minnyájan vigyázzunk és mindenkor készen legyünk, mert Matt. 25. v.13.
, Luc. 12. v. 40.

nem tudgyuk napját és óráját, éjjel-e vagy nappal, estvere vagy
hajnalban lészen kiszóllításunk.

De oh vakság! oh balgatagság! noha ily bizonytalan az óra,
melytűl füg az örök állapat, még-is ily feledékenyek és késedel-

Pázmány Péter művei,VII. kötet 57
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mesek vagyunk az üdvösség dolgában l Ha it a várasban tíz vagy
tizen-két embert halálra itíltek vólna és csak az órát várnák, mel
lyen a hóhértúl megöletnek, vallyon ezek mit mivelnének ? mit
gondolnának? miben foglalnák magokat? Talám koczka, kártya
jádzásban? talám kaczagásban, trágárságban, egy-más-közöt üstök
vonásban ? Efféléket mind félre-tennének, hanem ha eszek vólna,
keseredett szűvel, szomorú orczával, köny-húllátó szemmel, zökögő*
szókkal Istentűl bocsánatot kérvén, bűnöket megbánván, üdvössé
gekhez készűlnénék. És ha valaki közzűlök jádzanék, dobzódnék,
jószágért veszekednék, azt sült balgatagnak és esze-fordúltnak itíl-

Il.Cor.4.v.9. nők. Illyen a mí állapatunk, minnyájan, l Tamquam morti destinati,
halálra itíltettünk, a bizonytalan órát fejünkre várjuk. Mit mivel
lyünk tehát? Játzodgyunk-, kaczagjunk-, dobzódgyunk-e? gyűlől

ködgyünk és az árnyék-világon vonakodgyunk-e? Oh esztelenség!
oh gondatlanság, ha lelkünkre és üdvösségünkre nem vígyázunk,
ha úgy nem élünk, mint-ha ma kellene meghalnunk! Bezzeg, ha
eszűnkön járnánk, gyakran így kellene magunknak szóllanunk : ha
ez éjjel meghóltam vólna, jaj, mint lett vólna dolgom? Ha ezen
órában meghalnék, micsoda állapatban találtatnám ? Mint járna az
én szegény lelkem, ha most kiszóllíttatnám? Vallyon nem men
nék-e az örök kínra? Jaj, ki kevesen vannak, kik efféle gondol
kodásokkal életek jobbítására izgattyák magokat!

Akarjátok-e tudni, honnan vagyon, hogy noha némellyek gon
dolkodnak halálokrúl, de meg nem tellyesedik bennek a bőlcs mon-

I Eccli. 7. v.40. dása, hogy 2 soha sem vétkezik, a ki utólsó állapattyárúl emlékezik?
Oka az, hogy hoszszú életet igérnek magoknak, a halált pedig
meszsze-lévőnek álíttyák. Azért, mint a szem kicsinnek mutattya
a mi távúl vagyon, úgyamí szívünk semminek tartya a halált,
míg meszszének tetczik. Mikor az ördög bűnre akar vinni, első,

3 Gencs.3.v. 4. mestersége az, hogy a halál félelmét kivegye szívünkböl : 3 Ne
quaquam moriemini; ifiu vagy, erős vagy, egésséges vagy, nem
dobzódol, nem részegeskedel ; mikor annak ideje, orvossággal segí
ted a természetet, azért még most meg nem halsz, meszsze még
a te czélod, üdőd lészen ez-után-is a jóra. Tudgya jól az ördög,
hogy senki nem hinné, ha igyenesen azt mondaná néki, hogy
meg nem hal; azért ezzel senkit nem biztat, hanem azt mongya,
hogy meghal, de nem ez-idén, nem ebben a hólnapban, nem ezen
a napon, és így minden esztendőt, hólnapot és napot felszabadít-

• A. m. zokogó.
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ván a halál félelmétűl, halandóságát elfelejteti emberrel és halha
tatlansággal bátoríttya szabados életre. De eszünkbe kel ezt a csa
lárd ördög mesterségét vennünk és nem kel úgy gondolkodni a
halálrúl, mint-ha távúl vólna. Ha vén vagy, előtted a koporsó; és
azért hajol hátad görbesége a főld-felé, hogy temető-helyedet min-
denkor szemléllyed; mivel a Szent Pál mondása-szerént: l Quod l Hebr. 8. v. 13.

senescii, prope interiuon: est ; a ki megvénhedett, közel jár a halál-
hoz; és az ősz hajat a régi bőlesek halál virágjának vagy zászló-
jának nevezték. Ha ífiú vagy, meggondold, hogy töb bárányt
visznek a mészárszékbe, hogy-sem juhot; és egy ötven esztendős-

mellet sok ezer ifiú vitetik a temető-helyre.

Azért minnyájan szállyunk magunkba és eszűnkön járjunk;
mert rniképpen, 2 b~ bello non licet bis peccare, a hadban egy vétek 2 Lamachus,

veszély és elől nem kezdhetni: úgy a halálban kétszer nem vét- a~. Plutarchus
, ln Apophth.

kezhetünk. 3 Statutum est semel mori ; egyszer, nem töbször halunk- 3 Hebr. 9. v. 27.

meg. Azért orvosolhatatlan vétek, ha bűnben és Isten haragjában
lészen halálunk; mert valamely-felé dől a levágott fa, örökké ot
marad. Annak-okáért, 4 Tota vita discendum est mori ; tellyes éle- 4 Eccls, I1.v.3.

tünkben elég dolgunk vagyon, ha meg akarjuk tanúlni, mint hal- ~~te~it:~ ~r~~
lyunk jól meg. Ifierates békeséges üdőben és bátorságos földön Plutarchus in

árkokkal és palánkokkal erőssitette táborát és úgy tartotta rendben Apophtheg.

népét, mint-ha igen félelmes helyen vólna, a végre, hogy ha vélet-
len ellenség találná, ama bolond mentséggel ne élne: Non putaram.
nem véltem ; mentűl illendőbb, hogyamí vitézkedésünk idejében,
mindenkor készen legyünk és szorgalmatossággal vígyázzunk ma-
gúnkra, hogy valamikor jő, készen talállyon a halál, és az okos
szűzekkel várjuk Urunk jövetelét, hogy menyegzős házába me-
hessünk.

Bőlcs Aristoteles mondása, 5 hogy a halál rettenetesb minden III. RÉSZE.

félelmes dolgoknál. Azért, mikor Ezechias király 6 hallotta vólna, Mint kel a ha

hogy meg kel halni, keserves köny-hullatásokkal úsztatta beteg lál zr:
ágyát; mikor Saul 7 hallotta vólna, hogy más-nap meg kel halni, 5me~gyozm.

, 'ld"" k ,Anstotelcs 3.ottan elájula és földre esek; mikor Bo tsar királyna 8 tudtara Ethic. cap. 6.

adák kimúlását a reszketés-míá nem-csak ina lantolt hanem térde 6 Isai. 38. v. 3.

b 'M 9~,r t . '.. ·I,71.Reg.28.
egye-veretett. ert, raors pecea orum pessuna, semmi nincs e VI a- v. 20.

gon veszedelmesb és rettenetesb, mint a bűnösök halála. Ennek 8 Dán. 5. v.6.
9 P 3° 92sok és nagy okai vannak: s, ú. v. - .

ELŐSZÖR: A halál oly testi gyötrelemmel megyen végbe, rnely
nél nagyobb a testhez nem fér. Nagy kínnal jöttünk e világra,
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noha nem magunk, hanem mint a viperák, anyánk kínnyával és
sokszor halálával; de sokkal nagyob és magunk saját kínnyával
megyünk-ki e világból. Minnyájan láttatok halálra vált embert;
vettétek-e eszetekbe, mint változik hervadott színe, mint hidegűl

és merevedik lába, mint kékűl keze, rnint béesnek és a nagy kínok
miatt kifordúlnak szemei, mint vonódik és keményedik homloka,
mint feketűl nyelve, rnint röhög a mellye, mint vonagodik, menyit
fohászkodik, mint serkedeznek köny-húllatási, mint folynak hideg
izzadási, mint fárad a lélekzésben; egy-szóval, mint elváltozik, meg
rútíttatik minden tagja? Ezek a nagy változások szörnyű kínok
jelenségi. És ha minden fájdalom abból származik, hogy a testnek
természet-szerént-való állapattya megbontakozik és a benne-való
nedvességek mértéke megváltozik; mivel soha semmi kín és fájda
lom úgy meg nem bontogattya és el nem változtattya természe
tünk állapattyát, mint a halál, mely éppen és tellyességesen rnivól
tát elrontya és csak-nem tőkévé tészi : következik, hogy valamenyi
kínokat, betegségeket és fájdalmakat szenvedett vagy szenvedhet
a szegény gyarló test: mind azoknál nagyob és keservesb kínokat
érez ember a halálban; úgy, hogy minden egyéb fájdalmak, akár
sebből, akár köszvéntől, kólikátúl, kőtűl származzanak, csak elől

járói és martaléki a halálnak. Mert a betegségek egy vagy két
tagját, fogát, szemét, lábát, veséjét gyötrik embernek: de a halál
minden kínokat magában kapcsol: minden tagjait és részeit a test
nek felbontya és elváltoztattya. Annakokáért rettenetesb és fájdal
masb minden világi kínoknál a halál.

MÁSODSZOR: a földhöz és e világi jókhoz ragaszkodott ember
lelkének kimagyarázhatatIan szorongatási és kínnyai vannak a halál
ban, mikor láttya, hogy el kel válni mindazoktúl, a miket szere
tett, a miben gyönyörködött, a miben reménségét helyheztette; és

I Job, 1. v. 11. a mint 1 mezítelen jött ide, úgy kel innen kimenni. Ezt meggon
~ccle~. 5. v.14. dül ván a bőlcs, felkiált: 2 Oh halál, mely keserű a te emlékezeted
" Ecch. 41. v.l. • •

annak, a ki bekevel vagyon gazdagságiban, kinek igyenes úttya
3 S. Gregor. vagyon mindenekben! Mert igazán írja Szent Gergely: 3 Nunquam

Hb. ~. Mor~1. sine dolore amittitur, nisi quod sine amore possidetur ,. hogya rnit
c. 3. Jn medio,

ember szeret, fájdalommal válik-el attúl. Azért a halálra vált em-
ber eszébe vévén, hogy gazdagságát, kincsét, méltóságát, tisztit,

4 Job, 20.v.14. örökségét, jószágát mind el kel hadni: 4 keserves méreggé változ
nak akkor minden kedves gazdagsági. Szeme-előt forog, hogy jó
barátitúl és attyafiai túl , kedves házasátúl és magzatitúl, sok szép
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nyájasságtúl és barátságos társalkodástúl, sőt az egész világtúl
úgy meg kel válni, hogy soha ezekhez viszsza nem tér. Az-is
elméjébe ütközik, hogy az ő teste, melynek gyengéltetésére min
denben kedvezett, oly szörnyűségre jut, hogy sem jó baráttya,
sem kedves házasa, nem, hogy egy ágyban, de egy házban sem
maradhat vélle: hanem főld-alá dugják és ot a férgektűl elszag
gattatik, megposhad és rothad, úgy, hogy útálás-nélkül reá sem
nézhetni. Oh mely szomorú és keserves kínokat szereznek efféle
gondolatok a világhoz ragaszkodott ember szívében !

HARMADSZOR: rettenetesb gyötrelem vagyon a gonosz-életű embe
rek halálában. Mert mint a gonosz-tévő, mikor a tömlöczben vagyon,
mindenkor törődik, gyötrődik: de fő-képpen, a mely nap kivitetik
a bírák-eleibe, iszonyú rettegésektűl szorongattatik és kínoztatik:
úgy a bűnös ember, mikor az ajtón vagyon, hogy bírája-eleibe
mennyen, szörnyű félelmektűl környékeztetik. Eszébe jút akkor és
mint egy tűkörben, szeme-előt forog tellyes életének számlálhátat
len gonoszsága, szabados erkőlcse, feslett úndoksága. FurdaIlya és
feddi lelki-isméreti, hogy az isteni szolgálatban ily restes, az üdvös
ség-keresésben ily késedelmes vólt és minden eszét, kedvét csak
a múlandó világi roszságra fordította. Tellyes életében valami vét
kekrűl penitencziát nem tartott, csoportban, sőt seregben rohannak
elméjébe, mint Antiochús-nak, és 1 szörnyű-képpen szorongattyák, 11. Mach. 6.

mardossák szívét, mivel 2 a halál esztene a bűn. Szent Jób 3 és 2 tCl~;inlt~i5.
Szent Dávid, noha megöregedett állapattyok vétkeitúl nem annyira v.56.

tartottak, de ifiuságok fogyatkozásit rettegéssel említették ; és halá- ~~~~' ~:: V~.2~:
lokhoz közelgetvén, attúl tartottak, hogy azokból ne következzék
veszélyek.

Szent Isten! menyin kívánnának halálok óráján egy napot,
egy órát azok-közzűl, mellyeket most játékkal, múlatsággal, hiu
sággal múlatnak, hogy abban Istennek kedvét kereshetnék ? De
sokan úgy járnak, mint ama szegény Chrysaorius, kirűl Szent
Gergely azt írja, 4 hogyamenyire gazdagsággal, annyira bével-« Gregor. Ser

kedett vétkekkel; és halála óráján látván az ördögöket, kik érette ~~~: .1~~:'
jöttek, izzadással, szörnyű hánkódással kiáltani kezdett: Inducias, Dial0;. c.38.

vel usque mane ; bárcsak vírrattig, bárcsak virrattig hadgyatok békét.
De nem lén helye esedezésének, hanem azon órában meghala;
mert, 5 Qui pamitenti veniam spopondit, peccanti diem crastinum 6 Gregor. ibid.

non promisit ; noha Isten bocsánatot ígér a penitenczia-tartónak,
de nem ígér hólnapot a vétkezőnek. Oh, mint átkozzák akkor a,
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6 Apoc, 14. v.
13.

7 Apoe. 12. v.
10. Zach. 3.

v. 1.

gonoszak magok balgatagságát, hogy az imádkozásban, szentségek
gyakorlásában, bévséges alamisnálkodásban és egyéb istenes szent
életben nem foglalták magokat? Megnyílik akkor szemek, és meg
ismérik, de későn, hogy hiuság és roszság e főldi szorgalmatos
kodás; vakság és esztelenség a világi dolgokon-való kapdosás.

Mikor pedig a gonosz Ielki-isrnéretü ember így őrlődik, gyöt
rődik magában, azt ne gondold, hogy az ördög aluszik, mert ha

11. Pet. 5. v.8. 1 mindenkor kerűl, mint az ordító oroszlány, akkor legnagyob dühös
2 Apoc, 12. v. séggel rohan emberre, mikor "Iáttya, hogy rövid ideje vagyon:

12. és ha Isten meg nem zabolázza, sok hamis képezésekkel, rettenetes
jelenésekkel, színes hazugságokkal úgy megháboríttya a gonosz
ságba merűlt ember értelmét) úgy elfordíttya akarattyát, hogy sok

3 Sicut Job, l. iszonyú rettentésivel kétségbe ejtheti ; a noha a szent-életü jámbo
v.12 e. 2. v.B, rokon nem ád Isten hatalmat a sátán-nak, hanem hatalmas erejével

hátra-veri és megszégyeníti.
NEGYEDSZER: mind-ezeknél nehezeb dolog, mely a gonoszszakat

kinozza az utólsó ütközetben: hogy mingyárt a halál-után nem
4 Hebr. 9. v. 27. prókátor és gond-viselő-által, hanem személy-szerént, Isten 4 itílő

széki-eleibe kel menni, számot kel adni tellyes életérűl : örök üdvös
ségnek, vagy kárhozatnak utólsó sentencziá-ját kel venni, Azért

5 Gregorius 24. mongya Szent Gerg'ely, hogy, 5 Non immerita anima tunc terretur,
Moral, e. 17. quando post pusillum hoc inuenii, quod in ceternum mutare 110n

potest,' méltán retteg akkor a lélek, midőn láttya, hogy kevés vár-
tatva ollyat talál, a miben örökké marad. Oh, mely szörnyű félelem
ez! nem-csak azért, hogy utólsó és másolhatatlan a sentenczia,
és senki ennek execuczió-ját, kiszolgáltatását nem ellenzheti ; nem
csak azért, hogy oly dologrúl lészen sentenczia, melynél nagyobrúl
nem lehet; tudni-illik) örök bóldogságrúl, vagy kárhozatrúl: de
azért-is, hogy ily közel és szinte előtte lévén embernek a törvény
órája, nem tudgya, ha nyeri-e vagy veszti? És noha lésznek, kik
a bűnös testet elkésérik a sírhoz, de senki nem mégyen a bíró
eleibe a lélekkel, hanem elhagyatván minden segítségtűl, csak a
jó és gonosz cselekedeti mennek véle: Opera illorum sequuntur
illos. A sátán pedig, kit 6 Szent János vádoló-nak nevez, jelen
lészen, ki béadgya a szegény lelket, mint Zacharias-nál 7 olvassuk.
Egy szem-pillantásban vége lészen a törvénynek: bévádoltatik ;
megitíltetik; megsentencziáztatik a lélek; és haladék-nélkül, executio,
igazság szolgáltatik. Azért, Ex hoc momento pendet ceternitas, ettűl

a szem-pillantástúl füg az örökké-való állapat.
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Illyen nagy kínokkal, ennyi keserves gyötrődésekkel, ílIyen
rettegésekkel és szorongatásokkal tellyes azok halála, kik a halált
készen nem várják, hanem csak a múlandó világhoz ragaszkodnak;
testek re és nem üdvösségekre vígyáznak; gazdagság keresésben,
nem istenes erkőlcsökben foglallyák életeket.

Azok pedig, a kik igaz fontban vetik és hiuságnak tartyák a
világot minden kincseivel, böcsülletivel és gyönyörűségivel ; azok,
a kik it csak azért élnek, hogy az örök bóldogságban helyt szerez
zenek és minden gondolattyokat arra fordíttyák, hogy Istennek
kedveskedgyenek; azok a kik szívében meghólt a világ és elvált
kívánságok attúl, a mivel e rosz világ tartóztattya az emberek
kedvét: nem ílIyen rettegésekkel, nem efféle bajos gondolkodások
kal mennek a halálra, hanem víg és csendesz elmével várják
halálokat ; mert noha el nem kerűlhetik a halál nyilát: de, 1 Non 1 Sap. 3. v. 1.

tangit illos termentum mortis, a halál kínnya meg sem illeti őket,

hanem, a mint Szent Bentárd írja, 2 Mors bonorum optima: quia 2 Bern. Serm.

fit ibi, quies a labore; fit jucunditas de novitate " fit securitas de 41. ex Parvis.

aternitate : ezek halála job rninden világi jónál, mert kezdete a
nyugodalomnak, bátorsága az örök bóldogságnak.

Az Isten szolgái tudgyák, hogy az ő halálok elrontatik a Lásd a máso

bóldog feltámadással ; azért úgy válnak-el a testtűl, mint az útra- dik. ?trepdi.ka-
ez 10 r un-

menők házoktúl. Tudgyák, hogy a világi élet tengeri habok kösd-után

hányása ; és hogy, Nullus portus. nisi mars est, nincs a halálnál XXIV. Vásár-

egyéb part, a hol megnyugodgyanak. Tudgyák, hogy e földön nap.

jövevények és szám-ki-vetésben vannak; tudgyák, hogy, 3 Mors 8 Clemens, 4.

porta est et principium uerce vitte, a halál ajtaja és kezdete az Stromát.

örök életnek, azért minden kedvek és kincsek, minden atyafiságok
ot vagyon, a hol örökké maradnak. It pedig úgy laknak, mint ma
hólnap kimenő sellyérek, és eszekbe forgattyák, 4 Non dontum esse • Senee. ep.

hoc corpus, sed hospitium ; hogy nem házok, hanem szállások ez 120. in medio.

a test, sőt tömlöczök, melynek ajtaját halál nyittya-fel. Tudgyák,
hogy it sok harczok és veszedelmek-közöt vitézkednek, sok munkás
fáratságokkal lenyomatnak, sok kísértetekkel ostromoltatnak és a
testnek súllyos terhével nehezíttetnek : 5 azért nyereségnek tartyák, 6 Sap. 9. v. 15.

hogya világ tőreiből kiszabadúlnak ; hogy a test gyarIóságátúl
megmenekednek ; hogy az ördög ostrominak veszedelmébő! kivi-
tetnek. És gyakran kiáltyák Szent Dávid-dal: 6 ved-ki Uram ebből 6 Psa!. 141. v.

a fogságból lelkemet; jaj nékem, hogy ennyire hoszszabbodik bújdo- 8. Psal, 119. v.
• • .• 5. Psa1.83.v.l.

sásom. Oh, mely gyönyörűségesek, Uram a te hajlekid! ajulva
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kívánkozik te-hozzád az én lelkem. Mert, ha kedves a vitéz ern
bernek harcz-után-való diadalma; ha örvendetes a kereskedőnek

fáratság-után való nyeresége; ha gyönyörűséges az uton-járók haza-
J Job, 7. v. 1. menése, az 1 elfáratt munkások estveli nyugodalma, a tengeren
2 Rom. 7. v. hányatottak partra-jutása: az igazaknak-is kedves, mikor 2 De COy-

27. pOl-e mortis hujus, ettűl a halandó test szolgálattyátúl felszabadúlnak.
Az isten-félő szent emberek le nem vetkőznek az emberi gyar

lóságból; azért vagyon ő-bennek-is a halál fúlákjának érzékensege.
De orvosságok-is vagyon, mellyel annak mérgét megfojtyák.

Ha a világi élet kívánsága akadoz elméjekben, ottan vagy azt
3 Possidon. in felelik, a mit ama jámbor püspök mondott: Si 3 aliquando. cur
Vita S.August. non modo? Ha ez után-is meg kel halnúnk miért nem most? Ha

cap, 27. '
halad-is egy-nehány nappal vagy órával, ugyan reá kel erre a
mészár-székre mennünk. Bezzeg, ha üdő-vontatással megmeneked
hetnénk a haláltúl, vólna valami, de a mire reá kel menni, mi haszna
abban haladékot kívánni? A kit akasztani visznek, kevés öröme
lehet abban, hogy üdő múlik míg meszszeb ViSZIk; vagy hogy
valamivel hoszszab és kevés-töb garádicsu a lajtorja, mellyen fel
kel hágni. Minnyájan útban vagyunk, halálunk helyére menten
megyünk ; rnenyit halad halálunk, annyit nevekedik rettegésünk.
Meghóltak előttünk, valakik születtek; meghalnak utánnunk, vala
kik a világra jőnek; sem elsők, sem utólsók nem vagyunk a halál
torkában, azért bolondság attól félni, a mit el nem kerűlhetsz.

Job hamar által-menni és a félelemtűl megmenekedni, hogy-sem
sokkáig rettegni és ugyan reá-menni,

Ha a világi jószágtúl nehezteli elválását a gyarló test, azt
42. Cor. 5. v.1. forgattyák elméjekben az igazak, a nút Szent Pál mondott: 4 földi
Hebr.13.v.14. házunktúl megválván, tudgyuk, hogy Istentűl éppített lakó-helyünk

vagyon Mennyekben. Nincs it maradandó várasunk, hanem e földön
azért élünk, hogy örökös bóldog várast keressünk. Mivel azért
ennek a várasnak kapuján most vagyunk, mikor a halált közel
érezzük, nem kel hátra-mászni vagy amenetelen akadozni.

Ha a világi társaság vagy atyafiság forog a gyarlóság-előt,

azt jutattya emlékezetibe az isten-félő ember, a mit Szent Lucius
~ Euseb. hb. 4. mondott halála óráján: 5A malis liberor, ad Deum Patrem optimum
Histor. cap. IB. transeo " semmi jó nincs e világon, gyarló és fogyatkozott minden

társaság, Istenhez rnennyünk, minden jónak kút-fejéhez.
Ha a halál iszonyusága rettegést indít, meggondoIlya az iste

nes ember, hogya halálban semmi nehezeb nincsen, mint annak
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Pázmány Péter művei,VU. kötet.

félelme. Azért, Ex necessitate facit uiriutem, a mit kedve-ellen-is
kellene szenvedni, Isten malasztyának segítésével megbátoríttya
magát és azt mongya Szent Ambrús-sal: 1Mori non tim eo, quia l Possidon. in

b D · h b ., U fél k h 1'1 '1 VitaS.August.omcm omcmon» a emus ; JO ram vagyon, nem e e a a a tu , cap. 27.

mely az én Uram-eleibe viszen.
Ha a temetés szörnyűsége háborgattya elméjét, mingyárt azzal

bátoríttya magát a jámbor ember, a mivel Szent 19nátius: Frumen
tum Christi sum, Christus búzája vagyok; ha a Christus mezejébe,
a földbe nem tétetem, nem gyümölcsözöm.

Ha az itílet félelme rettegteti, úgy szól lelkének) mint Szent
Hilárion: 2 Egredére. quid times anima mea? quid dubitas ? Scptua- 2 Hieron..in ~i

ginta prope annis servisti Christo et mortem times? Mit félsz, mit ta Hilarionis.

rettegsz lelkem? Meny ki, ennyi esztendeig szolgáltál Istenednek
és nem mersz eleibe-rnenni P

Ha a Sátán kisérti és ostromollya, nem jár úgy, mint az isten-
telenek, kikrűl Szent Jób azt írja, hogy, 3 Centerentur in porta) 3 Job, 5. v. 4.

mikor a kapun lésznek, ot romolnak meg; hanem, 4 Non confun- 4 Ps. 126. v. 5.

detur, cum loquetur inimicis suis in porta " esze nem vész, mikor
a halál ajtaján szóllani kel ellenségivel, sőt nagy bátran, Szent
Márton-nal azt mongya a sátán-nak: 5 Quid hic adsias cruenia 5.sulpitius,.i~

bestia? nihil in me [uneste reperies ,. mit sugorgasz it, vér-szopó Vita ScMartini.

bestia? semmit én-bennem nem találsz néked-valót.
Egy szóval, az a külömbség az igazak- és a gonoszak halá-

lában, hogy a gonosz, 61n malitia expellitu« impius, sperat justus 6 Prov. 14.v.32.

in morte sua ; kedve-ellen, erő-szakkal taszíttatik-ki e világból, az
igaz ember pedig bátorsággal, vígasztaló reménséggel várja utólsó
óráját. A gonoszoknak, 7 Amara est memoria mortis, keserves a 7 Eccli.41. v. 1.

halál emlékezete, az igazaknak, 8 Bonum est judicium mortis, ked- 8 v. 3.

ves, mikor közel érzik halálokat és vígan ama Sóltárt éneklik:
9 Leetatus su tn in his, qua; dieta sunt mihi, örvendezek, mikor hal- 9 Ps. 121. v. 1.

lom, hogy Isten házába mégyek. Mikor a tiszta-életű jámbor asz-
szony ura távúl vagyon, szomorú és bánkódva óhajtya annak
viszsza-térését; ha hallya hogy jő, felugrik, vígad, helyét sem
talállya örömében; a csintalan aszszony pedig akkor tapsol, mikor
ura meszsze vagyon; elhűl és reszket, mikor jövetelét hallya.
Így az igazak vígak, mikor a jó halál-által Urokhoz mennek, a
gonosz szolgák pedig reszketnek, mert, lOTime1tti Dominum) bene lOEccli.l.v.13.

erit in extremis ; jól vagyon dolgok az isten-félőknek, mikor halál-
áital a földrűl Menyekbe mennek, és úgy mennek, hogy, 11 Non 11 Sap. 3. V. 1.

58
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tangit illos tormcnium. mortis, a halál kínnya csak meg sem
illetí őket.

Minnyájan kívánnyák az isten-félők halálát és óhajtyák Ba-
l Num.23.v 10. laam-mal, 1 Mariatur anima mea morte justorum, hogy az igazak

halálában részek légyen, de arrúl nem gondolkodnak, hogy az
igazak erkőlcsét kövessék életekben. Minnyájan örömest úgy múl
nának-ki a világból mint Lázár, csak úgy élhetnének, mint a gaz
dag. De nem így jár ez; az igazak halálában csak azoknak vagyon
részek, kik az igazak erkölcsét követik, mert valamely bizonyos,
hogy gonoszúl meg nem hal, a ki jámborúl él, oly bizonyos,
hogy ritkán végezi jól életét, a ki halálig vontattya gonoszságát.

2 Bernard. Sor- A Szent Irásban csak egy latrot olvasunk 2(úgy-mond Szent Ber
mone 3.8. ex nárd}, ki halála óráján megtért és üdvözült, mivel, Sera ptenitentia,

Parvis. raro uera ; az utólsó órára halasztott penitenczia ritkán igaz peni
3 Plutarch. tenczia. És ha 3 Alexander kiíratta hadából, a ki akkor igazgatta

Apophthegm. kopiáját, mikor ütközni kellett, Isten-is méltán megveti, a ki gonosz-
Alexaadr.

4 ut Antio- ságát akkor akarja elhadni, 4 mikor elhadta őtet alatorság.
chus, 2. Ma- Azért keresztyének ne halaszszuk, hólnapra jobbúlásunkat.

chab. 9. v. 15. Eszűnkben forgassuk, a mit Szent Agoston sok helyen, de igen
., Aug. Serm. tekíntetes szókkal előnkbe adott: 5 Forte respondes ; cras , cras.

71: a~ Fralres O vox corvina! Corvus non redit ad arcam, columba redit. Si tunc
Ifi Ercmo,

vis pceniteniiam. agere, quando peccare non potes, peccaia te dimi-
seruni, non tu illa. Satis alienus est a fide, qui ad agendom pomi-

fi Aug. in Psal, tentiam, tempus senectutis exspectai. 6 Quamdiu cras? Ignoras, quod

1\
1°1.2. in illud, est ultimum cras. N01~ queerit Deus dilationem in voce cori-ina. sed
j' iserator ct
Miscricors, confessienem in gemitu columbino. 7 Esto semper paratus. indul-

7 Aug.tom. 10. gentzam correctionis promisit Deus " eraslinum diem quis promisit?
s~~;~~: ~~.~.c Mindenkor készen légy, mert ígérte Isten, hogy bocsánatot nyér,

a ki életét megjobbíttya; de a hólnapot senkinek nem ígérte. Holló
szava a cras, cras " de eszedbe jusson, hogy a holló kirekedett a
Noe bárkájából és a siránkozó galamb bevétetett.

De ideje, hogy elvégezzük tanításunkat. Sommája a dolognak
az, hogy, ha jól akarunk meghalni, jól éllyünk. És tellyes életünk
rendelésében két kormányt tarcsunk; eggyik: hogy úgy éllyünk,
a mint halálunk óráján akarnók, hogy éltünk vólna. Ha most meg
kellene halnod: mint akarnád, hogy viselted vólna magadat, ren
delted vólna életedet; és azt cseleked most, a mit akkor haszon
talanúl fogsz kívánni. Másik: hogy nem tudván utólsó óránkat,
úgy éllyünk minden órában, mint-ha akkor kellene meghalnunk.
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Azért gyakran magunkba szállyunk és meggondollyuk, micsoda
furdalná és nehezítené Ielki-isméretünket, ha ezen órában meg kel-
lene halnunk. És, ha oly fogyatkozást érezünk, mellyet nem akar-
nók, hogya halál bennünk tapasztalna, késedelem-nélkül mingyárt
kifesellyünk abból, mert Szent Agoston mondása-szerént, 'T« quibus I Aug. tom. 4.

actibus quisque Í1wentits fuerit) in eisdem judicabitur, quando anima ~~c~~~~~r~~:
exierit de corpore; a miben találtatunk halálunk óráján, abban itíl-
tetünk. Azért nem bátorságos, sőt nem szabad, oly állapatban
lennünk egy szem-pillantásig-is, melyben nem akarnánk meghalni.
Ha így élünk: a halál nékünk üdvösségünk úttya és kapuja lészen.
Kit engedgyen az Atya, Fiú, Szent Lélek minnyájunknak, Mon-
gyátok minnyájan : Amen, Amen, Amen.

RÖVID TANUSÁG.

A KERESZTYÉN HALOTTAK TEMETÉSÉRŰL.

A régi pogányok-közzűl sokan a test temetésére gondot nem
viseltek, hanem, a mint Cicero írja, azt mondották: 2 Nihil interest, 2 Ita Cicero.!.

humi-ne, an subtime putrescani ; hogy mindegy, akár földben, akár Tusbc. fjQurest.
su nem.

akasztó-fán büzhögyék testek, Diógenes azt kívánta, hogy, ha meg-
hal, vessék-ki testét akár-hová. Mikor baráti mondották vólna, hogy
a vadak, madarak elszaggattyák, azt felelte, hogy pálczát tégyenek
mellé, hogy elkergethesse. Jó-akarói a pálczát haszontalannak mon
dák, holott semmit nem érez. Nevetve azt mondotta Dióge7les:
3 Quid igitur mihi ferarum laniatus oberii, nihil sentienü? Mit árt 3 Cicero, ibid.

nékem a vadak szaggatása, ha semmit nem érzek? 4 Aegyptii con- 4 Herodot.L 1.

diunt mortuos et domi servant. Persce, cera circumlitos condiuni. BabY1lhonii ""
pu c ra III

Magorum mos est, non humare corpora. nisi a feris antea laniaia. mellc habent.

bt Hyrcania, plebs publicos alit eastes " optimates, domesticos ,. a
quibus lanientur : eamque optimam illi censent sepulturam " az
egyiptomiak balsamokkal rothadatlanná tették a hólt testeket, a
persák viaszba foglalták . 5 Hyrcanorum, canes,. Bactrianorum, 5 Plutarch.l. q.

volucres, martuos corant. A hircanusok ebek kel szaggattatták. a fiimFt'rodb~tafsl~u:-
Cl a III c lCI-

61nassagéták attyokat és attyok-fiait nem hadták betegségben meg- tatem.

halni hanem megölték és megették' Rectius ducentes ut a se 6 Hieron.lib:2.
, ') contra JOVI-

potius, quam avennibus comedantur ,. illendőbnek itílvén, hogy ők nian, c. 6.

egyék meg, hogy-sem a férgek. Némellyek tűzbe, némellyek vízbe
vetettek a hólt testeket. De az Isten népe földbe szekta temetni a

5S'
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I 1. Cor. 15. hólt testet, mint jó magot, l mely a feltámadáskor megújúl. Sok

V~d' 37C' '12. szép rend-tartási vóltak pedig az apostoli ecclesiá-nak a halottak
l e orne-

um, Actor. 8. temetésében.
2. e~ Baro- Először: a hólt testet megmosták, a mint Tábitá-rúl 2 olvassuk.

ACt.n~~·v. 37. És Szent Gergely sokszor írja, hogy, Ex more, szokás-szerént meg
mosták a hívek testét; Lib. 4. Dialogor . c. 16. 27. Lib. 3. c. 17.

Euseb. \ib. 7. Eusebius feljegyzi, 3 hogy a halottak szemét, száját béfogván, meg
Iistor. c. 17. mosták: Occludere oculos) ora obturare, decenter ornare , lauarc

accurate. Az-után drága kenetekkel megkenték, temjénnel, mirrával
és egyéb fü-szerszámokkal jó-illatúvá tették, mint a Meletius és

Tertull. Apo- Ccesariius temetésérül Nissenus és Nazianzénus 4 írva hadta. Sőt

lEOtg·,c1ap·t:2. azzal dicsekedik Tertullianus, hogy töb temjén kel a keresztyének
LV mu IUS

Felix temetésére, hogy-sem a bálványok tiszteletire.
Másodszor: a hólt testet néha csak tiszta lepedőbe takarták,

; Euseb. loco a mint Eusebius-nál 5 olvassuk; néha, 6 Praelaeis aureisque, indu-
citato. ,

Chrys. hom. mentis uestiebant, drága, szep ruhákba óltöztették. A Szent Marinus
11. ad Hebr. testét, írja Eusebius, hogy Asiyrius drága ruhába őltöztette: ' Cada
~~t:el~'c~i~'4~' ver, splendida et pretiosa veste obtegit, SU1'fitUOSO et magnifico linteo

involutum. A Constantimcs hólt testét bársonyba írja, hogy őltöz

Eus.l. 4.Vitre tették és arany koporsóba tették: 8Aurea capsuta inclusum corpus,
onstant. c. 66. t d' d t t A' h b" h l fl' blura exempla purpura e za ema e orna um. zert, no a un a a ottra e ette -
ide ap. Turo- való gazdagságot rakni, mellyel job vólna szegényeket táplálni,
enpsetm. de V

3
i- hogy-sem lopásra ingerelni a koporsó-rontó kat; noha igazán írja

s a rum. c..
. 8.12. Lib. 4. Szent Ambrus, hogy, "Scricai vestes, et auro intexta uelamina, qui-
.ist. c. ultimo. bus divitis corpus ambitur damna sunt viventium non subsidia
~~b~:. ~b~I~·c defunctorum. Unguentum a;cipis diues : post mortuu; et ftetidus es;
~aboth. c. 1. a hólt testnek semmi haszna a drága öltözetben, maradékinak pedig

káros a nagy kőltség; de azért tisztességes temetést érdemelnek a
10 Aug.!. de hívek tetemi, úgy-mond 10 Szent Agoston) mivel a Szent Lélek esz-
ivit. cap. 13. közi és lakó-hajléki vóltak. ;
I Act. 9. v. 37. Harmadszor: a hólt testet kitették 11 látó -helyre, hogy az

emberek erre nézve mások példájából eszekbe vennék halandó
'Gen. 23. v. 2. állapattyokat. Mértékletes sirással- is kesergették a halottat, mint a
I ~CntSitö.50. mái Evangeliomban az özvegy anya. 12Abrahám siratta feleségét;
I Deut.Bé.v.S, Jásef, 13 hólt attyának orczájára borúlván, csókolgatva siratta őtet;

lő ~~1;9.20. a sidók 14 Moysesi és az-után 15 Aaron! harmincz napig siratták.
'2.Reg.l.v.17. Szent Dávid 16Sault és Absolont, Szent 171sttJánt a keresztyének
at;88\~32. nagy sirással temették. Sőt ő-maga Christus, 18 Lázáron és megkese
Joan. II.v. 35. redett attyafiain szánakodva, siránkozott. Annak-okáért a halottas-
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házat 1 siralom-házának nevezi a Szent Irás és arra oktat, hogy I Eec1s. 7. v.3.

2 egy napig vagy legfellyebb 3 hét napig sirassuk a halottat. Mert 2 Eceli. 38.
v.27.

a feletteb-való siránkozás pogányokhoz illik, úgy-mond Szent Pál) 3 Eceli. 22.

4 kiknek nincs remenségek az örök bóldogságrúl; és a ki elhiszi, v. 13.

h h 1'1 . b 'l l'" I h l 4Thes.4.v.12.ogy a a a JO e etre-va o ut es sten ez-menete : nem úgy
sirattya halottyát, mint elvesztettet, hanem mint hazájába elől

bocsátottat. Azért jegyzi-fel a Szent Irás, hogy a Jákob fiai 5 heted 5 Gencs. 50.

napig siratták attyokat ; de az egyiptomi pogányok, kik sem a fel- v. 10.3.

támadást nem hitték, sem a halált Istenhez-való menetelnek nem
tartották, tíz-annyi napig, az-az hetven egész napra nyújtották
siralmokat. A kit azért igazán szeretünk, ahoz úgy visellyük ma-
gunkat, mint Christus Lázár-hoz, kinek halálán azt mondotta, 6 hogy 6 Joan. 11. v.

örűl, mert ez-által a világi haboktúl megmenekedett. És mikor őtet 15.

feltámasztá a világi fáratságos veszedelmekre, akkor 7 síránkozék. 7 v. 35.

Tobiást-is, 8 Cum gaudt:o sepelierunt, örvendezve temették, mivel az 8Tob.14. v.16.

Ő szent élete bizonyos reménséget adott üdvösségérűl.

Negyedszer: azt írja Tertullianus, hogy, 9 Oratione presbyteri, 9 Tertull. de

componuntur martui ,. papok imádságival takartatik-el a hólt test. Anima. e. 51.

Azért bévett szokásból Sóltárok éneklésével késérték a halottat.
Szent Jeránimus írja, 10 hogy mikor Paulát eltemették, sok kül öm- 10 Hieron. in

bözó nyelveken zengettek a Sóltárok. A Fabiola temetésén, II Sona- Epitaphio
Paulee. epist.

bant Psalmi et aurata tecta tempiorum. a templom aranyas me- 27. ad Eusto-

nyezeti zengettek a SóItár énekléstűl. Nissénus, nénnye Macrína ,. chium. cap.13.

Szent Ágoston, annya Mónica temetésén Sóltár énekléseket emIítnek: ':\~~el~.e~~~~.
Psalterium arripuit Evodius et cantarc etepit Psalmum : cui respon- fess. e. 12.

debamus omnis domus. Arany-szájú Szent János azt írja, hogy
12 azért viszük énekléssel a hólt testet, hogy Istent hála- adással 12 Chrysostom.

dicsírjük, hogy a világi munkátúl és félelemtűl atyánk-fiát meg- ho~.4M·adH1eb.
Jn ora.

szabadítván, magához szóllította.
A halottakat nem egy-képpen gyászolták : 13 Argivi, in luctu, 13 Plut. Qu. 26.

albas gerunt vestes. 14Apud grtecos, in calamiiate, tondentur mulieres ,. I4 l:i~~~~1~·14.
viri comani alunt. 15 Lycii, in luctu, utuntur uestc muliebri: signifi- 15 Plut. Conso

cantes rem eam muliebrem esse nec convenire viris moderatis : lat. ad Apollon.
, , ) , sub medium.

nemellyek fejérben gyászoltak, nérnellyek hajat eresztettek vagy
taroltak, némellyek aszszonyi ruhába öltöztek. De a keresztyénség ie Hornil. 3. ad

szokását említvén Arany-szájú Szent János, azt írja, 16 hogy az Pop. Antdi~ch.
. elrea me ILlIfl,

uri emberek szolgái, sőt lovai-is feketébe őltöztetve késérték a 17 Navar.lib.5.

halottat. Consilior.. ~it.
de Heereticis,

Azt pedig okossan és jól írja Nauarrus, 17 hogy amint egyéb Consil. 12.
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irgalmasság és kegyesség cselekedetivel segíthetni az eretnekeket,
úgy az ő hólt testeket temetésre késérhetik a catholicusok.

Ötödször: szövétnekeket és égő gyertyákat hordoztak a halot-
tak temetésekor. A Nagy Constanlinus első keresztyén császár

l Euscb.lib. 4. temetésérűl írja Eusebius: l Luminibus circum funus, aurea super
dc Vtita Co

6n6-
candelabra accensis : hogy körűlle arany gyertya-tartókban égtek

stan . cap. .
a gyertyák. Mikor az Arany-szájú Szent János testét Constaneci-
nápolyba vitték, azt írja Theodoretus. hogy az egész tenger partyát

2 Theod. lib.5. az emberek égő gyertyákkal elfogták: 2 Fidelis hominUl1t ccetus,
hist. Eccl.c.36. Bosphori ostium ad Propontidem situm, luminaribus cooperuere.

Szent Jeránimus a Paula temetésérűl írja, hogya püspökök viasz
3 Hier. ep. 27. gyertyákat vittek előtte: 3 Episcopi lampades, cereosque prcctulerunt.

N
. cap'd13'F Ehez hasonlót ír Nissénus. Nazianzénus, Turonensis. És az egész
tssen. e u-

nere Macrinre. régi ecclesia példája arra viszen, hogy a világosság fiait, a kik
~azcian. ~rat. világosság cselekedetivel fényeskedtek és az örök világosságra
ln eesarrum.

Vide alia vitetnek, világokkal temessük; a kik pedig gyűlőlik a világosságot
Exernpla apud és a külső setétségre mennek, méltó, hogy azok-előt világot ne

Comolium. h k'" ,k
Actor. 8. v. 2. ordozzana az újító .

Nem-csak szövétnekeket, hanem keresztet és temjénezőt-is

l Turonen, de vittek a halottak-előt; mint Turimensis illyen szókkal írja: 4 Sanetum
Vi

1
tI

4's
~atlrum:_ corpus ferri ccepit ad oicum, dispositis psalleniium turbis , cum

c. . tn ,UPl

cino. crucibus, cereis. atque odore [ragrantis thymiamatis.
Hatodszor: noha a sidóság váras-kivűl temetkezett, mivel

ó Num. 19. v. ő-nállok fi tisztátalan vólt hét napig, a ki csak illette-is a temető-

16. helyt; noha a keresztyénség sem tilalmazza a várasokon-kivűl-való

temetést: de azért, minek-utánna a hívek templomokat kezdettek
éppíteni, örömest vagy szentegyházban, vagy szentegyház-mellet
való czinteremben * temetkeztek. A Nagy Constantínus császárt az
Apostolok templomában temeték, és az ő példáját követvén egye
bek, templomban temetkeztek; mint illyen szókkal írja Sozómenus:

6 Sozorn, lib. 2. 6 Constantius eum in ecclesia, nomine Apostolorum nuncupata, sepe
Historire

3E2cclS.
livit: in qua quidem ecclesia Constanlinus. dun: 'vixit, senulchrum

cap. . r
sibi construendum curauerat. Ab eo, consuetudine ducta, imperatores
christiani Constantincpoli sepeliuntur : atque episcopi etiam: quippe
cum dignitas sacerdotalis, imperii dignitati par sit ; ima in locis
sacris, primas partes obtineat. Eusebius azon dologrúl így ír:

7 Euseb. 4. de 7Ad Seruatoris nostri, Apostolorum cedem, funus deponunt. 8Populus
Vit~a~~~~~nt. frequens, una cum sacerdonbus. magno cum gemitu preces pro anima

8 Cap. 71. • Cimeterium.
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imperatoris Deo fundunt .. mystico sacrificio) sanctarumque precatio
num societate.

Négy okát találom, miért temetkeztek örömest a szentegyház-
ban: L Hogy rnikor az emberek imádkozni mennek a templomba,
megtekíntvén ismerőjök és jó-akarójok temetését, mint valami
tűkörben szemlélJyék a magok állapattyát, és a halál emlékezetivel
buzgó imádkozásra és tekélletes életre indíttassanak, a világi kíván-
ságokat pedig és szorgalmatoskodásokat megzabolázzák. Ugyan-is
azért nevezik a temető-helyt monumenium-vieu., emlékeztetőnek

(úgy-mond Szent Ágoston), l Quia movet meniem ; mert eszűnkbe l Aug. de cura

jutattya halandóságunkat. Azért valamikor temetést látunk, azt mo:~~~~:m.

kiáltyák ebből a halottak: 2 Láddé mint jártam én? te-is így jársz. "Eceli. 38. v.

Tegnap rajtam esett, ma te-rajtad esik. Nem mutat hólnapra, nem 23.

említi a varjak cras-sát, hanem, Tibi hodie, ma vagyon, úgy-mond,
a te utólsó napod. Bezzeg) ha ezt gondolnók gyakran, keveset
félnénk a haláltúl. Mert ollyan a halál, mint a basiliscus, melyrűl

azt írja Szent Ambrús, hogy 3 a ki őtet eleb láttya, nem árt annak; , Ex Plin. Am

de megöli, a kit ő eléb látand " a halál-is annak árt, a ki ő-rólla h
1

It·OSS.. inOptsalm.
. ln c ona-

gyakran nem gondolkodik. Azért, 4 Mortem, ut nunquam timeas. rium decimum.

semper cogita ; ha üres akarsz lenni a halál félelmétűl gyakorta s.upor illa: .Qui
, , timerit tc, vide-

gondolkodgyál a halálrúl. II. Hogy amely imádságok a templom- bunt mc.
ban lésznek, abban a halottak lelke részesüllyön. E végre írja' Sencc.cp. 30.

Eusebius) 5 hogy templomban akart temettetni Constantínus:· Provi- 5 El:~c~.n~i·b. 4.

dens, post martem [ore, ut defuncius quoque, precationum, qua: ibi- Vita: Constan

dem esseni ad Apostolorum gloriam offerendcc, particeps efficeretur. s~~~~~a:~.6~O.
Ill. Hogy amely Szentek templomában ternettetünk, azok imád- in fine.

ságival segíttessék lelkünk: 6 Fidelis mater, filii corpus desideravit fl Aug. de Cura

in basilicant Martyris poni : siquidem eredtdit. ejus animam meriiis pro M01
5
·tUis .

cap..
Martyris adjudari. IV. Hogy mikor bérnégyünk a templomba és Li. Octo Qq.

láttyuk temető-helyét kedvesünknek, Moueat mentem, lelkeért-való ad DUlc~tium.

imádságra indítcsa szívünket, úgy-mond Szent Ágoston, De cura qu•.

pro mortuis, c. 4. et 18. és Szent Gergely, 4. Dialog. cap. 50. Mert
miképpen a szegény, ha semmit nem szól-is, alamisnát kér azoktúl,
kik őtet láttyák, úgy a halottak temetése segítséget kíván tőllünk. 7 Tcrtull. de

Hetedszer: az apostoli üdőktűl-fogva szokás vólt, hogya halot- corona militis.

takért áldoztak, imádkoztak: 7 fJblationes pro defunctis facimus, 8 A~;:'9~~on
úgy-mond Tertullianus. Szent Agoston, $ édes annyának takarása- fcss. cap. 12.

kor, Sacrificiurn pretii nostri, a mí váltságunk áldozattyát bé- Vide Kalauz,
hb. 14. cap. 4-.

mutatták. q. 4.
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PÜNKÖST-UTÁN XVI. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Euangeliomoi írta-meg Szent Lukács Evangelista, könyvének tizen-negyedik
részében. Melynek bötii-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

I Luc. 14. v. 1. Az üdöben, -rnikor bémenne JESUS Szombaton egy
fansseusok fejedelme házába kenyér-enni, és ők reá vígyáz
nak vala. És imé egy vízi-betegséges ember vala előtte.

És felelvén JESUS, monda a törvény-túdóknak és farisicu
soknak: ha szabad szombaton gyógyítani? Azok pedig
halgatának. O pedig megfogván, meggyógyítá őtet és
elbocsátá. És felelvén nékik, monda: kinek közzülletek
számára vagy ökre kútba esik, és nem mingyárt kivon
nya-e azt Szombat-napon? És nem felelhetének ezekre néki.

Monda pedig a hivatalasoknak-is példát, nézvén, mi
képpen válogatnák az első üléseket, szólván nékik: Mikor
menyegzőbe hivatol, ne üly az első helyre; ne-talám
amattúl nálladnál böcsülletesb hivattatott ; és az eljövén,
a ki téged és amazt hítta, azt mongya néked: adgy helyt
ennek; és akkor kezgyed pirúlva az utólsó helyt tartani.
Hanem, mikor hivatal, meny-el, üly az utólsó helyre,
hogy midön eljövend, a ki téged híjt, azt mongya néked:
barátom, meny fellyeb. Akkor dücsösséged lészen a veled
eggyüt letelepedtek-előt: mert minden, a ki magát fel
magasztallya, megaláztatik; és a ki magát megalázza, fel
magasztaltatik.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkiink éppűlletire tanuságot vehessiink, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyttk, hanem cselekedettel teilyesitcsuk, kérjünk aitatcs sziivel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz Zti.!fY, etc.
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Két-féle veszedelmes betegséget hallánk az Evangeliomban ,
hogy meggyógyított Christus : eggyik testi nyavalya, vízi-betegség
vólt, meJyben, embernek mája melegsége- és bontakozása-miat, jó
vér nem lészen az étkekből, hanem, mint valami lúggal, sós ned
vességekkel testét megtő1ti embernek; lábait feldagadoztattya és
lassan-lassan óltogatván a természet melegségét, végre az ember
életét gyógyíthatatlanúl elfogyanya. Másik lelki betegség, a kevély
ség vólt, mely minden testi nyavalyánál veszedelmesb és a lelki
betegségek-közöt legártalmasb.

Hét pogány nemzetségeket említ az Irás, l mellyek erős har- 1 Deut. 7. v. 1.

czokkal ellenzették, hogy az Isten népe az ígért földnek nyugodal-
mára és birodalmára ne jutna. Hét feje vólt annak a kegyetlen
sárkánynak, 2 mellyet Szent János látott, hogy a választott hívek 2 Apocal. 12.

romlására dühösködött. A pokol-béli ördögnek-is hét szarva vagyon, Se te: 3·
ecca

_

mellyel öldökli az Isten népét, és nem a főld birtokából, hanem t~ capifalia.

az élők földének örök boldogságából ki akarja rekeszteni; tudni-
illik a hét fő vétkek, mellyekből, mint mérges kút-fejekből áradnak
minden vétkek. Ezek-közöt első helyt foglal a kevélység, mint
vezetője és hadnagya a töb gonoszságoknak. Ebből a forrásból
ered és árad minden vétek folyása; ennek dajkálkodásával neve-
kednek és vastagodnak minden gonoszságok; ennek illetésével akár-
mely tisztességes jók veszedelmessé változnak. A töb vétkek ékte-
len és illetlen dolgokra kénszerítik embert, azért magok kimutattyák
rutságokat: 3Alia qucecunque iniquitas, in malis operibus exerceiur 3 Aug. ep. 109.

ut fiant : superbia, bonis operibus insidiatur ut pereani. 4 Vitía cetera ad Mona~has.
. . ante medium.

'ln peccatis" superbia etiam in recte factis timenda est: ne illa, quce • Aug. ep. 56.

laudabiliter facta sunt, ipsius laudis cupiditate amittantur : leginkáb ad Dioscorum.
. , kákb k l k k 'l ' "l k l" lange posta JO mun a an e tartanun a teve ysegtu , mert azo rom asara medium.

és haszontalanítására igyekezik és a tisztesség-kívánással elveszteti
a tisztességes jók gyümölcsét. Ez a vétek a mennyei angyalokból
ördögöt csinált, az ártatlanság ruhájátúl első szüléinket megfosz- 5 Bern. de 01'

totta; és így mind égen-földön, minden romlásnak oka a kevély- dine vitee et

ség. Erre-nézve igazán írja Szent Bernard hogy 5 Superbia origo m~rum ínstitu-
" bone. lange

est omnium Cri11ZÚtUm,. ruina cunciarum uirtutum : ipsa est irt pec- post medium.

Pázmány Péter múvei. VI!. kötet 59
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cato prima, in conflictu posirema ; a kevélység nem-csak minden
bűnök gyökere, minden jóságok rontása , hanem a bűnök-közöt

első ütközet és utólsó harcz néki ál, és a töb vétkek győzedel

méből erőssödik.

A mí édes Üdvözítőnk ezt a veszedelmes betegséget akarván
orvosolni, azt az üdvösséges flastromot kötötte a kevélység dagál

1 Lucre,14.v.1I. lyának oszlatására, hogy, 1 Qui se exaltai, humiliabitur ; valaki
~~;t.l:3.:. ~;. magát felmagasztallya, megaláztatik. Ezt pedig, a szükséges tudo

mányt, nem-csak a mái Evangeliomban, hanem, hogy jobban szí
vünkbe óltatnék, azon-kivűl három helyen olvassuk az Evange
liomban.

Az Ó Testamentomban Salamon egy-nehányszor rágja fülünkbe
2proV. 25. v. 6. ezen igazságot: ne üly, úgy-mond, a fő-helyre, '2 mert job azt mon
apra. 26. v. 18. gyák néked, meny fellyeb, hogy-sem megaláztassál. "Contritionem
cap. 18. v. 12. prcecedit superbia, antequam conteratur, exaliatur cor; a földhöz
4Pra. 29.v. 23. verés elől-járója, kevélység. 'Superbiam sequitur humilitas; a kevély-

után ballag mindenüt a gyalázat és valamely későre, eléri. Mind
ezekkel arra taníttatunk, hogy a kevély ember elveszti azt a méltó
ságot, melyben kevélykedik és gyalázatot vonszon fejére.

Hogy azért megtanúllyuk, micsoda írral kel kötni és gyógyí
tani a kevélység nyavalyáját, és ne csak halgatói légyünk az
orvosságnak, hanem a belénk-óltatott és gyökerezett kevélységből

Propositio. Isten segítségével kitisztúllyunk, mostani tanításomban megmagya
rázom, elsőben, micsoda és 'fninémü cselekedetekben áll a kevélység.
Másodszor, megmutatom, hogy a kevélység Isten-előt gyűlőiséges,

nékü'JItk veszedelmes, nem-csak a maga tulajdon gonoszságáért, hanem
az ő-belől!e fakadó és nevekedő minden-féle sok gonoszságok és
ueszedcimek béosegeert. Harmadszor és utólszor, megismértetem,
hogy az emberek-közzíU senkinek nincs oka a kevélykedésre, de sok
és nagy okot talál magában, mellyért méltá a kevélységet szívéből

kirekeszteni. Ezeket pedig nem a végre magyarázom, hogy csak
ércsétek és tudgyátok, hanem, hogy ennek a véteknek ártalmas
gonoszságát tudván, gyűlőllyétek, kerűllyétek, minden csemetéjét
szívetekből kigyökerezzétek. Mert sem a vétkeket ki nem gyom
lállyátok, sem a tekélletes erkólcsöket lelketekbe nem ólthattyátok
a vétkek és jóságok mi-vóltának, vagy szép és rút-vóltának szem
lélésével, hanem erős igyekezettel és cselekedetek gyakorlásával.

I. RÉSZE. Az Irás-tudók, noha külörnböző szókkal, de egyenlő értelem-
Micsoda

a kevélység. mel azt taníttyák, hogy a kevélység méltóságnak és felsőbségnek,



A KEVÉL YSÉGRŰL. 467

böcsülletnek és tiszteletnek, dícsíretnek és hír-névnek rendetlen és
illetlen szeretete, képtelen kívánása, hiuságos mutogatása.

A kiket fejedelmi áJlapatban helyheztetett Isten, a kik Istentűl

rendelt mód-szerént, egyházi vagy világi felsőbségre és méltóságra
emeltettek, kevélység-nélkül áJlapattyok böcsüJletít rnegtarthattyák,
sőt mivel a gond-viselők méltósága szükséges a közönséges jónak
igazgatására, tartoznak az elől-járó felsők, hogy, Autoritatem guber
nandi et jubendi, az igazgatás és parancsolás méItóságát óltalmazzák.
Ezzel pedig nem ők magasztaJlyák egyebeknél feIlyeb magokat,
hanem magasztaJlya Isten, ki az egyházi és világi gond-viselést
úgy rendelte, hogy felsók és alacsonbak, parancsolók és engedők

légyenek közöttünk. Azon-képpen ember abban nem vétkezik, ha
böcsüJletes hírt-nevet szerez és azt óltalmazza; mert parancsolva
vagyon, hogy, 1 Curam habe de bono nomine, gondunk légyen a lEccli.41.v.l5.

jó hír-névre, mivel ez job minden gazdagságnál. Sőt Szent Ágoston
kegyetlenségnek mongya, ha valaki nem gondol a jó hír-névvel:
2 Sancta conversatio cauta debet esse, ne forte cum mala vita non 2 Aug. to. 4. de

sit per lasciviam, mala sit j ama per negiigentiam. Nec audiendi BO~~p~~~~it.
sunt, qui dieuut, sibi coram Deo suffiaere conscieniiam : existima-
tionem hominum non imprudenter solum, verum etiam crudeliter
contemnentes. Nobis enim necessaria est vita nostra, aliis jama
nostra. Sed quoniam, quantalibet humana cauiela, suspiciones male
volentissimas non potest omni ex parte vitare, ubi pro existimatione
nostra quidquid recte possumus, fecerimus, si aliqui de nobis vel
male jingendo, vel male credendo. [amam nostram decolorare co-
nantur, assit conscientice solatium, planeque etiam gaudium, quod
merces nostra magna est in cceiis ; mert, noha Istenre-nézve elég
a jó lelki-isméret, de emberekre-nézve szükséges a jó hír-név.
Azért parancsoIlya Szent Pál, hogy abban foglallyuk magunkat,
3 Qua: sunt bonce jamce, a miből jó hír-név származik. Végezetre, 3 Philip. 4.v. 8.

a mi jóval Isten látogat, ha ki abban dicsekedik, azzal kevély
nevet nem érdemel. Mert tudgyuk, hogy Szent 4 Pál dicsekedett 42. Cor. 11.

és hoszszú laistromban számlálta a mennyei látásokat és áldá- v.2I.c.12.v.1.

sokat, rnellyekkel Isten őtet szerette; mi-tőllünk sem tíltya, hogy
Isten áldomásival ne dicsekedgyünk, hanem csak azt kívánnya,
hogy, 5 In Domino, az Úrban dicsekedgyünk. 52. Cor. 10.

A kevélység azért két-képpen szokott lenni a tisztesség-kívá- v.17~.\3~~r. 1.

násban: vagy úgy, hogy az ember nem hozzá illendő dücsösséget
kíván, vagy úgy, hogya kívánás rendit és módgyát által-hágja.

59*
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Először tehát: akkor esik ember kevélységbe, mikor oly méltó
ságra és tiszteletre szaggat, mely az ő személyének és állapattyá
nak érdeme- és határa-felet vagyon, oly dücsösséget kíván és keres,
mely őtet nem illeti, ollyat tulajdonít magának, a mi ő-benne nem
találtatik. Ezt a kevélység első fő ágát jelentette Szent Ágoston)

l Aug. 14. de 1 mikor azt írta, hogy a kevélység, Percersa ceisitudinis appetitus,
Civitat ..D~~. illetlen és rendetlen felség kívánása.

cap. 13. initio.
Másodszor: abban-is kevélység vagyon, a ki a tisztességet,

böcsülletet, hírt-nevet, rendetlen és mód-nélkül kívánnyá. Mert a
méltóságot és dücsösséget nem rendeli arra, a mire kellene, tudni
illik, az örök dücsösség nyerésére, Isten tiszteletire, a sok jám
borok segítségére, hanem magáért szereti és keresi a tisztességet,

2 Matt. 23. v. 5. munkáját és fáratságát arra fordíttya, hogy lássák, 2 dicsírjék és
nagyra-böcsüllyék őtet az emberek. Ezt a kevélység második ágát

3S.Thom.2.2. nézte Szent Tamás, mikor azt mondotta, hogy él kevélység, "Est
QU/~~·4~rt. immoderaius et inordinatus proprice excellentice appetiius " rendetlen

kívánása a felségnek. Mert akár képes és hozzánk-férő, akár kép
telen és nem hozzánk-illendő légyen a világi dücsösség, mellyet
kívánunk, de ha ezt inordinato, nem oly rendel kívánnyuk, a mint
kellene, az-az nem arra-nézve és nem a végre kívánnyuk, hogy
ezzel az isteni szelgálatra és felebarátunk javára alkalmatosbak
legyünk, hanem csak a magunk púposkodásaért és szél-szó dícsí
retért, méltán kevélységnek mondatik az illyen kívánság.

Noha pedig a kevélység ember akarattyában és kívánságában
vagyon, nem értelmében: de az értelemben vagyon gyökere és

4 S. Thom.2.2. fondamentoma a kevélységnek. Mert 4 senkiben kevélység nem lehet,
QU·

S16G2.
art. 4. ha értelmében két hamis és csalatott persuasio. vagy vélekedés

ex . regor.
nem találtatik.

Első hamis vélekedés az, hogya kevély ember magának
tulajdoníttya azt, a miért böcsülletet, méltóságot és dícsíretet kíván;
mint-ha az ő okossága, vígyázó szorgalmatos gond-viselése vólna
ennek fő oka. Ebből oly vélekedés fakad a kevély emberben, hogy
övé a tisztesség és dücsösség, mely ezeket a jókat érdemesen
illeti. Az okos embernek tudni kel, hogy ha gazdag: nem a sok

"Prov. 10. v. múnka, hanem 5 Benedictio Dei, Isten áldása tette gazdaggá. Ha
6 psal.;;9.v. 8. vitéz: nem az ő ereje óltalmazta a sok elesók-közöt, hanem, 6 Do

minus obumbrat in die belli, Isten tartotta paíssának árnyékában.
7 Sap. 8. v. 21. Ha tiszta-életü: nem maga erőlködésével jutott erre, mert, 7 Nemo

potest esse continens, nisi Deus det ; Isten ajándéka-nélkül senki
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tisztán nem élhet. Ha mi egyéb jó vagyon benne: nem magátúl
vagyon, hanem attúl, a kitűl vagyon, 10mne daiun« optimum, min- I Jac. 1. v. 17.

den tekélletes adomány; és a ki-nélkül, Nihil potestis, sem nagy,
sem kicsiny jót nem mivelhetünk. De a kevély mindeneket magá-
nak tulajdonít, minden dücsösséget magára hárít, minden javaiban
magát mutogattya, magát csudállya, magát dícsírteti; és a mint
mászor feljegyzettük, bolond dicsekedésekkel vagy azzal kérkedik,
hogy maga teremtette magát, és ő-kivűlle mind semmik az em-
berek; vagy azzal púposkodik, a mivel ~ Alexander: Juppiter. asserui 2 Piutar. lib, 1.

terram mihi tu assere ccelos : hogy ő a földet elfoglalta' lássa de fortun~Ale-
)' 'xandn.

Isten, mit mivel az egekkel. Menécrates elhitte, il hogy ő Jupiter, 3 Plutar. lib, 2.

mivel a gyógyításhoz vólt valami szerencséje. Clearchus. fulmen de fortun~Ale-

fi
. l' xandri,

gestavit manu ; ilium tonitruum. appe lauii.
Efféle bolond persuasiákra-uézve mongya a Szent Irás, hogy

a kevélység Istentűl-szakadáson kezdetik : 4Initium superbiai ho- 4 Eccli. 10. Y.

minis, aposiatare a Deo,' quoniam ab eo, qui fecit eum) reccssit 14.

cor ejus: mert a kevély elszakad Istentűl és magának tulajdoníttya,
a mi Istené: "Lmmolat sagenec suce et sacrificai reti suo: magának 5 Habac. 1. v.

és maga múnkájának áldozik; maga kezét, "oscuiatur, csókolgattya, 6 Job~~'L v.

az-az magának köszöni, a mi jó benne találtatik. Egy szóval, azt 27.

mongya: 7 Manus nostra excelsa) et non Dominas fecit hcec omnia,' 1 Deut. 22. v.

hogy az ő keze- és ereje-által vagyon, a miben vagyon és nem 27.

Isten ajándékából. Azért lopó minden kevély, mert az Isten böcsül-
letit magának akarja lopni, meg nem gondolván, 8 Gloriam meanc 8 Isai. 42. v. 8.

alteri non dabo, hogy Isten az ő dücsösségét másnak nem engedi. cap. 48. v. 11.

Az igaz alázatos pedig azt mongya: 9 Cantet tibi gloria mea, én 9 Psal, 29. v.

Istenem, ha mi jó és dücsösséges vagyon bennem, tégedet dücső- 13.

ítcsen, a kitűl ered; nem engem, a ki csak orcza-pírul ás t érdem-
lettem.

Második hamis vélekedése a kevély embernek az, hogy mind
maga- és mind felebaráttya-felőlhamis itíletben vagyon. Ha mi kevés
jó vagyon magában, azt voltánál töbnek és jobnak itíli. Mint ama
tudatlan Palcemon, ki azt beszéllette, hogy, 10 Secum et natce, et to Sueton. lib.

moriiurce sunt litcrte ; vélle születtek és vélle halnak-meg a szép de G~~mma-
bCIS.

tudományok; vagy ama püspök, ki noha mezítelen és szegény
vólt, azzal dicsekedett: 11 Diues sum et nullius egeo,' hogy igen II Apoc, 3. v.

gazdag és semmi-nélkül nem szűkös. Viszont, ha mi jó vagyon 17.

egyebekben, azt a kevély ember semminek tartya. És mint az
anyának koszos gyermeke szebnek tetczik a más szép fiánál, úgy
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a kevélynek az ő rútságához-képest minden szépség mocsoknak
látczik: azért bátran mongya: Non sum sicut ceteri, nem vagyok
én ollyan, mint egyebek; mint az olaj, fellyűl úsz mindeneken.

Efféle persuasio nem bír az igazakkal, kik eszekben tartyák,
I Plutarch. de a mit írva hagyott Plutarchus-után Szent Agoston: 1 Inter fratres.
amore frater- semper habet unus, quod deest alteri. 2 Nullus est homo, qui non

no.
2 August. to. 4. possit habere aliquod bonum) quod tu non habes ; in quo sine dubio
lih. 83. Queest. posset te esse superior. Qua: cogiiaiio, ad conierendam superbiam

q. 71. ualet : ne arbitreris, alterum nulla habere) qua: latent ; et fortassis
majoris ponaeris bona, quibus te superat. nescicntem ; az atyafiak
közöt mindenkor vagyon egyben oly jó, mely másban nincsen.
Sőt az egész világon egy ember nincsen, kiben oly jó nem lehet,
melytűl te üres vagy és a melyben téged megelőzhet. Ezzel a
gondolattal fojtogatni kel a kevélységet, mert talám másban tekél
letesb jók vannak, mellyekkel meghallad téged, noha te azokat
nem tudod.

IT. RÉSZE. Lássuk immár a kevélység veszedelmét: nem egyszer, kétszer,
Mely veszedel- nem egy, vagy két-képpen, hanem sokszor, sok-képpen megismér
mes a .kevély- tette Isten, hogya kevélységet igen gyűlőli. Hét dolgot számlál

seJ{.
3 Prov. 6. v.16. Salamon, 3 rnellyet Isten gyűlől ; és azok-közzűl elől-veti: Oculos

sublimes, a fel-néző szemet és nagyra-vágyó kívánságot. Másut
4 Eceli. io.v. 7. azt írja: 40dibilis est coram Deo et hominibus. superbio .. hogy

mind Isten, mind emberek-előt gyűlölséges a kevélység. Amos
5 Amos, 6. v.B, Proféta mondása, 5 hogy Isten, Juravit in anima sua) megeskütt a

maga lelkére: vallyon min? Detestor ego superbiam: azon úgy
mond, hogy nem-csak gyűlöli, hanem átkozza és iszonyodva
gyűlóli a kevélységet. Ugyan azont jelenti Salamon) midőn azt

6 Prov. 16. v.fi, írja: 6 Abominaiio Domini est omnis arrogans .. hogy útálva gyűlől
Isten minden kevély embert és nem-csak magát veri földhöz,

7 Prov. 15. v. hanem a kevélynek, 7 Domum superbortom demolietur, háza-népét,
25. maradékát elrontya. Hatalmasb és nagyob gyűlőlséget-jegyző szó

kat nem talált a Szent Lélek, mellyekkel ismértetné, mely idegen
Isten a kevélységtúl.

Nem-csak szóval, hanem cselekedettel-is mutatta Isten ezt a
8 Num. 15. v. gyűlölséget. Mert illyen sentencziái mondott a kevélyekrűl: 8 Anima,

30. qua: per superbiam aliquid commiserit, quoniam aduersus Dominum
rebellis fuit, peribit .. valamely lélek kevélyen cselekeszik akár-mit,

9 Isai. 42. v. 8. mivel I~ten-ellen, tá~ad, ,el~és~. Mely mondásban kimutattya Isten
cap. 48. v, 11. gyökeret a kevelyseg rutsaganak, g mely abban vagyon, hogy a
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kevély Istenre támad, el akarja venni tőlle a mi őtet illeti, tudni
illik a dücsösséget és böcsülletet, mellyet Isten másnak nem enged.

Ezt akiadott sentencziát Isten executiá-o« bocsátotta és való-
sággal tellyesítette mind égen, földön. Mihent 1 Lucifer felső pólczot l Isai. 14. v.

és Istenhez hasonló böcsülletet kívánt: Exaltabo solium meum ; 13.14.

similis era Altissimo: nem-csak elő nem mehetett kívánságában,
de a mely Isten, "Superbis resistit, ellene-áll a kevélyeknek, azt-is, 2 Job, 4. v.6.

a méltóságot, melyben vólt, levonta rólla és azt mondotta néki: 1. Petr. 5. v.5.

3Ad infernum detraheris ; hogy pokolra vettetik, oly sebességgel 3 Luc. 10. v.

pedig, mint a villámás szokott lenni. És ha Istent emberré tette 18.

az alázatosság, az Angyalt ördöggé változtatta a kevélyseg, az-az
minden állatoknál rútabbá és örökké abban a veszett állapatban
marad, ha illyen szép, hatalmas teremtett-állat így járt a kevély-
ségért, mint jár a por és hamu? 4 Ille in ado intumuit, ego in •Bernar. Serm.

sterquilinio. Quis non toterabiliorem in divite superbiam, quam in 54.. in Cad~tica.
tn me 10.

paupere, dicat?
Mihelyt első szülénk arra kezde vágyódni, 5 Eritis sicut dii, 5 Gen. 3. v. 5.

hogy ollyan lészen, mint Isten, 6 Comparatus est jumentis insi- 6 Ps. 48. v. 13.

pientibus et similis faetus est iliis ; barmokhoz hasonIíttaték, és a
mennyei áldásoktúl megfosztatván, halálnak és világi sok nyava-
lyáknak, sőt pokolnak és ördögnek rabságába esék, nem-csak
maga, hanem maradékival egyetemben. Vallyon az isteni bőlcseség

és hatalom találhatotté ezeknél nagyob jelenségeket, melyekkel
a kevélység veszedelmét és ellene-való haragját ismérhetnők? Ha
valamely okos és nagy-tűrhető fejedelem egy kedves szolgáját
vagy inkáb szerelmes fiát válogatott, nehéz kínokkal megöletné,
bizonyoson tudhatnád, hogy veszedelmes, éktelen vétek, a miért
így bűnteti kedvesét, és igen őrizkednél, hogy afféle vétekben soha
részed ne lenne. Tehát, 7 Superbiam nunquam in sensu aut verbo 7 Tob. 4. v. 14.

dominari permittas, in ipsa enim initium sumsit omnis perditio,
se szavatokban, se elmétekben helye ne légyen a kevélységnek,
mert minden veszedelem abból vett eredetet. Hanem mennél nagyob
vagy és Istentűl fellyeb emeltettél, annál inkáb fély, mert a nagy
hegyeket keményeb szelek járják és kevés embernek vagyon oly
jó feje, hogy a magas helyeken el ne szédűllyön.

Ha a derék Szent Irásra fordíttyuk szemeinket, mindenüt nyom
dokát talállyuk az Isten haragjának a kevélyeken. Szent Dávid
egyszer kevélységbe esék, és hogy dicsekednek országa népének
sokaságában, megszámláltatá, menyi fegyver-fogható vagyon biro-
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dalmában és tizen-háromszor-való száz-ezer erős férfiakat talála.
12.Reg.24.v.9. 1 Mingyárt megbáná Dávid ebbéli kevélységét, és nem oly kevés

szóval engesztelé Istent, mint paráznasága- és gyilkossága-után,
v.10. hanem sokkal alázatosb és bánatosb igékkel: Percussit cor David

et dixit, peccavi ualde ! sed precor Domine, transfer iniquitatem
servi tui, quia stulte egi nimis, mindazáltal meg nem bocsátá Isten
ezt a vétket, hanem választani hagya három csapások-közzűl; és

v. 15. egy nap hetven-ezer embernek kelle meghalni kevélykedéseért.
2 Dan. 4. Vallyon micsoda változtatta '}, N'abuchodonozort barommá, hanem az
v. 27.28. ő-tőlle éppíttetett váras szépségében-való kevélykedés? A Tyrus

:J Ezech. 28. királyát, 3 ki minden szépséggel és dücsösséggel, minden gazdag
v. 13.14. sággal és bőlcseséggel tellyes vólt, mi verte földhöz? 4 Elevatum

4 v. 17.
est cor tuum in decore tuo, in terram projeci te,' mivel a te sze-
med felemeltetett szépségedben, földhöz ütöttelek téged, úgy-mond

• Act. 12. v. 22. Isten. Ama kevély Heródest, 5 miért verte-által az Isten Angyala,
hanem, hogy mikor a kösség azt kiáltotta, hogy isteni és nem
emberi szók, a miket mond, Non dedit honorem Deo, nem dücsöí
tette az Istent, hanem magán hadta ezt a hízelkedést?

6 Psal, 71. v. 8. Ez az Istennek szokott cselekedete: 6 Dejecisti eos dum alle-
uarentur ; mingyárt lehánta a felemelteket, mihent felfuvalkodtak.
Nézzed ama világ-bíró Sándort, ki három ütközetben tizen-ötször

7 Lipsius de száz-ezer embert felmészárlott. Tekíncsd Julius császárt, 7 ki azzal
Constant.1ib.2. dicsekedett, hogy a pártosok-kivűl tizen-kétszer száz-ezer ellen-

cap. 22.
séget emésztetett fegyverrel. Jusson eszedbe Pompéjus, ki tem-
plomban íratta, hogy harczokon huszon-kétszer száz-ezer ember
életét fogyatta. Ezeket és töb hasonló rontóit az emberi nemzet
nek lásd, mely kevés ideig tűndöklöttek? mely kegyetlen halá
lokkal végeződtek? és mely nyilván igaznak ismértették, a mit
Prudentius írva hagyott: Alta cadunt, inflata erepani. tumejacta
premuntur ,. hogy a magas helyrűl ember nagyot esik, az felfújt
hójag künnyen megszakad és a ki fellyűl-láb, semmi jóval nem
nehezíttetik ?

8 Aug. tom. 4. A kevélységrűl azt írja Szent Ágoston, hogy, s Omnium pec
ded salutarIt'~us catorum initium et finis et causa superbia, quia non solum pecca-

ocumen IS.

cap. 19. tum est ipsa superbia, sed etiam nullum peccatum esse potuit, aut
Tomo 7. De. potest, aut poterit, sine superbia. Siquidem nihil aliud omne pecca-

peccator. men-
ritis, cap. 17. tum est, nisi Dei contemtus. quo ejus prcecepta contemnimus. De

superbia noscuntur hcereses, schismata, detractiones, inuidia», irte,
rixce, contentiones, ambitiones. jactantia, uerbositas, mendacium, per-
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jurium et cetera hujusmodi .. minden bűnök kezdete, vége, oka, a
kevélység; és nem vólt, nem -ís lehet eggyetlen-egy vétek kevély
ség-nélkül; melybő1 fakad a sok vesződés, hazugság, hit-szegés és
minden-féle gonoszság. Mert, 1Initium omnis peccati, est superbia, IEccli.10.v.15.

qui tenuerit illam, adimplebitur maledictis et subvertet eum in finem ..
kezdete nunden bűnnek kevélység; valaki ebben részes, megtőltetik

átkokkal és valamely későre, de fe1fordíttya őtet. Azt írja Szent
Agoston, hogya kevélység, 2 Radix et caput est peccati, gyökere ~A~g.inPs:35.
, kú +" • d b" k lb' 'd t .... t 1 ki in Illud. IbI ce-es cut-teje min en un ne . t cea erun , qUt tmqut sun .. va a 1 ciderunt,

valami bűnbe esett, kevélységbe-is esett. Azért, 3 Cura superbiam :J Aug. tom. 9.

et nulla erit iniquitas .. a ki-meggyőzi a kevélységet, nem vészen ~r::~~\~5i'1I~n
azon hatalmat semmi vétek. Mert, 4 Nullum peccatum potuit, potest, verba. Descen

aut poterit esse, sine superbia .. nem lehet csak egy vétek-is kevély- di de cseío.

ség-nélkül. A kevélység sem jár magán, hanem a töb vétkek, mint ~:)~~:~:~t~::
szolgák, utánna járnak. Erre nézve Isaias proféta a kevélységet plat. cap. 2.

coronás-nak, az-az királynak nevezi a bűnök-közöt: G Vx corona 5 Isai. 28. v. 1.

superbios. Szent Dávid pedig azon könyörög, hogy Isten ólta1-
mazza őtet, hogya kevélység lábára ne állyon, mert, "Lbi ceci- 6 Ps. 36. v. 13.

deruni, qui operantur iniquitatem, arrúl estek-alá, valakik gonoszt
cselekedtek.

Az eretnekségek és hit-béli szakadások nem tudatlanságból,
hanem kevélységből támadnak. Azért Szent Ágoston négy helyen
írja, hogy, 7 Hcereses omnes, una mater superbia genuit.. minden 1. Aug. tom. 1.

l ' k k '1 ' N J 1 "1' hb. 2. de Gene.eretne csege annya a eve yseg. em-csa c annya, me y szu 1, cont. Mariich.

hanem, 8 Nutrix vestra, superbia esi; dajkája és szoptatója minden cap. 8.

eretnekségnek a kevélység. Erre-nézve mondotta Christus, hogy ~~~~~.~eo~;-
a kevélyekben nem lehet igaz hit, Quamodo vos potestis credere, cap. 19.

qui gloriam ab invicem quceritis? Joan. 5. v. 41. Szent Pál-is a TEo:nF·6.cdont.
pl. un am.

hittű1-szakadtak bélyegének mongya, hogy, <Swperbi, Ela ti, fel- cap. 6.

fuvalkodott kevélyek. Ugyan-is egyéb senki eretnekségbe nem jut- Tom. 9. de Pa

hat, hanem a ki a maga tetczését és vélekedését nagyobra böcsülli, 8 ~~~~~::,·t2.
hogy-sem az élem etes Szent Atyák és a régi ecclesia egyenlő értel- cont. Parrnen.

mét. Mert, 1°5i quis aliter docet, superbus est, nihil sciens " valaki :o2i.~~:·.~·.::~:
a meggyökerezett tudomány-ellen tanít kevély és semmit nem túd.

Az emberek-közöt-való sok gyűlő1ségek, veszekedések, vér-
ontások gyökere vallyon micsoda? Megmongya a Bőlcs: 11 Inter II Prov. 3. v.lO.

superbos, semper jurgia sunt .. a kevélyek-közöt mindenkor vesze-
kedések vannak. Feddődésrűl szitokra mégyen a dolog; mert, 12 Qui 12 Proverb. 28.

se jactat, et dilatat, jurgia concitat " a ki magában felfuvalkodik, v.25.

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 60
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l Prov. 11.v.2. szitkossá lészen. És, 1 Ubi fuerit superbia, ibi erit cantumelia ; vala
hol kevélység vagyon, ot szidalmas gyalázások találtatnak; mert

2 Eceli. 11. miképen, 2 Eructant pracordia [cetentium, sic et cor superborum ; a
v. 32. dohos-szájú ember büdős lehelleteket bocsát: úgy a szüv kevély

sége illetlenségeket párállik.
Akarjátok-e érteni, mire viszi embert a kevélység? Tekincsétek

~ 1. Reg. 18. Sault. Az egy-ügyű leánkák azt éneklették, 3 hogy Dávid tíz-ezer
v.8. ellenséget ölt-meg, Saul ezert; úgy megháborodott ezen Saul,

4 1. Reg. 18. mint-ha a királyságot levonták vólna rólla, és boszszújában, 4 Spi
v.Iö, c.19. v,IO. riius maius invasit Saul, rnint ördögtúl szállott, úgy kezde dühös-

ködni. Ámán-nak a kevélység egy óráig-való nyugodalmat nem
5 Esth. 5. v. 9. engedett, csak azért, hogy 5 Mardochaus fel nem állott előtte.

6 2. de3~. 17. Achitófel 6 csak azért akasztotta-fel magát, hogy az ő tanácsát
v. 2"'3. megvetette Absolon és a Cusai tanácsát követte. Igazán írja Szent

7 Job,4!.v. 25. Jób az ördögrűl, 7 hogy, Ipse est rex super universos fihos superbiai.
ő királya a kevélyeknek; mert ha királyi hatalmat és birodalmot
nem vett vólna rajtok, soha illyen képtelen és esztelen balgatag
vétkekre nem rohannának egy kis kevélység szikrájából.

Ha egyéb jelensége nem vólna a kevélység gonoszságának,
elégséges vólna ez a három: ELSŐ: hogya kevélység őrzi és fen
tartya a töb sok bűnöket. Mert sokszor ember nem űzne boszszút,
nem gyűlőlködnék, nem tékozolna, pompára és czifrára nem szag
gatna, sokszor viszsza-adná a hamissan kapott marhát, viszsza
hazudná rágalmazó szavát és megkövetné sérütt attyafiát ; de a
kevélység tartóztattya, hogy elkerűllye az emberek itíletit vagy
gyalázásit. Oh ártalmas gonoszság, mely nem elégszik, hogy maga
rnérgesíti a lelket, hanem a töb vétkekkel-is döglelteti! MÁSODiK:
hogy mikor egyéb bűnöket rneggyőzünk, mezőben és táborban
marad ellenünk a kevélység és életünk fottáig harczol ellenünk;
annál erőssebben harczol pedig, mennél töb vétkeket meggyőztünk,

8 Lucai, 18. nagyob lelki nyereségekkel jártunk. Mikor a farisceus-ses 8 sem
v.11. hamisságban, sem fajtalanságban részed nincsen; mikor sokat bőj

töltél, adakoztál, imádkoztál : akkor tarcs leginkáb a kevélységtűl ;
mert a győzedelemből származik a kevélység, az orvosságból neve
kedik a betegség. HARMADIK: hogy Isten, a kevélységet akarván
gyógyítani, nagy bűnökre bocsáttya embert, szörnyű ostorozások-

9 Num. 24. kal sanyargattya, a végre, 9 Ut cadai, et sic aperiantur oculi,' hogy
v.4. az esetből felnyíllyék szeme és kevélységének orvoslásával aláza

tosságot tanúllyon. Ezt Szent Ág-oston illyen csudálatos szókkal



A KEVÉLYSÉGRŰL. 475

adgya előnkbe: lAudeo dicere ,. superbis esse utüe, cadere in aliquod I Aug. 14. de

aportum manifestumque peccaium, unde sibi displiceani, qui jam sibi CiVi:~ ~:'. 13.

placendo ceciderunt. Salubrius enim Petrus sibi displicuit, quando
flevit, quam sibi plaeuit quando prcesumsit : hasznos úgy-mond, a
kevélyeknek, hogy oly nyilván-való vétekbe essenek, melyből mago-
kat megalázzák. Egésségesb vólt Péter-nek az eset-után-való sirás,
hogy-sem az-előt-való bizakodás. Szent Dávid elhí vé magát 2 és 3 Ps al, 29. v.Z,

azzal dicsekedék, hogy soha ki nem esik a jóságból ; de mikor
Isten ezt a betegséget orvosolni akarván, megvoná óltalmát tőlle és
czégéres nagy gonoszságokba esék, akkor kezdé hiáltani: 3 Bonum 3 rsa!. 118.

mihi, quia humiliasti me ; bezzeg jól esett Uram, hogy alázatos- v.71.

ságra tanítottál engem, hogy megismérjem gyarlóságomat. Szent Pál
azt írja, 4 hogy Isten ő-reá azért bocsátotta a Sátán csapdosásit, 4 Cor. 12. v. 7.

hogy fel ne fuvalkodgyék. Nem orvosolná Isten a kevélységet
illyen szörnyű esetekkel, ha mind-ezeknél ártalmasb és veszedel-
mesb gonoszság nem vólna a kevélység.

Jer, lássuk immár, mivel kel magunkat tartóztatnunk a kevély- III. RÉSZE.

ségtúl.
Gyökere és forrása a kevélységnek abban vagyon, hogy ma-

gunkat nem ismérjük. Apolló két mondást arany-bötűkkel íratott
templomában: 5 Dua: sunt Delphis inscriptce senientice, maxime ad 5 Plutar. Con

uitce hum-ana: usum necessarice : Nosett rs-ipsum : et ne quid nimis ; SlOlat abdtjAPol-
on. su nem.

mellyekre legnagyob szüksége vagyon az emberek életének. Eggyik Et de garrulitat.

az: ismérd magadat; másik az: ne felettéb semmit. Mikor a magunk post medium.

ismerését kívánta, 6 Prcecepium Apollinis, nosce te ipsum : non id 6 Cicero, in l.

prcecipit, ut membra nostra, aut staturam. figuramve noscamus : T:~~:~~~te
nem testi tagunk számát, sugárságunk állapattyát és ábrázatunk
díszes- vagy dísztelenségét kívánta, hogy ismérjük, mert ehez
semmi bőlcseség nem kívántatik, hanem arra tanított, hogy lelki
és testi gyarlóságink és fogyatkozásink isméretiből a kevélységet
megfejcsuk.

Igazán írja a Bőlcs, hogy, 7 Non est ereala hominibus superbia, 7 Eceli. 10.

nem illik emberhez a kevélység; mert, "Humiliaiio tua in medio tui, 8 Mi;h.~~·v.14.
magunkban vagyon oka alázatosságunknak, mivel, ha kebelünkbe
nyúlunk, 9 mint Moyses, rút, genyetséges fekélynél-egyebet ot nem 9 Exod.4. v. 6.

találunk; kevélykedesre-valót pedig magunkban semmit nem lelünk.
Azért mongya a Szent Irás, hogy, lOSuperbus et arrogans, indoctus ; 10 Proverb. 21.

valaki kevély és magának nagyot tulajdonít, bizonyoson tudatlan; v.24.

nem érti maga állapattyát ; mert ha értené, kevélységbe nem eshet-
60*
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I J.Tim.6. vA. nék. Ugyan-ezent mongya Szerit Pál, mikor azt írja: l Superbus est
2 Prov. 11. nihil sciens " hogy valaki kevély, semmit nem túd; hanem, "Ubi

v. 2. est humilitas, ibi est sapientia,' csak ot vagyon a bölcseség, a hol
az alázatosság találtatik. Azért, valaki Istent isméri és maga álla
pattyát tudgya, nem kevélykedhetik.

Testünket ha megtekíntyük, micsoda okot találunk a kevély-
ségre? Minéműk vóltunk anyánk méhében, ámbár meg se tekín

3 Plutarch, De csük. Mikor születünk, micsodások vagyunk? 3 Nihil adeo imper
amore parJ~bn- jeetum, indign um, nudum, in [orme, abjectum, quod cum homine,

tum erga l e- J '
ros. modo illum max post partum editum conspicias, conferri possit"

nincs e világon semmi ocsmányb, éktelenb és képtelenb, mint az
4 Sencc, supra. ember, mikor születik. Melyre-nézve mondotta Seneca, 4 hogy egy

okos ember sem akarna születni, ha Isten eleibe-adná születésének
módgyát és választására hadná, ha akar-e születni. Születésünk-után
mennyi rútságok tömlői vagy szar-sáki vagyunk, egész életünk
folyásában? minérnűk lészünk halálunk-után koporsónkban ? irtózás
ezeket meggondolni, szemérem kímondani. Valaki világi életünk
első és utólsó napját szeme-előt viseli, lehetetlen, hogy kevély

5 Plin. lib. 7. légyen. Hallyad, mit ír első napunkrúl Plinius: 5 Unum inter alia
in Procernic. animaniia, nudum, natali die, abjici hominem a naiura. ad vagitus

statim ac ploraium ; eu-n nullum animai, aut sine tegumento, aut
ad lacrymas, protinas uitce principio, natura procrearit : ab hoc
lucis rudimento, vincula excipiunt unum hominem. et omnium mem
brorum nexus. Atque ita, jeliciter natus jacet, manibus pedibusque
devinctis, fl ens, animai ceteris imperaturum : et a suppliciis vitam
auspicatur. Prima dein roboris spes, quadrupedi similem facit.
Et quando tandem illi incessus? quando vox? quando firnium. cibis
os? quamdiu palpitens uertex, summce inter cuneia aninialia im
becillitatis indicium? Et animalia quidem cetera, sentire naturam
suam possunt,' ideoque, alia pernicitatem usurpare, alia preepetes
uolatus. aha nare : homini soli nil scire, sine doctrina datum est;
non fari, non ingredi, non vesci: breuiterque, non aliuti naturas
sponte, quam flere. Cetera animalia in suo genere probe degunt ;
congregantur et stant contra dissimilia : leonum feritas, inter se non
dimicai ; serpentum morsus, non petit serpenies : homini, una ex
homine plurima sunt maia,' egyedűl, úgy-mond, az ember születik
mezítelen és sirásra; mert az oktalari-állatok-közzűl egy sincs,
kinek vagy születésekor tolla vagy szőre nem vólna, vagy siráson
kezdetnék élete. Születésünk-után mingyárt, mint rabok, megkötöz-
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tetünk. Erőnk mutatása kézen, lábon mászkálva kezdetik. Menyi
üdő kel, hogy járjunk, szóllyunk, magunk ehessünk? A töb állatok
mingyárt tudnak járni, röpdösni, úszkáIni : mí tanítás-nélkül sirás
nál egyebet nem tudúnk. Amazok a magok-félékkel békeségben
élnek, ellenségekre eggyüt támadnak: mi-köztünk embertűJ vagyon
embernek legnagyob veszedelme.

Ennek-felette: 1 In puncto jugientis temporis pendemus, világi l Plin. lib. 7.

életünk csak egy punctnyi, annak-is, astimaiione nocturna: quietis, c.50.
dimidio spatio vivimus, cum pars cequa oitce. morti similis exigatur ;
az éjjeli álomra-nézve csak felében élünk, mivel az aluvásban
halottakhoz hasonlók vagyunk. Ez a rövid élet-után majd földé
lészünk. Azért, 2 Quid superbit pulvis et cinis? Miben kevélykedhetik 2 Eceli. 10. v.9.
a por és hamu? mellyet ma, hólnap lábbal tapodnak az emberek.
3 Si ascenderit usque ad ccelusn superbia tua, et caput nubes teti- 3 Job, 20. v. 6.

gerit: quasi sterquilinium in fine perdetur : et qui eam videront.
dicent ; ubi est? Mert, ki-ki vagy, ha égig emeled-is kevélységedet,
ha a felhőket éred-is fejeddel, ezennel ollyan lész, mint a ganéj:
megrothad és büszhöszik tested, melynek szépségében kevélykedel.
És a kik eléb kevélységedet látták, csudálkozva tudakoznak, hová
lettél?

De talám jószágunk sokasága, uraságunk nagy-vólta, tisztünk
böcsülleti viszen kevélységre? Ah bolondság! Sócrates 4 látván, 4 lElianus, l. 3.

hogy Alcibíades uraságának nagy-vóltában kevélykednék : egy Vari~rum
, 'k' , Historiarum.

táblához vívé, melyre a világ Iratott, es ere, hogy mutassa-meg
abban, hol vannak az ő majori és urasági? Azokat a mappá-ban
nem találván Alciblades, monda néki Sókrates: Horuni possessione
te effers, quce nulla pars sunt terrce? Micsoda okosság tőlled, hogy
abban kevélykedel, a mi csak része sem lehet a világnak? 5 Quis 5 Sen. cpist.91.
esse magjtus in pusillo potest? A kicsinben senki nagy nem lehet. versus finem.
A Szent Irás mongya, hogy a föld kereksége ollyan Isten-előt,

6 Tamquam gutta,. 7 Tamquam pulvis exiguus ; mint egy csep-vizetske, 6 Sap, ll. v. 23.

egy kis porocska És a mint Cicero írj a 8 Persuadent mathematici 'Isai.40. v.15.
• , , 8 Cic. !ib. 1.

terram, ad universi eceli complexum, quasi puncti instar obtinere,' Tuscul, Qu.

megmutattyák és elhitetik a mathematieusok. hogy az egész fóld ante medium.
egy punct az egekhez-képest, Bóldog Isten! Mi marad a földból
az ember lakására és uraságára, ha megvettyük, menyi részét nem
bírhattyuk? Tekinesd-meg, úgy-mond Plinius és Séneca: 9 Quantam 9 Plin.1. 2. c. 68.

terra: partem. circumfluus Oeeanus oeeupat? quaniam mensura tot !.sbenl
ec

N· in
titi0.!1. . a ura.

jlumiJilum,. tantaruni paludum? Adde lacus et stagna. Detrahe iten« Qq.
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I Plutar, Qu.
76. Romana.

2 Eceli. 10.
v.22.

huic mundi punetc (neque enisn est aliud terra in universo),. detrahe
inquas«, non solum frigore 1'igentia, vel exusia flammis, sed elaia
quoque in ccelum, et aspectu ipso herrida juga, syluas, vallesque
prceruptas et sotitudines, mille causis desertas: et quasuuium ex
mundi punetc relinquetur, in quo bella gerit) reg1·ta disponit, sedem
ac matcriam glorice suce figit hU'fl!anum genus? Quot a terrarum
parte gaudet, qui latissitne rura, vel ad mensuram aoaritia: suie
propagarit ? O quam ridiculi sunt morialiuni termini! PU1J.ctuli pars
exigua est) in qua honores gcrit, in qua exercet imperia, in qua.
tumultuaiu« humanum genus) instaurans bella, muiuisque ccedibus
taxiorem faciens terram ; menyi részét foglallya ennek a punctnak
a tenger és egyéb sok folyó- vagy álló-vizek? Ved-ki ebből a
punctból a pusztákat, a kő-sziklás vad-helyeket, a sűrü erdős

hegyeket, vólgyeket: lásd, menyi része marad a földnek, mellyen
vassal, tűzzel osztozunk ? Az-után tekíncsd-meg, menyi részecskéjét
bírja ennek, még a ki igen nagy birodalmot kapott-is? És akkor
vészed eszedbe, mely kevés okossággal bír, a ki ebben a kicsinben
kevélykedik; meggondolván kivált-képpen, hogya miben kevély
kedik, ma, hólnap a nélkül maradhat. Erre néztek az okos romaiak,
1 mikor azt akarták, hogy a nagy emberek sarujára, Lunula gesta
rentur, hóldakat írnának, Ut rebus secundis elati, mutationis [ortunce
admonerentur ; ezzel emlékeztetvén a világi állapatok változóságárúl.

De talám lelki jóságunk indít kevélységre? Ah Szent Isten!
mely igaz, hogy, 2 Non est creata hominibus superbia ! Nem illeti
embert a kevélység! Mert magunktúl minden jóra elégtelenek
vagyunk, minden bűnökkel telik vagyunk. És méltó, hogy minden
ember földig megalázza magát fogyatkozásinak sok rútságiért.
Csudálatos mesterséget mutatott Szent Ágoston nem-csak a kevély
ség kirekesztésében, hanem az alázatosság béóltásában-is, Vénségé
ben két könyvet írt, és minden egyéb írási-közöt legelső helyre
állatta, hogy valaki olvasni akarja az ő irásit, elsőben-is azokra
talállyon : eggyik, Libri Confessionum, vallás-tétele, melyben nem
titkon, hanem nyilván, nem hamar múlandó szókkal, hanem világ
végéig maradó irással ifiusága vétkeit és tellyes élete fogyatkozásit
megvallotta. Az üdőnek régisége lemosta vólt immár az emberek
emlékezetiből ifiuságinak csintalanságit; öreg ember-korában-való
szent élete és fedhetetlen erkőlcse eltemette vólt vétkei rútságit :
de hogya kevélységet fojtogatná, hogy az alázatosságot nevelné,
rend-szerént, minden gonosz vétkeit irásban foglalta, mindenek
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tudására terjesztette. Oh csudálatos alázatosság! melynél nagyob
bat, nem tudom, ha gondolhatna valaki Szent Agoston-kivűl. Mert
maga vétkeit megismérni és valaki-előt megvallani, nagy alázatos
ság: de azokat mindenek tudtára irásba adni, felettéb-való aláza
tosság, mellyel senki nem tartozik. Másik könyve Szent Agoston-nak,
Liber Retractationum, melyben nem alacsomb alázatosságát ismér
tette. Mert a ki minden elmések fejedelme, minden túdósok tanítója,
minden bőlesek Doktora vólt, tudatlanságát megvallotta, írott köny
vében foglalta; valamit írásiban feledékenségből vagy gondolatlan
ságból, mint ember vétkezett, azokat viszsza-mondotta, megjobbí
totta; maga fogyatkozásit (noha nagy részre oly apró esetek,
mellyeket mások eszekbe sem vettek vólna) világgal megismértette.
Példát hagyott ezzel a Szent Jámbor, hogy se tudományában, se
szentségében senki ne kevélykedgyék. Végezetre: minden ember
eszében tarcsa, hogy Isten-előt minnyájan egyenlők vagyunk. Az
Israel fiait, 1 valamennyin vóltak húsz esztendősnél nagyobbak, l Exod. 30. v.

fél-fél sicluson meg kellett váltani. Akarván ismértetni az Úr Isten, 12. 15.

hogy ő-előtte annyit ér az úr, mint a szolga; a király, mint a
kúldús: erőssen megparancsolá, hogy, Dives non addet, et pauper
non minuet .. a gazdag többet ne adgyon, a szegény se adgyon
kevesbet. Mert, ha külömböznek-is világi állapatban, de Isten-előt

annyit ér eggyik, mint másik. Az Uj Törvényben-is azon-egy
árron váltott nunnyájunkat az Isten Fia; tudni-illik, az ő szent
Vérén. Noha azért eggyileünk gazdagb és nemesseb; erősseb és
vitézeb; szenteb és tekélletesb másinknál : de abban senki mást
meg nem előz, hogy az ő lelke job Véren és nagyob árron vál-
tatott vólna. Mivel azért Isten-előt annyit ér eggyink, mint másink :
miért kel egy-más-felet kevélykednünk ?

2 Non est, non est creata hominibus superbia .. nem illik ember- 2 Eceli. 10. v.

hez a kevélység. Azért mint a merígyet és mérget, úgy kerűllyük 22.

a kevélységet. Eszünkben tarcsuk a mit Szent Gergely felységes
szókkal tanított. Minek-utánna azt mondotta vólna, hogy, 3 Superbia 3 Greg. 34.Mo

est vitiorum radix .. nem egy vagy két vétek, hanem minden gonosz- 'Irt
at

C·bUlt.. In
l a ver a: Ipse

ságok gyökere a kevélység; az alázatosság pedig, Virftetum mater, est rex super

minden jóságok annya, és akár-menyit fáradgyunk egyéb tekél- omnes filios
, superbire.

letessegek megszerzésében, Soli ruinte erescit. quod cedificamus, si
ante molem [abricce, humilitatis fundamentum non procuratur .. dőlő

falt rakunk, ha az alázatosság fondamentomát meg nem eróssíttyük :
két csudálatos nagy mondással fejezi-bé tanítását: eggyik az, hogy
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abból tetczik-meg, mely nagy jóság az alázatosság, mert, Propter
hane solam veraciter edocendam is, qui sine testimaiione magnus est,
usque ad Passionem factus est parvus,. az alázatosság tanításáért
a nagy Isten halált szenvedett: Ut instrumentum redemtionis nosirte
esset humilitas DEI. Másik az, hogy, Evidentissimum reproborum
sig11um est superbio : at contra humilitas, electorum ,. az örök kár
hozatra vetendők bizonyos jele és bélyege a kevélység; a válasz
tottaké az alázatosság: mert Isten szava az, hogya ki magát fel
magasztaIlya, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasz
taltatik.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

Mint kel az innepeket szentelni.

Minden teremtett-állatok méltóságát végetlenűl meghaladgya
az isteni Felség, mely ő-maga nagyságáért isteni tiszteletre, böcsül
letre és szolgálatra méltó. E felet az Isten szolgálattyára és böcsül
lésére köteleztetünk azzal-is, hogy ő a mi legfelsőb Jónk és sza
bados Úrunk, kinek mindenható erejével semmiből teremtettünk,
gondviselésével tartatunk, atyai jó akarattyából sok áldomásokkal
gazdagíttatunk.

Ezt a tiszteletet, mellyel jelentyük, hogy Istent Urunknak és
életünk első okának ismérjük, Religió-nak, legböcsülletesb isteni

l 1. Cor. 13. v. tiszteletnek nevezik a Theologusok. És noha ama három 1 nevezetes
13. jóságok, mellyek igyenesen magát Istent, maga igazságáért és

jóságáért nézik: a Hit, Reménség és Szeretet megelőzik méltó
sággal a Religiót, mindazáltal a töb jóságokat fellyűl-haladgya a
Religio. Mert ha nem magát az istenséget, de annak böcsülletit.
tiszteletit, szolgálattyát nézi és minden külső jó cselekedeteket
arra igazít, hogy azokkal Istent tisztellyük, böcsüllyük és csele
kedetünkel vallást tégyünk Istennek végetlen felségérűl, uraságárúl
és rajtunk hatalmárúl.

2 August. 12. Igazán írja Szent Agoston, 2 hogy Istent belső cselekedetünkel
de Trinit. c.14. tisztellyük; elsőben: mikor igaz hittel Teremtőnek vallyuk és

bizonyság-tételéért hiszük, a mit megjelentett. Másodszor: mikor
reménség-által ő-benne bízunk, mint kegyes Urunkban, ki meg
szabadít minden veszedelemből és bóldoggá tészen. Harmadszor:
mikor őtet szerettyük, mint végetlen Jót és devotió-val, aítatos-
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sággal, az-az buzgó és jó kedvel cselekeszünk mindent az ő aka
rattya-szerént.

De ezeken a belső tiszteleteken-kivűl külső tiszteletek vannak,
mellyek a Religió-túl származnak és Isten tiszteletire igazíttatnak. Oratio.

Mert nyelvűnkel tisztellyük Istent, mikor dicsírjük. És imádko- Votum.
Juramentum,

zással néki könyörgünk, mikor uotum, igéreteket tészünk néki, Adoratio.

mikor szükség és igazság-mellet esküszünk. Testünkel tisztellyük, Festoru~ ccle

mikor Isten-előt térdet hajtunk vagy leborúlunk, mikor innepeket Te::;t~~~m
szentelünk, mikor isteni tiszteletre templomot éppítünk és azt éke- eedífícatío.

síttyük, tisztellyük. Végezetre, tisztellyük Istent marhán kal, mikor D:~i:~:~m
az Isten szolgáinak dézmákat adunk, és így nem-csak lelkünket,
hanem testünket és külső értékünket Isten tisztességére fordíttyuk
a Religio-által.

Mint a test lélek-nélkül, úgy a külső cselekedetek belső aíta
tosság indúlati-nélkül semmik Isten-előt. Mert templomba mehet
valaki, mint a kevély [arisceus, de ha, 1 In Spiritu et oeritate, l Joan. 4. v.

lelki buzgósággal és igaz aítatossággal nem imádkozik, semmi 23.

kedve nincs ahoz Istennek. Tisztelheti valaki Istent szájjal: 2 de 2 Isai. 29. v.13.

ha szíve nem ot jár, a hol nyelve, nem foganatos Istennél. Meg- Matt. 15. v. 8.

illethetik sokan a Christus ruháját vagy ereklyéjét: de Christus Matt. 7. v. 21.

semminek tartya 3 és illetésnek sem isméri, ha szű-béli jó indúlatok- 3 Luc. 8. v. 45.

nélkül vannak, hanem csak a jó reménségből és istenes indúlatból
származott illetést böcsülli, tanítván ezzel, hogy a külső tisztelet
belső aítatosság-nélkül nem böcsülletes.

Mivel azért egyik cselekedete az isteni tiszteletnek az innepek Propositio.

szentelése, és a mái Evangeliomban az a kérdés forog, mit szabad,
mit nem szabad innepeken mivelni : hogy olyan balgatag véleke-
désben ne légyünk, mint a sidók, kik az emberek lelki és testi
nyavalyájok gyógyítását tilalmazták innepeken : megmagyarázom,
mit kel cselekednünk és mit kel távoztatnunk, ha az innepeket igazán
akarjuk szenielni ; úgy, hogy ne hívolkodó henyélés, hanem Isten-
előt kedves szolgálat és Relig'ió-nak, isteni tiszteletnek böcsülletes
cselekedete légyen az innepek nyugodalma.

Az innep-szentelés egy fő cselekedete az isteni tiszteletnek.
Azért az Ó Törvényben Isten ő-maga nem-csak innepeket rendelt,
hanem azt-is Irott Törvényben kimutatta, mit kíván innep-nap híveitűl. 4 E d 3-xo us, D.

A sidóknak Isten azt parancsolta, hogy 4 minden héten a Szom- v. 2. e. 20.v. 8.

bat-napot megszentellyék és azon a napon semmi-féle munkát ne Levit. 23. v. 3.
b r 5 Exodus. 31.

mivellyenek ; ezt pedig 5 élet-vesztés-alat tilalmazta. Azert agyon v.14. e.35. v. 2.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 61
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I Num.I5.v.32. verék kővel, 1 a ki szombaton fácskákat szedegetett. Azt-is meg
2 Exo. 35. v. 3. parancsolta, hogy 2 szombaton tüzet ne rakjon senki, hanem pén
cap. 16. v. 23. teken megsüsse, főzze, a mit szombaton akar enni. Ezt pedig, a

szombati innepet, a teremtés emlékezetire rendelte. Mert mivel Isten
3 Exod. 20. a hat nap teremtette az eget, földet, tengert, benne-való állatokkal

v. 11. és hetedik nap megnyúgodott: azt akarta, hogy azon hetedik napot
megszenteIlye és nyugodalomra hadgya az ő népe.

A Szombat-kívűl, minden uj-hóld első napját megillették a
sidók, az isteni gond-viselésnek hálálására. És esztendő-által a töb
innepeknél nevezetesbek vóltak azok a három napok, mellyeken

4 Exod. 23. 4 minden férfi a jerusálemi templomba tartozott menni.
v. 14. 17. Eggyik innep Húsvét vólt, mely az Egyiptom-ból-való szaba-

Deut. l6.v. 16. " 'k k '
5 Deut. 16. v.L dulas emle ezetire rendeltetett, 5 hogy ak or hála-adással tisztellyek

Exodus. 12. szabadító Urokat és a húsvéti bárányt pogácsával egyék. Másik
Nu~~.1288. ~~·16. innep 6 Húsvét-után hét héttel, az-az ötven nappal esett. Ezt Moyses,
Lev. 23. v. 5. 7 Solemnitatene hebdomadarum, hetek innepének, a 8Machabceusok
ti ;~~~~c;9~3. könyve Pentecostes, Pünkösd innepének nevezi, és a törvény kiadá-

7 Oeut.16. v.16. sának emlékezetire vólt rendelve. Harmadik innep aratás- és szüret
" 2. ~1~~~. 12. után, 9 Tabernaculorum, Sátoros innep vólt, mellyen a sidók hála
Actor. 2. v.T, adással emlékeztek, hogy Isten a pusztában negyven esztendeig

cac
p• 20·

6
V. 16. táplálta az ő népét. Vóltak töb innepek-is, de ezek nevezetesbek

1. or. 1 .v,8,. , ,
9 Oeut. 16. es mindenikét 10 het napig kellett illeni.
v. 13. 16. Az uj testamentom i Szent Irások nevezer-szerént ki nem fejez

10 ~~;t5.16 ték, hány és meJy innepeket kell szentelnünk, hanem amely Anya-
szentegyház tanításának engedelmére, keresztyénségünk vesztése

1i Matt. IS. alat 11 kötelez Christus, annak tanításából, mint isteni és apostoli
v: 17. Sit. tibi Tradicziót vettük, hogy noha a Tíz Parancsolatnak egyéb részei
SIcut ethmcus." , ,

helyen maradtak es kötelezik a keresztyenseget, de a harmadik
parancsolat, mely a Szombat szentelését rendeli, megerőtlenűlt és
Szombat helyében Vasárnapot akarta Isten, hogy szentellyük. A
Húsvét és Pünkösd napját-is nem az Ó Törvény rendelése-szerént,
hanem külörnb üdóben és külömb módon tartozunk illeni. Nem a
Moyses Törvényének kötelezéséből, hanem a Christus parancsolat
tyából. És ezt az uj testamentomi inneplést, noha nem Irott Tör
vényből, hanem Tradiczió-ból vettük, de azért olyerőssen és bátor
ságoson követtyük, valakik keresztyén nevet viselünk, mely erős

hittel vallyuk, hogyamely Irásokat Szent Pál neve-alat olvasunk,
azokat igazán és mocskolás-nélkül Szent Pál kezéhől vette és őrizte

az Anyaszentegyház.
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Mint kellett az Ó Törvényben innepeket szentelni, minémű

áldozatokkal tartoztak Istennek kedveskedni a sidók, irva adta
Isten a Törvényben. De mivel a régi áldozatok árnyékozási bétel
lyesedtek a Christus áldozásával, megszűntek a Törvény áldozati.
Hanem az Isten Törvénye-, az Anyaszentegyház rendelése- és a
híveknek közenséges szokása-szerént öt dolog szükséges, hogy
tekéIletes légyen inneplésünk.

ELŐSZÖR: mivel az innepeket a végre rendelte Isten, hogy akkor Öt dologban ál

ember külső munkátúl és testi fáratságoktúl üressedvén, elméjét és az intnelt;·szen.
e es.

akarattyát az isteni és lelki dolgokban szorgalmatosban és figyel-
metesben foglallya: az innep illéshez szükséges, hogy, ha minden
héten hat napot magunk szükségében tőltünk-is, de legaláb egy
napon, mely a sidóknál 1 Szombat vólt, a keresztyéneknél Szornbat- 1 Deut. 5. v.14.
után első, az-az Vasár-nap, úgy megszűnnyünk a külső testi mun- Exod.20.v.10.
kák fáratságitúl, hogy magunk, szolgánk, lábas marhánk meg- 2 Exod. 31.
nyugodgyunk. És a ki ezt megszegte 2 az 6 Törvényben megölték v.14. c. 35.v.2.
o ' Exemplum
erette. Num.15.v.32.

Ezt a parancsolatot Isten ő maga a Szent Irásban két-képpen
határozta: eggyik határozás az, hogy, ha oly múnka találkozik, 1.

mely igen szükséges vagy veszedelem- és kár-nélkül el nem múl-
hatik, az meg nem szegi az innep-szentelést. Erre tanított Christus ;
mert mikor éheztek tanítványi és egyéb eledelt nem kaphattak, a
szántó-földeken által-menvén "Szornbaton, búza-fejeket szaggattak és 3 Luc. 6. v. 1.

megdörgölvén tenyerekben, a búza-szemeket ettéle Másut azt mon- ~:~~. ~~~~2~:
gya Christus, hogy szabad vólt a papoknak 4 Szombaton fáradni 4 Matt. 12.v. 5.
az áldozatokra rendelt marhák nyúzásában, ölésében. Szabad vólt
5 Szombaton környűl-metélni a nyolczad-napi gyermeket. 6 Szabad 5 Joan. 7.v. 22.
vólt vizet meríteni és barmot itatni. 7Szabad vólt a kútba esett ~~~~'/:::'ll~:
barmot kivonni. 8 Szabad vólt bizonyos mértföldekig úton járni. 7 Luc. 14. v. 5.
Annak-okáért, 9 ha a szükség kivannya és külörnben a műves-ember 8 Act. 1. v. 12.

, 'h' r iolálh h" 9VideS.Thom.magat es aza-nepet nem tap a attya, hanem- a innepen-is mun- 2.2. Quest.122.
kálkodik: isteni szolgálat-után munkálkodhatik, csak egyebek bot- art. 4. ad 4.
inkozá ilkül l' . k h l' ik Usus obtinuit,ran ozasa-ne u egyen; az-az, vagy tit on, ogy ne assa , vagy uta media no-

megjelentvén kéntelen-voltát a nagy fogyatkozás-miat. Azon-képpen, cte, ad mediam
ha vagy kárunk távoztatására szükséges a múnka, úgy-mint: ha nc~~~~e~~~~~
félő, hogy házunk le ne dőllyön, hogy az ár-víz vagy egyéb égi-
háború vagy ellenség kárt ne tégyen gabonánkban, szőlőnkben :
szabad innepen-is rnunkát tenni. De errűl a szükségrűl és a károk
távoztatásárúl az egyházi pásztor engedeimét kel várni, ha lehet.
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II. Másik határozás az, hogy, lOpUS servile, szolgához illendő

1 Levit. 23. munkát ne tegyünk innepen ; az-az fáratsággal-, törődéssel-, nyugha-
Nu:"2

7S.~: 18. tatlansággal-járó és isteni szolg,álatt~l tartóztató dolgot ne csele-
25. kedgyünk. Azért nem-csak egyeb kézi-munkák, hanem a sokadal

mok vásári-is úgy tíltatnak, hogy ha szükség, vagy szokás meg
nem menti, bűn- és innep-szegés-nélkül nem lehetnek.

Oh, mely jó Urunk vagyon! ki nem-csak lelkünkre, hanem tes
tünk nyugodalmára-is gondot viselt, mikor az innep-napokat nyu
godalomra rendelte, hogy az emberi telhetetlenség el ne fogyatná
életünket és erőnket a szűnetlen munkával! Senki a világi urak
közzűl nem tíltya béresét a munkátúl ; nem parancsollya a nyugo
dalmot; nem-is látott senki oly urat, a ki szolgájátúl csak egy
napot kívánt hetetszaka a szolgálatra, hat-napi munkát szolgájának
engedvén, de az Isten hat napot nékünk enged, hogy dolgunkhoz

2Exod.20.v.9. lássunk: 2 Sex diebus jacies om-nia opera tua, sepiimo die Sabba
tum Domini Dei tui est" és csak a hetedik napot kívánnya, hogy
néki szentellyük.

De ved eszedbe, hogy mikor Isten, Opus servile, szolgához
3 Aug. Tract, 3. illendő munkát tilalmaz, azt írja Szent Agoston, hogy 3 fő-képpen
in cap. 1. JOt:· a bűnöket tíltya. Mert nincs nagyob szolgai munka a bűnnél,
Rom. 6. v. . , r f/ ,.,

Joan. 8.v. 34. mivel a ki vetkezik, ördögnek es bunnek szolgája leszen. Azert
4 Isai. 58. v. 13. az a, 4 Sabbatum delicatum, Sanetum Domino ; gyenge és Istennél

kedves inneplés, melyben Isten kedve-szetént járunk. Mikor pedig
magunk kedvét tőltyük és Istent megbántyuk innep-napon, gyűlől

ö Isai. 1. v. 14. séges Istennél inneplésünk: "Solcmnitates vestras odivit anima mea "
és az illyen innepet a mí lelkünk ellensége, az ördög, deridet,

6 Thren. Lv, 7. neveti, csúfollya; 6 mert nevetséges dolog, ha Isten tiszteletire a
testet szolgai munkátúl megtartóztattyuk, de lelkünket ördög szol
gálattyában foglallyuk.

MÁSODSZOR: az inneprűl-való parancsolatban nem azt mongya
7 Exod.20. v.B, Isten, hogy megillyük, 7 hanem, hogy, Sanctifica, megszentellyük
Deut. 5.v. 12. az innepet. Mely annyit tészen, hogy az innepet Istennek szen

tellyük; isteni szolgálatra fordítcsuk, szent cselekedetekben tőlcsuk.

Azért mennyei dolgok elmélkedését, imádkozást, Isten Igéjének
halgatását kívánnya Isten től1ünk az innepeken.

Tehát, miképpen az Ó Testamentomban, mikor innepeket ren
delt Isten, megmondotta, minémü jó-téteménynek emlékezetire ren
delte azokat és azt kívánta, hogy Húsvét napján megemlékezze
nek, mint hozta-ki Isten őket az egyiptomi fogságból; más napon



AZ INNEPEK SZENTELÉSÉRÚL. 485

eszekbe jusson, mint táplálta negyen esztendeig a pusztában, azon
képpen az Uj Testamentom innepin azokrúl az isteni jó-tétemé
nyekrűl kel elmélkedni, mellyek emlékezetire szenteltetnek a napok,
és kivált-képpen a mí édes Üdvözítőnk megváltásárúl; az Anyaszent
egyháznak adott sok ajándékirúl, a szentekben fényeskedő csudálatos
áldomásirúl. És az elvett jó-tétemények hála-adása-után, noha egyéb
napokon-is, de fő-képpen innepeken béveb és aítatosb imádkozások
kívántatnak, mellyekkel Istenünktűl segítséget nyeljünk a tekélletes
élet gyarapodására; kire-nézve írja Eusebius, hogy 1 Constantinus l Euseb. lib.4.

idejében a Vasárnapot, Diem orationis. imádkozás napjának hítták. dte vtita COIns-
s an . cap. .

Ennek-felette minden keresztyén tartozik szent és aítatos
könyvek olvasásában, vagy Isten Igéjének halgatásában tőlteni az
ínnep-napot, Szokás vólt az Apostolok idejétúl-fogva, hogy tem-
plomba mentek innepeken a hívek, rnint az 2 Evangeliomban sok 2 Luc. 2. v. 42.

helyen olvassuk. És, miképpen Christus, "Semper in synagogis cap.4.v.16.
Joan. 2. v. 13.

docuit, mindenkor a synagógákban tanított, úgy az apostoli üdő- 3Joan.18.v.20.

ben, 4 Per omne Sabbatum prcedicabatur, minden Szombaton pre- 4Act,13.v. 27.

dikáczió vólt. Mert a keresztyén emberben lelki világosság kíván- c::~. \5.t~.221..
tatik, hogy ércse az üdvösséges dolgokat, lelki eledelre szüksége
vagyon minden embernek, mellyel vastagodgyék és erőssödgyék

akarattya az isteni szolgálatok munkájára; lelki vígasztalása kíván-
tatik, mellyel a siralom vőlgyének sok nyomoruságit enyhítcse.
Az Isten Igéje pedig oly 6 tűz, mely megvilágosít és felgerjeszt, 5 Jer. 23. v. 29.

oly 6 eledel, melyben minden erősség vagyon, oly 7 vígasztalás, :Sap. 16. v. 26.
,,, , •. Jer. 15. v. 16.

mely a szivet örulteti. Szükseg tehát ezekert a felseges tulajdon-
ságokért és hasznokért, mellyek az Isten Igéjének halgatásából
nevekednek, minden innepen predikácziót halgatnunk, mikor nagy
és múlhatatlan akadék nem tartóztat.

Sok tanuságokat adtunk másut az Isten Igéjének gyümölcsös
halgatásárúl. De mivel arra jutottak az emberek, a mit régen
feddett a Szent Lélek, hogy, 8 Dies festos celebrant ad horam, az 8 Eccli. 33. v. 9.

innepeket csak egy óráig szentelik és illik, mivel egy óráig-való
predikáczió hallásban gondollyák állani az innep-szentelést, szük-
ség az innep-illések tanításában emlékeztetni a keresztyéneket,
mint kel a predikáczio hallásnak lenni. Mindennek a végre kel
halgatni a predikácziót, hogy megtellyesítcse,a mit tanúl, 9 Ut quce 9Senec.cp.108.

fuerunt verba, sint opera " és a mondást cselekedetté tegye, hogy s in fin~b"d
eneca, l l •

ki-ki közzűllünk, Aut sanior domum redeat, aut sanabihor " vagy
lelki betegségből kigyógyúllyon, vagy a gyógyításra alkalmatosb
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I Píutarch. in
Apophtheg.
Laconicis,

Panthredus.

légyen a tanítás-után. Sokan, Veniunt, ut audiant. non ut discant ;
azért mennek predikáczióra, hogy valamit hallyanak, nem, hogy
tanúllyanak és, Proposuum adferunt, non animum exoolendi, sed
ingettium " csak azért akarnak tanúlni, hogyelméjek élesedgyék;
mert a halgatásban nem tészik czélúl életek jobbúlását. Kikrűl

méltán azt mondhattyuk, a mit egy l Lacedtemon váras-béli fő

ember, ki, mikor sok túdós bőlesek szép tanításit halotta-válna
Atenás-ban, kérdék tőlle, mit itíl? Azt felelé: Precelara suni ; sed
nullius preiii, quum vos is/is rebus non utamini .. szép dolgokat
mondanak, de mind semmire-kellők, mivel tí ezekkel nem éltek.

Két bolondságot kárhoztat Plutarchus a halgatókban; eggyik
2 Plutarcb. lib, az, hogy sokan, 2 Non rebus inhcerent, sed orationem requirunt
dc Anditione. atticam, perinde ac si quis antidotum nolit bibere, nisi testa sit

attica ; vel hyeme vestem sumere recuset, nisi sit ex attiea lana "
nem vígyáznak arra, mit mondanak, hanem a szóllás ékességét
és czifráját kívánnyák. Ezek olyeszessek, mint a kik a halálos
betegségek gyógyító orvosságot más edényből nem akarnák innya,
hanem a mellyet Görög-országban csináltak, vagy a kik télben
nem akarnák más ruhával magokat óltalmazni a hidegtűl, hanem
a mellyet görög-országi gyapjúból szőttek. Másik az, hogy sokan,
a mit hallanak, eggyik fülökön bémégyen, másikon kimégyen.

3 Plutar. ibid. 3 Maga, ha barbély tisztította fejünket, tükörben megnézzük és
kezünkel megtapogattyuk, mint esett a beretválás. Azért a taní
tásból szívünkbe kel óltanunk, a mire nagyob szükségünk vagyon,
és arra kel igyekeznünk, hogy a világi törődésektűl üressedvén,
lelki csendességre jussunk.

HARMADSZOR: azt kívánnya Isten, hogy innep-napokon testünket
sanyargassuk. Tudta jól az Isten, hogy mennél inkáb kedvére
tartyuk a testet, annál töb és nagyob akadékot szerez az isteni
szolgálatban. Azért, hogy alélek annál alkalmatosb és vastagab
lenne a szent dologhoz, mennél erőtlenb a test a víszsza-vonásra:

4 Exod, 35. v. azt parancsolta a sidóknak, 4 hogy Szombaton senki meleget ne
3. c 16. v. 23. egyék, hanem az előtte-való napi főzelékkel, hidegen és soványon
5 Deut.16. va. lakjék. Az egész Húsvét Ociáoá- ján csak, 5 Pa/tem affiictionis,

sovány pogácsával kellett tűrni. Ennek-felette sok helyen paran
6 Lev. 23. v. csolta, 6 Affligetis in die festo animas vestras, hogy sanyargassák

NUl22:.2~. 7. a .testet innep-~apon. ,Mert, 7 Omnis anima, qua: affiicia non fuerit
1 Lev. 23. v. 29. die hac, peribii ; elvesz lelke annak, a ki valami sanyarúsággal

nem ostorozza testét innep-napon.
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Szent Isten! ki távúl estünk ettűl? Job lakások és nagyob
vigaságok nincsenek a keresztyénségben, mint az innepeken. És
csak-nem azt mondhattyák mí-róllunk, a mit írt Szent Agoston a
sidókrúl : 1 Seruiiiter obseruant Sabbatum, ad luxuriam et ebrietatem, I Aug. Tract. 3.

Quanto melius temina: lanam [acercnt, quam illo die saltarent? A csin- in catp. l.
d
loan.

J I J ' pos me IUm.
talanság és részegség szolgálattyával illik az innepeket, maga keveseb
vétek vólna az aszszonyban, ha innepnap fonna, hogy-sem tánczolna.

Látván a régi pogányok, hogy a sidók Szombatot illették,
és eszekbe vévén, hogy, 2 Sabbato maxime, ad bibendum ct ebrie- 2 Plutarcb. J. 4.

tatem invicem sese inoitant ; leginkáb Szombaton részegeskedtek : sYQmpOStia5car.
uees .•.

mivel a régiek Bacchust Sabbus-nak hítták, azt költötték a sidókra,
hogy Szombatot szentelvén, Bacchus istennek szolgálnak. A keresz
tyénségben-is sok helyeken annyi dősölésbe és részegeskedésbe
merűlnek az emberek innep-napokon, hogy nem ok-nélkül Bacchus
szolgáinak mondathatnak ; mint-ha az igaz Isten egyéb szolgálatot
nem kívánna a mértéktelen dobzódásná1.

Nem így, keresztyének: hanem lel ki szolgálatokkal illyétek
a szent napokat: 3 Valde absurdum est, nimia saturitatc velle hono- 3 Hieron. ep.
rare Martyrem. quem scias Deo placuisse jejuniis ; bolondság a 19: ad Eusto-

chium, de ac-
Mártirok innepét jó-lakással szentelni, holot ők Istennek bőjtöléssel ceptis muneri-
kedveskedtek. bus.

A keresztyénség virágában vigasággal illették az innepeket.
Azért írja Tertullianus, hogy, 4 Diem solis latitia: indulgemus, vasár- 4 Tertull. Apo
napot vigaságban töltötték. Azért nevezi Szent Leo isteni szolgá- log. c. 16.

latnak, ha azokon a napokon, mellyeken isteni jó-téteményekrűl

emlékezünk, 5 Toto corde gaudemus, tellyes szűvel örvendezünk. fi Leo, Serm. 4.

ÉS hogy ennek az öröm~ek ,kül~ő jelenségit mutatnák =, 6 miképpen 6 ~::'P~~~;~3.
a templomokat szebben ékesítették a nagy innepekre, ugy az em- Quadrages.

berek igyekeztek arra, hogy innep-nap tisztáb és szeb köntösbe
őltözzenek; és a mint Nissenus írja, 7 ki-ki rendi-szeréut csinnyos- 7 Nissenus,
ban akart lenni az innepeken, annyira, hogy ha egyebet nem-is, Orat. de Resur-

új bocskort szerzett a paraszt kösség Húsvét napjára. E mel1et, reet.
noha mértékletesen, de valamivel jobban főztek és vígabban laktak
innep-napokon, noha mind-ezek ruhák pompájának hiusága-nélkül, 8 Hieron. ep.
mértékletesség határában lettek. Hanem, mikor arra jutának sokan, 22.
hogy, 8Die festo saturantur ad oomitum, okádásig zabállottak innep- 9É~~~. ~~~t~~'
napon, és, 9 Ebrietati die Martyrum, a Mártirok napján részeges- Faust. c. 21.

kedtek, sőt, 10 Saltationes fierent ante basilieas Sanctorum, a Szentek 10 AU
d
g· sTerm.

l
" 215. e em-

temp oma-elot tánczoltak. Akkor bezzeg az Anyaszentegyház pász- pore,
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tori teli torokkal kárhoztatták az innepi vendégeskedéseket. Mert
nem dobzódásta-való az innepi vendégség, hanem (a mint Isten

I Deut, 16. v. ő-maga előnkbe adta) hogy l akkor papokat, árvákat, özvegyeket,
2.Esd~.~.v.1O. szűkölködőket táplállyunk. És ha az ördög dösölésre vagy egyéb

gonoszságra izgat, azt Ielellyük néki, hogy nem arra-való az innep,
2 Mar. 19. v. 2. melyben, 2 ha a sidók nem akarták Christust megfeszíteni : illetlen,

Heb. 6. v. 6. hogy mí innep-nap bűneinkel, Rursusn crucifigamus. újonnan meg
feszítcsük Üdvözítőnket.

NEGYEDSZER: a ki az innepet üdvösségesen akarja szentelni,
minden Vasárnap számot vessen lelkével és a szent gyónás-által
megbékéllyék Istennel. Mert nem tudván, mely órában kiszól1ítta
tunk a világból, kívántatik, hogy úgy gondolkodgyunk minden
Vasárnap, mint-ha az vólna utólsó. Láttyuk naponként, hogy sokan,
minden rendbéliek, hirtelen meghalnak; tudgyuk, hogy nem-csak
sokan a nyilván-való gonoszok-közzűl életek végére véletlen jut-

Exod.14.v.24. nak, mint Farao népével, Core, Dátan pártos társaival, hanem sok
Num. ~~'. v. 31. isten-félő szent emberek-is hirtelen hívatnak a halálra. A Szent Jób
3 Job. 1. v. 28. fiait, leányit 3 víg lakás-közben ház-romlása ölte. Az Anyaszerit-

4 Martyrelo- egyház Szenti-közzé iratott 4 Cassius püspök mise mondása végén,
gium

J
• d~e 29. 5 Szent Gaudentius és Galdinus püspökök predikállás-közben múl-
unu.

5 Martyrelo- tak-ki a világból. fi Szent Vergilius aluttában adta-ki lelkét. A Szent
gi~.m.22.Janu- Stilíták-, az-az oszlopon-állók-közzűl eggyet a meny-kő ölt-meg.
am. et 18. Apr., , , , ,

Greg. Turon. Azert effele veletlen halálok, mellyek Istennek kivált-képpen-való
gond-viseléséből lésznek, minden embereket egy-aránt serkentnek
vígyázásra. Mert közönséges törvény-szerént Isten egyaránt, jókban
és gonoszokban, a természet-szerént-való okokat, mellyekből hir
telen halálok következnek, folytában hadgya. De az isten-félő em
berek dolga az, hogy vígyázzanak minden órára, és nem tudván,
mit végezett Isten életek végérűl, mindenkor készen találtassanak.
Mert noha tehetségünkben nincsen, hogy hirtelen meg ne hallyunk,
de Isten segítségével tehetségünkben vagyon, hogyahaláltúl
készűletlen ne találtassunk.

Azért minden Vasárnap így gondolkodgyál, keresztyén ember:
ki tudgya, talám ez az utólsó hét, rnelyben élek? Talám e hét
alat számadásra hínak? Azért jer, legyünk készen, jer, rójuk-le
a ravásrúl adósságunkat, jer, gyónnyunk-meg. Oh mely szükséges
ez a készűlet ! Oh mely künyű munkával bátorságot szerezhetünk !
mely rövid fáratsággal eltávoztathattyuk az örök veszedelmet?
Az Istentűl rendelt Szentségek gyakorlása-nélkül sokkáig nem ma-
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radhatunk üressen a halálos bűnöktúl. De ha minden Vasárnap
kitisztúlunk fogyatkozásinkból és isteni félelemhez szokunk, készű

letlen a halál nem találhat.
ÖTÖDSZÖR: az Anyaszentegyház parancsolattya kötelez, hogy

valakinek méltó és szükséges mentsége nincsen, misét halgasson
innep napokon; és oly figyelmetességgel halgasson, hogy egyéb
csevegésnek és elme-tétovázásnak félre-tételével, testtel és szűvel

jelen légyen a misén. Meggondollyuk, hogy amely Christus egy
szer a Kereszt-fán, lelkünk váltságáért, véres áldozattal bérnuratta
magát Szent Attyának : azon Christus rendeléséből, annak a véres
áldozatnak emlékezetire, az Urunk Testét, Vérét, elevenek és hóltak
segítéseért bémutattya a pap, ebben a Szent Áldozatban. Azért
nagy böcsüllettel tisztellyük a jelen-lévő Christust, kérjük őtet,

hogy szenvedése- és szent halála-által gerjeszsze szívünkben sze
relmét, vastagítcsa kísértetek győzedeImére erőtlenségünket, hogy
bűnbe ne essünk; adgyon állandóságot a jóban, hogya világi
innepek szentelése-után a mennyei innepek bóldogságába jussunk.

Végezetre, noha a pokol-béli sátán igyekezett mindenkor arra,
hogy, 1 Quiescere faciat Om11-eS dies jestos Dei a terra, az innep- l Psa!. 78. v. 8.

napokat elfogyassa és azokat senki meg ne illye: de fő-képpen a
mostani tévelygők-által minden böcsülletit az innepeknek semmivé
tette. Mert nem elégedvén azzal, hogy a templomokat, mellyekbe
gyölekezni kellett az innep-szentelésre, sok helyen földig rontatta
véllek: oly tudományokat támasztott ő-általok, mellyek, helyén
maradván, nem szükség, sőt nem szabad a Vasárnapot, Karácsont,
Húsvétot megilleni. Mert azt vítattyák az uj tanítók, hogy isteni
szolgálatra nem szabad semmit cselekedni, hanem csak, a mit
Isten parancsolt a Szent Irás bötűjében. Mivel azért az említett
napok szentelésérűl nevezet-szerént parancsolat nincs az Uj Testa
mentomban: bizonyos, hogy a mostani tévelygő tanítók nem hogy
szükségesnek, de veszedelmes gonosznak itílik az említett innepek
szentelését; noha a szégyen és az emberek idegenítése tartóztatty a,
hogy nyilván nem merik hirdetni, a mit szívekben vallanak.

De ám ők lássák, mely úton mennek pokolba: kövessük mí
a régi Szentek 2 példáját, kik a Mártirok innepét azért akarták 2 Aug. 20. con

szentelni, hogy azok szent életét tűkörűl vegyük előnkbe; és ha tra F;~~t. c.

oda akarunk menni, a hová ők jutottak, úgy éllyünk, mint azok
éltek; hogy az ő imádságok segítsége-által a mennyei bóldogság-
ban részesüllyünk. Amen.

Pázmány Péter művei.VII. kötet. 62
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PÜNKÖST-UTÁN XVII. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Euangeliomoi írta-meg Szent Máté Evangelista, könyvének huszon-kettődik

részében. Melynek bö#i-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

l Matt. 22. v. Az üdőben járulának JEsus-hoz 1 a F arisa-usok és
34. kérdé őtet egy a törvény doktori-közzül, kisértvén őtet:

2 Dcut. 6. v. 5. mester, mellyik a T örvényben 2 a nagy parancsolat?
Monda néki JESUS: szeressed a te Uradat Istenedet tel
lyes szivedböl és tellyes lelkedben és tellyes elmédben.
Ez a legnagyob és első parancsolat. Másik pedig hasonló

3 Lev. 19. v. ehez: 3 szeressed felebarátodat, mint tennen-magadat. Ezek·
18. ben a két parancsolatokban füg az egész Törvény és

Proféták.
Egybe-győjtvén pedig a farisreusokat, kérdé őket

A Messiásrúl, JESUS, mondván: mit itíltek tí Christusrúl? ki Fia? Mon
dának néki: Dávidé. Monda nékik: miképpen hija tehát

• Psal.1ü9. v.1. őtet Dávid lélekben Urának, mondván: "Monda az Úr
az én Uramnak: üly az én jobbomra, mig ellenségidet
lábod székivé tészem? Ha azért Dávid Urának hija őtet,

miképpen ő fia? És nem felelhete senki egy szót néki,
nem-IS merte őtet senki attúl a naptúl-fogva töbször
kérdeni.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melyböl,
hogy lelkii1tk éppűlleiire tanuságot vehessiink és Istennek akarattyát ne csak
füllel hailyuk, hanem cselekedettel tellyesiicsük, kérjünk altatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.
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Minek-előtte Isaiast 1 predikállani kűldötte Isten, akarván tisz- l Isai. 6. v. 6.

títani és predikálláshoz készíteni nyelvét: egy számvető tüzes
pénzt az Oltárrúl fogó-közzé vévén a Serafin Angyal, azzal illeté v. 9.

ajakát Isaiás-nak. Az-után parancsolat adaték néki, hogy elmen-
nyen és hirdesse az Isten akarattyát. Adná lsten, hogy az én
nyelvemet-is a mái napon illyen tűzzel illetné az Angyal, és a
mit lsten a Laodiccea-béli sem hideg, sem meleg püspöknek paran-
csolt, azt én vinném végbe, és nyernék, 2 Aurum ignitum. tüzes 2 Apocal. 3. v.

aranyat, isteni szeretettel gerjedező világosságot, mellyel az Isten 18.

szerétesének méltóságát és hasznát a keresztyének-eleibe terjeszt-
vén, felgyúladna bennek az a tűz, 3 melynek gerjesztésére Meny- 3 Luc. 12. v.

országból földre jött az Isten Fia. Mert ugyan sem egyébért hozott 49.

Christus job-kezében, 19neam legem, 4 tüzes törvényt, hanem, hogy 4 Deut. 33. v.z,

szívünket isteni szeretet lángjával vastagon felgerjesztené, és a
mint Szent Pál szól, 5 Carbones ignis, eleven szénnel melegítené 5 Rom. 12. v.

hidegségünket. 20.

Ezt a tüzes törvényt hirdeti Christus a mái Evangeliomban.
Melyben nem-csak rnegmutattya, hogy a Messias noha emberi ter
mészetiben a Dávid fia, de isteni Személyében Ura Dávid-nak és
az Atya Isten jobján uralkodik: hanem e mel1et az Isten szereté
sérül adott törvényt-is kinyilatkoztattya.

A farisausok meg akarván Christust vagy szavában fogni,
vagy hitelében kissebbíteni, azt kérdék től1e: mellyik a nagy paran
csolat a Törvényben? úgy gondolkodván, hogy ha valamit a Moyses
Törvénye-kivűl mond, vádolhattyák, mint a ki nem tudgya, vagy
böcsülleni nem akarja a Törvényt; ha pedig csak azt mongya,
a rnit Moyses írva adott, azt állathattyák, hogy Christus nem nagyob
Moyses-nél, mivel egyebet nem túd mondani, hanem a mit Moyses
tűl tanúlt ; sőt hogy a jaristeusok-nál sem bőlcseb, mert csak azt
mongya, a mit ezek-is tanítanak.

Megfelele Christus, két törvényt nevezvén, mel1yek a Tíz
parancsolatban nincsenek foglalva. Sok törvényeket adott Isten a 6 Abulen. et

sidóknak, mert a kik azokat szám-szerént megolvasták, azt írják, RaIbb~ni, ap.
.ormurn.

6 hogya Moyses könyvében annyi tilalmazó törvény vagyon, menyi Act. 15. v. 10.

62*
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nap az esztendőben: tudni-illik három-száz hatvan-öt; annyi paran
csoló hagyás vagyon, menyi csont az ember testében: tudni-illik

I Viegas, Apo- két-száz tizen-nyólcz, 1 vagy talám ennél-is töb. Mind ezekből a
cal.:~c~o~~. 4. sok-számú törvényekből. 2Verbum abbreuians, rövid sommát akar
Stella, parte 3. ván szerezni az Isten, az egész Törvény velejét és székit két szó
c. 6·

1vI
Do d~anit. ban foglalta: hogy Istenünket és felebarátunkat szeressük; Deut. 6.
un l.

2 Rom.9.v. 28. V. 5. Cap. 10. v. 12. Cap. 11. v. 13. Levit. 19. v. 17. 18.
Mivel azért első és nagyob parancsolat Isten szeretésére köte

lez, én-is a mái tanuságunkat arra határozom. Először: hogy
Propositio. a meZy szeretettel tartozunk szeretni Istenünket, annak. mi-uáttát és

tulajdon cselekedetit megmagyarázom ; azt-is megmondván, mire
köteleztetünk, mikor azt parancsoilya Isten, hogy szeressuk őtet tellyes
szűből, tellyes lélekkel és minden erőnket. Másodszor: az isteni sze
retet felséges méltáságát, kimondhatatlan jóság-át, végetlen sok és
nagy hasznát, a mennyire csekély elmélkedésemet Isten hozzá-segíti,
kinyilatkoztat0111. Harmadszor: megmondom, mely sok és nagy okok
indítnak és izgatnak Istenünk szeretésére. Kérjétek Istent, igazgassa
elmémet és nyelvemet, hogy helyesen szóllyak. .Én-is könyörgök,
hogy ő Szent Felsége gerjeszsze szeretetre szíveteket.

r. RÉSZE. Nem szoktak az emberek barátságos szeretetet kívánni az
alacson rendektűl, kiktűl segítséget és vígasztalást nem vehetnek
szükségekben. Azért úgy tetczik, elég irgalmasság vólna Istenünk
tűl, ha reá-szabadítaná a fogyatkozott és haszontalan szolgákat,
hogy szeressék őtet. De ezzel nem elégszik, hanem parancsolattal
kötelez Isten, hogy szeressük őtet; sőt utólsó veszedelemmel fenye-

" Dcut. 6. v. 5. get, ha nem szerettyük. 3 Szeressed, úgy-mond, Uradat Istenedet
~:~: ~~: ~: ~~: tellyes szíveddel, tellyes lelkeddel, tellyes erőddel. És hozzá-adgya,
Matt. 22. v.37. hogy, 4 Qui non diligit, 'manet in morte ; valaki Istent nem szereti,
Marc. 12. v. 30. lelki halálban vagyon és köteles 5 a második halálra mely az örök
Luc. 10. v. 27. káh' ,

4 1. Joan. 3. ar ozat.
v. 5. Hogy Isten parancsolattal, hogy első és legnagyob parancso-

5 Ap. 20. v. 14. lattal kötelezett szeretésére, elsőben: ismérteti azzal, mint kívánnya
és mely nagyra- bőcsülli szeretetünket, mellyet mind hagyással,
mind fenyítékkel akar gerjeszteni. Másodszor: arra kötelezi magát
parancsolásával, hogy valamire szüksége vagyon erőt1enségünknek

r, Jac, 1. v. 17. az isteni szeretésnek tellyesítésére, azt mind megadgya. 6 Minden
7 2.Cor.:3. v.ő, tekélletes jó Isten ajándéka; mert a mí gyarlóságunk 7 a jónak
PhiIip. 2. v. 13. gondolására sem elégséges, nem hogy az isteni szeretetre érkez
s Rom. 5. v. 5. hetnék, 8 mel1yet Isten ő-maga önt az ember szívébe. Mivel azért
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az isteni kegyességhez nem fér sem az, hogy lehetetlen dolgot
parancsollyon lelkünk vesztése-alat, sem az, hogy megvonnya
parancsolatinak telIyesítésére szükséges segítségét: nyilván kitetczik,
hogy mikor szeretését parancsoIlya, arra köti magát, hogy hozzá-
segít, és az ő részérűl fogyatkozás nem lészen, csak eljárjunk
hívatalunkban ; 1 Et non desimus gratice, és meg ne fogyatkozzunk I Heb.12.v. 15.

az Isten segítsége vételében. Harmadszor: mikor Isten azt paran-
csolta, hogy szeressük őtet, arra kötötte magát, hogy amí sze-
retésünket maga szeretésével megtéríti. Mert az isteni természet-
nek tulajdona, hogy, 2 Diligentes diligit, szereti azokat, a kik őtet 3 Prov. 8.v.17.

szeretik Joan. 14. v. 12.
, • 2:3.

Allyunk-meg it, keresztyének, és ércsük, mely nagy kegyesség
ez, hogy Isten akarja, sőt parancsoIlya, hogy azt szeressük, a ki,
ha nem szeretne minket, minden jótúl üressen maradnánk, sőt

meg sem maradnánk, hanem semmivé lennénk. Nincs Istennek
sem magunkra, sem javainkra szüksége, csak azért kívánnya sze-
retetünket, 3 hogy áldomásit velünk közöllye és javaiban részel-" Psa!. 15. v. 2.

tessen. Mert isteni gazdagságának tár-ház-kúlcsa a szeretet és Job, 35. v 6.7.

minden javaival tellyesíti az őtet-szeretőket.

Hogy ércsük, miben ál az isteni szeretet: eszünkbe jutassuk,
hogy nem-csak a bölcsek, hanem közönségesen minden emberek
értelme az, hogy, 4 Amare, est velle bonum, a szeretet abban áll, 4August.14.de

hogy a kit szeretünk, annak jót kívánunk, örülünk javain, bán- A~.rinit. Re. 14.
rr nst. 2. heto-

kódunk és szomorkodunk ellenkezo dolgain. Mert noha a szeretet- ric. e. 4.

ből sok jótétemények és kedves nyájaskodások származnak, de a
szeretet természetes rni-vólta nem ezekben áll, hanem hogy annak
jót akarunk, a kit szeretünk.

Akkor szerettyük tehát Istenünket, mikor néki jót kívánunk, Actus Charita

az-az akarjuk és örömmel ismérjük, hogy Istennek végetlen mél- tis: VelJe,
Optare, Lre-

tósága, hatalma, bőlcsesége vagyon; szűből kívánnyuk, hogy nem- tari, Dolere.

csak mí, hanem az egész világ igaz hittel őtet vallya, tekélletes Timere.

szolgálatokkal tisztellye, akarattyát tellyesítcse, bűnökkel bántódá-
sát távoztassa; örűlünk azon, hogy Isten dücsőittetik és kedves
szolgálatokkal tiszteltetik; bánkódunk azon, hogy őtet sokan meg-
bántyák hamis tudományokkal és gonosz erkölcsökkel.

Az isteni szeretetnek három tulajdon mi-vólta vagyon, mellyel
a természet erejéből származott szeretést meghaladgya, tudni-illik:
hogy ezzel Istent, Diligintus, propter se, maga jó-vóltáért szeret
tyük ; hogy, Diliginiw», super omnia) mindenek-felet és mindeneknél
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inkáb szerettyük; hogy, Diligimus, ex toto, tellyes szívünkel és
tehetségünkel szerettyük.

Dilii[ere ELŐSZÖR azért: a világi szeretet jót kíván, 'Amabilc simpliciter,
pr~;;:;·se. ipsum. bonum: de, 2 Id quisque amat, quod bonum sibi ; ki-ki azt

1 AristoteI. 8. szereti, a mi magának jó; az-az, utólsó czéllya a világi szeretés
2 Ethic. cap. 2. nek ő-maga, a ki valamit szeret; és a mint a pogány bőlcs irja:

3 Aristotel, 9. "Amabile ad alterum. ex amabilibus ad se .. magunk javára-nézve
Ethic. cap. 4. kívánunk jót másoknak.

Nem illyen az isteni szeretet; mert ezzel ember nem maga
javára néz, hanem tisztán és csupán magáért szeréti Istent. Illyen

• Augustini 3. külömbség vagyon (úgy-mond Szent Agoston) 4 az isteni és világi

C
dh

c
. DtOctrinjaO szeretet-közöt, hogy, Charitas, est motus animi, ad fruendum Deo,

.) ns . cap. .
Et 9. Trinit. propter ipsum " se, atque proximo, propter Deum: cupiditas. est

cap. 8. motus animi, ad jruendum se. et proximo et quolibet corpore, non
propter Deum : isteni szerétettel Istent, magunkat, felebarátunkat
Istenért kedvellyük; a világi szeretet, mellyet Isten tilalmaz, ma
gunk, felebarátunk és egyéb állatok kívánásában nem Istenre néz,
hanem haszonra vagy gyönyörűségre.

5 Bern. de Dili- Igazán irja Szent Bernard, hogy, 5 Non sinc prcemio diligitur
gendo Dco. Deus, et si absque prcemii intuitu diligendus sit. Vacua esse vera
,; l. Cor. 13. charitas non potest: nec tamen mercenaria est .. quippe, 6 non queerit.

v.5. que sua sunt. Affectus est, non contractus. Verus amor, seipso con
tentus est: habet prcemium, sed id, quod amatur. Nam, quidquid
propter aliud amore videaris, id plane amas, quod amoris finis
prretendit, non per quod tendit. Verus amor prcemium non requirit,

7 Augustini 1. sed meretur .. noha megjutalmazza Isten a szeretetet, 7 de nem juta-
de Doctrina l . k l " t .. l' 0/. keresiChrist. cap. 3. omert re ote szeretní ; rruve az igaz szeretö magat nem eres I.

[<'mi, est amore Istent a maga felséges méltóságaért, végetlen jóságaért, szépségeért,
in~rerere alicui bőlcseségeért édességeért kel szeretni : azért kel Istennek J' ót akarni
rel, propterse-' , ,

ipsam. mert magában jó és minden szeretésre, minden szolgálatra méltó.
Valaki tehát csak azért szereti Istent, hogy hasznot és jutalmat
végyen tőlle: maga hasznát kereső béres, mivel magát inkáb sze
reti, hogy-sem a kit magáért szeret. Boszszúság vólna egy böcsül
letes embernek, ha az ő jegyese inkáb szeretné az ajándék-gyűrűt,

hogy-sem az ajándékozót ; mennél illetlenb, ha ki az Isten javait
inkáb szereti, hogy-sem ő-magát, és oly alacsonyon gondolkodik
Istenrűl, mint-ha külörnben nem érdemlené szeretésünket, hanem
adományért ?

A kiben isteni szeretet vagyon, nem azt cselekeszi, a mit a
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7 Matt. 10.
v.37.

8 Lucse, 14.
v.26.

világ fiai, kik, "Confitentur, cum bene fecerit eis, akkor dicsírik és 'Psa!.48.v.19.

szeretik Istent, mikor jót cselekeszik vélJek, és, a mint a Proféta
mongya, jó-lakás-közöt magasztallyák Istent; 2 Benedictus Deus) divi- 2 Zach.ll. v.ő,

tes [acti sumus, hogy gazdaggá tette őket, hanem azt kiáltya Szent
Dávid-dal: 3 Voluntaric sacrificabo tibi, et confitebor nomini tuo, 3 Psa!. 53. v. 8.

quoniam bonum est; jó kedvemből tisztellek Uram téged és dícsí- Psa!. 117. v. 1.

rem a te nevedet; nem azért, hogy értéket, méltóságot és egyéb
jókat adtál, hanem, Quoniam bonum) azért, hogy te jó vagy és a
te jóságod erre méltó. Mert ha te, 4 Sponianec dilexisii, nem hasz- 40scre• 14.

nodért, hanem jó kedvedből szerettél engem: méltó, hogy én-is
téged magadért szeresselek. Azért, 5 Confiieamur Domino, quoniam 5 Psa1.117. v.L

bonus, áldlak és dícsírlek tégedet, mert jó vagy.
Szabad Istent szeretni azért, hogy teremtett, táplál, megváltott,

bóldogságot igért; sőt szükség ezekért szeretni és hála-adással
tisztelni őtet; de hogy a szeretés, Theologica virtus, csak magán
Istenre néző jóság légyen, szükség, hogy ne végződgyék a mí
hasznunkon. ne szeressük magán a jutalmat, hanem a jó-tévő és
jutalmazó Istent. Mert nem annyira nézi a szeretet az Isten jó-téte-
ményit, mint a maga jóvoltát, melyből árad minden jó. Az igazak
isteni szeretettel kívánnyák a magok üdvösségét; óhajtva kiáltyák,
<Memoriate tuum in desiderio anima: niece : anima mea desideravit te ; 6 Isai. 26. v. 8.

hogy elszakaszkodik lelkek az Isten kívánása-miat ; de nem annyira psQa!. 41·
dv.

1.
uema mo-

magok gyönyörűségeért vágyódnak a bóldogságra, mint Isten tisz- dum dcsdcrat

tességeért ; hogy őtet bátorságosban és tekélletesben szerethessék és cervus, etc.

dícsírhessék abban a bóldog állapatban, melyben immár vétekbe
nem eshetnek. A kárhozattúl-is isteni szeretettel félnek, mert nem-
csak attúl tartanak, hogy ne kínlódgyanak, hanem tudgyák, hogy
valakik kárhoznak, Istennek káromló ellenségi ; és attúl -iszonyod-
nak, hogy ollyan veszélybe ne jussanak. Egy-szóval: az isteni
szeretet mindenben Istent nézi, nem-csak az adományt.

MÁSODSZOR: a tekéIletes szeretet abban áll, hogy mindenek-felet Diligere Deum

szeressük Istenünket. Ezt taníttya Christus, mikor elő-számlálván, super omnia.

a miket leginkáb szoktak szeretni az emberek, azt mongya, hogy
7 valaki apját, annyát, fiát, leányát inkáb szereti, hogy-sem Istent,
nem méltó az ő szolgálattyára. Továb mégyen: 8 a ki apját, annyát,
feleségét, gyermekét, attyafiat, sőt a maga életét nem gyűlöli és el
nem veszti inkáb, hogy-sem Istent megbáncsa, nem méltó, hogy
Christus tanítványa légyen. Azért Moyses-által Isten azt parancsolta,

" Deut. 13.
g hogy, ha fiad, leányod, feleséged, atyádfia, kedves barátod Istentül v. 6. 9.
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el akar szakasztani és egyéb-képpen meg nem menekedhetsz tőlle:

törvény-szerént ölesd-meg és először-is magad üsd agyon. És mikor
l Exod.32. ennek a parancsolatnak rendi-szerént l a Leviták huszon-három ezer
v. 28. 29. embert megöltek vólna a bálványozásért, azt mondá Isten nékik:

Consccrastis manus uestras Domino, hogy megszentelték kezeket;
2 Deut. 33. v. 9. mert, '2 Dixerunt patri, matri, fiiiis, nescio uos ; apjokat, annyokat,

fiokat ismérni sem akarták, mikor Isten-ellen jártak.
3 Rom. 8. v. 35. Szent Pál Apostol "előnkbe adván, mint kel Istent szeretni

mindenek-felet: azt irja a szeretet erejérűl, hogy semmi nyomorú
ság, ínség, éhség, mezítelenség, fegyver, veszedelem, üldözés el

v. 38. nem szakaszthattya őtet az isteni szeretettűl; sem halál, sem angya-
Elegantissime lok, sem világi hatalmas fejedelmek, sem mostani, sem jövendő

l':~::c ~~~~i:at dolgok, sem erősség, sem felség, sem mélység, sem egyéb terem
s. Aug. tom. 2. tett-állat el nem vonhat, úgy-mond, az Isten szerelmétűl.

lib.l. dc Morib. Ezzel a mondással, nem-csak kifejezi Szent Pál, hogy Istent
Eccles. c. ll. . ,. .

mindenek-felet kel szeretnünk, úgy-mint a kiben mmden ek-felet töb
és nagyobb jók vannak, hanem megtanít, miben áll ez a mindenek
felet-való szeretet. Mert ehez az kívántatik, hogy mindennél na
gyobra böcsüllyük Istent, és eltekéllett akarattal, erős szándékkal
készek legyünk inkáb mindenünket elveszteni, minden javainktúl
megválni, minden nyomoruságot és kínt szenvedni, életünket inkáb
letenni, hogy-sem az Isten szerelméből kiesni és őtet halálos bűn

nel megbántani. Ez amaz, Amor appretiatious, böcsűllő szeretet,
mely kész az Isten akarattyának tellyesítését mindene vesztésével
megvenni. Ez az, Amor efficiens, munkálkodó szeretet, mely gyö
kere és oka engedelmességünknek, mellyel Isten törvénye-szeréut
rendellyük életünket.

Diligere ex HARMADSZOR: a szeretet módgyát Isten ő-maga előnkbe adta,
toto. mikor azt parancsolta, 4 hogy szeressük Istent tellyes szívünkből,

4 Dcut. 6. v. 5. II l lk kb "l II " l b"l' U' Tte yes e .ün o, te yes eron <: o; es az J estamentomban
ezekhez adta, hogy, Ex tota mente, Matth. 22. v. 37. Marci 12.
v. 31. Lucce, 10. v. 27. tellyes elménkből szeressük.

Ex toto corde; tellyes szűből tartozunk Istent szeretni, mert
a szívet két-felé nem szakaszthatni halál-nélkül. Azért Isten azt
kívánnya, hogyegyedűl néki adgyuk szívünket, Prov. 23. v. 26.
Az ördögtűl pedig, Omni custodia, Prouerb. 4. v. 23. minden vígyá-

5 Gen. 6. v. 5. zással őrizzük A szívön a Szent Irás 5 akaratunk indúlattyát érti.
Lev. 19. v. 17. Mert miképpen testi mozdúlásunk eredete a szűből vagyon és ha

a gutta azt megüti, elvész mozdúlásunk: úgy az akarat fő indítója
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a lelki cselekedeteknek. Mikor azért arra kötelez Isten, hogy őtet

tellyes szűvel szeressük, azt kívánnya, hogy a szeretetnek első

és belső indúlattya az légyen, hogy valamit szeretünk, Isten aka
rattya-szerént szeressük, semmi szeretésünk ne ellenkezzék ő-vélle.

Ex iota anima,. tellyes lélekkel, kel Istent szeretnünk. A Szent
Irásban az ember 1 élete léleknek neveztetik. Azért, mikor lsten l Job, 2. v. 6.

azt parancsollya, hogy tellyes lélekkel szeressuk őtet, arra kötelez, ~:~~.3~:~: :::
a mit Szent Pál világos szóval kifejez, hogy 2 senki magának ne 2 Rom. 14. v.

élyen, hanem Istennek, az-az hogy miképpen az Ó Testamentom- 7.8.

ban az éppen-égő áldozatot, Holocaustum, mindenestűl Isten tisz
tességére égették, úgy az ember minden életét annak szolgálattyára
térítcse, a ki első Teremtője és utólsó vége életének. És 3 mivel 3 Deut, 30. v.

Isten a mí lelkünk élete, úgy engedgyen lelkünk Istennek, mint a 20.

test enged a léleknek.
Ex tota mente ; vagy amint Szent Márk magyarázza, 4 Ex 4 Marc. 12. v.

toto iniellectu, tellyes elménkel és értelmünkel szükség szeretnünk 33.

Istent, az-az Istennek jelen-Iétét értelmünkel meggondolván, szent
és igaz intentió-val, czélozással, minden cselekedetünket az ő tisz
teletire igyenesítcsük, elménket és értelmünket abban fáraszszuk,
mint és hogy keressük és egyebekkel kerestessük kedvét Iste
nünknek.

Végezetre: 6 Ex iota fortitudine : 6 Ex tota virtute: 7 Ex omnibus 6 Deut. 6. v. 5.

oiribus, minden erőnket és tehetségünket Isten szeretésére kel 1'01'- 6 Mar. 12.v.30.
T Luc.10.v.27.

dítanunk; mert méltó, hogy amely Isten, Omnia opera nostra
operatur. Isai. 26. v. 12. Philip, 2. v. 13. erejéből vagyon erőnk

legkisseb dologra-is, annak tiszteletire és szolgálattyára térítcsük,
valamit mivelhetünk, úgy, hogy belső és külső érzékenségünket, örö-
münket, félelmünket, reménségünket, haragunkat, látásunkat, szóllá-
sunkat mindenben az Isten törvénye zaboláján hordozzuk, Istent
ezekkel meg ne báncsuk, hanem az ő akarattya és rendelése-szerén t
vezessük. Végezetre, valamit magunk erejével, valamit jószágunkal,
értékünkel, alattunk-valókkal cselekedhetünk, Isten légyen vége,
ő-érette, az ő akarattya-szerént cselekedgyünk mindeneket.

Nem kötelez Isten e földön arra, a mire jutunk a bóldogság-
ban, mikor Isten lészen, 8 Omnia i1~ oml~ibus, mindenben minde- 81. Cor. 15.

nünk. Azért nem kívánnya azt, hogy ő-kivűlle egyébre ne 1'01'- v.28.

dítcsuk elménket és akaratunkat; egyebet ne gondollyunk, ne
keressünk, ne szeressünk; sem azt nem parancsollya, hogy szű-

netlen mindenkor, valamit gondolunk, akarunk, cselekedünk, isteni
Pázmány Péter művei. VII. kötet. 63



498 PŰNKÖST-UTÁN XVII. VASÁRNAP, PREDIKÁCZrÓ.

szerelemből cselekedgyük; sem hogy Isten-kivűl mást ne szeres
sünk; vagy, hogy őtet mindenkor legnagyob tehetséggel és igye
kezettel szeressük; mert efféle szeretet a földön lehetetlen: hanem
akkorra tartatik, mikor az Isten színe-látásátúl és szerelmétűl meg
nem szűnhetünk.

Mikor azért azt parancsoIlya Isten, hogy őtet tellyes szűvel,

lélekkel, erővel szeressük: arra kötelez, a mit közönségesen efféle
mondásokkal szoktunk jelenteni, Azt mongyuk némely emberekrűl ,
hogy tellyességesen tanuságra vagy kereskedésre, vagy részegségre
adták magokat; másokrúl, hogy minden eszek, kedvek, csintalan
ságra vetemedett; vagy hogy mindenestűl csak az imádkozásra,
templomok gyakorlására, aítatosságra vagyon gongyok. Efféle mon
dásokkal csak azt jelentyük, hogy főb gongyok és gondolattyok
ezekre vagyon, úgy, hogy egyébbel nem igen gondolnak, csak
ezeket vigyék végbe; vagy, hogy egyéb gond és foglalatosság el
nem szakasztya a jónak vagy gonosznak gyakorlásátúl. Illyen érte-

J 4. Reg. 23. v. lemmel mongya a Szent Irás Josias-rúl, l hogy Istenhez tért, tellyes
25. szűvel, lélekkel, tehetséggel, Moyses-nek minden Törvénye-szerént,

z 3. Reg. 14. v. Szent Dávid-rúl 2 nem egy helyen olvassuk, hogy, Toto corde)
8. Eceli. 47. v. tellyes szűvel követte Istent.
10. Psa\. 118.

v. ID. Rövídeden: az Istennek tellyes szűvel- és tehetséggel-való
szeretéséhez kívántatik, hogy első és főb vágyódása akaratunk
nak Istenhez légyen; hogy mindenünket inkáb elveszessük, hogy
sem Istenünket halálos bűnnel megbáncsuk ; hogy minden foglala
tosságunk dereka az légyen, hogy Isten kedvében éllyünk, paran
csolatinak által-hágását szorgalmatoson távoztassuk. Ez az Istennek
tellyes szűből-, lélekből-, értelemből-való szereteti.

Mely szűnetlen kel elménkben és erkőlcsünkben viselnünk ezt
a parancsolatot, Isten az Ó Testamentomban kifejezte, mikor azt

B Deut. 6. v. 5. parancsolta A-1oyses-által, 3 hogy az ő szeretésérűl adott parancso-
6. 7. latot minden ember szívébe kapcsollya, fiainak gyakran eszébe

jutassa; úton-jártában, házánál ültében, felkelésében, lefektében
arrúl elmélkedgyék. És nem-csak kapujára és háza küszöbire írja

v.8. ezt az egy-nehány szót: szeressed Istenedet; hanem, Ligabis ea
Simília Exod. quasi signum in manu tua, csomót kössön kezén, mely eszébe

13. v, 9. jutassa; szeme-közöt mozogjon ennek emlékeztető jele; 4 oly négy
'Nu~·8~5. v. szegeletű palástot vrsellyen, melynek minden szegeletin kötők légye

Deut. 22. v.12. nek, a kötők végén hyacint-, az-az tiszta ég-színü, kék rojtok
légyenek; ezeket valamikor láttyák, mindenkor megemlékezzenek
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errűl a parancsolatrúl. Ezekrűl emlékezett Christus, "mikor a fari- l Matt. 23.v.5.

sausokat dorgálta, hogy homlokokra ragasztott emlékeztető jeleket
és kötők rojtyát megnagyobbítván, azzal nem gondolnak, a miért
ezek rendeltettek.

Keresztyének, 2 Nondum tempus fidei adoeuerat , nondum in 2 Bern. de DiJi

carne innotuerat Deus, obierat in Cruce, prodierat de sepulchro, gcndo Deo.

redierat ad Patrem ; nondum inquam. commendaoerat in nobis suam
multan« ditectionem : cum jam mandatum est homini diligere Domi-
num Deum ex toto corde, tota anima, tota oirtute ; id est, ex omni,
quod est, quod scit, quod potest. Ut quid enim non amaret opus
artificem, cum haberet unde posset? Et cur non quantuni posset,
cum nihilomnino nisi ejus munere posset? Mikor Isten Szent Fia
vérével meg nem váltott vólt, mikor a Szent Lélek-által mennyei
áldomásit reánk nem árasztotta vólt, akkor kívánta és ily csudálatos
találmányokkal ébresztette szeretésünket, most tehát, ennyi áldo-
mási után, mennél nagyob serénységet kíván tőllünk a szeretésben?

Hogy azért gerjedyen szivünk az isteni szeretet buzgóságára,
lássuk rövídeden ennek a szeretetnek méltóságát és hasznát.

Az Isteni szeretetnek számtalan méltósági- és dücsösséges II. RÉSZE.

böcsülleti-közzűl, csak háromrúl emlékezem: r. Arrúl, hogy a sze-
retet a töb jóságoknál nagyob, sőt minden jóságok hasznosítója
és elevenítője. II. Hogy felséges ereje vagyon a szeretetnek. Mert
ő-vélle eggyüt nem lehet a halálos bűn, hanem azt kirekesztvén,
Isten kedvébe jutattya embert és minden jóságokra hatalmasúl
vastagíttya az emberi késedelmességet. III. Hogy a szeretet Isten-
nel-való barátság, és valami kívántatik az igaz barátsághoz, mind
feltaláltatik az isteni szeretetben.

ELSŐBEN azért: Christus Urúnktúl azt hallók a mái Evange
liomban, hogy első és nagyob parancsolat, hogy Istent szeressüle
Nem azért mondatik első-nek, mint-ha legelől iratott vólna a tör
vényben, mert a Szerit Irásból kitetczik, hogy üdőre-nézve eléb
kő1tek sok törvények, hanem azért, hogy első és méltóságosb
jóságra kötelez, miképpen nagyob parancsolatnak-is azért monda-
tik, hogy nagyob és legszükségesb jóságra viszen: 3 Finis pra- 3 l. Tim.!. v.5.

cepti est charitas, minden parancsolat vége lévén a szeretet; mivel
a mit tíltnak vagy rendelnek a töb parancsolatok, arra-valók, hogy
a szeretet meg ne sértessék, hanem őriztessék és nevekedgyék.

Szent Pál 4 ennél-is világosban szól, mert emlékezvén a töb • l. Cor. 13.

jóságokrúl, azt írja, Major horuni charitas, hogy azok-közöt nagyob v.13.

6:3*
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a szeretet. Másut, számlálván a szent erkőlcsöket, mellyekkel vilá-
l Col. 3. v. 14. goskodni kel az igazaknak, azt írja: 1 Super omnia, charitatem

habete ,. hogy mindenek-felet a szeretetre szert tégyenek. Végezetre,
mikor a csuda-tételekrűl, profetálásokrúl, nyelveken-szóllásokrúl, az
apostoli és egyéb egyházi rendek méltóságárúl sokat írt volna,

2 1. Cor. 12. akarván a szeretetrűl szóllani, azt mongya: 2 Adhuc excellentiorem
v.31. viam vobis demonstro : mind-ezeknél felségesb és méltóságosb útat

mutatok: a szeretetet. És hogy világoson ismértesse a szeretet
böcsülletességét, azt mongya, hogy a szeretet gyökere és fonda

3 Eph. 3. v.16. mentoma a töb jóságoknak : 3 Virtute roborari in charitatc radicati
17, et [undaii ; a gyökér és fondamentom nevezetivel jelenti, hogy

mint a fák és virágok gyökér-nélkül fenn nem állanak, nem neve
kednek, nem élnek, nem virágoznak, mivel mind annya, mind
dajkája a fának a gyökér, melytűl származik és neveltetik, úgy a
szeretet forrása és kúttya minden üdvösséges jónak, mely-nélkül
semmi szépség, semmi elevenség nincs egyéb jóságokban. Mert

4 Jac. 2. v. 17. a mit Szent Jakab 4 mond a hitrűl, hogy a szeretet cselekedeti-
20. 26. nélkül, Mortua est} hólt hit, ugyan-azont mongya Szent Pál a

töb jóságokrúl. Mert akár-ki légyen, ha nyelveken szól, ha pro
fétál, ha az isteni dolgok mélységes titkait által-érti, ha minden

5 1. Cor. 13. hiti vagyon-is, szeretet nem lévén benne, 5 Nihil, semmi. Ha ki
v. 1. 2. 3, minden kincsét szegények táplálására fordíttya, ha maga testét

tűzre adgya-is : Nihil prodest. semmi haszna szerétet-nélkül.
Gondold, minémü nagy jó, a mely-nélkül ennyi jók mennyei

jutalmat nem vésznek és Isten-előt semmik? A Szent Irás sok
helyen semminek nevezi a bűnben-heverőket, kikben szeretet nin

61.Cor.l~.v.2. csen, mert szeretet-nélkül, 6 Nihil sum} semmik vagyunk.
Továb mégyen Szent Pál és a szeretetrűl azt mongya, hogy,

7 Col. 3. v.14. 7 Est vinculum perfectionis} a keresztyéni tekélletességnek ez a cs0

mója. Nem-csak az apostoloknak és szerzetes embereknek, hanem
általlyában szegénynek, bóldognak, túdósnak, tudatlannak, férfiú
nak, aszszonynak, vitéznek, kalmárnak, parasztnak, nemesnek, vala
kik üdvözűlni akarnak, két dolgot parancsolt Isten: eggyiket, hogy,
Sancti sitis, szentek légyenek; 1. Petr. 1. v. 16. Levit. 11. v. 43.

8 Rom. l. v. 7. cap. 19. v. 2. cap. 20. v. 7. Erre-nézve az apostoli időben 8 közön
~p~~;::.·l~~t~: séges ~evezettel szeritek-nek hítták a híveket. Másikat, hogy, Estote

perfecti ; Genes. 17. v. 1. Matth. 5. v. 48.1. Cor. 1. v. 10. 2. Cor. 13.
v. 11. Jac. 1. v. 4. tekélletesek legyünk. Nem kíván Isten e világon'
ollyan szentséget és tekéJletességet tőllünk, minéműben lészünk
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Meny-országban, mert az illyen tekélletességre Szent Pál sem
jutott életében, mint maga illyen szókkal irja : l Non quod Jam l Philip. 3.v. 12.

perfectus sim, sequor autem ; a tekéIletes állapatra nem jutottam,
hanem azt keresem; noha utánna adgya, hogy a világi tekélletes-
ség ő-benne találtatik: QUiCWl'flque perfeeti sumus, hoc sentiamus. Ibid. v. 15.

Tudakoznak a bölcsek, 2 miben áll a világi tekélletesség? És 2 S. Thom. 2.2.

azt mongyák, hogy noha a szerzetes emberek fogadási, segítő Qurest. 184.

eszközi a tekélletességnek, de ezekben nem áll a tekélletesség;
miképpen a munkára rendelt eszközök nem tészik tekéIletes mes-
terr é a műves-embert, azonképpen a csuda-tételek, jövendő-mon-

dások jelenségi lehetnek a tekélletességnek, de nem ezekben ál
tekélletesség, melyre minnyájan köteleztetünk, hanem az a tekél-
Ietesség czéllya, a mi vége a parancsolatoknak : 3.Finis prcecepii, 31. Tim. 1.v. 5.

charitas .. tudni-illik a szeretet, niely-nélkül egyéb jóság nem hasz-
nos. A szeretetrűl pedig méltán azt mondhattyuk, a mit Midás-rúl
a pogányok, hogy valamit illet, arannyá tészi , egy fillyér, egy
pohár hideg víz 4 Meny-országot ér, ha szeretetből származik, mert 'Matt.l0.v.42.

az Isten mértékében, 5 in pondere sanctuarii, csak a szeretet nyom 5~:c~~;::: ;3.
fontokat; valami szerétet-nélkül vagyon, semmit nem nyom.

MÁSODSZOR: a szeretet ereje oly nagy, hogy azzal-eggyüt nem
maradhat a halálos bűn, hanem mihent valaki szereti Istent, rnin
gyárt bűnei bocsánattyát nyeri és Isten kedvébe fogadtatik. Ezt
a Szent Irás világoson taníttya. Mert Isten szava az, 6 hogy valaki 6 Prov.B, v. 17.

szereti az Istent, az Isten nem gyűlőli, hanem szereti. Azért Isten ~~;7: ~::
ellensége nem lehet, a ki Istent szereti. Szent Péter azt irja, hogy,
7 Ante omnia) rnindenek-előt és rnindenek-felet arra igyekezzünk, 7 l.Pet. 4. v. 8.

hugy szeretet légyen bennünk, mert, Chariias operit multitudinem
peccatorum, a szeretet elrontya és mossa a bűnök sokaságát, és
8 mint Mária Magdolná-nak, sok bűneink megbocsáttatnak, ha sze- H Luc. 7. v. 47.

retet lészen bennünk. Szent János első levelének negyedik részé-
ben azt mongya: 9 Omnis qui diligit, ex Deo natus est) si dili- 3 1. Joan. 4.

gimus, Deus in nobis manet: qui manet in charitate, in Deo manet, v. 7.12.17.

et Deus in eo; hogy valaki szereti Istent, Isten fia, Istenben lakik
és Isten ő-benne. Azért, lOSola dileciio discernit inter filios Dei, et lOAug.Tractat.

filios diaboli ; egyedűl a szeretet választya-el az Isten fiait az ördög 5. iJn epi~t. 1.
oanrus,

fiaitúl.
Nem-csak a bűnök győzedelmében mutattya erejét a szeretet,

hanem, mint a töb jóságok királynéja, magával hordoz és utánna
vonszon rninden jóságokat : rendeli és szolgáltattya azoknak min-
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I1.Corint. 13. den cselekedetit. Erre-nézve Szent Pál azt írja, 1 hogy, Charitas ere-
v. 4. et seq. dit, sperat, suf/ert. sustinet .. patiens est, benigna est " non inflatur,

non irritatur, non cogitat malum ; a szeretet hiszen, reménl, tűr,

szenved; békeséges, kegyes, alázatos, nem haragos; gonoszt nem
gondol. Egyszóval, minden jóságok cselekedetit szeretetnek tulaj
doníttya az Apostol: mivel a töb jóságok-által, mint királyné szol
gái-által cselekeszik minden jókat; igazgattya minden jóságok cse-

2 I.Tim. 1. v. 5. lekedetit a szeretet czéllyára. És miképpen, 2 Finis prcecepti charitas,
minden parancsolatok arra rendeltettek, hogy azt cselekedgyük, a
mit a szeretet kíván: úgy minden parancsolatok tellyesítésében a
szeretetre kell nézni és isteni szeretetért kel mindent cselekedni.

3 l. Corint. 16. Mert Isten parancsolattya, hogy, 3 Omnia vestra in Charitate fiant:
v.13. vigyázzunk, talpon állyunk, vastagon visellyük magunkat és rnin

deneket szeretetben mivellyünk ; az-az minden munkánkban Istent
tegyük utólsó czélyúl; ő-érette, az ő neve tisztességére igazítcsuk
minden cselekedetünket.

Hogy ércsük, mely nagy ereje vagyon a szeretetnek a mí
4 Luc.12. vAg. gyarlóságunk vastagítására, tűznek nevezi a Szent Irás 4 a szerete
Deut. 33. v. 2. tet, mely hidegségünket melegíti az isteni szolgálatok serénységére.
sPlutarh.lib.1. Plutarchus 5 a régiek igaz mondásának írja, hogy, Amor docet musi
Syrnpos. q. 5. cam: tenax homo et sordidus, in amorem incidens, tamqúam ferrum

in igne mollitur ,. a szeretet éneklésre és minden egyéb dologra
megtanít. Nem-is lehet oly sovány-természetű ember, hogy, mihent
szeretetbe esik, úgy ne lágyúlIyon, mint a vas a tűzben. Láttyátok,
a vas mely kemény, hideg, fekete és nehezen hajló; tegyétek
tűzbe: megmelegszik, meglágyúl, künnyen akármely formára hajol,
fényes, mint a tűz; egyszóval, a tűznek minden cselekedetire és
égetésére hatalmas erőt vészen. E képpen az ember szíve isteni
szerétet-nélkül hideg és kemény minden jóra; rút, fekete bűneivel

engedetlen a parancsolatokra; mihent a szeretet tüze belé-esik,
nem-csak megtisztúl bűneiből és a Szent Irás mondása-szerént oly

6 Judic. 5. fényes lészen, mint a tűndöklő nap sugára, 6 Qui diligunt te, sicut
v. 31. sol in ortu suo, rutileni ; hanem meg-is lágyúl az Isten parancso

lattyának engedeimére és oly hatalmas erőbe öltözik, hogy, a mit
eléb lehetetlennek áJított, künnyűnek és faratság-nélkül-valónak
tartya.

A világi szeretet akár-mely fáratságos munkák terhét elvészi;
mert mind künyű és gyönyörűséges, valamit szeretetből cseleke
szünk. Egy anya kisded gyermeke-körűl annyit fárad és nyugha-
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tatlankodik, kivált-képpen betegségében, hogy más idegennek lehe
tetlen vólna azt elviselni. A kik gyönyörködnek a vadászatban
vagy halászásban, annyi futosást felvállalnak, hogy egyebek azo-
kat kínnak tartanák. Jákob 1 egy aszszony szerelméért tizen-négy I Genesis 29.

esztendeig juhászkodott és, Videbantur pauci dies, preB amoris v.20.

magnitudine, a sok esztendők kevés napoknak tetczettek a nagy
szeretetért. Mert miképpen a nyers és ízetlen húst JÓÍzűvé és meg
ehetövé tészi a tűz, mikor megfőzi, azon-képpen a szeretet min-
dennek jó-ízt ád, mindent megkünnyebbít.

Ha a világi szeretet ezt cselekeszi: szégyen és gyalázat, ha az
Isten szeretete meg nem künnyebít minden munkát. Mert 2 menyi- 2 Bernard. Ser

vel job és nagyob Isten a teremtett-állatnál, annyival felségesb és Cmot~' 8
L5.

b
in

an Ica. a or
hatalmasb az isteni szeretet a világi szerelemnél. Annak-okáért az meus,vixunius

Isten szolgái kimondhatatlan sanyaruságokat viseltek a pusztákban horre:etsipl~s
, "" , est, non sentio
es klastromok rekeszeben ; vígyázással, ehezessel, testek ostorozása- pree amore.

val szolgáltak Istennek. A Szent Mártirok iszonyú kínokkal végez-
ték és vígan végezték életeket, mert a szeretet édesítette kínnyokat ;
mivel annak, a kiben szeretet vagyon, nem nehéz, valamit Isten
kíván tőlle: 3 Hcec est charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus : 3 I. Joan. 5.

et mandaia ejus gravia non sunt. És mihent valaki az isteni szol- v.3.

gálatok súllyát érzi és sajnállya, bizonyoson szeretetnek fogyatko-
zása vagyon benne. Mert ha a vasat oly erőbe őltözteti a tűz,

hogy éget, mint a tűz: az istení szeretet-is oly erőt ád az igaz
szeretőnek, hogy, 4 Currit. non laborat, faratság-nélkül fút; valamit 4fsai.40. v. 31.

mivel, úgy tetczik néki, hogy mind kevés ahoz-képest, a mivel
tartozik; mert a szeretet nevét sem tudgya a nehéz vagy fáratsá-
gos munkának.

HARMADSZOR: a szeretet méltóságát fő-képpen az ismérteti, hogy Charitas, est
, , amicitia cuma gyarlo embereket Isten barátosivá teszi. Deo.

A pogány bőlcs azt állattya, hogy 5 Isten, emberrel nem lehet 5 Aristote1. 8.

barátságos, mert egyenlőség és javok közlése kívántatik a barátság- Ethi
bc'fjca

p.7.
su nem.

hoz. Mí pedig sem egyenlők nem lehetünk Istenhez, sem javaink- 6 Judit 8.v.22.

ban Istennek nem adhatunk, mint-hogy nincs-is Istennek ezekre Jac. 2. v. 23.

szüksége. De a Szent Lélek mást tanít: mert 6Abrahámot és 7 az ;·I~:~a~~~~~.~:
ő maradékát Isten barátinak nevezi. Az Apostolokat barátinak hítta Luc. 12. v. 4.

Üdvözítőnk; és utat mutat, mint juthassunk Isten barátságába. 8:'~~\~~,
RAmici mei estis, si [eceritis, qua prezeipio uobis; tudni-illik, ha azt Arnici Dei vo

cselekeszük, a mit parancsol és ha szerettyük őtet. cantur Sancti,
Psal, 138. v.17.

A mely öt dolgot a világ túdósi kívánnak az igaz barátság- Sap. 7. v. 14.
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hoz, azt felségesben talállyuk az isteni szeretetben, hogy-sem az
emberi barátságban.

I. Kívántatik-e a barátsághoz, 'Ut non multum distent, hogy hason-
l Aristotel, 8. lók és egy-mástúl nem igen külömbözők légyenek abarátosok ?

.,Ethic. cap. 2. Mondhatnám, hogy a szeretet, 2 Divina natura consortium, az isteni
• 2. Pet.!. v. 4.

3 Joan. 10. természet közölése ; melyre-nézve az 3 Isten nevét viselik az igazak.
• v: 35. Mondhatnám azt-is, hogv Isten, 4 Semetipsum exinanivit, magát

Philip. 2. v.T, •• . k' . 1 .b r "1 rmegüressitvén, hozzan -hasonló szo gai a razatba o tözött, azert,
hogy néki baráti lehessünk. De ezeket bár elhadgyuk: azt mon
dom, hogyabarátsághoz nem a méltóság-béli egyenlőség kíván
tatik, hanem, LEqualitas affectus ; hogy akarattyok egyenlő légyen,
eggyet akarjanak. Efféle egyenlőséget a szeretet szerez; mert,

5 l. Cor. 6. 5Qui adhceret Deo, unus spiritus est; a ki szeretettel Istenhez köti
v. 17. magát, egy akarattya vagyon Istennel. Végezetre: oka, miért a

nagy-méltóságú emberek nem lehetnek baráti a községnek, az,
mert könnyen megbántódnak és hamar boszszút állanak a nagy
urak, az alacsont hamar megutáliyák és únnyák. Ezek az okok
nincsenek az Istenben, azért az isteni felség akadékot nem szerez
a barátságban.

II. Szükséges-e a barátsághoz, hogy, 6 Amicorum commania sint
ti Aristet. 8. bona, javokat egy-mással közöllyék P Isten nékünk, 7 Maxima et

1 Ethic. c. 9. pretiosa dona. nagy és drága jókat ajándékoz; sőt azt írja Szent
8~'O~\//3~: Pál, hogy, R Omnia, mindenét nékünk ajándékozta. Azért, Omnia
1. Cor. 3. v. 3. nostra sunt, Istennek rninden javai miénk. Hová lehet ennél nagyob

uraság? Mi-nélkül szűkölködik, a kié minden isteni jók? A mí
javaink- és adományink-nélkül Isten nem szűkölködik, mindaz-által
kisded szolgálatunkat és alacson ajándékinkat nem útállya, hanem
azt a böcsülletet, tiszteletet, dícsíretet, hála-adást, akarattyának tel
lyesítését, mellyekkel néki kedveskedünk. kedvesen vészi. És mivel,

9 Rom. 14. v. 7. a ki Istent szereti, életét Istennek adta, 9 Isten él az ótet-szeretóben.
III. Abban áll-e a barátság, hogy azt nem magunk hasznán, hanem,

In oirtute, jóságon éppítcsük és jó-voltáért szeressük barátunkat?
Meg nem fogyatkozík ebben, a ki Istenét szereti, mert Isten sem
azért szeret rninket, hogy haszna vagy szüksége vólna szelgála
tunkra, hanem hogy maga jóságát mutassa és áldomásít reánk
áraszsza. Mí-is a tekéIletes szeretetben nem keresünk egyebet Isten-

10 Psal. 72. v. nél, kinek azt kiáltyuk Szent Dávid-dal: Uram, 10 sem égen, sem
25. 26. földön te..kivűlled semmit nem keresek, Te vagy az én szívem

Istene, Te vagy minden jóm és örökségem, és azért szolgalok
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néked; 1 Quoniam bonus, mert jó vagy. 2 Quidquid mihi vult dare l Ps. 117. v. l.

Dominus meus, auferat totum et se mihi det ; ved-el Uram minden 2 PAs , 53. vr'8'
lug. ln sa.

egyéb javaidat, csak magad légyenyím. 26. Serm. 2.

Nem lehet-e a barátság, 3 Mutuus amor, egymás szeretés-nélkül? IV.
mivel ha csak egy fél szeretné a másikat, jó akarat vólna, barátság 3 Aristot. 8.

nem vólna. Ez-is feltaláltatik az isteni szeretetben. Mert lehetetlen, 4 :::~·8\~i7.
hogy Isten azt ne szeresse, a ki szereti őtet, mi vel maga ígérte, Ecel. 4. v.15.

hogy 4 valaki szereti őket, azt ő-is szereti. Joan. 14.v.21.

Végezetre, ha az igaz barátságban egy - más 5 szerelmének V.

tudva kel lenni a szeretőknél, igaz barátság vagyon az isteni sze- 5 Aristot. 8.

retetben. Mert miképpen Szent Péter mondotta, 6 hogy Christus E~~~ ~t~~~t
ő-maga tudgya, hogy szereti őtet, úgy rní is ollyan, 111orali cerii- Amor mutuus.

iudine, okos itílettel, minémü az emberi barátságban kívántatik, 6V~~~~'1~~'
sőt nagyobbal mondhattyuk, hogy szerettyük az Istent. Mert mikor Secreta eom

vastag akarással távoztattyuk, a mivel Isten megbántódik, mikor ~~~~~~~;n:~'
serény indúlattai fáradunk abban, a mit Isten hagyott: 7 Spiritus 17. Joan. 15.

testimonium dat Spiritui nostro, bizonyság-tételét érezzük a Szent v.15.
, k I k 7 Rom.8.v.16.

Leleknek, hogy szerettyü stenün et.
Oh szent és áldott szeretet, melyennyi jókkal tellyesíted lel-

künket, vastagítod gyarlóságunkat, böcsülletes méltóságra emeled
kicsinségünket, hogy Isten baráti legyünk! Te vagy a töb jóságok Forma virtu-

élete és lelke, mert eleveníted és Isten-előt érdemessé tészed azok tum.

cselekedetit. Te vagy amí lelkünk szárnya, mely-nélkül örök ból
dogságra nem röpülhetünk. Te vagy hidegségünk melegító tüze.
Te vagy a bűnök halála, a jóságok gyökere, kút-feje és király-
néja. Azért valaki érti és érzi a te jóságodat és hasznodat: 8 Si 8 Cant. 8. v. 7.

dederit omnem substantiam pro dilectione. quasi nihil despiciet eam :
ha minden javait éretted adgya-is, semminek álíttya, mert annyi
jót talál benned, hogy úgy tetczik, semmit nem ád éretted, mikor
mindenét éretted adgya, mivel ily nagy jóért keveset ád, a ki min-
denét adgya.

Feneketlen tengerbe bocsátkoznám, ha hoszszan elő akarnám III. RÉSZE.

számlálni azokat a sok indító okokat, mellyek Isten szeretésére
izgattyák lelkünket; azért mivel azok sokaságát elmémmel fel nem
érem, nyelvemmel ki nem mondhatom, csak kettőrűl emlékezem.

Először, nem gyengén édesget, hanem hatalmason vonszon a
szeretetre, az Isten jó-volta. 9 Az akarat jónál egyebet nem szeret. 9 Aristot. 8.

Azért noha sokszor a gyönyörűséges, hasznos és emberek-előt tisz- Ethie c. 2.

tességes jók színe-alat a bűnnek gonoszsága fekszik, de nem a
Pázmány Péter művei, VII. kötet. 64
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gonoszságot szereti akaratunk, hanem azt a gyönyörűség és haszon
ál-orczáját, mellyel a gonoszság úgy béfedetik, mint a halak horga,
kedves eledellel.

Ha jóságért szeretünk akár-mit, kétség-nélkül Istent kel min
I Exo.33.v.19. denek-felet szeretnünk, mert ő egyedűl, lOmne bonum, minden jó,

az-az, mivel a mindenható Isten erejéből vagyon a teremtett-állatok
jó-volta, szükség , hogy Istenben felségesben találtassék minden

2Rom.11.v.36. állatok java. Mert ha, 2 Ex ipso) per ipsuni. ó-tölle és ő-általa vannak
mindenek, szükség, hogy, In ipso, ő-benne felségesben légyenek,
valamiket másokkal közöl. Ennek-felette a mennyei bóldogságban,

, t. Cor. 15. 3 Erit Deus omnia in omnibus .. valaki valamit kíván, Istenben
v.28. taláIlya. Mindennek mindene egyedűl Isten lészen, mert ő benne

minden jó vagyon.
Menyivel nagyob és böcsülletesb jóság vagyon Istenben, hogy

sem a teremtett-állatokban két-képpen ismérteti a szent Irás, elő

ször azt mondván, hogy Istenhez-képest semmi nem érdemli, hogy
4 Luc.l8. v.19. jó nevet visellyen, 4 Nemo bonus, nisi solus Deus, hanem Isten

egyedűl jó, a minémü színes jók elvonszák Istentűl az embert,
5 Jer. 2. v. 13. azok Istenhez-képest ollyanok, mint 5 a rút zavaros tócsák, a szép

tiszta forrás-mellet. Mert sok fogyatkozásokkal elegíttetik minden
6 Isai. 1. v. 22. világi jó, 6 vizes a világ bora, rézzel elegyes ezüsti, kivűl piros,

de belől rothatt ajándéka. Isten-mellet minden szépség rútság, min
den jóság fogyatkozás. A menyi külömbözés vagyon az aranyozott
darab fa- és a merő darab arany-közöt, annyi és annál nagyob
külömbözés találtatik az Isten és egyéb állatok jósága-közöt, kivűl

megírhattyuk, arannyal béfedhettyük a töredékeny rút fát; de mé
lyen, belső része nem arany, hanem szú-fészek és rothadás. Má-

7 Isai. 40. v.15. sodszor, azt mongya a Szent Irás, 7 hogy a világi állatok jósága
7.Sap.11.v.23. ollyan Istenhez-képest, mint a tenger-mellet egy harmatocska, vagy

vederből esett cseppecske, az-az mint semmi.
Mivel azért szerétet-nélkül nem lehet akaratunk, ha valamit

szeretünk, szeressük azt, a kiben rninden jót eggyüt találunk;
a kiben elegyítés-nélkül, tisztán vagyon minden jó. Ne járjunk

B Psal. ll. v. 9. 8 kerengőben a teremtett jóságok-után ; imide-amoda ne ragadtás
sék kedvünk a világ javainak vékony csorgóival, mellyekben ezer
fogyatkozások "annak, hanem szeressük anagy, a tiszta, a fogyat

npsa1.102.v.5. kozás-nélkül-való jót, mely egyedűl, 9 Replet in bonis desiderium,
teli-tölti kívánságunkat és ki nem rekeszt senkit szerelmétűl, sőt kér,

10Pro. 23.v.26. 10 hogy néki adgyuk szívünket, parancsollya, hogy szeressuk őtet.
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Az Isten Sze
retésének fel

sége.

Másodszor; az Isten szeretésére győzedelmesen gerjeszti akara-
tunkat, hogy, 1 Deus dilexit nos: 2 Conglutillatus est nobis; szeret Isten l Ocul. 7. v. 7.

minket, hozzánk enyvezte magát. És, 3 Prior dilexit nos, eléb szeretett 2 CaPi51.0. v.

Ő minket. Igazán írták a világ bőlcsei: 4 Si vis amari, ama ; hogy 3 l. Joan. 4. v.

a ki magát szerettetni akarja, sz.eressen; mert, 5 Nu~la est major ad 4 Sene~~~pi. 9.

amoreni inoitatio, quam prcevemre amando. Et nimis durus est ami- 5 Aug. to. 4.de

cus, qui dilectioneni si nolebat impendere. nolit rependere " semmivel Catechizandis

úgy nem indúlunk valaki szeretésére, mint ha láttyuk, hogy ő szeret. rudibus. e. 4.

Az isteni szeretésben nem-csak azt kel meggondolni és böcsül-
leni, hogy oly hatalmas nagy Felség szeret; hogy oly alá-való féreg
és érdemetlen, sőt gyülölségre méltó, a kit szeret; hogy ingyen,
kegyességéből, maga haszna és alkalmatossága-nélkül szeret : hanem
ezeken-kivűl négy csudálatos méltóságot kel szemlélni az Isten
szeretésében, rnellyekkel végetlenűl megelőz minden egyéb szere
tetet. Első, hogya szeretés, mely Istenben vagyon, Non est acci
dens, nem valami hozzá-ragadott, melyben változás lehessen; hanem,
6 Deus charitas est, Isten ő-maga a szeretet, mellyel minket szeret, 61. Joan. 4. v.

és a mely szeretettel szereti Isten magát, azon szeretettel szeret 16.

minket. Második: hogy mivel Isten ő-maga a szeretet, tniképpen
maga végetlen: úgy, amely szeretését mí-reánk terjeszti, az-is
végetlen. Azért akár-mely igaz embert nagyob szeretettel szeret
Isten, hogy-sem eggyüt minnyájan az emberek és Angyalok szeretik
az Istent; mert ezek szeretése határozott; 7 nincs pedig egybe-vetés 7 Finiti ad In

a végetlen és a rövid határban foglalt-közöt, Harmadik: hogy Isten, fintitum, nUt~la
es propor 10.

ő-maga lévén a szeretet, iniképpen az Isten létének kezdete nem
vólt: úgy szeretése-is mindenkori. Azért, 8 Charita te perpetua dilexit, 8 Jer. 31. v. 3.

öröktűl-fogva, szűnetlen, mindenkor, 9 Ante mundi constitutionem. 9 Eph. l. v.4.

világ kezdeti-előt szeretett minket, és az ő szeretése, 10 In ceternum, 10 Exod. 15. v.

et ultra, minden emberi elmével gondolható örök üdők-után-is 18.

rajtunk lészen. Negyedik: hogy nem-csak nagyságában végetlen,
régiségében örökké-való az Isten szeretése, hanem jó-téteményé-
ben-is csak-nem tékozló. Első és legnagyob ajándék, mellyet ád
Isten azoknak a kiket szeret, a szeretet; mert igazán írja Szent
Tamás, 11 hogy, Primum donum, quod damus ei quem amamus, 11 S. Thomas,

est amor: per quod omnia alia donanttcr " mikor valakit szeretünk, l'3~~I::L~~.
első ajándék, mellyet néki adunk, a szeretés; ebből származnak a
töb ajándékok. Azért a felséges Isten szerétvén minket, isteni szere-
tetinek végetlen kincsét reánk terjeszti: és ebből, mint gazdag for-
rásból, számatlan jókat áraszt reánk. Hogy azért nagyob köteles-

64'
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l Bern. de Di- ségünk lenne az Isten szeretésére, nem elégedett azzal, 1 Quod de
ligendo Deo. 1úhilo, quod gratis, quod in hac dignitate condidit : hogy semmiből,

hogy ingyen, hogy ily nagy méltóságban teremtett minket : hanem
2 Eph. 2. v. 4. hogyesetünkből felemelne, 2 Propter nimiam. charitatem suam, tra

didü semetipsum pro nobis ; feletréb-való nagy szeretetből, önnen
magát adta érettünk. Oh mely nagy kötelességünk vagyon Istenünk
szerelmére abbál, hogy nem Profétát vagy Apostolt, hanem a
maga Szent Fiát kűldötte váltságunkra ! Ha töb fiai válnának Isten
nek és azok-közzűl eggyet érettünk adna, nagy szeretet válna: de
eggyetlen-egy Fiát adta, és arra adta, hogy Szent Vérével életünket
megadgya, betegséginket meggyágyítcsa. Hallyad, mint elmélkedik

Bernard. ibid. errűl Szent Bernárd: Si totum me debeo pro me facta " quid addam
pro me refecto et refecto hoc modo? Neque enim tant facile refectus,
quam factus : qui me, tantum, et semel, dice-ndo fecit .. in rcficiendo
profecto. et dixit multa, et gessit mira, et pertulit dura. In primo
opere, me mihi dedit .. in secundo se: et ubi se dedit, me 1-nihi red
didit. Datus ergo et redditus, me, pro me debeo.. et bis debeo. Quid
Deo tribuam pro se? nam, eliamsi me millies rependere possem
quid sum ego ad Deum? Hogy Isten minket egy szavával semmi
ből teremtett, tartozunk szeretni Alkotónkat : rnenyivel inkáb köte
leztetünk azzal, hogy sok munkával, fáratsággal, szenvedéssel
megváltott ? Magamért, magammal tartozom Istennek és kétszer
tartozom: mit adgyak ő-magáért és a Christus haláláért? ha ezer
szer Istennek adnám-is magamat, mi vagyok én, Istenhez-képest?

Keresztyének, az Isten szeretésének mondhatatlan és érthe
tetlen nagy-volta azt kívánnya tőllünk, hogy mivel hasonló
szeretettel mí őtet nem szerethettyük: ottan csak, a mint Isten
ajándékából lehet, úgy szetessük. Nem szerethettyük-e Istent ter
mészetűnk mi-vóltával, hanem akaratunk cselekedetivel ? ottan csak
akaratunknak minden erejével szeressük őtet; és mind lelkünket,
mind érzékenséginket az ő szolgálattyára fordítcsuk. Nem lehet-e
végetlen állattyában a mí szeretetünk? ottan csak végetlen légyen
annyiból. hogy mindenkor nevekedgyék és öregbedgyék szerete
tünk. Öröktűl-fogva nem kezdethetett-e a mí szeretetünk? ottan

" Eceli. 9. v.14. csak, 3 Ne derelinquas amicum antiquum: novus enim non erit similis"
azt a mí régi barátunkat, ki öröktűl-fogva szeretett, el ne hadgyuk;
mert ő-kivűlle, minden új barátink árulóink. Azért ha öröktűl

4 Psa!. 118. v. fogva nem lehetett: ottan csak, 4 In ceiernum, az-után immár örökké
112. maradgyon szeretésünk ; úgy, hogy soha abból ki ne essünk. Vége-
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zetre, nem adhatunk-e mí annyit Istennek, amenyit tőlle vettünk?
Megelégszik Isten azzal, ha annyit adunk ő-érette a szegények
táplálására, az isteni szolgálatok ékességére, a menyit adhatunk.
Sőt, ha semmit nem adhatunk, elég néki, hogy jó-téteményinek
emlékezetivel az ő szerelmére gerjesztyük akaratunkat.

Nem egyebek minden teremtett-állatok, hanem fáklyák és égő

szövétnekek, mellyek gerjesztik és gyújtogattyák szívünket az Isten
szeretésére. Akár-mely teremtett-állat eszünkbe jutattya, hogy ő

Isten ajándéka, mellyet szeretetből kűld nékünk: hogy nagyob a
szeretet, rnelyből kűldi az ajándéknál. És ezzel, jó-tévő és szerető
Istenünk szerelmére esztenezi késedelmességünket. Ismét: valami
jóságot, szépséget, édességet kedvellünk a teremtett-állatokban,
eszünkbe jutattyák, hogy határ-felet és vég-nélkül felségesben
vannak Istenünkben ezek és ennél töb jók: azért egy csep vízért
a bévséges forrást nem illik elhadnunk.

Úgy kel azért minden teremtett-állatokat néznünk és szeret
nünk, mint Istenünk szeretésére izgató eszközöket és kötelessé
günkrűl emlékeztető ébresztőket. Ha az egek szépségét, a nap,
hóld és csillagok ékességét, a patakok folyását, a mezők gyümől

csét, virágát, álló fáit, megtekíntyük: úgy gondolkodgyunk, hogy
mind-ezek Isten szeretésére édesgetnek, mert kimutattyák, mint
szeretett Isten minket, kikért ezeket teremtette. Ha a főld gyümől

csével táplál, ha a levegő-ég szellőjével vidámít, ha a víz nedvesít
és szép halakkal bévesít, ha a tűz világosít és melegít, köszön
nyük az Isten szerelmének, melyből ezek származnak, hogy min
ket Isten szerelmére indítcsanak.

Keresztyének, ne legyünk ollyanok Istenünkhöz, mint a Co-
rintus várasiak Szent Pál-hoz, kikrűl azt írja: 1 Plus vos diligens, l 2. Cor. 12. v.

minus diligor,. hogy mennél inkáb szereti őket, annál inkáb nem 15.

szeretik őtet, hanem a mely Isten ily felségesen és bévségesen
szeretett minket, szeressük azt magáért, szeressük mindenek-felet,
szeressük tellyes lélekből, értelemből, tehetségből. És meggondol-
ván, hogy csak azokra terjed az Isten kegyelme, 2 Qui diligunt, 2 Eph. 6. v. 24.

a kik őtet szeretik, eszünkben forogjon az átok, mellyel a Szent
Lélek kárhoztattya, valakiben szeretet nincsen. 3 Si quis non amat 3 1. Cor. 16. v,

Dominum nostrum Jesum Christum, sit anaihema, maranatha ; a ki 21.

illyen felséges jó-voltáért, illyen csudálatos szeretetiért, ennyi jó
téteményiért nem szereti az Úr Christust, átok légyen az Úr eljövete-
lekor, mely átoktúl óltalmazzon minnyájunkat a nagy Isten. Amen.
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PÜNKÖST-UTÁN XVIII. VAsARNAP.
ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista, kön.yvének kilenczedik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

I Matt. 9. v. 1. Az üdóben "bémenvén JESUS a hajócskába, által
2 Názáretbe, a kele és jöve az 2 Ő várasába. És ímé eleibe 3 vínek egy
hol nevekedett . k ' b r küvö É l ' , J k h"

vala. Luc. 4. ma-sza att agy an-le uvot. satvan ESUS azo itit,
v.16. monda az ina-szakattnak: bízzál, fiam, megbocsáttatnak

3 Luc. 5, v. 19. É
M~r. 2. v',3',4. néked a te bűneid. s ime némellyek az irás-túdók-
Négyenvitték k" "1 d' k kb, ká k dik É ikés a sokaság- ozZU mon ana mago an. ez aram o l. S nu or
miatelei~encm látta vólna JESUS az Ö gondolattyokat monda: miért
mehetven, el- éJ'

hánták a ház gondoltok gonoszokat szívetekben? Mit künnyeb mon-
héjat és azon d . b' k'k d bűneid
bocsátották am, azt-e, meg ocsattatna ne e a te uneio , vagy

alá. azt mondani , kely-fel és járj? hogy pedig tudgyátok,
hogy az ember Fiának hatalma vagyon e földön a bű

nök bocsátására, akkor monda az ina-szakattnak: kely
fel, ved-fel ágyadat és mény házadba. És felkele és haza
méne. Látván pedig a kösségek. megfélemlének és dü
csöiték Istent, ki illyen hatalmat adott az embereknek.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel teilyesitcsük, kérjünk altatos szűoel Szent
Lelket, mondván: M! Atyánk, etc. üdvöz légy, etc,

PREDIKÁCZIÓ.

410Cor. 13.
v.13.

A hitnek szükséges-vóttárúl, méltóságirúl, hasznairúl.

A természet erejét és folyását megelőző jóságok-közöt, mel
lyeket híveibe szokott plántálni és óltani Isten, tekíntetesb és lsten
előt kedvesb nincsen, mint ama három Theologica Virtus, 4 igye-
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nesen Istenre-néző jóságok, mellyekben indító ok és előnkbe vett
ezél nem egyéb, hanem vagy az Isten igazsága, mellyért néki
hiszünk, vagy az Istennek magában-való felséges jósága, mellyért
őtet szerettyük, vagy az, hogy Isten 1 utólsó végünk és legnagyob IFinis ultimus,

jónk, kinek bóldogítását és színe-látását reménlyük. Summum Bo-
num.

Ezek-közöt nem méltósággal, de renddel, első a hit, mely
fondamentoma, gyökere és ajtaja minden lelki javainknak, mert
hit-nélkül reménségünk nem lehet; mivel, 2Fides est sperandarum 2 Hebr.ll. v. L

substantia rerum ; a hit fondamentoma és állattya a reménlendő

dolgoknak. Azért, hogy szarándokságunkban Istenünk segítségét
és óltalmát, hogy hóltunk-után testünk feltámadását és az örök
bóldogságot reménlyük, a hit erősségétűl vagyon; mert, ha lelki
szemeink-eleibe nem adná a hit ezek ígéretit, nem vólna gyökere
és állapodása a reménség bizodalmának. Hit-nélkül meg nem isrnér-
nők az Istennek tekélletes igaz-mondóságát és tanításinak bizo-
nyosságát, de, Fides est argumentum Hon apparentium, a mit testi Ibid.

szemmel nem látunk, a mit természet okoskodásával fel nem érünk,
annak vallására oly bizonyítással erőssiti és meggyőzi értelmünket
a hit, hogy álhatatos bátorsággal hiszük, a mit nem látunk. Hit-
nélkül Istent nem szerethettyük, mivel, 3 Aceedentem ad Deum, ·'Hebr.11.v.6.

credere oportet, quia est et inquirentibus se remuneraior sit " a ki
Istenhez akar járúlni, hinni kel, hogy oly Ura vagyon, ki bévséges
jutalommal látogattya keresőit. És mivel, Fide intelligimus aptata Ibid. v. 3.

esse sascula. hittel értyük, hogy a világot Isten teremtette érettünk,
a hit vezérléséből gerjedhetünk teremtő Istenünk szerelmére.

Mivel azért a hit ily felséges jóság, nem ok-nélkül oly nagy
tekíntete vólt Christusnak, a keze-lába-esett és a beteg-vívők hitire,
hogy erre-nézve lábára állatta és elébbi egésségére hozta az ina
szakatt csonka-bonkát.

Hogy azért ezt az Isten ajándékát, a keresztyén hitet, ne csak
nagyra böcsűllyük és szorgalmatoson őrizzük, hanem annak tekél
letességére és öregbűlésére Istenünk segítségével naponként eről

ködgyünk, ez jelen-való órában először: megmondom, mely szük- Propositio.

séges az igaz hit az üdvösségre. Másodszor: megmutatom, mi kíván-
tatik az igaz hithez, és mely kegyelmesen gondot viselt lsten) hogy
a hithez szükséges eszközökben és seg'ítsélfekben meg ne jogyatkozzunk.
Harmadszor: az igaz hitnek hasznait és Isten-előt nagy jutalmit elő-

számldlom. Kérlek, figyelmetességgel legyetek. I. RÉSZE.

Világos szókkal mongya a Szent Irás, hogy, 4 Sine fide, impos- 4 Hebr. ll. v. 6.
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sibile est placerc Deo ; hit-nélkül lehetetlen Isten kedvébe jutni, Mert
l Rom. 1. v. 7. az igaz ember, "Ex fide vivit, hitből él; az-az, lelki elevenség nem
Gal. 30'v. 11

8,
lehet senkiben, hit-nélkül. Azért kiadott sentenczia az, hogy, 2 Qui

Hebr. l . v. 3 .
2 Marci, 16. non credit, condemnabitur ; 3 Si quis ignorat, ignorabitur ; valaki nem

" v. 1.6. hiszen, kárhozik: és a ki meg nem isméri az igazat, Isten sem
, 1. ~~~~~' 14. isméri azt; mert sem az igazulásra, sem a lélek üdvösségre nem

juthatunk hit-nélkül: Corde crediiur ad justitiam ,. Rom. 10. v. 10.
Finis fidei, salus animarum ,. 1. Petr. 1. v. 9.

Három úton és módon ismértette Christus a hitnek szükséges
vóltát.

Először: mikor testi, lelki betegségekből kigyógyított valakit,
mind a mái Evangeliomban, mind egyébüt sokszor: megismértette,
hogy hitekre-nézve cselekedett irgalmason véllek. Magdolná-nak, sok

• Luc. 7. v. 50. bűneit megbocsátván, azt mondá: 4 Fides tua te saluam fecit ; a te
hited szabadított és üdvözített tégedet. Bizonyos, hogy első és fő

"Isai. 43. v. 25. oka a bűnbocsátásnak egyedűl az Isten, ki maga irgalmából 5 eltörli
bűneinket; de rnivel bőlcs gond-viselése eszközök-által viszi végbe
szándékát, ismértetni akarván, mi módon és rni-által igazíttya az
embert, azt mondotta Magdolná-nak: hited szabadított meg a bűn

tül, mely örökké elvesztett vólna; hited-által nyerted a szentelő

6 Eph. l. v. 14. malasztot, mely, 6 Pignus hereditatis, záloga a mennyei örökségnek.
A vér-betegségben sindett aszszony, mikor Urunk ruháját

illette, reménlven, hogy az-által gyógyulást nyér, azt mondotta
7 Matt. 9.v.22, néki Christus : 7 Confide filia, fides tua te salvam [ecit : bízzál
Marci, 5. v. 34. leányom, a te hited irgalmasságra indított engem; tégedet pedig
Lucee, 8. v. 48. r

hozzá- készített es alkalmaztatott ehez a drága jónak vételéhez,
hogy testedben külső nyavalyátúl, lelkedben örök veszedelemtűl

megszabadíttassál.
8 Bartirneeus, Mit mongyak a Jéricho váras kapuja-előt kiáltó 8 vakrúl ?
~~~:,\~'.::~;: Ennek-is te~ti látásra felnyitván szemeit, azzal-eggyüt lelki szemeit

megvilágosítván, azt mondotta: Fides tua, te saltnon fecit ; a te
hited eszköze, mellyel lelki és testi látásodat irgalmasságomtúl meg-

• Matt. 8. nyerted. A százados betegét meggógyítván, azt mondotta: 9 Sicut
v. 13. credidisii, fiat tibi ; légyen a te hited-szeréut. Ezekből kitetczik,

hogy miképpen a folyóvízből többet merít, a kinek nagyob edénye
vagyon: úgy az Isten ajándékit bévségesben vészi, a kinek nagyob
hiti vagyon,

Másodszor: ismértetni akarván Christus, mely szükséges a hit
minden jók nyerésére, a kikkel irgalmason akart cselekedni, első-
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ben hitet kívánt tőllök. Mikor a synagóga fejedelme egésséget és
az-után feltámadást akart nyerni leányának, azt mondotta Christus :
noha hallod, hogy meghólt immár leányod, de ne fély, hogy orvos
sága nem vólna; hid-el, hogy mint a beteget meggyógyíthatom,
úgy a halottat feltámaszthatom ; 1 Crede tantum et salva erit ; és I Luc. 8. v. 50.

azt nyered hiteddel, hogy leányod megszabadúl a halál torkából
és semmi nyavalyája nem lészen. Azon-képpen az ördögtűl szálott
gyermeket, mellyet a Tanítványok nem segéthettek, mikor Christus-
eleibe vitte vólna az attya, azt mondá néki Christus : 2 Si potes 2 Marci, 9.

credere. omnia possibilia sunt credenti; ha hihetsz, mindenek lehet- v. 22.

ségesek annak, a ki hiszen. És mihent azt felelé: Credo Domine,
adjuva incredulitatem meam ; hiszek uram, és ha mi fogyatkozás
vagyon, segítesed gyenge hitemet: ottan erős parancsolattal kiűzé

a siket és néma ördögöt a gyermekből. A Lázár támasztása-előt

Mártá-nak azt mondá Christus : 3 Si credideris, videbis gloriam Dei: 3 Joan. 11.

ha hisz, meglátod az Isten hatalmát. v.40.

Végezetre: hogy töb példákat elhadgyak: mikor az utánna-
kiáltó két vakot meg akarta gyógyitani, azt kérdette tőllök: 4 Cre- f Matt. 9. v.21.

ditis, quia hoc possum facere vobis? Hiszitek-e, hogy szemetek vilá- 28.

gát megadhatom ? Mihelyt azt felelék: Utique Domine, Igen-is
hiszük Uram; mert segítséget től1ed nem kérnénk, ha tehetségedet
nem vallanók a segítségre: megilleté szemeket és azt mondá:
Secundum fidem vestram fiat uobis: a mint hisztek, úgy légyen, v. 29.

és mingyárt meggyógyúlának. Minden testi nyavalyákat és beteg
ségeket meggyógyíthatott Christus a betegek hiti-nélkül ; sőt, a mint
Szent Máté irásában olvassuk, 5 mingyárt negyven-napi bőjtölése- li Matt. 4.

után minden nyavalyákban-lévő betegeket eleibe vínek és válogatás- v. 23. 24.

nélkül mindeneket meggyógyított, eggyiktűl sem tudakozván, ha
hiszen? De hogy megismértetné, mely szükséges az igaz hit annak,
a ki Istentűl akar valamit nyerni, sokszor jó-téteménye-előt meg-
kívánta a hitet.

Harmadszor: a hitnek szükséges-vóltát eléggé megmutatta
Christus, mikor a hitetlenség veszedelmét, gonoszságát és kemény
ostorozását előnkbe adta. Tanítványit predikállani kűldvén, azt
parancsolta, 6 hogyamely várasban hitelt nem adnak tanításoknak, 6 Matt. 10.

kimennyenek abból és a lábokhoz ragadott port-is lerázzák ; mert v. 14. 15.

nem méltó, hogy semmi közök légyen azokhoz, kik az Isten igaz-
ságát nem hiszik. És hogy ennél-is inkáb ismértetné a hitetlenség
veszedelmét, azt mondotta, hogy noha szörnyű vólt a Sodoma,

Pázmány Péter múvel. VII. kötet. 65
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Gomorra vétke, mellyért égből bocsátott kénkő-tűz a várasokat
lakosival egyetemben megégette: de, Tolerabilius erit in die judicii,
künnyebben lészen dolga itílet napján Sodomá-nak és Gomorrá
nak, hogy-sem annak a várasnak, mely az igaz hitet bé nem vészi.

I Joan. 3. Ihon a sentenczia, mely 1 immár kimondatott azok ellen, kikben hit
v. 18. nincsen. Mely sentenczia nem-csak abban ál, hogy nagyob bűntetése

lészen annak, a ki megveti az igaz hitet, hogy-sem Sodomá-nak,
2 Joan. 3. hanem abban, a mit illyen szókkal jelentett Christus : 2 Qui incre-

v. 36. dulus est Filio, non videbit vitam} sed ira Dei manet super eum;
a ki hitetlen, nem láttya az életet; az-az része nem lészen e vilá
gon a kegyelem életében, a más világon sem juthat a bóldog életre,
hanem Isten haragja és örök büntetése marad rajta; az-az bűntűl

3 Abac. 2. v. 4. és kárhozattúl meg nem menekedik, mivel, 3 Qui incredulus est, non
4 Hebr. 10. erit recta anima ejus .. 4 Non placebit animce mece .. a hitetlen ember

v. 38. lelke Isten kedvébe nem jut és az örök életben nem lészen része.
s Joan. 17. v.B, Mert, 6 Hac est vita ceterna, ut eegnoscant te solum verum Deum}

et quem misisti Jesum Christum; ez az út, mellyen bóldogságra
juthatunk, hogy eleven hittel vallyuk az Istent és a kit elkűldött,

a Christus Jésust, minden tanításával.
Azzal-is ismértette Christus a hitetlenség veszedelmét, hogy

6 Mar. 9. v. 18. 6 erős feddésekkel dorgálta, a kik hinni nem akartak. De legnyilváb
Matt. 17. v. 16. ban akkor adta ezt előnkbe, mikor megmutatta, hogy a hitetlenség
Mar. 16. v. 14.

bégátoIlya úttyát az Isten irgalmának, annyira, hogy egyébüt sok
csudálatos jó-téteményit terjesztvén; maga hazájában, az-az, a mint

7 Luc. 4. v. 16. Szent Lukács magyarázza, Názáret-ben, 7 Ubi erat nutritus, a hol
8 Mar. 6. v. 5. nevekedett, 8 non poterat virtutem ullam. facere. semmi hatalmas
6. Ma~8.13. v. csudát nem cselekedhetett, Et mirabatur, kinn maga csudálkozott;

okát-is adgya: Propter incredulitatem eorum, hogya lakosok hitet
lensége megkötötte a Christus kezét, hogy hatalmasságát meg ne
mutathatná hazájában.

II. RÉSZE. Megértők a hitnek szükséges-vóltát : lássuk, mi kívántatik,
hogy az igaz hit gyökerezzék bennünk.

Oly nagy az Isten természetinek és tulajdonságinak felsége;
oly méltóságosok a mennyei és lelki adományok, mellyekkel Isten
ékesíti e földön Anyaszentegyházát; oly gondolhatatlanok az ígért

9 l. Cor. 2. v. ajándékok, mellyeket Isten az örök bóldogságra tartott: hogy ezeket
9. Isai. 64. vA. 9 szem nem látta, fül nem hallotta, sőt a halandó emberek értelme
~o3G~n. ~~3;' meg sem gondolhattya. A természet világosságából az emberi okos-

. v~~3. • ság sokat tudhat Istenrűl; és a mint a Szent Irás szól, 10 Posteriora
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uidemus, az Isten hatalmát, bölcseségét és jó-vóltát alkotmányából
megismérheti : de a hitnek természet-felet-való tanítását semmi
okoskodás ki nem mutattya; semmi teremtett elme magátúl meg
nem érti; mert, 1 Fides est argumentum non apparentium ; a hit 'Hebr.l1.y.l.

erős bizonyítása azoknak, a miket emberi okoskodással nem látunk.
Hogy az egy isteni természetben, három egyenlő személy

vagyon, de három Isten nincsen; hogy Christusban két természet
vagyon, de két személy nincsen; hogy egy az isteni Személyek
közzűl emberré lett, de a töb Személyek emberré nem lettek; hogy
it e földön az Isten- és ernber-közöt, szeretet-által, barátság lehessen;
hogy Meny-országban '2 oly világossággal vastagíttatik lelkünk, 2 Psal, 35. Y.

mely-által Istent 3 színrűl színre láttyuk, a mint vagyon; és töb 3 1. Jo~~·. 3. Y.

efféle titkait a keresztyén tudománynak nem hihettyük, sem tud- 2.

hattyuk külörnben, hanem Isten jelentéséből és Menyből adatott
igaz hit erejéből.

Noha azért a világi tudományokban és Mathematica Demon
stratiók-ban sok igazságokat nyilván világos okoskodásokból tud
hatunk, úgy, hogya ki erejét a bizonyságoknak érti, lehetetlen,
hogy azokat el ne hidgye : de a mit hittel vallunk, azt nem látás- 42. Pet. 1. v.

ból vagy emberi okosság tanításából tudgyuk, hanem 4 Isten 21.1.Thess. 2.
v. 13. 1. Joan.

szaván és bizonyság-tételén éppíttyük : csak azért hiszük, hogy, 5. v. 10.

ó Deus revelavit, Isten jelentette, Isten Fia, 6 enarrauit, mondotta. 5 Matt. 11. v.
r ," k 25.c16. v. 17.

Annak-okáért, 7 Fides ex auditu, a hit nem latasbol, nem o os- 6 Joan. l. v.lB.

kodásból, hanem hallásból vagyon. 7 Rom.to. v.17.

Ebből származik először: a hitnek tekélletes bizonyossága. I.
Mert a mely bizonyos, 8 hogy Isten meg nem csalatik és meg nem 8 Num. 23. v.

csalhat; a mely igaz, hogy nem hazudhat és szavát nem másol- v~94.~:: ~.2~.
hattya az igaz-mondó Isten: oly igaz és oly bizonyos, hogy abban 17. 2. Tim. 2.

meg nem csalatunk, a mit Isten mondott. Arra-nézve Szent Péter, v. 13. Tit. 1. V.
2. Joan. 3. v.

2. Petri 2. v. 18. 19. a szernrnel-látott és füllel-hallott isméretnél aa.ns.s.s.vr,
erősseb hitelt mond lenni az Istentűl kijelentett dolgokban. Szent
Pál azt írja, 9 hogy Moyses a hit-által oly bizonyos vólt a lát- 9 Heb. 11. v.

hatatlan dolgokrúl, mint-ha szemmel nézte vólna. Másut azt mon- 27.

gya, 10 hogy a hit meggyőz és fogságban tart minden értelmet és 10 2. Cor. 10.

tudományt. Szent János azt taníttya, hogya hit meggyőzi a 1. Joa:.~: v. 4.

világot. Erre-nézve a Szent Irás a hitet tudás-nak nevezi: Scio
cui credidi, 2. Cor. 1. v. 12. Certissime sciat, Actor. 2. v. 36. Mert a
hit, 11 Scientia Dei: scientia Sanctorum ; isteni tudomány, Szentek II 2. Cor. 10. v.

r 5. Sap. 10. v.
tudása. Es oly bizonyos tudás, hogy, ha a mennyei Angyalok 10.

65*
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vagy a Szent Apostolok ennek ellene-mondanának, azokat-is átok
l Oalat, t. v. 8. alá kellene vetni, 1 úgy-mond Szent Pál.

Ugyan-is, ha a Pythagoras szaván úgy megállottak tanítványi,
hogy a mit ő mondott, nem szabad vólt versengésbe hozni; a
sok szava-hihető emberek mondása oly bizonnyal elhiteti velünk,
mint-ha szemünkel látnók, hogy vagyon Constanczintipoly és abban
lakik a török császár; és bolondnak tartanók, a ki ezt nem hinné:
mennél inkáb bizonyoson hihettyük, a mit Isten mondott? és bátran

2 2. Tim. 1. v. mondhattyuk Szent Pál-lal: 2 Scio cui eredidi. et certus sum ; tudom
32. kinek hittem és bizonyos vagyok, oly bizonysággal pedig, mely

minden világi bizonyságot meghalad. Mert noha egy világi Bőlcs

sem találkozott, a ki az ő tanítása igaz-vóltát élete vesztésével
merte vólna óltalmazni, de a keresztyén hitnek igazsága-mellet,
számtalanon letették életeket.

Másodszor: abból, hogya hit hallásból és Isten jelentéséből

3 Rom. 10. v. vagyon, 3 következik, hogy a hit homályos. Mert nem láttyuk
17. világoson, hanem csak hallásból hiszük, rnind az isteni jelentést,

mind annak igazságát, a mi megjelentetik. Azért mongya Szent
4 t. Cor. 13. v. Pál, hogy most, 4 Per speculum in cenigmaie, tűkör- és fedél-által,
5 2.CO:.~O.v.5. homályban láttyuk, a mit hiszünk. Másut arra tanít, 5 hogy fog

ságban és engedelmesség-alat tarcsuk értelmünket, ha hinni akarunk.
6 Rom. 10. v. Végezetre azt mongya, hogy, 6 Corde creditur, akarva hajol ember
7 Ac/~·6. v. a hitre, és csak azok hihetnek, kiknek Isten, 7 Aperit cor) meg-

14. nyittya szívöket és felindíttya akarattyokat.
6 Jac. 2. v. 9. Hiszik "az ördögök, hogy igaz a keresztyén hit; hitték, "hogy
9~:~'L:"334~' Christus Isten Fia. Mert miképpen most nyilván láttyák, hogya kik

et 41. nem hisznek, kárhozatra vettetnek, a kik pedig a keresztyén hit
szerént élnek, üdvösséget nyernek: úgy, mikor a Christus csudáit
látták, világoson ismérték azokban az isteni mindenhatóságot. Azért
nem aítatos jó akaratból, nem isteni malasztnak segítségéből, hanem
a lett dolognak világos kételenítéséből hittek. Nem illyen a mí
hitünk; mert noha bizonyos okokkal hiendőnek kel mutatni, a mi
előnkbe adatik: de a hiendő dolgot vólta-képpen nem látván,
akaratunknak, Pia affectio-ja, aítatos indúlattya vonsza értelmünket,
hogy Istennek kivált-képpen-való segítsége- és rnalasztya-által hid
gyük, a mi homályoson előnkbe adatik.

Nem-is méltó azon csudálkozni, hogy a mennyei felséges, nagy
titkokat homályoson értyük , mert a világi dolgok-közöt menyí
sok rejtve vagyon? menyit nem értenek, vagy igen homályoson
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értenek még az igen túdósok-is P Ki tudta valaha megmagyarázni,
micsoda erővel vonsza és az északi csillagra fordíttya a magnes
a vasat? Honnan vannak és micsodák a hóldban tetcző setétsé
gek ? Mí-bennünk, mikor hideg-Iélésben fekszünk, honnan és kitűl

mozdíttatnak a nedvességek oly bizonyos órákban, harmad- vagy
negyed-napra? Ki találta valaha okát, hogya hét-hólnapi gyermek
megél; de Európá-ban élő nem lehet a nyólczadik hól napban szü
letett gyermek? A tengernek, mint a tekenőben levegő víznek, hat
óráig egy-felé, hat óráig más-felé lódulásának okát? A mí emléke
zésünkben egy gondolatból másnak felindítását kl tudgya meg
magyarázni? A szeleket ki indíttya ily sebességgel? A főld-alat
lévő vizek mint melegednek ? Ha ezeket és töb számtalan világi
dolgokat elménkel meg nem fogunk, micsoda esztelenség azt gon
dolni, hogy az Isten titkait csekély okosságunkal által-érthettyük?

Ezekből kitetczik, hogy a hithez három dolog kívántatik:
első, hogy Isten megjelencse az igazságot. Második, hogy vak
merőjűl és fondamentom-nélkül ne hidgyünk, hanem erős bizony
ságokkal és kétség kirekesztő jelenségekkel hitelesnek mutattassék,
hogy, a mit hiszünk, azt Isten jelentette. Harmadszor, hogy a
Szent Lélek malasztyával, akaratunk, Pia affectio-te, aítatos ked
vellésre, értelmünk bizonyos hitelre emeltessék.

üly kegyelmes gondot viselt Isten választottira, hogy ezek
közzűl semmiben nem hagyott megfogyatkoznunk.

Először: valamit szükség hinnünk, azt Isten vagy nyilván
és világos szókkal előnkbe adta a Szent Irásban, vagy oly tanítót
mutatott, melytűl bátorságoson érthettyük, mit kel vagy nem kel
isteni tudománynak tartanunk. Mert azt mondotta, hogy ha vala
min nem alkhatunk, terjeszszük az Anyaszentegyház-eleibe. A mit
az mond, 1 megállyunk rajta és valaki az-ellen rúgóldoz, pogány- l Matt. 18.v. 17.

nak tarcsuk. Hogy pedig az ecclesia szavában ne kételkednénk,
arra köti magát, hogy az ő gond-viselése nem szenvedi, 2 hogy 2 Matt.16.v. 18.

az ördög valaha győzedelmet vehessen az ecclesián, Azt-is Isten
parancsollya Szent Pál-által: 3 State, tenete traditionos. quas didi- 3 2. Thes. 2. v.

cistis, sive per sermonem, sive per epistolam nosiram ,. keményen 15.

állyatok abban, hogy megtarcsátok a reátok szállott tudományo-
kat akár szóval, akár levélben adattak légyen.

Mindeneket azért, valamiket kel hinnünk, előnkbe adott Isten
vagy magán a Szent Irásiban, vagy az ecclesia- és tradiciók-által,
mert ezek tanítása nem egyéb, hanem lsten szava. Emberek írták
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a Szent Bibliát, emberek hirdették az Evangeliomot, de mivel Isten
11.Thes.2.v.13. vezérléséből írták és hirdették, 1 nem ember szava, hanem való
"Luc.10.v. 16. sággal Isten mondása az ő szavok és valaki 2 őket nem böcsül
Ezech. 3. v. 7. Jötte, megvetette az Istent. Hasonló-képpen az Anyaszentegyház

és tradiciók oktatása annak szava, a ki kötelezett, hogy azt hal
gassuk és bizonyosított, assecuráli, hogy meg nem csalatunk.

Ide-való a Ka- Másodszor: külső bizonyságokkal-is megmutatta Isten, hogy

kl~ÚZ Má~odik a mennyei tudomány, mellyet vallunk, ő-tolle származott. Úgy
onyve eppen.

vagyon, hogy a keresztyén hit nem emberi okoskodáson fondál-
tatik, hanem Isten szavan, de azért szükség, hogy az isteni taní
tásnak világos hitelessége nyilván-való okokkal mutattassék és
kitudódgyék, Mert e nélkül, csak száraz rnondásokra, el nem hihet-

"Act. 14.v. 16. tyük, hogy ezt vagy amazt Isten mondotta. "Nem hadta azért
Isten magát tanúk-nélkül, sőt azt akarta, hogy az ő mondási,

4 Psa!. 92. v. 5 4 Credibilia essent nimis, nyilván hitelesek lennének. Legelőször,

a keresztyén hitnek első fondálásában mind maga Christus, mind
az Apostolok és utannek-következő lelki-pásztorok sok hatalmas
csudákkal erőssitették tanításokat. A csuda pedig nem egyéb,

bMarciI6.v.20. hanem Isten 5 bizonyság-tétele. Azért, ha Isten nem lehet hamis
Heb. 2. v. 4. tanú, bizonyos, hogy az igaz csudák hamisságot nem erőssítnek.

Annak-felette bizonysága a keresztyén hitnek, hogya mit tanít,
azt a Proféták megjövendőlték ; ennyi ezer Mártirok természet
felet-való erősséggel , vérekkel pecsétlették , hogy erő-hatalom
nélkül egy-nehány halászok a világot meghóldoltatták, hogy a
keresztyén hit-által ennyi szent emberek gyarapodtak, kik csudák
kal, tanítással, szent példákkal a világot új és szent erkőlcsökre

hozták, hogy ennyi sok vér-szopó üldözők- és hamissan-csalogató
6 Act. 5. v. 38. eretnekségek-közöt győzhetetlen maradott, mellyektűl 61e kellett

vólna rontatni, ha emberi erőn állapodott vólna.
Ha ezek és töb hasonló bizonyságok a hitre nem igazíta

7 Joan. 15. nának, azt mondhatnók, a mit Christus mondott, 7 hogy vétkek
v. 12.14. nem vólna azoknak, kik nem hisznek, de ezek így lévén, ment

sége nem lehet senkinek. Mert oly sok és nyilván-való bizony
ságok vannak, kik béhozzák, hogy annyi-képpen vastagíttatott az
Anyaszentegyház hiti, hogy a kik ennek fejet nem hajtanak, oly
esze-fordúltak, mint ha azt tennék kétessé, ha vólt-e valaha Julius
császár a világon, mivel töb és nagyob tanúk állattyák az igaz
hitnek elő-számlált erőssítésit, hogy-sem a Julius császár életét.

Harmadszor: ezek nem elégségesek az igaz hithez, hanem
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szükség, hogy Isten belső malasztyával és igaz hitnek belénk
öntött világosságával erősítcse lelkünket a hívésre. Ne hidgye
senki, hogy maga ereje és okossága elégséges a hitre, hanem
megismérjük, kitűl kel kérnünk ezt a mennyei ajándékot, kinek
kel köszönnünk, ha ezt immár elvettük.

Mikor Christus a Szent Péter hitit és vallás-tételét dícsírte,
azt mondotta, 1 hogy nem a test és vér, az-az nem a testből- és I Matt.16.v. 17.

vérből-álló emberi okosság, nem a világi iskolák tanították erre Joan. 1. v. 12.

Szent Pétert) hanem, Pater qui in ccelis est, a Menyben-lakó Atya, Qui credunt, t
non ex carne e

a ki erőt és világosságot adott a hit kincsének elnyerésére. Hogy sanguine, sed

ám annyin megbotránkozának 2 és elszakadának Christustúl, halván ex Deo nati.

hogy az ő testét kel enni, azt mondá: 3 Ne zúgolódgyatok: Nemo 2J30:~·4~.v42·
potest venire ad me, nisi Pater meus traxerit eum ; a hit- és tekél-
Ietes erkolcs-által senki én-hozzám nem jöhet, ha az Atya belső

segítséggel és természet-felet-való ajándékival nem vonsza. Azért
mongya Szent Pál: 4, Gratia estis salvati pe'/' {idem et hoc non ex 4 Ephes. 2. v. 8.

vobis, Dei donum est ; non ex openbus. ne quis glorietur , Istennek
ingyen-való kegyelmességéből szabadúltatok a lelki veszedelernből :
szabadúlástok eszköze vólt a hit, de nem tí-tőlletek, nem magatok
erejéből, nem a szabad-akarat tehetségéből vagyon a hit bennetek,
hanem Istennek természet-felet-való ajándékából. Azért senki ne
dicsekedgyék, hanem Istennek tulajdonítcsa és néki hálállya hitit.
A száraz fa magátúl meg nem gyúlad, másunnan kel tüzet vinni,
hogy azzal gerjedgyen; azon formán a hitet bennünk Istennek
ingyen-adott kegyelme és segítsége gerjeszti, mely segítségét Isten,
5Dat affluenter, bévségesen osztogattya. És nem mondhattyuk, 6Per 5 Jacob, l. v. 5.

Deum abest, hogy Istenen múlik az igaz hit isrnéreti, hanem, a 6 Eccfí.Iö.v.f l,

mint sokan, a kik hisznek, 7 gonoszúl élvén, végre elvesztik az 7 1. Tímoth. 1.

igaz hitet: úgy sokan gonoszságokkal méltatlanokká tészik mago- v.19. c. 6.v.1O

kat az Isten világosítására, az igaz hit ismérésére.
De lássuk immár a hit hasznát és gyümölcsét. Fondamentomúl Ill. RÉSZE.

tegyük a Szent Irásból, hogya hit, ha szeretet-nélkül vagyon, ha
üres attúl az engedelmességtűl és jó élettűl, mellyet a hit parancsol:
hólt és nem eleven hit. Ilyen hit vagyon azokban, kik vallyák az
ecclesia tanításit, de halálos bűnben élnek és büszhödnek. Az illyen
hitrűl írja Szent Pál, 8 hogy, ha mindent hiszen-is ember: semmi, 8 l. Cor. 13.v.2.

szerétet-nélkül. Mert Szent Jakab háromszor mongya, hogy 9 a hit 9 Jac, 2. v. 14.

jó cselekedet-nélkül erőtlen és hólt hit. Mely nem, hogy üdvösségre v. 17. 20.26.

vinne, de sőt nagyob karhozattyára fordúl embernek. Mert Christus
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1 Luc. 12. v.47. szava az, l hogyamely szolga tudgya, mit kíván Isten tőle, az-az
érti, mely sok és nagy jókat igér Isten szolgáinak, mely nagy
kínokkal fenyegeti és ostorozza az engedetleneket, vallya köteles
ségét az Isten szolgálattyára az elvett jó-téteményekért, mindaz-által
úgy iszsza, mint a vizet, a gonoszságot: annak nagyob vétke és
kárhozattya vagyon. Azt mongya azért Szent Pál, hogy Isten-

2 Gal. 5. v. 6. előt az üdvösség nyerésében arra a hitre vagyon tekíntet, 2 Quce
per charitatem operatur, mely szeretet-által munkálkodik; az-az,
mely nem hólt és hívolkodó, hanem eleven és a szeretet-által sok

" Osere, 2. jó cselekedetekkel bévelkedik. Isten a mí lelkünket 3 hit-által jegye-
v. 20. sévé fogadgya. Azért, ha a végre vészik a jegyest feleségül, hogy

fiakat szűllyön: Isten-is azt kívánnya, hogya kit eljegyez hit-által,
magtalan ne maradgyon, hanem tekéIletes cselekedetek sokaságát

, Bern. Serm. szűllye. ÉS, 4 Sicut Í11-utiliter fias apparet, ubi n011- sequitur fructus;
51. i~ ~.antíca. miképpen a fa heában virágzik ha gyümölcsöt nem hoz: úgy a

mrtw. '
hit haszontalan, ha jó györnőlcsöt nem teremt.

A szerétetból munkálkodó hitet mint böcsülli Christus, azzal
ismérteti, hogy noha a világ javaiban semmit nem csudált, semmin

6 Luc. 7. v. 9. nem vigadott, mivel ezeket árnyék-gyanánt tartotta, 5 de a száza
Joan. 11. v. 15. dos hitén csudálkozott; és maga mondotta, hogy örűl azon, hogy

Apostoliba hitet óltott. Ennek-felette ismértetni akarván a hitnek csu
6 Matt. 16. v. dálatos hasznát, 6 Szent Pétert bóldognak mondotta hitiért. A bóldog-

17.18. ságnál böcsülletesb, hasznosb és gyönyörűségesb semmi nem lehet;
mert az magában foglallya az embernek legnagyobb javát, sőt min
den jót egybe-kapcsol. Mikor azért Christus bóldognak mongya Pétert
hitiért, azt mongya, hogy a hitből minden jók folyami ő-reá áradtak.
Nem elégedett azzal, hogy Péter-nek a bóldogság örökségét ígérte,
hanem jutalmazni akarván hitit e világon, az Anyaszentegyház fejévé
és fő-pásztorává tette őtet, néki adván a Meny-ország kúlcsát.

7 Genesis, 12. Sok tekéIletes jóságok vóltak 7Ábrahám-ban, mert Istennek egy
v.T, 7. szavára lakó-helyét, barátit, ismerőit elhadta, bújdosóba, vándorlani

8 Gen.12. v.15. indúlt; idegen és ism éretlen földön maga életét, 8 felesége tisztessé
cap. 20. v. 2. gét koczkára vetette; oly engedelmességgel vólt Istenéhez, hogy az
9 Genesis 22. egy 9 és igen szerelmes fiát kész vólt Isten szavára megölni; mind-

v. 2. 3. azáltal, hogy a hit méltóságát ismértetné Isten, Ábrahám-nak Isten-
10 Gen. 15. v. 6. előt-való igazulását majd mindenkor hitnek tulajdoníttya ; 10 Credidit
~:~'3~'v~':" Abraham peo et repuiatum est ei ad justitiam. Ha megtekíntyük

Jacob, 2. v. 23. pedig az Abrahám hitit, eszünkbe vehettyük, mely méltán mondotta
JlHeb.ll.v.19. Szent Pál őtet, llParabolam. hit példájának. Mert noha az ő felesége?
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Sára, "száz esztendős-lévén, természet-szerént nem szűlhetett: de lGen.17.v.15.

Isten azt igéré, hogy Sárá-nak fia lészen, kitűl sok népek és feje- 17.

delmek szaporodnak, sőt attúl származik a Messiás, 2 kiben minden 2 Gen. 12. v. 3.

nemzetek megáldatnak. Illyen nagy igéretek-után szép reménséggel cap. 8. v. 18.

felnevelé fiát. És, mikor szinte maradékot kellene tőlle várni, vélet-
len azt parancsolá Isten néki, hogy az eggyetlen-egy szerelmes fiát
Isaákot megöllye és 3 megáldozza. Üctőt-is ada néki a gondolko- 3 Gen. 12. v. 2.

dásra, mert 4 harmad-nap múlva kellett az áldozásnak lenni; talám • v. 4.

azért, hogy három napi-járó földön vólt a hegy, mellyen áldoz-
tatni kellett Isaák-nak. Úgy tetczik, ez a parancsolat igy enesen
ellenkezett az elébbi igéretekkel. Mindaz-által nem vonogatta, nem
mentette magát Ábrahám, hanem kirekesztvén minden kételkedést,
5 In spem contra spem, reménség-ellen -való rernénségtűl viseltet- 5 Rom. 4. v.IS.

vén, elhitte, hogy Isten oly hatalmas, oly álhatatos igéretiben,
hogy, ha fiát megáldozza-is, bételik az Isten igéreti. Azért, 6 Non 6 Ibid. v. 20.

hcesitauit diffidentia, sed conjortatus est fide, dans gloriam Deo;
hitinek erősségével dücsöíté Istent és minden kételkedést kirekeszte
szívéből; "Arbitrans, quia et a mortuis suscitarc potens est Deus : 7 Hebr. 11.

elhívén, hogy Istennek sok úttya és módgya vagyon igéretinek v. 19.

tellyesítésében, és ha megöli fiát, Isten azt feltámaszthattya.
Ez az igaz hitnek tulajdon ereje, hogy ha mit nem értünk,

ha úgy tetczik, hogy ellenkezik okosságunkal, megkössük elmél
kedésünket, elhidgyük, hogy nagyob Isten a mí értelmünknél és
végbe-viheti, a mit meg sem gondolhatunk. A sidók fő-képpen két
okért nem akarták Christust Messiás-nak ismérni ; eggyik az vólt:
mert a Messiás-nak Betlehem-ben kellett születni a Szent Irás jö
vendől1ése-szerént; ők pedig látván, hogy Galileá-nak Názáret-nevű

várasában neveltetett 8 és lakott Christus, a nagy eszesség-miat azt 8 Joan. 7. v.41.

itílték, hogy vétkeznének, ha Christust Messiás-gyanánt fogadnák. 52.

Másik az vólt: mert a Messiás-rúl jövendőltetett, 9 hogy örökké- "Joan. 12.

való birodalma lészen és felségesen uralkodik az egész világon. v. 34.

Látván azért, hogy Christus meghólt és életében alázatos szegény-
ségben élt, nem akarták őtet uralni. Bezzeg nem így cselekedett
Natánaél ; mert, noha néki-is ütközött elméjébe, 10 hogy Názáret-ből !o Joan. 1.

nem jő a Messiás: de megkötötte eszeskedését és elhitte, hogy v.45.

noha Christus Názáret-ben nevekedett, de Istennek módgya vólt
abban, hogy Betlehem-ben születhetett. Noha világi és romlandó
országlással tekintetes nem vólt Christus : de elhitte, hogy lelki
birodalmának méltósága fenn maradhat.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 66
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Keresztyének, ha az Ábrahám hitinek jutalmát akarjuk venni,
úgy visellyük magunkat a hit dolgában, mint Ábrahám. Nem
értünk-e valamit? úgy tetczik-e, hogy amí csekély értelmünkel

12. Cor. 10. ellenkeznek az isteni tanítások? l In captivitatem redigentes intel-
v. 5. leetum in obsequium Christi; kötve tarcsuk okoskodásunkat ; meg-

3 l. Joan. 3. gondollyuk, hogy 2 nagyob az lsten bölcsesége és tehetsége a mí
v. 20. eszeségünknél. Azért ha kísértetek sértegetik hitünket, azt kiálcsuk :

hiszem, a mit hittek a Szent Mártirok; hiszem, a mit vallottak
az isten-félő Szentek; hiszem, valamit a közönséges Anyaszent
egyház tanított, az Apostolok halálátúl-fogva ez-ideig. A miben
nem érthetem mélységes titkát az isteni dolgoknak, azokban azt
vallom, a mit előmbe adott az Anyaszentegyház.

Tartozik rninden keresztyén ember, Specifice et expresse, ki
magyarázva hinni, hogy egy lsten vagyon, mely Atya, Fiu, Szent
Lélek; hogy Christus a mí Megváltónk, ki örök jutalmat ád szol
gáinak. Arra-is minnyájan kötelesek vagyunk, hogy tulajdon mi
vólta-szerént tudgyuk és hidgyük a Penitencziárúl és Oltári Szent
ségrűl, valami szükséges ezeknek illendő vételéhez. De e mel1et
sok titkos, mély dolgok visgálására és értelmére nem köteleztetik
a kösség, hanem elég azokrúl azt hinni, a mit hiszen a közönséges
Anyaszentegyház.

De térjünk azoknak a lelki jóknak számlálására, mellyeket
a hit-által nyerünk.

3 Heh. 11. v. Szent Pál 3 hoszszú lajstromban írja a régi Szentek böcsülletes
20. ad finem. cselekedetit, mellyekkel lelki és testi ellenségeken diadalmat, világi

és mennyei áldásokat nyertek. Azokat a hitnek tulajdoníttya, mert
mint gyökértúl és forrástúl, az eleven hittűl származtak.

• Act. 15. v. 9. Ha szívünk tisztaságát kívánnyuk: 4 hit-által tisztíttya lsten
szívünket. Mert hogy a bűnök rútságátúl meg ne mocskoltassék
lelkünk, vagy ha megmocskoltatott, Penitenczia-által megrnosogat
tassék : a hit tanításinak vezérléséből ered.

Ha az ördög nyilainak sértegetésit távoztatni akarjuk, ha a
5 Eph. 6. v. 16. kísérteteket meg akarjuk győzni: 5 In omnibus sumamus seutum

fidei, in quo possimus omnia tela nequissimi ignea extinguere;
minden harczelásokban a hit paíssát vessük a sátán tüzes nyilai
eleibe.

Ha a világ csalárd incseJkedésit és fenyegető kegyetlenségit
6 1.Joan. 5. meg akarjuk győzni: 6 Hecc est victoria, quec vincit mundum, fides

v.4. nostra" nincs egyéb mód abban, hanem a hit keménysége, mely-
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által az Isten szolgái, 1 Per fldem vicerunt, mindenek-ellen győze- l Heb.ll. v.33.

delmet vettek.
Ha bűnbe esünk, a hit izgat a Penitencziára és megismérteti

a bűnbe-esett ember állapattyának veszedelmét.
Egy szóval, a hit minden lelki veszedelemtűl óltalmaz, min

den üdvösséges jóra vezérel. Mert nem-csak elvonsza elménket
azoktúl az oktalan vélekedésektűl, mellyek a gonoszra kaput nyit
nak, hanem igaz és bátorságos útakat mutat a tekélletes életre;
megtanít, mit és mint kel cselekednünk. És mint a kormányos a
hajóban, igazgattya minden igyekezetünket arra az igaz czélra,
rnelyre kel nézni minden üdvösséges cselekedetnek: tudni-illik az
Isten tisztességére, az örök bóldogság nyerésére. Végezetre a hit
foganatos eszteneket és erős izgatásokat mutat, mellyek az emberi
késedelmet és feledékenséget ébresztik a serény és fáradhatatlan
munkára, a világ pompái utálására, a test sanyargatására, a tekél
letes erkölcsök gyakorlására. Mert előnkbe adgya az örök kínt,
mellyel fizet Isten a gonoszoknak; megismérteti, hogy 2 gaz és" Philip. 3. v. 8.

ganéj a világ java az örök bóldogsághoz- képest, mellyet Isten
híveinek készített. Megútáltattya a mulandó árnyékokat, 3 mikor 32.Cor.4.v.18.

lelki szemeinket láthatatlan jókra emeli; megmutattya a világ csa
latkozásinak nagyságát, mivel a bűnöket nagyra- böcsülli, a jám-
borok szentségét csúfoIlya, a veszendőért sokat fárad, az örökké
maradandó jókrúl nem gondolkodik. Végezetre, 4.Finis fidei vestra, 4 1. Pet. l. v. 9.

salus animarum " a hit vége lelkünk üdvössége, ha úgy élünk,
mint előnkbe adgya a hit regulája. Ha pedig az-szerént nem élünk,
a mint hiszük, hogy kel élnünk: jaj nékünk; mert bizonyos, hogy
rajtunk tellyesedik, a mit Christus illyen értelemmel tanított: 5 valaki 5 Joan. 15. v. l.

én-velem egybe-foglaltatott, a hit- és külső vallás-által, szent élet
gyümőlcsét pedig nem teremti, illyen kövér és erős szélő-tőben

lévén és jó erkőlcsök gyümölcsétúl üressen maradván, 6 méltó, hogy 61.Tim.l.v.19.

azt az Atya elmesse, az-az gonoszságáért megvonnya tőlle szent cap. 6. v. 10.

malasztyát, és vagy arra bocsássa, hogy éltében kiessék a hitből

és eretnekségre jusson, vagy halála óráján elvegye tőlle mennyei
ajándékit és bűneiben hagyván, örök tűzre vesse. Elszakad tehát
Christustúl, megszárad, tűzbe vettetik, örökké ég az a hála-adatlan
keresztyén, kinek igaz hiti lévén, isteni szeretettel és tekéIletes
szent élettel annak gyümőlcsét nem teremti.

Csudálkozásra és szánakozásra méltó látni, hogya keresztyé
nek nem úgy élnek, mint hiszik, hogy élni tartoznak. Értik és

66*
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tudgyák a mennyei jókat, még-is ily kevés gongyok vagyon azokra.
Hiszik, sőt láttyák a világ mulandó csalárdságát, még-is ily igen
kapnak rajta. Vallyák és taníttyák, mely nagy jutalmakat készített
Isten híveinek, mely szörnyű kínokat rendelt a szó-fogadatlanok
bűntetésére : még-sem fog rajtok a fenyíték. Abban-is túdósok,
hogy ot nincs eleven hit, a hol ennyire meghűItek a jó igyeke-

t 1. Pet. 2. v. 9. zetek, ennyire megszűntek a jó cselekedetek: 1 még-is túnyák az
isteni szolgálatra. Nem így, keresztyének, nem így; nézzük a
keresztyén hitnek, Admirabile lumen) csudálatos világosságát, mel

2Ps a!. 35. v.lD. lyel, 2 ln lumine tuo videmus lumen, Isten világossága-által az isteni
felséget tűkörben szemlélIyük és a mennyei jókat vallyuk. Szemünk

3 2. Pet. 1. v.19. előt visellyük azokat a mí hitünknek tanítási t, 3 mellyek fényes
4 Luc. 17. v. 5. lámpások életünk vezérlésére, azok-után járjunk, 4 hitünk reguláját

kövessük. Az igaz hitért Istennek hálákat adgyunk, annak öreg-
5 1. Cor. 13. v. bűlését kérjük: 5 Adauge nobis fidem ; hogy e világon az ina-

10.12. szakatt beteggel lelki és testi gyógyúlást nyerjünk: az-után kiüres
sedvén a rész-szerént-való látásból, színrűl színre lássuk Istenünket.
Amen.

PÜNKÖST-UTÁN XIX. VASÁRNAP.
ATYÁNAK ÉS FIUNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megválfott Keresztyének, a mái
Szeni Evangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista, könyvének husz01zkettődik

részében. Me~ynek botü-szerént-oalá magyarsága e képpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

6 Matt. 22. v. 1. Az üdöben 6 felelvén JESUS a papi-fejedelmeknek és
farisreusoknak, monda viszontag példákban nékik: hason
latos lett a Mennyek országa a király-emberhez, ki me
nyegzőt szerze fiának. És elküldé szolgáit, hogy a hiva
talosokat elhijnák a menyegzőbe, és nem akarnak vala
elmenni. Ismét más szolgákat külde, mondván: mongyá
tok meg a hivatalosoknak: ihon elkészítettem ebédemet,
tulkaim és hizlaltim megölettek és mindenek készen van
nak, jőjetek a menyegzőbe. Azok pedig elmulaták és ki
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majorjába, ki pedig kereskedésére méne; a többi pedig
megfogák az ő szolgáit és gyalázattal illetvén, megölék.

A király pedig, midőn hallotta vólna, magharaguék
és elküldvén hadait, elveszté azokat a gyilkosokat és az
ő várasokat megégeté. Akkor monda szolgáinak: kész
ugyan a menyegző, de a kik hivattak vala, nem vóltak
méltók. Mennyetek tehát az útak végei re és valakiket
találtok, híjátok a menyegzőre. És kimenvén szolgái az
útakra, öszve-gyojtének mindeneket, valakiket találának,
gonoszokat és jókat, és bételék a menyegző a leteleped
tekkel. Béméne pedig a király, hogy látná a leteleped
teket és láta ot egy embert, ki menyegzős ruhába nem
öltözött vala. És monda néki: barátom, mint jöttél ide-bé,
menyegzős ruhád nem lévén? Amaz pedig elnémúla.
Akkor monda a király a szolgáknak: kezeit, lábait meg
kötözvén, vessétek őtet a külsö setétségbe, ot lészen sirás
és fogak csikorgatása. Mert sokan vannak a hivatalosok,
de kevesen a választottak.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppűlleiire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk aítatos szűvel Szent
Lelket, mondoán : Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

ISTEN a mí lelkünk jegyese.

A mí alacson állapatunkra-nézve nagy csudálkozást érdemel,
hogy amí Istenünk csak emlékezik-is róllunk, 1 csak reánk-is for- IPsa!. 8.v. 5.

díttya szemeit; azért úgy tetczik, ha nagyob böcsülletet nem adna-is, Job, !4.v. 3.

megelégedhetnénk azzal, hogy szolgái-közzé számlálna minket. Mert
egy az, hogy böcsüllet a nagy urat szolgálni, más az, hogy amint
Isaias mongya, 2 annyi jókkal tellyes az Isten háza, hogya kinek 2 Isai. 65. v.l3.

abban szolgálattya vagyon, csudálatos lelki eledelekkel lakozik, mi-
kor egyebek koplalnak ; szű-béli gyönyörűségekkel vígad és énekel,
mikor egyebek fohászkodnak, jajgatnak.
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Noha nékünk elég vólna, ha szolgai állapatban maradnánk ;
I Bern. Decla- mert, "Christo seruire, regnare est, Uraság és királyság az Istennek

mat. Ein illa ver- való szolgálat. De Isten eléb viszi azokat, kik néki híven szolgál-
ba. cce nos

reliquimusom- nak és arra köti magát, hogy, 2 Non dicarn vos servos, sed amicos.
nia: sub finem. nem szolgáinak, hanem barátinak tartya, valakik az ő parancsolati
~.~1:1~1.:::;:: szerént járnak és megtellyesíti, valami kívántatik az igaz barátság
2Joan. 15.v. 14. hoz. A ki barátunk, azt egyebek-felet szerettyük, azzal örömest és
P~~ci;8.\~~·7. gyönyörűségesen nyájaskodunk; annak jó akarattyát kedveskedő

Honorificati ajándékokkal gyakran ébresztyük, mint a tüzet fuvással; azzal
amicitui Deus. nem-csak titkainkat, hanem szükségnek idején javainkat-is közöl-

lyük, és ha nyavalya vagy háboruság talállya, segedelmünkel gyá
molyíttyuk. Mikor azért Isten barátinak nevez minket, rnind-ezekre
a barátság kötelével eggyüt-járó sok jókra köti magát. Mert ő

3 !.Joan. 4. v.9. minket 3 úgy szeret, hogy Szent Fiát adta érettünk. Oly kedvesen
etJoan.3.v.16. nyájaskodik velünk 4 Sicut solet loqui homo cum amico suo mint
<Exo. 33. v.11.' ,
6 Prov.8.v. 31. ember szokott baráttyával beszélleni, és a mint maga mongya, 5 az

ő gyönyörűsége a velünk együt-létel. Oly sok ajándékival látogat,
6 Rom. s.v, 32. hogy, 6 Omnia nobis donavit , minden javait nékünk osztogatta.
1 Gen. 18.v. 17. Titkait tőllünk nem rejtegeti, sőt "lehetetlennek mongya, hogy
EtAmos3.v.7. híveinek értésére ne adgya titkos szándékát. Segítségét meg nem

vonsza szükségünkben, sőt mint szeme-fényét őriz, és ha kíván
8 Deuter. 32. tatik, 8 In humeris portat, vállára vészen és úgy hordoz.

v. 11. Zach. 2. Kimondhatatlan kegyesség, megböcsü1hetetlen irgalmasság ez!
v.8.

De nincs it határa az isteni jóságnak, hanem a kiket barátságába
vett, fellyeb-emeli; fiaivá tészi úgy, hogy ne csak üres szóval és

91. Joan. 3. nevezettel hívassunk Isten fiainak, hanem, 9 Simus, valósággal
Deu~' :/~. I. Isten fiai legyünk, az-az nem úgy fogad minket fiaivá, mint az

emberi szokás tartya, szóval és ajánlással, hanem Szent Lelkét
10 2.PeLI. vA. mennyei ajándékival belénk önti, 10 Ut per hcec efficiamur divina:
II Rom. 6. v. 5. consortes na tur ce ,. hogy ezek-által az isteni természetben részesül

12 Rom. 11. lyünk. Ennek-felette, II Complantat. 12 inserit, béólt Christusba, és
13 ';i~~;.1:', v. a mint Szent Pál írja, 13 Participes Christi effecti, initium substantia:

14. ejus retiwernus ; mint az óltott ágak a jó gyökér nedvességével,
1< Rom. 8. v. állattyának sengéjét vészük ; és mindenekben, 14 Spiritu Dei agimu»,

14. Isten Lelkétűl hordoztatunk. Ha Isten fiai vagyunk, tehát, Heredes
v.17. Dei, Isten országának és minden javainak örökösi vagyunk és

16 v. 29. minden mennyei jók reánk néznek. Ha Isten fiai vagyunk, tehát
16 Hebr. 2. v. Christus öcsei vagyunk, mert a mí öregbik bátyánk, 15 Primogenitus
ll. Joan. 20.

v.17. nem szégyenli, sőt nyilván vallya, hogy mí néki l6 attyafiai vagyunk:
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de úgy azért, ha fedhetetlen életet viselünk, 1 Ut simplices jilii Dei, I Eph. 2. v. 15.

mint Istennek egy-ügyű Fiai.
Ezzel sem elégszik az Istennek híveihez-való kegyelmessége,

hanem a kiket igaz szolgálattyokban megkedvellett, azokat eljegyzi;
sőt állandó házasság kötelével magához kapcsollya. Ki tudná ezt
meggondolni, ki merné ezt reménleni vagy mondani, ha Isten
ő-maga nem mondaná?

Menyegzőt és csudálatos házasságot szerzett Isten az ő Fiának,
mikor kérőben küldvén Gabriel Angyalt Bóldog Aszszonyhoz ; és
a Szűz akarattya hajolván, egybe-adá a Fiú Isten személyét az
emberi természettel, úgy egy-máshoz kötvén, hogy soha el ne
válhassanak egy-mástúl. Ez a házasság egyedűl csak azzal az
emberi természettel lett, mellyet a Fiú Isten a Szeplőtelen Szűz

méhében, személyének eggyesülésére emelt. Ennek a menyegzőnek

lakodalmára és gazdagon készített ebédére mindeneket hívat Isten
prédikátori-által, és azt kívánnya, hogy az isteni személynek és
emberi természetnek egybe-adásából áradott sok drága eledelek
bévségével lakozzunk minnyájan : az-az, hogy az emberré lett
Isten érdeméből adatott bűnök bocsánattyában, lelki igazulásban,
mennyei tudományokban, Sacramentomok szentségiben, isteni sok
belső áldomásokban és vigasztalásokban részesüllyünk.

De ezen-kivűl más lelki menyegzőt-is ígér Isten, és nem-csak
a menyegzőnek lakodalmára hívat, hanem tulajdon maga házas
ságába-is vészen minket, ha meg nem vettyük hivatallyát,

A házasság szerelmének sengéje és gyönyörűsége leginkáb
gerjedez a mátkaságban. Azért Isten, 20seas-által, sűrü fogadásokkal 2 Oseee, 2. v.

háromszor mongya egy-más-után, hogy minket jegyesévé fogad: 19.20.

Sponsabo te mihi in sempiternum: sponsabo te mihi in justitia:
sponsabo te mihi in fide ; eljegyezlek, úgy-mond, örökös mátkámmá
tészlek, jegy-ruhájúl és jegy-gyűrűjűl hitet és igazságot adok
néked; és nevezet-szerént akkor mongya, hogya sidó népet mát-
kájává fogadta, 3 mikor ő-érette mindenét elhagyván Egviptom-cesi, •Jere. 2. v. 2.

elment vélle a pusztába.
Az Új Testamentomban Keresztelő János, "vő-legénynek vagy • Joan. 3. v.

mátkának nevezte Christust; maga Üdvözítőnk azzal mentette tanít- 29.

ványit a bőjtöléstűl, hogy, 5 Cum auferetur ab eis sponsus, tunc 5 Matt. 9. v.

[ejunabunt : mikor a vő-legény eltávozik tóllök, akkor bőjtölnek, 14. 15.

magát nevezvén vő-legénynek. Világos szókkal írja Szent Pál,
6 2. Cor. 11.

hogy, 6 Despondi VOS uni uiro, virginem, eastam exhibere Christo ; v.2.
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mátkát szerzett nékünk, a Christust, kinek jegyesi lettünk, hogy
tiszta szűzességünket néki tarcsuk.

De mivel a házasság állandób a mátkaságnál, hogy Istennek
örökös jó akarattyán megnyugodgyunk: a mely lelket bűnök rút
ságából kitisztít, azt kívánnya attúl, hogy őtet más néven ne híja,

lOsere, 2. v. hanem, l Vir meus, férjének, ő-maga pedig azt mongya, 2Ego uir uester,
2 Jere.

1tv.14. hogy ő a mí férjünk. Ennél-is világosb szókkal azt mongya Ezechiel
"Eaech.iű.v.B, Proféta-által: 3 Juravi tibi .. ingressus sum pactum tecum: et facta es

mihi.. hogy megeskütt velünk, kötést tett, feleségűl vett minket.
4 Bern. Dom. Szeme-előt viselvén Szent Bernard ezeket, felkiált: 4 Sponsus

IE' ~ost cOctav. est Christus ,. Sponsa vero) nos ipsi sumus. Omnes simul una sponsa,
_plph. one.

2. sub initium. et anima singulorum, quasi singula sponsa. Multiem hac sponsa
sponso suo inferior genere, inferior specie, inferior dignitate: atta-

6 Num.12. v. 1. men propter 5cethiopissam istam, de longinquo Filius tetern« regis
venit: et ut sibi desponsaret iltam; etiam mori pro ea non timuit.
Moyses, uxoris A!,thiopissce non potuit muiare colorem: Christus
vero quam adamaoii, ignobilem adhuc et fcedam, gioriosam sibi
exhibuit : Christus a vő-legény, meny-aszszonyok mí vagyunk. Min
nyájan egy meny-aszszony; mindenikünk lelke magán meny-asz
szony; noha nemzettel, szépséggel, méltósággal igen aláb-való
mátkáj ánál ez a meny-aszszony: de semmivel böcsülletesb nem
lehetett lelkünk, mint hogy Isten ezt eljegyzette. Semmivel inkáb
nem magasztaltatik Istenünk szerelme, mint hogy lelkünket házas-

6 Bern. Ser, 83. ságába vette. Mert, 6 Sunt gradus in amore: sponsa in summa stat,'
in Candt~e. ultra a fiak és atyák-, az urak és szolgák-közöt szeretet vagyon: de a

me IUm. -
jegyes mátka és vő-legény szeretete felsőb és elsőb helyt foglal,

7 Eph. 5. v. 31. mivel 7 apját, annyát és minden jó-akaróit elhadgyák egy-másért
Matt. 19. v. 5. és ketten eggyé lésznek a házasok.

Arra a nagy állapatra, erre a dücsösséges méItóságra, az Isten
Fiának menyegzejére hívattya Isten az embereket. De oh vakság!
oh hála-adatlanság! Sokan ezt a menyegzőt ezt az Istennek drága
javaiból készíttetett lakodalmot, melyben az igazsággal, szeretettel
és minden mennyei ajándékokkal bévségesen hizlallya Isten a lel
keket, kevesebre böcsüllik a majorkodásnál vagy kereskedésnél
és a világi hasznokért hátra-hadgyák sokan az Isten hívatallyát.
Némellyek gyilkossággal és árúltatással súllyosíttyák hála-adatlan
ságokat. Találtatik oly bóldogtalan-is, ki noha bément a menyegzős

házba, de mocskos öltözetinek rútságával gyűlőlséget és örök
veszedelmet szerzett fejére.
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Mind-ezekből szép, üdvösséges tanuságokat vehetnénk. Én Propositio.

rövideden a mái napon csak két dologrúl szóllok : először meg
mutatom, mely méltán mondatik Isten lelkünk jegyesének: mioel
tekéltetesen megtellyesíti, valamit a lelki házasság kíván. Másodszor,
rövideden megmondom, micsoda készűletek kívántatnak tőllünk, hogy
kedves jegyesi légyünk Istennek. Ezeket elvégezvén, tanuságunknak
vége lészen.

Az Istennel-való lelki házasság állapattyát, úgy tetczik, jobban I. RÉSZE.

meg nem érthettyük, mint a testi házasság tisztiből ; mivel a Szent
Pál mondása-szerént az emberek házassága, nagy Szentség: 1 In I Eph. 5. v. 31.

Christo et Ecclesia : de annak jegyzése Christusban és az Anya
szentegyházban tellyesíttetik.

Az igaz házasság kötelessége, úgy tetczik, fő-képpen három
dolgot kíván, mely három dolog tékélletesen találtatik az Isten
nek lelkünkel-való házasságában.

Először: kívántatik a házassághoz, hogy jó akaratból, örökös
eggyességre adgyák és egybe-kössék magokat, a kik házasodnak;
hogy, 2 Sint duo in carne una, ketten eggyé légyenek, és úgy sze- 2 Eph. 5. v. 31.

ressék egy-mást, mint magát szereti akár-mellyik; mivel eggyek Matt. 19. v.5.

lévén, 3 Qui suam uxorem diligit, seipsum diligit,. a ki házas-társát 3 Eph. 5. v. 28.
. 't t' Col. 3. v. 19.szeretí, maga szere 1.

Ezeket Isten tekéIletesen megtellyesíti az eljegyzett léleknek.
Mert ő úgy szereti lelkünket, hogy mikor a Szent Irás tulajdon
néven akarja nevezni Istenünket, azt mongya: 4 Qui amas animas, • Sap.l1.v.27.

hogy ő lélek-szerető. üly nagynak mongya pedig ezt az ő sze-
retetit, 5 hogy, ha az anya elfeletkezhetik-is szülöttérűl, ő el nem 5 Isai. 49.v.15.

feletkezhetik jegyesérűl: mert az ő emlékezetit nem jegy-gyűrő-

ben viseli, mely elveszhet és romolhat, hanem, 6 In manibus meis 6 v. 16.

descripsi te, maga kezére írta őtet.

Isten részérűl örökös és állandó ez a szövetség. Azért mongya
Oseas-által: 7 Sponsabo te mihi in sempiternum : hogy örök házas- 70sere,2.v.19.

ságra jegyzi lelkünket; és hogy hitivel-való kötelezéséből erős

bátorságunk és vigasztalásunk légyen, azt mongya: 8 Juravi tibi, 8 Heb. 6. v. 8.

et facta es mih»; hogy megeskütt nékünk és hittel vett házasságába. Ezech. 16. v. 8.

A kit Isten eljegyez, mint a világosság a levegő-éggel, mint
a tűz a tüzes-vassal, mint a test a lélekkel, eggyé lészen Istennel
a tiszta szeretet-által. Mert, 9 Qui adlueret Domino, unus spiritus est ; 9 1. Cor. 6. v.17.

valaki Istenhez ragaszkodik, egy lélek vélle: 10 nem él immár az, !o Gal. 2. v. 20.

hanem ő-benne él Christus, a ki kezdője, végezője és fő-oka mind-
Pázmány Péter művei,VII. kötet. 67
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azoknak, a miket ő-általa, mint eszköz-által cselekeszik Isten.
Azért a ki jegyese Istennek, noha test-szerént él, de nem a test
indúlati- és kívánsági-szerént él, hanem Isten kedve-szerént; mivel,

I Rom.8. v. 14. l Spiritu Dei agitu«, Isten lelkétűl, mellyel eggyesült, indíttatik
és viseltetik mindenekben.

Másodszor: a házasság kötelessége azt hozza magával, hogy
nem-csak, Unum sint quo ad se, sed et quo ad sua ; magok, hanem
minden egyéb marhájok egy légyen, eggyüt lakjanak, egy-más
társaságában éllyenek, egy-más terhét künnyebbítcsék, egy-mást
segítcsék, köz légyen jószágok és méltóságok, egy ház, egy asztal,
egy ágy, egy erszény, egy láda légyen nállok. Mely nagy kün
nyebség és öröm légyen a házasok eggyüt-létében, kitetczik abból,
hogy mikor a szerető házasoknak el kel egy-mástúl távozni, szo
morkodnak, sopánkodnak, köny-húllátásokkal áztattyák orczájokat.

Nem vólt és nem lészen, a ki ennek a kötelességnek úgy
megfelelt vólna, mint megfelel az Isten: szeretettel-, lélekkel- j aka-

2 Heb. 2. V.11. rattal-való eggyesség vagyon az isteni házasságban. Mert, 2 Qui
sanctificat et qui sanctificatur. ex uno omnes : mint a patak a for
rással, úgy a szentelő Isten egy a megszentelt lélekkel. Sokszor
a világi házasok, noha test-szerént egy házban és ágyban vannak,
de kedvek és akarattyok meszsze jár egy-mástúl : sokszor egy
másnak terhére vannak inkáb, hogy-sem künnyebségére; de az
Istennek lelki házasságában minden kívánságok egy nyomban jár
nak: semmi ellenkezés, semmi viszszálkodás és egyenetlenség ot
nincsen, úgyannyira, hogya kit Isten jegyesévé fogad, annak

"lsai.62.v.2.4. mingyárt uj nevet ád, és azt) 3 Voluntas mea in ea ; 4 Vir uoluntatis
4 Isai.46. v. 11. mece ; akarattya-szerént-valónak hívattya.

Menyíszer láttyuk, hogy a házas emberek vagy szükséges
dolgokért és közönséges hivatallyokért, vagy othon megúnakozván,
ég-változtatásért eltávoznak és hoszszú ideig nem láttyák egy-mást?
Az pedig múlhatatlan, hogy valamely későn, de a halál elszakasztya
kötelét házasságoknak. Az Istennek lelkünkel-való házasságában
semmi efféle nem lehet. Mert soha tőllünk el nem távozhatik a mí

6 Act.l7. v. 27. jegyesünk, 6 Non lange est ab unoquoque nostrum " soha meszsze
nem mehet tőllünk, hanem minden üdőben velünk és bennünk
vagyon. A halállal pedig nem-hogy elvégeződnék, de sőt meg
erőssödik és válhatatlanná tétetik ez a lelki házasság.

Továb: a világi házasok sokszor egy-más terhét nem kün
nyebbítík, hanem öregbítik; de a mí Istenünk minden terhünket
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eggyüt viseli velünk. Innen vagyon, hogy az ő szolgálattyát Iga
nak nevezi: akarván ezzel ismértetni, hogy mint az igát ketten
vonszák, úgy az ő szolgálattya súlIyát nem magunk visellyük,
hanem (hogy így szóllyak) ő-is velünk egy igába fogja magát,
hogy minket segítesen. Mert erőtlen gyarlóságunk el nem bírná
a parancsolatok súllyát, ha Istennek fáradhatatlan hatalmas kezei,
mellyeknek semmi nem nehéz, hozzá nem segítene; sőt a mint
maga mongya, l Exaltans Jugum in maxillis, ha fel nem emelné l Osere,11. vA.

nyakunkrúl annak súllyát.
Végezetre: ha a testi házasok böcsülleteket és javokat közlik

egymással, úgy, hogy a király felesége királyné, és a rnenyíre
szüksége vagyon, minden királyi jókban részes: Isten-is az ő mél
tóságit közli jegyesivel, a menyíre emberrel közölhetök. Mert nem
csak azt mongya kedvesinek : Vos estis lux mundi, hogy ők a
világ fényességi, hanem, 2 Dixi, dii estis, isteni nevezetit-is nékik 2 Apoe.5. v.FO,

adgya, királyokká tészi őket. Minden érdemét, minden lelki aján- cap. 20. v.4.

dékit oly béven közli, hogy Szent Pál azt meri mondani a Christus
jegyesinek : a Omnia vestra suni ; hogy valami jó vagyon az Isten a l. Cor. 3. v.

tár-házában, vagy it, vagy a következendő bóldogságban, az min- 22.

denestűl övék; az ő hasznokra és dücsösségekre rendeltetett. És
mind-ezekért egyebet nem kíván a mí jegyesünk, hanem csak arra
kér, 4 Preebe mihi cor tuum, hogy szívünket néki tarcsuk és az Ő 4 Prov. 23. v.

szeretetiben foglallyuk. 26.

Harmadszor: házasság törvénye az, hogy mindenben állandó
hívséggel légyenek egy-máshoz a házasok. Mely hívség nem-csak
abban ál, hogy kötelességeket meg ne sércsék idegen lángakkal,
hanem azt-is kívánnya, hogy aki 6 feje a házasságnak, úgy-mint 5 Eph 5. v. 23.

a férfi, óltalmazza, tanítcsa, oktassa feleségét. Mert Szent Pál
hagyása az, 6 hogy, ha valamit nem ért az aszszony, 7 Virum 6 l. Cor. ll.

inierroget, urátúl tudakozzék. Arany-szájú Szent János g kötelesnek v.3.
7 l. Cor. 14.

mongya a férfiat, hogy feleségét ezekre tanítcsa : 1. Hogy az igaz v.35.

gazdagság nem arany, ezüst, hanem az Isten félelme és szerelme. 6 Chrysost. in
.•. cap. 5. ad Eph.

2. Hogy a világi nyomoruságok nem gonoszok, ha bekevel viseltetnek.
3. Hogy nem a fris őltözet ékesíti az embert, hanem a bűnöktúl-való

tisztaság. Efféle igazságok tanítását kívánnya a házasság hívsége.
Az-is a hívséghez illik, 9 hogy a férfi oly gondot viseIlyen 9 Ephes, 5.

házas-társára, mint maga testére. Azért szükséges táplálását meg- v.28.

adgya, betegségében segítese, rendihez- és állapattyához-képest
10 Colos. 3.

illendő őltözettel és ékességekkel szépen jártassa; 10Amarus non sit v. 19.

67*
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ad il/am, vadúl ne visellye magát, hanem inkább minden illendő

módokkal kedveskedgyék néki; nem-csak azért, hogy ezzel ismér
tesse jó akarattyát, hanem azért-is, hogy künnyebben szenvedgye
attyátúl, annyátúl és minden attyafiaitúl elválását; hogy szomorú
kedvetlenséggel és háborodott elmével ne légyen, hanem férje jó
akarattyát tapasztalván, vígan és kedves szeretetből szolgállyon és
engedgyen néki.

Mind-ezeket punct-szerént megtellyesíti Isten lelki jegyesével.
I 2.Tim.2.v.13. Mert, 1 Fidelis et verax, hív és igaz-mondó. Jegyesével pedig
~~~~~~~'6~~~~: ugyan 2 megesküszik a hívségre. Igazán hív vagy én Istenem, úgy
a Bern. Serm. mond Szent Bernárd, mert, 3 Ubique recordans mei.; ubique zelans
17. in Cantica. salutem meam, adversus hornines superbos et sublimes angelas. in

sub finem. cielo et in terra expugnas impugnantes me: ubique subueniens, ubi
que assistens. ubique a dextris es mihi, ne commouear ; mikor az
ördöggel harczolok, segítesz; mikor nyavalyákba esem, künnyebbí
tesz; mikor veszedelmes igyekben forgok, mellettem forogsz és
őrizsz, 4 mint szemed-fényét, hogy el ne veszszek. Azért méltó,
hogy mí-is ennek a hívségnek igaz élettel és jámbor cselekedetekkel
megfelellyünk.

Ki-győzné elő-számlálni, menyi sok szép tanításokkal oktattya
Isten az ő jegyesét? Nem hiuságos dolgokra, nem üdő-vesztő

mulatságokra vagy gyermeki alakoskodásra taníttya pedig, hanem,
ti Isai.48. v.17. 5 Docens te utilia. gubernans te in via, qua ambules ; hasznos, szük

séges és üdvösséges tudományokra taníttya.
Ha bűnbe esünk és jegyesünktűl elszakadván, ördög-után

járunk: eszűnkbe jutattya, mely nagy kötelességünk vagyon Iste
nünkhöz, a ki minket teremtett, táplál, óltalmaz és Szent Fia Véré
vel megváltott. Megismérteti, mely veszedelmes, ha Istent elhagy
ván, ördögnek szolgálunk, ki egyebet nem keres kárhozatunknál.
Előnkbe adgya, mely gyalázatos, ha lelkünket a büdös test szol
gálattya-alá vettyük, mely nyughatatlan élet, mely bóldogtalan
halál, mely rettenetes itílet , mely bizonyos kárhozat követi az
istentelen életet. Arra-is felnyittya szemünket, minémű szép dolog
az Istennel jól lenni; minémű nyugodalmas a jó lelki-isméret;
minémű nagy vakság: árnyékért konczot, múlandó és rövid-ideig
tartó gyönyörűségért örök életet veszteni?

Efféle szép tanuságokkal ébreszti a viszsza-térésre elesett mát
káit a mí jegyesünk. És, noha az emberek vagy viszsza nem
fogadgyák feleségeket, rnely a házasság- rontással latrához adta
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magát, vagy ha viszsza-fogadgyák-is, sokszor szemekre vetik go
noszságokat és keserves emlékeztetessel hidegitik a szerelmet: de
a mí jegyesünk arra köti magát, hogy azt-is, a ki sokszor által
hágta a házasság törvényét, a ki sokszor fertelmes bűnökbe esett,
csak térjen viszsza, 1Ego suscipiam te) viszsza- fogadgya, házas- l Jerem. 3. v. 1.

ságába vészi ; és, a mi csudálatosb, azzal ajánlya magát, hogy,
2 Sponsabo te mih», nem úgy fogadgya-viszsza, mint az emberek, 2 Oseee, 2. v. 2.

kik, mikor házasság-törő feleségekkel megbékélnek, újobban el nem et 19.

jegyzik őket; hanem úgy fogadgya viszsza és úgy kedveskedik
néki, mint-ha akkor lenne mátkája; és elébbi esetit mindenestűl

eltemeti, soha szemére nem veti.
Nem-csak az elesett jegyesét biztattya és oktattya a mennyei

vő-legény, hanem azokat-is, a kik híven és tisztán viselik házas
ságokat, belső izgatásival szűnetlen ébreszti és oktattya, hogy az
elkezdett jóban végig maradgyanak és naponként nevekedgyenek.
Azért, 3 jegyesének ajtaja-előt álván, így kolompoz szívében: meg- 3 Apocal. 3.

gondold, hogy én jegyesem vagy és nem szabad mást szeretned, v. 20.

hanem engemet, vagy én érettem egyebet; nem szabad mással
nyájaskodnod, más-után járnod, hanem minden igyekezeted és
szándékod, minden kedved és örömed csak az légyen, hogy nékem
kedvemet talállyad. Miképpen te-reád én oly gondot viselek, mint-ha
sohúlt, senki más nem vólna, a kire vígyáznék: te-is az én szol
gálatomra és kedvem keresésére úgy fordítesad minden gondolatidat
és igyekezetidet, 4 Quasi ipse solus essem) mint-ha senki sem vólna 4 Bernardin.

más én-kivűllem; és az én kedves szolgálórn mal gyakran azt kiál-
csad: 5Prater te alius non est ; Istennél töb senki nincsen, a kihez 5 Judit. 5. v. 29.

én kedvemet ragaszszam, hanem Istent és Istenért szeretek minde-
neket. Valami azért elvonszon én-tőllern, azt úgy távoztasd, mint
a halált: hanem aítatos imádságok- és buzgó kívánságok-által csak
én-velem nyájaskodgyál, Én-előttem magadat igen megalázzad ; hála-
adással vegyed látogatásimat ; naponként-való szolgálatoddal töb és
nagyob ajándékomhoz alkalmaztasd magadat, bizonyos lévén abban,
hogy soha nékem annyit nem szolgálhatsz, hogy ezer-annyival
nem tartoznál; mert hozzád-való sok jó-akaratim- és téteményimhez-
képest minden munkád és szenvedésed semmi. Ilyen és ezeknél
felségesb tanításokkal oktattya a mennyei vő-legény az ő jegyesét.

Ki tudná elő-számlálni, mely nagy gond-viselésekkel vígyáz a
mi lelkünk jegyese, hogy szükséginkben meg ne fogyatkozzunk?
Ha a szokott és közenséges gond-viselés mindenre nem érkezik;
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II. RÉSZE.

'3. Reg. 19.
v. 5.6.

2 Dan. 14.
v.35.

~ 3. Reg. 17.
v. 4. 6.

angyalát bocsáttya, hogy jegyesének kenyeret vigyen, 1 mint Illyés
nek ; főttet vigyen, mint 2 Dániel-nek; még ama ragadozó, torkos
3 hollókat-Is felindíttya, hogy húst, kenyeret vigyenek az Isten ked
vesinek. Lelki szükségünkre annál nagyob gongya vagyon, mennél
böcsülletesb a lélek élete, hogy-sem a halandó testnek romlandó-
sága. Azért segíti és óltalmazza minden veszedelmiben, bátoríttya
és vígasztaIlya minden szomoruságiban, felemeli és vastagíttya min-

• Isai. 62. v. 5. den esetiben. És, a mint ő-maga mongya, 4 Gaudebit sponsus super
sponsam et gaudebit super te Deus iuus ; minémű szerétettel és
örömmel nyájaskodik mátkájával a vő-legény, ollyan vígassággal,
oly kedves és únakozás-nélkül-való vidámsággal gyönyörködik Isten
az eljegyzett lélekkel.

Nem elégségesek az emberi szók azoknak a sok lelki ajándé
koknak számlálására, mellyeket Isten ád az ő jegyesinek, itt-is e

5 Apocal. 19. világon, de főképpen az örök bóldogságban, mikor, 5 Ccena nuptia
v. 7. 9. rum Agni, a Bárány menyegzéjének vacsorája szolgáltatik. It e

6 Apoc, 21.v. 2. világon kezdi ékesgetni lelkünket, "Sicut sponsam ernatam viro suo,
mint szekták a meny-aszszonyt ő1töztetni. És noha külső cseleke

7 Ps. 44. v. 10. detekre nézve-is, 7 In uestitú deaurato. a mennyei vő-legény jegyese
8 v. 14. kü1ömböző szép aranyas őltözetben vagyon, de, "Omnis gloria ejus

ab intus) belől, lelkében vagyon mind az a sok mennyei ajándék,
l. Pet. 3. v. 4. mellyel Isten ékesgeti szeretőjét úgy, hogy, Absconditus cordis

horn O) a szűben és lélekben rejtve vagyon minden szépsége. Em
beri szókkal akarván ismértetni Isten, mivel ajándékozza mátkáját,

9 Ezech. 16. azt mongya Ezechiel-által, 9 hogy külömböző szép ruhákba őltözteti

v. 10. 11. 12. őtet, patyolat inget ád reá, kezeire arany-pereczeket, nyakára arany
lánczokat, fülére arany-függőket, fejébe arany-koronákat tészen és

De filiis hujus minden szépségét reá rakja. Oh áldott lélek, mely a Christus
~datrlim.o~i6i, jegyese! Hová lehet annál nagyob felség, hová lehet annál nagyob

VI e sal, '-' .

v.18. édesség, mint azzal eggyesülni. a ki minden jónak forrása? Ki gon-
dolhat annál bátorságosb állapatot, mint a mindenhatónak felesége
lenni? Nem ok-nélkül kiáltya Isaias, hogy ő minden örömét kiönti,
lelki vígaságát kiterjeszti, mert üdvösség őltözetibe, igazság kön-

JOlsai.61. v.10. tösébe őltöztette Isten őtet: 10 Quasi sponsam ornatani monilibus ;
mint meny-aszszonyt, felékesítette függőkkel.

De lássuk rövídeden, mi kívántatik tőllünk, hogy ezt a nagy
állapatot méltán és illendőjűl visellyük. Mikor Moyses egy rút sze
recsen aszszonyt vett vólna feleségűl, azt mongya a Szent Irás,

UNum.IZ.v.1. II hogy ezen a- húga, Mária igen zúgolódott, gyalázatna-k tartván,
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hogy Moyses efféle mocskos vérbe elegyítette nemzetségét: az em
berek-kozött is eléggé megszólattya magát a nagy úr, ha nemtelen,
rút és erkölcstelen feleséget vészen. De a mí Istenünk azzal nem
gyalázódik, ha úndok vétkekkel rútított lelket magához fogad. Mert
az emberek a nemtelent nemzetessé, a rútat széppé, a feslettet jó
erkölcsössé nem tehetik akarattyok-szerént, Isten pedig, l mihent a rút I Ezech. 16.

bűnökkel úndokíttatott, feslett erkölcsökkel útálatossá változott lelket v.18.

szereti és eljegyzi, mingyárt elvészi éktelenségét, béfedi mezítelenségét,
ékesíti rongyosságát, mingyárt tisztává, szenté, dücsösséges fényes-
séggel tündöklóvé tészi; csak ellen-tartó ne légyen a kit eljegyzett.

Hogy azért megércsük, mi kívántatik a mí részűnkrűl ehez a
lelki házassághoz, két példával akarom ezt rövídeden megmutatni.

Eggyik példát Isten ő-maga adta Moyses-által. Mert azt paran-
csolta, hogy ha az ő népe-közzűl valaki harczal fogott rabját 2 házas- 2Deut. 21.v.10.

társúl akarja venni, először a haját elberetváltassa, körmeit elme-
téltesse, elébbi ruháját éppen változtassa és egy-ideig apját, annyát
sirassa, az-után vegye-el. A Juda "nemzetségébdl származott orosz- 3 Gen. 49. v. 9.

lány, a Christus JESUS, erős harczal nyerte a mí lelkünket. Ezzel Apoc. 5. v. 5.

akar lelki menyegzőt szolgáltatni. És mivel nem azért jött, hogy
a törvényt felboncsa, 4 hanem hogy bétőlcse, megkívánnya tőllünk, 4 Matt. 5. v. 18.

hogy lelki értelem-szerént megtelyesítcsük, a mit efféle házasságrúl
parancsol. Azért ha ő jegyesi akarunk lenni, hajunkat elberetvál-
lyuk, az-az világi sok heába-való gondokat elmetéllyünk, mert
ezek elvonszanak az isteni dolgok szorgalmatosságátúl. Körmein-
ket elmetéllyük, az-az értelmünket és akaratunkat czirkalomra
vegyük; ne hadgyuk szabadgyában nyargalni okosságunkat az
isteni dolgokban, ne bocsássuk boszszú-állásra és körörnsélésre*
akaratunkat, hanem a hitnek engedelmessége-alat a keresztyén sze-
lídség egy-ügyűségében szolgállyunk Istennek. Annak-felette leves-
sük azokat a köntösöket, mellyekben rabságra jutottunk. A belső

kevélységet, a világi feslettséget hátra- hadgyuk és, 5 bt novitate ö Rom. 6. v. 4.

oitce, uj életben járjunk, gyűlőlvén és útálván, fi Maculatam tuni- 6 Judee, v. 23.

cam, azt a mocskos őltözetet, melyben a világ fiai fársángolnak. És
a mint Szent Pál írja, 7In carne, non secundum carnem oiuamus ; '2.Cor.lO.v.3.

a testben ne visellyünk testi életet, hanem it kezgyük jövendő

dücsösségünk életét gyakorlani. Végezetre sirassuk, hogy ördög
fiai vóltunk és a Szent 8 Dávid intése-szerént, Obliviscamur popu- 8 Ps. 44. v. ll.

Ium et domuni Patris; elfeletkezvén elébbi atyánkrúl és annak cse-
* Körömélesítésre, azaz veszekedésre,
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l Philip. 3. v. 8. lekedetirűl, mindent elhagyunk Istenen-kivűl, l mindeneket, ut ster
cora, úgy tarcsunk mint ganéjt, értelmünket és érzékenségünket
arra fordítcsuk, hogy amí jegyesünknek kedvét talállyuk.

Másik példát a világi házasságok hasonlatosságából vehetünk.
Mikor valakit férjnek adunk, erővel és félelemmel, fenyegetéssel
és döföléssel nem kénszeríttyük, hanem a mint a Szent Irásban

2 Gen. 24. v.17. olvassuk, 2 Sciscitati sunt puellam, vís ire? tellyes szabadságban
hagyván, megkérgyük a leánt, ha hozzá akar-e menni a nevezett
személyhez? És ha kedve vagyon, úgy és nem külömben adgyák
férjnek. A pap-is, mikor egybe-köti a házasokat, megkérdi elsőben,

ha szereti-e jegyesét? És addig egybe nem adgya, míg szereteteket
nem vallyák. Senki a Christus házasságába nem juthat, hanem,
a ki tellyes szabadsággal és tellyes szeretettel néki akarja magát
adni és nem-csak szájjal, hanem a szfvek-Iató Isten-előt lélekkel-is
azt kiáltya, hogy sem égen, sem földön más jegyest nem akar,

l Ps. 72. v. 26. hanem, aDeus cordis mei, pars mea Deus in ceternum : szívének ura
ságát csak néki adgya, minden örökség-helyet csak őtet választya,

4 Jerern. 3. v. 4. 4 Ducem virginitatis suce, tisztasagának őrzőjévé.

fi Bern. Ser. 83. Ezt a szeretetet írja Szent Bernárd, 5 hogy szerzője a lelki
in Cant. ante házasságnak. Mert, Anima, si perfecta diligit, nupsii. Vere spiri-
medium. et,
sub finem. tualis. sanctique connubii contractus est iste, ubi idem uelle et nolle

idem, unurn facit spiritum de duobus " ha Istent szereti a lélek,
férjhez ment Istenhez, mivel a lelki házasság törvénye az, hogy
két lélekből egy legyen, azont akarják és ne akarjak. Egyébbel
a szeretetet meg nem fizethetni, hanem szeretettel. És a ki mást
szeret, méltán kívánnya, hogy attúl ő-is szerettessék. Annak-okáért,
mint-hogy Christus igen szereti jegyesét, megkívánny a, hogy őtet-is

mindenek-felet szeresse mátkája, hogy gyakran ő-vélle nyájaskod
gyék, szemét és gondolattyát ö-rólla el ne fordítcsa, hanem az ő

mindenüt jelen-Iétét, az ő szépségét és kimondhatatlan jó-voltát szem
lelvén, ő-hozzá bocsássa fohászkodását, ő-benne helyheztesse örömét.

A világi házasságban azt láttyuk, hogy a meny-aszszony
minden mesterségét arra fordíttya, hogy őltözetiben, személyében,
maga-viselésében mindenek ékesen légyenek és legkisseb mocsok
se találtassék benne, mellyel mátkája szemét megsérthetné. Azért,

6 Esth. 2. v.12. rninek-elótte 6 Assvérus-eleibe vítetnének jegyesi, tizen-két hólnapig
mosogatták, drága olajokkal simogatták és gyengítették testeket.

7 Psa!. 44. v. 3. Holot azért az Úr Christus, a ki jegyese lelkünknek, 7 Speciosus
forma prce .filiis hominum, rninden embereknél szeb és tekíntetesb,
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32.

Pázmány Péter múvei. VII. kötet.

méltó, hogy az ő jegyese minden lelki szépségekkel ékes légyen;
úgy, hogy az ő jegyese méltán azt mondhassa néki: 1 Pulchra: I Cant.!. v. 9.

sunt gena: tua: sicut turturis ; szép a te orczád szemérmetessége,
mint a gerliczének: 2 Pulchri sunt gressus iui ; szépek a te lépésid 2 Cant. 7. v. 1.

és járásid, mert minden cselekedetid Isten akarattyának sinóra-
után vitetnek. Egy szóval: 3 Tota pulchra es, et macula non est in 3 Cant. 4. v.7.

te; éppen mindenben oly szép vagy, hogy fogyatkozás és macula
nem találtatik benned.

Keservesen panaszolkodik Isten Jeremiás-által, hogy, 4 Non 4 Jerern. 2. v.

obliviscitur virgo ornamenii sui et sponsa fascia: pectoralis ; noha
az eljegyzett leány el nem feletkezik ékes őltözetirűl és mocskos
köntösben nem mégyen mátkája-eleibe: de az ő népe semmi gon-
dot nem visel ékességére. Hallátok az Evangeliomban, mely ször-
nyű bűntetéssel rontá Isten a tisztességes öltözet-nélkül talált embert.
Nem néz Isten a testi köntösre ; a külső mocskossággal meg nem
bántódik, hanem azt kívánnya, hogy lelki őltözetünk tiszta légyen.
Vannak köntösi a léleknek és oly köntösi, mellyek szebben éke-
sítik, béfedik, óltalmazzák lelkünket, hogy-sem a külső ruhák tes-
tünket. És noha a test rútságát el nem vészi, hanem csak béfedi
a testi köntös: de a lelki ő1tözet letörli és elmossa a lélek rút-
ságát és oly új szépségbe őltözteti, melyhez hasonló semmi sincs
a világi szépségek-közöt. Ez a drága ruha nem egyéb, hanem a
lelki menyegző-szerzője: a szeretet. 5 Beatus, qui vigilat et custodit 5 Apoc. 16. v.

uestimenta sua ne nudus ambulet, et videant turpitudinem ejus ; 15.

bóldog, a ki ebbe öltözik, mert ez, 6 Vestimentum salutis, indu- 6 Isai. 61. v.

menium justitia; az igazság és üdvösség őltözete. E nélkül a lélek 10.

mezítelen, ocsmány, ékesség-nélkül píronkodó; egy szóval ollyan
éktelen és minden szépségtűl megfosztatott, minérnűt 7 Ezechiel és 7 Ezech. 16. v.

Isaias Proféta hoszszú írással előnkbe adnak. 4. Isai. 3. v.18.

Megtanulátok, keresztyének, micsoda menyegzőre híja Isten
az embereket; megértétek, mely igazán megfelel Isten az igaz
házasság kötelének ; azt-is meghallátok, mi kívántatik tőlletek, hogy
Isten jegyesi, sőt házas-társai legyetek. Azért meggondolván azt,
8 hogy senki a Bárány menyegzője vacsoráját Meny-országban meg 8 Apoc. 19. v.

nem kóstoIlya, valaki Isten házasságának szerelmét megveti, azon 7.9.

legyünk, hogy a világi gondok és szorgalmatosságok az Isten
menyegzejétűl el ne vonnyanak, hanem it az Istennel-való házas-
ság bívségében és csudálatos gyönyörűségében élvén, örökkön
örökké az ő szerelmének eggyességében maradhassunk. Amen.

68
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PÜNKOST-UTÁN XX. VASÁRNAP.

I Joan. 4. v.
46.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent János Evangelista, könyvének negyedik
részében. Melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdöben 1 vala egy királyi ember, kinek fia beteg
vala Cafarnaumban. Ez, mikor hallotta vólna, hogy judreá
ból Calil.eába jöne JESUS, hozzája méne és kéré őtet,

hogy menne-alá és gyógyítaná-meg az ő fiát, mert meg
kezd vala halni. Monda azért néki JESUS: ha jeleket és
csudákat nem látandotok, nem hisztek. Monda néki a
királyi ember: Uram, jöj-alá, minek-elötte meghallyon az
én fiam. Monda néki JESUS: meny-el, a te fiad él. Hín
az ember a szónak, mellyet monda néki JESUS és mégyen
vala. Immár pedig, mikor alá-menne, eleibe jövének az
ő szolgái és hirt tének, mondván, hogy él a te fiad.
Megkérdé azért tőllök az órát, me1yben megjobbúlt. És
megmondák néki; mert tegnap hét órakor hadta-el őtet

a forróság. Eszébe vévé azért az apja, hogy az vólt az
óra, melyben mondotta néki JESUS: él a te fiad. És hín
ő és egész háza-népe.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyből

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
füllel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsűk : kérjünk aítatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

Hogy Isten mindenüt jelen vagyon és ezzel szent életre köteleztetünk.

2 Greger. Ho- Csudálkozva tudakozik Szent Gergely : 2 mi az oka, hogy
mil. 28. in Christus ezt a királyi-embert, mely az ő fiának ily szorgalmatoson
Evangel.

kér segítséget, feddi és dorgallya hitetlenségérűl, azt mondván
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néki, hogy külömben nem hiszen, hanem ha csudákat látand ?
Mert a ki fiának életet kért Urúnktúl, kétség-nélkül elhitte, hogy
ő az életnek ura: Neque enim ab eo queererét salutem, quem non
crederet Salvatorem ,. mivel attúl nem kívánna szabadúlást, a kit
szabadítónak nem hinne, mindaz-által bizonyos, hogy ebben a királyi
emberben hitetlenség vólt és a csudatétel-után hitt, mind maga, mind
háza-népe.

Szépen megfejti ezt a kérdést Szent Gergely: 1 noha elhitte, l Gregor. ibid.

úgy-mond, hogy Christus meggyógyíthattya fiát, de oly véleke-
désben vólt, hogy külömben egésséget nem adhat, hanem-ha világi
orvosok módgyára a beteghez mégyen, annak nyavalyáit testi
szemeivel láttya és jelen-létében orvosoIlya. Ez az oka, hogy oly
esedezve kéri és nem egyszer, hanem egy-más-után hamar, két
ízben szorgalrnaztattya Urunkat, hogy siessen, mennyen a beteg-
hez, minek-előtte meghal: Minus itaque in illuni credidit, quem
non putavit salutem posse dare, nisi prcesens esset corpore ; nem
vólt tehát tekélletes hit abban, a ki nem itílte, hogy külömben
meggyógyíthassa Christus a beteget, hanem ha test-szerént hozzája
mégyen. Ha fogyatkozás nem vólna az ő hitinek tekélletességében,
Procui dubio sciret, quia non esset locus, ubi non esset Deus ; kétség-
nélkül tudná, hogy nincs oly hely, a hol Isten jelen nincsen.

Adná Isten, hogy sok emberekben ne találtatnék ez a hitetlen
ség, hanem minnyájan lelki szemeink-előt viselnők minden üdőben,

hogy az Isten mindenüt jelen vagyon, túd és lát mindeneket;
bezzeg sem a világi feslettségek és rút vétkek, sem az isteni dol
gokban veszedelmes restségek nem uralkodnának ennyire közöttünk.
De, miképpen 2 Adám az eset-után rejteket keresett, noha a nagy 2 Genes. 3.v.8.

bőlcs ember meggondolhatta, hogy heában bujdoklik Isten-előt:

úgy mí-is, noha értelmünkel által-láttyuk, hogy Isten-előt forgunk,
de erkölcsünket oly mocskoson visellyük, mint-ha Istennek 3 tiszta- 3 Habac. 1.

ságos szemei-előt rejtezve vólnánk. v. 13.

Mivel azért a keresztyéni tekélletesség és istenes szent élet
fő eszköze, sőt fondamentoma az, hogy eleven és vastag hittel
mindenüt jelen-lenni hidgyük Istenünket és minden cselekedetinket
úgy rendellyük, mint illik Isten szemei-előt élnünk: ez jelen-való
rövid órát csak annak magyarázásában töltöm, mely szükséges, mely Propositio.

hasznos minden cselekedetünkben meggondolnunk, hogy mindenkor
Istenünk-előt álunk és az ő láttára cselekeszünk mindeneket, Legye-
tek figyelmetesek a halgatásban.

68*
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Fondamentomúl kel tenni, a mit keresztyén hitünk tanít: hogy
l Prov. 15. v. 3. nem-csak 1 mindeneket úgy lát és szernlél Isten, hogy semmi titok
Eceli. 23.v. 28. fedezve nem lehet előtte hanem az Isten 2 nagyságának véze
Hebr. 4. v. 13. ' ~f
2 Ps. 144. v. 3. nincsen és bizonyos helyek határába nem rekeszkedik; mert o,
3 Baruch, 3. v. "Immensus, mérhetetlen és végetlen; 4 Ccclum et terram implet, az
4 Jer. :~..v. 24. egeket és földet bétölti. És, miképpen a mí testünknek minden

részeiben jelen-vagyon a lélek, éltet és elevenít minden tagokat:
Isten-is, felségesb és böcsülletesb móddal, minden teremtett állati

5 3. Reg. 8. v. ban vagyon. Az 5 egek egei őtet meg nem környékezik, mivel ő,

6 ~~. ,6 Excelsior etele, profundior inferno , longior terra, latior mari,
c:;\2. /'1~: az egeknél magasab, mélyeb a pokolnál, a földnél hoszszab, szé

7 Isa~ 6. v. 3. leseb a tengernél. Egy szóval, 7 Plena est omnis terra gloria ejus:
Sap. 1. v. 7. Spiritus Domini repleoit orbem terrarum : az egész főld kerekségét

tellyesen bétőlti az Isten, úgy hogy semmi ő-tőlle üressen nem
maradhat.

Ez az oka keresztyének, hogy az Isten azt mongya magárúl:
8 Jer. 23. v. 23. 8 Deus e vicino ego sum, et non Deus de lange,' közel és nem

rneszsze-való Isten vagyok én; sőt mindenek fülébe azt kiáltya:
9 Isai. 58. v. 9. 9 Ecce adsum ; ihon, mindenkor jelen vagyok. A pogány istenek,

in lucis, et excelsis. erdőkön és hegyeken akarták magokat tisztel
tetni, mint emberektűl távúl-lakozók, kikrűl méltán mondották, hogy,

10 Dan. 2. v.l1. 10 N<Jn est eorum cum hominibus conversatio, nem nyájaskodnak az
II Dcutor. 32. emberekkel. Nem illyen a mí Istenünk; 11 Non est Deus noster, ut dii

v.31. eorum,' és nincs nemzetség, melynek oly közel-járó Istene vólna,
12 Deut. 4. v. 7. 12 Sicut Deus noster adest nobis, mint a mí Istenünk, 13 kinek gyönyö
II Prov.8.v.31. rüs ége a velünk nyájaskodás; kirűl méltán mongya Szent Dávid:
14 Psa1. 118. v. '<Prope es tu Domine, hogy közel vagyon hozzánk. Azért a mí
15 NU~~·. V. 2. Istenünk a sidók 15 tábora-közepin emeltette sátorát Moyses-sel, a

váras-közepin építtette templomát Salamon-tvú. Mert, hogy igazán
16 Isai. 7. v.14. 16Emmánuel-, velünk-lakó Istennek ismértetné magát, szomszédsá
17~:~;. ~·1~~~9. gunkban illett házat éppíteni, hogy, 171gnis ejus in Sion, caminus

in Jerusalem,' mint igaz polgárnak, háza-tüze köztünk lenne, szom
szédságunkban laknék.

LS Act.l7. v. 27. Ezért mongya Szent Pál, 18 hogy az Isten senkitűl távúl nin-
csen: Non lange abest ab unoquoque nostrum,' mert ő-benne élünk,

19 Rom. 11. v. ő-benne mozgunk, ő-benne vagyunk. Nem-csak mí, hanem, 19 Ex ipso,
36. per ipsum, et in ipso sunt omnia,' minden állatok ő-tőlle, ő-általa,

ő-benne vannak. És, miképpen a hal, valahová úszkál, viz-közöt
marad; a madár, valahová röpűl, levegő-égtűl környékeztetik : úgy
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mí minnyájan, valahol járunk-kelünk, Istenben vagyunk. Azért
mongya Szent Dávid-dallAmos Proféta, hogy sohová nem mehet l PsaI.138.v. 7.

Isten-előt; mert ha égbe felmégyen, ot vagyon az Isten; ha pokolba Amos, 9. v. 2.

leszál, jelen vagyon; ha a főld és tenger végső határira röpűl, oda-is
Isten viszi és szent kezében tartya őtet. Miképpen azért a nap-fény-
nek világossága éppen és mindenestűl megtőlti a levegő-eget vagy
a tiszta cristályt; miképpen 2 a tengerben úgy által-hattya a víz 2 Sírnile Aug.,

nedvessége a spongiát, hogy annak semmi része nem marad szá- \ib. 7. Confess.
cap. 5.

razon, hanem a víz nedvessége éppen által-járja: azon-képpen a
széles világnak minden rejtekit betőlti az isteni természet jelen-léte.
3 Ipse manet intra omnia ; ipse extra omnia; ipse supra omnia " 3 Greg. 2. Mo

ipse intra omnia. Et supersor est per poteniiam " et inferior per ral.c.8.iníllud:
'J . 'J ' Egressus est

susteniationem: extcrior per magnitudinem,. interior per subtilitaiem ; satan.

sursum regens ,. decrsum continens: extra circumdans ; intus pene-
trans: unus idemque. totus ubique. prtzsidendo sustinens ,. sustinendo
prcesidens: circumdando penetrans; penetrando circumdans" az Isten
mindenben vagyon, de bé nem rekesztetik; minden-kivűl vagyon,
de ki nem rekesztetik; minden-felet vagyon, de fel nem emeltetik;
minden-alat vagyon, de le nem nyomatik. 4Az ég: ülő széke, a 4 Act. 7. v. 49.

főld: lábai sámolya. És, a mint a pogány bőlcsek-is által-látták, Isai. 66. v. 1.

5 Quocumque te fiexeris. ibi DEUM videbis occurrentem tibi. Nihil ab 5 Senec, !ib. 4.

illo oacat: opus suum ipse implet ,. valahová megyünk, Istent ot de ~=n~~~iis.

talállyuk. Semmi nem üres ő-tólle. Valamit alkotott, mindent meg- p

tőlt magával. 6 Scio preesides Deos, supra me, circaque me stare, •Sen. de Vita

[actorum dictorumque censores ,. mindennek tudni kel, hogy Isten beata. cap. 20.

felettünk és körűllünk vagyon; szónkat és cselekedetünket szám-
ban vészi és megitíli.

Ez azért a tekélletes igazság így lévén, nem kel Istenhez úgy
fohászkodnunk, rnint távúl-Ievőhöz , hanem soha az a gondolat
elménkből ki ne szakadgyon, hogy minden helyeken, minden dol
gok-közöt Isten-előt forgunk, a ki láttya és szemléli nem-csak külső

cselekedetinket, hanem belső indúlatinkat, vágyódásinkat.
Oka, miért kel az Isten jelen-Iétét mindenkor lelki szemeink- Utilitates ex

előt viselnünk, az: mert Isten ezt kívánnya tőllünk, sőt paran- eogita:ionDe.
prtesentize el.

csollya; mert az isten-félő szent emberek példája erre viszen; mert
a bűnöknek erősseb zabolája ennél nincsen; mert ezzel minden
tekéIletes jóságok gyakorlására eszteneztetünk.

A felséges Isten rövid és által-útat akarván Abrahám-nak mu
tatni, mellyen minden szentségek tekélletességét elnyerheti: azt
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8 Gen. 24. v, 40.

7 Gen. 5, v. 22.
24.

Gen. 17. v. 1. parancsolta néki: l Ambula coram me, et esto perfectus ,. úgy ély,
úgy járj minden dolgaidban, hogy szűnetlen eszedben forogjon,
hogy én-előttem jársz. És ne itíld, hogy ebben haszontalanúl
fáradsz; mert ha ezt miveled, tekéIletes lész, az-az minden jósá
gokkal tellyesíttetel, minden gonoszságtúl eltávozol. Mert a ki a
nap-fényen jár, világosságot és melegséget vészen a naptúl : azon
képpen mennyei bőlcseségek fényességét, isteni szeretet buzgóságát
vészi, a ki szűnetlen Isten-előt jár. Ugyan ezent kívánta Isten,

2Isai.43.v.26. mikor azt parancsolta kedvesének: 2 Reduc me in memoriam, hogy
a Cant. 8. v, 6. Istent mindenkor emlékezetiben tarcsa: 3 Pone me ut signaculum
Isai. 49. v. 16. super cor tuum, ut signaculwm super brachium ; és ha Christus
Joan. 6. v. 27. .." ,.
Pater sígnavit, vas-szegekkel kezere íratta a rm emlekezetünket, IUl-is szívünkbe

pecsétellyük, karunkra bélyegezzük az ő emlékezését, hogy soha
jelen-Iétérűl el ne feletkezzünk.

Közönségesen minden embertűl mit kíván Isten, hallyad Michéas
4 Mich. 6. v. 8. Profétátúl : megjelentem, úgy-mond, 4 ember néked, mit kíván Isten

tőlled, bizony azt, Soliicitum ambuiare cum Deo tuo, hogya te
Isteneddel szorgalmatoson járj, az-az rnindenkor meggondold és
szorgalmatoson gondold, hogy akár-hol jársz, egyedűl nem jársz,
hanem, Ambulas CU11l Deo tuo, a te Isteneddel jársz, ő-előtte,

ő láttára mivelsz mindeneket. Ugyan-erre nézett Bőlcs Salamon-is,
5 Prov. 3. v. 6. mikor azt parancsolta: 5 In omnibus viis tuis cogita Deum, et ipse

diriget gressus tuos; minden cselekedetedben Istenre nézj. És ne
itíld, hogy ez heába-való múnka: mert ha te ő-reá függeszted
szemeidet, ő igazgattya a te lépésidet, hogy meg ne ütközzél,

" Eccli. 14. v. meg ne essél. Másut a Szent Irás 6 bóldog embernek mongya, a ki
22. mindenkor azt gondoIlya, hogy láttya és szemléli Isten őtet, és

ezzel a gondolattal ébreszti magát az isteni szolgálatra.
Ezt mivelték minnyájan a régi Szentek.
Enoch-rúl olvassuk, hogy földön-létében, 7 Ambulavit cum Deo,

Istennel járt, az-az mindenkor szeme-előt viselte az Istent.
Noe-rúl azt írja Moyses, hogy igaz és tekélletes ember vólt;

8 Gen. 6. v. 9. vallyon miért? 8 Cum Deo ambulauit, mert Istennel járt, az-az soha
egyedűl nem vólt, mindenkor Istent jelen-lenni gondolta, ő-hozzá

adta magát, ő-vélle szóllott, beszéllett, őtet tisztelte és szerette.
Innen vólt, hogy ha Enoch elragadtatott Istentűl, Noe megóItal
maztatott az ő idejében eláradott gonoszságok veszedelmétúl és
az özönvizek romlásátúl.

Ábrahám azt mongya maga-felől, 9 hogy ő az Isten színe-előt
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jar. ÉS mikor unokája Jákob, Ábrahám-nak és Isaak-nak Isten-előt
való kedves szolgálattyokat említi, egyéb sok jóságokat elhagyott,
egyedűl csak azt említette, hogy ezek minden útakban Isten színe-
előt jártanak : 1 Deus, in cujus conspectu ambulaverunt Patres mei, I Gen. 48. v.

Abraham et Isaac: akarván ezzel ismértetni, hogy azokban min- 15.

den tekéIIetes igazság vólt, a kik Istent szemek-előt viselték és
ő-előtte, ő-vélle jártak.

Jákob Patriárka mindenkor szeme-előt viselte a Lábán-nal-való
kötés pecsétét: 2 Testis est Deus, qui prcesens respicit ; hogy Isten 2 Gen.31. v.50.

az igaz tanú, ki jelen-lévén, szemlél mindeneket,
Mít mongyak Moyses-rűl? Szent Pál Apostol magyarázván,

honnan vólt oly bátorsága, hogy Faraó-nak keménységével szem
ben-szállott; oly tekélletessége, hogy inkáb akart az Isten népével
gyalázatban élni, hogy-sem udvarnál királyi áIIapatban dücsösködni?
azt adgya okúl: 31nvisibilem enim, tamquam videns sustinuit; mert 3Heb.11v.27.

a láthatatlan Istent úgy viselte előtte, mint-ha szemmel nézte vólna.
Szent Jób nem egyszer írja, hogy az Isten 4 minden járásunkat 4 Job, 13. v. 27.

szemléli és lépésünket megszámláIlya. cap. 31. v. 4.
cap. 14. v. 16.

Dávid Próféta azt írja magárúl: 6 Providebam Dominum in Prov. 5. v. 21.

conspectu meo semper: propter hoc lectatunc est cor meum ; hogy D Psa!. 15. v. 8.

nem egy, vagy két napon, nem egyszer, kétszer napjában, hanem,
semper, szűnetIen, minden üdőben szeme-előt lenni gondolta az
Istent, és abból vólt minden nehéz igyében legnagyob vigasztalása.
Másut azt mongya, hogy 6 miképpen a szelgáló-leány szeme asz- 6 Psa1.122.v.2.

szonyára néz és attúl vár, úgy az ő lelki szemei mindenkor Istenre
függesztettek.

Illyés Prófétának és Eliseus-nak közönséges szó-járások vólt:
7 Vivit Dominus, ante cujus uultusn sto; 8 In cujus conspectu sta; 7 3. Reg. 18. v.

9Ante quem sta; él az Úr, a ki szine-elót állok. srbi;.5~.17.
Ezechias király-is engesztelni akarván Istent, minden egyéb v. 1.

sok jó-tétét hátra-hadta, csak arra emlékeztette Istent, lOhogy ő-előtte ::":~~'v~'I~:
járt, mint-ha ebben foglaltatnék minden-nérnű tekélletesség. ioIsai. 38. v. 3.

A vén Tobias üdvösséges tanuságokat akarván adni fiának,
azon kezdé oktatását: 11 Omnibus diebus vitce tuce, in mente habeto 11 Tob. 4. v. 6.

Deum; életednek minden napjain elmédben viseld az Istent, kit ha
cselekeszel, minden bűnöket eltávoztatsz, minden jókkal tellyes
lészesz.

Mit mongyak amaz istenfélő vén Simeon-fúl? ki azt kívánnya,
hogy, l2Cormn ipso) omnibus diebus vitte nostrce, életünk minden 12 Luc. 1. v. 75.
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napjain Isten-előt szentűl éllyünk, jelentvén ezzel, hogy úgy élhetünk
szentűl, ha mindenkor azt gondollyuk, hogy Isten-előt vagyunk.

I 2. Cor. 2. v. Szent Pál magárúl azt írja, hogy, 1 Coram Deo loquer, mikor szól,
17. Isten-előt szól; mikor emberekkel vagyon, az egekben nyájaskodik,

2 Phil. 3. v. 20. 2 Nostra conversatio in etelis est. Mely mondásokkal, úgy tetczik,
.1 Tob. 12. v. azt jelenti, a mit az Angyal mondott Tobiás-nak, 3 hogy noha

Hl. enni és innya, noha külső dolgokban szorgalmatoskodni láttatik
az Isten szolgája, de nem ebben ál az ő kedve, hanem a belső

és lelki szemek látásában, mellyel mindenkor Istent és a mennyei
dolgokat szemléli ; mint szinte az őrző angyalok, noha gondot

• Matt. 18. v. viselnek az emberekre, de, 4 Semper vident [aciem Patris, qui in
10. ccelis est, mindenkor nézik az Atyát, a ki Menyben vagyon.

Egy szóval: valamenyi Szentek vóltak, mélyen szívökbe óltot
5 Bem. Medi- ták, a mit Szent Bernard. mondott: 5 Sicut nullum est momenium,
tat.;~;i~·~ost quo homo non utatur Dei bonitate et misericordia: sic nullum debet

esse momenium; quo cum preesentem non habeat in memoria ; hogy
nincs oly szem-pillantás, melyben Istennek irgalmassága reánk nem
terjed; azért kötelesek vagyunk, hogy az ő jelen-Iétét mindenkor

6 Bern. in Spe- szemléllyük. 6111, omni actu, vel cogitatu, Deum adesse memoremur:
cula Mobnfiacho- Et omne tempus, quo de tp'so non cogitamas, perdidisse compute-
fum. su inem. , D

mus. Es veszett üdőnek tarcsuk, melyben Istenrűl nem gondol-
kodunk.

Ki győzné elő-számlálni sok és nagy hasznait annak, hogy
Istent mindenkor velünk lenni gondollyuk ? A mit a tererntésrűl írt

7 Gen. 5. könyvében mondott a Szent Lélek 7 Enok-rúl, hogy Istennel járt,
8 E~~1~:4.:~·16. azt így hozza-elő a Bőlcs: 8 Henock placuit DEO et tra~slatus est.

Enok kedves vólt Isten-előt és által-vitetett. Szent Pal hasonló
képpen írja, hogy rnikor által-vitele-előt azt mondotta a Szent

9 Hebr.11. v. 5. Irás, u hogy Istennel járt, Testimonium habuit , placuisse Deo;
bizonyság adatott, hogy Isten kedvében vólt. Ezzel azt taníttya a
Szent Lélek, hogy valaki Istennel jár és szeme-előt viseli terem
tőjét, kedves Istennél. Mert a Szent Irásnak mennyei nyelvén
mindegy, akár azt mongyad valakirűl, hogy Isten-előt jár, akár

10 Gen. 5. v.24. azt, hogy Istennél kedves. Azért, a hol a Szent Irás Enok-rúl 10 és
22. c.24. v. 40. Abrahám-rúl azt mongya, hogy Isten-előt jártak, azt a hetven sidó

bőlesek úgy fordították, hogy Isten-előt kedvesek vóltak. Ellenben
minden gonoszságok forrása és kút-feje az, ha ember Istenrűl

elfeletkezik és őtet jelen-lenni nem hiszi vagy nem gondollya.
Szent Dávid a gonosz emberek feslettségek okát adván, azt írja:
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Pázmány Péter művel. VII. kötet.

l Non est Deus in conspectu ejus, inquinatce sunt vice illius omni l Psal.9. v. 25.

tempore, hogy mivel Isten nincs szemek-előt, minden üdőben fer-
telmes úttyok; mert mint a délczeg ló zabola-nélkül, mint a hajó
kormány-nélkül veszedelembe esnek, úgy a ki Istent szeme-előt

nem viseli, semmi gonosztúl meg nem tartózik.
Minek-utánna Isten megjelentette vólna Ezechiel Profétának,

menyi rút úndokságokat cselekesznek naponként az Israel fiai, okát
adgya, miért vetemedtek ennyi gonoszságra. Azt rnongyák, úgy-
mond, 2 Dereliquit Dominus terram, non videt: elhadta Isten a föl- 3Ezech.8.v.12.

det és nem lát minket. Magyarázván ezt Szent Jeránimus, azt írja: cap. 9. v. 9.

ha a gonoszságba merűltek meggondolták vólna, hogy Isten jelen
vagyon és láttya őket, soha azokat nem cselekedték vólna. Isasas
Proféta írja, hogy abban bizakodnak az istentelenek, mikor gonosz-
ságban úsznak, hogy, 3 Non est qui videat, senki nem láttya őket. 3 Isai.47. v. 10.

És, a mint Szent Jób 4 kifejezi, nagy bátorsággal azt beszéllik : ~:~~;.9i2~~~::
mit túd Isten a mí dolgainkban? az egek sarkai-körűl sétál és 4 Job,22.v. 13.

mí-reánk nem vígyáz. Ez, mely nagy bolondság légyen, sok szó- psa~i~J~i~: ll.

val megmutattya a Bőlcs: a fajtalan ember, úgy-mond, azt tudgya, Psa!. 93. v.7.

hogy az étszakának setétsége vagy a kő-falok elrejtik és senki Eceli. 23. v. 25

nem láttya őtet; nincs értelme, hogy inkáb fél az emberek sze- et seq.

meitűl, hogy-sem az Istentűl. Mert az Isten szeme, mint a nap,
mindent által-lát és a szívek titkát nézi. Ha Adám el nem búj-
hatott Isten-előt, 5 senki ne reménlye, hogy Istentűl rejtve lehes- 5 Gen. 3. v. 8.

. 1" lőtt 't"'l' . t PsaI.138.v.12.sen, mrve o-e o e a sete ség-ts VI agos, mm a nap.
Miképpen azért a gonoszságra semmi nem nyithat tágasb

útat, mint mikor Istenrűl elfeletkezünk és őtet jelen-lenni nem
gondollyuk, úgy a bűnök távoztatására, a tekélletes igyenes erkől

csökre semmi inkáb nem izgat, mint ha a jelen-lévő Istent hitünk
szemeivel mindenkor mellettünk, sőt bennünk láttyuk.

Pogány bőlcs írja, hogy kevés bűnt cselekednének az embe
rek, ha mindenkor sokan reá néznének, mert a szégyen megtar
tóztatná a gonosz vágyódásokat. Azért tanácsollya, hogy valamely
tekíntetes jámbor embert válaszszunk és mindent úgy cselekedgyünk,
mint-ha az reánk nézne: 6 Aliquis vir bonus eligenaus est, ac sem- "Seneca.ep.l L

per ante oculos habendus ; ut sic; tamquam illo spectante oioamus
et omnia tamquam illo uidente faciamus. Magna pars peccatorum
tollitur, si peccaturis testis assistat. Aliquem habcai animus, quem
uereatur, cujus autoritate, etiam secretum suum sanetius jaeiat ,.
7 quem interesse cogitationibus tuis judices : mint-ha gondolatunkat-is 7 Epist. 25.
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látná. Hogy-ha egy embernek csak gondolkodással-való jelen-léte-is
nagy zabolában tartya a gonoszságot, menyível inkáb távoztattyuk

1 Seneca, a bűnöket, ha eszünkben forog, hogy, 1 Prope est Deus a te, tecum
ep. 41. initio. est, intus est. Nihil Deo clausum est, interest animis nosiris et me

diis cogiiationibus intervenit. Deus ubique et omnibus prasio est;
közel vagyon Isten hozzánk, velünk vagyon, bennünk vagyon,
mindenüt, mindenekben jelen vagyon. Vaj-ha ezt meggondolnók

2 Senec. ep. 10. és, 2 Sic viveremus cum hominibus tamquam Deus videa t, úgy
in fine. élnénk az emberek-közöt, mint-ha az Isten szemei mindenkor raj-

tunk volnának, nem vólna bezzeg ennyi fogyatkozás dolgunkban.
'SJgnat.ep.l3. Mert igaz, a mit 19natius 3 Mártir Írva. hagyott: Memento Dei et
qUreestad1H

t
ie- non peccabis; a ki Istenrűl emlékezik, nem vétkezik. 4Si Dominumronem. u ra

medium. preesentem et omnia videntem ac judicantem. semper cogitaremus,
4 S. Thom. aut uix, aut nunquam peccaremus ; ha a jelen-lévő és mindent

opusc. 58. c. 2. megitílő Istent gondolatunkbán viselnők, vagy igen ritkán vagy
soha sem vétkeznénk. Mert, vallyon találhatni-e oly szemtelen
aszszonyt, ki jámbor házas ura- vagy jegyes mátkája-előt merne
paráználkodni? sőt a ki értelmébe illetlen gondolatokat, akarat
tyába fajtalan kívánságokat bocsátana, ha tudná, hogy ezeket az
ő férje láttya? Ki vólna oly vakmerő, a ki bíró-láttára, sőt király
előt fosztani, tolvajlani merne? Lehetne-e annyi szíve és bátorsága
egy leánynak, hogy attya-, annya-előt éktelenséget cselekednék?
Megpróbálná-e valamely szolga, hogy ura-láttára ellopná vagy

5 Isai.33.v.22. megölné ura marháját? 5 Dominus judex noster, Dominus legifer
6 Jer 29. v. 23. noster, 6 Dominus judex et testis: Isten a mí bíránk, Isten a tanu,
72.Cor.ll.v.2.Isten a törvény-adó, Isten "a rni jegyesünk, kinek szeme-előt

8Isai.57. v.ll. semmi elrejtve nincsen; és noha most, 8 Tacei, quasi non videns,
9 Heb. 4. v. 13. halgat, mint-ha nem látná gonoszságunkat, de azért, "Omnia nuda

et aperia sunt oculis ejus, mezítetle.n és nyitva vannak mindenek
10 Mal. 3.v. 16. az ő szemei előt, 10 Soribitur liber monumenti coram eo ; és írton

írják ő-előtte a jegyző-könyvbe, ki mit mivel.
II Gen. 3. v. 10. Ha azért első atyán k II szégyenlette Isten-előt mezítelenségét,

ha egy ember jelen-létében és szeme-láttára nem merünk éktelen
séget mivelní : Ah, Úr Isten! ki merne az Atya, Fiú, Szent Lélek
Isten-előt, a tellyes Szent Háromság- egy bizony Isten-láttára vét
kezni, ha igazán hinné, hogy jelen vagyon és lát mindent az Isten?
Ez a világ bolondságának veleje, hogy emberek-láttára senki nem
mér paráználkodni, mert a szemérem kötve tartya gonoszságát;
Isten-előt pedig minden ocsmányságok meglésznek.
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Keresztyének, 1 Deus timendús est in publico, timendics est in l Aug. tom. 10.

prioatc. Procedis, uideris : iniras. uideris ; lucerna ardet, videt te ; Hornil. 46. de
Verbis Dom.

lucerna extincta est) videt te. lpsum time et vel timendo eastus esto:
aut, si peccare vis, queere ubi te non videat Deus, et fac quod ois ;
féllyetek Istentűl mindenüt: mert házatokban, jártotokban, setétben,
világosban, mindenüt lát títeket. Azért ottan féltetekben őrizked-

gyetek a fajtalanságtúl, vagy keressetek oly helyt, a hol Isten
nem lát, és ám ot bár mindent kedvetek-szeréut cselekedgyetek.
Ah! ki nagy gondolatlanság ez? Ha ki fajtalan kívánságoknak
enged és gonoszra vetemedik: 2 Erubescit tesiimonium erroris. Ac, 2 Ambros. in

si quem Forte spectatorem cognoverit Iacinoris sui, verecundia seque- Psa!. 118. in
J ' J I 1. Octonario.

stra t intemperantiam. Hominem uereris preesentem. Dei Patris et
Filii non uereris priesentiane? mihent láttya, hogy valaki nézi,
a szemérem kirekeszti a gonoszságot. Ha egy ember jelen-létével
megtartóztatol: micsoda gondolatlanság ez, hogy az Atya, Fiú,
Szent Lélek Istennek és az ő Angyalinak jelen-léte meg nem győzi

feslettséged indúlatit ?
3 Speciaculum f 'acti sumus Deo " világon éltünkben Isten szemei 31. Cor. 4. v. 9.

nézésének tárgyai vagyunk; szűnetlen reánk függeszti szernét a Hebr. 10. v. 33.

mí Istenünk. Azért, 4 Magna vobis est, si dissimularc non vultis, 4 Boétius.

necessitas indiota probitatis, cum ante oculos agatis judicis. cuneia
cernentis ; nagy kötelességünk vagyon a jámborságra, rnivel a
minden-látó bíró szeme-előt forgunk.

Tudgyátok-e, mi tartóztatá Susannát. hogy ama gonosz vének
kívánságának nem engedett: fi Qui deciinaueran: oculos, ut non vide- 5 Dan. 13. v. 9.

rent cceium ; kik lesütötték vólt szemeket, hogy az égre ne néz-
nének, és azt mondották, Nemo 110S vidd, senki nem lát minket P
Megmongya Susanna. mikor azt kiáltya, hogy job néki megöletni, v.20.

quam péccare ÚZ conspectu Domini. hogy-sem Isten színe-előt vét- v.23.

kezni. Urának adott kötelessége, az Isten Törvénye, meggyökere-
zett szemérmetességének tekélletessége erőssen tartóztatták Susannát
a gonosztúl ; de főb és felségesb okát, miért nem akar engedni,
csak azt említi: mert Isten-előt lenne az ő vétke. Hasonló-képpen
Szent Dávid sokat és nagyot vétett, házasság-töréssel és gyilkos-
sággal, de leginkább azt sirattya, 6 Tibi soli peccavi et malum. coram 6 Psa!' 50. V. 6.

te feci " hogy Isten színe-Iáttára vétkezett. Annak-utánna pedig
minden bűnök ostromi-ellen paísúl azt vetette: 7 Providebem Domi- 1 Psa1. 15. v.B,

num in conspectu meo semper ; hogy minden üdőben Istent szeme-
előt viselte, núnt-ha jelen-Iétét testi szemeivel nézte vólna.
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Idem habent
Vitee Patrum,
de Ephrcm,
sollicitato a

A Szent Atyák életében olvasom, hogy Pafnutius, isten-félő,

szent ember meg akarván téríteni Tais-nevű feslett-életű aszszonyt,
ki sokaknak veszedelmes hálója vólt: hozzá-adta magát. És mikor
a gonosz aszszony bujaságra kisztetné a szent jámbort, azt felelé,
hogy bátor, de külömben nem, hanem a piacz közepin, a hol leg
töb ember vagyon. Megáltalkodék az aszszony és azt mondá, hogy

scorto. életeért azt a szégyent és gyalázatot nem szenvedné, hanem ha
kedve vagyon, titkos helyt keressen. Akkor a szent ember tanítani
kezdé az aszszonyt, minémü nagy vakság és bolondság, hogy
a mit egy-nehány halandó ember láttára nem mér cselekedni, azt
a felséges Istennek-, az emberi váltságért megöletett Christus JESUS

nak-, a mennyei Angyaloknak-láttára nem általlya cselekedni?
Magába szálla az aszszony, megszáná bűnét, Istenhez tére és
sanyarú penitencziát tarta egész életében.

I Cic. 3. Offic. Giges-nek, írja Cicero, l hogy oly gyűrűje vólt, mellyet mikor
sub initium. újában viselt, senkitűl nem láttatott, és ennek segítségével sok

latorságok-után végre lidiai királyságra jutott: Hunc aunulun« si
habeat sapiens, nihilo plus sibi ticere putet peccare, quam si non
haberet : honesta enim bonis viris, non occutta quceruntur ; ha illyen
gyűrünk vólna, sem kellene vétkeznünk, hanem a jóság szerelmé
ből tisztességesen kellene élnünk: mennél inkáb tartózkodnunk kel
a gonoszságtúl, eszűnkbe jutván, hogy Isten-előt forog minden
dolgunk?

Nem-csak tartóztat a gonosztúl az Isten jelen-léte, de minden
tekéiletes jóságokat belénk plántál, úgy, hogy méltán csatornának
mondhattyuk az ő jelen-létének emlékezését, mellyen reánk szál
lanak a mennyei áldások; esztennek, vagy sarkantyúnak nevez
hettyük, mely izgat és serkeget rninden jókra. És a Szent Jób

2 Job, 8. v. 13. 2 rnondása-szerént, mint meghervadnak a virágok nedvesség-nélkül,
14. úgy nem lehet semmi szépség azokban, kik az Istenrűl elfeletkez

nek; mert az Isten jelen-létének gondolattya oly mennyei harmat,
mely-után virágoznak minden jóságok. Ah! Mely nagy fiúi böcsül
lettel és félelemmel viselnők minden dolgainkban magunkat, ha
meggondolnók, hogy mindenüt velünk vagyon az Isten? Mely igen
megvilágosíttatnék lelkünk, ha mindenkor ennek a mennyei napnak

3 Ps al, 33. v. G. szine-előt forognánk, és a Szent Dávid tanáesa-szerént 3 ő-hozzá

:l\llccedite,.e~ járúlnánk, nem testi lábainkal, hanem értelmünk szemlélésével és
1 ummanum.

akaratunk kívánságival ? Ha a rút fekete érezek megtisztíttatnak
a tűzben, ha a sárga viasz megfejérűl a nap-fényen: a mí lelkünk-is
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kivetkeznék fogyatkozásiból, tunyaságiból, késedelmességiből, ha
szűnetlen Isten-előt forogna. Vallyon micsoda indíthat isteni sze
retetre, ha az nem indít, hogy Isten mindenüt velünk vagyon,
reánk vigyáz, óltalmaz? Micsoda tehet alázatossá, ha az a gon
dolat meg nem aláz, hogy Isten-előt állunk, kihez-képest semmik
vagyunk? A királyok és császárok-előt még az igen nagy urak-is
alázatoson viselik magokat: mennél inkáb mí az Isten-előt? Az
imádság buzgóságára mivel indúlhat inkáb lelkünk, mint ha meg
gondollyuk, hogy a jelen-való Istennel szóllunk, Istennek supplica
lunk? Mivel zabolázhattyuk inkáb torkosságunkat, mint ha eszünkbe
jutattyuk, hogy, 1 Coram Deo) Isten-előt észünk, iszunk? Mint a'Exod. 18. v.

régi szent Patriarkákrúl olvassuk, hogy mikor vendégeket vígan Dcut. ::..v. 23

tartották, mikor örömökben lakoztak, úgyalkalmaztatták magokat, c 15. v. 20. c.

mint-ha Isten asztalánál ülnének, és az Istennek tisztaságos szemeit 16. v.ll. c. 27
, , v.7.

semmivel meg nem bantottak.
Ha világi vigaságban vagyunk, micsoda mértékelheti inkáb

feslettségünket, mint ha eszünkben tartyuk, hogy, 2.bXulta11lUs in 2 rsal. 67. v.

conspeeiu Dei, Isten-előt vigadunk ? Ha nyavalyákba és szomoru-
ságokba esünk, honnan vehetünk nagyob bátorságot, mint abból,
hogy, 3 Non timebe maia, quoniam tu mecum es? velünk vagyon 3 rsa!. 22. v. 4

a mí óltalmazó Istenünk? Bezzeg ez forgott a Machabieusok szeme-
előt, és mikor legnagyob veszedelmekben úsztak, 4 Praseniia Dei • 2.Mach. 1 fr,

magnifica delectabaniur, az Istennek felséges jelen-létében gyönyör- v. 27.

ködtek. Végezetre nincs oly jó, mellyet az Isten jelen-létének gon
dolattya belénk nem ólthat. Azért méltán azt kiálthattyuk, a mit
Sába királyné monda a Salamon udvarlóirúl: 5 Beati viri, qui siant 53. Rcg. 10.

coram te semper,. bóldogok, a kik mindenkor az Isten színe-előt v.8.

állanak. Mert, ha a mennyei bóldogság abban ál, hogy Istent
mindenkor színrűl színre nézzük: sengéjét és elkezdését érzik
ennek, a kik lelki szemeket mindenkor Istenre függesztik és az ő

jelen-létét nézik. Ha az emberi gyarlóság nem szenvedi, hogy fél-
ben szakadás-nélkül mindenkor ezt mivelhessük : ottan csak azt
cselekedgyük, a mit télben az emberek; kik, ha néha eltávoznak-is
a tűztűl, de gyakran viszsza-térnek a meleg házba, hogy ismét
melegedgyenek. Ezt mivelték ama szent állatok, mellyeket 6 Ezechiel 6 Ezechíel, l.

láta: Ibant et reuertebantur, Út simiiitudinem fulguris coruscantis ; v. 14.

ha valamenyire eltávoztak, mingyárt ismét viszsza-tértek oly sietség-
gel, mint a villámás,

, 7 Genes. 22.
No tehát keresztyének, cselekedgyük azt, a mit 7 Abrahám ; v.14.
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ki, Dominas videt, Isten-Iattya-helynek nevezé azt a helyt, mellyen
akarta áldozni a fiát; mí-is minden helyt, mellyen Istennek reánk
való gond-viselését és atyai áldását vészük, mint-hogy vészük-is
minden helyeken, Isten-Iáttya-helynek nevezzük és eleven hitünk
szemei-előt visellyük, hogy Isten mindenüt velünk vagyon és ben-

I Hebr. 4. v.13. nünk vagyon, 1 rnindeneket nyilván lát és túd. Megemlékezzűnk

arrúl gyakorta, a mit az Ó Testamentom példája-után annyiszor
2 Ruth, 2. v. 4. jutat eszünkbe az Anyaszentegyház a szent Misében: 2 Dominus
Judic. 6. v. 12. oobiscum, hogy Isten mindenkor velünk vagyon.

Nem szükség a mí gondolkodásunknak képezésit abban fárasz
tanunk, hogy úgy gondollyuk Istent előttünk állani, mint a Pro

3 Dan. 7. v. 9. féták látták, 3 vén ember képében, tűzben, galamb képben; az sem
[sai 6. v. 1. kívántatik, hogy Chrístus Urunkat gondolátunkal előnkbe állassuk ;

mert ezek nem való dolgok, hanem csak gondolattal formált képe
zések ; hanem az igaz valóságot keresztyén hittel ércsük, tudni
illik, hogy az istenség mindenüt vagyon és mindeneket fedél-nélkül

4 Hebr. ll. szemlél. És miképpen Moyses, 4 Inaisibilern tamquam videns sustinuit,
v.27. a láthatatlan Istent úgy viselé előtte, mint-ha szemmel reá-nézett

ó 2. Cor. 4. vólna: mí-is, 5 Non coniemplemur, q-vhT; oidentur, sed. quCB non viden-
v. 18. tur ; azt szcrnléllyük, a mit testi szemmel nem látunk.

Ez pedig a gondolat, hogy Isten mindenüt jelen vagyon, nem
at ra-való, hogy azzal megelégedgyünk, hanem hogy minden gon
dolatunkat és cselekedetünket oly szentűl és igazán rendellyük,
mint illik Isten-előt; és hogy a jelen-való Istent tisztellyük ; ma
gunkat előtte megalázzuk ; buzgó szeretettel ő-hozzá folyamjunk ;
gyakor fohászkodásinkal ő-tőlle segítséget kérjünk és úgy beszél
lyünk vélle, mint jelen-lévővel. Egyszer, mint gondviselő Atyánk
nak, hálákat adgyunk; mászor, mint szűnetlen reánk-vígyázó Pász
torunktúl, óltalmat kérjünk; néha, mint bíránkat, félelemmel engesz
tesztellyük ; néha, mint adakozó Urunkat, dücsőítcsük; és valami
dologhoz kezdünk, azt elsőben-is Isten tisztességére igazítcsuk. Így

II 1. Cor. 10. tellyesedik reánk, a mit Szent Pál kívánt, 6 hogy akár együnk,
v. ar. akár igyunk, akár-mit egyebet mivellyünk, Isten dücsösségére cse

lekeszünk mindeneket, Mellyet errgedgyen nekünk az Atya, Fiú,
Szent Lélek, egy bizony Isten. Amen.
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Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Eoangeliomot írta-meg Szeni Máté Evangelista, könyvének tizen-nyolczadik
részében. Jvfelynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az 1 üdöben mondá JESUS az Ő Tanítványinak e példát:
hasonlíttatott a lVlennyek országa a király-emberhez, ki
számot akara vetni szolgáival. Es mikor számot kezdett
vólna vetni, eleibe viteték egy, ki tíz-ezer talentommal
tartozott néki. Mikor pedig nem vólna, honnan megadná,
parancsolá az ura, hogy eladassék maga és felesége és
fiai és valamie vala, és megfizettessék. Leborúlván pedig
az a szolga, könyörge néki, mondván: várakozzál reám
és mindeneket megadok néked. Könyörülvén pedig az úr
azon a szolgán, elbocsátá őtet és adósságát megengedé
néki.

Kimenvén pedig az a szolga, talála eggyet szolga
társai-közzül, ki tartozik vala néki száz pénzzel; és meg
ragadván, fojtogattya vala őtet, mondván: ad-meg, a mivel
tartozol. És leborúlván szolga-társa, kéri vala őtet, mond
ván: várakozzál reám és mindeneket megadok néked.
Amaz pedig nem akará, hanem elméne és tömlöczbe veté
őtet, míg az adósságot megfizetné. Látván pedig annak
szolga-társai, a mik lésznek vala, igen megszomorodának,
és eljövének, és mind megbeszéllék uroknak, a mik let
tenek vala. Akkor hivatá őtet az ura és monda néki:
gonosz szolga, minden adósságodat megengedtem néked,
mivel kértél engemet; nem kellett vólna-e azért néked-is
könyörülnöd szolga-társodon, a mint én-is könyörültem
rajtad? És megharagudván az ura, adá őtet a hóhéroknak.

l Matt. 18.
v.23.
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míg az egész adósságot megfizetné. Így cselekeszik vele
tek-is az én mennyei Atyám, ha szüböl meg nem bocsát
mindenik közzülletek attyafianak.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötii-szerént-való magyarsága. Melyből,

hogy lelkünk éppűlleiire taeuságot vehessünk és Istennek akarattyát ne csak
fiUlel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsüls, kérjünk aitatcs szüoet Szent
Lelket, mondoán : Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

PREDIKÁCZIÓ.

A pokolnak örök kínnyárúl.

Nem-csak az emberi gondolatlan gonoszságnak, hanem az Isten
irgalmának és rettenetes itiletinek világos tüköre vagyon a mái
Evangeliomban.

Az emberi fogyatkozást mutattya mind az, hogy mástúl könyö
rűletességet kívánunk, mí pedig felebarátunkat kímélletlen és irgal
matlan szorongattyuk; mind az, hogy noha Istennek szám-adó
szolgái vagyunk, és valamiket reánk bízott, utólsó fillyérig min
denekrűl el kel igazítanunk szám-adásunkat; de azért szinte úgy
tékozlunk, úgy rakjuk egy-másra az adósságokat, mint-ha senki
fel nem jegyzené kár-tékonságunkat; mint-ha a mit ravásra vásár
Junk, soha meg nem kellene fizetnünk; és így annyíval maradunk
adósok, hogy magunk és mindenünk sem elég a fizetésre.

Az Istennek atyai kegyességét és irgalmassága tengerét ismér-
IPsa!. 48. v. 8. teti, először: hogy mikor a rosz szolga, 1 Non dabit Deo placa

tionem et pretium redemtionis anima: suce, nem adhatott Istennek
váltságot magáért, nem azt cselekedte Isten, a mit az adós szolga
kért, hanem sokkal nagyobbat: mivel nem várakozott, hogy üdő

vel fizetést vegyen, hanem, Omne debitum dimisit, minden adós
ságát ingyen és maga jó-voltából megengedte. Másodszor: hogy
az Istennek hozzánk-való nagy irgalmassága oly gondot visel
mí-reánk, hogy a maga bántásit egy kérésre megengedvén, fele
barátunk-ellen-való vétkeinket bűntetés-nélkül nem hadgya, hanem,

2 Jac. 2. v. 13. 2 Judiciuni sine misericordia illi, qui non facit misericordiam ,. az
irgalmatlanok irgalmasság-nélkül itíltetnek.

Végezetre, az Isten igazságát nyilván ismérteti az adós-ellen
mondott sentenczia. Nem kívánt szolga-társátúl ollyat az adós szolga,
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a mit igazság-szerént nem kívánhatott, mert csak azt akarta,
hogy megfizesse, a mivel tartozott: de csak azért, hogy az adósság
fizetését módotlan és kegyetlenűl szorgalmaztatta, adatott hóhér
kezébe és a pokolnak örök tömlöczébe vettetett; mivel addig kel
lett a hóhér kezében lenni, míg adósságát éppen meg nem fizeti.
Ha pedig szabados állapattyában meg nem fizethetett, sokkal inkáb
meg nem fizethet rabságában: azért mind adóssága, mind fogsága
örökké marad.

Sok és foganatos szép tanuságok vannak a keresztyén tudo
mányok tár-házában, mellyek elvonszák és idegenítik akaratunkat
minden-féle bűnöktűl és a tekélletes jámborságok gyakorlására
vastagon esztenezik, de nem tudom, ha ennél hathatósb lehet-e,
mellyet az Evangeliom előnkbe-ád, tudni-illik, hogy Isten a bűnö

ket örök kárhozat kínnyával ostorozza?
Hogy azért a pokol kínnyátúl féllyünk és életünk jobbításával

azt elkerűllyük, ebben a rövid órában szóllok a pokol kínnyainak
rettenetességérűl. És először: megmondom, mely úndol: és rút
tömlöczöt rendelt Isten a kárhozottak kinozdsára. Másodszor: szóllok
a tömlöczben-lévő hóhérok kegyetlenségérűl. Harmadszor: a pokol
kíllnyának szörnyüségét megmagyarázom. Negyedszer: örökké-tartó
végetlenség'ét a kínoknak megismertetem, Legyetek figyelmetesek és
a pokol félelmét szívetekbe ólcsátok, ha örökké nem akartok félni
és kínlódni.

Ha csak nevét értenők-is a pokolnak, elég vólna, és nem kel
lene rettentésünkre elő-számlálni kínnyainak szörnyüségét. A pogá
nyoknál a pokol neveztetett Lethe, minden jók feledésé-nek ; Phle
geton, a gonoszban-való égés-nek; Acheron, vígaságtalan-nak; Cocytus,
siralom-nak; Styx, fogyhatatlan gyűlölség-nek. Mely nevezetek testi,
lelki, külső, belső nyavalyák sokaságát jelentik.

A keresztyén hitnek tanításából a poklo n oly tömlöczöt értünk,
melyben az Isten igazsága érdernek-szerént ostorozza az engedetlen,
lator szolgákat. Ezt a Szent Irás nevezi, l Terram miserice, nyomo
rúság földé-nek; égő kemenczé-nek; tömlöcz-nek; kén-köves tó-nak;
ördögök házá-nak; külsó setétség-nek. Ezekkel és töb szörnyű

nevekkel ismérteti a Szent Lélek, hogy minden kívánatos jó-nélkül
vagyon a pokol; nincs ot az élő Isten színe-látása, mely meg
bóldogíthatna; nincs a mennyei Angyalok és üdvözűlt Szentek
nyájaskodása, mely a szomoruságot enyhítené; nincs a mennyei
boldogság vígasága ; nincs semmi azokban, a mik ebben az árnyék-

Propositio

I Job. 10. v.
22.

Pázmány Péter művei, VU. kötet. 70
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I Isai. 24. v.
22.

2 Matt. 22. v.
13.

4 Num. 16. v.
33.

5 Job, 21. v.
13. Matt. 11.

v.23.

világban gyönyörüséget és künnyebséget szoktak adni: hanem csak
azzal teli a pokol, a mi kínozhat és gyötörhet. Mert miképpen Isten
megismérteti Meny-országban irgalmasságának végetlenségét és ból
dogúlt szolgáiban semmi szomoruságot nem szenved: úgy igaz
ságának nagy-voltát mutattya a kárhozottakban és azoknak semmi
vígasztalást nem enged.

De, hogy az előnkbe-vett rendel szóllyunk a pokol kin
nyárúl:

ELŐSZÖR: mivel a Szent Irás l Isten tömlöczének nevezi a
kárhozottak helyét, melyben, 2 Ligatis manibus et pedibus. kezek
és lábok kötözve tartatnak a gonoszak: valami szörnyűség lehet
egy igen rút és kínos tömlöczben, mind pokolban találtatik.

Leggonoszabnak tartyuk a tömlöczöt, ha igen mély, ha setét,
ha oly szoros és rekkenő, hogy lélegzete vagy ege sem lehet,
ha büdös. Ezek a pokolban mérték-nélkül találtatnak. Mert a Szent
Irás tanítása-szerén t a pokol a főld fenekén vagyon; azért nevezi

3 Ephes. 4. v. 9. Szent Pál 3 a poklot, Injeriores partes terrce, föld alsó részeinek.
Moyses pedig azt írja, hogy akik pokolba mentek, Operti humo,
4 földel béfedettek. Sok helyen 5 alá-menetelnek nevezi a Szent Irás
a pokolra vettetést. Ha a főld gyomrában vagyon a pokol: tehát
oly setétség vagyon ot, melynél nagyob nem lehet, mivel sem
nap, sem hóld, sem csillagok világoskodása oda nem hat, sőt a
tűz-is, mely ő-benne vagyon, noha éget és füstölög, de nem vilá
gosít. Mert vagy a temérdek büdös kén-kő füst i elfed minden
világosságot, vagy mint a babylóniai kemenczében fényessége vólt
a tűznek, de nem vólt égető ereje: úgy a pokol-béli tűznek ége
tése megmarad, de világosítástúl megfosztatik. Erre-nézve Szent

6 Job, 10. Jób 6 nevezi a poklot, Terram tenebresam et epertam mortis cali
v. 21. 22. gine, ubi umbra mortis ; setét és halál felhőjével béboríttatott föld

7 Matt. 25. nek, Christus pedig, 7 Tenebras exteriores, külső setétségnek híja
v. 30. c. 8. v. a kárhozottak lakó-helyét.

12. c. 22. v. 13.
Kínossá tészi a tömlöczöt, ha oly szoros, hogy egy-máson

kel heverni a raboknak. Ez-is pokolban találtatik. Mert ő-benne a
kárhozottak, mint a téglák az égő kemenczében, úgy öszve-rakatnak.
Ezt jelenti a Szent Irás, mikor azt mongya, hogy a kárhozottak,

8 Ps. 48. v. 15. "Sicut oves, in injerno positi ,. mint a juhok, úgy lésznek pokolban;
nem tágason, mint mikor a juhok a pásiton elszéllednek, hanem
mint mikor a mészárosoktúl megöletnek és rakásba hányatnak,
vagy mikor esztrengára hajtatnak. Másut azt olvassuk, hogy a
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gonoszak 1 kévébe kötöztetnek és úgy vettetnek tűzbe és töm- IMat. 13. v. 30.

löczbe: 2 Congrcgaounte« ilZ congregatione unius fascis et clau- 2Isai. 24.v. 22.

dentur in carcere. Mert noha, "Profunda et dilatata est Tophet. arsai.30.v.33.

igen mély és széles a pokol, 4 és annak határatlan feltátott szája 4 Isai. 5. v. 4.

vagyon mindaz-által mivel a Christus mondása-szerént 5 sokan Hebr. ll. v. 5.
" , 'Matt.7.v.13.

mennek a kárhozatra, az oda-vettetett sokaságok mint kévében
kötött szalmák egy-mást szoríttyák és tapodgyák.

Utólsó roszsága a tömlöcznek büdösség. Benne vagyon pokol-
ban a szörnyű büdösség. Mert ha Isten 6 Sodoma-ra egyszer kén- ÖGen. 19.v.27.

köves tüzet bocsátván, a mái napig büdösségét megtartya, mint
lészen a pokol á11apattya, me11yet a Szent Irás, Torrentem sui-
phuris) Isai. 30. v. 33. kén-kő pataknak vagy, Stagnut« ignis et
sulphuris, Apoeal. 19. v. 20. Cap. 20. v. 10. Cap. 21. v. 8. tüzes
kén-kő tónak nevez? és ezzel nem-csak jelenti, hogy mint a halak
a vízben, úgy környékeztetnek a kén-köves tűztűl a kárhozottak,
hanem a pokol tömlöczének büdösségét is előnkbe-adgya.

Illyen palotát éppítenek gonosz életekkel az istentelenek örök
1akás.okra, illyen temető-helyt készített világi pompáival a fösvény
gazdag, a ki pokolban temettetett. Szent Isten! mely igen iszonyo
dunk a török rabságátúl, a budai csonka-torony tömlöczétűl, és a
pokol tömlöczétűl mely keveset félünk? Vaj-ha valóban meggon
dolnók ennek a tömlöcznek szörnyüségét, mely minden útálatos
úndoksággal , büdös, rút kén-kővel, rettenetes setétséggel tellyes,
melyben örök rabság és kedves szabadság-vesztés vagyon, mely
ben szabadúlás reménsége nincsen; bezzeg szorgalmatosbak vol
nánk ennek elkerülésében és gyakrabban könyörgenénk Szent Jób-
bal, 7 hogy az irgalmas Isten várakozzék, míg bűneink siratásával 7 Job, 10. v.20.

engesztelvén ő Szent Felségét, elkerűlhessük ezt a setétséget és
nyomoruság földét.

MÁSODSZOR: ha megtekíntyük lakosi t ennek a tömlöcznek, azt
talállyuk, hogy az Isten hóhéri laknak benne. De nem egy-féle,
hanem három-féle hóhéri: Belső hóhér az ördög, mert ennek 8Mat.26.v.41.

készíttetett a pokol. Azért a kárhozottak az ördögökkel eggyüt-
laknak. Szent Isten! minémü rút társaság ez! Bár az ördög ne
kínozná semmivel a kárhozottakat, csak az-is elég kín vólna, hogy
az iszonyatos rút ördögökkel eggyüt kel lenni. Jusson eszetekbe,
mely híres kegyetlennek tartották a régi bőlesek 9 Mezentius! azért, 9 Virgil.

hogy amely embert szörnyű kínokkal akart ölni, egy hólttesthez 8. JEneid.

kötöztette úgy, hogy kezét kezével, száját szájával, szemét sze-
70*
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mével illetné, mind-addig, míg a hált test büdös sennyedéke és
rothadásból nevelt férgei az eleven testet megrothasztanák, meg
döglelnék és elfogyatnák. Semmi ez ahoz-képest, hogy a kár
hozottak örökké ördögök-közöt lésznek. Hallottátok tudom, hogy
némely emberek az ördögöt szörnyű ábrázatban látván, vagy meg
hóltak rémülésekben, vagy megbolondúltak. És a Szent Irás fel-

I Sap, 17. jegyzi, hogy az egyiptomiak, "Monstrorusw exagitabantur timore.
v. 4. 9. 14. rettenetes személyek látásával megréműlvén, reszketve elvesztek.

Ha természet-szerént minnyájan rettegünk egy hált ember árnyé
kátúl, úgy hogy éjjeli setétségben koporsóhoz és hólttesthez ret
tegve megyünk, minémü nagy félelem, nagy iszonyodás és szörnyű

reszketés vagyon a kárhozottakban, mikor a sok ezer ördögök
közöt forognak? kik valamennél úndokab és rettentőb ábrázatot
gondolhatnak, azokat formállyák a pokol füstiből és iszonyú ok-

2 Job, 16.v.10. talan-állatok képében, 2Infremuit contra me deniibus hostis meus ;
terribilibus oeulis me intuitus est " fogokat agyargatván. rettenetes
tekíntetekkel ijegetik a gonoszakat, és a mint Szent Jób mongya,

3Job, 20. v. 25. 3 Venient super eum horribiles. ugyan reájok rohannak a szörnyű

séges rút ördögök. Ezt pedig nem egy, két nap; nem egy, két
ördög, hanem szűnetlen, mind örökké, számtalan ördögök cseleke-

• Job, 10. v. 22. szik, melyre-nézve mongya a Szent Irás, 4, hogy pokolban, Sempi
ternus horror inhabitat. szűnetlen rettegés, fogyhatatlan félelem és
szű-dobogás lakozik. Oh szörnyű társaság! Oh rettenetes nyájas
kodás! Illyen társaságot érdemlenek, a kik e világon éltek ben Isten-

5 Prov. 8. v.3l. nel nem akarnak nyájaskodni, noha Isten 5 kívánnya véllek-létet.
Az ördögökön-kivűl kárhozott emberek vannak pokolban, kiket

6Matt.25.v.41. a Szent Irás 6 ördög angyalinak vagy szolgáinak nevez. Ezek sem
egyebek hóhéroknál, mert az ő társalkodásokból legkisseb örömet
és könnyebbűlést nem éreznek a gonoszak, eggyikben sem látnak,
eggyiktűl sem hallanak semmi vígaságost, senki nem talál csak
eggyet-is, a ki néki jót kívánnyon, vagy rajta szánakodgyék és
kínnyát enyhítcse. Egyéb nyájas szavát egy-másnak nem hallyák,
hanem káromlást, átkozódást, szitkot, ordítást, fog-csikorgatást.
Egyéb kedveskedés közöttök nincsen, hanem rágás, harapás, kör
mökkel és fogokkal egy-más szaggatás. Az apa átkozza gyerme
két, az anya mardossa szülöttét, felesége pöki, szidalmazza urát.
És noha minnyájan a kárhozottak gyűlölik, átkozzák, pökik és
mint a dühös ebek mardossák egy-mást, de fő-képpen a kik vala
mely bűnben társok vóltak, a kik fertelmesűl szerétték egy-mást,
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a kik egy-más veszedelmére okot adtak, azok legnagyob dühös
séggel átkozódnak, és valamint eggyik üszög gerjeszti és neveli
tüzét a más üszögnek, úgy ezek a pokol üszögi egy-más kínnyát
öregbítik, mert valamennyi kárhozott ember vagyon pokolban,
annyi hóhéra vagyon mindennek. Jól tudta ezt a kárhozott gaz
dag, és nem valami szent indúlatból, hanem maga künnyebségeért
kívánta, hogy az ő attyafiai pokolba ne mennének: mivel bizo
nyossan értette, hogy az ő kínnya öregbedik attyafiai jelen-létével,
kiket ő-is gonosz példájával segített a pokol kínnyára.

Noha mind az ördögök, mind a kárhozott gonoszak eggyüt
léte, sőt hóhérsága szörnyűséges, de nehezeb és kínosb gyötrője

a kárhozott embernek önnen-maga. E földön-is, 'Tnordinatus animus I Aug. 1. Con-

sibi ipsi pcena est> a gonosz lelki-isrnéret magának bűntetője; de, fess.

a mint az bgyptom-béliekrűl mongya a Szent Irás, hogy, 2Ipsi sibi 2 Sap.17.v.20.

graviores tenebris, magok magoknak nagyob terhére váltak, hogy-
sem a külső setétség: úgy a kárhozottak legnagyob kínzói magok-
nak. Mert meggondolván, mely nagy dücsősséget vesztettek-el,
Meny-országból kirekedvén ; mely kicsiny és mulandó dologért
estek ily szörnyű kárhozatba: nem úgy ordítanak, mint Esau,
3 mikor egy tál lencsén eladá gondolatlanúl első-szülöttségét: hanem" Gencs. 25. v.

mennél nagyobb jóktúl fosztattak és nagyob kínokba estek, annál 34. c. 27.v. 34.

iszonyúb kiáltással, fohászkodással, sírással keseregnek; és, a mint
Szent Dávid szól, 4 Peccator videbit, et irascetur ; dentibus suis fre- 4 Psal. lll. v.

me! et tabescet : megnyílik szemek a gonoszaknak és magokra ha- 10.

ragudván, 5 Fletu et stridore dentium, siralomban és fogcsikorgatás- 5 Lucee, 13.

ban megepednek : késő és haszontalan penitenciát tartanak és, lelkek Matt~2;.8~. 13.

szorongatása-miat óhajtván, így kiáltnak: "tehát tévelygettünk, 6 Sap. 5.v. 3.6.

tehát esztelenűl cselekedtünk; a gonoszság és veszedelem úttyain v. 14. T~lia di

fáradva jártunk és az Úr úttyát nem ismértük. Mit használt nékünk xeru~:rn:' m
a kevélység? Gazdagságunk mutogatása mit hozott nékünk? El-
multak mind azok, mint az árnyékok. Efféle keserves gondolko-
dásokból származott szű-szorongatásokata Szent Lélek halhatatlan
féregnek nevez, 7 Vermis eorum non morietur, mely szűnetlen mar- 7 Isai. 66. v.24.

dossa a gonoszakat . és mint szívökbe és emlékezetekbe szegezett Marci, 9. v. 42.
, , 45.47.

eszten, soha nyugodni nem hadgya őket. Ebből iszonyú rettegés, Judit. 16. v. 2l.

szomorúság, únakozás, harag, dühösség, kétségbeesés származik,
melyek annyira elfogják minden elméjét és gondolkodását a kár-
hozott embernek, hogy soha olyat nem gondolhat, a mi künnyeb-
ségére vólna, hanem örökké csak a maga romlását forgattya gon-
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dolattyában; és megdühödvén efféle gondolatokban, nem-csak magát
lApocal. 16. átkozza, tépi, szaggattya, 1 hanem Istent-is iszonyú káromlásokkal

v. 11. szidalmazza.
Atyámfiai, most vagyon abban módunk, hogy ezeket a hóhé

rokat elkerűlIyük; most vagyon ideje, hogy penitenciát tarcsunk.
" Sapicnt. 5. Mert a kik it penitenciát nem tartanak, 'l. haszontalan fognak pokol

v. 8. 14. ban penitenciát tartani és magok bóldogtalanságán siránkozni.
HARMADIK dolog, mely a pokol szörnyüségét kimutattya : az

:s Lucre, 16. ő-benne-való kínok súlIyossága. Mert a pokol, 3 Locus tormentorum,
v. 28. kínok helye, melyben, Cruciantur in fiamma, tűzzel kínoztatnak

-r.ce-. 2. v.D, a gonoszak. Mi-képpen azért az igazaknak 4 oly örömet és dücsös
séget készített Isten, mellyet elme meg nem gondolhatott: úgy a
kárhozottaknak oly kínokat rendelt, mellyeket emberi nyelv ki nem
magyarázhat. Mert ha it-is, az irgalmasságnak helyén, ennyi sok
kemény csapásokkal, sőt halállal bűnteti Isten az Adám bűnét még
az igazakban-is : künnyű meggondolni, mint ostorozza az igazság
szolgáltatás helyén a kárhozottak tulajdon gonoszságit.

Első és legrettenetesebb bűnretése akárhozottaknak, Pcena
dasnni. az, hogy Isten szine-látásátúl, mennyei dücsösségétűl, örök
bóldogságtúl megfosztatnak ; minden lelki jóságoktúl és áldomások
túl megüressednek ; minden átokkal és gonoszságokkal tellyesek
lésznek. Soha semmi aítatos indúlatokkal, semmi reménséggel és
Istenben-való bizodalommal, semmi vígasztalások künnyebbítésével
nem enyhíttetik nyavalyájok : hanem lelki vakság, dühös harag,
Isten-káromlás, kétségbeesés minden dolgok. Arany-szájú Szent János

5 Chrysostom. azt írja, hogy, noha nagy kín az örök-tűzben-égés: de, "Amissio
horni!. 2

M
4. in regni ccelorum, major piena est} quam cruciatus flammarum, Gloria:

cap. 7. att.
sub fino amissio , multo aniarius supplicium est, quam Gehenna ; sokkal

nagyob kín a Meny-ország elvesztése, hogy-sem a tűz égetése.
Második kínnya akárhozottaknak : Pcena sensus, a testnek és

6 Virgil. in léleknek iszonyú gyötrelme. Igazán írja a poéta, 6 hogy, ha száz
A';neid. nyelve, száz szája vólna, sem győzné csak neveket-is elő-számlálni

a pokol gyötrelminek. A töb pogány bőlesek sok-képpen ábrázták
ezeket a kínokat; némellyek három-fejű Cerberust} dühött ebet írtak
ot lenni, mely mardossa és rágja az emberek csontyait; némellyek
Titiust leírták, kinek szívét éh sasok szűnetlen mardossák ; egyebek
említik ama kígyó-hátu Furiákat, kik mindeneket szaggatnak ; vagy
Tanialust, kinek orra-előtt folyván a víz, halálos szomjuságát nem
enyhítheti; mert rnihent száját reá-táttya, mingyárt elmégyen előtte;
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Sisifust sem felejtik el, ki izzadva taszigál a hegyre egy öreg követ,
mely ottan-ottan alá-hengeredik és elől kezdeti a munkát. Töb ha
sonló kínokat számlálnak pokolban a pogányok.

De a Szent Irás világosban szól a dologrúl: azt mongya,
hogy tűzben lésznek a kárhozottak. Mikor utólsó sentencziát ád
Christus 1 a gonoszakra, azt mongya, hogy örök tűzre, égő kemen- l Matt. 2b.vAl.

czébe vettetnek; 2 In caminum ignis ardeniis. Szám-nélkül olvassuk, 2 Matt. 13. v.

3 hogy a mely fa jó gyümőlcsöt nem teremt, kivágatik és tűzbe 3 M~~t.e;.~~·10.
vettetik. Szent Márk 4 Evangeliomának egy-nehány verseeskéjében cap. 7. v. 19.

hétszer vagy nyólczszor nevezi Christus a kárhozottak kínnyát caf·~:;C:·9~2.

tűznek. Szent János pedig 5 titkos látásában sokszor kén-köves égő a versu 42.

tóba írja, hogy taszíttatnak a kárhozottak és ebben, Cruciabuniur 5 Apoc.14.v.lO.

d · t' l l A 20 9 14 10 cap. 19. v. 20.'le ac noc e, 'ln scecu a SteCZt orum,' poe. . v. .~ cap. . v. . c. 20. v. 10.15.

kínoztatnak éjjel és nappal, örökön örökké. Nec habent requiem cap. 21. v. 8.

die ac nocte,' Apocal. 14. v. 11. úgy hogy sem éjjel, sem nappal,
soha semmi künnyebségek nem lészen, hanem a kínzások füsti
örökkön örökké gőzölög.

Láttátok-e, mint égetik és olvasztyák az érezeket, mikor a
nagy, sebes tűzben a kemény kövek-is folynak? Azt mongya a
Szent Irás, hogy eképpen lészen dolgok akárhozottaknak : 6 Ut "Ezech. 22.

confiatur argeniwn; in medio fornacis, sic eritis in medio ejus. v,22.

És jóllehet magán-is a tűz, szörnyű kínokat szerez az ember
testében: de hogy a kárhozottak gyötrelmének súllya világosban
ismértetnék, azt mongya a Szent, Irás; hogy, 7 Ad nimiun« calo- 7 Job, 24. v.

rem transeunt ab aquis nioium, a hó-vizek hidegségéből szörnyű 19.

melegségre vitetnek, hogy ezzel a változással keservesben kínlód
gyanak. Mert minden-nap próbállyuk, hogy ha hirtelen fagyos
kezünket forróba mártyuk, vagy meleg testünket jeges vízzel öntöz-
zük, nehezebben esik ez a változás, hogy-sem, ha egy állapatban
maradnánk.

Noha pedig a pokol-tüzében nem minnyájan egy-aránt kínoz-
tatnak, hanem, 8 Pro mensura peccati erit plagarum modus, a 8 Deut, 25. v.2

bűnnek gonoszsága lészen mértéke a bűntetésnek, és a mint lsaias
mongya, 9 In pondere et mensura, fontra és mértékre veti Isten az 9 Isai. 28. v.

igazság-szolgáltatást és amenyire dücsöítette és gyönyörködtette 17. Apoc. 18.
v.7.

ember magát, annyira lészen kínzása és sirása ; rnindaz-által, eggyűl-

eggyig a kárhozottak ollyanok, mint egy nagy keserü tenger,
melybe minden-felől a kínok sokasága temérdek habokkal tóldúl ;
mert a pokol-béli tűz, mivel az Isten hatalmának és igazságának
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ISap.l1.v.
17.

eszköze a gonoszok kínzásában, minden külső és belső részeit a
kárhozott embernek oly szörnyű égetéssel gyötri, melynél nagyob
bat nem gondolhatni.

E felet, 1 Per qua peccat quis, per hac et torquetur ,. a ki mi
által vétett, abban kínoztatik. Ha ama kárhozott gazdag nyelve
jó-lakásokban gyönyörködött e földön, iszonyú szomjúsággal kínoz-

2 Psal.lO. v. 7. tatik pokolban; sőt a mint Szent Dávid mongya: 2 kén-köves tűzzel

teli pohárokból itattyák a kárhozottakat. Ha testét gyenge ruhák
ban czifráztatta, tűzbe öltöztetik. Ha irgalmatlan vólt és egy morsa
kenyeret nem nyújtott a szűkölködőnek, néki sem adnak egy csep
vizet. Mivel azért e világon az érzékenségek fő eszközök a gonosz
ságra, azok-is külön, magán-való kínokkal gyötörtetnek pokolban.

A szem sirással, pokol füstinek csipásításával szűnetlen tellyes:
"Sap. II. v. és a mint a Bőlcs jelenti az egyiptomiak példájával, 3 szörnyű

19. állatok ábrázatit láttyák, mellyek tüzes lángot fújnak, temérdek
büdös füstel gőzölögnek és szemekből rettenetes szikrákat szórnak,
Quarum aspectus per timorem occidere potest, mellyeknek csak
látása-is félelemmel ölheti embert. Soha pedig sem bé nem tehetik,
sem el nem fordíthattyák szemeket efféle látások-előt.

A fül egyéb musikát nem halhat, iszonyú fogcsikorgatásnál.
Az illatozás teli lészen nem-csak kén-köves büdösséggel,

hanem a kárhozottak teste perseléséből és büdös izzadásából szár
mazott útálatos szagokkal.

4 Jer, 23. v. 15. A kóstolásnak, azt mongya Jeremias, ~ hogy keserü üröm
5 Deut, 22. v. lészen étele, epe itallya. Moyses azt írja, 5 hogy borok sárkány
6 Psa1.

317ó.v. 7. epe és Aspis-kígyó mérge lészen. Szent Dávid 6 a kárhozottak
poharát tűzzel és kén-kővel tellyesnek mongya. Az ő kenyereket

7 Job, 20. v. Szent Jób 7 Aspis mérgének nevezi, mellyek felháboríttyák és
14. iszonyú fájdalmakkal okádásra erőltetik a gyomrot; és a rettenetes

éhségben, szomjúságban senki csak egy csep vizet sem nyújthat.
Az illetés, mivel az egész testen terjed, annak-is kínnya min

den részekre oszol, minden tagokat elfog; úgy, hogy tetétűl-fogva

talpig fájdalmakkal teli lészen az egész test; fő-fájás, szem-fájás,
fog-fájás, szű-fogás, kólika, köszvény, aréna és egyéb minden-féle
kínok lésznek a kárhozott emberen; és a mint Szent Jób mongya,

8 Job, 20. v. 8 Omnis dolor irruet super eum, minden fájdalmak sereggel rohan-
22. nak reá. Ha azért ezeknek a nyavalyáknak csak eggyik-is oly

keservesen gyötri az embereket, mentűl nagyob nyavalya, mikor
mind-eggyüt lésznek a kínok tengerében? Oh átkozott gyönyörű-
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ség, mellyért ily nagy kínokkal fizetnek! Oh temérdek vakság!
Oh oktalan gondolatlanság ! hogy egy kis világi jócskáért ; egy
óráig-való alkalmatosságért ; ezért a szem-pillantásig-tartó életünkért
ily nagy kínokat keresünk? Mit használ embernek, 1 bár a széles l Matt. 16. v.

világnak rninden birodalmát, dücsösségét, gazdagságát, örömét, 26. Luc. 9. v.
25.

gyönyörüséget elnyerje-is, ha egy órában illyen végetlen tűzre és
perselésre vettetik? melyhez-képest embernek élete, ha tíz-ezer
esztendő vólna-is, ollyan mint egy szem-pillantás.

Ha az egész emberi nernzet-közzűl csak egynek kellene erre
a kínra vettetni, méltó vólna minnyajunknak reszketve őrizked

nünk, hogy ez a veszedelmes sors reánk ne esnék. Most pedig
tudgyuk a Christus szavaiból, 2 hogya kárhozottak sokaságához- 2 Matt. 7. v.

képest kevesen üdvözűlnek; annyira, hogya mint Jeránimus Piatus 13.14.

írja, 3 egy látásban megjelentetett Istentül, hogy midőn Isten-eleibe 3 Platus, r. 1:
. d 'l '1' b 'J h b l lk' de Bono Reh-egyszer s nun a sze es VI ag o atvan-ezer em er e e vitetett gionis. c. 5. in

vólna, mind azok-közzűl csak három üdvözűlt, a többi pokolra fine.

taszíttatott. Arany-száju Szent János kételkedik, 4 ha egész Aniio- 4 Chrys. hom.

chia-várasában, annyi ezer ernberek-közzűl, százan üdvözűlnek; ad Pt
OPl1

h
l. An-

loe.
mert sokan futtyák a pállyát, de csak egy vészi a coronát; 1. Corint.
9. v. 24. Mí ezt tudgyuk és mint-ha semmi veszedelemtúl nem
kellene félnünk, csak jáczodozva mulattyuk életünket; csak ritkán
gondolkodunk az örök veszélyrűl.

Azért, hogy egyszer felébredgyünk, állyunk-rneg it egy kevéssé
és hallyuk, mit kérd tőllünk lsaias Proféta: 5 Quis poterit habitare 5 Isai. 33. v.

de vobis cum igne devorante? quis habitabit ex vobis cum ar doribus 14.

sempiternis? Vagyon-e, úgy-mond, közzűlletek, a ki eggyüt-lakhas-
sék az emésztő tűzzel? Bízik-e valaki magához, hogy elszenved-
heti az örök égetést? Ha fejünk vagy fogunk; ha vesénk vagy
bélünk fájdalma; ha cólica, aréna vagy köszvény egy éjjel gyötör,
esztendőnek tetczik az étszaka; hólnapnak az óra; maga vetett
ágyban fekszünk; maga jó-akaróink jelen-létével vígasztaltatunk ;
maga reménségünk vagyon a gyógyúlásban; maga, ezek a kínok,
csak játékok a pokol kínnyához-képest; maga ha egyéb vigasz
talásunk nem vólna is a világ nyavalyái-közöt, tudgyuk, hogy a
betegség, Si longus, levis est ; si gravis, ille breuis ; sokat nem
tart, ha nehéz; tehát mint maradhatunk az örök tűzben, a hol
semmi künnyebség, semmi tágítás, semmi pihenés, semmi remén-
ség nincsen szabadulásunkban ?

Keresztyén ember, mikor a test és világ kísért, nyújcsd egy
Pázmány Péter művei. VII. kötel. 71
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újodat a tűzbe, lássad meddig álhatod a fájdalmat és szóly így
magadnak: pokolban nem egy tagocska, hanem az egész test, nem
egy óráig, hanem örökké; nem illyen gyenge tűzben, hanem ret
tenetesb lángban lészen; ha azt e1tűrheted, kedved-szeréut járj, de
ha elégtelennek találod magadat ily nagy szenvedésre, ne bolon
dúly úgy meg, hogy egy-nehány fillyérért, egy kis gyönyörü
ségért örök siralmat, végetlen és másolhatatlan veszélyt szerez
magadnak.

Keress egy oly embert, ki leginkáb elmerűlt e világi dolgok
ban és vid egy nagy égő kemencze-eleibe, kérgyed től1e, hány
esztendeig-való gyönyörüségért. mennyi somma pénzért akar egy
nap, sőt egy óráig, sőt egy tyukmony-sültig ebben a kemenczében
égni? Azt feleli, hogy az egész világért sem ugranék abba a tűzbe;

minérnü nagy vakság tehát, hogy a pokol tüzére vakrnerőjűl roha
nunk, akár-mi roszságért? Keresztyének, most egy-nehány köny
húllatással elólthattyuk a pokol tüzét, ha igaz Penitenciát tartunk,
de ha elhallasztyuk, nem lészen az-után mód abban.

NEGYEDIK és utólsó, de legrettenetesb súllya a pokolnak az,
12.Thes.l.v.9. hogy, l Qui non ebediunt Evang"elio, pcenas dabunt ceternas: a kik
Judit.16. v. 21. nem engednek Istennek, örök kínra vettetnek. Azért, Dabit ignem

et vermes in carnem eorum, ut uraniur et seniian; in sempiternum ;
a tűz örökké égeti, de el nem égeti; perseli, de meg nem emészti
a kárhozottak testét.

Az iszonyú kínok, melJyekrűl emlékezénk, tűrhetők vólnának,
ha valamikor végek lenne és szabadúlás reménségével lágyúlná
nak, de leginkáb súllyosíttya és halálos szomorusággal keseríti a
szörnyű kínokat, hogy soha ezektűl szabadúlás nem lehet. Méltán-is
bűntetődik végetlen kínnal a halálos vétek; eggyért, mert az ő

gonoszsága Isten-ellen lévén, végetlen. A vétek nagy-vólta neveke
dik annak méltóságából, a kit megbántunk. Azért a királyt arczúl
csapni mérték-nélkül gonoszszab, hogy-sem egy béres legényt
pofázni. Tehát a ki Isten-ellen vétkezik, határozatlan gonoszságba
esik. Másért, mert a mely vétekben meghal ember, örökké abban
marad, mivel pokolban nincs helye a bocsánatnak. Mint-hogy azért

2 Psa!. 48. v. 9. az adósság le nem szál, sem kissebbedik : 2 Laborabit in ceternun»
et vivet adhuc in finern ; méltó, hogy a vétkes ember mind-addig
kínlódgyék, míg benne marad a gonoszság. A ki pénzt vett-fel
Interesse-te, noha minden esztendőben fizet, de mindenkor fenn
marad derék adóssága; a ki valamely fának vagy fűnek gyökerét
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földben hadgya, noha gyakran metéli jövésit , de viszont újob
ágat bocsát, mivel a gyökér erejében marad: úgy a kárhozottak
kínnya soha le nem szálhat, míg ennek gyökere és derék som
mája, tudni-illik a bűn, fennmarad.

Örökké-való lészen azért a kárhozott ember úgy, hogy sem
magátúl , sem mástúl meg nem ölethetik. Mert noha it e világon
a halál minden rettenetességnél szörnyeb és azt az emberek tellyes
tehetségekkel kerűlik, de a pokol kínnyának nagy-vóltához-képest
édes és kívánatos a kárhozottaknál a halál; azért mongya a Szent
Irás, hogy esedezésekkel híják és kívánattaI várják a halált, de
1 elfút előttök. A tűz megöli és emészti a testet természet-szerént, l Apoc. 9. v. 6.

de a mely Isten a babyláncai kemenczében megtartotta szolgáit, ~~~, ~~~~'2~~'
a pokol tüzében-is hatalmas erejével kínra tartya rabjait. Ha a
2 Saiamamdra és egyéb férgetskék tűzben élhetnek, ha a meny-kő 2 August. 21.

tüze megöli, de meg nem emészti a testet, ha sok helyen a hegyek V~edCivi5t. ~'b~d'
l ee.. l l .

mindenkor égnek és el nem fogynak, ha a régi pogányok hólt de lapide As-

testét oly lepedőben égették, mely a tűztűl meg nem emésztetett, besto, etc.

künyű az isteni hatalmasságnak az emberek testét tűzben meg-
tartani; noha nem életre, hanem halálra tartatik, mert a Szent
Irás 3 második halálnak nevezi a pokol kínnyát, melyben a halál 3Apoc.2I.v.8.

halhatatlan és szűnetlen.

Örökké-való a tűz-is, mellyel kínoztatnak a kárhozottak, mert
a Szent Irás, 4 Inextinguibilis, olthatatlan-nak és 5 örökké állandó- 4fsai.66. v. 24.

nak nevezi azt a tüzet. És azt mongya, hogy 6 az Isten fuvása ~:~~. ~.:: ~~:
szűnetlen gyújtogattya ezt a tüzet. Ignen: succendisti, usque in 45.47.

aternum ardebit ; Jerem. 17. v. 4. Nocte et die non extinguetur in LMue. 3. v. 17
8,5 att. 18. v..

sempiternum ascendet fumus ejus ; Isaire 34. v. 10. Non extinguetur c. 25. v. 41. 46.

flamma succensionis ; Ezech. 20. v. 47. és oly tüzet gerjeszt, mely 6 Isai. 30. v. 13.

soha el nem aluszik, hanem az ő füst i és égésének lángja éjjel
és nappal örökké felmégyen.

Utóllyára, 7 végetlen a pokolban-való kínlódás, 8 mivel senki 7 Mat.25. v.46.

pokolból Menyországba nem mehet, 9 valamely-felé dől a fa, ot: i~~i.\6i~~~~:
marad minden ember halála-után, l°lbit in domum ceternitatis sure, 10 Cap. 12. v.5.

örökké-való házába mégyen.
Nincs emberi elme, mely megfoghassa, nincsenek szók, mel

lyekkel kimondhassuk, mit tészen az, hogy örökké kínoztatnak
pokolban a gonoszak, és valamíg Isten Isten lészen, addig kiáltyák
a gazdaggal, hogy kínlódnak a tűzben. Azért, mikor Moyses 11 az II Exod. 15. v.

örökké-valóságot akar magyarázni, azt írja, In ceiernun: et ultra} 18.

71*
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hogy az örökké-valóság továb terjed annál, a mit mi gondolha
tunk, mert akár-mely hoszszú üdő forgását gondollyuk, nem, hogy
az örökké-valóságot elérnők, de csak eleje és kezdete vagyon ot

I Psa!. 89. v.5. az Aiternitás-nak. Szent Dávid azt írja, 1 hogy az örökké-való
sághoz-képest ezer esztendő csak egy nap és minden emberi esz
tendő-szám semmi ahoz-képest.

Az irás-túdó doktorok külömböző hasonlatosságokkal ismér
z Cornelius, tetík az örökké-valóságnak szörnyűségét, 2 Némellyek azt mon-

Exod.15.v.18. gyák, hogy ha a főld- és ég-közit föveny-heggyel megtöltenék
és minden ezer esztendőben csak egy fövenyecske vitetnék abból
más helyre, ezerszer és ezernyi ezerszer mind másuvá hordatnék
a nagy hegy és még sem vólna vége a kárhozottak kínnyának,
sőt akkor kezdetnék az örökké-valóság, mert, Finiii ad infinitum,
nulla est proportio ; a végetlen- és véggel-hatérozot-között egybe
vetés nem lehet. Mások azt írják, hogy ha egy kis kalánkát adná
nak a kárhozott embernek és azt mondanák, hogy akkor lészen
vége kínnyának , mikor ezzel a tengert kimeríti, vígasztalására
vólna ez-is a hoszszú reménség. Vannak, a kik azt mongyák,
hogy ha a kárhozottak minden száz esztendőben egy csep köny
húllatást ejtenének és ezek mind megtartatnának, töb könyvet húl
latnának, hogy-sem a menyi csep vagyon a mélységes tengerben,
és akkor csak kezdete vólna az ő romlásoknak.

Vaj ha ezeket meggondolnók, lehetetlen, hogy ily gond-vise
letlenek vólnánk üdvösségünk dolgában. Mert igazán írja Seneca,

s Sen. ep. 102. & hogy, Aiternitatem qui mente concepit, nullos horret exercitus.
non terretur tuba, nullis ad timorem minis agitu» " a ki jól elmé
jébe foglallya az örökké-való állapatot, semmi félelemből illetlent
nem cselekeszik, semmi múlandót nagyra nem böcsül. Bezzeg
eszében forgott Szent Dávid-nak az örökké-valóság; azért írja,

4 Psal. 76. v. 5. 4 hogy éjjeli álom sem jött szemébe; mert, Annos aternos in mente
6. ct seqq, habui, az örökké-való esztendőket elméjében tartotta, és ezzel a

gondolattal tisztogatván lelkét, sem napot, sem órát nem várt élete
jobbítására, hanem, Dixi, nunc ccepi, mingyárt, haladék-nélkül hozzá
kezde a penitencziához és istenes élethez. Eszében forgatta az örök
esztendőket ama szent remete, ki midőn nagy sanyáru életet viselne
és tudakoznának, mint győzi a szenvedést? azt felelte, hogy ezek
mind künnyűk az örök kínhoz-képest, és örömest ideig szenved,
hogy végetlen ne szenvedgyen. Ez az örök kínok emlékezete vas
tagította a mártirokat, hogy vérekben úszván, mindent vígan tűrné-
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nek az örök kínok elkerűléseért; ez gerjesztette az isten-félőket,

hogyavilágtúl búlcsút vévén, pusztákban és c1astromokban sanyarú
életet viselnének; ez indította az embereket penitenezra-tartásra
és minden világi ínségek békeséges szenvedésére. Mert valaki az
örök kárhozat félelmét eszében forgattya, künnyen megzabolázza
testi kívánságit, örömmel viseli világi keresztit; minden szenvedést
semminek tart, csak ez-által az örök kínoktúl menekedgyék.

De jaj s meg jaj! ki kevesen tartyák elméjekben az örök
kínok emlékezetit ? Egyéb dolgokban szemesek az emberek, az
örök kárhozat értelmére tompák. Az elmúlandó gazdagságra, a
rövid tisztességre, a kevés ideig-tartó gyönyörüséges nyugodalomra
felettéb vígyáznak; ezekért éjjel nappal fáradnak: de az örökké
való kínlódásrúl ritkán gondolkodnak; maga a Salarnon mondása
szerént, "Malitia horce, obliuionem facit luxurice magnce ; egy óráig
való kínnya a pokolnak elfelejteti legnagyob bujaságos gyönyörü
ségit az egész világnak.

Keresztyének, felemelé szemét a gazdag 2 pokolban, de későn,

mikor haszna nem vólt vígyázásának. Mert ugyan-is, a kit megüt
és megöl a menykő, felnyittya szemét, ha szem-béhúnyva találta,
de a vigyázó ember szemét béhúnyattya. A halál a mí rneny
kövünk ; felnyittya bezzeg szemeket az álmosoknak, de úgy, hogy
soha bé ne húnnyák nyugodalomra; a kiket pedig vígyázva talál,
örök nyugodalomra béfogja szemeket. Most nyissuk-fel szemünket,
most szemlélIyük a kárhozottak kínnyát, hogy ezt elkerűlhessük

igaz penitenczia-tartással és keresztyén i szent élettel. És mind-ezek
ből a pokol kínnyainak eló-szárnlált szörnyűségiből gyökereztessük
szívünkhöz az isteni félelmet, a bűnöktúl-való iszonyodást, és az
Isten irgalmasságához folyamodván , mongyuk köny-húllatással :
Uram, édes Istenem, én vagyok ama bóldogtalan bűnös, ki tégedet
számtalanszor megbántottalak és örök kárhozatot érdemlettem ; szá
nom és bánom álnakságimat; bocsásd-meg uram gonoszságimat;
enged-meg adósságimat. Hic ure, hic seca, ut celernum parcas;
it égessed, it ostorozzad az én vétkeimet; csak örökké el ne vess
szemed-elől. Ne had elveszni Uram a te teremtett-álIatodat, meIIyet
Szent Fiad Vérével megváltottál ; ne vess engem az örök kárho
zatra, melyben senki nem dícsír téged: hanem adgyad, hogy e
világon elkezdvén, Te szolgád légyek, Téged álgyalak és dícsírjelek
szent Angyaliddal, örökkön örökké. Amen.

I Eccli. ll.
v.29.

2 Lucee, 16.
v.23.
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PONKOST-UTÁN XXII. VASÁRNAP.
ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.

AMEN.

\!Iatt. 22.
v.15.

'Jatt. 22.
v.21.

r. 17. v. 9.
I. 7. v. 10.

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái
Szent Evangeliomot írta-meg Szent Máté Evanl[elista, könyvének huszon
kettődik részében, melynek bötü-szerént-való magyarsága eképpen uagyon :
halgassátok isteni félelemmel.

Az üdeben 1 elmenvén a farisceusok, tanácsot tartának,
hogy megfognák JESUST beszédében. És hozzá küldék
tanítványokat a herodianusokkal, mondván: mester, tud
gyuk, hogy igaz-mondá vagy és az Isten úttyát igazsággal
tanítod, és nem gondolsz senkivel, mert nem nézed az
emberek személyét: mond-meg azért nékünk, mi tetczik
néked: szabad-e adót adni a császárnak vagy nem? Meg
ismérvén pedig JESUS az Ő álnak gonoszságokat, monda:
mit kísértetek engem kép-mutatók? mutassátok nékem
az adó-pénzt. Azok pedig elő-hozának néki egy pénzt.
És monda nékik JESUS: kié ez a kép és fellyül-írás? Mon
dák néki: császáré. Akkor monda nékik: adgyátok-meg
tehát császárnak, a mi császáré, és Istennek, a mi Istené.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötií-szerént-való magyarsága. Melyből,

hO,í?jJ lelkünk éppiiletire tanuságot vehessünk és Istennek akarattyát ne csak
fiillel hallyuk, ha/tem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk aítatos szt'ivel Szent
Lelket, mondoán : Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELSÖ PREDIKÁCZIÓ.

Reddite qure sunt Dei, Deo. 2

Minnyaja»: Istené vagyunk, a kinek hasonlatosságát visellyük.

Mely igazán mongya a Szent Lélek, 3 hogy álnaksággal tellyes
az ember szíve, és Istennél egyéb annak rejtekét nem visgálhattya,
csalárdságát által nem láthattya: a mái szent Evangeliom folyásá-



7 Luc, 23. v.
11.

8 Judic. 15.
v.4.

1 Mar. 12, v.
14.

2 Ps a!. 54. v.
22.

3 1. Reg. 16.
V.7.

4 Matt. 22. v.
18.
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ból kitetczik. Mert, ha embernek az vólna szívén, a mi száján és
nyelvén; ha minden külső cselekedetek mutogatásának megfelelne
a belső indúlat : hol lehetne igazab tekélletesség, mint azok szívé
ben, kik a mái Evangeliom historiája-szerént Christus Urunkhoz
kűldetének? Hallátok-e, mint megalázák magokat, midőn Christust
Mesternek nevezék; és ezzel magokat tanúló tudatlanok-közibe
számlálák? Vétek-e eszetekbe, mely szép édes beszédekkel dícsírék
Christust, hogy inkáb ne gyanakodnék felőllök ; hanem, világoson
kinyitná szívét és bátorsággal szóllana előttök? Tudgyuk (azt mon
gyák), hogy Mester vagy és tudatlanságból nem vétkezel ; tudgyuk,
hogy igaz-mondó vagy és hazugságot nem beszéllesz ; tudgyuk,
hogy sem félelem, sem reménség nem visel, mellyek titkon tartyák
sokak szívében, a mit igaznak ismérnek; tudgyuk, hogy az emberek
itíletivel nem gondolsz és személy-válogatás-nélkül, mindenek-előt

1 igazán hirdeted az Isten úttyát.
Molliti sunt sermones : et ipsi sunt [acula ; 2 édes beszédek,

mézes szók ezek: de mérges nyilak és veszedelmes török, mel
lyekkel el akarták veszteni Üdvözítőnket. Mert Isten, 3 a ki nem
néz a külső tettetésre, mint mí, hanem a szíveket visgállya, 4 álnak
gonoszságnak, Nequitiam, nevezi ezeknek igyekezetit ; sőt Szent
Lukács-nál azt mongya, hogy, "Lnsidiatores, qui se justos simularent, 5 Luc. 20. v.

ut caperent illum in sermone et tradereni potestati prcesidis ; incsel- 20.

kedők vóltak, kik lesre akarták venni Christust: és kép-mutatásból
igazaknak tettetvén magokat, azon mesterkedtek, hogy szavában
megfogván, a rotnai tiszt-viselő kezébe ejcsék Christust.

Ezeknek a követeknek egy része herodiánus vólt, 6 kik az 6 Vide Serar,

udvari hízelkedésben annyira mentek, hogy Heródest vallották igért t~O~'2145~i~;~'
Messiás-nak. Más része farisceusok-ból állott, kik a herodianusokat
halálra gyűlőlték, de miképpen 7 Herodes megbékéllék Pilatus-sal
a Christus halálán, úgy ezek a Samsen rókái 8 egybe-köték farko
kat a Christus rontására.

De vallyon, mit kérdenek ÜdvözítőnktűlP Szabad-e, 9 Nobis, 9 Luc. 20. v.

mí-nékünk adót adnunk a császárnak? Jól tudták a Samuel-tűl 22.

kiadatott királyi törvényből, 10 hogy amely királyt magok válasz- 10 1. Reg. 18.

tottak, annak nem-csak szolgálattal, hanem adózással-is tartoztak, v. 15.

de azt kérdik, ha az Isten népe, egy pogány és erő-hatalommal

uralkodó császárnak adhat-e adót? Okot adott kérdésekre, mert
megparancsolta vólt Isten, hogy ha királyt akarnak választani, 110eut. 17. V.

11 De numero fratrum " non alterius gentis hominem " nem idegen 15.
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nemzetből, hanem a magok attya-fiaí-közzűl légyen a választás.
I Act. 5. v. 36. Erre a parancsolatm nézvén a sidók, sok l támadásokkal akarták
37. !os.eph.. l.7. lerázni nyakokrúl a romai igát meg nem zondelván hogy Isten
Antiquit, initio. 'b ,

csak azt tilalmazta, hogy szabad-akaratból magok ne válaszszanak
idegen nemből királyt, de arra nem felelt, hogy bűnök érdeme
szerént ostorozván őket, idegen fejedelmek rabságába nem esnek.
Ezzel tehát a kérdéssel vagy a romai császár haragjába akarták
ejteni Christust, ha az adózást tíltotta vólna, vagy mint törvény
szegőt a sidók gyűlölségébe hozni, ha az Isten népének sanyarú
és törvénytelen igáját helyén hadta volna.

2 Prov. 29, Noha azért 2 az édes beszédek megvetett hálók az elesésre,
v.5. de, 3 Prustra [acitur rete ante oculos pennatoruni. heában teregetnek

3 Prov. 1. v.
17. hálót a szárnyon-járónak. Mert amely künnyen elszaggatá Sámson

• Judic. 16 v. 4 a tiiistausok kötelét, oly künnyen megfejté Christus a csalárdok
9. ll. .

o 1. Cor. 3. v. kérdését; sőt 5 megfogván a ravaszokat álnakságokban, üdvösséges
19. Job, 5. v. tanuságot hoza-ki veszedelmes kérdésekből. Mert megtekíntvén a

13. pénzen a császár képét, azt parancsolá, hogy a császárnak adgyák,
a mi a császáré: de Istennek-is megadgyák, a mi Istené.

Propositio. Én egyéb czikkelyit a mái Evangeliomnak más üdőre hagy-
ván, csak azt mutatom-meg rövídeden, hogy mí minnyájan Istené
vagyunk: nem-csak axert, hogy teremtése-altal l?épét és hasonlatos
ságát visellyiik, hanem azért-is, hogy ő szolgái és fiai vagyunk.
Ezt pedig a végre cselekeszem, hogy ebből megismérvén köteles
ségünket, Urunk parancsolattya-szerént Istennek adgyuk, a mi Istené
és tellyes életünket rninden tehetségünkel az ő szolgálattyában
foglallyuk. Legyetek figyelmetesek a halgatásban.

A keresztyeni tekélletesség fondamentoma abban ál, hogy meg
ismérjük állapatunkat és kötelességünket, eszünkbe vegyük, hogy,

6 Sencc, Dc 61n reg'no nati sumus, birodalom- és fejedelemség-alat születtünk,
Vita beata. c. Urunk vagyon, kinek szolgálni és engedni tartozunk. Szamárhoz

15.
7 Job, ll. v. hasonló oktalannak nevezi Szent Jób, 7 a ki azt álíttya, hogy szaba-

12. doson született, Pírongattya Jeremiás, 8 mint pártos árulókat, a kik
~~~~,~. :'. ~~: lerázván az igát, azt kiáltyák ; Non sennam. hogy senkinek nem

szolgálnak, mert a Bőlcs csak azt nevezi embernek, a ki Istent
OEccIs. 12. v. Urának isméri és őtet féli, 9 Hoc est enim omnis homo. Az Úr
10 Gen.

l:.,
v.17. Isten pe~ig, ismértetni akarván az emberi nemzet kötelességét,

11 Aug. tom. 3. mihent Adiunot teremté, lU mingyárt parancsolatot ada néki, és élete
1. 8. ~e Gencsi, vesztése-alat eltiltá a tudomány-fának gyümőlcsétűl; nem azért
ad Iiteram,c.' '

13, et 6. úgy-mond Szcnt Agoston, II hogy annak a fának gyümőlcse jó nem
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vólna, hanem, hogy uraságát és hatalmát az emberi nemzeten, Et in Psal, 70.

megismértetné. Cane. 2. post
medium.

Sok és nagy okokért minnyájan Istené vagyunk, minnyájan Et, 14. de Ci-

tartozunk életünket, értelmünket, tehetségünket éppen és tellyesen vit. c. 12.15.

az Ő szolgálattyában foglalni és fogyatni.
Bár arrúl ne szóllyunk, hogy az isteni természet felséges nagy

vólta és méltósága minden tehetségünket magához kötelezi, mivel,
1 Solus est, Ö egyedűl a ki vagyon; 2 Solus potens. egyedűl hatal- I Job, 14. v.4.

rnas : Unus bonus egyedűl jó ; azon-kivűl-is három kút-fejét talál- cap. 23. v. 13.
, '.' 2 1. Tim. 6. v.

lyuk, mellyért mindenestűl Istené vagyunk, tudni-illik, hogy Isten 15. Mar. 10. v.

alkotmányi, Isten szolgái, lsten fiai vagyunk. 18.

ELSŐ kötelességünk onnan vagyon, hogy Istentűl teremtet- 1. Quia Crea-

tünk. Sok-képpen tésznek valamit magokévá az emberek: kit pén- tura.

zen vésznek; kit ellenségtűl nyernek; kihez ajándékon jutnak: de
legnagyob igazságok ahoz vagyon, a rnit magok kezével csinálnak.
Azért minden mester-ember, két keze munkáját és csinálmányát
igazán sajáttyának tartya, noha semmi csinálmányának természetit
nem alkotta, hanem csak külső színt és formát adott néki, mert
az ötvös ezüstöt nem teremt, sem a ház-éppítő, követ és fát;
hanem csak rendbe-hozza és egybe-szerkezteti ezeket: mennél
nagyob okkal tehát Istené a teremtett-állat, holot 3 életét, eleven- \ Act. 17. v.

ségét és mi-vóltát adgya néki? A Szent Irás azt mongya, hogy 25.

1 Istené a főld és a világ kereksége, benne-valókkal egyetemben; 4 Psa!. 23. v. l.

mert Ő fundálta és építette ezeket. Másut azt hirdeti, hogy 5 Istené 5 Psa!. 94. v. 5.

a tenger; mert az Ő hatalmasságának alkotmánya, Isten ő-maga

azt mongya: 6 Meum est aurum, meutn est argenium, 7.Mece sunt 6 Aggre, 2. v. 9.

omnes fene syluarum, [umenta in moniibus et boves. "Omnia quce: Psa!. 49. v.lO.

b l
~d" . E' Job, 41.v. 2.

SU ere o sunt, mea sunt. 9 mea: sunt 011l1leS animai: nyirn az arany 9 Ezech. 18.

és ezüst; Enyímek a vadak és oktalan-állatok; Enyim, valami az v.4.

ég-alat vagyon; Enyímek minden lelkele
Keresztyének, ha Istené, valamit Isten teremtett: mennél inkáb

Istené az ember, mellyct minden egyéb állatoknál csudálatosban és
böcsülletesben teremtett? Két kivált-képpen-való nagy dologban
előzi meg a mí teremtésünk egyéb állatok alkotását:

Először: abban, mert egyéb sok és nagy alkotmányit teremtvén
Isten a földön és egeken, csak egy szóval parancsolt: 10 Fiat lux, 10 Gen. 1. v. 3.

Fiai firmamentum : Fiant luminaria ,. légyen ez, légyen amaz; 6. 14.

vagy csak azt mondotta: II Germinet terra ; Proaucant aquce,. Pro- II v.11. 20. 24.

ducat terra ; hozzon a mező fűveket; a tenger halat, madarat; a
Pázmány Péter művei. VII kötet. 72
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föld barmokat. Ezzel az egy hagyással vitte-végbe minden egyéb
állatok teremtését. De mikor az ember teremtéséhez kezdett, mind
Ádá'm-nak, mind Évá-nak formálása-előt, mint valami nagy és
isteni bőlcseségnek kivált-képpen-való cselekedeti-előt úgy tetczik,

1 Gen. I. v. 26. ugyan tanácsot tartott a Szent Háromság : "Faciamus hominem, ad
cap. 2. v. 18. imaginem nosiram .. jer teremcsünk, úgy-mond, képünk-béli embert,

a ki uralkodgyék az egész földön és benne-való állatokon. Annak
2 Gen. 2. v. 7. utánna az ember testét, 2 Formavit de lima terrce, önnen-maga
3 Isai. 45. v. 9. formálta, lágy sárból. Azért mongya a Szent Irás, 3 hogy mint a
cap. 64. v. 8.

Jerern. l8.v. 6. sárt a fazekas, úgy formált és alkotott minket Isten; és nem-csak
Rom. 9. v. 20. szavával, mint egyéb állatokat, hanem, a mint szól a Szent Irás,
4c~~\~o~.vi9~· 4 kezével építette a mí testünket. Mivel pedig, 5 Corpus mortuum,
Isai. 64. v. 8. elevenség-nélkül vólt a test, mellyet sárból csínált, nem szavával,
: ~c~d2.3.:..~: hanem, "Inspirauit spiraculum, orczájára lehellék és úgy ada éltető

lelket. Akarván ezzel ismértetni, hogyamí lelkünk nem a testből

7 Aristoteles. fakad, hanem, 7 foris aduenii, külső hatalommal Istentűl adatik.
Másodszor: abban böcsülletesb az ember teremtése egyéb álla

8 Gen. 1. v. 26. tok formálásánál, hogy Isten minket, 8 Ad imaginem. et similiiudi
27. cap. 5. v. 1. nem suam, maga képére és hasonlatosságára alkotott. Nincs Isten

cap. 9. v. 6.
Sap. 2. v. 23. ben 9 testi hasonlatosság; azért nem testünkben, hanem lelkünkben
~ccli: 17. v. 1. kel keresnünk az Isten képét és hasonlatosságát. Mert miképpen a

Isal.40.v.18. k "l '1"1 l b'l I A'b l' déki
Act. l7.v. 29. örnyu -rnete es-a ta meg e yegezte sten az ranam. mara e l

testét: úgy a teremtésben a rní lelkünket maga pecséttyével meg
jegyzette.

Az Isten képét sok méltóságos tulajdonságokban viseli a mí
lelkünk; először: Istennek teste nincsen, hanem, Spiritus est,

10 1. Tim. 6. v. Joan. 4. v. 24. tiszta lélek; annak-okáért, 10 testi szemmel nem
16. cap. l.v.17. láttatik. Részei sincsenek, mellyek külön helyt foglalnának, hanem

II Actor. 17. 11 éppen mindenüt jelen vagyon; életet és elevenséget ád minde
12

v
N' 25.28

2'7
neknek. A mí lelkünk-is, 12 Spiritus, lélek; a léleknek pedig 13 teste

umer. .
v. 16. és csontya nincsen; azért testi szemmel ezt senki nem láthattya,

I3Luc.24.v.39. noha minden tagokban darabolás-nélkül jelen vagyon, és úgy élteti
minden részeinket, hogy távozásával ékességét, mozdúlását, életét
elveszti minden tagunk. Másodszor: noha Isten a teremtett-állatban

14 Psa!. 10l. v. vagyon, de azokkal-eggyüt vége nincsen; mert ő halhatatlan 14 és
1. Ti~:\~~: 17. azon egy állapatban marad, akár-mint veszszenek vagy újúllyanak
cap. 6. v. 16. a töb állatok. A mí lelkünk-is, el nem fogy a testei-eggyüt, hanem
15Eccls.12.v.7. 15 mikor a test földé lészen, a lélek viszsza-rnégyen Istenhez, a kitűl

16 Sap. 3. v. 1. adatott; mert 16 a testi halál a lelket nem illeti. Harmadszor: az
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Istenben értelem és szabad akarat vagyon. A mí lelkünk-is nem-
csak jelen-valót szemlél, hanem elmúlt és következendő dolgokrúl-is
okoskodik; és a Bőlcs mondása-szerént, l Reliquit Deus in manu l Eccli. 15. v
consilii sui) tanácsának szabadságában hagyatott: tüzet és vizet, 14.
halált és életet adott Isten eleibe, hogya mihez akar, ahoz nyúl-
lyon; 2 választást hagyott néki a jóban és gonoszban. Negyedszer: 20eut.30.v.19.

Isten Ura minden állatoknak: 3 ő-érette vannak mindenek; ő ezéIlya 3 Prov. 16. vA.

és határa mindeneknek. Minket-is Isten urává tett minden teremtett- Eccli. 43.v. 28.Oeut. 26. v. 19.
állati nak ; mert avégre teremtette az embert, Ut prasit universie
terrce ; et dominetur piscibus maris; Gencs. 1. v. 26. 28.) cap. 9. v. 1.
Eceli. 17. v. 4. hogy ura légyen az egész főldnek ; bírjon a ten-
ger halaival, az egek madarival és rninden földi állatokkal, mivel
Isten mindeneket 4 ember lábai-alá vetett. Azért nem-csak az 5 ege- t Ps. 8. v. 5.6.
ket de a mennyei Angyalokat-is 6 In ministerius» szolgálatunkra Eceli. 17. v. 3.

, .J, , 50eut.4.v.9.
rendelte. 6 Hebr. 1. v.14.

Mind-ezekben Isten képét viseli az ember. De az Istennek
hozzánk-való kegyelmessége nem elégedett azzal, hogy lelkünk
természetit maga képére teremtette, hanem, 7 Ad similitudinem, 7 Gen. 1. v. 26.
természet-felet-való ajándékinak hasonlatosságát-is belénk óltotta, S~a:.·2~·V~·213.
mihent teremtett. Mert, 8 Fecit Deus hominen: rectum, Isten az 8 Eccles. 7. v.
embert igazságban teremtette; 9 Secundum se uestiuit illtu« virtute, 9 ECC1~~·7.v. 2.
mingyárt teremtésekor felő1töztctte minden tekéIletes jószágokba, 6.10.
bőlcseséget adott lelkébe, igazságát és itíletit megismértette vélle.
'<Creaoit inexterminabilem, halhatatlansággal felékesítette testünket 10 sar. 2. v.23.
és II ennek indúlatit akaratunk-alá adta. II Gen. 4. v. 7.

Azért egyéb teremtett-állatira sem sütötte Isten bélyegét: de,
mintha diesekednék az emberen-való uraságával, megbélyegezett
minket és hasonlatosságát reánk vetette, hogy ezzel kötelességünk
ismértetnék és ő Szent Felsége mí-bennünk dicsekednék; mert,
12 Vir) imago et gloria Dei est; az ember képe és dücsössége Isten- 12 1. Cor. ll.

nek. És miképpen egyéb állati t mind nekünk adta, úgy minket v.7.
csak egyedül magának tartott; erre nézve mongya Szent Pál, 13 hogy 13 1. Corint. 3.
mindenek miénk, mí pedig Istené vagyunk. v. 22.

Mikor azért azt kérdi Isten tőllünk: Cujus est imago kcec?
Te ember, kié ez a czímer, mellyet lelkeden viselsz? nem mond
hattyuk, hogy világé, testé, ördögé: hanem azt kel mondanunk:
14 Signatum est super nos lumen vultus tui Domine; Uram, a te 14 Psa!. 4. v. 7.
orczád fényességének pecsétével jegyeztettünk, a te képedet visel-
lyük. Ha azt kérdi tóllünk : honnan és kitűl vettük életünket? azt

72"
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I Job, io. v. 8. mondhattyuk : 1 Manus tua: plasmauerunt me totum ; éppen es tel
cap.. 34. v. 19. lyesen a te kezed munkái vagyunk.
Isai. 64. v. 8.

Ha ez így vagyon, keresztyének: Reddite qua: sunt Dei, DEO;
adgyuk-meg Istenünknek, a mi övé; annak éllyünk, a kitűl vettük,

2l.Cor. [5.vA9. hogy élünk. "Sicu: portavimus imaginem terreni. portemus et ima
ginem cceiestis ; ha testünkben a földi atyák hasonlatosságát visel
lyük, lelkünkben mennyei atyánk képét visellyuk. Eszünkben tar
csuk, hogy ha kegyetlen halállal öletnek, a kik réz-pénzen a király
czirnerét meghamissíttyák, sokkal nagyob bűntetést érdemelnek,
a kik meghamissíttyák az Isten képét, mellyet lelkünkön viselünk.

'Ezech.18.vA. Azt mongya Isten Ezechlel Proféta-által: 3.Mece sunt omnes
Gen. 14. v. 21. animce : mind eggyig enyimek a lelkek. Azért te, ember, Da mihi

animam, cetera tolle tibi; taresd nékem lelkedet, egyebek mind
tiéid légyenek. Jaj annak, a ki ellopja és másnak adgya az Isten

4 Isai. 45. v. 9. nek ily drága marháját, mert lopását el nem titkolhattya. 4 Vce qui
contradicit fictori suo, jaj annak az edénynek, mely a fazakasra
támad. Bóldog, a kinek Isten azt mondja: ne Iély, mert a te neved

6 Isai. 43. v. 1. az, Meus es tu, Enyím vagy te. 5 Minden tisztességes titulus-unk,
minden bátorságos óltalmunk vagyon, ha istené vagyunk; minden
böcsülletünk és bizodalmunk elfogy, mihent elpártolunk Terem
tőnktűl. Mert jóllehet természetünk Isten birtokából ki nem eshetik,

6Job,31.v.1.2. de igazság szava az, hogy 6 része és öröksége Istennek azokban
7t~~·:.' ~·t nincsen, kik fajtalanúl élnek; nem Isten, hanem 7 a Sátán ura és
8 thi!. 3. v. 19. fejedelme azoknak, kik a világhoz ragaszkodnak; 8 hasok és erszé
Ephes. 5. v. 5. nyek istenek a részegeseknek és fösvényeknek.
Coloss, 3. v. 5. •

II Q . s '. MÁSODIK kötelessegünk abból ál, hogy Isten szolgái vagyunk.
. Ufa erVf.

Két-féle szolgák vannak: némellyek fogoly-szolgák, kiket hadban
92. Pet.2.v.19. fogunk, mert, 9A quo quis superatus est, hujus et servus est, a kitűl

meggyőzetünk, annak szolgái lészünk. Efféléket neveztek a deákok,
Seroos, quod a morte seroati sunt, megtartott raboknak, mivel az
érdemlett haláltúl megőriztettek, hogy rabságban szolgállyanak.
A kik ezeket megvészik, azoknak pénzen-vett rabjai. Némellyek
fogadott és szegődött szolgák, kiket bizonyos fizetéssel magunkhoz
kötelezünk. Noha külörnbséggel, de minden szolgának kötelessége
azt hozza, hogy aki szolga, eladta szabadságát, nem azt miveli
a mit kedvel, hanem a mit ura parancsol, maga dolgát hátra kel
hadni, hogy ura dolgát végbe-vigye, ot jár, a hol mongyák, úgy
él, a mint tartyák, és mivel két úrnak nem szolgálhat, urán-kivűl

máshoz nem kötelezheti magát.
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Mí minnyájan mind a két-képpen Isten szolgái vagyunk.
Először: fogoly és vett szolgák vagyunk. Mert nem-csak meg

tartotta életünket Isten, mikor bűneinkért halált érdemlettünk, de
azonkivűl summán és drága kincsen-is vett minket. Azért mongya
1 Szent Pál: Pretio emii estis. 2 Non estis oesiri, emti enim estis ; 11.Cor. 7.v. 23.

nem vadtok magatoké, sarczon és drága sarczon vett Isten títe- 2 Ibi. c. 6. v.19.

ket. Nolite fieri servi hominum, Azért a mi lsten-ellen-való, abban
senkinek ne szolgállyatok. Szent Péter-is azt írja, 3 hogy nem 31. Pet. 1. v.

aranyon, ezüstön, vett Isten minket, Sed pretioso sanguine quasi 18.

Ag1zi immaculati Christi, hanem drágalátos Vérén az ártatlan
Báránynak, ki, <1 Dedit semet ipsuni pro nobis. ut nos redimerel .. 4 Ad Titum 2.

önnen-magát adta érettünk, hogy ördög rabságából és pokol töm- v. 14. Similia
Rom. 8. v. 32.

löczéből kiváltana.
Elfutott vólt a gonosz szolga igaz urátúl, és szabadságot

keresvén, ó In manus Dominorum crudelium, kegyetlen urak kezébe 5 Isai. 19 v.4.

akadván, ördög tömlöczében örök halálra tartatott. Megszánta a
menynek, földnek ura veszett szolgáját, utánna indúlt ő-maga; nem
azért, hogy a szökött szolgát bűntesse, hanem hogy rabságából
kiszabadítcsa. Megfogatta magát, hogy foglyát felszabadítaná, meg-
verette magát, hogy szolgáját vereségtűl mentené, vérét ontotta,
hogy szolgája sebeit mosogatná, minden kínt és ostorozást magára
vett, végre megölette magát, hogy szolgája életét megtartaná és
örökös szolgálatra kötelezné.

A világi rabság 6 Servitus komini libero, omni supplicio gra- 6 Ambr. 3

uior ; a böcsülletes emberekben nehezeb a halálnál. De az Isten Offíc. cap. 14.

szolgálása tisztességes szabadság: 7 Deo parere libertas est. És a 7 Senec. de Vi

mint ez-előt Szent Bernárd-túl hallók, Christo servirej regnare est, ta beata. c. 15.

királyság a Christus szolgálása, sőt minden királyi titulus-nál böcsül-
letesb nevezet az, hogy Isten szolgáinak mondatunk. Annak-okáért
az lsten Annya, 8 Ancillam Domini. Isten szolgáló-leányának nem 8 Luc. 1. v. 38.

egyszer nevezte magát. Szent Pál Apostol első Levelében, mellyet 48.

Roma-várasának írt, ismértetni akarván, ki légyen: nem szárnlállya,
hogy ő, a ki harmadik égbe ragadtatván, lsten titkait értette, ő a
választott edény, ő a pogányság doktora, hanem mint legböcsül-
letesb titulussát, azt írja kezdeti n Levelének: ~ Paulus, servus JESU 9 Rom. 1. v. 1.

Christi : Pál, a Christus JESUS szolgája. 10Grandis dignitatis et meriti IIJ Hieron,

est, esse senium Christi et non seruum peccati ; nagy méltóság, in Psal, 117.

nagy érdemű dolog, a ki Christus szolgája és nem a bűnök rabja.
De ha szolgák vagyunk, testi szabadságban nem járhatunk; ma-
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gunk akarattyát nem követhettyük : ha Istené vagyunk, az ő szol
gálattyára köteleztetünk és annyival inkáb köteleztetünk, mennyi

'Luc.17.v.lO. vel Isten la haszontalan szolgát nagyob sommán vette.
Istené vagyunk minnyájan azért, hogy semmiből teremtett és

maga természetit adta nékünk, mennyivel nevekedik kötelességünk
azzal, hogy ördög rabságából önnen-maga kiváltott Isten minket?
Mert nem oly künnyű vólt a váltság, mint a teremtés. A ki engem
egy szavával teremtett, harmincz-három esztendeig sokat szóllott,
sokat cselekedett, sok sanyaru és méltatlan kínokat szenvedett
érettem. A teremtésben magunk életét adta nékünk él megváltás
ban, önnen-maga életét letette érettünk, sok kínokra bocsátkozott,
hogy minket örök kínoktúl megoltalmazna. Nem méltó-e tehát,

21.Cor.5.v.15. hogy annak éllyünk , a kinek halála-által élünk? 2 Pro omnibus
mortuus est Christus, ut qui vivun t, jam non sibi oioant, sed ei
qui pro ipsis ntoriuus est: azért hált-meg érettünk Christus, hogy
a ki él, ne magának éllyen, hanem annak, a ki meghólt érette.

B Bern. ep. 145. Ugyan-is, 3 Cui justius uiuam, quam ei, qui si non mareretur. ego
ad suos Clare- non viverem ? Cui commodius, quam promittenti vitam ceiernam.?

vall. infine.. .. .
Cui inagis ex necessitate, quam flammas perpetuas mm/tanti,? Kinek
illik inkáb élnűnk, mint annak, a ki ha meg nem hált vólna, mí
nem élnénk? Kinek élhetünk nagyob hasznunkal, mint annak, a ki
örök életet ígér? Kinek tartozunk élni nagyob kötelességgel, mint
annak, a ki örök tűzzel fenyeget, ha néki nem élünk?

Nagy külömbség vagyon az-közöt, a ki valakinek szolgál és
a ki valakinek él. Mert a ki szolgál, üdőt vészen maga dolgára,
mulatságára, nyugodalmára, barátinak-való kedveskedésre, de a ki
másnak él, semmi részét életének másuvá nem fordíthattya; éppen
és tellyesen mínden erejét és tehetségét csak annak tartya, a kinek
él. Azt kívánnya Isten tőllünk, hogy éppen Istennek adgyuk, a mi
Istené, tellyességgel néki éllyünk és azt mondhassuk Szent Pál-lal,

4 Gal. 2. v. 20. 4 élek én, immár nem én, hanem él bennem a Christus. Vagy, a
5 Ps. 21. v. 31. mint Szent Dávid énekel: 5 Anima mea illi uioit, az én lelkem

csak néki él, meghólt egyebeknek. Azért keresztyén ember, ha
valami vagyon benned, a mit Istentül nem vettél, ámbár másnak

fl Deut, 6. v. 5. kedveskedgyél azzal; de ha mind Istené, a mi benned vagyon, 6 tel-
cap. ~~. v. ~~. Iyes szívedet, lelkedet, tehetségedet, tartozol Istennek adni, minden
~i~rn. s::. 20: osztály-nélkül. Mert a Szent Bernárd 7 mondása-szerént, Dignus

in ~a~tica. plane est morte, qui tibi, Domine JESU. recusat vivere et mortuus
InitIO. est, et qui tibi non sapii, desipit et qui curat esse, nisi propier te,
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nihil est. Propter temetipsum Deus fecisti omnia et qui vult esse
sibi, 11,On tibi, nihil esse incipit inter omnia, halált érdemel, sőt

immár meghólt, a ki néked nem él, Úr Isten, és mivel l min- I Prov. 16.v.4.

deneket magadért teremtettél, a ki tiéd nem akar lenni, semmivé
lészen.

Másodszor, szegődött szolgai vagyunk Istennek, mert magunk
köteleztük szolgálattyára életünket. Valaki bűnbe esik, 2 Servus est 2 Joan. 8. v. 34.

peccati szolgája a bűnnek és a mint Szent Pál szól 3 Regnat Rom. 6. v. 16.
, , '3 Rom. 6.

dominatur peccatum, abban országol és uralkodik a bűn. Minnyá- v. 12. 14.

jan azért ördög szolgai vóltunk, de mikor a Keresztségben ellene
mondottunk az ördögnek és a világnak, mikor a Christus zászlója-
alá szolgálatra irattuk magunkat, mikor kezeseket vetettünk, kereszt-
atyákat, anyákat, mikor a szent Bérmálásban a Christus bélyegét
magunkra vettük, akkor 4 Dominum elegimus, ut sit nobis Deus ; 4 Dcut.26.v. 27.

Istent választottuk Urunknak, szolgálattyára köteleztük magunkat.
Az-után okosságra jutván, újonnan szegődésbe indúlt velünk a mí
Istenünk, szép ígéretekkel megfogadott, Szent Apostoli-által con
ventiónk-ban íratta fizetésünket, mennyei királyságot, végetlen ból-
dogságot, örök dücsösséget ígért, ha néki híven szolgálunk: Ha
az embereknek egy-nehány forintért szorgalmatoson szolgálunk,
mennél inkáb tartozunk szolgálni Istenünknek, a ki ennyi jutalmát
ígérte fáratságunknak? Keresztyének, gyakran eszünkbe jusson, a
mit Szent Cypriánus mártir írva hagyott, mikor arra tanít, hogy
a mit mí kívánunk szolgainktúl, azont cselekedgyük Istenünk szol
gálattyában : 5 Ipse de seruo tuo exigis seruituten: et hominem tibi 5 Cyprian.

obedire compellis. Et, cum sit nobis eadem fors nascendi et con- ad Derrietriad.

ditio moriendi, corporum materia consimilis. animarusn ratio com-
munis ; nisi tibi pro arbitrio tuo seruiaiur, nisi ad voluntatis obse-
quium pareaiur, imperiosus et nimius seroitutis exactor, flogellas ;
uerberas, [ame, siti et carcere affligis, et non agnoscis miser, Do-
minum Deum tuum? Te (úgy-mond) megkívánod a szolgálatot és
engedelmességet. És noha hozzád egyenlő születése, hasonló teste,
lelke vagyon szolgádnak; mindaz-által vereséggel, éhséggel, töm-
lötczel bűnteted, ha kedveden nem jár, magad pedig, Uradat Iste-
nedet nem szolgálod. Ha a te szolgád szóval beszélli, hogy te
rabod és engedelmes szolgád, de a szép szó-mel1et elmúlattya dol-
godat, nem tétezik néked, elhid, hogy Isten-előt sem kedves, ha
ki magát keresztyénnek mongya és a Christus parancsolatit elmú-
lattya.
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Nem olIyan a mí Urunk hozzánk, rnint a földi urak, kik a
szolgátúl hasznot várnak; minden gond-viselését szolgai nak ma
gára vette Isten és azt parancsolta, hogy ne legyünk szorgalma
tosok ételünk-, italunk-, ruházatunk-felől, mert erre ő gondot visel;
mikor te aluszol, reád vígyáz, mikor meg sem tudnád gondolni
magad javát, akkor az ő kegyes gond-viselése elrendeli, a mi
hasznodra-való, legkisseb szolgálatodat láttya és megjutalmazza.
Ki nem szolgálna örömest az illyen Úrnak?

De eszűnkben tartcsuk, a mit a világi törvények rendeltek
a szolgákrúl. Ha valamely szolgát az ura felszabadított és szelgal
állapatból kivett, mihelyt háladatlanúl viselte magát szabadítój ához,

Digestis, DeRe ottan ismét rabságra vettetett, háladatlanságának bűntetéseért. Ha
Militiari. valamely szolga ura-rnellől elfutott a harczon és oda veszett az

ura, megölték a szolgát, hogy ura-mellet magát meg nem ölette.
Jaj, keresztyének! mint lészen a mí dolgunk, ha Urunk-mellől

elfutúnk a kisértet idején? ha ő-néki háládatlanok találtatunk?
Ill. Quia Filii Harmadik kötelességünk abból származik, hogy Isten Fiai

l Aristet. 1. vagyunk. Minden törvények azt tartyák, hogy a fiu, 1 Non est
Politic cap. 8. sui [uris, nem szabad magával, hanem attyáé, úgyannyira, hogy

a régi bőlesek itíleti-, sőt az lsten törvényének rendelése-szerént,
2Exod.21.v.7. "fiokat, leányokat, eladhatták a szűlék, mikor megszűkűltek. A
2.Esdr,.5.v.L5. római törvény-szerént 3 szabadok vóltak az atyák a fiok életével
3 Valerius hb.' ,

6. cap. 8. és egyéb bíró itíleti-nélkül, ha vétekben tapasztal ták, magok meg-
ölethették. Ennek-felette valamint rnúnkajával vagy szolgálattyá
val talált a fiú (kiválasztván a tábori nyereséget,) attyáé vólt. és
nem magáé.

Mí minnyájan lsten fiai vagyunk. A Christus szerelmes tanít
4 Joan. l v.12. ványa nem-csak azt írja, 4 hogy az Isten fia emberré lévén, hatal

mat adott, hogy mí Isten fiai lehessünk, hanem álmélkodással mon
o Joan. 3. v. 1. gya: 5 Nézzétek és csudállyátok, mely nagy szeretetit nyújtotta

hozzánk az atya, hogy Isten fiainak neveztessünk és valósággal
azok légyünk. Annak-okáért, mikor imádkozni tanított Christus. azt

6 Matt. 6. v. H. parancsolta, 6 hogy azon kezgyük kérésünket: Mi Atyánk, ki vagy
7 Rom. 8.v. 16. Mennyekben; mert a Szent Lélek, 7 bizonyságot ád lelkünkben, hogy

lsten fiai vagyunk. Nagy kegyessége Istenünknek, hogy Atyánk
lett és fiaivá fogadott. Nincs böcsülletesb nevezetünk, mint-hogy
Isten fiainak mondatunk, és ha széles a fóld urának neveztetnénk-is,

80sere,1.v.to. semmi ehez-képest. Mert, ha 8 az élő Isten fiai vagyunk, tehát
9Rom.8.v.17. "Menyországnak és minden atyai jóknak örökösi vagyunk. Azért
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mongya Isten, hogy 1 Qui vicerit, possidebit hcec et era illi Deus 1 Apoc.Zl.v.7.

et ille erit mihi filius ; a ki győzedelmet vészen a gonoszságon,
ő fia lészen és neki adatik a mennyei Jerusalem bóldogsága.

Ha minden fiú az attyáé, ha az atyáknak tellyes hatalmok
vagyon a fiakon, ha a fiak kötelesek, 2 hogyattyokat tisztellyék, 2 Malach.1.v.6.

szolgállyák és engedelmességgel vigasztallyák, nienyi vel inkáb tar-
tozunk mind-ezekkel Istenünknek? Mert a Szent Pál mondása-
szerént, 3 a testi atyák csak a testet formálták, de az Isten, Pater 3 Hcb. 12. v. 9.

spirituum. a lelkek apja. Azért menyivel nagyob és böcsülletesb a
lélek ennél a rothadandó testnél: annyival nagyob kötelességünk
vagyon, hogy szeressük és tisztellyük Istenünket. A testi atyák
nem tudgyák, honnan, mi módon és kit szűlnek : mert nem-csak
a lelket nem adgyák, de, 4 Nesciunt qua ratione compingantur ossa 4 Ecclcs 11.

in venire prcegnantis, nem tudgyák, mint foglaltatnak-egybe cson- v.5.

taink anyánk méhében ; és ama 5 szent aszszony mondása-szerént, 52. Machab. 9.

Membra non ego compegi, sed mundi Creator .. a test tagjait sem v. 22.

az anyák rendelik, hanem a világ Teremtője, a ki minek-előtte

formáina tégedet, látott és elválasztott téged. Azért méltán azt
mondhattyuk "Isaias Profétával Istennek: Uram, Te vagyamí 8 Isai. 64. v. 8.

Atyánk; Abrahám nem túd minket, Israel nem ismér minket. Vége- cap. 63. v. 16.

zetre, a mint Szent Pál írja, a testi atyák kevés ideig bajlód-
nak és fáradnak nevelésünkben ; akkor-is magok akarattya-szerént,
sokszor nem néznek fiok hasznára, hanem a mihez magoknak
kedvek vagyon, a miből valamit reménlenek, arra igazgattyák fiokat;
7 Deus auiem, ad id, quod utile est: Isten pedig tellyes életünkben 7 Heb.IZ. v. 10.

gondot visel reánk; maga hasznát soha nem nézi, hanem csak a
mí jónkra figyelmez. Annak-okáért, 8 Multo 1nagis obtemperabimus 8 Ibid. v. 9.

Patri spirituum .. sokkal inkáb kötelesek vagyunk a lelkünk apjá-
hoz; sokkal nagyob engedelmességgel, nagyob böcsüllettel tarto-
zunk Istenünknek; sokkal inkáb Istennek atyai hatalmában vagyunk,
és mind életünk, mind keresményünk őtet illeti.

Adná Isten, hogy ezt a mí felséges Atyánkat sok böcstelen-
séggel ne illetnők, 9 Per prceuaricationem legis, Deum inhonorando, 9 Rom. 2.v. 23.

parancsolatinak megszegésével. Adná Isten, hogy szűnetlen eszünk- Ez~~~·o~6.

ben forogna, hogy Isten fiai vagyunk és ezzel ébresztenők magun-
kat, hogy böcsülletes nemzetségünket gyalázatos erkölcsökkel ne
mocskolnók; hanem a Szent Pál íntése-szerént, 10 Imitateres Dei 10 Eph. 5. v.1.

estate) sicut filii charissimi .. követnők az Istent, mint szerelmes 1~~;\ld.. ~:~~·
fiak és 11 szentek lennénk, mert ő Szent. 1. Pct. 1. v. 16.

Pázmány Péter művei. VU. kötet. 73
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Halhadsza, mivel izgat ama pogány bőlcs a tekélletes életre:
ha ki meggondolná, úgy-mond, valóságoson. hogy ő Isten fia, a

lEpictet. 1. világnak elvetett gazságához nem ragaszkodnék : 1 Ecce si ccesar,
Disertat, c. 1. aut rex, te adoptasset, quis supercilium tuum ferret? Cum atctem

DEI sis Filius, non quce Deo digna sunt cogitabis ? Ha a császár
vagy király téged fiává fogadott vólna, oly fenn néznél, hogy alig
szólhatnánk veled. Mivel azért Isten fia vagy, miért nem öltözöl
Isten fiához illendő gondolatokba? Bezzeg, illyen gondolatba őltö

zött vólt Tóbiás, mikor azzal esztenezte magát a tekélletes jósá-
2 Tob. 2. v. 18. go kra, 2 Quoniam filii sanctorum sumus, mert szentek vóltak, úgy
i cap. 8. v. 5. mond atyáink. Christus Urunk-is azt mondotta a sidóknak: 3 ha
, Joan.8. v. 39." r

Abraham fiai vattok, Abranám cselekedetit kövessétek.
Mí-is tehát, mivel Isten fiai vagyunk, Istenünk cselekedetit

kövessük; nem az ég és főld teremtésében, hanem a felvett emberi
4 Aug. tom. 1. testnek kimutatott példájában. Mert, 4 Nullum peccatum committi
De Vera ReIig. potest nisi dum appetuntur quce Christus contemsit . aut Fugiunturca .16.' , , J ' ,

p quce ille sustinuit. Tota itaque vita ejus in terris, disciplina morum
fuit ; tűkör a Christus élete; példa az ő maga-viselése. Ha pedig
disznó-pásztorhoz és nem király fiához illendő erkőlcsökben élünk:

6 Bern. Serm. micsoda orczával merjük Istent Atyánknak hínunk? 5Qua fronte at/alla
16. in Ca~tic. oculos ad vultum Patris tam boni. tam maius filius? Pudet in diewa
ante medium. D

gessisse genere meo : ptcdet tanto Patri uixisse dcgenerem : vallyon
6 Isai. 1. v, 2. mit felelünk Istennek, mikor azon kezd panaszolkodni, hogy 6 fiakat
7 Malach. 1. nevelt és mí megútáltuk őtet? mikor azt kérdezi tőllűnk, 7 Si ego

v 6. Pater uester, ubi honor tneus? ha én vagyok Atyátok, hol az én
böcsülletem? Nehéz lészen erre a válasz, ha most gyakran nem

6 Act. 17.v.28. emlékezünk arrúl, hogy, "Genus suntus DEI, isteni nemből származ-
29. tunk, és nem illik, hogya világnak szolgállyunk, hanem nemzet

ségünk böcsülleti-szerént az isteni és mennyei felséges dolgokra
9 Isai. 32. v. 8. vágyódgyunk, és, ~ Princeps, quce digna sunt principe, cogitabit ;

fejedelmi nemből származott állapathoz illendő gondolatokban fog
lallyuk magunkat.

Meghallátok keresztyének, hogy a mí lelkünk nem-csak Isten
képét és bélyegét viseli, hanem sok-képpen, nagy és hatalmas
okokból Istené vagyunk: mível ő-tőlle teremtettünk, szolgáivá let
tünk, fiaivá fogadtattunk. Nincs böcsülletesb titulus, mint, mikor
ember magát Istenének mongya. Azért Salamon királyi titulus-sa

10 Prov.3t. V.l. előtt helyhezteti azt, 10 hogy ő Lamuel és Jehiel, az-az, Ipsius Deus,
cap. 30. v. 1. a kié Isten. Mí-is azért vígyázzunk és megadgyuk Istennek, a mi
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ove: mert nem embernek vagyunk adósok, kinek kezét és szemét
elkerűlhettyük, hanem Istennek, a kitűl el nem távozhatunk, el nem
rejthetünk semmit. Azon legyünk, hogy azt mondhassuk Dávid-dal
és Isaiás-sal Istennek: 1 Tuus sum ego; D0111ini ego Sli 111; tiéd va- J Ps. IlS. v. 94.
gyok én; sem magamnak nem tartok, sem te-kívűlled másnak nem Isai. 44. v. 5.

adok semmit magamból; csak tiéd és éppen tiéd vagyok.
Künyű szónak látczik, úgy-mond Szent Ambrús, 2 Tuus sum 2Amhr.inPsal.

ego, hogy én Istené vagyok. De jaj, ki kevesen vannak, kik ezt 118: 11'n2 Octo-nano . super
igazán mongyák; mivel, 3 Bonus, etiamsi seroiat, liber est : malus, illa: Tuus sum
eliamsi regnct. servus est: nec unius hominis, sed) quod est graoius, e?o elega~Ltis-

d
. . . . k ' . simeetcopiose.

tot ommorum, quot uitiorum " annYI ura szolgái az emberek, 3 August. 4. de
mennyi vétkek rabjai; úgy hogy, a mint Homérus-rúl hét várasok Civit. cap. 3.

vetekedtek, melyikből való: Smyrna) Rhodos, Colophon, Salamin,
Chius, Argos, Alhena»: úgy sokakrúl disputálhatnak a hét fő vétkek,
mellyiknek légyen nagyob urasága rajtok. A fösvénység igazán
azt mongya: meus es tu " enyim vagy; eladtad szabadságodat azon
a kincsen, mellyet lakatolva tartasz; mert Istennek kiadott senten-
cziája az, hogy 4 magáévá tette a fösvény ember lelkét a világ 4 Prov. l. v.19.
gazdagsága. A bujaság más-felől azt kiáltya: meus es tu; enyim
vagy; mert Isten szava az, hogy, 5A quo quis superatus est, hujus 52. Pet. 2.

et servus est; annak szolgája ember, a kitűl meggyőzetik. A töb v. 19.
vétkek hasonló-képpen bélyegeket rajta látván, mind magokénak
vitattyák. Nem Christusé, valaki ennyi sok rosz úrnak alá-való
rabja; nem Istené, a kit ennyi tirannus-ok elfoglaltak; nem szeret
Christus oly szolgát, ki sok úrnak szolgál; nem ism éri azt magáé-
nak, "a ki szóval dücsöíti, de cselekedettel tagadgya; ajakával 61.Tit.1.v.16.
tiszteli de szűvel kerűli őtet : mert Isten 7 Simplicitatcm diligit· Isai. 29. v. 13.

, " " ' 7 Par. 29. v. 17.
~ Effugiet fictum ; az egy-ügyűséget szereti; effele szín-rnutatót, Prov. 3. v. 32.
két-felé adózót gyűlő1. Ha azért valóban Istené akarunk lenni: 8 Sap. 1. v. 5.

Reddite quce sunt DEI, DEO; adgyuk Istennek, a mi ővé, és úgy
osztán fiúi bizodalommal mondhattyuk néki: Tuus sum elO) Psal,
118. v. 94. Tu es ipse Rex meus, et Deus meus, Psal. 43. v. 5.
Uram, tiéd vagyok én, egyedűl te vagy én Királyom és Istenem.
Bezzeg, ha mi ezt igazán mongyuk, viszontag Istenünktűl mind it,
mind a más világon örvendetesen hallyuk ama drága szókat:
9 Meus es tu; enyim vagy te; és igy, 10 Dilectus meus mihi) et ego 9 Isai. 43. v. 1.

illi ; Ő miénk és mi övéi lészünk, örökkön örökké. Amen. IQ Cant.2.v.16.
c. 6. v. 2.
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MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

Propositio.

I Matt. 22. v.
25. Luc. 20. v.

15.

Reddite qua: sunt czesaris, ezesári. 1

Mivel tartozunk [ejedelmicnknek, és fejedelmünk nékünk.

Hogy az emberek bátorságos békeségben éllyenek és a gono
szak vakmerősége bűntetések félelmével meggátoltassék : Istennek
atyai gond-viselése rendelte, a mit a természet okossága-is szüksé
gesnek mutat, hogy a sokaságnak és országnak feje, fejedelme és
királlya légyen.

Azért a Szent Lélek két okát adgya, miért szükségesek a biro-
2 l.Tim.2.v.2. dalomban helyheztetett fejedelmek. Eggyiket : 2Ut quietam et tran

quillam. vitam agamus, in omni pietatc et castitate ; hogy a királyok
szárnya- és óltalrna-alat csendesz nyugodalmunk és az aítatos tisz
tasághoz alkalmatosságunk légyen. Másikat: hogy a gonoszak

3 Rom. 13. v. 4. féllyenek és tartóztassanak, mert, 3 Non sine causa gladium portat :
1. Pet. 2. v: 14. Minister est, uindex in iram) ei qui maium agit ; Nem ok-nélkül

adott Isten kardot a fejedelmek kezébe, hanem azt akarta, hogy
ő képében boszszút-állyanak a gonosztévőkön ; és az erkölcstele
nek a fejedelmek haragjátúl félvén, magokat elfogják a vétkektűl.

• Rom. 13. v. 4. Mivel azért a fejedelmek, 4Dá ministri) Isten képében paran-
5 l. Reg. 24. csolnak, 5 Christi domini) Istentűl kenetettek, 60rdinati super thro-

6 Vp' 111: 9 num Dei) Isten székiben ülnek, 7 Prcecellentes. egyebek-felibe Isten-
2. ara Ip. . ,

v. 8. túl emeltettek, nagy kötelességünk vagyon, hogy a fejedelmeknek
7 I.Pet.2.v.13. és Istentűl előnkbe-adatott gond-viselőknek megadgyuk, a mi őket

illeti. De miképpen a mí testünkben a tagoknak kötelességek vagyon,
hogy főtűl várjanak és azt magok kárával-is óltalmazzák, viszon
tag a főnek-is tiszti hozza, hogy a tagokra vigyázzon, azokat táp
lállya és óltalmazza, azon-képpen nem-csak a birodalom-alá rendel
tetett sokaság köteles, hogy megadgya fejedelmének, a mivel tar
tozik, hanem a fejedelemség-is magával viseli annak terhét, hogy
úgy bánnyék egyebekkel, mint akarná, hogy ő-vélle bánnék, a kinek
birtoka-alat vólna.

Annak-okáért mái tanuságunként megmondom, először: mivel
tartoznak a fejedelmek alattok-lévő híveknek. Másodszor: az alat
valók kötelességérűl szóllok, megmagyarázván, nút kíván Christus
tőltünk) mikor azt parancsollya, hogy megadgyuk a császárnak) a mi
a császáré. A mit a fejedelrnekrűl és birtok-alat-valókrúl mondunk,



A fejedelmek
és akármely
gond-viselők

tiszti.

3 Plutarch.lib.
de Discernen
do Adulatore

ab Amico.
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azont kel érteni minden gond-viselőkrűl és alat-valókrúl. Így a mái
tanúság nem-csak fejedelmeket, hanem által1yában mindnyájunkat
oktat, mint kel magunkat előttünk-valókkal vagy tőllünk-halgatók

kal viselnünk. Legyetek vígyázók a halgatásban.
A fejedelmek és tiszt-viselők kötelességét és hívatallyának ren- r. RÉSZE.

dit akarván ismértetni a Szent Irás, oly neveket ád nékik, mellyek
nem-csak méItóságokat ismértetik, hanem magok-viselésének rendit-is
megmutattyák.

l. Orvosoknak 1 neveztetnek. Mert tisztek-szerént kötelesek, I Isai. 3. v. 7.

hogy a sokaság vétkét mind parancsolattal, mind fenyítékkel, és
ha egyéb nem lehet benne, tűzzel, vassal gyógyítcsák, minden
gonoszságokat kigyomlálván.

2. Lucernce, világoskodó lámpásoknak 2 mondatnak. Mert köte- 22. Reg. 21.

lesek, hogy minden tekélletességek tűköri légyenek és jó példájok- v. 17.

kal a szent erkölcsökre útat mutassanak. Ugyan-is) miképpen a
gonoszságra, úgy a tekél1etes erkölcsök gyarapodására nincs foga-
natosb eszten, mint az előttünk-valók példája. Hogy ennek erőssí-

tésére másut bévségesen említett jelenségeket elhalgassunk, ernlé
kezetre méltó, a mit e dologrúl írva hagyott 3 Plutarchus. A siciliai
Dienes király Plátót magához hívatván : a míg böcsülletben tartotta
a tudós nagy embert és matematicát tanúIt tőIle, az egész udvar
népe azon tudományt oly szorgalmatoson űzte, hogya királyi
házakat porral béhíntették és abban irkálták a külömböző figurá-
kat. Mikor Pláto dorgálni és feddeni kezdette a király részegségit
és fajtalanságit, elidegenedett tőlle a király és udvarából kikűldötte.

Mingyárt az udvar-népe úgy elidegenedett a szép tudományok ből

cseségétűl, hogy senki azokrúl emlékezetet sem tett. Mivel azért
ily hathatós az elől-járók példája, nem-csak magokra-, hanem alat
tok-lévőkre-nézve-is, kötelesek a fejedelmek a tiszta szent életre.

3. Ministri Dei) 4 Isten képe-béli ek a fők, és a mint Séncea 4Rom.13.v.4.6.

szól, 5 Deorum uicc, vice-istenek a főld igazgatásában és a gonoszak 6 Seneca, 1. de

bűntetésében. Clement. c. 1.

4. Sol) nap nevek azoknak, kik másokkal bírnak. 6 Jákóbot 6 Gen. 37. v. 9.

Isten napnak mutatta a Jásef álmában. Sámson-nak, az-az napnak
nevezteték, a kit Isten népe-eleibe választa. Mert, miképpen a nap
mindeneket világosít, éltet, nevel; miképpen magában tiszta és
mocsok-nélkül fényeskedik; miképpen mindenkor forog és soha
nem nyugszik; miképpen emészti és eloszoltattya a gonosz párá
kat, hogy meg ne dögleltessék az embereket: úgy a gond-viselő
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fejek mindent segítnek, mindennel jót tésznek, erkőlcsök fényes
kedésével mindeneket oktatnak, nyughatatlanúl fáradnak az alattok
valók óltalmában. Egy-szóval, mint a nap fényesseb a töb csilla
goknál, úgy a fejedelem erkőlcse dücsösségesb légyen egyebekénél,

l Plutarcb. mert igazán mondotta Cyrus : 1 JvIagistratu dignum non esse quem
Apoph. Cyri. quam) qui non sit melior subditis ; senki nem méltó a tisztre, valaki

nem job az alatta-valóknál.
Ezek mind szép és böcsülletes nevezetek, de a Szent Lélek

világosban és édesdedben nem taníthatta a felső rendben helyhezte
tett gond-viselőket, mint mikor őket pásztoroknak és atyáknak
nevezte, mert ezekkel a nevekkel kötelezte nem-csak a fejedelme
ket, hanem az egyéb tiszt-viselőket-is, hogy az alattok-valókra
úgy vígyázzanak, mint pásztor juhaira, mint jó atya fiaira.

ELŐSZÖR azért: a fejedelmek és tiszt-viselők: pásztorok. Nem
ok-nélkül lett, hogy Isten a maga népe gond-viselésére gyakran pászto
rokat választott, és mivel a juhok gyarlósága egyéb barmoknál
nagyob vigyázast kíván, nagy részre juhászok vóltak, a kik gond-

2 Gen.46.v.32. viselésre emeltettek. Juh-pásztor vólt 2 Ábrahám, Isaák, Jákob)
34. mint Farao-előt megvallották az lsrail fiai, rnikor azt mondot

ták, hogy mind ők, mind elejek, gyermekségektűl-fogva juh-pásztorok
3 Exod. 3. v.!. vóltak. Pásztor vólt 3 Moyses és juhok háta-megűl hítta Isten őtet

4 l. Reg. 9. v.3. népének gond-viselésére. Pásztor vólt a sidók 4 első királya, Saul)
20. mert akkor-is az eltévedett barmot kereste, mikor királyságra kene-

51. Reg. 16. v. tett. Pásztor vólt Dávid) 5 mikor királlyá választatott, mert 6 juhok
6PS:l~7;.~.70. aklából az ellő-juhokkal-való bajlódásból magasztalta Isten őtet,

népének legeltetésére.
Ennek-felette a királyokat és birodalomban helyheztetett gond

viselőket nem-csak a Szent Irások, hanem a pogány bőlcsek-is

pásztoroknak nevezték. Dávidot királyságában pásztornak hítta
7 Ezech. 37. v. Isten: 7 Seruus meus David) rex super eos et pastor ; az én szol-

24. gám, úgy-mond Dávid király, és pásztor az én népemen. Cyrus
8 [sai. 44. v.28. királyt pásztornak nevezte Isten lsaias-által: 8 Dico Cyro ; Pastor

9 Aristot. 8. meus es. Aristóteles azt írja, 9 hogy a jó fejedelem úgy vígyáz az
Ethic. c. ll. alatta-valókra, mint pásztor juhaira ; ezt azzal erőssíti, mert Homérus

Agamemnon királyt pásztornak nevezte.
Két fő oka vagyon, miért akart Isten pásztorokat emelni a

nagy tisztekre, és királyságban is rajtok hadta a pásztor nevet.
I. Eggyik: hogy a világi méltóságban megőrizzék az alázatos-

ságot. Mert semmire nincs nagyob szükségek a nagy állapatban-
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lévőknek, mint az alázatosságra; senkinek nem szükségesb az alá
zatosság, mint a fejedelmeknek. Először: mert ha a nagy hatalmat
és minden emberi fenyíték-kivűl vettetett méltóságot az alázatos
ság nem zabolázza: oly feslett erkőlcsökre, oly kevély uralkodásra
jutnak a fejedelmek, mint-ha Menyországban sem vólna Urok, a
kinek számot kel adni. Másodszor: mert mennél magasb az éppűlet,

annál veszedelmesb romlása, ha mély fondamentoma nincsen. A
nagy állapatban-is künnyeb az eset; és, I/n alto posito, non altum I Bernard.li.2.

sapere, dijficile est ; nehéz a nagy méltóságban fel nem fuvalkodni. de Consider.

Harmadszor: mert Isten a kevélyeket megrontya és 2 az alázato- 2 Luc. 1. v.53.

sokat felmagasztallya, miképpen 3 Sault akkor tette királlyá, mikor ~o~: :~;: :~:
maga szeme-előt kisded vólt, noha Isten itíletiből, 4 Non erat vir v.17.

de filiis Israel melior illo) senki ő-nállánál job nem vólt az Israe; 41.Reg.9. v.B.

fiai-között.
Meggondollyák tehát a fejedelmek, hogy, 5 Mag'na potentia 5 Ecc1i.3.v.21.

Dei solius, egyedül Isten, a kinek hatalma nagy: Istenhez-képest
minden világi nagyság, 6 Pulvis exiguus ; Stilla situlce; egy kis fl Isai. 40. v.15.

po rocska, egy csep vizecske. Azért, 7 Quanto magnus est, humiliet 7 Eccli. 3. v. 20.

se in omnibus ,. mennél nagyob az ember, annál inkáb megalázza
magát. És valamint 8 a mennyei királyok, úgy a földi fejedelmek 8 Apocal. 4.

széki-eleibe vessék coronájokat, minden dücsösséget és birodalmot v.lO.

Isten néki tulajdonítván, magokat pedig alacson pásztoroknak ismérjék.
Eszekben forgatván, a mit a bőlcs mondott, hogy Isten-előt szá-
mot kel adni a hatalmas fejedelmeknek, 9 és mennél nagyob, a ki 9 Sap. 6. v. 1.

vétkezik, annál nagyob kínokra itíltetik.
Jaj azoknak a birodalomban-lévőknek, kik-előt az alázatosság

gyalázatosság. Oly semmiből teremtetett a király lelke, ol1yan
porból vétetett és ol1yan porrá lészen a király teste, mint a
paraszté. Annyi lelki, testi veszedelmek-alá vettetett a király élete,
mint a koldúsé. És, ha a lOl'labuchodonozor királyságának fonda- 10 Dan. 2.v.33.

mentoma romladó cserép vólt: minden fejedelmekben, 11 Humiliatic II Mich.6.v.14.

tua in medio tui, annyi ok vagyon a magok alázására, hogy 12 a 12 Eccli.1O.v.D,

főld és por semmiben nem kevélykedhetik. Noha azért gazdagság-
gal és hatalommal fellyeb-való egyebeknél a fejedelem: de tudo-
mánnyal, bőlcseséggel, okossággal, szentséggel sokan fellyül-
haladgyák őtet. És miképpen minden királyok testi betegségeket
orvosokra bízzák; úgy a törvényes dolgokat törvény-túdók-, a had
viseléseket capitányok-által kel végbe-vinni, mert mind-ezekre ma-
gok nem elégségesek a királyok.
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Meggondolván tehát a fejedelem, hogy, ha nagy az emberek
közöt, de Isten-előt szám-adó pásztor: ne igyekezzék a czifra

l Isai. 32. v. 8. őltözésre, fris pompára, maga-mutogatásra, hanem, 1 Princeps} ea
quce dig-na sunt principo. cogiiabit, fejedelmi állapattyához illendő

2 Sen.epi.113. gondolatokban fáradgyon. MeggondoIlya, hogy, 2 Imper are sibi)
sub. finem maximuni imperium esi ; szeb uralkodás nincsen, mint a ki magá

:l Pro. lG.v.3Z. nak parancsolhat és ;j böcsülletesb, a ki magát meg tudgya tartó
zatni, hogy-sem a ki várasokat és országokat túd venni. Eszében

4 Plut. in Con- tarcsa, a mit Bias mondott, hogy, 4 Rex maximam gloriam conse
viv.. scptem quitur. si primus parei legibus ; nincs annál dücsösségesb király,
Sapientum. '" "

5 Seneca, Tra- mint a ki elso a törvenyek engedelmeben. Es hogy, 5 Rex est qui
gced. posuit metus et diri m.ala pectoris) Infra se videt omnia ; csak az

igazán király, a kit jó lelki-ísméret biztatása rettegéstűI óltalmaz
és minden gonosz indúlatokat alatta tart, mert akár-minéműméltó
ságban légyen valaki, de, az igaz-mondó Christus szava-ként, ha

"Joan. 8. v.34. gonoszúl él, "Serous est Peccati, bűnök és ördögök rabja.
Miképpen azért Pericles sokszor így szóllott magának: eszed

7 Plutarcb. ben tarcsad Pericles , hogy, 7 Liberis imperas) Grcecis imperas,
A1POSPhth e

g
fj
. Et Atheniensibus imperos " szabad embereknek, görögöknek, Athenas-

. ymp" ac.
qu. 4. bélieknek parancsolsz: a keresztyén fejedelem-is eszében tarcsa,

hogy Christus vérével váltott, mennyei bóldogságra választott embe
rek gond-viselése bízatott reá, és szörnyű szám-adása lészen, ha
megbotlik. Azt-is szeme-előt visellye, a mit Isten parancsolt a

8Deut.17.v.20. királyoknak, hogy, 8 Non elevetur cor ejus super iratres suos}
9 Dan. 7. v. 4. kevélységre ne emeltessék a felső tisztből, mert 9 Isten, ki szokta

szaggatni szárnyokat fenn -röpűllőknek , hogy földre essenek:
barornságra jutattya a kevélyeket, megrsmértetvén, hogy Isten

lODan. 4.v.34. az, a ki, 1aCradientes in superbia, potest humiliarc ; a kevélyeket
meg szekta alázni.

II. Másik oka mellyért a fejedelmeket pásztornak nevezte Isten,
hogyapásztorság példájából megtanúllyák a gond-viselők, mint
kel az alatvalókkal bánni.

"Joan.lO.v.4. Eggyik tiszti a jó pásztornak az, hogy, 11 Ante aves vadit, et
aves illum sequuniur ; juhai-előt jár és útat mutat, melyre kel
menniek. Az első királyrúl, mellyet Isten ő-maga választott, azt

12I.Rcg.9.v.2. olvassuk, 12 hogy ő-nállánál senki nem vólt tekélletesb az Israel
fiai-közöt : szép súgár, magas termettel mindeneket fellyűl-halladott.

Azt kivannya Isten a gond-viselőktűl, hogy mennél nagyob méltó
ságra erncltettek, annál hívebben és szorgalrnatosban szolgállyanak
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néki. Senki magát királlyá nem tészi, senki magának királyi vagy
úri atyát, anyát nem választ, hanem Isten tészi a királyokat. Azért
megkívánnya Isten a királyoktúl, hogy hála-adók légyenek, és az
isteni szolgálatban annál serényben fáradgyanak, mennél töb jókat
vettek. Világos szókkal arra kötelezte Isten a királyokat és senkit
nem egyebet, hogy ne csak halgassák, hanem magok kezével
leírják a Moyses ötödik könyvét: 1 El habebit semm, legatque eum l Deut. 17. v.

omnibus diebus uila: suce .. ut discat timere Deum. et custodire, quce 18.

prcecepta sunt ; és azt mindenüt magokkal hordozzák, tellyes életek
minden napjain olvassanak abból, hogy isteni félelemmel megtar-
csák a parancsolatokat. Illyen szorgalrnatossagot kíván Isten a
királyoktúI. És miképpen a feslett-életü királyokat azzal fenyegeti,
hogy mazzag-övet ád nékik a királyi őltözetért, 2 Prcecinf[it fune 2 Job, 12. v.

renes regu/'ll: úgy ellenben azt ígéri az isten-félő királyoknak, 18.

hogy 3 állandó birodalmat ád nékik és maradékjoknak. Tartozik 3 Deut. 17. v.

tehát a fejedelem nem-csak magára- és maradékára-, hanem alatta- 20.

valóira-nézve-is fedhetetlen életet viselni, 4 hogy útat mutatván, 4 Prov. 29. v.

példájával édesítcse alatta-valóit isteni félelemre, mivel, 5Qualis rector fi Eccli~;O.v.2.
civitatis) tales inkabitanics in ea " minémü a váras feje, ollyanok
a lakosok.

Másik tiszti a jó pásztornak, hogy ne éheztesse, felettéb ne
fáraszsza, ne nyúzza-foszsza a juhokat, hanem azt cselekedgye,
a mit Jákob Patriárka, 6 ki éjjel nappal, hévben, hidegben vigyá- 6 Gen. 31. v.

zott és fáradott a juhok-mellett; kövér földnek síros füveivel legel- 38. ct seqq.

tette; a farkasok ragadozásátúl óltalmazta; betegségekben vállán
hordozta a juhokat. A jó pásztornak, 7 Ag'ni ad uestimentum, Lac 7 Prov. 27. v.

sufficit in cibos : elég, ha a juhok gyapjából és a bárány-bőrből 26.27.

ruhát csinál, a juhok tejéből éledeit szerez, de meg ne nyúzza a
juhokat; fejje bár, de úgy, hogy tejet és vajat vehessen tőllök,

mert, 8 Qui uehcmenier' emungit) elieit sanguinem " a ki felettéb nyomja 8 Prov. 30. v.

tőlgyét a juhoknak, nem tejet. hanem vért szokott fejni. 33.

Mikor Tiberius császárnak g azt tanácsol nák, hogya sok 9 Sueton. in

fogyatkozások és szükségek segítésére új adókkal terhellyé a népet: Tiberio. c. 32.

Isten, a ki kezében viseli és igazgattya a királyok szívét, lU Cor 10 Prov. 2!.

regis in manu Domini. azt mondatá vélle: Boni pastoris est, ton- v. 1.

den: pecus, non dcglubere ; a jó pásztor megnyíri, de meg nem
nyúzza a juhokat. Gyapjú-helyében gyapjú nő: bőr-helyében bőr

nem újúl. Ezen Tiberius) 11 hogy az alatta-valókat künnyebbítené, II Joseph. 18.

ritkán változtatta a tiszt-viselóket, a fekélyes ember példáját említ- Antiq. c. 8.

Pázmány Peter műveí,VII. kötet 74
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vén, ki nem örömest látta, hogy a legyeket elűzték, félvén, hogy
az éh legyek inkáb kínozzák. Világ-bíró Sándor nagy hadakat
viselvén: mivel a had, mint a tűz, megemészti a királyok tár
házát, nem lévén, miből fizetne vitézinek, azt javallák titok tanácsi,
hogy szokatlan adókat vessen országira, mellyekből tőlthesse a

I Prov. 29. vitézek torkát. Meggondolván Sándor, hogy, l Rex justus erigit
v. 4. terram : Vir avarus destruet eam ; a királyok kegyessége felma-

gasztallya a földet, mellyet a fösvénység el szokott rontani: helyt
2 Erasm.Adag. nem ada tanácslóinak, hanem azt monda: 20litorem odi, qui radi
12. Chiliad. 3. eitus herbas exscindit: rosz kertész a ki gyökerestűl kiássa a füveket .

Contur. 7. " ,
bolond, a ki levágja az álló fát, hogy leszedhesse a tetején termett
gyümölcsöt, mellyet fel nem érhet.

3 Seneca ad Némely szerencsétlen fejedelmek 3 minden okosságokat és gond-

3Pl 01MYbil~m, .e. viseléseket abban helyheztetik, hogy akár-mint, akár-honnan szap0-
. e tus Im-

perium benefi- rítcsák kincseket, terjeszszék országokat, az illyeneket a Szent Irás
ciis eustodi:ur, nem pásztornak hanem farkasnak medvének oroszlánynak nevez.

quam armis. ' "
4 Prov. 28. v. 4 Leo rugiens, ursus esuriens, princeps injustus super populum. 5 Prin-

27. eipes, lupi rapientes, ad avare seetanda lucra. 6 Principes, quasi
5 Ezech. 22. v. l . t T d' l . f k Ih l

27. eones rugte« es,' .ru ices, Upt vespere " a ar as te etet en, az orosz-
fl Sophom. 3. lány kegyetlen: valamely fejedelem a pénzt szereti, telhetetlen és,

v. 3. Crescentem. sequitur cura pecuniam, majorumque fames,' annál töbre
éhezik, mennél töb vagyon; annál kegyetlenbűl kapdos a másén,
mennél keveseb szüksége vagyon.

Nem ezt kívánnya Isten a királyoktúl, hanem azt parancsoIlya
7 Deut. 17. v. 7 nékik, hogy, Non habeant auri et argenti immensa pondéra .. ha

17. magokat szerettetni akarják, ne győjesőnek kincset, mert kalmár
8 Ptolomrei di- dolga a pénz-győjtés, királyok tiszti az adakozás: 8 Melius est
~~~~i::l~ i'a~ ditarc. quam ditescere : s Magís regium est addere. quam detrahere ;

riee historire. illendőb, hogy gazdagítcson és adgyon, hogy-sem gazdagodgyék
9 Plutar. in és ragadgyon a király. Erre-nézve írja Aristoteles, 10 hogy, Apud

Apophtheg.Ar-
taxerxis. Thébanos lex fuit) ut nemo habilis essel ad honores reipublicas su-

IO.
Arist. 3. Po- seipiendos, nisi per decem annos a mercaiura destitisset ; Thébas

ht. ~~:~~ub, várasában nem vólt szabad gond-viselő tisztre emelni azokat, kik
tíz esztendővel eléb el nem hadták a kereskedést, mivel a keres
kedés haszonhoz és nyereséghez édesíti embert. A gond-viselóktúl

3
1
5
1 AIdct. 20·

A
V: _ pedig távúl kel a haszon-kívánásnak lenni, mert, II Beatius est

. cm. fl

stot. 4. Ethie. dare, quam accipere : bóldogb, a ki másnak ád, hogy-sem a kinek
e. 1. sub ini- mások adnak. Mert 12 Liberales homines maxime omnium virtutis

hum. ' ,
"Aristot. ibid. studiosorum, amantur : prosunt enim ; semmivel künnyebben nem
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nyerhetni az emberek szeretését, mint adakozással, mivel nem-csak
az emberek, 1 Amici sunt dona tribucntis, szeretik, a kik véllek jót l Prov. 19.

tésznek, de még az oktalan-állatok-is, mint sok példák ismértetik. v. 6.

Próbálva tudta ezt a macedóniai Filep király, 2 ki mikor hal- 2 Plutarch.

lotta vólna, hogy Nicáner ellene-törekedik és gyalázatos szókkal APolFhhItheg. in
IlppO.

rágalmazza őtet, megértvén, hogy Nicámor jó vitéz ember, de soha
semmi ajándékot nem vett a király túl : gazdagon megajándékozá.
Ottan elváltozék a Nieánor nyelve és a királyt égig kezdé magasz
talni. A király pedig azoknak, kik őtet a Nicámor bűntetésére inger-
lették, azt mondotta: 3 Videtis in potestatc nostra esse) bene vel male 3 Plutarch. de

audire? Láttyátok-e hogy mí-rajtunk ál hogy jót vagy gonoszt ~ohíbenda.Ira.
, ~, crrca medium.

mongyanak felőllünk? Ennél világosb példánk vagyon a Szent Irás- Arcadíonem

ban mint kötelezi embert urához az adomány' mert azt olvassuk nomínat, quí
" " , c ' , Philippe male-

Josef-rul, 4 hogy jó-tetemenyekkel megkötöztetven, lehetetlennek dícebat: Bís

itílte hogy ura-ellen vétkezzék. ígitur id factum

'M' l ' 5 ~;f' . d' t dit . l t' b t a Phílippo.ive azert, snsencor ta eus o t regem, e emen ta ro ora • Gen. 39. v. 9.

thronum ; a királyoknak és királyi székeknek erősseb oszlopok 5 Prov. 20. v.

nincsen, mint az alatta-valók jó-akarattya, mellyet adakozással 28.

nyerhetnek: sok fejedelmek vagy azt cselekedték, a mit Galiiénus,
ki, 6 !Vihil unquam petenii denegaoii : soha senki kérését heában 6 Bapt. Egna

nem hadta Vhgy azt itílték, 7 Nullum debere tristem ab imperatore tiU~a::;;n~' ín

discedere. hogy senkinek nem kel szomorúan elmenni a császár- 7 Eutrop.lib. 7.

elől vagy, Diem perditum, veszett napnak álították, mellyen vala-
kivel jót nem cselekedtek, mint Titus császár, vagy gyalázatnak
tartották, ha ki semmit nem kért tőllök. 8 mint Sevérus császár. 8 Lamprid, ín

Nem mondom, hogy a fejedelmi emberek azt cselekedgyék, Severo.

a mit gyakran látunk, mikor azt ajándékozzák, a rnit adósságban
kellene fizetni; mert Isten és világ törvénye-szerént igazság köte-
lezése az, hogy eléb megadgya ember adósságit, az-után ajándé-
kozza, a mire nincs szüksége, Ezt cselekedte bezzeg Focion, kirűl

azt írja Pluiarchus, hogy mikor áldozatra-való költséget kéreget-
nének , egyebek segítséget nyújtván , ő semmit nem adott, azt
rnondván : 9 Pudet me, vobis donarc. huic (creditorcm demonstra- 9 Plutarcb. ín

bat) non reddere ,. szégyenlem, úgy-mond, hogy néktek ajándékot Apophthegm,

adgyak és ennek adós lévén, meg ne fizessek.
Azt sem mondom, hogy a fejedelem módotlan tékozollya az

ország jövedelmét, hogy pompára és játékokra kőlcse, a mit szüksé-
gekre kellene tartani. Bolondúl vélekedett Nera, ki, 10 Nullum alium 10 Sueton. in

USliWI putabai dioitiarum, nisi profusioncm ; egyéb hasznát nem Nerone.

74*
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Ismérte a gazdagságnak, hanem a tékozlást és felesége Poppcea
temetésében töb fa- héjat és egyéb jó-szagú füst-ölőket égetett,
hogy-sem a nienyi egész esztendőben termett Arabiá-ban. Annál-is

I Plin.lib. 12. esztelenb vólt Hciiogábalus császár, 1 ki, hogy gazdagság utálónak
c.18.Lamprid. látczanék drága sok kincsekkel tellyes hajókat tengerbe siilyesz-
m Helíogabalo. '

tetett. Nem királyhoz illendő bév-kezűség ez, hanem oktalan tékoz-
lás. Nem szégyen, sőt szükséges, hogy a királyok kövessék a kirá

2 Joan. ö.v. 13. lyok királyát, ki mikor isteni csudával egyszer öt-, 2 mászor négy-
Mar. 8. v. 8. ezer embert megvendéglett, noha megelégítette őket, de a maradék

tördelék-kenyereket felszedette, hogy mászor, más szűkölködők

közzé osztatná. Takargassák bár a királyok-is a mire szükségek
lehet, de a másét ne szomjúhozzák, hamissan ne kívánnyák.

Emberek-előt színt adhatnak a fejedelmek, hamisságok fede
zésében, de Istent meg nem csallyák. Ac/tab és Jézabel nem jut
hatván egyéb-képpen a Nábot szólejéhez, melyre ásítottak, törvényt

"Michre, 7. v.B, láttatának Nábot-ra, és mivel, 3 Princeps postulai et [udex in red
dendo est,' a hol törvényt kér a fejedelem, ot a bíró azon vagyon,
hogy kedvét ne szegje, halálra itilék Nábotot és a király elfoglal á

q.Rcg. 9.v. 36. a szőlőt, de az igaz Isten 4 ebekkel nyalatá az Achab vérét a Nábot
~'JRed~t·222.v.383· szőlejében. Nabuchodonosor 5 minden igaz ok-nélkül, csak birodal-
Ul. V••

mának terjesztésére, hadat akara indítani a körűl-való országok-
ellen, hogy azokat meghódoltatná; és noha senkitúl semmi bán

6 Judit.!. v.IZ. tása nem vólt, azt költé, hogy, 6 Defendet se, maga óltalmában kel
fegyverhez nyúlni és minden udvara népe azt beszéllette, hogy,

7 Judit. 2. v. 3. 7 Defenderet se) a király magát óltalmazza. Efféle álorczákat em
berek szeme-eleibe adhatnak a fejedelmek a hamisság rejtegetésére,
de Istent meg nem csallyák, kinek hátúl-ütó pálczája fejek-felet
forog, és vólta-képpen láttya, mire arányoznak a gonosz-szándéku
emberek, noha másra mutatnak. Az Egyiptom királyi arra esküd-

8 Plutarch. tették a bírákat, 8 Quod rege injustam. fiagitante sententiam, ei
Apophthegm. morem non gerent " hogy ha a király hamis sentencziát kíván től

lök, nem engednek. Aniigonus pedig minden várasira decrétomot
9 Plutar. ibid. kűldött ; ~ Ut, si quid ipse contrarium legibus per epistolain man
in Antigone daret " ne pareani, sed tp'sum ienoratione lansum censeani " hogy ha

tertio. u r
ollyat parancsol levelében, mely a törvénnyel ellenkezik, ne enged-
gyenek, hanem azt itíllyék, hogy tudatlanságból esett a vétele

10 4. Reg. 5. v. MAsODSZOR, a fejedelmek atyáknak neveztetnek. Mert nem-csak
II 13. Naaman; az lU alatta-valók, Patrem, apjoknak hítták, hanem Ari-

Ethi:~l~~;: ~O. stateles azt írja, II hogy Honierus azért nevezte atyának a királyt,
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initio.
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mert, Ipsum regnum, imperium est suapte natura paternum ,. atyai
birodalom a királyság. Azért, l Bonus princeps) nihil differt a patre I Xenoph. l. 8.

bono ; a jó atya- és jó fejedelern-közöt külőmbség nincsen. Predire Cyri.

Vége nem lenne egy órában tanuságunknak, ha elő-számlál

nók minden kötelességit és gond-viselésit az atyáknak, mellyeket
követni kell a fejedelmeknek. Azért sommában azt mondom, hogy
ha az atyák szeretik fiokat; ha gondot viselnek szükségekre ; ha,
2 Non filii parentibus, sed perentes thesaurieant filiis ; ők győjtnek 22. Cor. 12.

kincset fioknak; a fejedelmek-is semmivel bátorságosb állapatra v. 14.

nem hozhattyák birodalmokat, mint atyai szeretettel és jó gond-
viseléssel. Innen vagyon, hogy midőn Agesilaust kérdették vólna,
mint lehet a király bátorságos örzók nélkül? Azt felelte: 3 Si sub
dilis ita imperaret, ut pater filiis ; ha úgy parancsol a sokaságnak,
mint atya fiainak. Mert eszében kel tartani a méltóságban-lévő

embernek, hogy Isten őtet nem egyébért ültette a felső helyre,
hanem hogy azokra gondot visellyen, a kiket Isten birtoka-alá
adott és azt megtellyesítse, a mit Adriánus császár magárúl mon-
dott, hogy, Talem se prastabit imperatorem, qualem sibi optasset
priuatus : úgy viseli másokhoz magát, a mint kívánná hogy ő-vélle

bánnának, ha császár nem vólna.
Minden egyéb gond-viselésben, de fő-képpen a vétkesek bűn-

tetésében kívántatik, hogy a fejedelmek atyai módon visellyék ma-
gokat. A nagy hegyeket és a magas tornyokat lehetetlen, hogy
szelek ne érjék; a felső helyen-ülő gond-viselők-ellen lehetetlen,
hogy sok szók és zúgolódások ne támadgyanak. A ki ezeken
megindúl, a ki minden szót haragra méltónak itíl, magának sem
lehet nyugodalma, egyebeket sem tarthat békeségben. Mint az atya
apró gyermekinek esztelen kiáltozásit vagy hagymázos szitkozó-
dásit, úgy hallya és füle-mellől bocsássa a fejedelmi ember a rágal-
mazó szókat, mikor nem félő, hogy azokból országos háborúk
következnek. Azért a rágalmazásokra vagy azt mongya Nagy
Sándorral: 4 Regium est, cum bene feceris, male audire ; királyi 4 Plutarch. in

dolog, hogy jó-tétért rágalmazást hallyon; vagy azt forgassa eszé- ~:~:~~~f'
ben, a mivel Augustus vígasztalá Tiberiust, ki, mikor igen nehez-
telné, hogy sokan gyalázatos szókkal rútították őket, azt felelte
Augustus: Satis est, si hoc habemus, ne quis nobis male facere
possit ,. ám verjék az eget szavokkal, elégedgyünk-meg azzal, hogy
nékünk nem árthatnak. Mely mondásból annyit tanúlt Tiberius,
hogy az-után, mikor a rágalmazó nyelvek mardosásit haJlotta, csak
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azt mondotta: In civitate libera, liberas esse linguas aportet ,. a sza
bad-várasban szabadosoknak kel a nyelveknek lenni. És mikor
a tanács azon kérné, hogy szedessen bizonyságot azok-ellen, kik
őtet gyalázták; azt felelte, hogy nagyob gond-viselési nem adnak
annyi üdőt, hogy ehez érkezhessék. És ha egyszer efféle dolgok
visgálásába bocsátkozik, semmire egyébre nem érkezik; mert akár-ki
azzal fogja vádolni ellenségét, hogy gonoszúl szóllott a császár
ellen.

Azért igen keresztyén törvényt írt Theodosius császár e dolog
I Thcouos.Co- rúl: 1Si quis modestice ncscius, improbo petulantique maledicto. nomina
dicis, I;~..9. tit. nostra crediderit lacessenda: eum pcence nolumus subjacere. Quoniam

si ex levitate proocssit. contemnendum est: si ab insania, miseratione
dignissimum: si ab injuria, remiitendum . nem akarjuk, hogy bűn

tetődgyék, a ki szemtelenűl gyaláz és kissebbit minket. Mert ha
azt csintalanságból cselekeszi, útálni kel; ha bolondságból, szánni;
ha boszszúból, meg kel bocsátani. Szent Agoston-is rövid szóval
sommába foglalván a jó fejedelem tisztit, így szól ezen dologrúl:

~ August.Iib.5. 2 Neque nos, christianos quosdani imperateres ideo felices dicimus.
de Civit. c. 24. quia diutius imperant : vel imperatares filios morte piacida reiique

runt ; vel hostes rcipuolicce domueruni ; vel inimicos ciues opprimere
potueruni, heu enim uitce hujus cerumnosce solatia, quidarn. etiam
cultores dcemoniorum accipere meruerunt : sed felices eos dicimus.
si [usti imperant : si inter linguas sublimiter honorantium non extol
luntur, sed se komines esse me-nlinerint: si suam potestatem, ad
DEI cultwm maxime dilatandum, [amularn [aciunt : si Deum iiment,
diligunt, colunt : si plus amani illud regnum, ubi non timent habere
consortes : si tardius oindicant, facile ignoscunt .. a keresztyén feje
delmeket nem egyébért mongyuk bóldogoknak, hanem ha igazság
gal parancsolnak; ha késedelmesek a boszszú-állásra, gyorsak az
engedésre; ha inkáb akarnak magokon és gonosz indúlatokon ural
kodni, hogy-sem a széles világon; és mind ezeket nem világi
dücsösségért, hanem Meny-ország szerelméért cselekeszik.

II. Rf~SZE. De lássuk immár, mire kötelezi Christus az alat-valókat, mikor
Az alaf-valók azt mongya : Reddite quce sunt ccesaris, ccesari; adgyátok-meg a
eni[ed~ln:lessé- császárnak, a mi a császáré.

gertt.
Ha atyák az előttünk-való tisztviselők, nem-csak Isten paran-

31.PeL 2.v.17. csolattyával köteleztetünk, hogy, 3 Regem honorificemus, a királyt
• Mal. l. v. 6. böcsüllyük, hanem a természet-is azt mutattya, hogy, 4 Filius hono

rat patron, a fiúnak tisztelni kel attYát.
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Ha pásztorink a gond-viselők: tehát mint a juhok, gyapjokat,
tejeket, sajtyokat, bárányokat nem tíltyák a pásztortúl, hanem ezek-
kel hálállyák fáratságokat: úgy mí-is, l Reddamus cui tributuni tri- l Rom. 13.v. 7.

butwm; cui veetigal uectigal : cui timoreni timorem ,. cui honorem
honorem ,. megadgyuk az adót, a harminczadot, a félelmet és böcsül-
letet a fejedelmeknek. Mert ha Christus, mikor született, a ravók-
túl bé hadta íratni magát a Császár könyvébe; és az-után, noha
nem tartoznék adóval, 2 de hogy senkit meg ne botránkoztasson, 2 Matt. 17.

sőt példájával tanítcson, magáért és Szent Péter-ért megadatta a v.26.

császár adóját; sokkal inkáb tartoznak mások megadni a császár-
nak, a mi övé. Sőt nem-csak jószágok jövedelméből tartoznak
az alat-valók táplálni gond-viselőjöket, hanem arra-is kötelesek,
hogy, "Obsecrationes jiant pro regibus, et omnibus qui in sublimi- 3 l.Tim. 2. v. 2.

tate sunt ; Istennek imádkozzanak érettek, hogy Szent Lélekkel
igazgattassanak a jó gondviselésre, és ne bánnyék Isten úgy vél-
lek, mint haragjában szokott cselekedni; rnikor, 4 Dat reges in furore " 4 Osere, 13.

5 Regnare facit hypoorilas. propter peccata populi ,. a királyokat veszni 5 J bV3~1. 30

bocsáttya, hogy az alatta-valók bűneit ostorozza. I~ai. 3.':"4..
De ezeket és töb hasonló kötelességeket most elhagyván. feje- Psal. 75. v. 13.

delmünknek és előttünk-valóknak minden egyéb kötelesség-felett ~r~:~~:4.:.~:
engedelmességgel tartozunk.

Az engedelmesség oly jóság, mellyel ember végbe-viszi Isten De Obedientia.

segitségével, a mit előtte-járói parancsolnak, a végre, hogy eleget s. Thom. 2. 2.

tégyen az Isten parancsolattyának. Azért, noha a külső cselekedetek, qurest.104.

mikor más jóságok czéllyára és tulajdon tekélletességére igazíttat-
nak, azoktúl vésznek méltóságot és nevezetet; de mikor ember
azért cselekeszik akármely jót, mert erre parancsolat kötelezi, akkor
az engedelmességnek tulajdon cselekedetit miveli.

Mely kedves Istennél az engedelmesség: az irott Törvény
előtt, az irott Törvényben és bévebben az Uj Testamentomban
előnkbe adatott.

Mihent Isten az embert teremté, parancsolatot ada néki, 6 hogy ; ~:;: ~4~Cli~:
a tudomány fája gyümőlcsében ne egyék; nem azért, úgy-mond cap. 12. Obe-

S A' t 7 h k'" k .. öl ' 'l dicntia com-zent gos on, ogy anna. ft tana gyumo cse merges vo na, mendata est in

vagy hogy annak ételéből valakinek kára lenne: hanem hogy prrecepto: qure

eszébe venné birodalom-alat létét és az engedelmesség gyakorlása- ~~:~USr~i:~:~~
nak adójával Istent tisztelné. Ezt sem azért, hogy rab-módra, iga- mater quodarn

alatt élne, hanem hogy Istennek engedvén, világ ura és királya n:odo est om-
murn eustos-

lenne. Böcsülletesbé nem tehette Isten világ kezdetin az engedel- que virtutum.
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ti Rom.5. v.19.

23. Reg. 20.
v.36.

l Aug. tom. 3. mességet, mint azzal, l hogy sem a maga tiszteletirűl, sem egyéb
l.d8·['t

de
Genesi rnennyei jósúgokrúI parancsolatot nem adott, hanem elsőben-is az

a l erarn, cap. .
13. Eleganter engedelmesség gyakorlására kötelezte embert; elsőben-is az enge-
in Psalm. ro. detlenséget bűntette, és oly rettenetes veréssel bűntette, mennél
Cane. 2. post. 11 ' r

medium. nagyobbal soha egy bunt sem ostorozott; mivel nem-csak Adamot,
hanem minden maradékát kárhozatnak átkába és világi nyomoru
ságok tengerébe vetette az engedetlenségért.

Az Ó Testamentomban 2 nem-csak kemény csapásokkal ismér
tette Isten, mint gyűlőli az engedetlenséget, mellyért kedves Pro
fétáját oroszlánynyal szaggattatta ; de világos szókkal-is mondotta,

3 l. Reg. 15. hogy, 3 Melior est obedientia, quam uictimce. job embernek maga
ECel:' :.2~. 17. akaranyát engedelmesség-által Isten szolgálattyára megkötni, hogy

4 J. Reg. 15. sem a barmok húsát áldozással mészárlani. Ellenben pedig, 4 Quasi
v.22. peccatum ariolaedi est, repugnare,. et quasi scelus idololatrue. nolle

acquiescere ,. oly nagy vétek az engedetlenség, mint ha ördögi szö
vetségbe, sőt bálvány-imádásba esnék ember; mivel a ki annak

ó Tit. l. v. 16. nem enged, kit Isten előtte-járóvá rendelt, 5 Factis negat Deum,
cselekedettel Istent megtagadgyá.

Az Uj Testamentomban 6 több jelenségét adta Isten, mint
böcsülli és mint kívánnya tollünk az engedelmességet. Az első

embernek engedetlensége hozta a bűnt a világra. Hogy az enge-
7 Rom.5. v.19. delmességet meg tudnók böcsülleni, azt akarta Isten, hogy, 7 Per

obedientiam, justi constituamur ,. a Christus engedelmessége igazit
csa a választottakat. Semmivel felségesben nem dícsírtetett az enge
delmesség, mint azzal, először: hogy a Szent Háromság második

8 Hebr. 5. v.B. Személye, azért jött e világra, hogy, 8 Disceret ex his, qua: passus
est, obedieniiam ; szenvedése-által, próbálva tanúlná, nehéz súllyát
és hasznos gyümölcsét az engedelmességnek. Másodszor: hogy
nem külörnben, hanem engedelmesség-által nyerte Christus a maga
teste dücsösségét és nevének felmagasztalását; mint felséges szók-

9 Philip. 2. v.8. kal írva hadta Szent Pál Apostol: 9 Factus obediens usque ad mor
tem) niortem autern Crucis: propter quod et Deus exaltavit illum ;
engedelmes lett, úgy-mond, halálig; nem akár-minémü halálig,
hanem a Kereszt kínnyáig. Ezért magasztalta Isten őtet; ezért
adott oly nevet, melyre minden térd meghajol. Harmadszor: hogy
Christus senkit nem akart részesiteni szent halála jutalmában, hanem

10 Hebr. 5. v. 9. az engedelmeseket : III Factus est obtemperantibus, causa salutis ater
na: .. rnert, noha végetlen az ő érdeme; de senkire nem terjed ereje,
hanem az engedőkre. Negyedszer: hogy Christus Urunk életének
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példája tanít és édesít mindeneket az engedelmességre. Mert, tizen
két esztendős-korátúl-fogva, harmincz esztendős-koráig, sornrnában
foglalván az Evangeliom minden cselekedetit, egyebet nem mond
erkölcsi nek gyakorlásirúl, hanem hogy, 1 Erat subditus illis, Bol- I Luc. 2.v.51.

dog Aszszony és Josef birtoka-alat vólt; tőllök halgatott, nékik
engedett. Számtalan jóságok cselekedeti vóltak a Christus ifiuságá-
ban, de mivel forrása és kút-feje a világ romlásának az első ember
engedetlensége vólt, azt akarták az Evangelisták ismértetni a másik
Adám példájából, hogy minden üdvösséges jónak gyökere az enge
delmesség. Tanitásának folyásában, sok helyen és nyilván mon-
dotta Christus, 2 hogy zúgolódás-nélkül, 3 Sicut mandatum dedit 2 Isai. 50. v. 5.

mihi Pater, sic [acio : az-szerént cselekeszik, a mint az Atya paran- 31JSoan. 10. v.
. c. 14. v.

csolt néki, 4 mert étele és itala néki az, hogy abban járjon, a mit 31.

Isten eleibe adott. 4 Joan. 4. v.

Keresztyének; 5'Beati SUl1lUS) quia) quce Deo piacent manifesto • Baru~~: 4. v.

sunt nobis ; nagy Isten irgalma, nagy bóldogság, hogy írva vettük, 4. Dcut. 4. V.S.

mivel tartozunk Istenünknek. Isten pedig, erős parancsolatival, világi Psa!. ;;7. v.

és mennyei áldásinak igéretivel, földi és más-világi bűntetések fenyi-
tékével, nem-csak arra kötelez, hogy ő-magának engedgyünk, hanem
azt-is kívárinya tőllünk:

Elsőben: hogy lelki pásztorinknak engedgyünk: " Obedite prce- 6 Hebr. 13. v.

positis vestris et subjacete eis,' ipsi enim peruigilani. quasi rationem 17.

pro animabus vestris reddituri ; mert nékik kel számot adni lel
künkrűl. És, hogy inkáb édesedgyünk engedelmekhez ; miképpen
7 az Ó Törvényben megölette, a ki nem engedett a papi-fejede- 7 Deut. 17. v.

lemnek, úgy az Új Törvényben azt mondotta, hogy 8 a ki a lelki- 12.
8 Luc. 10. v.

pásztoroknak enged, Istennek enged; a ki azok szavát megveti, 16.

Istent megútállya. És valamint 9 a hívek üldözését, maga kergeté- 9 Act. 9. v. 5.

sének; 10 a szegények-közzé osztott alamisnát, magával tett jónak 10 Matt. 25. v.

nevezte: úgy 11 az egyházi pásztorokhoz rnutatott engedelmességet II Lu:'5~0. v.

és böcsülletet, maga böcsülletinek tartya. 16.

Másodszor: a világi urakhoz- és fejedelmekhez-való engedelmes
séget sokszor és kemény parancsolattal meghadta Isten; módgyát-is
előnkbe adván az engedelemnek : elsőben elhiteti velűnk, hogy a
királyok és fejedelmek hatalma Istentűl vagyon: 12 A Domino datur 12 Sap. 6. v. 4.

potestas. 13 Non est potestas nisi a Deo,' és a királyok Isten-által 1:~rov.13:v.1.
Prov. s. v.

királykodnak; 14 Per me reges regnaut. Ebből azt hozza-ki Szent 15. 16.

Pál .. hogy 15 a ki fejedelmek-ellen tusakodik és azoknak engedetlen, 15 Rom.13. v. 2.

Isten-ellen tusakodik. Azért, 16 Omnis anima potestalibus subtimiori- 16 Rom.13. v.J .

Pázmány Péter művei, VII. kötel. 75
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I 1. Pet. 2. v. bus subdita sit. 1 Subjecti estate omni humana creaturce, PROPTER
13. DEUM,. sive regi, sive ducibus : quia sic est voluntas Dei : minden

lélek engedgyen az előtte-valónak: és Istenért engedgyen; akár
király, akár más fejedelem légyen: mert ez az Isten akarattya.
Mely mondással jelenti a Szent Lélek, hogy nem-csak testi enge
delem kívántatik tőllünk, hanem lélek engedelme-is: úgy, hogy
Istenért a ki parancsollya az engedelmességet, szűből és jó akarat
ból engedgyünk. És hogy a belső engedelemhez nagyob kedvünk

2 Rom. 13. v.2. légyen: azt mongya a Szent Irás, 2 hogy az engedetlenek nem
Judas, v. 8. csak külső bűntetést érdemelnek a fejedelmektűl, hanem, Damna

ticnem acquiruni, Istentűl kárhozatot nyernek. Azért, nem-csak
3 Rom. 13. v.5. félelemért, hanem, :J Propter conscieniiam, azért kel fő-képpen enged-

nünk, hogy lelki-isméretünket meg ne sércsük, által-hágván Istenünk
4Exod.16.v.8. parancsolattyát. Azt-is világos szókkal ehez adván, hogy, 4 valaki
~·z::;' :.'::~: megveti azok parancsolattyát, kiket Isten gond-viselésünkre rendelt,
5 Rom. 13. v. 2. nem embert vét-meg, hanem Istent ő-magát. Mert, 5 Qui resistit

potestati, Dei ordinationi resistii ; Isten rendelése-ellen tusakodik,
valaki a birodalomban helyheztetett fejedelmekkel ellenkezik.

Nem-csak Istennek ennyi sok erős parancsolati, hanem a ter
mészet okossága-is arra tanít, hogy a tagok főnek, a juhok pász
tornak, az alat-valók vezéreknek, engedgyenek. Mert a hol enge

6 Judic. 24. v. delmesség nincsen, hanem 6 Unusquisque facit, quod sibi videtur,
24. mint a sidóságnak esze-veszett állapattyában, ki-ki azt cselekeszi,

a mi néki tetczik: ot sem békeséges eggyesség, sem csendesz
nyugodalom, sem szeretet és bátorság nem lehet. Azért, még a
tolvajok istentelen társaságában-is, főnek kel lenni, a kinek enged
gyenek ; nem hogya szentűl és jól rendelt ország lehetne enge
delem-nélkül. Mert igazán felelt Solan ama kérdésre: mint marad-

7 Strobeus, hat az ország békeségben ? 7 Si CiVf;S obtemperent magistratibus,
Serm. 41. magistratus legibus : csak úgy, és nem külömben, ha az ország

tagjai engednek fejedelmeknek: a fejedelmek pedig törvényeknek.
Felséges tanuságokkal azt-is előnkbe adgya Isten, minérnü

engedelemmel tartozunk az előttünk-járóknak,

Elsőben, azt parancsoIlya, hogy arra ne nézzünk, ha jámbor,
61. Pet. 2. v. szent, isten-félő, a ki parancsol: hanem, 8 Non tantum bonis et

18. modestis, sed etiam discolis ; a csintalan és erkőlcstelen Urnak-is
engedgyünk, valamíg Isten törvényével ellenkezőt nem parancsol.

9 Rom. 12. Mert abban bezzeg nem kel senkinek engedni: mivel, 9 Rationa-
v. l. bile sit obsequium, okos engedeimet kíván Isten tőllünk, mely arra
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tanít, hogy, íÚbedire oportet Deo magis, quam hominibus, inkáb I ActA. v.19.

kel Istennek engedni, hogy-sem embernek. És a hol a király Isten- cap. 5. v. 29.

ellen parancsol, azt kel mondani : 2 Non obedio prcecepto regis. sed 2 2. Mach. 7.

prcecepto legis ; Isten törvényének engedek: nem engedek senkinek, v. 30.

ha Isten-ellen parancsol, mivel, etesari. qua: ccesaris, Deo. qua: Dei ;
azzal tartozunk a királynak, a mivel Istent meg nem bántyuk.

Másodszor, azt kívánnya Isten; hogya fejedelmeknek és Urak
nak ne úgy engedgyünk, mint embernek, hanem mint Istennek,
mivel keresztyén engedelemmel nem egyébért engedünk nékik,
hanem Isten akarattyáért és parancsolattyáért, a ki előnkbe ren-
delte őket. Ezt Szent Pál Apostol sokszor fülünkbe rágja: 30be-· Ephes, 6. v.5.

dite Dominis. sicut Christo seroientes, sicut Domino et non homi- 6.7.

nibus ; az uraknak úgy engedgyetek, úgy-mond, mint Christusnak,
úgy szolgáIlyatok, mint Istennek, nem mint embereknek. 4 Obedite 4 Col. 3. v. 22.

per omnia dominis carnalibus ex animo) sicut Domino et non ho- 23.

minibus. Domino Christo seruite ; engedgyetek, úgy-mond, a testi
uraknak mindenben, mint Istennek és nem mint embereknek. Az
urak szolgálattyában Christusnak szolgállyatok; ő-reá nézzetek,
ő-érette, sőt ő-néki engedgyetek, mikor embernek engedtek. Ha erre
kötelesek minden világi emberek, menyivel inkáb tartoznak illyen
engedelmességgel a szerzetesek, kik az engedelmességre esküdtek?

Ebből azt hozza-ki Szent Pál, hogy még a világi urak enge-
delmében sem kel csak a külső cselekedetre nézni, 5 Non ad ocu- fi Col. 3. v. 22.

Ium seruientes, quasi hominibus placenies .. nem kel csak szemre 24.

szolgálni, hanem) 6 Ex animo, cum bona voluntate .. belső jó-akarattal 6 Ephes.6.v. 6.

kel engednünk, mert 7 Isten, a kitűl jutalmát várjuk az engedelmes- 7 Col. 3. v. 24.

ségnek, szívre néz inkáb, hogy-sem külső cselekedetre. Azért, mikor
fejedelmünk vagy más előttünk-való parancsol, Istenhez emellyük
lelkünket és azt mongyuk néki: 8 Loquere Doniini. quia audit ser- 8 l. Reg. 3. vlO.

VUS tuus. Quid me vis [acere? Édes Uram Istenem, te parancsol- Actor. 9. v. 10.

tad, hogy én ennek engedgyek, mint te-magadnak, azért te-éretted,
9 Subjectus esse volo omni humana: creaiurce, propter Deum ; örö- 91. Pet. 2. v.13.

mest engedek az embernek, csak ércsem, mit kívánsz tőllem. Bez-
zeg, az illyen engedelmességet győzedelmessé tészi Isten, mert
fogadása tartya, 10 hogy aki néki enged, bátorságos az ördög- 10Prov. l. v.33.

ellen-való győzedelemrű1. Minden üdőben, minden helyen, minden
dolgainkban, a mí lelki testi gyarlóságunk- és külső belső ellen
ségink-miat, sok és nagy testi, lelki veszedelmekben forgunk ; és

11 Oseee, 13.
magunkban 11 vagyon veszedelmünk oka; azért, ha Istentűl óltal- v.9.

75*
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6 v. 49.

• Num. 16.
v. 1. 2.

v. 31. 36.

IDeut.32.v.\O. rnunk nem vólna, minden órában elesnénk, de 1mint szeme
z Pro. 2!. v. 28. fényét, úgy óltalmazza Isten az engedelmeseket, hogy, 2Vir obe

diens loquatur victorias rninden ellenségin győzedelmesek lehes
senek.

Vége nem lenne tanúságunknak, ha a szent és világi croni
Á:ák-ból elő-számlálnók, menyi sok és rettenetes ostorokkal bűntette

Isten, a kik fejedelmek- és Istentűl rendelt gond-viselők-ellen tusa-
"Num. IZ. kedtak. A pusztában 3 Moyses-ellen támada a maga húga Mária,
v. 1. 2.10. kiért Isten szem-látomást bél-poklossággal ostorozzá őtet. Az-után

'Core, harmad-fél-száz fő-emberrel-egyetemben, nem akara engedni
Moyses-nek: mi lén vége? Corét a föld elevenen elnyelé harmad
fél-száz embert a földből jött tűz megemészte. És mikor ezen

• v. 42.43. dologért a sokaság feltámadván, meg akarná ölni Moysest, 5 futva
szalada Moyses az Úr sátorába, az Isten pedig ezért a tamadásért
6 tizen-négy ezernél többet szörnyű halállal megöle a sidókban.
Mikor a Sámuel engedelmessége igáját lerázák a sidók, azt mondá

7 1. Reg. 8. v. 7. Isten, hogy, 7 Non te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos;
nem Sámuelt vetették-meg, hanem Istent magát, hogy ne uralkod

s 1. Reg. 12. gyék rajtok. És, hogy megismértetné 8 véllek, mely nagy vétket
v. 17.18. cselekedtek, nem akarván engedni annak, a kit Isten eleikbe rendelt,

iszonyú égi-háborúkat és dörgéseket bocsátott reájok, mellyekkel
elrontattak vólna, ha az Isten haragját Sámuel nem tartóztatta vólna.

92.Reg.18.v.9. Absolon attyára és királlyára támada, mit nyere véle? "Fára akada.
10 2. Reg. 17. Achitofel ura-ellen tanácskozék, mi lén vége? 1°Felakasztá magát.
II 2~R~2: 20. Séba 11 kitöré a járom-szeget és ura e~gedelmességét lerázá, nézzed

v. l~ jutalmát; 12 gyalázattal fejét vévék. Es noha Szent Dávid, királyi
l'~ v. 22. kegyességéből meg nem bűntette Sem eit) a ki őtet sok gyalázattal

illette; Joáb-bal-is üdőt vontatott, noha kedve- és parancsolattya
ellen, Absolont, Abnert, Amasiast, megölte. De, hogy az ő kegyes
ségéből senki okot ne venne a királyok engedetlenségére és bán
togatására: halála óráján, mikor az emberek leginkáb szoktak

1"3.Reg. 3. v.5. bocsánatot adni a vétkeseknek, testamentomban 13 hadta Salamon-
et 8. nak, hogy mind Joábot, mind Semeit megölesse egyebek pél

dájára.
Úgy vagyon, hogy minden keresztyén és pogány országok

EH\omt~giUml cest törvényi azt rendelik, hogy aki fejedelmének engedetlen és ellene-
~ ec 10, ve 0-

ronatio, támad, szörnyű bűntetéssel ostoroztassék, de kivált-képpen a mí
I~ !uTri~ Unt~ta- nemzetünk, jószága, élete, tisztessége vesztése-alat, arra kötelezi
nci npar l o.
Parte 3. tit. 6. magát, a királyi választásban és koronázásban, hogy, H Nullius alte-
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'Marc. 22. v.16

rius fidelitate salva, akár-kinek kötelességét félre-tévén, a királynak
híven enged. Azért azt akarta a magyar nemzet, hogy aki elfelet-
kezvén kötelességérűl, királlya-ellen támad, 1 annak jószága még l Triparl. parte

az ártatlan fiakra, vagyatyafiakra se szálhasson. 1 tit. 16.

Mivel azért ennyi kötelességink vannak, hogy megadgyuk a
császárnak és királynak a mivel tartozunk, azon légyünk, hogy
ugyan-azon királyok királlyátúl 2 vegyük jutalmát engedelmessé- 2 Ap. 19. v. 16.

günknek, a kinek kötelezése vezet az engedésre. Amen.

HARMADIK PREDIKÁCZIÓ.

Magister, scimus quia verax es.'

Az igaz-mondásrút és hazugságrúl.

üly édes maszlag, oly gyönyörüséges méreg, oly mézes horog
és varsa a hízel kedő és hazudozó dícsírés, hogy sokkal künnyeb
ben veszedelemre vitetik az emberi gyarlóság a dícsíret sipolásával,
hogy-sem a gyalázatok mardosásaval. Azért, még a pusztában har
czoló gonosz sátán-is, látván, hogy urunkat sanyaru éhezéssel arra
nem viheti, hogy erejét mutogassa a köveknek kenyérré változá-
sában, 4 hízelkedő mézes szókkal, mint legélesb fegyverrel kezde 4 Matt.4. v. 3. 6.

viaskodni: azzal biztatván Christust, hogy az ő tekíntetes méltó-
sága oly bátran leugordhatik a templom teteirűl, mint-ha földön
járna, mert parancsolat adatott a mennyei Angyaloknak, hogy tenye-
reken hordozzák őtet és csak lábát se engedgyék kőben ütközni.

Tudták az udvarhoz szokott herodianusok a viszketeges fül
vakaró szók erejét: látták, hogy azokat-is veremre viszi a dícsírettel
trággyázott szép szó, kik egyéb nagy vétkeken győzedelmet vész-
nek. Azért 5 édes beszédek magasztalásival szembe dícsírik Christust. 5 Rom. 16.

Igazat mondottak, hogy Christus igaz-mondó, hogy senkire semmi v. 18.

tekintete 6 nincsen az igazság tanításában, hanem, vagy tetczik vala- 6 Matt. 22.

kinek, vagy nem, de az Isten úttyát és parancsolatinak kötelezését v. 16.

általlyában kifejezi és nyilván kimongya; de mivel ezeket kép
mutatásból és, 7 insidiatores, simutabani. ut capereni Jesum in ser- 7 Luc. 20. v. 20.

mone, csalárdúl, tettetéssel szólottak, avégre, hogy Christust szavá-
ban megfogván, kelepczébe ejcsék: az-az, igazat mondván, hazud-
tak; mert igaz vólt, a mit mondottak, de belső itíletek nem az
lévén, a mit szavakkal jelentettek, hazudtak,
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Kép-mutatók vóltak tehát a [arisceusok és herodiánusok, mint az
I Numer. 23. Evangeliumból hallók; de a mely Isten igazat mondatott 1Baladm
v. 11. 12. mal, igazat mondatott a farisausok-kaI-is, hogy Christus igaz-mondó

és igazán taníttya az Isten úttyát. Mert Christus maga személyérűl

2 Jaan. 14.V.6. azt mongya, "Ego sum veritas, hogy ő amaz igazság, mellyet annyi
óhajtással kértek és vártak a régi Proféták, mikor azt kiáltották:

3 Psa!. 42. v. 3. felséges Isten, :J Emitte lucem. tuam et ueritatem tuam, küld-el a te
4 Psa!. 84.v.13 világosságodat és igazságodat, mivel, ha, 4 Veritas de terra oritur,

justitia de eccla prospieiet, igazság támad a fóldön, erre Istennek
5 Joan. 18. tekintete lészen. Tanításárúl pedig, Pilátus-nak azt mondotta: 5 Ego

v. 37. ad hae veni in mundum, ut testimonium perhibcom veritati ,. hogy
világra jövésének nem egyéb oka, hanem az igazság hirdetése.

6 Joan. l .v, 17. Mert Jl1oyses-által árnyékok és hasonlatosságok adattak; de 6 Gratia
et veritas pér Jesum Christum facta esi ; Christus kegyelmet és
igazságot hozott a világra. Igazság vólt minden cselekedete Christus

7 Matt. 3. v. 15. nak; azért mondotta Keresztelő János-nak: 7 Sic decet nos imptere
omnem justitiam, hogy cselekedettel megtel1yesít minden igazságot.

8Jaan.8. v.45. Igazság vólt rninden tanítása; azért bátran mondotta: 8 Si veritatem
46. dico, quare non creditis mihi? hogy igazságot tanítván, nem hittek

9 1. Pet. 2. néki; mert, uNon est inuentus dolus in ore ejus, soha az ő szájá-
v. 22. ban árnyéka sem találtatott a csalárdságnak.

Szent Isten! Mely meszsze esett a Christus példájátúl és taní
10 Isai. 59. v. 9. tásátúl a mostani világ? 10 Elongaia est justitia. 11 Facta est veritas

II v. 15. in obiioionem ; eltávozott az igazság a világtúl ; elfelejtették az
12 Ps. 11. v. 2. emberek az igaz-mondást ; 12 Diminuta: sunt veritates a filiis homi
13 Ps. 65. v. 10. num. 13 Mendaces filii hominum, ut decipiant; elfogyott az igazság

az emberek-közzűl ; eláradtak a hazugságok, mellyekkel egy-mást
14 Jer. 9. v. 5. csallyák. ÉS nem kardéra, vagy történetből, hanem, 14 Docuerunt

lingumn suam loqui mendacium, mint valami böcsülletes tudományt,
tanúl1yák a hazugságot; arra szoktattyák és gyakorlással gyorsít

\5 Osere,4 V.1. tyák nyelveket, mely-miat, 15 Non est veritas in terra) gyertyával-is
heában keresne Diogencs igazságot a világon; mert mindenek telik
csalárdsággal, hazudással, kétszeres szók homályával. Egy-szóval:

16 Plinius. I. 8. nincs igazság a földön; azért, 16 Nullum tam impudens mendacium
cap. 22. est, ut teste careat, Nincs oly szemtelen hazugság, melyre bizony

ságot nem találni.
Igazán Éva anyánk fiai vagyunk minnyájan ; ki, mihent szól

lani kezdett, három nagy hazugságot mondott; első: hogy Isten
17 Gen. 3. v. 3. parancsolta nékik, hogy 17 Ne tangeremus, a tíltott fát meg ne illes-
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sék; maga Isten 1 nem a fa-illetést, hanem a gyümőlcs ételét tíltotta. 1 Gen. 2. v. 17.

Másik: hogy, noha Isten általlyában mondotta, 2 l;togy a mely nap 2 Gen. 2. v.17.

észik ember a tilalmas gyümőlcsből, meghal; de Eva ezt bizonyta-
lanná tette; 3 Ne forte mariamur ,. mint-ha az Isten fenyegetése 3 Gen. 3. v. 3.

talám-mal lett vólna. Harmadik: azt mondá Éva, hogy 4 a Paradicsom 4 Gen. 3. v. 3.

közepin-lévő gyümőlcsöt tíltotta Isten tőllök; maga a Szent Lélek
azt mongya, hogy, 5 Lignu'Jn uitce ; az élet-fája vólt a Paradicsom 5 Gen. 2. v. 9.

közepin, melynek gyümőlcsét Isten nem tiltotta. Mivel azért anyánk-
túl tanúltuk a hazugságot, úgy reánk ragadott ez a szenny, hogy
60'l'nnis homo mendax. minden ember hajlandó a hazugságra; és, 6 Ps. 115. v.ll.

ha Istennek kivált-képpen-való segítésével nem őriztetik, a hazug-
ságot el nem kerűlheti.

Hogy a csalárd világ hazugságinak gyalázatos gonoszságát jól Propositio.

megércsuk és távoztassuk: jer, ne legyünk ollyanok, mint Pilátus,
ki megkérdette Christust: 7 micsoda az igazság? de feleletet nem 7 Joan. 18.

várván, fordúlt és kiment; hanem Istent segítségűl híván, elsőben v.38.

rövideden az igazság méltóságát mcgtekincsul«; az-után lássuk gya-
lázatos veszedelmét és bűnteteset a hazugságnak.

Az igazság böcsülleti nagyob próba-kőre nem vitetett, sem
dücsösségesb győzedelemmel nem tündöklött, mint a hatalmas
persiai király tanácsinak itílő széki-előt. Mert nem-csak sidó Jósej,
8 régi historiák tizen-eggyedik könyvében, hanem Esdrás-is har- 8 Joseph. ll.

madik könyvében írva hadta, hogy három éles-elméjű és fő-tudo- Antiquit. c. 3.
3. Esdr, 3.

mányú komornyikok-eleibe azt a kérdést adták: micsoda a világon
mindennél erősseb és mindeneken győzedelmes? Mivel pedig az
emberek lágyan fárasztyák abban erejeket és elméjeket, a miből

hasznot nem várnak: hogy a kérdés fejtegetésében szorgalmatos-
bak lennének, a királytúl nagy jutalom igértetett annak, a ki job-
ban szól a dologhoz, és nem-csak arany lánczokat, 9 arany pohá- 93. EsdI'. 3.

rokat, arany szerszámokat igérének, hanem a ki győzedelmes lészen, v. 6. 7.

Cognatus Darii vocabitur, Dárius attyafia lészen, minden országok
fejedelmi-előtt Dárius-mellé ülhet. Ily nagy igérettel a munkához
édesedvén az értelmes ifiak, jó gondolkodás-után a király-eleibe
állának.

Az első azt mondá, 10 hogy a bor erősseb mindennél. Mert 10 3. EsdI'. 3.

nem lehet oly vastag ember, kit a bor meg nem győz. A bor v. 18.

nem-csak a királyokat és hadviselőket leveri lábokrúl és főldhöz

csapja, hanem, Facit meniem vanam, eszétűl-is üressíti és meg
fosztya az embert. E mel1et minden keserves szomoruságokat. mint
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mocskosító szennyeket kimos ember szívéből és elfelejtet. A sze
gény embert úgy felemeli, hogy sem királlyal, sem bírákkal nem
gondolván, talentomokkal és királyi kincsekkel dicsekedik. Minden
atyafiságot és barátságot félbe-szakasztat a bor. A nyúl-szívű félel
meseket kardosokká tészi. Ezeket pedig oly mesterséggel cselekeszi,
hogy mikor az ember fejéből kimégyen a borszesz, eszébe sem
jut, hoJ vólt és mit mívelt.

Úgy tetczik, ezt az értelmes ifiú okoskodását vastagíttya a
I Gen. 9. v. 20. Szent Irás. Mert Noét, 1 ki először szőlőt plántált és bort kóstolt,

noha az özön-víz habjai egész esztendős hajózásában meg nem
győzték, de a bor földhöz verte, csuffá tette és oka lett, hogy
Noe-nak eggyik fia minden maradékival átokba esett. Az igaz Lótot

2 Gen.19.v.32. a Sodoma 2tüze meg nem sértette, a bor pedig maga leányinak
3 Jud.12. v. 20. szeplősítésére vitte. Holofernes 3 sok várasokat és tartományokat

meggyőzött, de meggyőzetvén a bortúl, egy aszszony-ellen nem
4Eccli.19.v.~. álhatott. Egy-szóval, 4 Vinum apastatarc facit sapientem ; 5 Aufert
50sere,4.v.l1. . I ből b kit b l d't' . dcor; nmcs o y o cs em er, 1 meg nem o on 1 es rnm en

gonoszra nem viszen a bor; nincs oly bátor és győzedelmes

~ Alexand~r, 6 Sándor, kit oly erőtlenné nem tészen, hogy talpra sem álhat.
victus a VInO E' J ' 7 TT' t t deciait II bamicos occidit: S O Y mestersegesen, V tnum. po an em ec'lp'l, megcsa ya em ert
Plin. 1.14. c. 5. a bor, hogy noha édesdeden bémegyen, de, 8 Mordebit ut coluber
78Apbac; 2

2·3v.
5. et regulus, úgy megmarja és elejti, mint a mérges kígyók sebe-

ro\. . v.
31. 32. sítése. Azért méltán erősnek mondatik a bor.

Plin.1.14: c. 5. Elvégezvén szavát az első komornyik a második azt mondá:
Neque viribus 9 .i: .' . ...., '. '
corporis aliud erősseb a király, mert foldon, vizen parancsol, nemzetsegek, tar-
vino utilius: tományok, várasok, erős mezei hadak tőlle halgatnak : halálra

ncquc volupta- ., .
tibus pernicio- rnennek, hegyeket elhánnak, varasokat lerontanak, mihent paran-
sius ; si modus csollya ; bár maga hadba ne mennyen-is, övé a nyereség java.
9 3.E:~~~. v.l. Nem szánt, nem kapál, de a főld sírját emészti. Mindenek élete

király kezében vagyon. Akarattya-szerént öleti vagy szabadíttya
az embereket. És mikor a számtalan sokaság szerén-szerte az

IOprov. 20.v. 2. országban fárad a királyért: 10 Ipse recumbit, bibit, dormit, ő azon
ban frissen lakik, iszik, aluszik.

Látszik a Szent Irás kedvezni ennek a vélekedésnek, mert
azt írja Salamon, hogy, mint az oroszlány-ordítás, úgy megrettenti

"Est.l2.v.20. a szíves embert-is a király haragja. És miképpen Esther lIa király
12 Prov. 18. v. tekíntetire elájúla: úgy, 12 Indignatio regis, nuntii mortis ; akár-mely
ra R

16.
8 bátor embert-is halálos félelemmel rettent a király haragja. Isten

l. IT .v. ő-maga-is Samuel-által la hoszszú laistromban számlállya, minérnü
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ereje és hatalma vagyon a királynak az alatta-való népek szemé
lyén és jószágán.

Megszűnék szól1ásátúl a második komornyik, és Zoróbabel -azt 13. Esd. 4. v.

mondá: megvallom, hogy erős a bor, erős a király: de ezeknél 13.

erősseb az aszszony. Mert aszszony szűli és neveli a királyokat;
az aszszonyért ember apját, annyát, házát, hazáját elhadgya; ara-
nyát, ezüstét, minden gazdagságát elkőlti egy szép aszszonyért ;
életét-is szerencsére veti érette. F~s szememmel reá néztem (úgy
mond), mikor egy kedves aszszony király-eleibe, fő-helyre ülvén,
kivette a koronát a király fejéből, maga fejébe nyomta, és a királyt
pofon csapdosgatta. Azért erősseb az aszszony a királynál.

Sok jelenségek vannak a Szent Irásban, mellyek láttatnak
erőssíteni a Zoróbabel mondását. Mert tudván az ördög, hogy a mit
ő véghez nem vihet, elvégezheti az aszszony: Isten Adámot tetétűl-

fogva talpig ártatlanságba őltöztette vala; semmi külső ingerlési,
semmi belső izgatási nem vóltak az esetre; azért nem mere az
ördög magán belé-kapni, hanem az aszszonyt megcsalván, ő-általa

veszedelembe ejté Ádamot. És így, 2 A muliere factum est initium 2 Eceli. 25. v.

peccati, aszszonytúl lett eredete bűneinknek, oka halálunknak, futa- 33.

mattya romlásunknak. Mit mongyak Dávid-rúl? Az oroszlányokat
és medvéket 3 oly künnyen ölte és jáczodva fojtogatta, mint a bárá- .3 Eccli.47. v.B,

nyokat; Goliádot fáratsag-nélkül meggyőzte; sok erős harczokon
diadalmas vólt: de egy mezítelen aszszony tekíntete úgy meg-
sebesíté, hogy tellyes életében vólt mit kötözni, mit gyógyítani.
Amaz erős Sámson, ha megkötöztetett, mint a szöszt, úgy szag-
gatta az istrángokat ; ha roppant seregekkel rnegkörnyékeztetett,
egy szamár csontaI sok fegyvereseket földhöz csöpűllött; ha
oroszlányokkal szembe-állott, mint az ürgéket, úgy szaggatta; ha
erős várasba rekesztetett, sarkából kivetette és hátára vévén meszsze
vitte a váras kapuját: ezt a mértéktelen erőt egyéb meg nem
győzhette egyaszszonynál, melynek szerelme úgy meglágyítá,
elolvasztá, erőtlenné tévé szívét, hogy rabságra és csufságra juta
miatta. Salamon-nál senki bőlcseb nem vólt: az aszszonyok úgy
megbolondították vénségében, hogy bálvány istenek szolgálattyára
állott, és az igazság azt mondatta vélle: 4Inveni amariarem morte 4 Eccls. 7. v. 27.

mulierem ,. qua; laqueus est uenatorum, et sagena cor illius) vineula 5 Chrys. ex va-
sunt manus ejus, halálnál ártalmasb az aszszony: tőr, varsa, kötél ri is locis Mal.

az ő szépsége; és a mint Arany-szájú Szent János írja: 5 Quid est hom. 21. in I~.
vent. S. CruCIS.

aliud mulier, nisi ineffugabilis prena,. neccssarium. malum : deside- sub finem.

Pazmany Péter műveí,VII. kötet. 76
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rabilis caiamilas " domesticum periculum ; delectabile detrimentum ;
maluni boni decore pictum: quam dimittere, peccatum esi ; tenere,
pcena ; nem egyéb az aszszony, hanem kerűlhetetlen kín, szükséges
galyiba, kívánatos nyavalya, házi veszedelem, gyönyörüséges kár,
jó színnel festett keserüség.

Mikor bizonyításinak erejével győzedelmet nyert volna Zorobabel:
13. Esdr. 4. v. fordítá szavát és monda: 1 Veritas fortiar pree omnibus ,. mindennél

35. erősseb az igazság. A bor-ital, a királyi hatalom, az aszszonyok
ékessége sok fogyatkozásokkal elegyek és hamar elmúlnak, de az
igazság tiszta és fogyatkozás nem elegyedik hozzá. Nem-is futó
és röpűllő, hogy hamar elfogyhasson, hanem nevekedik és napon-

2 Plut. Queest. ként inkáb fényeskedik. 2 Veritatem eruit tempus. 3 Veritati nihil
~2. Romana. opertum, níhíl occulium ; az üdő nem koptattya, hanem fényesíti

Queest. 11. az igazságot. Ez-előt semmi rejtve nem lehet; ezt semmi erő meg
nem győzi; személy-válogatást nem túd; szegénynek, bóldognak,
jónak, gonosznak egyaránt szolgál az igazság; erős, tekélletes,
örökké dícsíretes az igazság.

Ezeket halván a király-tnellett udvarlók, felkiáltának rninnyájan
43. Esdr. 4. v. egy értelemmel: 4 Magna est veritas et prceualet; nagy az igazság

41. és győzedelmes.

Igaz sentenczia, tekéIletes itílet ez, mely az igazságot mindenek
felet erősnek és böcsülletesnek mondotta. Erre-nézve nem-csak azt

5 Prov. 12. v. mongya Salamon .. hogy, 5 Labium veritatis, firmum erit in per-
19. petuum, az igaz-mondás örökké erős lészen: hanem azt-is paran-

6 Prov. 23. v. csollya, hogy, 6 Eme veritatem , egyéb kereskedés-felet igazságot
23. vegyünk, és a minémü nyughatatlan vígyázással szokott vásárlani

a kereskedő fösvény, oly fáradatlan igyekezettel keressük és őrizzük

az igazságot, örömesben elvesztvén minden javainkat, hogy-sem
az igazságtúl megfosztassunk.

7 Hicron. ep. Az igazság erejét magyarázván Szent 1erónimus, 7 azt írja,
~9.a~Innoccn- hogy mikor egy böcsülletes keresztyén aszszonyt házasság-töréssel
lium. de rnu- .". l . .

Here scpties vádoltak es eros kínok {al vallatták, a csigázásban szemét egre
icta, emelvén, szívében csak azt mondotta: Uram, te tudsz minden tit

kot, te vagy bizonyságom, hogy nem azért tagadom hogy éllyek,
hanem hogy téged hazugságommal meg ne báncsalak. Az ifiú,
mellyel vádolták, akarván kerűlni a kínozást, maga fejére hazu
dott, kinek a keresztyén aszszony csak azt mondotta, ha veszni
akarsz, miért vesztesz két ártatlant? Én-is kész vagyok meghalni,
de nem akarok hazudni, mert az itilet napján megmutattya Isten,
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hogy vétkem nincs abban, a mivel vádolnak. Mi lén vége? A hazug
ifiúnak e1üték fejét, az aszszony nyakát el nem vághaták ; noha
hétszer külö mb hóhérok csapdosták. Végre az igazság erejet meg
tapasztalván a császár, megszabadítá az aszszonyt , melynek az
éles fegyver-ellen, bátorságos óltalma vólt az igazság paíssa.

Nem ok-nélkül nevezték tehát a régi bőlesek nap-nak az igaz-
ságot, mikor azt parancsolták: 1 Contra solem ne loquaris, hogy a l Erasrn, in

nap-ellen ne szóllyunk. Mert miképpen a napot béfedik néha a fel- Adagiis.

hők, de azokat hamar eloszlattya, magát pedig fényessen kimu-
tattya a nap, úgy az igazság, ideig homályban lehet, de, 2 Veritas 2GeIlius,lib.12.

est filia temporis. 3 Veritatem dies aperit ; az üdő megismérteti az 3 ~:~~:a2·2.

igazságot, mely mint az égő szövétnek, annál inkáb gerjed és de Ira. ca;. 22.

világoskodik, mennél inkáb fújják a hazugság szelei.
Az Athénas-béliek, 4 Lege sanciueruni, ut, qui maximi criminis 4 Plutarchus.

reus agitur. si jatetur admissum, impunitate donarctur ,. hogy értem
adnák, mely nagy böcsülletet érdemel az igazság, törvényben irták,
hogy akár-ki mrnérnü nagy vétekbe esik-is, bocsánattya légyen, ha Alexand. ab

a bírák-előt igazán megvallya és kibeszélli gonoszságát. Mert a Alexand.lib. 3.

váras maradására és közönséges jónak óltalmára hasznosbnak itíl- cap. 5.

ték az igaz-mondást, hogy-sem akár-mely gonosz vétek bűntetését.

Plutarelius írja, 5 hogy a pogányok, mikor a hazug Mercurius 5 Plutarch. Dc

innepét szentelték, mézet és fügét ettek, és azt énekelték: Dulce ~~~~o~t cOs~~~
est oeritas; minden édesség vagyon az igazságban. Isis pedig, med~u:'
amuletum, minden nyavalyák orvoslására nyakán hordozta írva
ezt a két szót: Vox uera ; igaz-mondás; ismértetvén ezzel, hogy
semmi gyönyörüségesb és bátorságosb nyugodalmot nem adhat az
igaz-mondásnál. Mert, akár-ki mit mongyon, nem fél, nem búsúl,
a ki nyakán igaz szónál egyéb ki nem származik.

De mivel az igaz-mondás böcsülletes ereje inkáb fényeskedik
a hazugság rutságának isméretiből, jer lássuk rövideden, micsoda De Men dacio,

a hazugság? Mely gyalázatus emberek-előt? Mely tilalmas és kár-
hoztató Isten-előt? Mely kemény bűntetésekkel ostorozta Isten világ
szerént-is a hazugságot.

Azt írja Szent Tamás, hogy, 6 Mentiri, est contra mentem ire,06s.Thom.2.2.
hazud, a ki vagy szóval, vagy akár-minémü jellel, belső itíletivel Qurest. liO.

ellenkezik. Ezen értelemmel mondotta Szent Agoston, hogy, 7 Ille 7 Aug.to.4.lib,

mentitur, qui aliud habet in animo et aliud uerbis, vel quibuslibet dc Mend
3acio.cap..

signiftcationibus, enuntiat ; a hazud, a ki külömben véli a dolgot
lenni, hogy-sem a mint jelenti, vagy szóllással vagy más-képpen.

76*
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Azért hazud, a ki általlyában oIlyat mond és erőssit szóval, a mit
nem túd, hanem kételkedik felőlle. Hazud, a ki nevelvén és öreg
bítvén, többet mond annál, a mit túd. Ebből azt hozza-ki Szent

Aug. to.4 I.dc Agoston, hogy az ember hazugság-nélkül mondhat nem-igazat:
Mendacio. c. 3. mert belső értelemben és itíletben csalatkozván, azt álíttya, hogy

úgy vagyon, a mit mond. Ellenben történhetik, hogy ember hazud,
noha, a mit mond, igaz, mivel azt véli, hogy a dolog külörnben
vagyon, hogy-sem, a mint szóval jelenti: Ex animi enim sui sen
tentia, non ex rerum ipsorum. veritate vel [alsiiate, meniiens, aut
non meniiens, judicandus est ; mert a hazugságot nem szerzi magán
a mondások igaz- vagy hamis-vólta, hanem a szólló ember itílete
és vélekedése. De mivel az emberek, a csalatkozásból esett hamis
mondást-is hazugságnak nevezik, az okos ember, hogy a hazug
nevet elkerűllye, a mit igaznak itíl, sem erőssiti általlyában ; fél
vén attúl, hogy ha megcsalatik, hazug neve lészen, hanem tisztes
ségesen meghatározza szavát, hogy úgy említi, úgy jut eszébe,
ha meg nem csalatik, ha meg nem feletkezett, úgy vagyon. Mivel

'Gellius,lib.l1. azért, 1 Qui mentitur, ipse non fallitur, sed alterum faliere conatur,
cap. 11. qui dicit mendacium, ipse fallitur. Vir bonus, preesiarc debet ne

mentiatur ,. prudens, 11,e mendacium dicat ,. a ki hazud, meg nem
csalatik, hanem mást akar csalni; a ki hamissat mond, megcsa
latik. A jámborság tiszti, hogy hazugságtúl, az okosságé, hogy
hamis-mondástúl óltalmaztassunk.

Nérnellyekrűl azt szoktuk mondani: nem hazud, de igazat
nem mond, mivel efféle ember szava-után igazat nem tudhatni,
vagy azért, hogyelhalgat sokat, a miből a dolgokat vólta-képpen
kellene érteni és csak azt mongya-ki, a rmból tetczése-szerént-való
vélekedések nevekedhetnek, vagy azért, hogy oly kerengő, kétes,
kétszeres-értelmü szókkal él, mellyekből a ki hallya, külörnb értel
met vehet, hogy-sem a mint a dolog vóltát tudgya, a ki szól.

2Eeelí.37.v.13. Effélét a Szent Irás gyülőlségesnek nevez. 2 Qui sophistice loquitur,
3 Seneca, episl. odibiiis est ; mert nem határosok, hanem szomszédosok a hazug

49. in fine. ságokkal. 3 Veritatis simplex est oratio, ideoque illam implicare n011,
oportet ,. az igazság nem szűkölködik, hogy szóval bétakartás-

• Epist. 40. sék; mert annál szeb, mennél nyilvábban látczik. 4 Veritatis oratio,
incomposita debet esse et simplex ; azért világosnak kel lenni
az igaz-mondásnak, rnely megjelencse a dolgot a mint vagyon;
a mit pedig nem illik kimondani, azt az igaz ember halgatással
mulattya,
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Ama tekélletlen Lysander nem-csak azt mondotta: l Veritatem l Plutarch, in

nihilo nicliorem esse mendacio, sed utriusque dignitatem us« deti- Apophthegm.
j' Laconicis.

niri, et ubi non sufficit leonina pellis. adsuenda uulpina ; hogy az
igaz-mondás semmivel nem böcsülletesb a hazugságnál. hanem
haszonból kel ezeket megitílni. És hogy-sem fázzunk, inkáb róka-
bőrrel tólgyuk az oroszlány-bőrt; hanem azt-is vakmerő baromság-
gal hirdette, 2 Dionysius királlyal-egyetemben, Pueros ialis " viros, 2 Dc Dionysio.

[urejurando Fallendos esse,' hogy a gyermekeket alakkal az öreg Plutarch.lib.I.
'J J ' , de fortuna

embereket hittel kel megcsalni. Alexandri.

Ezeket az átkozott vélekedéseket a pogányok-is pökték és
gyalázták. Mert a hazugság úndokságát sok és nagy jelenségek
mutogattyák.

ELŐSZÖR, abból ismérszik a hazugság rútsága, mert a hazug
rnindenek-elót gyalázatos. Nem szóllok az ember-gyalázó és gyü
lőlség-gerjesztő hazugságról, mert az nem-csak hazugság, hanem
igazság ellen-való hamisság; és kötelezi embert, hogy eleget tégyen
annak, a kit megsért, viszsza-hazudván. a mit hamissan mondott;
hanem egyéb vétkek- és károk elegyítése-nélkül, csak magán a
hazugságrúl szóllok, melyből senkinek semmi kára, sőt talám vala
kinek haszna következik. Errűl a hazugságrúl, azt mongya a Szent
Irás, hogy gyalázatossá tészi embert mindenek-elöt, mert hitelét
és böcsülletit elveszti a hazug. Azért írja a Bőlcs: 3 Opprobriu11Z • Eceli. 20. v.

nequam in homine) mendacium, Mores hominum mendacium, sine 26. et 28.

honore : et confusio illorusn cum ipsis, sine intermissione : nincs
ártalmasb gyalázat a hazugságnál ; minden erkőlcse és jó maga-
viselése a hazug embernek, tisztességtelen és a pironkodás, nem-
csak akkor marad rajta, mikor hazud, hanem minden üdőben,

mindenüt gyaláztatik a hazug; és 4 De mendacio confundiiur, hazug- 'Eccli.4.v.30.

ságának szégyenét pírúlva hordozza orczáján. Mert miképpen, 6 Ver- ó Prov. 13. v.5.

bum mendax, justus detestatur, az igaz ember, iszonyodva útállya
és kerűli a hazugságot, úgy aki hazug, Confunditur, mindenkor
szégyenűl és gyaláztatik.

Nincs embernek üdvössége-után drágáb kincse, a tisztességes
jó hírnévnél és böcsülletnél, mellyet Isten ő-maga, 6 minden világi 6 Prov. 22. v.l.

uraságnál, minden kincseknél drágábnak nevez. Ettűl fosztya-meg M;~~sb~~~;~
embert a hazugság. Mert az okos ember sem nyájaskodni, sem quam divítiee.

valami dologrúl végezni nem akar, sőt nem mér a hazuggal, tud-
ván, hogy ha néki hiszen, megcsalatik. Az-is való dolog, a mit
régi beszéddel hirdettek: Si mendax est, fur est,' hogya ki hazud,
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lopó; sőt a Szent Irás mondása-szerént, noha egy pórázon jár a
l Eccli. 20. v. lopás és hazugság; de a lopás elől-jár. l Patior fur, quam aSS1-

27. duiias viri mendacis : perditionem autem ambo hereditabunt ,. mert
főb és nagyob forrása a hazugságnak, lopásból vagyon; mivel az
emberek nagy részre, azért hazudnak, hogy lopásokat hazugsággal
fedezzék. És noha, mind a lopás, mind a hazugság veszedelmes;
mind eggyik mind másik, alá-való rosz emberhez illendő vétek;
de keveseb kár vagyon a lopásban, hogy-sem a hazugságban; mivel
ha mást károsít a lopó, a hazug maga tisztességét és böcsülletit
rontya hazudásával. Innen vagyon, hogy a tisztesség-szetető em
berek, halálnak tartyák, ha ki meghazuttollya őket. És noha mín
den nyájaskodások, minden vásárlások, minden törvénykezések,
minden tracták, hazugságokkal telik: mindaz-által senki nem szen
vedheti, hogy meghazuttolJyák; sőt készek kardra kelni, készek
életeket letenni, hogy-sem hazug nevet viselni; mert a kik a hazu
dást nem szégyenlik-is, szégyenlik a hazug nevet; hazugok akarván
lenni, de nem mondatni.

2 Lacrt. Iib.5. Aristóteles szava, hogy 2 Mendaces lucrifaciunt, ut cum oera-
in Aristote1. dixerint, non eredatur ,. a hazugok nyeresége az, hogy mikor igazat

a Eccli.34. vA. mondanak sem hisznek nékik. Mert 3 A mendace. quid uerutn dicetur?
a hazug oly igazat nem mondhat, hogy kérdés ne lehessen felőIle

és visgálni ne kellyen, ha igaz, a mit mond? Noha azért diese-
4 Isai. 28. v.15. kednek a hazugok hogy 4 Posuimus mendacium spem nosiram :

mendacio protedi sumus ; mesterségesen el tudgyák fedezni hazug
ságokat; és azok paíssa-alat, bátorságoson óltalmaztatnak, hogy
ki ne tudódgyék hamisságok ; de a Szent Lélek azt mongya: hogy

5 Prov. 10. v.4. 5 Qui niiiiur mendaciis, pascit tlentos : sequi/ur aves oolantes : valaki
a hazugság óltalmában bizakodik és azzal akarja dolgát elő-vinni:

annyi haszna benne, rnint-ha a szeleket akarná istállóba rekeszteni
vagy a röpűllő madár-után futna.

Más nagy gyalázattyát jelenti Christus a hazugságnak, mikor
azt mongya, hogy a hazugok, kárhozott atyának, úndok fiai. Az
ördög hazugsággal csalá-meg első anyánkat. mikor az igaz-mondó

6 Gen. 3. v. 4. Isten szava-ellen, azt hazudá: 6 Nequaquam moriemini, hogy bátran
egyenek a tilalmas gyümőlcsben, mert azzal meg nem halnak.

7 Joan. 8. v.44. Azt mongya tehát Christus, hogy az ördög, 7 Mendax est et pater
mendacii, hazug és apja a hazugságnak. A hazugok pedig, Ex
paire diaboio sunt et desiderio patris faciunt. ördög fiai; és apjok
erkölcsét követik, rnikor hazudnak. Ércsétek az igazság szavából
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hazugok, mely gyalázatos atyátúl származtok ; mely úndok-erkőlcsü

apát követtek és a hazugságtúl úgy őrizkedgyetek, mint ördög
szövetségétűl.

A világ bőlcsei a természet oktatásából tudván a hazugság
gyalázatos rútságát, azt annyira gyűlőlték és távoztatták, hogya
mint Plutarchús Aristídes-rűl; 1 Aemilius Probus, Epaminondas-visi l Plutarch. in

• A~~~írják, soha ezek trefában sem hazudtak; meggondolván, hogy
2 Indisciplinata: loquelce non assuescat os tuum: est enim in illa 2 Eceli. 23. v.

verbum peccati ; valaki nyelvét tréfás hazugságra szoktattya, kün- 17.

nyen megcsuszamik és ártalmas hazudásba esik. Nevezetes bőlcs

ember 3 írja, hogy fndiá-ban, valakit harmadszor hazugságban 3 Strabo, J. 15.

értek, semmi tanácskozásban nem vették-elő szavát. Herádotus, Geographire.

historiában hadta, 4, hogy Amasis. minek-előtte királyságra emelte- • Herodot. !ib.

tett, részegeskedvén, sokszor mindenét elkőltötte és az-után lopás- 2. sub finem.

sal élt. VádoItatván, hogy lopó vólna; a bálvány istennek-eleibe
appellált és azok-közzűl némellyek igazán megmondották, némel-
lyek hazugúl titkolták lopását. Mikor királyságra jutott, semmi
tisztelettel és ajándékkal nem akarta illetni azokat a bálványokat,
mellyek őtet hamissan mentették ; mivel azokat hazugságban kapta;
hanem a kik őtet igazán vádolták, Tamquam ueraces, nec mendacia
reddentes oracula azokat mint igazság-szerető és hazugság-távoz-
tató isteneket, böcsüllötte.

MÁSODSZOR: a hazugság veszedelmes gonoszságát abból ismér
jük, hogy azt Isten parancsolattal, sőt lelki halál és örök kár-
hozat fenyítékével tilalmazta. Nem-csak azt hadta Isten, 5 Nolite 5 Jac. 3. v. 14.

mendaces esse aduersus veritatem, hogy senki az igazság-ellen ne
hazudgyon; nem-csak azt adta tudtúnkra, hogy, 6 Abominatio est 6 Prov. 12. v.

Domini. labia mendacia, gyűlőli Isten a hazug szájat és a hét 22.

útálatosságok-közöt a kevélység-után második, 7 Lingua mendax, 7 Prov. 6. v.

a hazug nyelv; hanem a Szent Irásban előnkbe adván a kárhoz- 16.

tató bűnöket, azok-közzé számlállya a hazugságot-is. Szent Pál
írja, 8 hogy törvény átka és félelme súllyosíttya azokat, kik apjokat, 'J. Tim. J. v.

annyokat vagy egyebeket megölnek; a fajtalanokat, lopókat, hazu- 9. 10.

gokat, hamissan-esküvőket; mert ezek ellenkeznek az igaz tudo-
mány tanításával és az Evangeliommal. Ismét: a régi ember vesze-
delmes erkőlcsi-közzé számlálván "a hazugságot, arra kötelez, hogy 9 Ephes. 4. v.

10 Deponenies mendacium, loquimini veritatem unusquisque cum pro- lO :'2~5.
ximo suo: quoniam SZt1/1,US inoicen« membra ; vessük-le a hazug-
ságot, szóllyunk igazat felebarátunknak, mint magunknak, mivel
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azon test tagjai vagyunk. És, a mint ezennel meghallyuk, a Christus
szerelmcs tanítványa nem egyszer köti egy pórázra és egyenlő

bűntetessel fenyegeti a hazugokat a gyilkosokkal és több nagy
vétekbe merűltekkel.

Mind ez sem elég a hazugság gonoszságának ismérésére, hanem
l Sap. 1. v. 11. továb-mégyen a Szent Lélek és azt mongya, hogy, lOS quod men

titur, occidit animam ; a mely száj hazud, megöli a lelket; nem
azért, hogy természetit elfogyatná a halhatatlan léleknek, hanem

2 Deuter. 30. hogy Istentűl elszakasztya és annak haragjába ejti, 2 a ki, Est vita
" ps~;. 25~·V. 7. 'nostra, lelkünk üdvözítő élete. Azért, 3 Perdes omnes, ki loquuntur
Prov. 19. v. 9. mendacium, elvesznek minnyájan, valakik hazugságot mondanak.

De vallyon minémű veszéllyel? Azt mongya a Szent Lélek, hogy
ez a veszély két dologban ál; első az, hogy Istennek dücsösséges
bóldogságába, Non intrabit mendacium faciens. nem mégyen, a ki
hazugságot cselekeszik. Mert idején meghirdette azt Isten, hogy,

'Apocalyp.21. 4 Foris canes, uenefici, homicidce, idolis seruienies, et omnis, qui
A oe~·2;:~.13. amat et facit mendacium ; a szemtelen, fertelmes ebek, a rnéreg-

p osztók, a gyilkosok, a bálványozók és a kik a hazugságot szeretik
és cselekeszik, távúl-járnak; mert bétéve vagyon előttök az Isten
országa. Másik az, hogy a hazugságok kirekésztetvén Menyország
ból, a hitetlenekkel, gyilkosokkal, paráznákkal, méreg-osztogatókkal,

5Apoe. ~l.v.8. 60mnibus mendacibus, pars in stagno ardenti igne et sulphure, quod
est mors secunda; kén-köves tűzre, égő pokolra vettetnek, mely a
bűn halálába esett léleknek második és örökké-tartó halála.

Illyen rettenetes haragját, illyen súllyos ostorozasát mutattya
~ Rom. 3. v. 8. Isten a hazugok-ellen. Erre-nézve Szent 6Agoston elő-hozván a Szent
August. tom 4. Lélek mondását hogy nem szabad zenoszt cselekedni a végre
Itb. de Menda- , b b ,

eio. cap. 6. hogy jó következzék belőile : azt mongya, hogy ha hazugsággal
testi vagy lelki életét megmenthetnők-is felebarátunknak, nem sza
bad azzal megmenteni; mert a haszon szabadossá nem teheti a
hazudást. Tehát, mint nem szabad lopni, hogy alamisnát adgyunk;
nem szabad hamissan esküdni, hogy valakinek életét és tisztessé
gét mególtalmazzuk: úgy nem szabad hazudni semmi okért.

Noha azért lehet oly jó indúlat abban, a ki hazud, mellyet
Isten megjutalmaz, mint megfizette az egyiptomi bábák irgalmas

7 Exodus, 1. v. ságát, 7 hogy meg nem ölték a sidók gyermekit, de a hazugság-
17. 18. 19. et rúl kiadott törvény az, hogy, "Abominaiio est Domini, labia men-

segg. ,
8 Proverb. 12. dacia ; gyűlőli Isten a hazug ajakakat. Es annyira gyűlőli, hogy,

v. 22. noha Isten megölhet akárkit és elvétetheti akárkivel akárki marhá-
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ját, mint a sidókkal 1 megfosztatta Egyiptomot kölcsön kért drága l Exod. 3.v.22.

kincsektűl: de lehetetlen, hogy vagy maga hazudjon, vagy mással cap. 12. v.35.

hazugságot mondasson Isten.
HARMADSZOR: a hazugságok világi bűntetési előnkbe-adgyák,

mint gyűlőli Isten a hazudást. Mivel, ha valami futamatot enged-is
a hazugságnak, de végre az igazságtúl meggyőzeti, és a más
fejére készített veszedelmet a hazugok romlására fordíttya.

Vége nem vólna, ha minden szörnyű bűntetéseket elő-hoznánk,

mellyekkel Isten világ-szerént ostorozza a hazugságot; azért a Szent
Irásból két példával, a külső bizonyos históriák-ból-is kettővel meg
elégszem.

Azt írja Szent Lukács az Apostoli Cselekedetben, 2 hogy mikor 2 Act. 2. v. 44.

a keresztyének keveseb számmal vóltak, az Evangeliom hirdetése cap. 4. v. 32.

elein, Omnes erant pariter et habebant omnia communia ; minnyájan
eggyüt laktak és feleségeken-kivűl, köz vólt minden marhájok,
mint most a szerzeteseknek. Azért, 3 a kik gazdagok vóltak, eladták 3 Act. 4. v. 34.

jószágokat, árrát az Apostolok lábaihoz vitték; abból élték minnyá- 35.

jan, és úgy éltek, hogy, miképpen 4 a sidók-közöt nem vólt szabad • Deut.l5. v.4.

senkinek kúldúlni, úgy a keresztyének-közzűl, 5 Nemo egens erat, 5 Act. 4. v. 34.

senki nem szűkölködött. Ezt pedig nem Isten parancsolattyának
kötelezéséből cselekedték, mert a Szent Péter mondása-szerént 6 a ki 6 Act. 5. v. 4.

akarta, magának tarthatta jószágát és annak árrát, hanem ollyan
aítatos buzgóságból, minéműből most-is sokan a szerzetes rendekbe
mennek. Egyebek-közöt 7 Ananiás eladá szántó-földeit és, partem 7 Act. 5. v. 1. 2.

quendam, egy részét az árrának Szent Péter lábához vívé; de
feleségével egy értelemből valami részt megtartának a főld árrában.
Mi lén vége? Mivel azt hazudák, hogy ez éppen a fold árra: hogy
a keresztyénségben a hazugság lábat ne venne és gyökeret ne verne,
Szent Péter azt mondá 8Ananiás-nak: miért hadtad megcsalni ma- 8 Actor, 5. v. 3.

gadat az ördögtűl, hogy hazudnál és csalárdúl eldugnád részét a
főld árrának? Nem-csak nékem hazudtál, hanem a mely Szent Lélek,
9Docet omnem ucritatem, minden igazságra taníttya a keresztyén- 9 Joan. 16. v.

séget, az-ellen vétkeztél; és mindenek láttára mind Ananiás, mind 13.

a felesége szörnyű halállal öletének. Talám halálos bűn nem vólt
Ananiás-ban ez a hazugság, mint l°Ozá-ban, hogy a dőlő szekrényt 102.Reg.6.v.7.

megkapta; mint a csalatott Profétában, hogy Bétel-ben kenyeret 3. Re~·4~3. v.

kóstolt; talám lélek-szerént kárhozatra nem vettetett Ananiás ezért
a hazugságért ; mindaz-által Isten ezzel a szörnyű példával akarta
ismértetni, mely gyűlölséges és veszedelmes a hazugság.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 77
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J Dan. 13. v.B, Nem keveseb csudálkozásra-méltó példát hagyott írva 1 Dániel
Proféta, mellyel ismérteti az igazság erejét és a hazugság sólgyát.
Egybe tanácskozék két vén lator, hogy Susannát vagy tisztessé
gében megsércsék, vagy életétől megfoszszák. A szent aszszony
inkáb akarván Isten előt tiszta lenni, hogy-sem emberektűl jámbor
nak itíltetni: örömesben választá, hogy test-szerént gyalázatos
halállal ölessék, hogy-sem lelkét fajtalansággal rútitcsa. Azért nem
engede a gonosz vének bujaságának, meg nem ijede fenyegetések
tűl. Ezért a vén latrok mind vádolók, mind tanúk, mind bírák
lévén, hamis hazugsággal és tettetes bizonyság-tétellel arra vívék
a sokaságot, hogy Susannát halálra kárhoztaták. A szemérmes
tiszta aszszony, látván a vádlók méltóságát, a kőltött hamisságnak

2 Dan. 13. v. tettetes színlését, 2 attyafiainak ily véletlen és gyalázatos vétekén
30.33. píronkodó halgatását, urának szomorú búsulását, haragját, cselé

dének idegen tekíntetit: elhagyatott állapattyában szomorúan és
pírúlva halgatott, csak lelki isméretinek bátorításával erőssödött.

8 Dan. 13. v. Nem átkozódott, nem kiáltozott, hanem 3 Istenhez fohászkodott,
35. az igazsághoz bízott. Kivitték vala immár az ártatlan aszszonyt,

•Lev. 20. v.l0. hogy törvény-szerént, 4 Lapidarent) kővel vernék agyon. Ki gon
Joan. 8. v. 5. dolhatta, hogy it a hazugság meg nem győzi az igazságot? hogy

a latorság földhöz nem veri a tekélletes ártatlanságot? De amely
6 Joan.8. v.32. Isten azt fogadta, hogy, 5 Veritas liberabit VOS) az igazság minden

veszedelemből megszabadíttya embert; a mely igazság arra aján
6 Psal, 5. v. 7. lotta magát, hogy, 6 Perdes omnes, qui loquuntur mendacium, meg
1 Dan.l3. v.45. rontya Isten a hazugokat: 1 Suscitavit spirittom pueri Danielis;

Szent Lelkével felindítá Danielt ; ki nem-csak a szent aszszony
jámborságát, hanem a vének latorságát-is megismértetvén, nagy
dücsösséggel megszabadítá Susannát .. a gonosz véneket azon
verembe ejté, mellyet más-alá ástak, és megöleté. Oh hatalmas
ereje az igazságnak! Oh gyalázatos veszedelme a hazugságnak!
Tanúllyatok ebből minnyájan. Job az igazságért és jámborságért
gyalázatot és veszedelmet szenvedni, hogy-sem a gonoszságért
dücsösségben élni; hasznosb a jó lelki-isméretet megtartani és
halálra kárhoztatni, hogy-sem Isten haragjában élni.

De lássuk a Szent Irás-kivűl példáját a hazugság veszedelmé
8 Gen. 39. nek. Mint "Jásefet aszszonya, úgy Crispust, u a Constantinas császár

9 ~~:r:~i:;3. fiát, megszereté mostoha annya Fausta. És mivel sok és gyakor
Lretus;in con-szorgalmaztató kéréssel és fenyegetéssel a szemérmetes ifiat kíván-

stante. ságára nem hajthatá , dühödött haragra fordítván szerelmét az



AZ IGAZ-MONDÁSRÚL ÉS HAZUGSÁGRÚL. 611

aszszony, Constantínus-nak azt hazudá és köny-húllatásinak keser
ves panaszolkodásival színlé, hogy Crispus erőt akart rajta tenni.
A császár ezen megindúlván, sem üdót nem vontata, sem a dolgot
meg nem visgálá, mint kívántatott vólna, hanem a tiszta és sze
mérmes fiát halálos sentencziá-val kárhoztatá és megöleté. De mivel,
1 Nihil opertum, quod non reueleiur, nincs oly titkos hazugság, l Luc. 12. v. 2.

mely ki ne tudódgyék, mind a világ végén itíletkor, mind it e vilá-
gon: kimutatá és megismérteté Isten az árúló aszszony hazugságát
és a tiszta ifiu ártatlanságát. Azért, életét meg nem adhatván bűn-

telen Crispus-nak a császár, 2 atyai nagy sirásokkal tisztességét 2Ammian.1.14.

(mellyet a nagy emberek életek-felet böcsülnek) megadá ártatlan z~s~~u~;r;t

fiának; a hazug aszszonyt pedig megöleté. Illyen gyalázatos vége Crispus,

vagyon az igen színesen festett hazugságnak, illyen dücsösséges
győzedelme vagyon az igazságnak.

De végezzük-el tanításunkat Szent Macarius 3 példájával. Ez a 3 In Vitis Pa

szent remete, amely gazdánál szállott, mikor a várasba kellett trum, p~rte 2.

menni, annak leánya terhesen találtaték. Sok búsulással tudakoz- q..

ván szüléí, kitűl esett házokban illyen gyalázat? Mivel, 4 Simulaho 4 Plin. Pane

ingeniosior est ueritate, a világ fiai 6 elmésbek a hamisság takar- ~r~~~ i;.a~~~:
gatásában, hogy-sem a világosság fiai az igazság óltalmában: Nissenus re

a gonosz leány bé akarván kötni szü1éi szemét és alattomban fert: quod cum

szeretőjével akarván apja házánál latorkodni, az ártatlan remetére T~a~::t::;o,
fogá a vétket. Nem busúlás, hanem dühödés vólt, a mint ezen pactum concu

megindúlt a gazda. Azért attyafiaival-eggyüt a pusztába méne, bitubs
1.

preItium,
pu ICO c amo-

az ártatlan remetét nyakon köté, sok vereségek-, szidalmak-, gya- re peteret scor-

Iázások-közöt a várasba vívé, A birák-előt szemére hányá hála- tum.' .pec~miam
, , , , , ., l dan JUSSltSan-

adatlansagat es csintalan gonoszsagat, mellyet szentseg szine-a at ctus.utclamare

fedezett. És mivel az igazság- és hamisság-közöt sokszor annyi desi~e~et.Cum

külörnbség vagyon, mint az eb- és farkas-közöt, kik szőrrel, nagy- ;:~~=a~:~
sággal, járással és külső tekíntettel hasonlók, noha erkőlcsel külörn- pit. Sed mere

bözők: úgy felöltözteték a hazugságot, hogy a remetét bűnösnek :~xc~;:~e~:~
itílvén, azt hagyák néki, hogy az aszszonyt addig tarcsa, míg a tens, líberata

gyermeket elhozza. Az-után a gyermek nevelése és gond-viselése Tesht preCtibu~
auma urgl.

Ő dolga légyen. A szent remete látván, hogy mentségének helye
nem lehet, mivel a titkos vétkek vádolását tanúkkal nem ronthatta,
maga mentségének pedig a hatalmasok-ellen helye nem lenne: csak
halgatott és belől Istennel szóllott: 6 Proba me Deus et sciio cor 6 Ps. 138. v. 23.

meum ; Te tudod Uram, az -én szívem-járását, azért jó néven vészem
próbádat; 7 Bonus Dominus, confortans in die tribulationis ; Te vagy 7 Naum.1. v. 7.

n*
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Uram az én bátorítóm nyavalyáim napján. Nem kiáltott, nem eskütt,
nem átkozódott Macarius illyen gyalázatos nyomorgatásában, hanem

l Abac, 2. V. 3. szája halgatott, szíve könyörgött; tudván, hogy 1 ha késik-is, de
Eceli. 5. v. 4. várva ugyan megfizet Isten a gonoszoknak. Noha azért mindennek

csúfja és gyalázattya vala a szent jámbor, de békeséges elmével
megfizette a nehézkesnek az adót, mellyel nem tartozott. Eljöve

2 Jsaire,37. v.3. ideje a terhes leány szülésének, és, 2 Virtus non est pariendi,
a fájdalmak kínnyában gyötrődvén, semmi-képpen nem szűlhetett,

2 2.Cor.7.v. 5. hanem kivűl keserves fájdalmi, 3 Intus timores. belől hazug vádo
lási iszonyú rettegéssel kínzották a veszett menyecskét, kinek

4 Sap, 4. v. 20. eszébe jutván hazug vádolása : 4 Traducunt ex adverso iniquitates ;
fsl~~'2~: :: ~;: szemtűl szembe vádoltatott maga lelki-isméretitűl, rnikor, Funibus

peccatorum constrictus, gonoszsága kötelével csigára vonatott vólna
és kínoztatnék ; Vexatio dedit intellectum : megnyitá szemét és észre
hozá a nyavalya: eszébe-vévé, hogya szent ember-ellen-való
hazugságért kínoztatik. Azért elő-hívatván és nagy siralommal
megkövetvén szüléit, megadá tisztességét a jámbor szentnek, iga
zán megnevezé lator-társát.

6 Cassián. Col- Nem meszsze jár ettül, a mit Cassianus ó írva hagyott. Mert
lat. 18. c. 15. Pafnutiust akarván gyalázni egy gonosz társa, elrejté könyvét a

szent jámbor hajlékába, és reá-hazudá, hogy ellopta; kiért sok
gyalázatos és sanyarú büntetéseket zúgolódás-nélkül, békeségesen
szenvedett sok ideig Pafnutius. Végre az ördög megszállotta a
hazug vádolót, ki megvallotta latorságát. Pafnutius pedig sirán
kozott, hogy ő-miatta szenved felebaráttya, és addig könyörgött
Istennek, hogy az ördög rabságából felszabadította vádolóját.

Így szokott Isten bánni a hazugokkaI. Mikor azt álíttyák,
hogyelfedezték és béboronálták hamisságokat, orczájokra tériti
Isten és gyalázattal megismérteti álnakságokat. Menyi hazugsággal

6 Gcn.37.v.20. fedezték "a Jákob fiai attyok-előt a Josef árulását? de Isten akkor
32. hozta dél-színre hazugságok tekélletlenségét, mikor megfeletkezvén,

nem-is gondolták, hogy immár kinyilatkozzék.
7 Eph. 4. v. 24. Ezeket értvén, adgyunk helyt a Szent Pál hagyásának : 7 és

minden hazugságot elvetvén, szóllyunk igazat felebarátunknak, és
8 Job, 27. v. azt mongyuk Szent Jób-bal: 8 Donec superest halitus in me, non

3. 4. loqueniur labia mea iniquitatem : valamíg lélekzetet vehetek, életem
fottáig, hamisság és hazugság ki nem jő az én nyelvemen. Illyen
tekélletességre jutott vólt Aranyszáju Szent János, kinek életében
olvassuk, hogy rninek-utánna megkeresztelkedett, soha nem hazu-
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ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN.
AMEN.

dott, soha nem eskütt. Illyenek vóltak eggyűl-eggyig a számtalan
ezer Mártirok, kik meg akartak inkáb halni, hogy-sem hazugságot
mondani. Mert egy tagadással, egy hazugsággal jószágokat és
életeket megtarthatták vólna, de a halált inkáb választották, hogy
sem a mit belől hittek, azt külső szóval megtagadnák. Ezt kövesse,
a ki Christus híve; kevés nyereségért, gyalázat kerülésért senki
lelkét meg ne öllye hazugsággal; mert ha Tenedos szigetében 1 öreg I Suidas, voce
fejszéket tartottak a bírák-előt, mellyekkel irgalmasság-nélkül feje- T

1
,enedd?s:sHincene la ecu-

ket vették, valakik hamis bizonyságot mondottak: Isten sem szen- ris.
vedi bűntetés-nélkül a hazugságot. Melytűl óltalmazzon minnyá
junkat az Atya, Fiú, Szent Lélek. Amen.

PÜNKÖST-UTÁN XXIII. VASÁRNAP.
2 Matt. 9. v. 18.
Marci, 5. v. 22.
Lucse, 8. v. 41.
3 Szent Márk és

Christus JEsusnak drága Szent Vérével megváltott keresztyének, a mái Lukács syna

Szent Eoangeliomot írta-meg Szent Máté Evangelista, köuyvének kilenczedik g?ga fejedel-.
, , k b 'l ' 'k ' h l üok menek nevezirészében. Melyne ötü-szerent-va O magyarsaga e eppen vagyon: a 'gassáto és Jairus-nak.

isteni félelemmel. • Szent Lukács
. . eggyetlen egy-

Az üdöben, 2 mikor JESUS szóllana a sokaságnak, Imé nek és 12 esz-

egy 3 fejedelem hozzá-méne és imádá őtet, mondván: Uram, t:::;;:~
az én "leányom most hólt-rneg ; de J' öi-el ted reá kezedet ó Miért .nev~t-

~ , J' nek tehat mm-

és él. Es felkelvén JESUS, utánna-mégyen vala, ő és tanít- ket az elsza-
, . É . , l . k ' d . , kadtak, ha aVanYI. ~s Ime aszszony, me y tizen- et eszten elg ver- reliquiákat bö-

folyást szenved vala, hátúl hozzá-járula és megilleté ruhája csüll;t~~ ?illet
prémét. Mert magában azt mongya vala: 5 ha csak ruháját 6 Eu!eb.lib.. 7.

'11' "1 k J d' r d'l' , l' cap. 18. aliasl etern-is, meggyogyu o. ESUS pe 19 ror u van es at- 14.irja,minémű

ván őtet monda: bízzál leányom a te hited megszaba- képet csinálta-, É ' tott ez az asz-
dított téged. s meggyógyúla az aszszony azon 6 órátúl- szony C?ris-
r ~~;~a

logva. prémet érő fű

ÉS mikor JESUS a feJ' edelem házába ment vólna és mint gyó?yí.tott betegsége-
látta vólna a síposokat és a tolyongó sokaságot, mongya ket; lásd aKa-

l , k h ' l l' h laúzt, !ib. 15.va a: tavozzato ; mert nem o t-meg a eany, anem cap.l.§.4.n.4.
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aluszik. És csúfollyák vala őtet. És rnikor a sokaság ki
űzetett válna, béméne; és fogá az ő kezét, és felkele a
leány. És kiméne ez a hír mind egész azon a földön.

Ez a mái Szent Evmzgeliomnak bötü-szerént-való magyarsága. Melyböl
hogy lelkünk éppűlleiire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
fiillel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesítcsük, kérjünk aítatos szűvel Szent
Lelket, mondoán : M! Aryánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELSÓ PREDIKAcZIÓ.

Min; kel a keresztyén leányt nevelni.

Keserves panaszolkodással említik sokszor a Proféták, mely
kegyetlen és emberi szelídséggel ellenkező szolgálatokat kíván az
ördög azoktúl, kiket birodalma-alá hóldoltat és engednek néki; Isten
nek pedig kegyes, künyű parancsolatit szemtelenűl megvetik.

Tudta az ördög, hogy Isten azzal próbálta az Ábrahám enge
delmességét, hogy eggyetlen-egy fiát kívánta tőlle áldozatra. Azért
követni akarván az Isten hasonlatosságát, melyre vágyódott, mikor

I Isai. 14. v. 14. azt mondotta, 1 Similis era Altissimo, hasonló lészek a felségeshez :
azt kívánta szolgáitúl, hogy gyermekek megölésével kedveskedgye
nek néki.

2 Plutarch. de A pogányokat arra vitte, hogy, 2 Carthagienses a pauperibus
Superstitione. emtos pueros, Saiurna sacrificabant, tamquam agnes. Adstabat ma-

in fine.
ter rigida et absque gemitu. Si auteni ingemuerat, aut lacryma-
uerat, oportebat eani honore privari: puer auiem nihilominus, sacri
ficabatur ; az annyok jelen-létében, mint a bárányokat, úgy áldoz
ták az apró gyermekeket; és ha megjajdúlt vagy sírt az annya,
tisztessége-vesztett vólt; de azért a fiát ugyan megőlték. És, hogy
az ártatlan gyermek sírása ne hallatnék, dobbal, síppal, kiáltásokkal
eltemették a gyermekek jajgatásit.

aps. t05.v.37. A sidókrúl-is sok helyen olvassuk, hogy, "Lmmolarun; jilios
38.Isai.57.v.5. suos dcemoniis : effuderunt sang'uinem filiorum et filiarum suarian.
Sap. 12. v. 5.
Neeatoresfilio- quas sacrificauerunt sculptilibus Chanaan; magok fiait, leányit meg-

rum. őlték az ördögöknek; kiöntötték és bálványnak áldozták ártatlan
4 Jer. 7. v. 31. vérét gyermekeknek. És, a mint Isaiás Proféta írja, 4/Edificaverunt

excelsa Topheih: ut incenderent filios suos et filias suas igni,. magas
helyeket éppítettek ; azokban fiokat, leányokat megégették. Azért
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a Királyok könyvében sokszor említi a Szent Irás 1 azokat, kik 14.Reg.16.v.3.

tűzre vitték gyermekeket, hogy ördögnek kedveskednének, mellyért ~~~~228\.1~:
kemény panaszt tészen Isten a sidók-ellen 2 Ezechie! Profétánál : 2 Ezech. 16. v.

Tulisti filios tuos et filias, quas generasti rnihi et immolasti eis: 2. 21.

immolasti filios meos, eis ; hogy amely fiakat Istennek szűItenek,

ördögnek áldozták. És az Isten fiai megölettek, hogy az ördögök-
nek kedve tellyék.

Adná Isten, keresztyének, ne vólnának most oly hívei az ördög
nek, kik fiokat, leányokat néki áldoznák. Nincsenek bezzeg, kik
gyermekek teste ölésével kedvét keressék a sátán-nak; de jaj, ki
sokan vannak, kik fiok, leányok lelkét veszedelmesben áldozzák,
hogy-sem ha testét megőlnék? Valaki rosz erkőlcsökben neveli,
isteni félelemre és aítatosságra nem szoktattya gyermekét, mit mivel
egyebet, hanem azok lelkét ördögnek adgya?

Nem elég a keresztyén szülék hivatallyára, hogy fiok, leányok
betegségében körüllök vígyázzanak, orvosokat keressenek, halálo
kon síránkozzanak, mint a mái Evangeliomban említett fejedelem;
hanem kötelesek azt érteni, hogy a kiket test-szerént szűlnek, azo-
kat Istennek szűlik, és kemény bűntetés-alat tartoznak azzal, 3 hogy 3 Ezech. 16. v.

Isten akarattya-szerént nevellyék őket. 20.

Látom, hogy a fiak nevelésére vagyon az atyáknak valami
gondgyok, mert iskolákba és udvarokba kűldik, lovagolni, vadászni,
puskázni tanítgattyák őket; de a leányok nevelésében nagy gond
viseletlenség vagyon; mert csinnyosgatás, ruha-czifrázás, gangoson
lépés, az-az kevélységre-való tanítás minden nevelések. Maga úgy
tetczik, igazán írta Aristóteles, hogy a leányok jó neveléséből ál
fő-képpen az országok böcsülletes állapatja, nem-csak azért, 4Nam 4Aristot. 1. Po

mulieres, media pars sunt, hogy fele az ország lakosinak aszszony, litic. c. 8. fine.

hanem azért is, hogya férfiak jó nevelése nagy részre az aszszo-
nyoktúl vagyon. Mert a kiktűl születünk és kisdedségünkben nevel-
tetünk, azoktúl szopjuk téjjel-eggyüt az erkölcsöket, mellyek az új
edényben legtartósbak. Erre-nézve merem mondani, hogy tellyes
életünk tekéIletes vagy feslett állapattya az aszszony-emberek neve-
lésétűl árad, mivel első nyólcz esztendőnket, az-az leggyengéb és
hajlandób üdőnket, aszszony-emberek gond-viselése-alat tőltyük.

A rninémü vélekedéseket és erkőlcsöket akkor belénk csepegetnek,
azoknak sinóra-után futamodik a töb életünk. Ennek-felette a szent
házasság csendesz állapattya a leányok nevelésen ál; mert a rosz
szúl-nevelt leány menyegzője hóltig-való galyiba.
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Innen vagyon, hogy valakik a pogány bőlcsek-közzűl az
országok bóldog állapattyárúl írtanak, úgy-mint Aristoteles, Pláto,
Xénofon, a leányok nevelésére kivált-képpen vígyáztak és arra
való tanuságokat adtak. Az Anyaszentegyház nevezetes Doktori
közzűl nem tudom, ha vagyon, a ki könyvet nem írt vólna a
leányok nevelésérűl és oktatásárúI. Tertullianus, Cyprianus, Atha
nasius, Nazianzénus, Basilius. Chrysostomus, Nissenus, Jeránimus,
Ambrosrus, Augustinus, Fulgentius és egyebek könyvei kezünk
közöt forognak, mellyek a leányok nevelését taníttyák.

Én-is azért Isten segítségével az Evangeliomban említett feje
delem leányára-való gond-viselésből okot vévén, ez jelen-való órá-

Propositio. ban csak azt akarom tanítani, mint kel a keresztyén embereknek
istenesen nevelni és minden tekélletességre oktatni leányát, kisded
korátúl-fogva férjhez-adásáig. Nem szóllok most arrúl, a mire köte
lesek a szűlék közönségesen minden gyermekek nevelésében, mert
errűl immár bévségesen emlékeztem, hanem, rnivel a leányok neve
lésében sok magán-való tulajdon gond-viselések kívántatnak, csak
a leányok nevelésére határozom tanításomat.

Ne csudállya senki, ha én, a ki soha leányokat nem neveltem,
a leányok nevelésérűl tanuságot adok; meg ne botránkozzék senki,
ha az ördög íncselkedésit és a világ feslett szokásit világosban
említem, rnert én semmit magamtúl nem mondok, a mit a Bibliá
ban és eléb említett Szent Doktorok irásiban olvastam, azt egybe
és rendbe-hozom; az-az nem magam gondolatit mondom, hanem
a Szent Lélekrűl viseltetett Atyák irásiból egybe-szedem és elő-

I Ephes.5.v.3. tökbe terjesztem az igazságot. És mivel, a Szent Pdl ' tanítása
szerént, ebben a helyben éktelenséget nem illik említeni, hogy a
szemérmetesség meg ne sértődgyék, mikor a világ szabados feslett
ségirűl emlékezem, többet ércsetek azon, a mit mondok, es legyetek
figyelmetesek.

2 Plutar. de Li· Igazán írja Plutarchús. 2 hogy, Fons et radix virtutis et hone
bAer. EhduLcat. Et statis, est probu iustitutio ; kút-feje és gyökere a tekélletes jámbor-

pop • aco-
nicis, in Lycur- ságnak a jó nevelés. Azért a szüléktűl, 3 Educatio maximani dili-
3 s go.. gentianl desiderat, facile enim est teneros animos componere ,. diffi-
. ene ca, Itb. 2. .
de Ira. cap. 18. cuiter rcciduniur vitia, quce nobiscum ereceruni ,. nagy vigyázast

ct 21. kíván a gyermek-nevelés, mert noha künnyen jóra hajol, a mi
gyenge; de a velünk-nevekedett vétkeket nehéz kigyomlálni. Azért
azt kívánnyák a bőlcsek, hogy miképpen a kegyetlen medve ékte
len kölyköket hoz, de nyelvével, mint gyaluval, kölykeinek külsó
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tagait úgy rendeli, l Ut non genuisse tantum catulos, sed et opijicis I Plut. deAmo
more finxisse uideaiur, hogy nem-csak szűli, hanem mesterségesen re Parcntumerga Prolern.
ékesíti fajzásit, azon-képpen a jó szűlék, a kiket e világra hoztak,
azokat nevelésekkel jóra-is oktassák. Mert nem a születésből, hanem
a nevelésből vagyon jó vagy gonosz erkölcsünk. Ezt akarván ismér-
tetni 2 Licurgus, azon alomból két agár-kölyköt nevele: eggyikét 2 Plut. de Li

konyhához. másikát vadászathoz szoktatá, Mikor eggyüt vólnának ber. Educat.
a Lacedaimon-véresieu, elő-hozatván az agarakat, egy tál abár1ást
és egy eleven nyúlat letétete. Eggyik agár mingyárt a nyúl-után
indúla, másik a moslékba kapa. Ezzel hiteté, hogyanevelésből

vagyon az erkölcsök külömbözése. Annak-okáért miképpen Dióge-
nes nem az erkölcstelen gyermeket, hanem tanítóját bűntette, úgy
3 a Lacedcemon bírái nem az egy-mással veszekedő atyafiakat bűn- 3 Plut. Apoph.
tették, hanem az apjokat, hogy nem jól nevelte fiait. Laconicis. in

Quiniilimzus 4 ékesen-szólló embert akarván nevelni, gyermek- 4Quin~~~iib. I.

ségén kezdi tanítását. És azt kívánnya, hogy oly dajkája légyen, cap. 1.

a ki ékesen szóllyon. Mert ha annak vétkes szóllása a gyermekbe
avik, künnyen ki nem tisztúl belőlle. Szent Jerónimus 5 azt paran- 5 Hieron. epist.
csollya az anyáknak, hogy, ha tekélletes-erkőlcsü leányt akarnak ad Leetam.

nevelni, részeges, fajtalan, haragos, nyelves dajkára ne bízzák
gyermekeket, mert bizonyos, hogy nem-csak 6 betegségeket, de sok 6 Morbum Gal
alkalmatlan erkölcsök hajlandóságit dajka tejével-eggyüt szopják alicum.
gyermekek. Próbált dolog, hogy amely gyermeket disznó-téjen
neveltek, mindenkor sárban akart heverni. És a mint Gellius írja,
7 ha kecske-tejet szopik a bárány, kemény gyapja lészen, mert, 1 Gell.lib. 12.

Ad jingendas animi ac corporis simüitudines. lactis proprietatcs cap. 1.

oalent: a téjnek ereje vagyon az erkőlcsök tulajdonságára.
Láttam oly őzet, mellyet az eb szoptatott és eb-erkőlcsöket

viselt. Így a részeges-, buja-, dühös-természetű dajkáktúl hasonló
erkölcsok hajlandóságát szopja az ártatlan gyermek. Annak-okáért
javallya Szerit Jeronimus, hogy ha az anyának ereje és egéssége
szenvedi, maga szoptassa Ieánykáját.

A természet nem egyébért adott az anyák mellyébe tejet a
szülés-után, hanem, hogy a mely vérrel méhekben táplálták mag
zattyokat, azzal nevellyék. Egésségesbek-is az anyák, ha magok
szoptatnak, mert tejek bévségét künnyebbítik. És nem-csak a gyer
mek vastagb és egésségesb azzal a vérrel, melyből alkottatott, hanem
az anyák-is inkáb szeretik, a kiket fáratsagos bajlódással magok
neveltenele Azért az anya (ha lehet) maga erkőlcsét csepegesse

Pázmány Péter művei, VI!. kötet 78
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leányába, és a kit méhében viselt, ölében hordozza, téjjé lett vere
vel neveIlye, első mosolygásit és akadozó szóllásit, kedves csókol
gatásival bátorítcsa. Ha pedig a kételenség más nevelőt kíván:
oly dajkát válaszszon, mely nem-csak egésséges, hanem erkőlcsé

ben-is dícsíretes légyen.
Mihent a téjtűl elfogják és szóllani s járni kezd a leány:

futosson és jádzék magához egyenlő-üdős leány-gyermekekkel; de
úgy, hogy az annya vagy más megért aszszony reá vígyázzon.
Játczodozni a férfi-gyermekekkel vagy akár-mely kicsiny-korok
ban-is azokat ölelgetni, csókolni ne engedgyék a szűlék, mert a
kik társalkodásához kicsiny-korokban szoknak, azok emlékezeti és

I Plato, lib, 7. szeretése alig ha hóltig nem tart. Azért Bőlcs Piáto l törvénnyel
de Le~i~us. parancsolta, hogy hat esztendős-korában a leányt a férfi-gyermekek
sub. initium. , , ,

nyájaskodásátúl elfogják: hasonlo leanykakhoz szoktassák.
Mindenek-felet arra kel vígyázni, hogy a gyermek semmi

feslettséget ne lásson, mert a gyermeki tudatlanság a nút lát, azt
mint a tükör, követésével kiábrázza. Azért nem kel néki ollyat

22. Mach. 6. látni, a mit nem kel követni. Jusson eszünkbe, hogy Eleazar ? inkáb
v.24. halált szenvedett, hogy-sem az ifiak-előt tettetné a tilalmas hús

ételét. Christus jobnak mondotta, hogy malom-követ kössön ember
nyakára és tengerben hallyon, hogy-sem egy kisdedet megbotrán
koztasson. Ama pogány Cáio kivete a tanácsból egy fő embert,
csak azért, hogy leánykája jelen-létében feleségét megcsókolta;
mert bizonyos, hogy parancsolatnak tartyák a gyermekek, a mit

3 Ezech. 16. v. szüléjektűl látnak. Azért 3 Vulgo prouerbium: sicut mater, ita et
44. filia ejus " példa-beszéd az, hogy annya minémű, leánya meg-ollyan.

Ne csak ne lásson, de ne hallyon illetlen szókat a leány, és
oly távúl járjon a gonosztúl, hogy azt ne-is tudgya. Ne ércse a
fajtalan szókat; szerelmeskedő beszédeket senki előtte ne említcsen :
hanem isteni félelemre és szeretetre gerjesztő históriákat ólcsanak
elméjébe; aítatosságot csepegessenek szívébe; estveli és reggeli
imádkozásokra szoktassák akadozó nyelvét; a ternplomba-menésre
édesítesék akarattyát; a mennyei dolgok böcsüllésére vidámítcsák
értelmét.

Hat esztendős-korban mit kel mivelni a leánynak, megírja
4 Hierony. ad Szent Jeronimus, 4-mikor azt parancsollya Lata aszszonynak, hogy
Leetam, et ad a leányát, Paulát, ama világ-bíró Scipiok és Gracchusok maradékát,

Demetriad.
orsó, rokka forgatásra, szövésre, fonásra, recze-kötésre, mesterséges
varrogatásra tanítcsa ; hogy ezekben idejét tisztességesen, gyönyö-
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rüségesen, hasznoson tőlthesse. Salamon, 1 az okos aszszony dícsí- I Prov. 31. v.

reti-közöt, elől-tészi azt, hogy a szösztűl és lentűl nem kímélli 13.

kezét. Szent Nazianzénus-is 2 azt írja, hogy az aszszonyok tiszti, 2 Nazian, Ora

Domi ut plurimum manere, colloquium cum divinis oraeulis habere) tio1ne, contra
mu leres se or-

fuso ac lance operam dare ; az othon-ülés, Istennel-való beszélgetés, nantes.

orsó-pergetés. Paradicsomban-is azt akarta Isten, hogy az únalmas
tunyaság távoztatásaért az ember, 30peraretur) munkálkodnék. És 3 Gen. 2. v. 15.

ha Augustus császár azt akarta, hogy az ő leánya és unokája
szőni, fonni tanúllyanak; ha világ-bíró Sándor dicsekedve muto-
gatta a Persia-béli aszszonyoknak annya és nénnye kezével szőtt

ingeket : nem okoson gondolkodik, a ki úri személyéhez illetlennek
véli aszövést, fonást.

Sőt, hogy nagyob kedvet talállyon mind leány-korában szü1éi
nél, mind házassága-után szerelmes uránál, szükség, hogy a leány
tanúllyon étkecskéket-is főzni. Nem tudom, ha vagyon foganatosb
dolog, mellyel magát kedvesbé tehesse az aszszony, mint ha urát
betegségében maga kezével főzött gyenge étekkel kínállya. Mocs
kosb az aszszony-ember keze, mikor más férfiútúl szorongattatik,
hogy-sem mikor az urának-való főzésben fazék fogástúl korrnoz-
tatik; éktelemb a tánczban vagy koczka-jádzásban a leány úja, 4 De his, vide

• •• Autores apud
hogy-sem az etek abarlasban. Tolosanum,

Tudom, a kösségnek nagy része azt itíli, hogy nem jó írnyia De Repub, Hb.

és olvasni tanúini a leánynak; mert félő, hogy az olvasásból gonoszt ~~~~~t~s~' ~.;:
tanúllyon; és ollyakat ne írjon, a miket nem kellene. De én üdvös- c. 15. Baron.

séges dolognak itílem, hogy a keresztyén leány mingyárt kisded- A::~i~~t5.~~~.
korában vagy értelmes öreg aszszonytúl, vagy élemetes, jámbor, patire castis

isten-félő embertűl olvasni tanúllyon és a szép dolgok olvasásá- Stimdre t:ir~inis,
e oc Isslmre;

ból tekélletes erkölcsöket vegyen. quamSynesius

Először: mert minden üdő-béli példák arra visznek. A pogányok- in Epistoli~,

közöt, nem-csak könyveket írtak, hanem iskolában tanítottak: 4Co- :t~:; :0::1;,
rinna, Theano, Diotima, Aspasia és egyebek sokan. Sócrates nem- s. ~ildegardis

A . . ' . d D' 't' 't 'lOpCIa, recen-csak gyakorta halgatta az spasia tanítását, e 'to una mesterene \: setTrithemius,

hítta. A keresztyénségben, Szent Jerónimus-idét, Paula) Lceta, Eu- De Vi.ris Illu

stóchium, Fabiola, Marcella Fúria) Demétrias, Salvia) Herontia Des~I:;~~a
és töb úri aszszonyok nem-csak tanúitak, de oly túdósok vóltak, sorore s. Ba~i
hogy akár-mely irás-túdó doktorral vetekedhettek, mint azokból a Hi; ~isseV~tus,

III ejus 1 a.
mélységes, bőlcs kérdésekből kitetczik, mellyek fejtegetését Jerá- Centones pro-

nimus-túl kívánták. Szent Borbálát) Orígenes tanította. Alexandriai b;o:.a~~o~;:;

Szent Katalin, Eudoxia, Theodásius császár felesége, Hildegardis, lioth. Patrum.

78*
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Se·nás-béli Szent Katalin; Elpis a Beetius felesége és sokan egye
bek bőlcs irásokat hadranak.

Másodszor; könyvek olvasása-nélkül-is megtanúllyák az em
berek a gonoszt; mert a belső indúlatokhoz és ördögi incselkedések
hez járúlván a minden-napi példák, künnyen megejtik a goneszra
hajlandó természetet, kivált-képpen az ifiuság síkos úttyán, ha sok
szent példák és üdvösséges tanítások olvasásával nem támogattatile
Mivel azért ennyi botránkozások-közöt, mellyek naponként sze
münkbe és fülünkbe ütköznek, senki úgy nem élhet, hogy a gonoszt
olvasás-nélkül-is meg ne tanúIlya : igen kívántatik minden rendek
ben, hogy a tekélletes élet példáját és oktatását szent és üdvös
séges könyvek olvasásából bévségesen vegyék, mellyekkel az el
áradott gonoszságok folyását vastagon meggátollyák. De, a mint

l Seneca, lib. Seneca írja, l és nem egy helyen írja, legnagyob szüksége vagyon

S
de .Cotnstanlt4ia erre az aszszonyoknak : mert, Fenuna. imptedens animal ; nisi scien

apien IS. c. .
Idem: Con- tia accesserii, et multa eruditio, ferum, et cupiditatum inconiinens "
solatione ad az aszszony szelidűlhetetlen és mértéketlen, ha bölcseséggel és

Helvian. c. 14. szép tudományokkal nem ékesíttetik és ezek oktatásával nem szeli-
díttetik.

Harmadszor és utólszor : nem-csak a tánczolástúl, csevegéstűl,

heában-való játékoktúl elvonsza a leányt a tanúlás, de a szép,
üdvösséges históriák és oktatások olvasása úgy bétölti kedvét és
gondolattyát, úgy felemeli akarattyát a tisztességes élet kívánságára,
hogy minden éktelen és csintalan indúlatokat faratság-nélkül meg
fojthat pásittyában,

Soha egy aszszony sem vetemedett gonoszságra, hanem csak
a ki nem értette, mely drága kincs a tiszta élet; mely veszedelmes
az emberek szívét és fohászkodó kívánságát maga-után vonni; mely
gyalázatos a rövid gyönyörűségért holtig-való gyalázatot viselni.
Ezeket és ezen-kivűl valami tartóztathat a gonosztúl, valami a jóra
izgathat, künnyen megtanúllya, a ki könyvet olvas. Mert mikép-

2 Aug. 8. Con. pen írva hadta '2Szent Agoston: egy fertály óráig-való olvasása a
fess. e.e. Szent Antal életének, tellyes életre-való szentség tüzét gerjesztette

sokakban.
Annak-okáért, az én itíletern-szerént, igen-is tanúIlya a gyenge

leányka az olvasást, csak arra vígyázzanak a szűlék, hogy ne
valami hiuságot és feslettséget olvasson, hanem imádságos könyve
ket, aítatos tanuságokat, Christusnak és az ö Szeritinek életét. Egy
szóval, egyebet ne olvasson, hanem a miből erkőlcsét jobbíthassa.
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Bolondság az aszszony-embernek hadakozó dolgokat olvasni,
kárhozat a szerelmes historiákat forgatni, mellyekből halálos méreg
nél, az-az veszedelmes gonoszságnál egyebet nem vehetni. Ah!
mely nagy esztelenség az atyáktúl vagy férjektűl, ha virág-éne
keket, szerelmeskedésről írt könyveket adnak feleségek, leányok
kezébe? Olajt öntnek ezek a tűzre, mellyel felgerjed a bujaság.
Mérget osztogatnak, mellyel megöletik a lélek. És hogy nyilvábban
szóllyak, a kik szerzik, a kik éneklik a virág-énekeket, országos
kerítők, közönséges kútakat mérgesítők. És mivel nem elégedvén
magok gonoszságával, egyebeknek tőrt vetnek, mind-azokban a
gonosz indúlatok vétkeiben részek vagyon, mellyek az illyen
ének-hallásból vagy olvasásból gyuladoznak, és nincs oly bűntetés,

melyet nem érdemlenek.
Mennyünk továb; idején, gyermek-korában az aítatos imád

kozáshoz szokjék a leány. Estveli fektét, reggeli őltözetét szokott
könyörgések késérjék. A templomban-való menetelhez és a Szent
Mise halláshoz idején szokjék. Lelki-pásztora vezérlését kövesse a
gyónás és Úr-vételének gyakorlásában. Arra figyelmetes vígyázása
légyen, hogy amely Szentnek nevét viseli, annak életét elméjébe
kapcsollya, és Istentűl segítséget kérvén, tellyes igyekezettel eről

ködgyék, hogy nevén-való Szenti példáját kövesse tekélletes erkől

esökkel és gyakran eszébe jutassa, mely gyalázatos, ha szent
Katalin, Margit, Borbála nevét viselvén, életével és erkőlcsével

megrútíttya a Szent nevét. Egyéb Szent Szűzek históriáit olvas
ván, azok életének tüköréból maga erkőlcsét ékesgesse: kövesse
azok alázatosságát, szelídségét, engedelmességét, szernérmetességét.

De mindenek-felet szűzessége tisztaságát szeme fényénél inkáb
böcsüllye és óltalmazza a leány, mert annál nagyob kincse nincsen.
Az pedig oly dolog, hogy ha egyszer elveszti, mászor fel nem
talállya. Még a pogányok-is 1 nagy böcsül1ettel tisztelték a szűzes- l Seneca.de vi

séget, mint a uesiális leányok állapattyából kitetczik, kik-előt min- tca beata. c. ~b3:
• ff"".. , , , onstante 11 1

den fejedelmek felkoltek, sot úttyukból-is kitértek. A rrn artatlan pudicitia, vir-

Bárányunk a mennyei bóldogságban 2 szűzeket választott kik min- tus salva est.

denüt utánna járjanak, és amaz uj éneket mongyák, rnellyet a 2 .~o~~14.14.
szűzeknél egyéb senki nem mondhat. De azert mennél böcsülle-
tesb a leányaszűzességgel, annál gyűlőlségesb és útálatosb, ha
gyalázattal elveszti szűzességét. Mert azzal attyafiai t, édes szűléi

vel-egyetemben, keserves sírásokra indíttya és halálos szomoruságba
ejti, vér-szerént-való jó-akaróinak szerelmét gyűlölségre fordíttya,
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mivel azok, mint nemzetségek rútítóját, vérek árulóját, pökik és
rágalmazzák, szomszédi és ismerői gyalázzák, szidgyák, elkerúlik,
leány-baráti-közzűl senki nem akar vélle szóllani, sőt, mint a
merígyes emberhez, közel sem mennek, mivel a tisztesség-szerető

anyák tilalmazzák leányokat, hogy ne beszéllyenek a szűzesség

gyalázó tisztátalannal. Egy-szóval, csudálom, hogy illyen szégyen
és gyalázat-közöt, illyen keserves szomoruságokban és pironságok
ban élhet a leány, mely egy rút gyönyörűségért ily nagy gyalá
zatba ejtette magát.

Ha titkon maradna és soha ki nem tudódnék-is az eset, de a
lelki-isméret oly kemény furdalásokkal fárasztya szívét az elesett
leánynak vagy aszszony-embernek, hogy halált kellene inkáb szen
vedni, hogy-sem ennek a házi-hóhérnak szűnetlen kínzásít viselni.
Ha valaki szemét reá veti, mingyárt szívébe ütközik, hogy talám
ért az valamit gonoszságában. Ha láttya, hogy súgnak, ottan azt
gondoIlya, hogy az ő vétkérűl suttognak. Ha szó esik a feslett
életrűl, azt álíttya, hogy ő-rólla példáznak. Egy zördűlés légyen a
házban, azt tudgya, hogy kiterjedett dolga és ő-reá vigyáznak.
Mindenekkel félve beszél, a kirűl gyanakodik, hogy megsajdította
vétkét, retteg mindenkor tőlle, hogy szemére ne vesse feslettségét.
Egy-szóval, halál az ő élete, mely mindenkor retteg, mindenkor
kedvetlen és bátortalan. Ezek a belső kínzások, noha a gonosz
férfiat-is sújtogattyák, de sokkal inkáb a leányt és aszszonyt ;
eggyért azért, mert természet-szerént félelmesb az aszszony. Másért
azért, mert sokkal rútab a fajtalanság az aszszonyban, hogy-sem a
férfiban. A férfiban sok jóságok lehetnek, úgy-mint: vitézség, okos
ság, tudomány, mesterség, igazság, tiszta élet; ezek-közzűl ha
egybe megfogyatkozik-is, csak légyen a többiben tekíntetes, tűr

hető. Az aszszony-emberben pedig a tiszta szemérmetesség oly
szükséges, hogy bár se szép, se gazdag, se gond-viselő ne légyen,
böcsülletessé tészi őtet a tisztaság; de ha e nélkül találtatik, nin
csen semmi böcsülletes benne. Innen vagyon, hogy nem-csak a
keresztyénségben, hanem a temérdek vak pogányságban-is sok
leányok és aszszonyok tűzzel, vízzel, fegyverrel, istrangal megölet
ték magokat, hogy tisztaságokat megtarthassák.

A keresztyén leányzó ne csak emberek-előt éppen tartsa testi
12.Cor.ll.v.2. szűzességét, hanem eszében forogjon, hogy 1 Christusnak jegyez

tetett: azért Isten szemei-előt-is lelke és akarattya szűz és minden
fajtalan kívánságoktúl üres légyen. Ez pedig nagy és szorgalmatos
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A szüzesség
óltalmára két
dolog kíván-

tatik.

gond-viselést kíván. Mert elsőben szükség, hogy Istentűl gyakorta
kérjen segítséget a tisztaságra, mivel Isten ajándéka-nélkül 1 senki l Sap. 8. v. 21.

tiszta életet nem viselhet. És azt akarja a mí Istenünk, hogy őtet

ismérjük, 2 Ducem virginitatis) szűzesség hadnagyának, mivel ebben 2 Jerern. 3. v. 4.

a hadban senki győzedelmet nem vehet Isten vezetése- és óltalrna
nélkül. Annak-utánna KÉT dolog kívántatik fő-képpen, hogy a
szűzek macula-nélkül viselhessék a tiszta életet, mellyek-nélkül
senki nem reménlheti, hogy a test kelepczéjét elkerűlhesse.

Első az: hogy rejtve és magán maradgyon, szem-előt és férfiak- i. Hogy ben

közöt ne forogjon a leány. Oly hatalmat vett az ördög a világon, maradgyon.

oly sokan fogják pártyát és segítik az ő gonosz szándékát, hogy
mihent emberek-közzé lépünk, minden érzékenségünk ablakán,
3 Mors ascendit) halál mégyen lelkünkre, mert mindenüt példát 3 Jer. 9. v. 21.

látunk a gonoszra, esztent a feslettségre. Azért rnindenkor úgy
kel vígyáznunk, mint a szállott várban, hogy bé ne lopja magát
az ellenség; sőt, mivel 4 az-ember élete vitézkedés, minden órában 4 Job, 7. v. 1.

úgy kel őrizkednünk, mint-ha harczon vólnánk. Ha minnyájan ily
veszedelemben forgunk, mentűl inkáb a gyenge leány? A Jákob
leánya, Dina, 5 látni akarta: de megláttaték és maga tisztessége 5 Gen. 34. v. 1.

vesztésével sok száz embernek halált szerze. A sidóknál a leány
neve Alma) az-az elrejtetett; mert addig leány, míg rejtve marad,
és a mint Plutarchus mongya, 6 Prima laus femince) de qua joris e Plutarch. 1. de

minimus est vel in bonum vel in malum sermo: ut enim corpus virtutib: ~.ulie-
) » ) rum. ínitto.

sic [ama bonce mulieris, domi inclusa esse debet ; legjob és böcsül- SimiliaArigeus

letesb aszszony, a kit dícsírnek, sem gyaláznak, hanem mint testét, ~. Plutar. in
, , , ",., d popht. La-
ugy hírét benn tartya, hogy o-rolla se jót, se gonoszt ne tu gyon conic. Et Eu-

a szomszéd. Mert 7 Gloria iemina: est si ore viri celcbrari eru- boidas. ibid., J') 7N . o t

bescat ; a böcsülletes aszszonynak szégyenleni kel, ha férfiútúl adv:~·~~n:nu~~e~
dícsírtetik. res se ornan-

Nem kívánkoznék bezzeg a leány-aszszony piaezra vagy lako- tes.

dalomba menni, ha meggondolná, hogy itilő-mesterek-eleibemégyen,
kik erkő1csérűl és tisztességérűl törvényt tésznek. És soha magát
úgy nem viselheti, hogy kárhoztató sentencziát ne nyerjen. Ha
keveset szól vagy halgat, parasztnak itílik, szaporáb szaváért
csácsogó neve. Ha egy-ügyűn beszél, tudatlannak, értelmes szóllá-
sáért álnak- és csalárd-nak mondatik. Ha nehezen felel, roszszúl
nevelt; ha künnyen szónak adgya magát, szerelmeskedő; ha sze
mérmetesen halgat, kép-mutató; ha szépen öltözik, kevély; ha az
őltözettel nem gondol, ocsmány; ha valahová néz, azt mongyák,
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1 Nazian. Orat. hogy oda-hajol szíve, a hová néz szeme, mivel, "Üculas cor nefarie
ad vers. ~n.Lllie- sequi solet a szem-után J' ár a szűvek gonoszsága. Egy-szóval
res amoiticse ) ,
sc ornántes. soha ollyat nem mível het a leány, hogy meg ne szóllyák, meg

ne itíllyék , ne kárhoztassák. A mi pedig egyszer reá-ragad,
künnyen le nem mosatik; csak-nem hóltig rajta-marad. Micsoda
okosság tehát, hogy a leány szem-eleibe kívánkozik?

Othon üllyön, és ha a szükség kívánnya, hogy kimennyen,
annyával mennyen; és a férfiak-közöt úgy légyen, mint-ha ellen
ségi-közöt vólna, kik legdrágáb kincsétűl meg akarnák fosztani.
Férfi-emberrel, akár-mely közel-való atyafi légyen, egyedűl sohúlt

22.Rt;g.13.v.1. ne maradgyon. A Szent Dávid házában Amnon 2 megszeplősíté

3Gen.19.v.32. húgát, kivel atyúl egy vólt; 3 Loth a maga leányit, még pedig
kettőt egy-más-után, megterhesíté. Nem ok-nélkül íratta Isten
könyvébe ezeket a rút eseteket, hanem tanuságot akart adni,
hogy a tisztaság oltalmában senkitűl bátorságot ne igérjen senki
magának.

Ennek-felette ne szenvedgye a leány, hogy férfiú illesse őtet,

akármi okon és módon, mert régi mondás, hogy, Non est virgo)
quce scepe tangitur : nem szűz, a kit gyakran tapogatnak. Ő-is

pedig semmi okkal férfihoz ne nyúllyon , megemlékezvén, hogy
4Dcut.25.v.l1. Isten az aszszony-emberben, 4 ura élete óltalmáért sem szenvedte a

szemérmetlen illetést. Ajándékocskákat ne kűldözzön, se ne vegyen,
mert példa-beszéd az, hogy, Femina quce dat) se dat: qua: accipit,
se vendit ,. az aszszony, ha ajándékot ád, magát adgya; ha aján
dékot vészen, maga árrát felvészi. Mihent szerelmeskedő szókat
kezdenek mondani, azt cselekedgye a leány, a mit csudálkozva

5 Plutarch. 1.7. említ Plutarchus 5 egy Clitómaehus-nevű szemérmes jámborrúl, ki,
Sympos. qu. 7. Quum amatorius sermo inferretur, surgens discessit, mihent szerel

meskedő szókat hallott, felkőlt és elment.
Kimondhatatlan bolondságokat látunk néha a leányokban.

Némellyek, mint-ha házasság reménségétűl viseltetnének, ifiú legé
nyekhez adgyák magokat, és a szép hízelkedő szónak, ajándé
kocskának, írogatásoknak és izengetéseknek helyt adván, nyilván-

6 Nazian. Or~t. való szerelmeskedésbe esnek. Mert igazán írja Naeianzénus, 6 hogy,
advers. mulic- D l t t t . t f d l t t t . d
res sc ornan- e ee a e) qU'l ua J orma e eeta ur: aspee um aspec Ut repen es:

tes. max risus, mutuumque colloquium : furtivum primum: deinde libe
rum ; hogy a szeretet kezdeti az egy-más szépségének szemlélésén
kezdetik ; az-után egy-másra mosolygás, suttogás és végre bátor
ságos nyájaskodás következik. Mivel pedig a szeretet akarva
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kezdetik ; de, ha meggyökerezik, akarva mingyárt le nem tétetik:
annyira mennek a bolond leányok, hogy csak-nem mint férjekkel,
oly bátran nyájaskodnak szeretőjökkel. Nem vészik eszekbe, hogy
ezzel házasságok szerencséjét bégátollyák. Mert, mihent eszébe
vészi a legény, hogy enged annak, a ki nem ura: ottan által-érti,
hogy házasság-után-is künnyen máshoz szokik. Azért, nem hogy
feleségűl venné, de kedve tőltése-után meggyűlőli és csúfollya.
Annak-okáért a keresztyén leánynak tudni kel, hogy senkivel nem
szabad néki szerelmeskedni, hanem csak férjével. És mikor hízel
kedő beszéddel hazudoz az ifiú legény, hogy halálra szereti őtet:

bizonyoson hidgye, hogy nem őtet szereti, hanem a maga gyönyö
rüségét, mellyet bé akar tölteni. Mint marad az-után a szegény
leány tisztessége, és ha pokolba mégyen-e vagy Meny-országba,
semmi gongya arra; csak ő tölthesse kedvét búja kívánságiban.
Azért a keresztyén leány úgy hallya az ifiak dícsíretit, rnint ördög
incselkedésit, ajándékit úgy nézze, mint kígyó fúlákit: és ha veszni
nem akar, minden tehetségét arra fordítcsa, hogy idején kiadgyon
tisztessége rontására-igyekező ellenségén. Mely dologban adná
Isten, vólnának sokan oly okosok, mint ama dícsíretes aszszony,
ki, hogy szeretőjét elidegenítené, büdös káposztát tartott sok ideig
szájában, és az iszonyú rút szaggal úgy elkergette incselkedőjét,

hogy az-után feléje sem ment, gondolván, hogy természetből oly
dohos a szája.

Némellyek a leányok-közzűl elkerűlik a szemtelen szerelmes- Contra

kedést, de eszek, kedvek tánczra vész. Ezek-is oly közel járnak choreas.

az esethez, hogy közeleb nem lehetnek. Szent Antoninus írja, 1 hogy IAnton.2.parte

ritkán lehet a táncz halálos bűn-nélkül. Okát adgya Petrarcha. ~~:~~:
mert, "Chorae si deleetent, propter aliud delcetant. per se enim, tota 2 Petrarch, de

quidem insulsa res est, saltare ; senki a tánczot csak szökdösésért rtemedil~bfolr-
unre. 1 ••

nem szereti, hanem a kéz-fogások és szorítások, ölelések és tapo-
gatások, a lassú beszélgetések tetczenek, mellyekből ollyat tanúl
az egy-ügyű leány, hogy tellyes életében megsirattya.

A pogányok-közöt, noha, 3 Virilem in modum tripudiare, férfiú- 3 Se~. de ~r~n

módon ugrándozva a testet gyakorlani dícsíretes vólt, de jó-lakásban q~~~.a~~~I.
aszszony-emberekkel tánczolni, gyalázatosnak itíltetett. Azért dícsíri
Plutarchas a persákat, hogy, 4 Non cum uxoribus. sed pelliabus 4 Plutarcb. 1.

inebrian/ur et saltant. 5 In eonviviis persarum. adhibentur regince) ~Yp~;(~~C~~d~'
verum, ubi ludendi et inebriandi ineessit voluntas, eas amandant et conjugal. prre-

pellices advoeant ,. mikor részegeskedni és tánczolni akartak, felesé- ceptis.

Pázmány Péter művei. VII. kötel. 79
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geket elkűldötték és feslett-életü aszszonyokat hívattak, ismértetvén
ezzel, hogy az ital- és táncz-közöt nem bátorságos az aszszony

I Dio, in Tibe- tisztessége. Tiberius császár 1 kiűzte Romá-ból a táncz-mestereket,
rio. fejek vesztése-alat tilalmazván, hogy senkit tánczolni ne tanítcsa-

2Suet.inDomi- nak. 2Domitianus császár, Qucestorium virum, quod saltandi studio
tiano, cap. 8. teneretur. movit senatu ; nagy úri embert kivetett a tanácsból, csak
3 Lorinus, in azért, hogy tánczban gyönyörködött. "Salustius Catiliná-nak, Cicero
Eceli. 3. v. 4. Gabinius-nak gyalázattal szemekre vetették, hogy tánczot jártak,
• Cicero pro mert, 4, Nemo saltat sobrius, nisi, qui insanii, senki nem tánczol,

Murena. hanem vagy részeg, vagy bolond. Azért okoson cselekedtek az
ó Vives, lib. de asiai követek, 5 kik látván, hogy aspanyólok tánczba kerekedtek,
Institut. Femi- megijedtek és elfutottak, azt álítván, hogy a tánczolók megbolon-

nar.
dúltak.

A szent atyák csudálatos kemény szókkal tíltyák a menyegzős

6 Chrysos. Ho- tánczokat. Arany-szájú Szent János 6 magyarázván, mely tisztessé
rnil, 56. in Ge- gesen szolgáltattak menyegzőket a Szent Patriarkák, azzal magasz-

nes. tallya, hogy, Non erant tunc diaboiicce chorece : nem vóltak akkor
a menyegzők lakodalmában ördögi tánczolások. Másut azt írja,

7 Chrys. hom. hogy a táncz nem egyéb, hanem, 7 Satance spectaculum, diaboti
49. in Ma~t.cir- barathrum. Ubi saltus lascivus, ibi diabolus certe adest ; ördögnek

ca medium, múlatságos játéka és pokolra vívő eszköze, mert valahol csintalan
tánczolásokat látsz, bizonnyal hidgyed (úgy-mond), hogy az ördög
ot vagyon. Azért, a mely aszszony tánczol, Conimunem [eminarwm
sexum deturpat, megmocskollya és rútíttya az aszszonyok nemét.

8 Ambr. ep. 36. Szent Ambrús nem egyszer írja, hogy, 8 Deliciarum comes et luxu-

Eatd!'bSadbinpum.. rice ludibrium est lasciva saltaiio ; a tánczolás társa a dobzódásnak,
I • e cent-

ten. cap. 6. tréfája a bujaságnak.
Azért az isten-félő keresztyén leány mint ördögi kísértetet,

úgy távoztassa a tánczot.
II. Hogy testét Második szükséges dolog a szűzesség óltalmára az, hogy tes
sanyargassa. tének ne kedvezzen, a ki szereti a szűzességet, hanem az ifiu

9 l.Cor.9.v. 27. ság tüzét szűnetlen óltogassa bőjtöléssel, vígyázással, 9 ostorozással
és egyéb testi sanyargatásokkal. Azt-is tanácsollya Szent Jeráni
mus, hogya régi római szokás-szerént bort ne igyék a leány,
míg férjhez nem mégyen, job, úgy-mond, a gyomor szenvedgyen,

10 Hier. ep. 10. hogy-sem a tisztaság. Mert, 10 Non cetncei ignes, non vulcania tel
adv.Fdu~tiatm..de lus, tantis cestuat ardoribus, ut juoeniles medullce uino plence et

I ul a e. Jn

medio. dapibus inflammatce ; nem égnek annyira az Etna tüzei, mint gyú-
ladoz az ifiak veleje, mikor a bortúl és jó étkektű1 rnegrnelegszik.
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A testi öltözetet a mi illeti, arrúl törvényt szabott Isten,
mikor Apostoli-által azt mondotta, hogy 1 nem ahajok fodorga- 11. Pet. 3.v. 3.

tása, aranyak fényeskedése, őltözetek czifrasága ékesíti a keresz- Et1.Tim.2.v.9.

tyén aszszonyt, hanem a szűnek Isten-előt-való tisztasága, "Pietas, 21.Tim.2.v.l0.

per opera bona ; az aítatosság és tekéIletes cselekedetek. Nem tíltya
Isten a tisztességes öltözetet, sőt akarja, hogy az aszszonyok, "In 31.Tim.2.v.9.

habitu ornaio, ékes őltözetben járjanak, de úgy, hogy, Cum vere-
cundia et sobrietate ornent se) szemérmetessen és józanon ékes-
gessék magokat.

Ne kennye tehát a keresztyén leány orczáját idegen festékkel,
de tiszta vízzel szépen megmossa. Ne terítcse verő-fényre festett
haját, de baglyoson, csoportoson, korpáson és szennyesen se had
gya fejét. Pésma-szagokkal ne füstölögjön, de dohosságot se szen
vedgyen maga-körűl. Értéke-felet drágában ne őltözzék, de a mibe
öltözik, tiszta légyen. Tűkörbe 4 a végre ne nézzen, hogy magát 4Exod.38. v.S,

czifrázza, de, hogy fején vagy orczáján dísztelen és illetlen valami
ne légyen, megtekíncse tűkörében magát. És ha szép, eltekélIye,
hogy meg nem rútíttya feslett élettel ékességét, ha rútacska, arra
igyekezzék, hogy jó erkőlcsel szépegesse magát.

De e mellet hatalmas okok- és kemény fenyítékek-alat tilal- Contra jucum

mazzák a Szent atyák, hogy a keresztyén leány se kendővel et pigmenia.

ne mázollya, se czifrákkal ne ékesgesse magát. Tertullianus egy
nehányszor írja 5 és ő utánna Cyprianus, hogy, 6 Oculos circum- ó Tertull. de

dueto nigrore [ucare, eenas mendaci rubore injicere, mutare adul- HabituM
3ulE

ie
t
-

J I b' rum. cap.. ,
terinis eoloribus crinem, expugnare omneni oris et eapitis veraei- de Cultu Femi-

tatem, apcstata angeli suis artibus prodiderunt ; ördög találta és ~~. c;.Pd~·~~~
tanította a kendőket a végre, hogy a ki bűn-által megrútította lel- ~iu Virgo

künket, külső festékkel az Isten alkotmányát ábrázatunkban elvál-
toztassa. 7 Mali magistri , maia doeuerint necesse esi ; bizonyos, 7 TertulL de

, , B h Habitu Mulie-hogy jót nem tanitott a gonoszsag mestere. izonyos, ogy, rum.
8 Divino operi, satante ingenia superducere, seelestum est ; temérdek 8 Tertull. De

gonoszság, az Isten alkotmányát ördögi találmánnyal fedezni. Mert, Cultu cap. 5.

a Szent Cyprianus mondása-szerént, 9 Manus Deo inferunt, quando 9 Cypr. de Ha

quod ille fecit, transjigurare contendunt ,. mint-hogy Isten minket b~~:i~~.n.
maga hasonlatosságára teremtett, Istenre támad és túdósbnak akarja
mutatni magát a teremtőnél, valaki az Istentűl teremtetett ábrázatot
idegen színekkel változtattya. 10 Non placet Deo, quod non ipse pro- IOTertullian.de

d ·t ik I k ." lk t tt iénak Habitu Mulieux: ,. nem tetezt stenne, a mít o nem a ro o ,magaena nem rum. cap. 8.

tartya a festett bálványt, mellyen keze munkáját nem isméri. Egy-
79*
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l Nazian. Orat. szóval, a regr atyák 1 azt jelentik, hogy ördög zászlója és bélyege
adve~sus Mu- a kendőzés. Nem-is isméri Isten azokat magáénak, kik az ő hason
2Te:~~~~:~. de latosságát szégyenlik és ördögi ál-orczával fedezik. Mert, 2 Dispti
CultuFeminar. cet istis plastica Dei. In ipsis reprehendunt artificem omnium) cum
3 CY~~:d~'Ha- emendant. utique ab adccrsario sumentes additamenta. 3 Impugnatio
bitu Virginum. ista est divi1zi operis, prceuaricatio ueritatis : a kinek nem tetczik

az Isten alkotmánya és azt jobbítani akarja, az alkotót tudatlan
4 Cypr, de Ha- ságrúl dorgállya, ördögi tóldalékkal vesztegetvén alkotmányát. 4 In
bitu Virginum. resurrectione, artifex tuus te non cognoscet : dicet. opus hoc non est

meum ; nec imago nostra est} expugnata est mendacio facies. Deum
viden non potes, quando oculi tibi non sunt quos Deus fecit) sed
quos diabolus infecit ,. Isten az itílet napján meg nem isméri és
magátúl elkergeti, a kiben nem a maga képét, hanem az ördög
festékét láttya.

5 Cypr. de Ha- Tovább: Szent Cyprianus írja, 5 hogy a szűzek, Flos sunt eccle
bitu Virginum. siastici germinis: decus et ornamentum gratia spiritualis : illustrior

portio gregis Chrisii ; virági az Anyaszentegyház kertének ; fényes
seb részei a Christus nyájának. Azért tudtokra kel adni, hogy,
Vestium insignia et forma lenocinia, non nisi prostitutis congruunt:
et nullarum jere pretiosior cultus, quam quarum pudor vilis. Fu
gian t ergo casta: habitus impudicarum) lupanarium insignia, orna
menta meretricum. ,. a czifra őltözet, a festett orcza: kurvák és

6 TertuIlianus, bordélyok zászlója. És a mint Tertullianus mongya: 6 Lenacinia
de Cultu Fe

1mZ
i- forma, nunquam non conjuncta prostituto corpori ; testét árúIlya,

nar. cap. .
és ha vévőt talál, eladgya, valaki színét változtattya. Mert ura
kedveért a házas-aszszony sem festi magát, hanem azért, hogy a
külsők-előt szebnek láttassék és a férfiak szemét és szívét, sőt fo
hászkodását utánna-vonnya. Ura szeme-előt természetinek színe
forog, mivel a mosdás- vagy izzadás-után elolvad a festék. Nem-is
hon-ültében, hanem szem-eleibe menésben kendőznek az aszszonyole

7 Nazian. Orat. ÉS ebben világi méd-szerént-is esztelenűl cselekesznek; 7 mert nem
advel~sus rnu- hogy szerettetné, de sőt utálatossá tészi őket a kendő, mely az

teres.
aszszonynak gyenge bőrét öszve-vonsza, megégeti, fogait oly feke-
tékké tészi, mint-ha hólt-széri darabok vólnának; lélekzetit meg
dohosíttya, ábrázattyát töpörödteti, és ha e világon annál szeb asz
szony nem vólna-is, a festék megrútíttya. Egy-szóval, nem egyéb

8 Hieron. epist. a festett orcza, hanem, 8Ignis juoenum, fomenta libidinum, impudica:
10. ad FUdr~am. mentis indicium ,. ifiak tüze, bujaság taplója, szemérmetlen szűnek
ante me rum. "

czegere.
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2 Cyprian, de
diseiplina et
habitu virgi
num. in fine.

Azzal mentegetik némely bolondok kendőzéseket, hogy ezzel
mátkát keresnek, azok szemének kedveskednek. Ah, ki nagy vak
ság, ha azt itílik, hogy a kenőcsét rajtok meg nem ismérik ! Ki
nagy gondolatlanság, ha elhiszik, hogyafestéket szereti, a ki
személyeket nem szereti! Job, férjhez nem menni, hogy-sem oly
emberhez menni, kinek inkáb tetczik a festék, hogy-sem a személy.
Mert ha bolond vólna, a ki lovat akarván venni, nem nézné a
lovat, hanem öltözetit: annak sem lehet esze, a ki festékét nézi
mátkájának, nem tekélletességét. Azért bolondok a férjek, kik fele
ségekben ; a szülék, kik leányokban ; a mátkák, kik jegyesekben
szeretik és elszenvedik efféle büdös kendőzéseket. Mert a termé
szettűl adatott színen-kivűl nagyob ékessége nincs az aszszonynak,
mint, Mundus muliebris, a tiszta őltözet; 1 Cuitum dicimus, mun- l Tertullianus,
dum muiiebrem : Ornatum, immundum muliebrem dici convenit ,. d~i~~~~u.~~-

azon-kivűl egyéb őltözeti és czifrája: rútítása ; a többi ördög tőre, p
pokol horga, kárhozat lépes-veszszeje, az-az idegen tüzek gerjesz-
tése, bolond ifiak csalogatása, veszedelemnek terjesztett hálója.

A keresztyén leányban nem elég, hogy maga nem vétkezik;
tartozik azzal, hogy másoknak veszedelmet ne szerezzen, ördög
eszköze ne légyen, a lelkek kárhozattyára. Mert, "Impudice neminem
conspicis,. sed ipsa conspiaeris impudice: oculos tuos turpi oblecta
tione non polluis, sed dum oblectas alios, ipsa pollueris ; ha te ment
vagy a fajtalan tekíntetektűl, de egyebeket ingerlesz magad ékes
getésével: lelkedet mocskolod mások vétkével. Bóldog Aszszonyrúl
régi 3 Doktorok írják, hogy, noha szépséggel mindeneket megelő- 3 Doctores re
zött, de erkőlcse és maga-viselése oly aítatos vólt, hogy soha senki c~nsen3t :psrt°a-

rrus . a e
az ő tekíntetiből fajtalan gondolatokra nem indúlt; sőt, mint a Qu.'27. Art. 1:
tüzes vas megaluszik a hideg vízben, úgy elóltattak minden testi Disp.2. Sect. 2.

, 'k "" "kb E k k . k l' k . Carthagena,dekepezese az o-rea nezo en. zt el övetni, erre e Igye ezrn Arcanis Dei-
a keresztyén leánynak, hogy senki veszedelmének eszköze ne légyen parre. ~ib. 2.

if ,., l Horni!. 5.CZI rajaVa .
De úgy tetczik, a leányok nevelésérül eleget szóllánk; két Maritatic.

szóval házasításokrúl emlékezzünk. 4 Eecli. 30. v.4.
Hogy az emberi nemzet tisztán és szentűl szaporodgyék, 5 ~6.C3o;, 379. v.

4 hogy az atyák éllyenek fiokban és az Isten népe világ végéig 6 Plato, lib.6.
megtart~ssé~, a, házasságot rendelte, Isten, és azt hirdette, h~gy Ar1s~o;ef\o.
a ki leanyat ferjnek adgya, nem vetkezik, 5 Tantum in Domino, litie. cap. 16.
csak Isten-szerént légyen a házasság. Tizen-hét vagy tizen-nyólcz Vide Tiraquell.

d " k kb 'll 6Dl'" A . tát l l' k h' lib.6.deLegib.eszten 05- oro an tanácso ya ./. tato es rts o e es a eanyo aza- Connubíalíb.
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sítását, rnivel akkor a szűlésre és gyermek-tartásra elégséges' erejek
vagyon. A férfiak házasúlására pedig Aristóteles harmincz-hat esz
tendőt kíván.

Nehéz iga a házasság; azért, mikor a túdós emberek-közöt
az a kérdés támadott válna, micsoda rend és szerzet terhesb és
nehezeb? némellyek azt mondották, hogy legnehezebb a Carihusia
nusok rendi, mivel, mint némák, senkivel nem szállanak; soha,
még betegségekben-is, húst nem észnek; közel tíz óráig, éjjel és
nappal a templomban énekelnek. Mások azt állatták, hogy sanya
rúbb a Szent Ferencz szerzete. De egy, a ki minden állapatokat
jól megvisgált, azt mondotta, hogy nehezebb állapat nincs a házas
ságnál, mellyel hóltig köteleztetik ember; és ha roszszúl talál háza
sodni, semmi künnyebsége nem lehet; tűrni kel és szenvedni. Ez
az oka, hogy, ha valamiben kívántatik, a házasulásban kívántatik
a vígyázás.

A keresztyén leánynak nem szabad férjet keresni vagy házas
ságrúl szorgalmatoskodni, hanem édes szűléire bízza magát, kik
őtet szeretik; kik a világ állapattyát tudván, meszszére néznek, és
jobban gondolkodhatnak szerencséjérűl, hogy-sem maga a leány,
ki othon rekesztve élvén, nem tudgya erkőlcsét és állapattyát a
férfiaknak. Sőt, mikor a házasságrúl emlékeznek szűléi, Istenhez

Tob. 3. v. 16. emellye szívét a leány és azt mongya Sárá-val : 1 Tu sás Domine,
quia nunquam concupiui oirum ; Ur Isten, te tudod, hogy férfi-után
nem vetettem szívemet. Azért hadgya szűléire igyét, maga pedig
szűnetlen könyörögjön Istennek, hogy adgyon oly férjet, ki őtet

Istentűl el ne szakaszsza, hanem tekélletes szent életre vezessse.
A szűlék-is eszeken járjanak és úgy válaszszanak társot leá

nyoknak, rnint-ha magoknak választanák. Kövessék a Temistoetes
2 Plutarchus, példáját, 2 kirűl azt olvassuk, hogy mikor sok kérői válnának leá
A~~~~ti~;~~l:~ nyának, Probum diviti prcetulit: quod diceret,. virum se malle, pecu

nice, quam pecuniam, viro egentem" jámbornak adta inkáb, hogy
sem gazdagnak: inkáb akarván oly vőt, a ki pénz-nélkül, hogy-sem
oly gazdagságot, mely emberség-nélkül szűkölködgyék. Sokan a
szűlék-közzűl pénznek adgyák, nem embernek gyermekeket, mivel
csak arra néznek, hogy kedvek-szerént-való vőt talállyanak ki, elő

kelő, gazdag, nemzetes légyen, arra pedig keveset vígyáznak,
micsoda alkalmatos az ő leányoknak, kinek hóltig eggyüt kel élni
jegyesével.

Ebből vannak gyakorta szerencsétlen házasságok, hogy magok
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hasznára kúfárkodnak és kereskednek gyakorta a szűlék, leányok
házasításában. Bezzeg nem ezt mivelte amaz isten-félő Noemi, ki
midőn Rut-nak férjet keresne, azt mondotta néki: lFilia mea, quce- l Ruth. 3. v.l

ram tibi requiem: et providebo ut bene sit tibi ; édes leányom,
nyugodalmat keresek néked és gondot viselek, hogy jól légyen
dolgod, Leányok nyugodalmára, leányok javára nézzenek a szűlék,

mikor házasítani akarják. És elhidgyék, hogy, 2 Grande opus fa- 2 Eceli. 7. v.

ciunt, si jiliam tradunt homini sensato ; nagy dolgot cselekesznek, 27.

ha leányokat értelmes embernek adgyák, jól házasíttyák.
A külső jók-közöt első és legnagyob tekíntete légyen annak

erkőlcsére és okosságára, a kinek akarják adni gyermekeket. Az-után
értékére és nemzetségére, csak, hogy felettéb nagyobnak (én taná
csommaI) ne adgya senki leányát, ha szolgálóvá nem akarja tenni.
Idejét és termetét-is kel a legénynek nézni; mert ha gyermek, nem
tudgya megböcsülleni a házasságot; ha igen üdős, egyéb kedvet
lenséget-is szerezhet, de hihető, hogy hamar özvegységben hadgya
feleségét és árvaságban neveletlen gyermekit.

De mindenek-felet, 3 Primum in conjugio, religio queeratur. 3 Ambr. lib. 1.

Quomodo potest congruere chariias, si diserepet fides? Scepe ille- de At;~am.

cebra mulieris, decepit etiam fortes maritos et a religione fecit
discedere. Ideo, vel amori consule, vel errorem. caoe : elsőben-is a
religio-ra és vallásra nézzen a keresztyén leány: meglássa, hogy
romai Anyaszentegyház engedelmes fia és tagja légyen, a kihez
mégyen. Mert valamely okokért Isten erős parancsolattal kötelezte
választott népét, hogy 4idegen nemzetek házasságába ne kötelezze 4 Deut. 7. v. 3.

magát: azon okok tartóztattyák a keresztyén leányt, hogy hamis- l~.a~~e:~~. ;i.
vallásu férjet ne válaszszon. Először: minden-napi kedvetlenségek, v. 1. 1. isdr.

vesződések, háborgások, idegenségek félelme vagyon a külörnb- 9. v42. ~en;

vallásu férfiútúl. Másodszor: a böjtök, innepek és egyéb egyházi 2. v. .

parancsolatok megszegésére ok adatik a tévelygő házas-társtúl.
Mert a Tertullianus mondása-szerént : 5 Domino certe non potest 6Tertull.lib.2.

pro disciplina satisfacere, habens in latere diaboli seroum, procu- ad uxorem,

ralorem Domini sui, ad impedienda fidelium ofjicia: ut, si statio
facienda est, maritus de die condicat ad balnea: si jejunia obser-
vanda, maritus eo die convivia exerceat: si praeedendum erit, nun-
quam magis [amilia: occupatio aderit ; a ki-mellet ördög szolgája
vagyon, Istennek nem szolgálhat, a mint kellene, mivel ez aka-
dékot szerez a keresztyéni hivatalokban. Mikor a templomban
kellene vigyáznod, förödőbe viszen; mikor bőjtöléssel tartozol,
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lakodalmat szerez; mikor processió-ba kellene menned, házi fog
lalatosságokkal terhel. De a mi ezeknél nagyob, hittűl-szakadás

félelme vagyon efféle idegen-hitű házasságban, mert a szép szó,
a szeretet, a fenyegetés, apántolódás ; és ha ezek nem fognak,
végre a vereség megcsallya és hiti vesztésére viszi sokszor az

I Eceli. 3. v. aszszonyt. Adná Isten, ezt példákkal ne próbálnók: 1 Qui amat
27. periculutn, peribit in illo ; valaki nem kerűli a veszedelmet, nyaka

szakad benne. Senki magát ne biztassa, hogy efféle veszedelmek
23. Reg. 11. ő-benne nem lésznek; mert ha Salamont 2 vén-korában az aszszo-

v.4. nyak szerelme bálványozásra vitte, nincs egy aszszonynak-is
bátorsága, hogy férjétúl meg ne csalassék. És az okos embernek
nem kel üdvössége vesztését arra függeszteni, hogy talám efféle
veszedelmektúl rnent lészek, hanem arra kel nézni, a mi közön-

3 1. Cor. 7. v. séges szokás efféle dologban. Tehát a ki férjhez mégyen, 3 Nubat
38. in Domino> Isten házában, Isten szolgájához mennyen. Végezetre:

sok dolgokért elválasztyák és új házasságra szabadíttyák a mostani
tévelygők az embereket, mert vélekedések-szerént, ódható az ő

házasságok. A romai Anyaszentegyház vallása-szeréut pedig semmi
okon új házasságra nem mehet ember, valamíg él házas-társa.
Ebből következik, hogy a pápista és calvinista emberek házas
ságában nagyob és erősseb kötelesség vagyon a pápista személyen,
hogy-sem a calvinistán. Ellenkezik pedig a házasság kötelével,
hogy eggyik személynek vastagab kötelessége légyen, hogy-sem
másiknak. Mit mongyak a fíakrúl, kiket veszedelmes állapatra szűl

nek az anyák, ha tévelygőkhöz mennek? Az atyák szavából és
példájából, egyházi rendek gyalázását; Anyaszentegyház szidalmát;
az igaz tudomány rágalmazását tanúllyák a fiak és leányok.
Tévelygő rnesterek oktatásával veszedelemre vezettetnek és eret
nekségben neveltetnek. Azért, job vólna hóltig a leány-koszorút
viselni, hogy-sem Gehenná-ra menendő fiakat szűlni.

Meghallátok szűlék, mire kel a leányok nevelésében vígyáz
4 1. Tim. 2. v. notok. Azért gyakran eszetekbe jusson, a mit Szent Pál 4 mondott,

15. hogya szűlék üdvözűlnek, ha szentűl nevelik gyermekeket: kemény
ostorozást szenvednek, ha szájokra bocsáttyák őket; mint a Héli

5 1. Reg. 2. v. 5 pap példája kimutattya. Azért ne legyetek ollyanok, mint a kiket
60

29•
SQ7Q• Isten 6 szű-nélkül-való galamboknak nevez. Ha ki fészkéhez nyúl

sere, . v.
11. egyéb madaraknak, hozzá-csapdosnak, körűlle-röpdösnek és min-

den tehetségekkel óltalmazzák fiokat: a galamb távúl nézi, feléje
sem mégyen, mikor láttya, hogy fiait fészkéből szedégeti k, és
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mihent azokat a konyhára viszik, mingyárt azon helyre tojik,
mert nincs szíve és szerelme fiaihoz. Távúl légyen ez a vadság
a keresztyénektűl, hanem azon igyekezzetek minnyájan , hogy
nevekedő leányotokat az ördögnek és világnak incselkedésítűl óltal
rnazván. a mennyei vő-legény házasságának örömébe bocsássátok
és Szent Dávid-dal abban dicsekedhessetek, hogy, 1 Anima mea
üti vivet, et semen meum serviet ipsi ; nem-csak magatok lelke
Istennek él, hanem maradéktok-is néki szolgál, melyre segítcsen
benneteket az Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

Hogy a halál kívánatos jó.

l Psal. 21. v.
31.

Mikor a fejedelem leányának halálát álomnak, az-az fáratság
künnyebbítő nyugodalomnak nevezte Christus, oly hihetetlennek
és emberi érzékenséggel ellenkezőnek tetczett, hogy sokan, 2 Deri- 2 Matt. 9. v. 24.

debani eum, nevették, fejek hajtogatásával csúfolták, tréfálták Üd
vözítőnket ezért a mondásért. Mert a világ bölcsei, 3 Vitam per se 3 Aristet 9.

bonam et optabilem, az életet magán jónak és kívánatosnak nevez- Ethic. c.9.

ték, melynek óltalmára a természet izgatása és vágyódása úgy
ragad mindeneket, hogy nem találtatik oly nyomorúlt ember, ki
élete hosszabbítását ne kívánnya. A vakok nap-fényt nem látnak,
a sánták és csonka-bonkák magokat nem bírják, a köszvényesek,
colikások nehezen szenvedik fájdalmokat, a kúldúsok, rabok és gya-
lázatba esett emberek fogyatkozásokat alig viselheti k, még-is élni
akarnak, reménlik és minden lehetséges úton keresik megtartásokat.

A haláltúl pedig úgy irtózik a természet, hogy az emberek
ezt, 4.Nlaxime omnium terribiic, minden félelmesb dolgoknál rette- 4 Aristot. 3.

netesbnek tartyák. Mert a halál életünket elfogyattya, testünket Ethic. c. 6.

megrothasztya, jószágunkat, értékünket és minden világi gyönyörű-

ségünket egy-csapással elmetczi. Azért, 5si vita est bona, quemodo 5 Ambr. dc Bo

mors non est maia> qua; pretio damnationis infertur? ha jó az no Mortis. cc L

élet, gonosz tehát a halál, mely életünket elfogyattya: ha Isten
bűneinkért vetette reánk a halált, mint gonosztévőkre, úgy kel
tehát ezt vennünk, rnint Isten átkát és bűneink ostorozását.

Ki mondhat azért jót a kegyetlen halálrúl, mely semmi válasz
tást nem tészen a túdós és tudatlan-, nemes és nerntelen-, jámbor

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 80
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Propositio.

6 Ita Seneca,
epist. 55. Et
Consolat. ad

Marciarn. e. 19.
Plinius et c.

7 l. Thess. 4.
v.12.

és erkőlcstelen-közöt P Nem tekínti a természet ékességét, az ifiúság
virágát, a tekélletesség érdemét, hanem válogatás-nélkül, egy-aránt
földhöz vér és letapod mindeneket, félbe-szakasztya a nagy igye
kezeteket, eszét veszti az elkezdett derék dolgoknak, legjob folyá
sában elmetczi kötelét a jó szerencséknek, végét szakasztya a nagy
reménségeknek. Egy-szóval a halál, csak emlékezeti vel-is, akár-mely
nagyra igyekező fő embereket sok tekíntetes dolgoktúl megtartóztat.

Tehát ki dícsírheti a halált, melynek elől-járói: szomorú beteg
ségek; körűl-állói: nagy veszedelmek; eggyüt-járói : rettenetes szo
rongatások; követői: keserves sírások és éktelen gyászok? Erre

t 1. Reg. 15. nézve nem-csak a halál, "Amara, keserű, de, a mint a bőlcs írja,
2 Ecc~;. ~~: v. 1. 2 Amara est memoria, csak emlékezete-is a szomorú halálnak meg

keseríthet és iszonyú rettegésbe ejthet akár-mely bátor-szívű embert.
És senki a halált nagy testi fájdalmak- és lelki szorongatások-nél
kül meg nem kóstollya. Azért a ki dícsírni akarja a halált, úgy

3 Gellius, r. 17. tetczik, nem külömben cselekeszik, mint Plató) ki könyvet írt, 3In
cap. 12. laudem febris, a hideg-Iélés dícsiretirűl.

A világ itileti-ellen a Szent Evangeliomban Christus azt
mongya, hogy a halál álom, az-az kedves nyugodalma a fáradott

4 Job, 7. v. 2. természetnek. És, 4 Sicut mercenarius prcestolaiur finem operis, mint
a napi-munkás várja a nyugodalmot, úgy kel embernek várni a
halált.

Én-is azért mái tanításom czéllyát azt tészem, hogy a halált
kívánatos jónak ismértessem. Ha Urunkat megnevették, mikor alu
vásnak mondotta a halált, nem csuda, hogy valaki közűlletek neveti
az én igyekezetemet. De kérlek, a nevetést utólra hadgyátok, és
mennél hihetetlernb, a mit el akarok hitetni, annál nagyobb vígyá
zásban légyen figyelmetességtek a halgatásra.

Nem csuda, hogy a pogányok inkáb féltek a haláltúl, hogy
sem akár-mely rettentő szörnyüségtűl, mert oly vélekedésben vóltak,

5 Aristet. 3. hogy) 5 Nihil homone mortuo, aut bonum, aut malum deinceps esse
Ethic. c. 6. videtur, halál-után sem jónk, sem gonoszunk nem lészen, hanem

úgy elvégezi és testestűl, lelkestűl elfogyattya embert a halál, hogy
6 miképpen születésünk-előt semmik vóltunk, úgy halálunk-után
semmivé lészünk, mint a barmok.

Nem nagy dolog, ha keserves siránkozással jajgatták halot
tokat a pogányok, mert, 7 Spem non habebant, nem vólt reménsé
gek, hogya halandó élet-után bóldog életre és örök vigaságra
juthassanak.
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De a keresztyén hitnek tekéIletes igazsága a pogány véleke
dések-ellen oly két igazságokat tanít, mellyek-nélkül nem-csak jóra-
való igyekezetünk, de hitünk és minden vallásunk-is hiuság vólna:
eggyiket azt, hogy amí lelkünk halhatatlan. Azért, ha a testet
megrothasztya és porrá tészi a halál, 1 Animam non tangit termen- l Sap. 3. v. 1.

tum mortis, a lelket nem illeti az ő kínnya, mivel, Justi in per- Sap. 5. v. 16.

petuum vivent, az igazak lelke örökké él. Ezt tanította édes üdvö-
zítőnk, mind mikor az emberektűl-való félelmet azzal enyhítette,
hogy a 2 testet sanyargathattyák az emberek, de a lelket hóltunk- "Matt.1O.v.28.

után csak Isten ő-maga kárhoztattya vagy bóldogíttya, mind mikor
a gazdag és a 3 Lázár lelkének halál-után-való állapattyát rnegje- 3 Luc. 16. V. 22.

lentette. Másikat azt adgya előnkbe keresztyén vallásunk, hogy
nem-csak él a testi halál-után lelkünk, de, 4In pace, 5 In refrigerio, 4 Sap. 3. V. 3.

a világi verítékes izzadások-után nyugodalomra, bóldog állapatra fi Sap. 4. \.7.

vitetik, ha e földön úgy rendeli erkőlcsét, mint Isten parancsolta.
Mert nem azért teremtett minket Isten, hogy mindenkor it a büdös
főld istállójában, a barmokkal eggyüt-éllyünk, hanem hogy it har-
czolván a vétkekkel, dücsösséges coronával a mennyei bóldogságba
mennyünk.

Ezeket az igazságokat fondamentomúl vetvén, azt-is eszünkbe
kell jutatnunk, hogy az első ártatlanság erejével Isten embert,
6 Inexterminabilcm, halhatatlanságra teremtette. Azért a testi áldo- 6 Sap. 2. v.23.

mások-közöt "nem utólsó vólt, hogy haláltúl mentek lettünk vólna 1 Eccli.t7.v.2.

abban az ártatlan állapatban. De 8 az ördög irígysége hozta, a bűnt 8 s:;.s;qJ: 24.

e világra; 9 a bűn-által a halált, mellyel fenyegette Isten Adámoi, 9 Rom.6. v. 23.

mikor azt mondotta, hogy ha a tiltott gyümőlcsben észik, l°1J;lorte 10 Gen.z,v, 26.

morietur, meghal érette. Noha azért az elébbi állapathoz-képest
Isten ostora és bűntetése a halál, mindaz-által, hogya mostani
állapatban, melybe jutatott az első ember vétke, nem ártalmas
gonosz, hanem kívánatos jó a halál, négy-féle bizonysággal győze-

delmesen erősítem: először, mert ezt Isten ő-maga tanította. Másod- Quatuor

szor, mert az isten-félő szent jámborok példája ezent mutatta. Har- Argumenta :

madszor, mert a halál-által iszonyú nyavalyáktúl szabadíttatunk. Quod mars

Negyedszer, mert a halál kapu és ajtó, mellyen az örök bóldog- bona est.

ságra jutunk.
Minek-előtte a bizonyításokhoz kezgyünk, választást kel a-kö

zöt tenni, a mi a halálban magán vagyon és a mit az ember
gonoszsága és bolondsága elegyít hozzája. Mert magán a halál
csak a testnek és léleknek elválását szerzi, az ember gonoszsága

80*
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I Ambr. dc Bo- és feslett erkőlcse azt ragasztya hozzá, hogy, 1 Sicut justis mors
no Mortis, c. 8. quietis portus, ita nocentibus naufragium : a halál hajó-törések és

pokolra-való úttyok a gonoszaknak. noha az igazaknak nyugodal
mas partyok és dücsösségre-vívő ajtójok. Azért a gonoszak halála

2PsaI.33.v.22. nem kívánatos jó, hanem, 2 Mars peccatorum pessima. minden
3 Ambr. de 80- gonosznál gonoszab. 3 Non mars pessima. generaliter, sed pessima.
no Mortis. c. 8. specialiter. peccatorum, unde liquet, acerbitatem, non mortis esse,

sed cuipce. Nem a halál leggonoszb, hanem a gonoszak halála,
melyből megtetczik, hogy nem a halálé, hanem a bűné a halál-

4 Senee. ep. 30. ban-való keserüség. És a Seneca mondása-szerént, 4 Si quid incom
modi, aut meius, in morte est, morientis vitium est, non mortis.
Vivere noluit, qui mori non uult, vita enim, cum excepiione mortis
data est ; ha mi félelmes vagyon a halálban, az vétke, a ki meg
hal, nem a halálé. Élni nem akar, a ki meg nem akar halni, mert
nem külömben, hanem oly kötés-alat adatik életünk, hogy mint

6 Ambr. de Bo- kőlcsönnel, ideig bírjunk, az-után letegyük. Azért, 5 Non habemus
no Mortis. c. 8. quod in morte metuamus. si nihil, quod timendum sit, vita nostra

commiscrit ,. nincs mitűl félni a halálban, ha feslett erkölcsök nem
6 Chrysost.ho- mocskollyák életünket. 6 Nec enim mori, sed male mori maluni
mil, 36. in Mat. est .. mert nem a meghalás, hanem a gonoszúl halás gonosz.

ELŐSZÖR azért: a halál jó-voltát világos szókkal taníttya Isten,
7 Eccls. 7. v. 2. mikor azt mongya, hogy, 7 Melior est dies mortis, die nativitatis,

job és kívánatosb az a nap, mellyen meghalunk, hogy-sem a mel
lyen világi nyavalyákra születünk. És miképpen a pogány bőlesek

8Cic. lib. 1.Tu- írják, hogy, 8 Optimum est non nasci, proxiucum, quam celerrime

Pl
scul, inCfine. mori .. legjobban jár, a ki nem születik, az-után, a ki mennél hama-
utal'. onso- r

lat. ad Apollo- réb meghal. Ugy a Szent Lélek, 9 Laudavi magis martuos. quam
nium ~ost me- viven tes et feliciorem utroque judicavi, qui necdum natus est " inkáb
9Eee~I.~~~.2.3. dícsíri és javaIlya azok állapattyát kik meghóltak, hogy-sem a kik

élnek, és mind-kettőnél bóldogbnak itíli, a ki nem született és a
földi galyibákat nem kóstolta. Ennél-is nyilvábban írja a Bőlcs,

IOEecli.30.v.l7. hogy, 10 Melior est mors, quam vita amara et requies ceterna, quam
languor perseuerans : job a halál a szomorú életnél és az örök
nyugodalom, mel1yet magával hoz a halál, kedvesb a szűnetlen

törődésnél.
Ezek a nyilván-való tanítások-mellé töb jelenségeket-is adott

Isten a Szent Irásban, mellyek azt mutattyák, hogy tekélletes itílet
szerént kedvesb a halál a világi életnél. Mert ezt a kimúlást, mel
lyet az emberek halálnak neveznek, Christus a mái Evangeliomban
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és a Szent Irás egyéb sok helyeken, aluvásnak, hóltokat, 1 Dor- J 1. Thess.4. v.

mientes, aluvóknak nevezi. A temető-helyeket-is a keresztyénség ~~:~~:'~.~~5~:
nem híja egyébnek, hanem, Ctemeieria, id est, dormitoria, aluvó Dan. 12. v. 2.

helyeknek, ismértetvén ezzel, hogy a halál fáratságink nyugo-
dalma, melyből ismét felébreszt Isten az utólsó feltámadásban.

A thraciai pogányokrúl 2 olvassuk, hogy gyermekek születésén 2 Va[~r. Maxi

nagy sirást tettek, halálokon igen vígadtak, tudván, hogy szü1eté- mus, hb. 2. c.L

seken kezdeti k, halálokon végeződik nyomoruságok. Úgy tetczik,
Christus Urunk-is ezent cselekededte, mert mikor Lázár, az ő

baráttya meghólt, vígan mondotta: 3 Lazarus mortuus est et gau- 3Joan.11.v.14.

deo ; hogy örűl a Lázár halálán; mikor fel akarta őtet támasztani 15.

és újonnan életre hozni, azt írja Szent János, Lacrymaius est) Ibid. v. 35.

hogy keserves köny-húllátással sírt, ismértetvén ezzel, hogy örven-
detes a halál, mely nyugodalomra viszen, szomorú és félelmes az
élet, mely a partrúl habok-közzé ragad.

<1 Cicero és Plutarchus említik, hogy Cleábis és Biton magokat ·Cie.l.Tuscul.

I , 'd ké leib r "d k t l b ták in fin.Plutarch,o-mo ra sze er-e el e rogvan, e es annyo oa a temp om a von a . Consolatione

Az annyok sírva kérte istenét, hogy azzal fizessen fiainak, Quod adApollonium.

esset hominibus optimum, a mi legjob embernek. Mikor az ifiak ante medium.

elaludtak vólna, halva találtatának; 5 Pietatem ipsorum, morte, ut SPlutareh.loeo

pramio, compensante Deo; kegyességek halállal jutalmaztatván. eitato.

Azon-képpen, 6 a kik De/fis-ben egy csudálatos templomot éppí- 6Cie. et Plutar.

tettek, buzgó könyörgéssel kérték Apolló-túl, hogy megfizessen hív ibid.

szolgálattyokért. Reá-felelt Apollo, hogy heted napra megfizet;
hetedik éjjel halva találtatának. Ezekből állattyák a nevezett bőlcs

emberek, hogy az istenek itíleti-szerént, semmi job nincs a halál-
nál. De erre bizonyosb és nagyob jelenségünk vagyon. Mert nem
Apollo, hanem az igaz Isten, nagy ajándék-gyanánt, halállal fizette
sokszor a tekélletes emberek jámborságát, és ezzel ismértette job-
nak a halált, hogy-sem az életet. Josias királynak azt mondá
Isten: 7 Mivel sírtál és könyörgöttél , meghalgattam imádságodat, 74. Reg. 22. v.

azért meghalsz, hogy ne lássad a következendő nyomoruságokat. 2. P~~~I~~4. v.

Látod-e, hogy Isten halállal fizeti a szerit király tekélletességét? 28.

Isaias az igazakrúl közönségesen azt írja, hogy, 8 A facie maliiice, 8 Isai. 57. v. l.

colleetus est justus ; akarván Isten szabadítani jámbor szolgáit a
világi veszedelmektűl, halállal látogattya és künnyebbíti őket, mint
azokat, kikrűl írja Salamon, 9 hogy Isten-előt kedvesek lévén, kira- 9 Sap. 4. v. 10.

gadtattak a világból, mert, 10 Placita erat Deo anima illius, propter 10 v. 14.

hoc properatlit educere illum ; a kik kedvesek Istennél, azokat sietve
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I Plutar. Con- kivész i e világból; és a mint Menander-után írja Plutarchus, 1Ju-

I
solat. ad Ap~l- venis relinquit vitam, quem Dii diligunt,. ifiu-korokban halnak-meg,
on. versus ln

nem. a kiket Isten szeret.
Irgalmasság tehát és áldomás, hogy a romlott és nyavalyás

állapatra jutott emberek bűntetésére oly ostort rendelt Isten, mely
orvosság az érdemlett sok nyavalyák szabadítására. Azért kedves
szolgáját, Ábelt sokkáig nem tartotta Isten e világban. Cain-ra pedig

2 Gen. 4. v. 16. bélyeget vetett, 2 hogy meg-ne öllyék, hanem sokkáig éllyen, az-az
sokkáig nyomorogjon. És mikor Isten megszáná az ember nemzet

3 Gen. 6. v. 3. inségét, megrövidiré és száz húsz esztendőre szabá életét, 3 hogy
hamaréb kimenekednék a világi galyibából. * Azért mint Isten
irgalmát és szeretetinek jelenségét, úgy kel várnunk és kívánnunk
a hamar meghalást.

Végezetre: a halál jóságát ismérteti a Szent Irás, rnikor a járn
4 Ps.115. v.13. borok halálát, 'Pretiosam in conspeeiu Domini, Isten-előt drágának
5 Ap. 14. v. 13. és böcsülletesnek nevezi, mikor azt mongya, hogy, "Beati moriui,

bóldogok a hóltak, kik Istenben meghalnak; mert a halálon, mint
nyitott kapun jutnak minden fáratságok nyugodalmára ; mikor azt

6 2.Cor. 5. v. 6. jutattya eszünkbe, hogy a míg élünk, 6 Peregrinamur, idegen föl-
7 Ibid. v. 1. dön hazánk, 7 és örökös házunk-kivűl bújdosunk ; és akkor me

gyünk haza, mikor e világból kimúlunk.
Mind-ezekkel ismérteti és elhiteti Isten, hogy, Non est mortua

puelia, sed dormit ,. nem halál, hanem nyugodalmas álom a mí
halálunk, és kívánatosb a fáratságos életnél a nyugodalmas halál.

MAsODSZOR: a halál jó-vólta, abból kitetczik, hogy akik Isten
nek kedves szolgái vóltak, kiket böcsülve tisztelünk, a kik nem
csak névvel, hanem valósággal keresztyének vóltak, isteni szere
tettel és egyéb tekéIletes jóságokkal fényeskedtek : egy sem vólt
azok-közzűl, ki a mennyei dücsösség kivánásából, halandó életének
fogyását nem óhajtotta, ki magát e földön vendégnek és jövevénynek
nem tartotta, ki erkőlcsét és maga-viselését e világon úgy nem ren
delte, hogy minden órában kibontakozhassék ebből a vendég-fogadó-

s Ambr. de Bo- ból. 8 Justi et sapientes) long'animitatem peregrinationis ingemiscebant)
no Mortis. c. 2. dissolvi cupientes et diem generationis sua execrabaetur ; valamenyi

szentek és bőlesek vóltak, úgy-mond Szent Ambrús, kik értelmes
itíletet tudtak tenni mindenekrűl, hoszszú életeket fohászkodva bán

9 Job, 3. v.2.3. ták, eloszlásokat kívánták, 9 születések napját átkozták.
Pereat, etc.

Jer. 20. v. 14. * Ez Pázmánnak nagyon is szabad interpretatiója. Gen. 6. v. 3.-nak ugyanis az-az értelme,
Maledictu dies. hogy 120 esztendő után lesz az özönvíz.
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Hallyad Szent Jób-ot: 1 Quare egressus ex utero, non statim 1 Job, 3. v. 11.
perii? Nunc enim dor-miens silerem et somno mea rcquicscercm ; 12.

vaj háltam válna meg, úgy-mond, születésem napján! a világi
munkák- és galyibák-nélkül csendeszen alunnám és nyugodalmason
álmodnám. Most pedig, ~ Tasdet animam meam oita: mece, szinte 2 Job, 10. v. 1.

elúntam életemet, alig várom halálomat. És azt mongya, hogy 3 a 3Job, 17.v.14.
halál gyümőlcsét, a maga testének rothadását és férgeit úgy sze-
reti és oly örömmel várja, mint apját, anyát. De talám nem csuda,
ha Szent Jób ennyi kár-vallások-, betegségek-, gyalázások-közöt
megúnta életét és a halált kívánta? Hallyad a hatalmas, bőlcs

királyokat.
Szent Dávid panaszolkodik, hogy ily sokkáig kel élni, hogy

oly hamar nem jő a halál, mint ő kívánná: 4 Heu mii«, quia 4 Psa1.119. v.5.
incolatus meus protongatus est: multum incola fuit anima mea ;
jaj s meg jaj nékem, hogy ennyire terjed életem; ennyire halad
halálom; ennyi ideig tart szarándokságom. 5 Quando veniam et 5 Psa!. 41. v. 3.

apparebo ante facicm Dei? Mikor jő-el az a bóldog óra, melyben
ebből a szám- kivetésből felszabadúlok és Istenem-eleibe jutok?
Meggondolván a bóldogságot, mellyet reménlek ; az országot,
melyben minden jónak fogyhatatlan forrását és bátorságos biro-
dalmát váram: "Concupiscit et deficit anima mea in airia Domini ,. 6 Psal, 83. v. 3.

ugyan elájúl és bádgyad lelkem, az Isten várasába menetelnek
kívánásában. Azért, 7 Domine, educ de custodia animam meam ; 7 PsaI.141.v.8.
édes Uram Istenem, vid-ki ebből a fogságból lelkemet.

És, hogy 8 se Moyses-rűl, se Illyés Prófétárúl ne emlékez- 8 Elias clamat,
zünk mely nagy fohászkodva kiált Salamon: 9 Tceduit me vitce 3. Reg. l~.v.4.

, r , , Tolle árumam
mece ; jaj, szinte eluntam eletemet ; azt akarnam, hogy mennel meam.
hamaréb megválhatnám a világtúl. Mi lelt, bőlcs király? mi heával Moyses, Exod,

vagy, hogy ennyire megúntad életedet? Talám ezüstöd, aranyad, o:t~~~~l~;hi
országod, világi gyönyörűségid nincsenek? Talám fekélyes, nyo- faciem tuam.
morúlt, kúldús állapatra jutottál? Nem az, úgy-mond, a mi bélemet 9 Eccls.2.v. 17.
marja; mert valamit kívánhat szívem, mindennel béves vagyok;
lOCoacervavi aurum, argentum : omnia, quce desideravit oculus, non 10 Eccls.2. v. 8.
negavz ei ; aranyam, ezüstöm számtalan vagyon; minden gyönyö
rűségekben torkig úszok; még-is elúntam életemet, a halált óhaj-
tom, mert, 11 Video mala universa esse sub sole et afflictionem II Ibid. v.17.
spiritus : látom, hogy a világi élet tele nyavalyával és búsulással.
Hasonló gondolattal vólt Sevérus császár, ki minek-utánna szegény
legénységből minden tiszteken által-menvén, császárságra jutott
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l Spartian, in
Severo. sub.

finem.

vólna, vénségében azt mondotta: 10mnia fui et nihil expedit ;
minden vóltam, de semmiben jót nem találtam. Azért csak a halál
szabadíttya embert a világi sok nyavalyás szamárkodásoktúl.

Mit mongyak Szent Pál Apostolrúl? Azt írja és nagy lelki
2 Phil. 1. v.21. buzgósággal írja, hogy néki, 2Mori lucrum, a halál oly kedves,

" v. 23. mint a kereskedő embernek a nyereség. És, 3 Desiderium habens
dissolui, nagy kívánsága vagyon az eloszlásra, mellyel a lélek
elszakad a testűl: tudván, hogy, Dissolvi multo magis mclius,
sokkal job a halál, hogy-sem a testben-maradás. Azért nem-csak

42. Cor. 5.v.4. azt mongya, hogy a hívek, 4Ingemiscunt~ fohászkodva, jajgatva
kívánnyák a halandóságnak és szűnetlen-halásnak végét, hanem

5 Rom. 7. v.24. magába szálván, így kiált nagy sírással: 5Infelix ego homo) quis
me liberabit de corpore mortis hujus? Jaj, ki boldogtalan vagyok,
hogy ennyit élek, hogy meg nem szabadulok a testi halálnak

6 Greg. 4. Mo. minden-napí várakodásátúl! És a mint Szent Gergely írja, 6 Paulus
ral. cap. 41. Et vinctus clamai, cupio dissolui et esse cum Christo Dissolvi non
DO~~'i~:n~st qucereret, nisi se vinctum oideret; azért kívánta Szent Pál) 7 hogy

7 Phil. 1. v. 23. mególdoztassék és Christushoz mennyen, mert igazán értette,
hogy tömlöcz fogságában vagyon, míg a világon vagyon.

Végezetre, valakik a világi élet nyomorúságát igazán értik és
8 Job, 3. v. érzik, "Exspectant mortem, quasi effodientes thesaurum: gaudentque

21. 22•. uehementer, cum invenerint sepulchrum ; úgy kívánnyák a halált,
Sen. ep. 91. In. kik ki l ., k k ,. k
fine. Nemo eo- rnint a 'l Incset ceresnek. es vigan menne oporsojo ba.
rum, qui mor- Minek-utánna Christus arra kötelezte híveit, hogy minden-napi
~:;e~:::::i. könyörgésekben kérjék Istent, hogy, g Adveniat regnum tuum,

Teméritas est jöjön-el az ő-országa, melybe nem jutnak külömben, hanem
damnare,quod h 1'1 'l l' . k-utá " 'd Üdvözítő k 10 rnescias.At illud a a -a ta, mme -utanna o-maga, e es vözítönk , menyegzo
scis.quam mul- napjának nevezte azt a napot, melyben életünk végén érettünk

lis utilis sit; J'ő hogy kiszóllítcson : az Isten szolzái oly vígan mentek a
quam multos ' b ,

liberat termen- halálra, mint jegyesekkel-való menyegzőre. Es mikor értették halá-
tis egest.ate. lok közelgetését, vagy azt kiáltották, 11Nunc dimittis servum tuum

queerelís, D' d b . 'l l ' U' I k
tredio. omsne, secun um ver um tuum 'ln pace,. a dott egy r sten, ri

9 Matt. 6. v.lD. elhoztad az órát, mellyen szabadúlása lészen a te szolgádnak a
10 Luc. 12.v.36. '1' f "b'l S Dáoid. d l 'll 'k 12L t tMatt. 25. v. 1. VI ag ogsaga o, vagy zent am - a azt ene <: ette: ce a us
II Luc. 2.v. 29. sum in his) qua dicta sunt mihi) in domum D011úni ibimus ,. örűl

12PsaI.121.v.1. és vígad lelkem, mivel jó hírt hallok, hogy ebből a büdös világ
l3PS.83.v.1.2. ból Isten házába és sátorába mégyek. 13Quam dilecta tabernacula

tua Domine virtutum! Concupiscit et deficit anima mea in airia
tua ; óh, mely kedvesek Uram és mely gyönyörűségeseka te sáto-
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rid! Elfogyok és elszakaszkodom a nagy kívánságban, mellyel
hajlékid nyugodalmát szomjúhozom.

Elfogyna a nap, ha elő-számlálnám az egyházi historiákból,
mely nagy örömmel és víg énekléssel mentek az Isten szolgái a
halálra, mely buzgó kívánsággal várták utólsó órájokat. Gorgonia-
rúl, a maga húgárúl írja 1 Nazianzénus, hogy halála napját, Festum l Nazian. Orat.
diem, innep-napnak tartotta. Szent Ambrús-rúl írja 2Paulinus, hogy 2 Pau~~us, in
mikor valamely isten -félő pap halálát hallotta, keservesen sírt; Vita S. Am
de min sírt vallyon? Flere se dicebat, non quia recessit moriuus, brosii, sub fino

sed quia se prcecessit, Et quia difficile est invenire, qui sacer-
dotio dignus habeatur ; azon, hogy amaz elől-rnent és ő hátra
maradott.

Ezeket értvén, minémű balgatagság vólna azt itílni, hogy
Istennek ily sok kedves szent szolgái ennyire óhajtották és kíván
ták vólna a testi halált, ha ebben nagy jót nem láttak vólna?

HARMADSZOR: a halál hoszszú betegségek orvossága, keserves
kínok vége, veszedelmes fogságok szabadulása, szűntelen harczo-
lások és világi habok megszűnése; azért csak az itílheti gonosznak
a halált, a ki meg nem gondollya, menyi keserűségek, nyavalyák,
veszedelmek vannak e világon; 3 Si plena oneris vita: utique finis 3 Ambr. de Bo
illius, alleviamentum est: mors igitur bona est ; ha teli a világ no Mortis. c. 2.

nyomoruságokkal, tehát jó a halál, mely ezektű1 megszabadít.
Hegesias-nevűpogány ernberrűl írja 4 Cicero, hogy ékesen-szél- 4 Cicer.l. Tus

lásának erős bizonyságival meggyőzvén halgatói értelmét, elhitette culatna. dl~ngepos me IUm.
véllek, hogy jó a halál, mert nem jótúl, hanem gonosztúl sza- Plutarch. Con-
kasztya-el embert, és Ptolomceus királynak meg kellett tíltani, hogy sol~t. a.d Apol
ezt továb ne vítatná, mert, Multi his auditis, mortem sibiipsi con- ~~~~~mq'u::::
sciscerent, sokan az ő tanítását halgatván. megölték magokat a la judicantur,
h 1' 1 l éből B 1 d dühö 'It 'lk' t hochabetmorsa a szere me o . o on u osseg vo ez a gYI ossag, mer, peculiare:
5 Vetat dominams in nobis Deus, injussu hinc nos suo demigrare, quod preesens,

et caraeris vincula rumpcre, leg"es vetant, a vitéz ember ki nem n~mtineml t~ffi-
Cl mo es la;

mehet helyéből, valamíg capitánnya nem szó11íttya; a váras tömlö- Absens. mole-

ezét nem szabad feltörni szabadulásunkért. Mindaz-által a Hegesias dstia~ adfert,
um III exspec-

példája megmutattya, hogya világi sok nyavalyák kívánatossá tatione est.
tehetik a halált. 5 Cícer, eodem

B· '1 b ' r , kí !ib. 1. post me-izonyos, hogy ha ez az e et ra sag, nyomorusag es Jn: díum.

ennek vége bóldogság és kívánatos jó. Ha egy setét, szoros,
büdös tömlöczben vólnál, melyben nap-fényt nem látnál, lélekzetet
alig vennél, lánczokkal, belíncsekkel terheltetnél, éhező gyomrodat

Pázmány Péter művei.VU. kötet. 81
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csak köz kenyérrel és tiszta vízzel sem táplálhatnád és mind-ezek
közöt óránként a halált fejed-felet látnád: vallyon azt nem öröm
mel várnád-e, ki a tömlöcz ajtaját felrontaná, vasaidat levagdalná,
szabadságodat megadná, erődet vastagítaná ? Vallyon a szabadítót
nem szeretnéd-e? Tellyes életedben nem hálálnád-e künnyebbítőd

jó-téteményét? Micsoda a mí életünk, hanem egy tömlöcz, rnely-
I Sap. 17. v.15. ben a lélek, 1 Custoditur in carcere, sine ferro reclusus, nem vas
2 Sap, 9. v. 15. lánczal, hanem a test kötelével tartatik, 2 Aggravat deprimit, és
3 Rom. 7.v. 24. annyira terheli, sőt lenyomja a test a lelket, hogy méltán 3 Cor-

pus mortis, halálos testnek neveztetik?
Sommában foglaIlya Szent Jób életünk fogyatkozását és két

dolgot említ, melyből ismértetik állapatunk nyomorusága :
4 Job, 14. v. 1. Első, hogy, 4 Homo natus de muliere, brevi vivens tempore; sen-

kit ki nem választván, valaki anyátúl születik: vagy szegény vagy
bóldog, vagy nagy vagy kicsin, sokkáig nem élhet, rövid üdő-alat

6 Senee. Hb. 6. reá kel menni a halálra, melynek sentencziá-ja fején vagyon: "Moricn
Natur~!. qu. c. dum est: mors naiurce lex est: mors tributum ojjicinaque mortalium;

32. ln fine.
menedék abban nem lehet, meg kel halnunk; kevéssé eléb vagy
későbben légyen-e halálunk, nem nagy külömbség benne, mert,

6 Senee. ep. 49. 6Punctum est quod vivimus et puncto minus,. csak punct és annál-is
kisseb a mí életünk. Azért a Szent Irás a mí életünket sokszor

7 Job, 14. v. 2. nevezi 7 virágnak: mert, miképpen a virágot ha dér nem süti, ha
~~. ~~. v~· 1~: szél nem rontya, ha barom nem tapodgya, ha eke nem metéli-is,
1. Petr. l. v. 24. csak maga rothadóságátúl hamar elhervad, elszárad és lehúl, úgy
Eceli. 14. v.18. az ember 8 Mane floret vespere arescit . maga halandósága terhé-
8 Psa!. 86. v. 6. " . ' , '., .

vel ugy ragadtatik a halálra, hogy ha reggel virágzik, estve meg-
hervad. Ollyanok vagyunk tehát, mint ama bogarak, mellyek egy
napnál továb nem élnek: reggel ifiak, délben vének, estve agok

9 Cic. l. Tusc, és meghalnak. 9 Confer nosiram longissimam aiatem cum cetérni
lOs;I~·t.fi~~:~o. tate: in eadem propomodum brevitate reperiemur. 10 Anni mille, aut
lat. ad Apollen. bis mille, punctum sunt injiniti,. ha életünket az örökké-valósághoz

in medio. vettyük, egy napi, sőt egy punctnyi a mí hoszszú életünk. Másut
II Oseee,lO.v.7. a Szent Irás 11 tajték, 12 árnyék, 13 vékony pára, 14 hajnali harmat és
12 Sap. 2. v. 5. töb hasonlatosságok példájával ismérteti életünk rövidségét. És
Job, 14. v. 2. , .

13 Jae. 4. v.15. egy-szoval azt mongya, hogy, 15 Quod 'ln preesenil est momen-
14 Oseee, 13. taneum, a világi élet és állapat egy szem-pillantásnyi, egy óra
16 2.vC:~. 4. peczentésnyi; a világ dücsössége, 16 Stupa collecta et consummatio

v.17. flamma ignis,. ollyan, mint a csöpű tűz, melynek fényessége hamar
16 ~~e;iö.2l. múlik. Azért, miképpen Anacharsis a hajón-járókat négy újnyira
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mondotta távúl a haláltúl, úgy, a * Pagnínus fordítása szerént,
1 Szent Dávid a mí életünket négy újnyira mongya közel lenni 1 Psa!. 38. v. 6.

a halálhoz, mert közel jár, sőt mindenüt érőlen visel a halál, Men.sut.rabpiles
pOSUlS l. ag-

és, 2 Minimis rebus, praiter omnem exspectationem, vita eripitur. ninus: Mensu-

"Anacreon poéta, acíno uoce passce; Fabíus senator, in lactís haustu, ra~ .quatuor
'1 l ' , digitorum.una pt o strangu atus est; mint az üvegek, akar-mi kis dologgal 2 Aug. Serm.

elromlunk. Egy szőr-szál Fabiusi, egy szőlő-szern Anaereont meg- 1. De ~e~bis

fojtotta, torkokon akadván. 4 Sokan örömökben, sokan bánkoda- 8 Pli~~~~~I~. 7.

sokban meghóltak ; és nincs oly erős, szép ifiú, kit földhöz nem 4 Gell. I. 3. c. 3.

verhet két-napi hideg-lélés. 5 Carus és 6 Anastasites császárt a t~::~:r:~:~.
meny-kő véletlen ölte, mint a harmadik Szent Simeon Stylítát-is. 6 Bar. an. 284.

Egyebeket egyéb véletlen veszély szem-pillantásban rontott. "Hodie 6 B;~~~.1518.
[ieri potest, quidquid unquam potest. B Cuivís potest accidere, quod num. 1.

cuíquam potest. 9 Nemo gloriari potest hoc eeo non patiar: quod 7 Senec. ep.63.
, b sub finem.

uni accidii, potest aliis; a mi valaha máson történt, minden-nap 8 Consolat ad

rajtunk történhetik. Azért annyi veszedelmektűl szabadít a halál, M~rtiam. c.9.
ik 'l k ' l' k l h lk' Et de Tran-a menyi vo ta es eszne va a a va a ln. quill. Animi.

Oh emberi vakság, meddig kapdossz ezen a rövid és bizony- cap. 11.

t 1 'l ;> M" k d 'l II h l 'l 9 Plut. de Tran-a an e eten. iért nem erese azt az e etet, me yet a a a nem quill. Animi.ex

illethet? Menandro.

Ha nyugodalommal, örömmel, gyönyörűséggel tellyes vólna
életünk és egyéb fogyatkozás nem vólna benne, csak az-is únal
massá tehetné, hogy ily rövid és ily bizonytalan.

Másik dolgot azt említi Szent Jób a világi nyomorúságrúl,
hogy valaki élő ember, 10 Repletur multis miseriis, nem-csak kör- 10 Job, 14. v. 1.

nyékeztetik, hanem teli tőltetik sok-féle nehéz nyavalyákkal. Mert
a rövid életben, 11 Plus amaritudinis est, quam uolupiatis : ezer annyi IIAmbr.de Bo

keserűség vagyon, menyi gyönyörűség; úgy, hogy, 12 Cuncti dies nOca~.O~~iS'
ejus, doloribus et ceru1'rmis pleni sunt: nec per noctem menie requie- 12 Eccls. 2. v.

scit; minden napja életünknek tömve teli sok fájdalmakkal, nyo- 23.

moruságokkal, sőt nyugodalmunkra rendeltetett étszakát-is törő- Job, 7. v. 3.

déssel tőltyük, Hactes laboriosas, fáratságossá tészük. Eccli. 40. v. 7.

Erre nézett a Bőlcs, mikor szánakodva említette, hogy, 13 Grave 13 EccliAO. v.L

jugum super filios Adam, a die exitus de ventre matris eorum,
usque ad diem sepulturce ; a mí életünk folyása nehéz iga, meIIyet
vonnunk kel születésünk napjátúl-fogva, temetésünkig. Ne-is gon-
dold, hogy ettűl az igátúl valaki ment lehessen, mert 14 sem királyi- 14 v. 3.

székben ülő, sem porban-heverő, sem bársonyban őltöző, sem nyers
* Héber szöveg: ad mensuram palmre.

81*
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3 Eceli. 40. v.
4. 9.

kenderben-járó, nem üres a keserves iga sullyátúl; hanem kicsintűl

fogva nagyig, mindennek bé kel a járomba fogatni. És, ha az
Adám vétke a földben tövisset, a füvekben mérget, a barmokban
fene vadságot szerzett: a mí homlokunkra verítéket, szeműnkre

sirást, szívünkre szorongatást, életünkre nyomoruságot hozott, mel
lyektűl sem corona, sem bársony, sem arany, sem országos biro
dalom meg nem mentheti az urakat; sőt mennél nagyob valaki,
töb és nagyob nyavalyákban és rettegésekben forog. Azért igazán
mondotta Sócrates, hogy mindennek annyi jút a világi nyava-

I Plut. Conso- lyákban, hogy, 1 Si in unum congregemus nestras adversitates, ea
lat. ~:n~pol- conditione, ut cequaleni inde porticnem quisque auferat : plerosque

tibenter abituros, receptis, quas attulerani ; ha mindenek nyavalyái
egy rakásba hordatnának, oly okkal, hogy mindenre egyaránt
oszollyanak : sokan osztozás-nélkül, a magok nyomorusága-mellet
maradnának.

Nincs oly nyelv, mely elégségesen megszámlálhassa és ki
beszélhesse ennek a mí nyomorúlt életünknek (inkáb rabságunk

2 Exod. 12. v. nak) únalmas galyibáit. Mert, miképpen Egyiptom-ban, 2 Non erat
30. domus, in qua non joeeret moriuus, nem vólt oly ház, mely halott

és siralom-nélkül találtatnék : úgy az egész világon egy ház nincs
nyomoruság-nélkül; ki szegénységét, ki magtalanságát, ki kedvesi
halálát, ki betegségét, ki böcsülleti sérelmét, ki egyéb sok-féle
nyavalyáját jajgattya. És mint a sós-víz, akár-menyit igyál benne,
nem óltya, hanem gerjeszti szomjúságodat : úgy a ki Alexander
rel egy világot megholdoltatna-is, azon siránkoznék, hogy többet
nem bírhat.

De a Szent Lélek, 3 rövid sommában, két-féle, az-az külső és
belső, nagy nyavalyákat, únalmas fogyatkozásokat említ életünkben.

A külső nyavalyáknak számát és nemét sem tudgyuk; ki veheti
számba, menyi betegségek és fájdalmak kínozzák szegény testün

4 August. 22. ket? És a mint Szent Agoston írja, <Ipsa medicamenta, tormenia
de Civit, c. 22. sunt: ut homines a ptenati exitio, pomali eruantur auxiiio : a beteg-

ségek orvoslási sokszor nagyob kínok a betegségeknél : kínnal
kel a fájdalmak kínnyából künnyebséget keresni: hogy jobban
légyünk, roszszabbúl kel lennünk. Mert igazán és helyesen írja
Szent Agoston, hogy életünk rövid ideig megtartásáért sokszor oly

5 Aug. epi. 45. orvoslásokat szenvedünk, mellyek életünket elfogyattyák : 5 Quibus
ad Arrnenta- excruciantur doloribus, qui curantur a medicis et secantur" non ut

riurn.
non mariantur. sed ut atiquanto serius moriantur. Multi cruciatus



HOGY A HALÁL KíVÁNATOS JÓ. 645

suscipiuntur certi, ut pauci dies adjiciantur incerti. Et nonnunquam
ipsis doloribus victi, continuo moriuntur, quos mortis timore suscipiunt.

Menyi károkat szenvedünk, lopások-, égetések-, ragadozások-
miat? Menyi boszszúságot kel nyelnünk a hamis perek-, az iszonyú
gyalázások- és ember-szóllások-közöt? Menyíszer kínoz barátunk
hitetlensége; szolgánk árúltatása; atyánkfia tekélletlensége? Kikrűl

egyenlő-képpen és igazán úja a romai Bőlcs, hogy, l Vix unqua1frt, 1 Sen. de Tran

nisi cum expedit fides' ritkán hívek a hol magok hasznát nem quill, Animi.
'" cap. 15.

érzik. Mit mongyak az országos nyavalyákrúl, mellyek mindenekre
terjednek; mindeneket terhelnek? Mikor a megharagutt Istennek
három-élű pallosa: a had, merígy, éhség reánk-rohan, menyi vér
ontásokat, pusztúlásokat, szakaszkodásokat árasztnak minnyájunkra?
Menyin mészároltatnak, menyin emésztetnek és fogyatnak véletlen
veszélyekkel és történetekkel? Mint-ha elég nyavalyánk nem vólna,
ha magunk nem szaporítanók romlásunkat ; menyi szörnyű útakat
és módokat gondolt az emberi gonoszság embernek rontására és
fogyatására a sok hadakozó, az-az ember-öldöklő fegyverekben?
Ha pedig valami kevés gyönyörűség vagyon e világ javaiban,
az-is epével elegyes. Nézd ama gazdag király fiát, "Amnont: úgy 22. Reg. 13.

megszerette húgát, hogy megbetegedett; megfonnyadott ; ágyba v. 2. etc.

esett; sem ehetett, sem alhatott ; éjjel, nappal a szerelerntűl kínoz-
tatott: végre erőszakot tett húgán, De, mihent kedve tőlt, mint-ha v. 14. 15.

a pokol-béli kígyók mardosták vólna szívét, úgy elszégyenlé és Damocles pél-

utálá rútságát és gyalázattyát; úgy elgyűlőlé húgát, hogy azon dája.

házban sem maradhata vélle. És mind addig rettegett, míg részeg
ségében asztal felet megöletett. Illyenek a világ gyönyörüségi.

De bár semmi külső nyavalyánk ne vólna, belső szorongatá-
sinknak száma és vége nincsen. Ki tudná elő-számlálni, menyi
félelmek szaggattyák, menyi kívánságok gyötrik, menyi gyanu-
ságok háborgattyák, menyi búsulások és heába-való reménségek
fárasztyák az ember szívét? 3 Uni animantium homini, ambitio ; 3 Plin. tib. 7.

uni auaritia : uni immensa vivendi cupido; minden állatok-közöt in Procernio,

egyedűl az embert fárasztya a tisztesség és gazdagság kívánás:
csak őtet gyötri a halál félelme és a hoszszú élet kivánása. Egyedűl

az emberben vagyon a test és lélek indúlatinak tusakodása, melyre-
nézve, 4 Ut inimicum et insidiatorem temetipsum obserua; embernek 4 Epict. Enchi

úgy kel magátúl félni, mint incselkedő ellenségtűl. Lelkünk vesz- rid, c. 72.

tésének félelme, az ördög és világ incselkedésinek rettentése szű- 5 Ambr. de
Bona Mortis.

netlen nyughatatlanságot szerez bennünk: mert, "Inter laqueos cap. 3.
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l Cap. 5. ambulamus : vita hrec, plena laqueorum, 1 Laqueus in auro, uiscus
in argento, nexus in prcedio. Dum aurun» petimus. strangulamu« :

2 Cap. 7. dum argontum. qucerimus, in visco hceremus. 2 In ipso corpore nostro
3 Cap. 6. laqueum. circumferimus. 3 Omne iter uitce, plenum est laqueorum ;

az egész világ teli ördög tőreivel és lépes-veszszőivel. Tőr vagyon
az aranyban, és mikor hozzá-nyúlunk, rnegfojtatunk ; lép vagyon
az ezüstben, és mikor azon kapdosunk, belé-akadunk; a magunk
teste, mellyet velünk hordozzunk, kelepcze vagy háló és horog,
mellyel az ördögtúl veszedelemre vonatunk.

Ezeket és a töb világi nyomoruságokat meggondolván, Szent
4 August. Serm. Agoston így szól: 4 Quid est diu vivere, nisi diu torqueri? Quid est

D
17. ~e Yerbis diu vivere, nisi malos dies malis diebus addere? Micsoda a hoszszú

010101.10 me-
dio. élet, hanem hoszszú kínlódás? A ki sokkáig akar élni, sokkáig

kíván gyötrődni és gonosz napjait gonosz napokkal sokasítani.
Plutarchus-ban olvastarn, hogy mikor Sici/iá-ban nagy híre vólna,
hogy a Lacedcemon polgári a haláltúl nem félnek, sőt azt kívánva
várják: egy értékes ember nem győzvén eleget csudálkozni ezen,
Lacedcemon-oe méne, hogy értené, mi az oka, hogy ot a haláltúl
nem félnek? Megtekintvén. mely alkalmatlan házok, öltözetek, ele
delek vagyon, felkiáltott: nem csuda, ha illyen rossz állapattúl
rnentck akarnak lenni a Lacedcemon lakosi. Az egész emberi nem
zetrűl, sokkal nagyobb okkal, ezent mondhatjuk, ha igazán értyük,
mennyi szomorusággal és nyomorusággal környül-vétetik.

De a ja halál minden nyavalyáktúl és rettegésektűl, minden
fáratságos nyughatatlanságoktúl és fájdalmoktúl megmenti embert;
végét szakasztya betegséginknek. fájdalminknak, szegénységünknek
és minden-féle nyavalyáinknak. Ez a fáradott testnek nyugodalmas
aluvása; a tengeri haboktúl hányatott hajónak bátorságos partya;
a veszedelmes vitézkedésnek nyugodalma; a test tömlöczében fogva

5 Senee. 6. Na· tartatott léleknek szabadulása. Egy-szóval, 5 Mors malorum omnium
turaI. i~~st. c. remedium ; a halál minden n.yavalyák és fogyatkozások orvossága.
6 Aug. tom. 9. Azért méltán felkiált 6 Szent Agoston, vagy más valaki régi jámbor:
Iib.1.deVisitat. O mors desiderabilis! o mors omnium malorum precsentium finis,.
Infirmor. c. 6. laboris clausula : quietis principium! Quis tua beneficia sufficienter

expendat? Confiteor, si possem, te libenter complecterer .. ultro subi
rem : oh kívánatos halál! világi nyavalyák vége, fáratságink czél
lya, nyugodalmunk kezdete! Ki tudná számlálni és hálálni jó-téte
det? Igazán mondom: ha tehetségemben vólna, haladékot nem
várnék, megölelnélek és örömest birtokodba mennék,
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NEGYEDSZER és utólszor : semmi a halált kívánatossá nem teheti,
mint ha keresztyén hitünk vezérléséből meggondollyuk, hogy, 1Tran- l Bernard. De

situm ad vitam, infideles mortem appellant : fideles auiem, quid Amor~5~ei. c.

nisi Pascha? Noha a pogányok halálnak nevezik az örök életre-
menést, de a hívek ezt örvendetes Húsvétnak, job életre-rnenetel-
nek tartyák, mivel ez-által fáratságból nyugodalomra, evezésből

partra, vitézkedésből győzedelemre jutunk; 2 Per martem ad vitam 2 Ambros. de

oenimus ; külörnben nem juthatunk az örök életre, a rnennyei ból- Bono Mosrtis.
cap. .

dogság örömére, hanem halál-által; 3 Dies, quem tamquam cxtremum 3 Sen. ep. 102.

reformidamus, aJterni natalis esi : mert világi életünk utólsó napja
örök életre születésünk napja.

Mihent az igazak lelke a testtűl elválik, az Isten Angyali
környűl-fogják; 4 Et portatur ab Angelis in sinum Abrahce; és nagy! Luc. 16. v.22.

örömmel az isteni dücsösségnek királyi-székihez viszik; Isten ő-maga

az egész mennyei szentek-előt megdícsírvén hív szolgájának tekél-
letes fáratságit, 5 eltörli köny-húllatásit ; szép vigasztalásokkal azt 6 Apoc. 7.v.17.

mongya: 6 Euge serve fidelis, intra in gaudium Domini tui ; örűly cap: 21. V. 4.
Isai, 25. V. S.

hív szolgám; elmúltak immár a világi siralmok és nyavalyák; 6 Matt. 25. v.

megszűntek a sok harczok és veszedelmes baj-vívások; rneny-bé 21.

a te Urad örömébe, a hol sem bűntűl és kárhozattúl, sem ördög
és világ incselkedésitűl, sem egyéb-féle nyavalyátúl nem kel félned;
mert ez-után immár csak öröm és vigaság a te dolgod. Christus
ő-maga, a kire kívánva néznek a 7 mennyei Angyalok, nem-csak 7 1. Pet. I.v. 12.

megöleli, és dícsíri szolgája hívségét, hanem, Mit/istrabit illi,. Luca,
12. v. 37. szolgál néki. Mert Sa sok ezer Angyalok- és dücsőült 8 Heb.12.v.22.

Szentek-közöt 9 a tekélletes szépségü várasban, az Isten házának 9 Threm. 2. v.

10sok lakó-helyeiben érdeme-szerént-való helyt ád néki. Super omnia IOJoa~.5i4.V.2.
bona sua constituet eum; Matth. 24. v. 47. Valamenyi kincse és
gazdagsága vagyon az égben és földön, mind néki adgya. Heredi-
tate-Jin ineontaminatam et immarcescibilem ; 1. Petri, 1. v. 4. Mocs
kolhatatlan és hervadhatatlan örökségbe szállíttya. llAz élet coroná- II Jac. 1. v.12.

ját, 12Coronam inciytam: coronam decoris: diademo speciei: coranam 12 Prov.4. v. 9.

de lapide pretioso; dücsösséges coronát, minden szépségek coroná- Ezech.16.v.12.

ját, minden drága kövek koronáját fejébe tészi; lelkét, Sicut spon- ~:~i. ~O.\.l~:
sam ornatam uiro sua " Apoeal. 21. v. 2. úgy felőltözteti és ékesíti
bóldogúlt szolgájának, mint a vő-legény szokta ajándékival és gaz-
dag ruházatokkal csinnyosítani kedves mátkáját. Azért, 13 Torrente 13 Psa1.~5. v.9.

voluptatis, örömnek és vigaságnak mélységes folyásival, a Christus
szine-látásával, 14 Adimplebit lcetitia, mennyei örömmel és dücsös- H Ps.15. v. 11.
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I Ps. 16. v. 14. séggel úgy 1 megtőlti a halál-által Meny-országba jutott lelket, hogy
semmi helye nem marad egyéb kívánságnak.

Két csudálatos dolgot mond Szent Ágoston,. eggyiket : hogy
a Christus színe-látása és a mennyei Szentekkel eggyüt-Iétel oly
gyönyörűséges, hogy nem-csak minden világi nyavalyákat, de a
pokol kínnyát-is el kellene ezért szenvednünk. Másikat: hogy a
mennyei bóldogság oly nagy dolog, hogy, ha abban csak egy nap
lehetnénk-is, a világi gyönyörüsegeknek ezer esztendőkig tartó

2 Cic. 1. Tu- nyalánkságit méltó vólna azért megvetni. 2 Pláto-is azt mondotta,
seulan. sub fino hogy nem egyszer, hanem sokszor örömest meghalna, csak Homerus

sal, Hesiodus-sal, Ajax-al és a töb régi nagy emberekkel eggyüt
3 Cic. ibid. lehetne. 3 Cleámenes pedig, a Pláto könyveit olvasván, mellyekben

magasztallya a más-világi állapatot, úgy megkívánta a mennyei
életet, hogy annak szerelméért halandó életét elfogyatta.

Ha a pogányságban ennyi ereje vólt a más-világi örörnrűl

sajdított csekély vélekedésnek: mí tehát, kiknek az evangéliomi
tudomány megmutatta a mennyei bóldogság kincseit; kik-előt az
Isten Fia számtalan szentekkel egyetemben útat nyitott az állandó
dücsösségre : ily kevésre böcsüllyük-e a Menyországot, hogy oda
ne kívánkozzunk? hogy halálunkat ne kivánnyuk? hogy csak a
földi életen esedezzünk? Igazán írja Szent Cyprianus Mártir, hogy,

4 Cyprian. dc ,j Ejus est mortem timere, qui ad Christum nolit ire ; a ki fél a
Mortalitate. haláltúl, nem akar Christushoz menni; Non credit futura esse, qua

promittit Deus, qui uerax est ; nem hiszi, hogy az igaz-mondó Isten
igéreti megtellyesednek. Mori timeat, qui ad secundann mortem de
hac morte transibit ; mori timeat, que'Im de sceculo recedentem. pe
rennibus ptenis cetcrna flamma torquebit : mori timeat, cui hoc mora
longiori confertur. ut cruciatus ejus et gemitus interim differatur.
Ejus est in mundo dút oelle manere, quem mundus oblectat, quem
sceculum blandiens atque decipiens, illecebris terrena voluptatis
inuitat ; a ki hoszszú életet kíván, jele, hogy a csalárd világnak
hízelkedő gyönyörüségitűl elragadtatott és minden isteni joságoktúl

5 Sencc.cp, 82. megüressedett. Mert, 5 Nunquam ad virtutem exsurget, qui mortem
malum esse crediderit ,. semmi jót nem kel abban keresni, valaki
a halált gonosznak itíli, mivel az illyen, mint a vakondak, csak
a földet turkállya , mint a disznó, csak a fertőben hever ; mint

6Num.ll.v.5. az Egyiptom-ból kihozatott "sidók, inkáb akar pár-hagyma-, fok
hagyma-, veres-hagyrna-mellet bóldogtalan rabságban élni, hogy

JQb, 30. v. 7. sem a manna-mellet szabadosan uralkodni; mivel, 7 Esse sub sen-
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1 Plutarch. de
Tranquill.

Animi.

Pázmány Péter műveí. VII. kötet.

tibus, delitias computant ; a tővis-közöt heverést gyönyörüségnek
álíttya. Ellenben pedig, 1 Qui mortem non timet, sed opiai, nulla
re turbabitur ,. a ki nem fél a haláltúl, sőt azt kívánnya, semmm
meg nem háborodik, hanem csendesz elmével a jövendő bóldog
ság sengéjét érzi.

Ha a világi élet minden nyavalyáktúl üres, minden nyugo
dalommal és gyönyörüséggel tellyes volna, nem kellene csudálni,
hogy az ember szívét tellyességgel magához enyvez! es a mennyei
dücsösségrűl elfeletkezteti; de álmélkodásra méltó, hogy ennyi galyi
bák- és nyavalyák-közöt, rnellyek azt kiáltyák, hogy ne ragasz
kodgyunk a veszendő világ törnlöczéhez, hanem szabadúlást kíván-
nyunk és mennyei hazánkba siessünk, még-is, 2 Majora desideria 2 Cyprian. De

et vota patiora sunt, servire hic diaboio. quam regnare cum Christo ; Mortalitate.

inkáb akarunk e világon ördögnek szolgálni, hogy-sem Christussal
Menyországban uralkodni. És mikor a mennyei dücsösséget, mikor
az Isten Angyali és Szenti barátságát, mikor az Isten színelátását
hallyuk, melyre viszen a halál, sokan, ha szájjal nem merik, szűvel

azt kiáltyák, a mit Arany-száju Szent János említ: 3 Da mihi ho- 3Chrys. hom.

dicrnum diem) crasiinum. tibi sume ; csak én e világon élhessek, 9. in ~. tahd Co·
nn .

bár másé légyen a más-világ. Vagy azt merik mondani, a mit
Szent Basilius feljegyzett: 4 Mihi prcesentia, quis novit futura ? 4 BasiL in PsaL

Male momentanea perpeteis petiora ducens) transiteriam volupta- 61. p:o~[e[ fid'
nem. ln l U ,

tem pro lceiiiia nunquam desitiera prceligas ; megelégedném én a Mendaces filii

jelen-való állapattaI, mert ki tudgya, mi lészen az-után? Oh átko- hominum.

zott mondás! Oh, baromhoz, nem keresztyén emberhez illendő

gondolat, mely Istent és a mennyei bóldogságot semmire bőcsülli

a világ gazzáért! De hallyad az igazat, te földhöz ragaszkodott
ember: vagy akarod, vagy nem, reá kel menned a halálra, /) Non 5 Senec, 6. Na

de re, sed de tempore est qucestio, fa cis) quod quandoque [acien- tural, qu.c, 32.

dum est ; nincs arrúl kérdés, ha meg kell-e halnod? hanem annak
idejérűl, mikor meghalsz, arra mégy, a mire valamikor reá kel
menned. Ha okos vólnál, azt kellene mondanod: 6 Potius semel 6 Seneca, ibid.

incidat. quam semper impendat, Constanter feres, si cogites, nihil
interesse inter exiguum tempus et longum, horce sunt, quas perdi-
mus, 7 Nihil interest quando patiaris, quod quandoque patiendum 7 Sen. ep. Iül.

est. Si aliquando, cur non niodo? A min által kel menni, job egy-
szer reá-rnenni, hogy-sem attúl mindenkor rettegni. Ha keresztyén
vólnál, úgy kellene gondolkodnod. mint Szent Ambrús : 8 Profi- 8 Ambr. .de Bo

ciscamur intrepidi ad Sanctorum ecettem. [ustorum conuentum, Ibi- no Mo~'~~' cap.

82
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mus ad patres nostros, ibimus ad fidei nostrce prceceptores, ibimus
eo, ubi paradisus est [ucunditatis ; ubi nullce nubes, nulla tonitrua,
nulla ventorum procella ; neque tenebrce, neque uesperce, neque cestas,
neque hyem», temporuni vices oariabit ; bátorsággal mennyünk a
halálra, mely a Szentek gyölekezetibe és az igazak társaságába
viszen. A halál-által atyáinkhoz és keresztyén hitünk mesterihez
megyünk ; oda megyünk, a hol minden gyönyörüségek paradicsoma
vagyon; a hol sem felhők, sem meny-kövek, sem szelek nincse
nek; a hol sem étszaka, sem meleg és hideg, sem egyéb üdők

változási nem háborgatnak.
Mondaná valaki: nem csuda, ha dícsírik és kívánnyák a halált,

a kik szentűl élnek és bátorságos lelki-ismérettel várják halálok
után bóldogságokat; de mivel engemet lelkem-ismereti dorgál és
rettegtet, méltán félek a haláltúl, mint utólsó v.eszedelemre viteltűl.

I Aug. to. 9. lib. Értem mi marja béledet ; de először: 1 Male mori Christianorum. non
li ~e Vísit~t. est, nem keresztyénhez illendő, hogy gonoszságban meghallyon.

2C:rl~T~'Sc~L Mert ha, \I Philosophia. est mortis commentaiio, a világi bőlcseséget
post medium. halálrúl-való elmélkedésnek mondották a pogányok, a keresztyének

életét halálhoz készűletnek kel itilni. Másodszor: nem a halál vétke,
hanem magadé, hogyakárhozattúl rettegsz. Azért, ha a bűntűl

félnél és őrizkednél, nem félnél a haláltúl. És így nem a halál
fogyatkozása, hogy rettegsz tőlle, hanem a magad vétke, melytűl

ha akarod, Isten segítségével megmenekedheteI. Harmadszor: továb
mégyen Szent Ambrus és azt írja, hogy, ha ugyan tekéIlett szán
dékod vagyon a gonoszságra, ha erkőlcsödet és életedet jobbítani
nem igyekezel, job hamar meghalnod, hogy-sem sokkáig élned,

3 Ambr. dc Bo- 3 Graoius est ad peceatuJnz'ivere, qua'n1 in peccato mori, quia im
no Mortis. c. 7. pius, quamdiu vivit, peccatum auget, si moriatur, peccare desinit.

Longe plus damnatic profecisset malis, ne incremenia [acerent pec
catorum,' mert a ki érti és tudgya, micsoda a bűn, által-láttya, hogy
job bűnben meghalni, az-az kárhozni, hogy-sem bűnre élni. És
mennél továb él a bűnös ember, annál nagyob kínt és kárhozatot
kincsez magának, Azért nagy Isten irgalma, ha a bűnös embernek
hoszszú élet nem adatik; nagy Isten ostora, ha gonoszságában

4 Ambr. lib. 2. sokkáig megtartatik. Mert, 4Si nocentes moriuntur, finem culpa: ad
de Abel. c. 10. ipiscuntur, ne plura delinquant, quibus vita fcenus est delictorum ,.

a gonoszak hoszszú életének usorája és nyeresége az, hogy töb
és nagyob bűnökbe merűlvén, örökké-való kínlódásokat sokasítcsák
és nehezítcsék. A ki azért életét nem akarja jobbítani, job, hogy
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mennél hamaréb meghallyon és testestűl lelkestűl pokolba vites
sék az ördögöktűl, hogy-sem bűneivel Istent továb báncsa, lelkét
rútítcsa, örök kárhozattyát súllyosítcsa.

Meghallátok keresztyének, mely nyugodalmas álom a keserves
élet vége, az örök nyugodalom kezdője, a halál, mellyet mind az
Isten tanítása, mind az isten-félő jámborak példája, mind az igaz
okosság vezérlése kívánatos jónak mutat. Azért valaki más job
életet reménl, mint mí, keresztyének rernénlünk ; valaki a világ
kínnyát és faratságát érzi, mint érezzük rninnyájan, ne tarcsa a
halált félelmes gonosznak, mert a halál nyornoruságink szabadí
tása, örök boldogságunk ajtaja. Azért nem haláltúl, hanem a bűn

tűl féllyünk, hogy az örök kárhozattúl ne féllyünk. Amen.

PÜNKÖST-UTÁN XXIV. VASÁRNAP.

ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENT LÉLEK ISTENNEK NEVEBEN.
AMEN.

Christus Jusosnak drága Sze/ü Vérével megváltott keresztyének, a mái
Seen: Eva1zgeliomot írta-meg Szen: Máté Evangelista, könyvének Jtttszon-lzegyeaik
részében. Melynek bötli-szerént-való magyarsága eképpen vagyon: halgassátok
isteni félelemmel.

Az üdóben 1 monda JESUS Tanítványinak : mikor lát- 'Matt.24v.15.

tyátok a pusztaság útálatosságát, mely mondatott Dániel
Profétátúl, 2 álván a szent helyen, a ki olvassa, ércse: 2 Dán. 9. v. 27.

akkor, a kik Jud~ában vannak, fussanak a hegyekre;
és a ki a ház-heán, alá ne mennyen, hogy valamit ki-
vigyen házából; és a ki mezőben, visza ne térjen, hogy
ruháját elvigye. Jaj pedig a nehézkeseknek és szoptatók-
nak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy ne
légyen futástok télben, vagy szombaton, mert akkor nagy
nyomorúság lészen, minémű nem vólt világ kezdetitül
mind eddig, nem-is lészen. És, ha meg nem rövidíttettek
vólna azok a napok, egy test sem szabadúlna-meg; de
a választottak-ért megrövidíttetnek azok az napok.

8Z*
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Akkor, ha ki azt mongya néktek: ihon, it vagyon a
Christus, vagy amot: ne hiclgyétek. Mert hamis Christu
sok és hamis próféták támadnak és nagy jeleket és
csudákat adnak, úgy, hogy tévelygésbe vitessenek (ha
lehet) még választottak-is. Ihon megjövendöllöttem nék
tek. Ha azért azt mongyák néktek: imé a pusztában
vagyon: ki ne mennyetek. Imé a rejtekben: ne hidgyétek.
Mert miképpen a villámás napkeletrűl kimégyen és
szinte napnyúgatig látczik, úgy lészen az Ember Fiának
jövetele-is. Valahol lészen a test, oda győlnek a sasok-is.

Ez a mái Szent Evangeliomnak bötü-szerbtt-való magyanága. Melyből

hogy lelkünk éppűlletire tanuságot vehessünk, és Istennek akarattyát ne csak
fiillel hallyuk, hanem cselekedettel tellyesitcsük : kérjünk altatos szűvel Szent
Lelket, mondván: Mí Atyánk, etc. üdvöz légy, etc.

ELS6 PREDIKÁCZIÚ.

Hogy a világ javait semminek kel tartani) ha lelkünket meg
akarjuk tartani.

Mikor a sidó nemzetnek babylóniai fogsága- és szabadulása
után Zorobabel újonnan feléppítette vólna Jerusalem-ben az Isten
templomát, azt mongya a Szent Irás, hogy az ifiú nép, mely a

l I. Esdr. 3. V. 1 Salamon temploma fényességét nem látta, nagy vigasággal örűlt

11. 12. az új éppűlet szépségének; de az üdős emberek, kik az első

templomot érték és látták, egybe-vetvén az új éppűlet fogyat
kozásit az elébbi templom dücsösségével, jajgatással siratták álla
pattyokat; kiket Isten vígasztaini akarván, Agg~us Proféta-által

2Aggrei,2.v.l0. azt mondotta, hogy, 2Major erit gloria Domus istius nouissimce,
quam primce ; nagyob dücsössége lészen ennek az újonnan-éppűlt

templomnak, hogy-sem az elsőnek, azért fő-képpen, hogy ezt az
BMalach.3.v.1. Úr Christus 3 maga jelen-létével feltiszteli; noha talám ezen-kivűl

4VideRiberam, is, a Zoróbabel éppítése, a Heródes jobbításával-egyetemben, 4 tekín
Aggrei, 2. tetesb és fényesseb vólt az első-templomnál.

Sidó Jásef ennek az utólsó tempomnak külső részeit sem
5Josep~.I.~.De győzi eléggé dícsírni mert azt írja 5 hogy Exterior facies nihil
Bello iudaico '" )

cap. 6. . quod animus aut oculi mirareniur, non habebat: crustis enim aureis



HOGY A VILÁG JAVAIT SEMMINEK KEL TARTANI. 653

graVtss~m~s undique tecta) ultra primos ortus igneo splendore luce
bat ; ut contuentium oculi) quasi solis radiis, averterentur. In summo,
aureis verubus horrebat acuiissimis, ne ab insideniibus ainbus
pollueretur; valamit ember csudálhat, mind feltalálta a templom
külső részeiben; darabonként vert és szélesíttetett arannyal vólt
minden-felől béfedve külső fala, melyre mihent verő-fény érkezett,
mint a nap sugári, elfordították a reá-nézök szemeit. A templom
teteje aranyból csinált hegyes nyársacskákkal, mint valami serté
vel sűrűn béveretett, hogy madár reá ne szálhatna és a templom
fedelét ganéjjal nem rútíthatná.

A faragott-kő darabokrúl, mellyek a templom rakásiban vóltak,
azt írja, hogy huszon-öt sing vólt hoszszaságok; szélességek tizen
két sing; magasságok nyólcz sing. Külső tornáczárúl a templom-
nak azt mongya, hogy, IIn porticibus. stabant paribus interuallis, 'Joseph.lib.15.

quatuor columnarum ordines: crassiiudo cujusque columnce erat) A~~~ufinc~~.4.
quantum possent tres homines consertis inter se brachiis complecti :
numerus universarum fuit) centum sexaginia duo ; capitellis sculptis
opere corinthio, pulchris usque ad miraculum ; abban száz hatvan-
két oszlop vólt; mindenik oly temérdek, hogy három ember öllel
érhették-által; ezeknek szépsége csudák-közzé számláltatott.

Ezt azért a nagy templomnak csudálatos éppűletit nézvén a
tanítványok, azt mondák Urunknak: 2 Magister, aspice quales lapi- 2 Marc. 13. v.L

des et qualis structura ! Mester, nézzed, minémű kövek és minérnű 3 Matt. 24. v. 2.

rakások ezek! Christus azt felelé, 3 hogy ezek-közzűl egy nem
marad másikán, úgy elrontatik. Az Apostolok akkor halgatának,
mivel a sidók-előt a templom romlásárúl szóllani 4 félelmes vólt, 4 Act. 6. v. 14.

hanem magok lévén az olajfák hegyén két dolgot kérdének Chris-
tustúl. Eggyiket, 5 Quando hecc erunt? Mikor lészen az a rom- 5 Matt. 24. v.3.

lás? Másikat, Quod signum adventus tui et consummationis sceculi?
Micsoda jelei lésznek a világ végének és az ő jövetelének ? Meg-
felelt mindkettőre Christus. És a mái Evangeliomban a templom
pusztúlásának, az Advent első vasárnapi Evangeliomban az utólsó
itíletnek és világ végének elől-járó jelenségit adta, megtanítván
híveit, mit kel mivelni, mikor láttyák ezeket a jeleket.

A templom pusztúlásának azért két jeIét adta; eggyiket, 6 Cum 6 Luc.2!. v.20.

videritis ab exercitu circumdari Jerusalem) tunc scitote quia appro-
pinquat desolatio ejus ; mikor láttyátok, hogy Jerusalemet meg-
szállyák a hadak, tudgyátok, hogy elközelget pusztúlása. Másikat,
a mái Evangeliomban. 7 Mikor láttyátok a pusztaság iszonyuságát 7Matt. 24.v, 15.
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a szent helyen, akkor üdő halasztás-nélkül kifussatok belőlle, ha
veszni nem akartok. Kétszer szállották-meg Jerusalemet a romaiak.
és a sidók kétszer úndokították harczokkal és szörnyű vér-ontá
sokkal a templomot. De a második szállásrúl nem érthettyük az
Urunk mondását, mivel akkor Titus Jerusalemet kő-fallal körűl-

'Joseph.lib.6. vette, a mint Josejus 1 írja, és '.! négy nap-alat megigyenesítvén a
d: ~~~lO~~5~' váras környékét, úgy elfogta az útakat, hogyakifutásban mód

nem lehetett. Az első szállásrúl emlékezik azért Christus, mely
3Idem,lib.2.de után kifuthattak az emberek Jerusalem-ből. Mert 3 Nero császár
Bello'fic, 24. in birodalmának tizen-kettődik esztendejében, Cestius, környül-vette

ne.
Jerusalemet, 30. Octobris, de hadának sok kárával, 8. Nouembris,

• Ibid. cap. 25. futva ment-el alólla. Azért, 4 Post Cestii casum, 11lUlti judceorum,
initio. tamquam e navi pessum itura ex civitate enatarunt ; elszálván

Cestius, sokan úgy siettek kifutni a veszendő várasból, mint törött
"Joseph. lib. 5. hajóból. És annál inkáb, mert, 5 Vetus sermo erat, tunc civitatem
dc Belfilo. c. 2. captam iri, cum janum DEI proprice manus uioiassent ; régi jövén-

III ne.
dőllés vólt, hogy akkor vész Jerusalem, mikor magok a sidók
rontyák az Isten templomának szentségét. És ugyan azon első

6 Idem, lib. 2. szálláskor, írja Jáse], hogy 6 Eleazar-ral eggyüt a pártos sidók a
dc Bello

1·Sc.17.
templomot elfoglalták és iszonyú vér-ontásokkal ferteztettéle Mivel

et .
7 Joseph. libA. azért a másik szállás-előtt 7 a Zelóták a templomból várat csinái-
de Bello. c. 5. tak Appellaiione Janum re arx et eastellu-n és mind 8 papok-

a Idem, tib. 6. . ' ,,', ,. ' . '
cap. 1. rnind egyebek-közzul sokat az oltár-előt megöltek; akkor tellye-

sedett Jerusalemre egyszer- s mind a két dolog, mellyet Christus
Urunk veszedelem jelének mondott.

Tanítván pedig, mit cselekedgyenek akkor az ő hívei, azt
mongya, hogy egyéb mód nem lészen az utólsó veszedelem távoz
tatásában, hanem, hogy az emberek szívöket és kedveket a világi

9 Gen. 19.v.17. jók szerelmétűl üresítesék és mint Loth Sodomá-ból 9 késedelem
nélkül kifussanak Jerusalem-ből, vesztében hadgyák minden javo
kat, mihent a váras szállását és a szent hely úndokitását láttyák.
Oly sietséggel fussanak pedig, hogy ha a váras szállásakor mező

ben találtatnak, bé ne mennyenek a várasba, ha házoknak felső

részeiben találtatnak, szobájokba se mennyenek, hogy útra-való
ruhát vagy kőltséget keressenek, hanem futton-fussanak. Mert ha
valamin hapdosnak és múlatoznak, magok-is oda vesznek; oly
hamar és oly véletlen reájok árad a külső és belső veszedelem.

Sok szép tanuságok vannak a mái Evangeliumban, nem-csak
a mí kegyes Mcsterünk gond-viselésérűl, ki ily idején megjelenti
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a veszedelmeket és azok elkerűlésében módot mutat, de arrúl-is,
mely nagy romlásnak és utólsó veszedelemnek elől-járója, a tem
plomok és isteni szolgálatra rendelt szent helyek rútítása, pusztí
tása. De ezeket mászorra hagyván, mivel Christus a világ javainak
kívánságát és szorgalmatos őrzését tilalmazta, sőt az élet és sza
badság megtartásában más módot nem mutat, hanem, hogy semmi
jószágunkon ne esedezzünk, ne kapdossunk, én-is a jelen-való órá
ban csak azt akarom megmutatni, hogy a világ javazhoz nem kel
kötnünk kívánságunkat, mert úgy lehetünk minden oeszedelmektűl

űressek, minden jókkal bévesek, ha a világnak múlandá árnyékát 'meg
uiáloá«. egyedűl Istent vészük kívánságunk czéllyának és tárgyának.
Kérlek a dolog nagy-vóltához illendő figyelmetességgel legyetek.

A világnak ártalmasb és veszedelmesb csalatkozása abban
vagyon, hogy sokan, 1 Arbitrantur divitias maximum esse bonum. 1 Plutarch. De
IT d' h b t d ·t· t l' Supstitionen oc men acuan oenenum a e, epasci ur animam, men em a 'le- initio.'

nat,' a gazdagságot és birodalmot legnagyob jónak álíttyák. Ez a
hazug vélekedés oly méreg, mely a lelket megemészti és okosság-
túl megfosztya. Mert valakinek szívéhez gyökerezik ez a hamisság:
2 Anima in corpore est, tamquam in pistrino, ejus tantum necessi- 2 Plut. in Con

tatum causa, huc, illuc, circumcursitani ; annak lelke test rabságába viv.~ePttemSa

esett, minden gondolattya és fáratsága csak a testi szükségekre pwn um.

vetemedett, soha ollyan gondolatokat szívébe nem bocsát, mint a
ki magának így szóllott: 3 Quid insanio? quid anhelo? quid sudo? 3Scneca,3.Na-

quid terram verso? quid forum viso? Nec multo onus est, nec diu : tur~1. 't~urest.r Ini 10.

mit bolondoskodom ? mit vágyódom nagyra? mit izzadok ? mit
bajlódom és perlekedem? Sem sokra nincs szükségem, sem sokkáig.

Annak-okáért nem-csak a világ bőlcsei, de a Szent Atyák-is
tellyes igyekezettel arra törekedtek, hogy valóban elhitessék az
emberekkel, hogy a világ külső javai, mellyeken az emberek ily
igen kapnak, úgy-mint a gazdagság, birodalom, ékesség, egésség,
nem valóságos jók, mert noha hasznosok és alkalmatosságokat
szereznek, de azért, 4 Divitias nego bonum esse, nam si essent, 'Sencca,deVi

bonos jacerent, apud nialos autem deprehenduntur ; igaz jók nem ta Beata. c.24.

lehetnek, mivel senkit jóvá nem tehetnek. Ebből azt hozzák-ki,
hogy nem érdemlik a világi jók, hogy keresésekben és őrzésekben
foglallyuk gondolatunkat, fáraszszuk kívánságunkat, gyakorollyuk
telhetetlenségünket. Sőt, ha isteni és lelki jókkal akarunk gazda-
godni, meg kel üressíteni szívünket a világ javainak nyughatatlan
kívánságátúl.
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Mind-azokat a sok bőlcs okokat, mellyekkel ezt állattyák, elő

nem hozom, csak két okot említek, mellyeI ez nyilván ismértetik,
r. ,RATIO: Először azért Szent Agoston abból ismérteti, hogy a világ

A subjecio, in javai nem igaz jók és nem érdemlik vágyodásunkat, mert ezeket
quo sunt. I dó l l d" b k k-i b' ,sten a veszen o es po {Q ra-veten o gonosz em ere ne '-lS evse-

lPsal. 72. v.12. gesen osztogattya, és a mint Szent Dávid írja, "Ipsi peccatores,
abundanies ín sceculo, obtinuerunt dioitias ; a nagyob bűnösök inkáb
bévelkednek és temérdek gazdagságokkal bírnak. Ama világ-győző

hatalmas romaiak mennyi bűnökkel vóltak terhelve, rész-szerént
• Rom. 1. v. 26. elő-számlállya Szent Pál, 2 Rómában írt levelének első részében.

29. És, hogy a pogány törököt, tatárt ne emIítcsem, a keresztyénség
ben paráznák, részegesek, gyilkosok gyakran, a kik leggazdagabbak.

3Gcn.25.v.5.6. Mert, miképpen Abrahám, 3 állandó örökségét Isaák-nak tartotta,
4Eccli.24.v.13. de ingó marháját szolgálói fiainak osztogatta: úgy Isten 4 a tős

gyökeres jószágot, mely az örök élet választottinak tartya, a töb
ingó-bingó világi jókat, ellenségivel-is közli : és a Szent Dávid

5 Psa!. 36. v. 3. 5 szavaként az istentelenek, mint a cédrus-fák, felemelkedve virágoz-
nak a földi dücsösségekben és bévségekben.

6 Seneca, l. De Igazán írja Seneca, hogy, 6 Nulla modo magis potest Deus
Provident. c.5. concupita traducere, quam si illa ad turpissisnos defert, ab optimis

abigit; semmivel gyalázatosban nem czégérezhette Isten a világ
javait, mint, hogy azokban részesítette az ocsmány rút latrokat;
kedvesit pedig sokszor elrekesztette azoktúl. Sőt, a mint ő szól,

7 Senec. ep. 74. 7 lvIulta, qua bona uideri oolunt, animalibus, quam homini. pleniora
contingunt : ciba aoidius utuntur: venere non ceque fatigantur:
virium illis major firmitas ; ha az ételben, italban, egészségben
és testi gyönyörűségben igaz jó vagyon: bóldogabbak a barmok
nállunknál, mert azok szemérem- és félelem-nélkül gyönyörködnek,
vastagb egésséggel bírnak, nagyob kívánsággal észnek.

Abból pedig, hogy a gonoszak-is gyakran bévesek a világi
gazdagsággal és értékkel, két igazság túdódik: eggyik, hogy nem
méltó ezeknek kívánságára terjeszteni akaratunkat és nyughatatlan
keresésében foglalni tehetségünket. Mert ha valamely nagy-rendű

böcsülIetes főúr nem kívánnya, sőt fel sem vészi azokat a tiszte
ket és gond-viseléseket, melIyeket alacson és elvetett emberek-közzé
szoktak osztani: az Isten fiainak sem kel a világ javait kívánni
és keresni, mellyeket Isten ellenséginek-is szokott adni; sőt mélto
ságok- és állapartyok-ellen-valónak kel itílni, hogy ezeknek jneg
szerzésében fáraszszák magokat. Másik, hogy a világi gazdaságok,
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9 Senee. de
Tranquill.

Animi. cap. 8.

Pázmány Péter műveí.VII. kötet.

birodalmak és vigaságok nem igaz jók, noha ezeket a csalatott
emberek jóknak tartyák. Mert ha az istentelen gonosz pogányok,
ha a veszendő feslett keresztyének sokszor bévesek a földi jókkal:
tehát ezek a világi jók nem tehetik jókká azokat, a kiknél vannak.
Azt pedig a természet okossága mutattya, hogy jó nem lehet,
a mi jóvá nem teheti, a kiben vagyon. Hogy a mész fejír és a
ténta fekete, abból tudgyuk: mert fejérré lészen, a mit megmesze
lünk ; megfeketedik, a mit béténtázunk. Hogy a méz édes, az epe
keserű, abból tudgyuk: mert megédesíti vagy keseríti nyelvünket
és eledelünket. Ha azért fejérnek vagy feketének nem mondhatni,
a mivel meg nem fejéreszik vagy feketeszik, a miben vagyon:
kétség-nélkül, azt sem mondhattyuk jónak, a mi jóvá nem tész i
a kiben vagyon vagy a kinél vagyon. Tehát, ha a világ javait
sokszor ollyak bírják, kik amely tellyesek és terhesek ezekkel,
meg-annyira bévesek a vétkekkel: következik, hogy a világ javai
igaz jók nem lehetnek.

Más nagy dolgot említ Seneca, mely kimutattya, hogya világ
javai nem igaz jók: 1 Aut ista bona non sunt, quce oocantur; aut l Senec, ep. 74.

homo felicior est DEO: nec enim libido ad illum, aut epularum Similia, ep. si.

lauiiiia, nec opus, nec quidquam ex his, hominem inescantibus et
vili voluptate ducentibus, pertinent. Ergo aut, quod incredibile est>
bona Deo desunt : aut hoc ipsum argumentum est, bona non esse,
quce Deo desunt ,. ha ezek igaz jók, úgy-mond, Istennél bóldogb
és szerencsésb az ember: mert bujaság, étel-ital, gazdaság-győjtés

és töb csalogató rosz gyönyörüségesek, Istenben nincsenek. Tehát
vagy Isten sok jótúl megfosztatott, vagy bizonyos, hogy nem jók,
a mi-nélkül lehet Isten. Considera, an id bonum vocandum sit,
quo Deus ab homine vincitur ? Itíllye, a kinek esze vagyon, ha
jónak kel azt mondani, a mivel Istent meggyőzi a halandó ember?
A ki azért világi jókban helyhezteti bóldogságát: "Dubitare potest
de deorum immortalium statu, an beati oioant, quod illis non prcedia,
non horti sint, nec alieno colono rura pretiosa, nec grande in foro
[enus ; nagy dolog, ha Isten bóldogtalanná nem tészi, mivel Isten-
nek sem rakott pajtái, sem vetési, sem usorán pénze nincsen.

Értette Szent Jób 3 a világ javainak tettetes állapattyát, azért, 3 Job, 5. v. 3.

Statim maledixi pulchritudini ejus, annak szépségét átkozottnak ne
vezi, jelentvén, hogy amit e világ szépnek és jónak tart, azt az Isten
szolgái átoknak itilik. Ugyan ezen gondolatból mondotta 4 Matatias) 4 l. Mach. 2.

hogy a világ dücsössége, Stercus et vermis est) ganéj és ocsmány féreg. v.62.
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9 Psal, er. v.
ll.

Nem elég, hogy, ha a világnak minden javai egy emberre
rakatnának-is, jóvá nem tehetnék őtet, hanem az nagyob roszság
bennek, hogy minden gonoszságok eszközi lévén, közönségesen
gonoszszá változtattyák és elrejtik, a kikben vannak. És a mint

IDeut.3-2.v.15. Moyses írja, 1 hátra-rúgókká, sőt Istentűl-szakadtakká tészik azokat,
2Iren.l.5.c.22. kik megkövérednek véllek. Nem ok-nélkül írja 2 Irceneus, hogy

mikor az ördög megmutatta és Christusnak igérte az egész világ
dücsösségét, azt mondván néki, hogy ezeket külömben magáévá

3 Matt. 4. v. 9. nem teheti, hanem, H Cadens, ha elesik: Confitetur, quoniam volun
tatem ejus facere. cadere est a gloria Dei. Qui cecidit, quid aliud
sperarc et exspectare potest nisi mortem? ei enim) qui cecidii,
prozima mors est. Deinde, nec illa prastat. quce promisit: quemodo
enim prtestobit ei, qui cecidit? Megvallotta, hogy a világi dücsös
ség úttya eset és romlás; mivel, Mtcscipulce pedibus insipientium ..
Sapient. 14. v. 11. Egér-fogó kelepezék mind-azok, a mikkel

4 Prov.1.v.19. csalogattya a világ a balgatagokat, és, 4 Animas possidoniium
6 Plut. de Vir- rapiuni. tőrbe-ejtik, a kik ezeken kapnak. Mert, 5 Congere aurum. ..

tute et vitio. collig» argentum .. cedifica : nisi animi affectus sedaveris, vinum
febricitanti. mel bilioso, cibum colicis, paras ; akár-menyi aranyat,
ezüstöt győjes. akár-menyit épícs, ha lelkedet a világi kívánságok
túl el nem szakasztod, ollyan, mintha bort adnál a forróságban;
étellel terhelnéd a colikásokat.

Úgy vagyon, hogy Isten kedves szolgáit bévelkedteti néha
6 Gen. la. v. 2. világi jókkal, mint Ábrahámot, 6 a ki igen gazdag vólt, Jóbot,
7 L'Tirn.B. v.8. Dávid királyt és egyebeket, mivel a szent életnek 7 világi juta

lom-is igértetett; és a ki jól él gazdagságával, sok jóra-való eszkö
6 Plutarcb. de zöket talál benne. De mivel, 8 Perpauci sunt, quibus contingit simul
:~~~=;~~~'. et felices esse et sapere, igen kevesen vannak, a kikben az érték

és jámborság eggyüt vólna: igen óva, erős fenyíték zabolaja- és
óltalmazó vigyázás-alat osztogattya Isten híveinek a világ javait.

Mert elsőben arra kötelezi őket, hogy, 9 Dioitia: si affluant,
noliie cor apponere ; ha reájok foly-is a gazdagság, szívöket arra
ne fordítcsák, kedveket ahoz ne ragaszszák, hanem úgy éllyenek

101. Cor. 7. v. vélle, 10 Tamquam non utantur, mint-ha nem övék vólna; az-az,
rt Psa~~5.v.6. ne légyenek, II Viri divitiarum, a gazdagságé. hanem a gazdagság

légyen övék; ne szolgállyanak a mammon-nak, hanem a gazdag
ság szelgállyon nékik. Ne légyenek ollyanok, mint a kikrűl Seneca

la Seneca, ep. írja: 12 Sic divitias habent, quomodo habere dicimur febrem : cum
119. íll fine. illa nos habeant " divitim illum tenent " hogy a gazdagság nem
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külömben övék, mint a betegségek, mellyekkel nem bírnak, hanem
kínoztatnak. Bezzeg, az Isten szolgai, nem így bírják a gazdag
ságot; hanem megemlékezvén, hogy Isten, lábok-alá, föld gyomrába
rejtette az aranyat, ezüstöt, csak úgy tartyák ezeket, mint tapo-
dásra méltókat. llIyen vólt Szent Seuerinus colóniai érsek, 1 kirűl I Surius, 23.

megjelenté Isten egy remetének, hogy Meny-országban nagyob Octobris.

dücsösségre emeltetik hogy-sem a remete. Ki ezt értvén, mentést
méne, hogy azt az Isten kedves szolgáját szemével látná; és szinte
olykor juta Colonia-oe, mikor a püspök ebédet adott a váras elei-
nek. Látván a remete az ezüst-tálakat és sok szép étkeket, csudál-
kozni kezde, mint légyen, hogy illyen gazdagság-közöt, ily nagy
szentség találtatik? De Isten azt felelé néki, hogy ezekhez a gaz
dagságokhoz nincs annyi kedve Severinus-nak, menyi néki az
egy fa-palaczkhoz.

Másodszor: ha kinek választotti-közzűl, világi jókat ád Isten,
oly Szent Lelket és segítséget ád melléje, hogy megismérjek a
világ hiúságát és minden javait csak úgy tarcsák, 2 Ut stercora, 2 Philip. 3.

mint a ganéjt. És ha azokat Isten elvészi tőllök, sopánkodás-nélkül v.B,

légyenek; sőt hála-adással azt kiálcsák : 3 Sit nemen Domini bene- 3 Job. 1. v. 21.

dictum ,. légyen áldott az Ur neve, hogy efféle galyibáktúl meg-
mentett. Gazdag vala-e Abrahám? Ugy vagyon. De lásd, mely
künnyen megválék mindenétűl, mihent Isten megparancsolá néki,
4 hogy kibontakozzék honnyából és vándorlani mennyen bujdosó- 4 Gen. 12. v. 1

ban. Király vala-e Dávid? Igaz. De nézzed, mely keveset ragasz-
kodott méltóságához. Ha Istennek nem tetczem, úgy-mond, 5Prasio 52. Reg. 16. v.

sum, fa ciat, quod bonum est coram se; készen vagyok, örömest 26.

megválom a királyságtúl. Miképpen azért a bőlcs doktorok, terjé-
ket csinálnak a viperá-ból, az-az, orvosságot a méregből, úgy
Isten, híveinek világi jókat adván, hatalmas erejével hasznossá
tészi a mi egyéb-képpen ártalmas vólna.

Ez azért első és győzhetetlen bizonyság, melyből kitetczik,
hogy nem igaz, hanem tettető, csalárd, szem-fény-vesztő jók a
világ javai, és nem érdemlik, hogy ezek elragadgyák kívánságin
kat ; mert a gonoszak, sőt a barmok-is, bévelkednek ezekkel; az
Istenben nem találtatnak és senkit jóvá nem tésznek, sőt magok
erejéből, veszedelemre vonszanak, nem-is lehet, hogy ne árcsanak,
hanem csak az isteni hatalom erejével. II. Probatio

Másodszor: Szent Gergely, 6 azzal bizonyíttya, hogy e világ 6 aGb effeHclU.
reg. om.

javai nem valóságos jók és nem méltók, hogy azok kívánságára 36. in Evang.
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vetemedgyünk; mert, nem hogy ezek bétőltenék, megelégítenék,
megnyúgotnák az ember kívánságát; de sőt annál nyughatatlamb
kívánságokkal gyújtogattyák, mennél bévebben adatnak. És mikép
pen a kik vízi-betegségben vannak, itallal öregbítik szomjúságokat,
mely ő-bennek egyéb-képpen nem enyhődik, hanem italtúl-való
tartóztatással ; úgy akik a világ javaiban legtöbbet isznak, azok

IEeels. 5. v. 9. leginkáb szomjúhoznak. Azért mongya a Szent Irás, hogy 1 a fös
2 Job, 18. v. 9. vény meg nem telik pénzel; sőt 2 Exardescit contra eum sitis,

gyúlad a szomjúság benne. És közönségesen a világ-szeretókrűl

3 Prov. 13. v. sok helyen olvassuk, hogy, 3 Venter impiorum insatiabilis, telhe
~~~. ~g: ~: ~~: tetlen és elégedhetetlen az ő gyomrok. Ezt Seneca illyen hason
4 Se~ee. ep. 72. latcssággal ismérteti : 4 láttad-e, úgy-mond, az éh ebet, mint kapja

és rágatlan nyeli a darab húst vagy kenyeret, mellyet néki hagyi
gálunk ; és szűnetlen mást vár torkába? Idem evenit nobis; quid
quid exspeciantibus fortuna projicit, id sine ulla uoluptate demitti
mus .. statim ad rapinam alterius erecti et attenti .. eképpen vagyon
a mí dolgunk: valamit a szerencse vét, rágatlan és gyönyörűség

nélkül nyellyük és mingyárt más új kapásra ágaskodunk és
vígyázunk.

Ki meri tehát azt jónak mondani és jó-gyanánt kívánni, a
minek elnyerése meg nem nyúgottya kívánságunkat? Hiszem azért
kívánunk, reménlünk és keresünk akár-mely jót-is, hogy annak
megszerzése- és birása-által, reménségünk megszűnnyék, kíván
ságunknak és szorgalmatos keresésünknek nyughatatlansága eny
hődgyék? hogy megnyugodgyunk és örűllyünk annak elérésében,
a mit űztünk, kívántunk? Ezeket senki a világ javaiban ne keresse;

6 Prov. 23. v. 3. mert a Salamon mondása-szerént a világ étke, 5 Panis mendacii,
hazug kenyér; az-az tetteti a világ, hogy kenyeret ád, de hiu
ságot nyújt, mely meg nem tőlti hasunkat. Erre-nézve írja Oseas

6 Ose. 12. v.!. 6 Proféta, hogy Pascit ventos et sequitur cestum: szélre táttya száját,
és azzal akatja tőlteni gyomrát, valaki elégséget keres a világ

7 Sophon. él. v. javaiban, mellyeket a Szent Irás, 7 Nugas, gyermeki hiuságoknak

Pl
18'h ct nevez. 8Auri cupiditatem non extinguit aurum, Qui assidue sitit,

8 utare. e .
Cupiditate non expletione, sed vacuatione opus habet: quippe, qui non pertur-
Divitiarum. batur inopia, sed acrimonia, caloreque prteternaiurali. Quemadmo

dum, qui non sitientes bibunt, neque esurientes eduni ; etiam ea
qua: sitientes, aut esurientes sumserunt, reuomunt : sic, qui super
vacua appetunt, nec necessariis potiuntur .. a ki eleget ett, ivott, ha
többet észik, azt-is kiokádgya, a mire szüksége vólt; a kit a szom-
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jusag szűnetlen fáraszt, nem itallal, hanem gyomor-tisztítással kel
azt orvoslani : úgy a világi jók kivánságát, nem töltéssel, hanem
üressí téssel kelorvosolni.

Esztelen volna, a ki lovat hússal, oroszlányt vagy sólymot
szénával akarna elégíteni; mert nem ez az ő természetek táplálá
sának eledele. Azt-is balgatagnak itílnők, a ki egy nagy tüzet
akarván óltani, száraz fát rakna reá vagy olajjal öntözné. Szinte
illyen eszes, a ki az ember lelkét, világ javaival akarja elégíteni
és megnyúgotni. Mert miképpen amely ürességeket vagy vésé-
seket hágy a viaszon a pecsét, 1 mellyet reá-nyomtak, csak azon IPsa!. 4. v. 7.

és nem más pecsét töltheti éppen téli: úgyamí lelkünket egyéb- Signatum est.
, lumen vultus

bel meg nem tőlthettyük, hanem csak Istennel. Látod-e, hogy a tui super nos.

magnes-hez törlött vasacska nyelve a compástom-ban, addig nem
nyugszik, míg igyenesen eggyik vége északra, másik délre nem
fordúl ? Látod-e a folyó-vizeket, 2 mellyek a tengerből folynak, 2 Ecc1s. 1. v. 7.

hogy soha meg nem állanak, míg a tengerbe nem jutnak? Isten,
a ki, 3 Principium et finis, kezdete és vége lelkünknek, és az Ő 3 Apoc, 1. v.8.

hasonlatosságát ehez törl ötte ; azért csak ő-benne lehet ennek nyu-
godalmas állapattya. Vetted-e eszedbe, hogy mikor a kútból vizet
vonszasz, míg a vízben vagyon a teli veder, künyű és semmi
terhét nem érzed, mert a víz maga helyén nem nehéz; de mihent Elementa in

felemeled a vízből, mingyárt megérzed súlyát és nagy erővel von- loco s~o, non
, l lk k l' , gravítant,szod? A mi e ün nyugoda mas czellya, határa es helye Isten;

míg Istennél vagyon szívünk és kívánságunk, nyugszunk; súllyos-
nak és terhesnek semmit nem érzünk; de mihent valaki Isten-kivűl

másra fordíttya kívánságát, méltán azt kiálthattya Szent Job-bal:
4,Factus sum mihimet gravis, hogy magának-is terhére vagyon. 4 Job. 7. v. 20.

Két oka vagyon, mellyért a mí lelkünk meg nem elégedhetik
a világ javaival:

Első ok az: mert oly csekélyek és fogyatkozottak a világ
javai, hogy, ha úgy ismértetnének, a mint magokban vannak,
senki ezek kívánságival nem fárasztaná magát. De, miképpen ama
szemfájónak 5 oly nagynak tetczettek az emberek, mint az álló-fák: 5 Marc. 8. v.24.

azon-képpen a gondolatlan emberek rnagok-képezésével és véleke-
désével tólgyák és öregbítik a világi dolgok jóságát; az-az nagyobbá
tészik gondolattyokkal és sokkal jobbaknak itilik képzésekkel, hogy-
sem a mint vannak magokban. Ebben nékem bizonyságim lehettek
minnyájan, valakik valaha vagy tisztes állapatot vagy egyéb világi
értéket kívántatok és kerestetek.
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Nagy dolognak képezi egy szegényember és azt gondollya,
hogy nyugodalmas, ból dog állapatba jutna, ha bíróságot vagy
tanácsságot viselhetne a királyi várasban ; ha ama házat, ama szőlőt

megvehetné; ha ennyi, vagy amannyi száz forintya lehetne; ha
illyen vagyamollyan házasságra juthatna; mihent ezeket eléri és
a kívánt jókban részesül, az üdő és próbált igazság megmutattya
és rnegisrnérteti, hogy sokkal nagyob jónak itílte ezeket, hogy-sem
a mint magokban vannak és nem talál elégséget vagy nyugodal-

I Gregor. hom. mat bennek. Mert a Szent Gergely szava-ként: a világ javai, 1 Cum
36. in Evang. non habentur. in desiderio sunt: cum habentur, in fastidio : csak

addig tetezenek kívánatosoknak, míg távúl vannak; mihent hozzájok
jutunk, únakozást szereznek; mert akkor vészük eszünkbe, hogy
nincs annyi jó bennek, a mennyit gondoltunk. Akarsz-e példát
errűl? Dávid-nak első fia Amnon, úgy hal-vész vala Támár szerel-

22. Reg. 13. v. mében, 2 hogy naponként elszáradott kívánsága-miatt ; mihent kedve
2.4. tőlt és erőszakkal megszeplősítette húgát, azt mongya a Szent Irás

v.15. Exosam habuit eam Amnon, odio magna nimis ; hogy mingyárt
úgy megútálta, és nagy gyűlölséggel megvetette őtet, hogy reá
sem nézhetett és inasával kitaszigáltatá házából. Mit mongyunk

3 Eccles. 2. v. Salamon-rúl, ki azt írja, 3 hogy mikor eszét és értékét arra fordí-
11. 26. totta volna, hogy minden világi gyönyörűségekben kedvét tőltené:

végre mindeneken által-menvén, azt találá, hogy hiuságnál és gyöt
relemnél egyéb nincs mind-ezekben.

Másik ok, mellyért a világ javai meg nem elégíthetnek, az:
mert soha senki nincs oly gazdag és világi jókkal tellyes, kinek sok
fogyatkozási nem vólnának; az-az, kinek sokkal töb nem lehetne
annál, a mi vagyon. Ez pedig oly dolog, hogy akár-menyi jó-közöt
egy kis fogyatkozás nagyob nyughatatlanságot és alkalmatlan búsu
lást szerez, hogy-sem a menyi nyugodalmat adhat egyéb sok jók
bévsége.

Csudálatos két példát találok errűl a Szent Irásban. Acháb
43. Reg. 21. hatalmas király vólt; megkívánta a szomszéd szőlős-kertét, 4 flt

v. 2. faceret hortum olerum. hogy abból veteményes-kertet csinálna. Es
mivel Nábót nem akarta kertét árúba bocsátani, azt mongya a

v.4. Szent Irás, hogya király, Frendens, ordított búsúltában, és annyira
elkedvetlenedett, hogy ágyba esett, szólani sem akarván senkivel;
Avertit facicm suam ad parietem ; falhoz fordította orczáját, és
mint-ha meg akarná magát éhel ölni, Non comedit panem, egy
falat kenyeret sem akart enni. Látod-e, egy királyban egy rosz
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káposztás-kert kívánsága mely nagy törődést, bánatot, sőt halálra
ereszkedett szornorúságot és kétségbe-esést szerezhet? Mit mongyak
1 Amán-rúl? Dicsekedett maga, hogy a király udvarában minden I Esth. 5. v.I L

fejedelmeknél nagyob böcsülletben vagyon; gazdagsággal, fiakkal,
szolgákkal bévelkedik; de azt veti utánna: Cum hcec omnia habeam ,. Ibid. v. 9.

nihil me habere puto ; hogy néki úgy tetczik, semmie nincsen.
Vallyon miért? Csak azért, hogy Mardochceus ülő-helyéből fel nem
állott előtte. Ha az országos birodalmakat és ily sok világi jókkal
bévelkedő állapatokat semmivé tehet egy kis fogyatkozás, rnit
csudállyuk, hogy a világ javai senkit meg nem elégítnek ; holot
senki nincsen, a kinek sok fogyátkozasi nem vólnának?

Egyedűl Isten az, a ki megelégítheti kívánságunkat; mivel
egyedül ő-benne nincsenek azok a fogyatkozások, mellyekkel béve-
sek a világ javai. Isten az, a kinek neve 2 El-Schaddai, az-az, Suf- 2 Gcn.17. v. 1.

ficiens magán elégséges mind magának mind egyebeknek' 3Nullius c. 28. v. 3. etc., "3Act. 17. v.25.
indiget, cum ipse det omnibus omnia ; a ki semmi-nélkül nem szű-

kölködik, sőt mindennek ő ád mindent. Azért, 4 Bonorum nostrarum 4 Psa!.15. v.2.

non eget, javaink-nélkül nem szűkölködik, ő lévén, 5 Omne bonuni. /EOb, 2
d

2'3v3' 3.
xo. . v.

a minden jó. Mí-reánk-nézve-is, Replet in bonis desiderium nostrum, 19.

Psal. 102. v. 5. teli töltheti jókkal minden kívánságunkat 6 és az 6 Ps. 106. v. 9.

éhező lelket megelégítheti. Ő egyedül, Major corde nostro ; 1. Joan. Psal, 11~.v. 15.

3. v. 20. nagyob a mí szívünknél. Azért, soha annyira nem ter
jeszthettyük kívánságunkat, hogy ő-vélle meg ne telhessék. Erre-
nézve parancsollya, 7 Dilata os tuum, et ego implebo illud ; hogy 7 Ps a!. 80. v.lt.

valamennyire táthattyuk, annyira tátcsuk kívánságunkat, mert ő

annak megtőltésére elégséges. Azért, ha a világ gazdagi szűköl-

ködnek és éheznek: de, "Inquirentes Dominum, non minuentur omni s Psa!.33.v. 11.

bono ; a kik Istent keresik, fogyatkozás-nélkül minden jóval bírnak;
mert a kié Isten, annak minden java vagyon, és bátran azt kiált-
hattya Szent Dávid-dal, hogy semmi heával nincsen, 9 Nihil mihi 9 Ps a!. 22. v. J.

deest, noha nincs oly király vagy császár e földön, a ki azt mond-
hassa, hogy semmi heával nincsen és semmi fogyatkozást nem
érez. Sőt annyival több heával vannak a világ urai, mennyivel
töb országokkal bírnak. De, Nihil mihi deest, nékem semmi fogy at-
kozásom nincsen, mert az Isten gond-viselése rajtam vagyon.

Egy-szóval: Isten-kivűl minden gyönyörűség keserüség, min
den öröm hiuság, minden bévség fogyatkozás, minden gazdagság
kúldússág. Mert nincs a világ javai-közöt oly édesség, melyben
epe nem vólna; oly bévség, melyben fogyatkozás nem elegyednék.
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Nemes véred, szép termeted, ékes ábrázatod, ifiuságod ereje, örök
séged nagy-vólta, palotáid ékessége, tiszteid tekíntetessége, tudo
mányod mélysége és minden egyéb világi jók mikor kívántatnak,
gyötörnek; mikor bíratnak, terhelnek; kínoznak, mikor elvesztetnek.
Oh mely veszedelmes jók ezek, mellyek kívánása vétek, keresése
fáratság, bírása únalmas, vesztése kínos! Ha azért minden világi
jókat fáratsággal keresünk, félelemmel bírunk, fájdalommal vesz
tünk-el: ki meri ezeket igaz jóknak és kívánásra méltóknak mondani?

Duos detectus De bár ugyan valóságos jók volnának-is, míre-valók a világ
invb~dnisDmundi, javai, ha oly keveset tartanak, hogy jól el sem érkeznek és immár

1 e om. ,
XXIILConc.2. elmúlnak? jól meg sem fogtuk, s immal' el kel hadnunk ? Ollyanok

minden világi jók, úgy-mond Szent Dávid, mint a ház-heán nőtt

IPsaI.128.v.6. füvek: gyökerek nincsen; azért, 1 Priusquam euellantur, exareni;
24. Reg. 14. bár senki ne szaggassa-is, magán elszáradnak. Ollyanok, 2 mint a

v. 14. folyó-vizek, folyton-folynak, soha viszsza nem térnek. És mint a
víz, annál inkáb nem marad markodban, mennél inkáb szorítod:
úgy a világ javainak nincs állandósága, hanem még a királyok

3 Osese 10. v. 7. állapattya-is olyan, mint a 3 vízi-tajték, mely hamar eloszol. 4 Szél
4 Job,30. v. 22. hátán jár, úgy-mond Szent Job, a világ bóldogsága; mint a füst

vagy pára, hamar eloszol.
5 Aristote1.cap. Igazán írja "Aristateles, hogy aki szemérmében megpirossodik
de Qualitate. vagy féltében meghalványodik, azt pirosnak vagy halvány-színű-

nek nem mondhattyuk, mi vel ez csak passio, kevés-ideig-tartó vál
tozás, azonképpen a világ javainak kevés-ideig tartó és, Facile
mobilis, künyű változással hirtelen-múlandó árnyéka nem engedi,
hogy jó nevet visellyen és embernek bóldog- és jó-állapotú neve
zetet adgyon.

Ah, mely igen félek keresztyének, hogy sokan közzűlletek

ollyanok, mint ama veszendő váras Iakósi, kiket, mikor Lotk kisz-
& Gen. 19. v.14. tetne, hogy fussanak és hadgyák vesztében marhájokat, 6 Visus est

eis quasi ludens loqui" úgy tetczett nékik, rnint-ha játékot és tréfát
beszéllene. Most-is kiknek eszek, kedvek a világra veszett, mint
valami tréfát, úgy hallyák a Christus intését, mikor azt paran
csoIlya, hogy ha veszni nem akarnak, a világ javaihoz ne kössék
kedveket. De eljő a halál, mely mind-ezektűl elszakaszt és akkor,

7 Eccls.l1. v.S. 7 Vanitatis arguentur prteterita. meggyőzetnek, mely bolondúl kap
dostak a világon. De késő lészen ezt akkor érteni, halálunk-után,
mikor a vétket nem szabad megjobbítani. Hanem most szakasz
szuk-el szívünket a csalárd világtúl, most kötelezzük Istenhez ma-



PÜNKÖST-UTÁN XXIV. VASÁRNAP, II PREDlKÁCZIÓ. 665

gunkat, hogy örökké vélle lehessünk. És gyakorta eszünkben for-
gassuk, a mit Szent Ag-oston írva hagyott, hogy oly bóldogságot
készített Isten nékünk, melyben ha csak egy napig lehetnénk-is,
méltó vólna megvetni a világ javainak ezer esztendőkig-tartó

gyönyörűségét. Mert, 1 Melior est dies una in artiis tuis, super lPsa1.83. v.LI.

millia ; job az Isten házának egy napja sok ezer világi napoknál.
Erre függeszszük szívünket és ennek reménségével a világ hízel-
kedését megútállyuk. Melyre segítcsen az Atya, Fiú, Szent Lélek
Isten. Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZIÓ.

A templomok tiszteletirűl.

Elől-járó jelenségét mutatván Christus a sidóság romlásának,
azt mongya híveinek, hogy mikor az isteni tiszteletre éppített
2 szent helyben az útálatos pusztaságot láttyák, bizonyoson tud- 2Matt.24.v.15.

gyák, hogy közel, a küszöbnél vagyon utólsó veszedelme Jeru-
salem-nek és egész sidó-országnak. Azért üdő vontatás nélkül
elfussanak, hogy a veszedelem el ne borítcsa őket. Mert, 3 Templi 3 Socrates, Hi

projanatio, aliquid maii portendit ,. valamikor az Isten házának stor: Ecclesi-
ast. hb. 7. c.33.

méltóságos szabadsága megbolygattatik és a közönséges világi Christofors.

házak szentségtelenségéhez hasonlóvá tétetik, világos jel, hogy
haragszik Isten és nagy romlás követi az ő házának böcstelenségét.

Ha láttyuk, hogya király házának szabadságos bátorságát a
kösség megsérti, és merészen reá-rohanván, illetlenűl tapodgya,
mingyárt eszűnkbe vészük, hogy a törvények és rend-tartások-is
megbontakoztak, a birodalom elől-járó fejek tekínteti semmivé téte
tett, melyből utólsó veszedelemnek rendetlenségét kel várni. Menyi
vel nagyob tehát Isten a világi fejedelmeknél, annyival felségesb,
tiszteletre méltó az ő háza és annyival nagyob romlások elől-járója

a templomok rútítása és pusztítása. Annak-okáért 4Aggceus próféta- 4 Agg. 1. v. 4.

által Isten a sidók inségének és fogyatkozásának okát azt adgya, 9. 10.

mert az Isten templomát pusztán hadgyák; és amely 5 királyok 52. Par. 28.

az egyház kincsén akartak békességet szerzeni, azt olvassuk a v. 14. et seq,

Szent Irásban, hogy veszedelmet nyertek.
A templomok egyedűl Istennek építtetnek. Mert noha némely V' •

•• 0eK~w~

szentek Patrocinium-ja- es óltalma-alá ajanlyuk a templomokat, de ne.is.e.e.e.a.
Pázmány Péter műveí, VII. kötet. 84
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azért csak arra rendeltetnek, hogy Isten házai légyenek, mellyek
ben néki szolgállyunk, tiszteletire rendelt cselekedetekkel, őtet imád
gyuk isteni méltóságaért, néki kedveskedgyünk illendő aítatossá
gokkal.

l Joan. 4.v. 23. Mindenüt jelen vagyon és uralkodik 1 Isten; hív szolgáinak
tiszteletit és könyörgését minden helyen bévészi, de hogy a hívek
eggyüt-léte, hogy a helynek sok áldásokkal isteni tiszteletre rendelt
szentsége foganatosbá tenné az aítatos indúlatokat, azt akarta Isten,

2 Isai. 56. v. 7. hogy, 2 Domus mea) domus orationis. bizonyos háza lenne, rnely
ben imádságinkat meghalná, tiszteletünket eleibe bocsátaná, kérésin
ket megengedné. Meg-is mutatta sok és nagy jelenségekkel, mely
igen bánnya és kemény bűntetésekkel ostorozza, ha ki úgy nem
viseli magát a templomban, mint a helynek szentsége kívánnya.

Hogy azért e1távoztassuk a veszedelmeket, mellyek követik
azokat, kik a templomokat szentségtelenítik és illendő böcsüllettel
nem tisztelik, két dologra czélozom a mái tanuságunkat : először,

Propositio. megmutatom, mely nagy három Jelenséggel ismértette Isten) hogy a
templomok tiszteletit megkívánnya. Másodszor, megmagyarázom,
mint kel a keresztyén embernek viselni magát a szelttegyházban.
Kérem a templomok Urát, hogy minnyájunk szívébe ólcsa ezt
az üdvösséges tudományt és annak gyakorlására indítcsa kívánsá
gunkat.

r. RÉSZE. Három dologgal ismértette Isten a maga tiszteletire éppített
templom böcsülletességét : először, hogy Isten ő-maga és az ő

szolgái nagy tisztelettel böcsüllötték a templomot. Másodszor,
hogy kemény bűntetéssel ostorozta, a kik az ő házát nem tisztel
ték. Harmadszor, hogy szolgáit a templomba-menetelre parancso
lattal és példával kötelezte.

ELŐSZÖR azért. lsten ő-maga, kedves szolgáival-eggyüt, nagy
böcsüllettel illették az lsten házát. Első házát Istennek e földön

"Gen.28.v.22. 3 Béthelt említi a Szent Irás. Errűl azt mongya, hogy, 4 Terribilis,
• v. 17. félelemmel böcsülletes ez a hely, mely nem-csak Isten háza, hanem

Porta cali) oly kapu, mellyen Meny-országba mehetünk.
Mikor Isten Moyses-által a pusztában oly helyt akart éppíteni,

melyben néki udvarlanának és szolgálnának, fondálását, éppítését,
ékesítését nem bízta emberi okosságra, hanem, sátort akarván
vonatni, ő-maga, mint fondáló-mester, kijegyzette és ábrázta képét

:o~~e~r2~: :: az éppűletnek, megmutatta Moyses-nek a modellumot, azt mondotta
5. Act. 7. v. 44. néki; 5 Inspice et fac secundum exemplar, quod tibi manstraium est,'
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reá-nézz és az-szerént csinállyad a sátort, a mint mutatom formá-
ját. Annak-utánna, 1 Spiriiun: Dei, sapientiani et scientiam, böl- \ Exod.31.v.6.
cseséget és tudományt öntött a Beséleel és a töb társai lelkébe,
hogy isteni oktatásból végbe-vihessék minden illendő ékességét a
szent helynek.

Hogy nagyob böcsülletben lenne lakó-helye, azt parancsolta
Isten, hogy a tábor közepin vonatnék-fel az 2 Isten sátora és azt 2 Num. 2 v. 2.
a sidók tábora körűl-fogván, mint szíveket őriznék; senki pedig
3 egyéb a papoknál két-ezer ölnél közeleb ne menne a sátorhoz. 3 Jos. 3. v. 4.

Azt-is életek vesztése-alat meghadta Isten a községnek. 4 hogy 4 Num. 4. v. 19.

semmi visgáló indúlatból senki papoknál egyéb ne nézze, mi 20. c. 3. v. 38.
vagyon a szerit helynek belső Sancturiumá-oesv, Sőt mivel a
filistceusok merészen és visgáló szernmel tekingették az Isten szek-
rényét, ötven-ezeren 5 megöletének vakmerő bátorságokért. Illyen 5 Reg. 6. v. 19.

nagy böcsüllettel akarta Isten tiszteltetni az ő sátorát. Csak szern-
látással sem szenvedte, hogy közönségessé tétessék titkos szentsége.

Mikor a sidó nép várasokba telepedék, Isten-is a 6 táborozást 62. Reg. 7. v. 6.

és sátor-alat lakást elhagyván, varas közepi n éppittéte templomot
és abba költözék.'

Elsőben: akarván ismértetni, mely tisztaknak kel lenni a tem
plom szolgáinak fő-képpen a vér-ontástúl, nem szenvedé, hogy
7 Dávid éppítcse az ő templomát, mert noha igaz hadakozásban és 7 I. Para!. 22.

bűn-nélkül, de sok vért ontott vala. Mivel azért a templom éppí- v.8.
téséhez tisztáb kéznek kellett nyúlni, a csendesz és békeséges
Salamon-ra bízá Isten házának felállatását.

Másodszor: mint JIIoyses-nek a pusztában a 8 sátor formáját, 8 Exod. 25.
mint Ezechiel-tses: a 9 második templom mértékét és legaprób részei 9 E;~c~.1~:41.
formáját és módgyát Isten ő-maga fondálta, úgy a "t Salamon tem- 42. c. 43. v.ll.
plomának helyét Isten választotta és Dávi~-nak megmut~tta, hogy ~t~i:;:~:i.v2i:
Jencsalem-oesv, a Moria hegyén, az Ornán földén éppittemék a v. 28. adjuncto
templom. Fondáló-rnestere a templomnak, minden ékességinek és v.l. capitis 22.
Isteni szolgálatra rendelt eszközinek önnen-maga volt az Isten,
mert kezével leírta és kimetczette hasonlatosságát mindeneknek és
úgy adta 11 David-nak, Omnia venerunt manu Dei scripta ad me: II 1. Para!. 28.
ut intellig'erem. unioersa opera exemplaris. És azt rendelte, hogyav. 19.

pusztában emelt sátor, 12 ln similituditzem tabernaculi sanett tui, 12 Sap. 9. v. 8.

hasonlatossága légyen a templomban.
Szent Irás igazsága, hogy Isten 13 Salamont a végre teremtette, \:1 1. Paral, 28.

azért is emelte királyságra, hogy templomot éppítene Istennek. v. 10.

84*
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ó Joseph. 15.
Antíq, c. 14.

fine.

Azért, mihent királyi-székbe ült, először-is azon könyörgött, hogy
I Sap.9. v.7.8. l Isten az ő háza éppítésére bölcseséget adgyon néki.
2 3. :~ 1.°6. v. Harmadszor: a templomot 2 hét egész esztendeig éppítették ;

3~. 3 harmincz-ezer ember vágott fát a Libanus hegyén, 4 nyólczvan-
33. Reg. 5. v. ezeren vóltak a kő-mívesek, hetven-ezeren hordották a követ,
4 2.pa~~2.v.2. meszet, három-ezer hat-száz pallér forgódott a munkások-körűl,

úgy, hogy kerek sommában száz nyólczvan-három-ezer és hat-száz
munkás fáradott az éppítésben. És hogy a munkában késedelem
ne esnék, azt írja 5 Jáse], hogy soha nappal ess ő nem lett, míg
az éppítés tartott, hanem csak éjjel. üly nagy tekíntettel és csen
dességgel viselték az éppítők magokat, hogy a templomon-kivűl

6 3.Reg.6. v.7. fűrészelvén és igyengetvén a köveket, 6 Malleus et securis, et omne
cap. 7, v. 9. ferramentum, non sunt audita in domo cum cedificaretur , sem

cap. D. v. 18. "
fejsze, sem kalapács, sem egyeb vas zörges nem hallatott a tem-
plomban.

Muscre nun- Negyedszer; hogy az emberektűl annál nagyob böcsülletben

b
quam in~fiid~- tartatnék a templom, mennél drágáb ékességekkel fénylenék, azt
ant sacn eia,

licet tot anima- akarta Isten, hogy a templom gazdag csinnyosságokkal tűndököl-

lia mactaban- nék. Azért Dávid király birodalmának kezdetitül-fogva a mi 7 arany,
7 1. P~~\8. v. ezüst prédát nyert ellenségitűl, azt mind Istennek szentelte és a

11. templom éppítésére gy őjtötte, azért még életében megkészítette
2.Reg·I~·.v.ll. Dávid minden kőltségét az éppűletnek. Mert a mint maga mongya,
8 1. Par. 22. v. 8 száz-ezer talentom aranyat, tíz-száz-ezer talentom ezüstöt hagyott

14. Salamon-nak a templom ékesítésére. Ezen-fellyül maga keresményé-
9 1. Para!. 29. ből 9 három-ezer talentom Ojir-aranyat és hat-ezer talentom finom

v.4. ezüstöt rendelt a templom falainak aranyázására. A 10 sidók-is ehez
10 Ibid. v. 7.
II Salianus, öt-ezer talentom aranyat és tíz-ezer talentom ezüstöt adtak. II A

Anno ;3°17. n. mostani arany-forintek sommájára fordítván a mit aranyúl, ezüstűl

Vide Pi~edam, hagyott Szent Dávid) tenne most két-ezer hat-száz hetven-két
I. 5. de Salom, milliót, száz huszon-öt-ezer aranyat.
c.5. q. 5. n. 35. A templom falait, pádimontomit, gerendáit Salamon nem aran
12 3. Reg. 6. v. nyal festette, hanem 12 arany darabokkal fedte. Az asztalok, oltárok,
;~p:r~!.2:..v~~: gyertya-tartók, harn-vévők és egyéb sok eszközök merő aranyból

vóltak. 2. Paralip. 4. v. 19. 20. 21. 3. Reg. 7. v. 48. 49. 50.
Sidó Jásef, a ki pap lévén, a szentegyházban szolgált és szemé

13Joseph.lib.8. vel látott dolgot írt, 13 a templom eszközinek számát e képpen
Antíquit. c. 2. számlállya: a templomban, Phialie et paterre aurea, arany mosdó-

D
.. medencze húsz-ezer vólt, ezüst negyven-ezer, tíz-ezer gyertya-tartó,

e extcriori
facie Templi. bornak-való kanna nyólczvan-ezer, arany-pohár tíz-ezer, ezüst meg-
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annyi, nyólczvan-ezer arany-tál vólt, mellyekben az oltárra lisztet
vittek, két-annyi vólt az ezüst-tál, hatvan-ezer arany-erater ser
legek vóltak, mellyekben lisztet elegyítettek olaj-közzé; ezüst-ser
leg meg-annyi vólt; húsz-ezer arany-mérték Assaron és két-annyi
ezüst-mérték ; húsz-ezer arany-temjényező, ötven-ezer arany tűz

hordó-acerra edény; ezer papi-öltözet, két-száz-ezer trombita, két
száz-ezer stola, negyven-ezer musiea-eszköz. Mind-ezeket Jásef írja.

Mikor ezt a csudálatos templomot ennyi sok szép eszközivel
megszentelé Salamon, azt mongya a Szent Irás, 1 hogy huszon- 13.Reg.8.v.63.

két-ezer ökröt, száz-húsz-ezer ürűt áldozott Istennek; 2 négy-ezer ;/;~;~/2;:~:
énekest, harmincz-nyólcz-ezer Levítát rendelt az Isten házának szol- 3.4. 5.

gálattyára.
Keresztyének, nem arra-valók vóltak ezek, mint-ha Isten az

aranyon, ezüstön kapna, mert ő Ura minden aranynak, ezüstnek,
3 és a mí ékességinkre szüksége nincs néki, hanem ezzel a külső 3 Aggrei, 2. v. 9

ékességgel és gazdagsággal tekíntetessé és böcsülletessé akarta
tenni az ő templomát.

Ötödször: arra kötötte magát Isten, hogy azt a templomot
megszenteli és szűntelen, 4 Oculi mei et cor meum ibi cunctis die- 43. Reg. 9. v. 3.

b . d ' , t l l ' , bb 2. Para!. 7. Vus ; nun en-nap, szeme es SZIve a emp omon eszen, es a an- 15. 16. .

imádkozók könyörgésit meghalgattya; áldomásit, mint tár-házából,
osztogattya.

Hatodszor és utólszor : hogy senki a templomot köz-helynek
ne tartaná, hanem tudtára lenne, mint kel azt tisztelni, azt paran
csolta Isten, hogy a templomnak szenteb helyére, Ad Sancta San-
ctorum) egyedűl 5 csak a papi-fejedelem menne, az-is pedig egyszer 5 Heb. 9. v. 7.

t dőb N k t I t h k' kö .. , Ex.30.v.l0.11.esz en o en. em a ar a s en, ogy agya or es ozonseges
minden-napi látással illendő böcsüllete kissebbednék a templomnak.
Annak-felette csak 6 az Aaron fiainak és a Leviták-nak engedte 6 Lev. 16. v.l7.

Isten, hogy bémehessenek a templomba. Ha, ki azokon-kivűl bé-
menne, 7 Si quis alius ing-ressus fuerit templum, inierficiaiur ; azt 72.Para.23.v.7.

parancsolta, hogy engedelem-nélkül megölessék. A kösségnek pedig,
In atriis domus Domini, a külső tornáczban kellett imádkozni. Ibid. v. 5.

Nagy privilegium-ból egyedűl a királynak engedte Isten, hogya Ibid. v. 7.

Leviták fegyveres kézzel közbe-vegyék és bévigyék magát a tem-
plomba. Illyen böcsülletben tartotta Isten a régi templomot.

Christus Urunk földön jártában úgy tisztelé a templomot,
hogy miképpen a jó fiak, mihent oly várasba érkeznek, melyben
apjok háza vagyon, igyenesen oda sietnek, úgy ő-is, Jerusalem-be
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IJoan. 2. v. 14. érkezvén, l ottan igyenesen a templomba ment és azt nem-csak
Matt.. 2!. v.12. imádságával, hanem, 'lQuotidie docens in iemplo, minden-napi taní
Marci, l1.v. 15.
2 Luc. 19.v.47. tásával szentelte.
3 Act. 2. v. 46. Az Apostolok, a Christus nyomdokát követvén, 3 Quotidie,

cap. 3. v. 1. minden-nap udvarhoz mentek az Isten palotájába, a templombacap.5.v.12.25. o

és ott udvarlottak, szelgáltak Istennek.
Miképpen az Ó Törvényben elsőben sátor-alat tisztelték Istent,

Locus heereti- az-után oly templomban, mely a világi éppűletek csudáit megha
c1orumd. t.em- ladta, úgy az Evangeliom első hirdetésében. mikor az egész világpum ICI non
debet. Con- ellenkezett a keresztyén hittel, alig vólt valamely templom, mert

stant~n ap. Eu- a kegyetlen tirannusok dühössége és az ördög incselkedése meg
s~~.~~~3C~~~· gátolta a hívek igyekezetit a templomok éppítésében, hanem vagy

staritini. alacson házikókban. vagy főld-alat-való ásasokban szolgálták Istent,
Sozom. lib, 4. és az ollyan helyeket nem-is templomoknak, hanem, Oratoria,
c: 13. ESltfio~fi- Dominieas. Con fessionern ,. imádkozó helyeknek, Úr-házának és a
cina ma e CIO- J '

rum, fovea benne-lévő Mártirok teternitűl, vallás-tételeknek mondották.
diaboli, Mihent a hitetlenség meggyőzeték és az igaz hitgyőzedelmével

az Anyaszentegyház békesége megállapodék, ottan bétellyesíté Isten,
4 Isai. 60. v. 7. a mit régen fogadott vala, hogy 4 maga méltóságához illendő dücsös-

óv. 15. séges házat éppíttet, mcllyel megelőzi, 5 Superbiam sacutorum. a
3 v. 17. világ éppűletinek kevélységét, 6 aranyat, ezüstöt és minden szép

séget annak ékesítésére fordít. Mely ígéretek nem-csak a lelki
szépségekre-nézve tellyesedtek-bé az Isten házában, hanem a tem
plomok külső ékességiben-is, mert a keresztyén hívek erej eket,
értékeket, okosságokat arra fordították, sőt egymással futtatták, ki
csinálhat Isten tiszteletire tekíntetesb szeb, templomot. Constansinus

1 Euseb, Orat. császárról írja Eusebius, hogy, 71v.lundum universum sacrosanctis
dCe Latudti?~s templis, augustisquc ecclesiarum cedificiis, adornandum curavit inons an III I. r b 'J'
sub finem, singuiis urbibus. pagisque; az egész világon, minden várasokban,

falukban, császári templomokat éppíttetett. Azok pedig, Magn~fica,

Ibid. ante me- Imperatorlee magnificentia: opera, nem alacson kutyorlók, hanem
dium. királyi nagysághoz illendő nagyságosok vóltak. És hogy a töb

8 Niceph.lib. 7. templomokrúl ne szóllyak, az antiochiai templom ékességét leírván
~u~~b.v:~~ ~~: Eusebius, azt mongya, hogy, Sanctuariuni interius, ad i11.finitam
Hist. cap. 4. in- extruxit altitudinen«, a belső bóltozatokat mérték - felet magassan
signedm toratil~- felemeltette. Mert, menyivel az igaz Isten nagyob a pogány bál vá-nem e emp IS

exstructis, nyoknál, azt akarták a hívek, hogy annyival 8 magasbak és ékes-
9 Carotus s.cri- bek légyenek az Isten templomi az ördögök barlangi nál. Mikép-
ban.ep.Dedica- '0'0 •• ••

toria Politic. pen azert, mi üdonkben, 9 Reges hispaniarum, quorum mtperium.
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ceierno radlatur sole, in solo occidenie, supra septuaginta tempio
rum millia exstrusere ; a spanyol királyok, kiknek birodalmában
mindenkor látczik a nap, csak a nap-nyúgáti Indiák-ban, királyi
tár-házok kölcségével, hetven-ezer templomnál többet éppítettek és
példájokkal egyebeket felindítottak a számtalan templomok raká
sára. Úgy Constantinus és utánna a töb keresztyén fejedelmek,
nem-csak öreg, roppant szentegyházakat éppítettek, hanem azokat
gazdag jövedelmekkel, drága edényekkel, csudálatos ékességekkel-is
tisztelték, tudván, hogy a keresztyének temploma, l Virtutis schola, l Euseb, \ib. 1.

tekélletes jóságok iskolája, Isten javainak tár-háza, 2 lelki vígasz- Vit~aC~~~~ant.

talások kút-feje, bűnösök óltalma, a világ tengerinek habjai-közöt 2 Isai.
P

56. v. 7.

nyugodalom partya, Meny-ország tornácza, Istennek e földön királyi-
palotája és lakó-helye. Azért a Szent Atyák a templom kő-falait

szent és tisztelendő falaknak nevezték. 3 Deo consecratos parietes 3 Aug. tom. 7.

venerandt-e ecclesia. Theodosius császár azt mondotta, hogya világ- C
1ib.

4. Cont
4raOrcscen. c. .

bíró császárok letészik coronájokat, 4 Arma foris relinquentes, és 4 Baron. anno

fegyvereket kivűl-hadgyák, mikor a templomba mennek. Mennyünk 431.

továb.
MAsODSZOR: hogy rnegtanúllyuk, mint kel a templomot tisztelni,

nagy haragját mutatta Isten és szörnyű csapásokkal ostorozta,
a kik a templomot böcstelenséggel illeték. Seleucus ásiai király
5 Jerusalem-be kűldé Heliodórust a végre, hogya templomban 52. Mach. 3. v.

letett kincseket elvenné és néki vinné. Mikor a templom kincs- 7. v. 2:6~4. 25.

tartó házát vitézivel fel akarná veretni, hirtelen megrémülének és
elfutának minnyájan a vitézek; 6 Heliodórust pedig három mennyei 6 2.Machab. 3.

Angyal, szép ifiak képében, addig verék, hogy hólt számban marada. v.38.

Mikor a papi-fejedelem könyörgésével meggyógyúlt vólna, a király-
hoz térvén, azt mondotta néki, hogy, ha ország-árúló ellenségén
boszszút akar állani, kűlgye Jerusalem-oe, hogya templom kincsé-
hez nyúllyon : ha meg nem hal-is, igen megveretik az Isten házá-
nak bontogatásaért. "Aniiochus megfosztá és úndokúl megocsmá- 71. Machab. 1.

nyítá az Isten templomát, mert drága edényit és minden kincseit v. 23. 49.

a templomnak elvívé és bálványozással megfertézteté; de Istentűl

iszonyú kínokkal gyötörtetvén, jajgatva kiáltotta, hogy 8 a szent- B 1. Machab. 6.

egyház pusztítása kínozza őtet. Niconor megfenyegeté a sidókat, 91~~:;h~~. 7.

hogy 9 a harczrúl megtérvén, felgyújttya a templomot; de a harczon v. 35. 43.

legelőször-is néki lén halála. Nabuchodónosor 10 megégeté az Isten 10 Jer.52. v.13.
, " , , k 4. Reg. 25. v. 9.

templomat, de megada az arrat, mert IIhet esztendeig barmo -közöt, II DanA. v.22.

barom-módra lakott. Az ő fia, Báldisár király, mind országát, mind et 29.
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I Dan. 5. v. 8. életét az nap vesztette, l mellyen az Isten templomából hozott edé-
et 30. nyeket közönséges italra fordította és így az assyriai monarchiá

nak, mely sokkáig és nagy földön uralkodott, a templom-fosztó és
egyházi edények-mocskoló királyokon végeződött.

A mí édes Üdvözítőnkrűl azt mongya a Szent Irás, hogy oly
2 Isai. 53. v. 7. szelíd vólt, 2 mint a bárány; aNon turbulentus, nem vólt versengő,

3 Isai, 42.v. 2.4. nem hallatott úczákon kiáltozása. Azért nem olvassuk, hogy soha
verekedett vólna, hanem csak a templom tiszteletinek óltalmáért.

4 Levitic. 19. Megparancsolta vólt Isten, hogy, 4 Sanctuarium meum metuite, félve,
5 Isa~·53tv. 7. rettegve, nagy tekíntettel böcsűllyék az ő házát. És mivel, 5 Domus

mea, domus orationis " az ő háza imádság háza: nem akarta, hogy,
6 Jer. 7. v. 11. 6 Spelunca latronum) latrok barlangja vagy kúfárok piacza légyen,
7 Zachar, 14. hanem azt kívánta, hogy, 7 Non sit mercator in domo Dei, árosok

v.21. ne légyenek a templomban. Mindaz-által, hogy akik meszszünnen
jővén, áldozni akartak, találnának áldozatra-való lábas-marhát, és
vagy zálogra vagy cserélve, vásárlásra-való pénzt szerezhetnének
a pénz-váltóktúl: megengedték a sidók, hogy a templom külső

tornáczában, a hová szabad vólt a kösségnek menni, áldozatra-való
juhokat, ökröket, galambokat árulnának, vásárlásra-való pénzt vál
tanának, a végre, hogya vidékieknek ne kellene imit-amot keresni,
a mit Isten tiszteletire akartak rendelni. Christus Urunk az Isten
házának tisztességét óltalmazván, mingyárt első kezdetin predikál-

8 Joan. 2. v. lásának, a Cana Galilcea -béli 8 menyegző -után igyenesen a tem-
14. 15. plomba méne, istrángokból ostort csinála és vereségekkel kiűzé a

kúfárokat, a pénz-váltók asztalát felforgatá és minden pénzeket
földre veré. Mászor, predikállása végén, mikor virág-vasárnap dücsös
séges pompával Jerusálem-be ment vólna, igyenesen a templomba

9 Matt. 21. v. méne: 9 ismét kiveré az árosokat és pénzeseket az Isten házából.
12. És így mind vége, mind kezdete predikállásának : a templom böcsül-

IO Ps. 25. v. 8. letinek óltalma vólt. Mert nem-csak, 10Dilexit decorem domus Dei)
szerette az Isten házának csinnyosságát, hanem azt mondotta:

II Ps. 68. v. 10. llZelus domus tua comedit me : hogy az Isten háza tisztességének
Joan. 2. v. 18. kívánása megemésztette őtet; az-az: mint magunk tulajdonságiba és

természetibe változik, a mit megemésztünk, úgy Christus az Isten
háza tiszteletinek kívánsága vólt.

Nézd, mely szentűl akarja Isten, hogy tisztellyük az ő házát?
A mit egyébüt vétek-nélkül, sőt a jövevényekre-nézve könyörüle
tesség érdemével cselekedhettek vólna: azt a szentegyházban illet
len és szentségtelen dolognak mutattya Christus ; mert ellenkezik
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azzal, a mire éppíttetett és rendeltetett a templom, hogy abban
kereskedés, zajgás, zörgés légyen, mivel ezek az imádkozásban és
egyéb isteni szolgálatokban akadékot tésznek. Ah Úr Isten! Ha
azt sem szabad a "szentegyházban mívelni, a mit egyébüt szentűl \S.StephaniR.

cselekedhetünk: mentűl inkáb megférszik az Isten háza böcsülleti ~:;~~~tr~;::~
és méltó tekínteti, ha abban azt rnívellyük, a rnit sohúlt nem sza- garriunt: De

bad cselekedni? Menyivel inkáb kiostorozná Christus azokat, kik eret. Hb.2. c.16.

az Isten házában trágár vagy fajtalan beszélgetésekben tőltik ide-
jeket, gonosz kívánságokkal fertéztetik lelkeket, veszekedő morgás-
sal megbántyák felebaráttyokat?

Még a pogányok-közöt-is 2 oly szabadsága vólt a templomok- 2Rosinus,Hb.2,

nak, hogy valamely gonosz-tévő oda szaladott, Asylum, bátorsága Antiquitat. Ro-
, , rnanar, cap. 2.

vólt: onnan ki nem vontálc Es ha 3 Laodomiat a kösség dühös- preesertim in

sége a templomból kivonta és megölte: Quod fa cinus, dii immor- Paralipome~is

tales assiduis dadibus gentis, et prope interitu totius populi, vindi- 3 ~:~~~~r~ib.
carunt ,. Isten ezt a vétket úgy ostorozta, hogy döggel és magok- 28. Historire.

közöt-való veszekedéssel utólsó romlásra jutottak érette, Ha 4, Sylla 4 Pausanias,

Aristent a templomból kihozván, megölte, az-után soha, semmi
dolgában nem lett szerencséje. Mert az emberi okosság mutattya,
hogy a fejedelmek palotáinak szabadsága lévén, az Isten házát
nagyob szabadság illeti. Azért a keresztyén császárok 5 halálra ítíl- 5 Codic. Theo-

ték valaki a templomokból kivonsza a gonosz-tévőket. do~.1. 9. De h~s
'N rr 1" r 1'1' kik I .. " t ' qui ad Ecclesí-

l em gyoznem e o-szam a nt, a 1 'et st en szornyu os orozas- amfugiunt.L.4.

sal bűntetett azért, hogy a templomok szabadságát bántogatták.
"Orassus. a pártusok-ellen menvén, Jerusalem-be tére és a templom 6 Joseph. 14.

kincsét elvívé; de hamar megadá az árrát, mert magát és hadát Antiquit. c. 12.

egy lábig levágák a pártusok. 7 Julianus, amaz Istentűl-szakatt 7 Theodor. Iíb,

apostata attyafia, drága edényektűl megfosztá az antiochiai templo- 3. cap. 11. 12.

mot, de bőrével fizete, mert a kórság elveré; egész testében férgek
termének; ganéját száján okádá és szörnyű halál1al vesze. A negye-
dik Leo császár a Szent Sofia templomából egy arany koronát kivín ; Zonaras,

de mihent fejébe tévé, pokol-var fakada fején és szörnyű kínokkal
végezé életét. A kik a Szent Vincentius templomát felverték, azt 8 Greg. Turon,

írja Turonensis, hogy nagy kínok-közöt vesztek; 8 Plerisque manus ~~~n~: c~;~~o;:
divinitus urebaniur, eniittentes fumum magnwm, sicut in incendio 9 GeJlius,lib.3.

solet.' nonnulli errepti a diemone " plurimi se jaculis sauciabani. Ad caP
E·9.ag. rasm,

Sőt, hogy Isten megmutatná a pogányok-közöt-is, mely veszedel- Chiliad.1.Cen-

mes a templomok kóborlása : mikor Tolósa-várasát a rómaiak meg- turia W, n.98.
Aurum Tolosa-

vették, 9 Quisquis ex direptione tomploricm aurum attigit, cruciabili num.

Pázmány Péter művei, VII. kötet. 85
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exitu periit ; valakik részesek vóltak a templomok kóborlásában,
rövid nap mind elvesztek, melyböl ugyan példa lett, hogya kiket
véletlen és szörnyű veszedelem rontott, azt mongyuk, hogy annak-is

1 Plutarch, de jutott a tolosai templom aranyában. Plutarchas írja, 1 hogy mind
Sera. dN.uminis eggyig gonoszúl vesztek, a kik Cassander-rel-eggyüt templomot

vm icta, , r

fosztottak. Mert noha a balványok templominak semmi szentsege
nem vólt, de mivel a pogányok isteneknek tartották a bálványo
kat, vélekedésék-szerént nagy bűnt cselekedtek, annak templomát
sértegetvén, a kit (noha harnissan) Istennek itíltek. És az igaz Isten
ily szörnyen bűntetvén a pogány templomok rontóit, tanítani akart,
mint kel az igaz Isten templomát tisztelni.

2 Ita ad Rosini Ezt meggondolván 2 világ-bíró Sándor, mikor Thébást meg
HbI" 2. c. 2. Pa- vette; Agesilaus, mikor ellenségit futva szalasztotta a templomba,ra ipornena, ex
Ariano,Curtio, mind-ketten erős parancsolattal tilalmazták, hogy senki a ternplo-
s Xocno~honte. mokat és azokba futott embereket ne báncsa. 3 Alarícus, mikorrosJUs, Ba- , . , ,
pista Egnati. Romat megvette, nem-csak tisztán oltalmazta a templomokat, hanem

okát-is adta cselekedetinek. Mert én (úgy-mond) nem akarok Isten
nel hadakozni, hanem emberekkel. Azt itílvén, hogy Istent vészi
ellenségűl, a ki elveszti tekíntetit a szentegyháznak.

l Socrat. Hb. 6. 4 Eutropius, első és belső embere Arcadius császárnak; 5 Siiiico,
SoZ~:;'·l~b. 8. kedves hadnagya Honorius-nak, elhiteték urokkal, hogy felszaba-

cap. 7. dítanák a szentegyházba-szaladott gonosz-tévők kivonását; de mind
6 Oros. !ib. 7. ketten, urok haragjába esvén, hogy életeket rnegtartanák, a tem

plomba futottak; a magok tanácslásából adott törvény-szerént,
6 Socrat. onnan kivonattak és megölettek: és 6 Lex, quce lata erat, prorsus

est erasa. Az Isten itíletit látván ebben a császárok: a tanács-adók
halála-után mingyárt elrontották a szentegyház szabadsága-ellen
rendelt törvényt. Így fizet Isten a gonoszaknak ; a miben vétkez-

1 Sap. 11. v. nek, 7 abban vesznek. És igaznak ismérteték, nem-csak hogy
s G 11.

1:.
I 4 8 Malum consilium, consultori pessinium, a gonosz tanács, legártal-e JUs, . .

cap. 5. masb a tanácslónak, hanem hogy, 9 Si quis templum Dei viola-
g I. Cor. 3. v. oerit, disperdet illum Deus " valaki az Isten templomát megsérti,

17. mind tisztességében, mind életében elrontatik.
HARMADSZOR: hogy a templom tiszteletit választott népe szívébe

óltaná Isten, azt parancsolta élet-vesztés-alat, hogy az ő háza-előt,

10 Lev.B. v. 35. lOéjjel és nappal mindenkor strását állyanak és vigyázzanak-a levíták.
I Exod. 23. v. Azon-fellyűl 11 minden férfiat arra kötelezett, hogy háromszor esz

1.7. cap. 34. v. tendőben templomába rnennyen ; sem az üdő mi-vólta sem a hely
23. Deut.16., ' ,

v. 16. meszszesege, hanem csak a lehetetlenség adott ettűl menedéket a



A TEMPLOMOK TISZTELETIRŰL. 675

rium.

fi Hier, Proce
mia !ib. 7. in
Ezechielern.

6 Epist. 154.
ad. Deside-

férfiaknak. És, noha a gyermekeket és aszszonyokat nem köte-
lezte a törvény, de azért l minden esztendőben felment Urunk az I Luc. 2. v.

ő Szent Annyával a hagyott napokra. Ha valakit a kételenség 41. 42.

kirekesztett a templornba-menéstűl, 2 a templom-felé fordúlt és úgy 23. Reg. 8. v.

imádkozott. 44. Dan. 6. v.
10.

Az Apostolok ki nem szakadtak a templomból, mikor Jeru-
salem-ben vóltak és nem-csak Ethiopiá-ból 3 a jerusalems tem- 8 Actor. 8. v.

plomba fáradott a Candaces királyné szolgája, hanem Szent Pál 27.

szarándokságban a jerusalemi templomba ment, 4 Adorare, hogy 4 Acl. 24. v.

ot imádkozzék. És a mint Szent Jeránimus írja, lehetetlen azokat 11.

elő-számlálni, kik a keresztyének-közzűl Jerusalem-be mentek imád
kozni; mert azok oly sokan vóltak, hogy, 5 Nulla hara, nullum
mameniuni sit, in quo non fratrum ex toto orbe oenieniium. occur
ramus turbis .. minden-nap sereggel mentek oda a hívek; mivel,
6 Adorasse, ubi steterunt pedes Domini. pars fidei est: et quasi
recentia Nativitatis et Passionis vidisse vestigia " ot imádkozni, a
hol járt Christus, hitnek cselekedete. Szent Ágoston-is azt írja,
7 hogy, Imperii nobilissimi eminentissimum culmen, ad sepulchrum 7 Aug. epi. 42.

piscatoris Petri, submisso diadematc supplicat ; a római birodalom
feje, a császára, halász Péter koporsójához mégyen és királyi coro-
náját előtte megalázva, könyörög. Ugyan-is a Szentek tetemihez
és isteni csudákkal ékesített 8 templomokhoz nem-csak azért me- 8 Lásd a Ka

gyünk meszsze-földre szarándokságban, hogy testünket fáratsággal I~~Z;: :~\~~.c.

sanyargassuk és a lélek engedelmessége-alá hóldoltassuk; hogy Et, Hb. 13. c. 2.

külső cselek:dettel hitünkrűl és a sz~nt ~elyhez~való a~tat?ssá- 4.~~~. ::r:~'
gunkrúl vallast tegyünk; hogy az erdoket es mezoket imádsággal grinationis.

szentellyük; hogy Christust kövessük, ki mí-érettünk 9 sokszor a 9 Luc. 2. v. 41.

jerusalemi templomba fáradott kisded korában-is: hanem azért-is, 42.

hogy tisztellyük a templomokat, mellyekben Istennek kiváltképpen-
való jó-téteményi világoskodnak és ot, egyebek példájával ébred-
vén, annál figyelmetesb és szeretettel buzgó könyörgéseket bocsás-
sunk Istenünkhöz, mennél nagyob reménséget adnak az ot-való
minden-napi jó-tétemények, melIyekkel ism érteti Isten az Ő kegyes-
ségét. Mert nem hejába-való nyájaskodásért és csevegésért ; nem
dősölésért vagy öszve-veszésbőlszármazott versengésekért, lQmellyek .0 Gen. 45. v.

az úton gyakorta történnek, hanem isteni szelgálatért és tiszte- 24.

letért kel meszsze-való templomokhoz szarándokságban menni.
Ezekből kitetczik, mely nagy böcsülletben kel tartani a tem

plomok szentségét; minémü fenyíték-alat kel távoztatni, hogy meg
85*
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ne bolygassuk szabadságát, meg ne mocskollyuk szentségét, meg
l Psal. 25. v. 8. ne foszszuk ékességét. Ha Szent Dávid, 1 Dilexit decorem domus

Dei, annyira szerette az Isten háza ékességét, hogy annak csin
nyosítására annyi ezer talentom aranyat, ezüstöt hagyván, mind

a l. Par. 22. v. ezeket, 2 In paupertaie, csak szegénységnek itílte az isteni felségre-
14. nézve; mentűl inkáb kívántatik, hogy ékesíttessék az a templom,

melyben a Szent Sacramentom-alat test-szerént lakik az Isten Fia,
mint saját házában? Mikor a földi királyt házunkhoz várjuk; a
mint legékesben lehet, bévonattyuk a falokat kárpitokkal, feléké
síttyük az asztalokat minden tekíntetes szépségekkel ; de ezzel
nem a falt tisztellyük, hanem a királyt, kit házunkba várunk; úgy
a templom ékességit és rend-tartási t a Christus böcsülletire és tisz
tességére rendellyük, ki abban lakik. Azért mennél nagyob a men
nyei király, annál nagyob igyekezettel kel az ő házát szépegetni.

Ugy vagyon, hogy Isten lelki és belső tiszteletet és ékes
séget kíván; hittel, szeretettel, reménséggel, igazsággal, aítatos
sággal ékesíttetett lelki házat kedvel inkáb, hogy-sem a templom
falainak szépségét; de azért maga példájával taníttya, hogy nem
csak a belső és lelki szolgálatot, hanem a külső ceremóniák-kal
való tiszteleteket-is kedvesen fogadgya. Mikor Jerusalem-be ment,

a Matt. 21. v. el nem hagyigálta 3 az Apostolok köntösit, mellyekkel a szamár
7.9. hátát béterítették; nem feddette, sőt óltalmazta 4 az egy-ügyü köz-

4 Luc. 19. v.
40. séget, mikor ruháját a szamár lábával tapodtatá és víg énekléssel

5 Joan. 12. v. őtet kés érté ; Magdolnát 5 dícsírte és mentette, mikor drága kenetet
6 L:~t:· Ka- öntött fejére; noha Judas ezt pénz-vesztegetésnek álította. A keresz
laúzt,.lib. 2. c. tyének-is, 6 eleitűl-fogva, mihent templomokat kezdettek éppíteni,
L~b.l~.~~eio. isteni szolgálatokra rendelt drága szépségekkel ékesítették az Isten

n. 15. házát.
II. RÉSZE. Ezeket értvén, nem szükség szót szaporítanunk arrúl, mint

kel magunkat viselnünk a templomban; elég meggondolnunk, hogy
mikor a templomba megyünk, Isten házába, Isten-eleibe megyünk.

7 Exod. 3.v. 5. Ha Moyses-nek "le kellett vetni mocskos saruját, mikor a szent
Actor, 7. v. 33. helyen állott, levessük mí-is szívünk töredelmességével minden

vétkes indúlatok rútságit, sőt minden külső és világi gond-viselések
szorgalmatosságát. Mert nékünk-is meg vagyon parancsolva, hogy,

8 Eccls.4. v.17. "Custodi pedem tuum, ingrediens domuni Dei; lábunk tiszta légyen;
előnkbe-nézzünk,botIástúl óltalmazzuk magunkat, mikor templomba

9 Exod, 30. v. megyünk. Nem annyira testi, mint lelki tisztaságot kíván Isten
18.19.20. tőllünk, mikor az ő házába megyünk. Azért, mikor Isten 9Aaron-
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nak és az ő fiainak életek vesztése-alat parancsolta, hogy valami
kor az oltárhoz akarnak menni, kezeket, lábokat megmossák a
sátoron-kivűl: azt akarta példázni. mely nagy lelki tisztaságot kíván
azoktúl, kik az ő házába mennek.

A keresztyénségben-is régi szokás vólt, hogy, 1 Fontes ex ad- 1 Euseb.lib.l0.

versa fronte templi, profluenii aqua redundantes positi. quibus sor- c. 4'd~irca me-
IUm.

des corporum abluant, qui in sacros templi ambitus iniroeuni : qui
fontes. sacrosancta Baptismatis lavacra reprcesentant" a szentegy-
házak ajtajánál szentelt vizet tartottak, meIlyel magokat meghín- Aqua bene-

tették a bémenők, hogy ezzel emlékeztessenek a keresztség köte- dicta.

lezésére, meIlyel Istennek szentelték magokat; hogy íntessenek,
sőt a víz-szentelésnek könyörgésivel segíttessenek a templomhoz
illendő lelki tisztaságra.

Szégyenlem, mikor eszembe jut, mely nagy böcsülettel és tisz
tességes magok-viséléssel mentenek templomokba a pogányok; és
félek, hogy itílet napján azok fogják kárhoztatni szemtelenségét
azoknak, kik a szentegyházba úgy mennek, mint valami köz házba.
Tacitus írja 2 a régi németekrűl, hogy mikor az imádkozó-helybe 2 Tacttus, de

mentek, Vincula ligati, ut potestatem numinis prteseferrent, meg- Moribus Ger-
'J' rnanor.

kötöztették magokat, mint rabokat és mint gonosz-tévék bírájok-
előt, úgy könyörgöttek Isteneknek. Aristóteles-után írja Seneca, hogy,
3Si intramus tempia. compositi, vultum submittimus, togam adduci- 3 Sen.L 7. Na

mus, in omne argumentum modestice fingimur .. a templomba szép tura!: Q3uOrest•
cap. .

csendességgel mennek, orczájokat a földre lesütik; ruhájokat éke-
sen megigyengetik; valami a tisztességes maga-viseléshez tartozó,
azt mind kiábrázzák magokban. Nem elég ez, hanem azt írja ezen
Seneca, hogy, 4Aliu'm animum fieri intrantibus templum, deorumque. 4 Senec. ep. 94.

simulachra ex vicino cerneniibus : nem azon emberek ők, mikor a pau!od~!trame-
IUm.

templomban vannak, a kik vóltak it-kinn, hanem úgy tetszik, az
Isten házában isteni erkőlcsökbe őltöznek és a világ gonoszságátúl
elválnak. Adná Isten, hogy minnyájan ezent mondhatnók.

De, hogy elvégezzük tanuságunkat, röviden csak két dolgot
kívánok a keresztyén embertűl, mikor a templomba mégyen; eggyi
ket : hogy meggondolIya, hová mégyen. Másikat, hogy szeme-előt

visellye : miért mégyen a templomba.
Mikor azért bélépel a templomba, eszedbe jusson, hogy Istened

eleibe, Istened házába mégy; nem olIyan szent házba, mint a
Salamoné, 5 melyben egyéb nem vólt, hanem a Törvény táblái, az 6 Hebr. 9. v. 4.

Aaron veszszeje és egy kevés manna a szekrényben vagy szek- 3. Reg. 8. v. 9,
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rény-mellet ; mert a mí templomunkban az élő Isten Fia, a Christus
JESUS, embersége-szerént a Szent Oltáron vagyon; és miképpen

I Hebr.!. v. 6. l születése óráján valamennyi angyal vagyon, imádta őtet: úgy
2Chrysost.1.6. írják a Szent Atyák, hogy az oltáron, 2 Choris angelorus« einetus.
G~::'~~~~~~~. körűl-fogják és nagy aítatos alázatossággal tisztelik őtet a mennyei

cap. 58. seregek. A mí templomunkban predikáltatik az Evangeliom; ot ád
Basi!. in Ps. 28. Isten audieniiát ; ot osztogattya mennyei áldomásit.

Ezt meggondolván a keresztyének eleinten, míg a szentség
buzgósága fénylett, addig a templom küszöbén által nem léptek,

3 Prudentius, hanem a hatalmas fejedelmek-is földre borúlva, 3 Apostolorum et
de S. Lauren- Martyrum exosculaniur litnina) megcsókolták a küszöböt, homlotio. AHi.

kokkal illették és lelkeket eléb az isteni felségnek böcsülletivel
megtő1tvén, úgy mentek a templomba.

43. Reg. 8. v. Ha Salamon az ó templomban, 4 Utrumque genu in terram
54. figens, manus cxpandit in ccelum, mind a két térdére térdepelvén,

kezeit égbe terjesztette és nagy aítatossággal viselte magát: kíván
tatik, hogy mí, sokkal nagyob külső és belső szolgálatokkal tisz
tellyük Istenünket a templomban.

Ha a világi király házában urunk jelen-Iétét rnegböcsüllyük
és sem zajgásokkal, sem taszigálásokkal, sem egyéb illetlen haho
tával közönséges házzá nem tészük a királyi palotát: méltób, hogy
az Isten házában ollyat ne cselekedgyünk, a mi nem oda illendő.

Ennek-utánna azt-is meggondold : miért mégy a templomba?
6 Isai. 56. v. 7. A templom 5 imádság háza; tehát azért menny oda, hogy Istennek

könyörögj. A templom oltárán jelen vagyon az Úr Christus, men
nyei Angyalok sokaságával; mindenek szavát és kívánságát által
láttya; tehát nagy böcsüllettel, nagy figyelmetességgel és remén
séggel járúly kegyelmének széki-eleibe, lelki és testi jókat kérvén
tőlle. A templomok arra-valók, hogy azokban az Isten igéje tanít-

6 Act.15. v. 22. tassék 6 és a sokaság aítatos intésekkel indíttassék isteni szolgálatra;
Joan. IS. v. 20. tehát elme-csavargás és tétova ragadtatás-nélkül halgasd a templom

ban, amit mond Isten a tanítók-által. Végezetre, arra-való a temp
lom, hogy ha bűneinkkel Christust elvesztettük, a templomban
keressük és ot talállyuk őtet. Mikor Bóldog Aszszony test-szerént

7 Luc. 2. v. 44. elveszté a tizen-két esztendős JESUST, 7 harmad napig keresé attyafiai
8 c 463' és ismerói-közöt : de sem 8 úczákon, sem nyugodalmas ágyakon,

ant. . v. 1. f/

9Job,2S.v.13. sem, 9/11, terra suaciter uiueniium, a kedvekre-élők nyájassági-
\0 Luc. 2.v.46. közöt fel nem találá, 10 hanem a templomban. Jaj, ki sokan elvesztik

Christust lélek-szeréut és nem bánkódnak utánna; nem keresik őtet,
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3 Ezech. 24. v.
le.

sőt eszekbe sem vészik, hogy elvesztették! Micha 1 egy rosz bál- 1 Judic. 18. v.

ványt veszte-el és azt mongya, hogy mindenét elvesztette; Lábán, 24.

2 elvesztvén bálványát, kész vólt leányát urával-egyetemben meg- 2 Genesis. 31.

ölni érette. Mí mind-annyiszor elvesztyük Christust, menyiszer v.30.

halálos bűnbe esünk; de ollyanok vagyunk, mint a kikrűl Ezechiel
mongya, 3 hogy minden jóktúl megfosztatnak és nem sirattyák.

Ha fel akarjuk találni Christust, azt cselekedgyük a mit Bóldog
Aszszony, 4 Dolentes quceramus in templo, templomba mennyünk, 'Luc. 2. v. 48.

bűneinket bánnyuk és sirassuk. Mert miképpen a szú-féreg fából
terem, de a fát megemészti, úgy a bűnökért-való bánat bűnből

származik és a bűnt elrontya. A szentegyház penitenciának, gyó-
násnak, Úr-vacsora vételének helye. Azért, ha azt mivellyük a
templomban, a mire a templom csináltatott, ebből a világi tem-
plomból az örökké-való, de nem 5 kézzel éppített templomba jutunk, 6Act. 17.v. 24.

mely nem egyéb, hanem 6 önnen-maga Isten és a Bárány. ~ebr. 9. v. ll.
Ap. 21. v. 22.

SZENT MARTON PÜSPÖK NAPJÁN.
PREDIKÁCZIÓ.

Die XI. No
oembris.

A keresztyén vitézek kötelességérűl.

Az Ó Törvényben némely aítatos aszszonyok a világi gondok- Evang. Lucee,

túl és pompáktúl elbúlcsúzván, isteni szolgálatra adták mindenestűl ll. v. 33.

magokat; és, 7 Excubabant ante ostium iabernaeuli, éjjel nappal az 7Exod.38.v.8.

Isten sátorának ajtaja-előt vígyáztak, imádkoztak. Ezek Isten tisz- ~:~ft:~~f~:
tességére akarván fordítani, a mivel eléb a világnak kedveskedtek ; lieres.

amely tükörökbe nézvén, csinnyosítani 8 és szépegetni szokták 8 Luc. 2. v. 37.

vólt magokat, azokat az Isten sátorának ékesítésére fordították.
Moyses 9 pedig azokból a tűkörökből, 10 Labrum ceneum, azt a réz- 9I.Reg.2.v.22.

mosdót rnindenestűl béfedette, melyben a papoknak életek vesz- 2;;t;~~d~';'~~'
tése-alat parancsolta Isten, hogy megmosnák kezeket, lábokat vala- v.8.

mikor a sátorba mennének, vagy az oltárhoz járúlnának. Mare rene~m
vocatum, III

Azt akarta Moyses, II hogy az Isten sátorában oly tűkörök tempio Salo-

légyenek, mellyekben a papok magokat nézzék, és ha vagy orczá- monis.

jokon mocskok, vagy őltözetekben szennyek találtatnának, meg- II i~~ol~.3g0.V.
látván azokat, lemossák és megtisztogassák, hogy Isten-eleibe,
éktelenség-nélkül, tisztán és csinnyoson mehessenek.
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Nem hadta Isten tükör-nélkül az Anyaszentegyházat; sőt ebben
minden rend- és hívatal-eleibe tulajdon tűkört adott, azokat a szent
és isten-előt kedves híveket, kik külömböző állapatban éltek, de
szentűl éltek, azt akarván, hogy azok erkőlcsét szemünk-előt hor
dozzuk, magunk szépségét vagy rútságát ő-bennek lássuk és ha
mi fogyatkozás találtatik erkőlcsünkben, mosogassuk és szépeges
sük, hogy Istenünk tisztaságos szemeit éktelenséggel meg ne bán
csuk, magunkat mocskos erkőlcsökkel ne rútítcsuk. Mert az Új

I Matt.l s.v. 20. Testamentom 1 szentsége-után nem mosdott kezet és testet, hanem
tiszta lelket és szent életet kíván Isten tőllünk.

Miképpen a papoknak és világi fejedelmeknek, a szegényeknek
és gazdagoknak, az uraknak és szolgáknak, az egésségeseknek és
betegeknek, a férfiaknak és aszszonyoknak, a szűzeknek és házasok
nak, a nemeseknek és kézi-munkás kösségnek, tűkörűl adta Isten
azokat a sok szent-életü jámborokat, kik ezekben az állapatokban,
tisztán és tekéIletesen viselvén erkőlcsöket, szentek laistromában
írattak, azon-képpen a hadakozó embereknek az Anyaszentegyház
óltalmazó bajnakinak, kik szívesb és szívesb részei a keresztyén
ségnek, az Isten-· és igazság-ellen tusakodók rontóinak, az árvák
és özvegyek óltalmáért, vérekkel kereskedő erős férfiaknak, a vitéz
kenyeret évő töb sok Szentek-közöt tűkörűl adta, főképpen a ma
gyar vitézeknek, hazánkban Sabariá-ban született Szent Mártont,
ki, noha püspöki méltóságban végezte életét, de vitézkedő állapat
ban nyerte az Istennek titkos jelenésit és világosításit, mellyekkel
a tekélletes vitézkedésnek és szent püspökségnek felségére emelte
tett. Mert mikor Gal/iá-ban vitézkednék, nem-csak minden katonai
csintalanságtúl és feslettségtűl óltalmazta magát, hanem téli üdőben

egy mezítelen emberre találván úttyában és egyebe nem lévén,
mivel fedezné fázékonságát, kapá kargyát, két-felé metczé köpö
nyegét, felével az elfázódott embert bétakará. És noha ezt sokan
társai-közzűl megneveték, de Christus oly kedvesen fogadá, hogy
következő éjjel megjelenék néki a kúldúsnak adott fóltban öltözve
és azt mondá, hogy Márton adta reá azt a köntöst. Ezzel az isteni
jelenésnek és tanításnak világosságával felindíttatván Szent Márton.
elhagyá a főldi vitézkedést és életének folyását isteni szolgálatra
szentelé.

Propositio. Mivel azért a vitézségben szentségre jutott Szent Márton,
én-is e jelen-való órában, először rövideden megmutatom, hogy
nem tilalmas, hanem bocsidletes, szükség'es és Isten-előt kedves, a
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módgyával való vitézkedés és hadakozás. Másodszor, megmondom,
min: kel vitézkedni az isten-félő keresztyénnek) hogy lelkét meg
tarcsa és veszedelmes fáratságokkal elegyedett teste szakadásának
jutalmát) Meny-országoan vegye.

Ha abban az ártatlanságban maradott vólna ember, melyben r. RÉSZE.

Istentül teremtetett, 1 In pulchritudine pacis, in requie opulenta ; szép l Isai. 31.v. 18.

békeségben, gazdag nyugodalomban élt vólna minden esz-veszés-,
háborgás-, hadakozás-nélkül. De mihent Isten-ellen pártot ütött az
engedetlen ember, töb ostorok-közöt, hadak és viszsza-vonások
támadtak, mellyek világ kezdetitűl-fogva vóltak és lesznek világ
fottáig. Csak két fia vala 2Ádám-nak és a gonosz megölé az ártat- 2Gen 4. v. 8.

lant. Csak-hamar az özön-víz-után Nemrod. Assur a és egyéb hatal- 3 Gen. 10. v. 9.

maskodók országokat kezdének hatalmasúl foglalni; és a mint aID.
teremtésrűl írt könyvnek tizen-negyedik részében olvassuk, Chador-
lahomor 4 sok királyokat meghóldoltatott, az-után a világ idejével 4 Vide Gen. 14.

nevekedtek a hadak gyümőlcsi: az ember-halálok, romlások, pusz- v.9.

túlások, kegyetlenségek és minden-némü gonoszságok. Mert a hadak
kiőltöztetik embert a természet szeIídségéből és minden fene álla-
toknál kegyetlenbé tészik ; elfelejtetik a vérnek és természetnek
hasonlatosságát; az irgalmasságnak kötelességét; a mértékletes élet-
nek tisztaságát. Azért sohúlt nagyob és gyakrab vétkek nem talál-
tatnak, mint a táborokban; ot mulatság és daliaság, a miért a rendes
várasokban megölik az embereket; ot a húzás-vonás, nyúzás-fosztás,
az egy-ügyű ártatlanoknyomorgatása, sőt halálos éhségre jutatása;
ot az emberek kínzása, csonkítása, konczolása, gyilkos mészárlása;
ot a szűzek rontása, a házasságok-törése, a magok és egyebek lelké-
nek örök kárhozatra bocsátása oly nyilván és szégyen-nélkül
uralkodnak mint-ha ezekben vétek sem vólna. Ebből a had-viselő

emberek feslettségéből származott, a mit írva hagyott Lueánus a
romai hadakozókrúl: 5 Nulla fides, pictasque viris, qui eastra se- 5 Lueanus, Hb.

quuntur, oenalesque manus, ibi [as, ubi maxima merces : hogy nem 10.

találtatik a tábori emberekben jóság és tekélletesség. Erre néztek
a deákok, mikor, Militiam et malitiam, a hadakozás és a gonosz-
ság nevét csak egy kis bötűvel külörnböztették, mint eggyüt-járó
szomszédokat, és mikor, Belium. a hadakozást vagy, 6 Per anti- 6 Priscian,

phrasim, quasi minime bellum, úndokságnak, vagy, 7 quasi bellui- 7 Festus.

num, fene vadakhoz illendő dolognak nevezték. 8 Jer. 18. v. 22.

A Szent Irás a hadokozó embereket, 8 Latrones, latroknak 4~::' .76.:.~3.
nevezi, mint a régi deákek a vitézlő emberek színét, kik a had- ca~. 24.

Pázmány Péter müveí, VU. kötel. 86
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hítták: jelentvén ezzel,
és nehéz ezeknek egy-

JFes nagy-körűl forgódtak, l Latrones, latroknak
Noníus, Ser- hogy közel jár a vitézkedés a latorsághoz

vius.
mástúl elszakadni.

Meggondolván Szent Dávid, menyivel veszedelmesb a hada-
22. Reg. 24. v. kozás a dög-halálnál, 2 inkáb választotta, hogy Istentűl bűntetődgyék

13. 14. dög-halállal, hogy-sem hadakozással, melyben az emberi dühösség
minden rendtartást felforgat; és válogatás-nélkül, bűnöst és bűn

B Isai. 36.v.IU. telent fogyat. Maga pedig Isten 3 sok helyen és nyilván íratta,
~~~,2:Ó.v~',g2~: hogy a hadakozást ostorúl veti azokra, kik őtet gonosz életekkel

haragra indíttyák, ezekre ő kűldi a dühös ellenséget. Mikor pedig
4 PsaI.45.v.lO. haragját megengesztellyük, 4 Conterit bella ; Facit pacem; a hada
os~. 2. V" 18. kozást elrontya és békeséget szerez.
Isai. 45. v. 7.

A hadakban uralkodó sok gonoszságokra- és veszedelmekre-
nézve nem-csak most a viszsza-keresztelők, de régen egyebek-is
azt állatták, hogy keresztyén embernek nem szabad vitézkedni és
hadba menni.

Ez nem-csak eretnekség, hanem ország-árulás. Mert Szent Pál
6 Hebr. ll. v. 5 írja, hogy az Isten Szentei, úgy-mint Ábrahám, Moyses, Jósue

33, 34. és a sok isten-félő királyok, Per fiden« vicerunt reglla : fortes faeti
sunt in bello : easira verterunt exierorum ; igaz hit-által országokat
győztek; hadakban vitézűl forgódtak; ellenségek táborát felverték.

6 Matt. 8. v. 9. Christus Urunk-is, 6 a százados vitézzel szólván, Fidem laudavit,
Aug. 22. con- militia: desertionem 1l01l imperavit ,. dícsírte hitit, de nem kívánta,

tra Faust.c, 74. hogy a vitézkedést elhadgya.

Mikor minden rendek Keresztelő János-tvsz menvén, üdvös-
séges tanítást vettek tőlle: hozzá járulának a vitézek-is, kérdvén

7Luc.3.v.14. tőlle: 7 Quid [aciemus et nos? Mí tehát mit rnivellyünk P Nem felelé
Ita Aug. epi. 5. azt nékik: hadgyátok-el a vitézkedést, tegyétek-le a fegyvert; noha
:;~t ~~~~u:d ezt kellett vólna mondani, ha szabad nem vólt vitézkedni. És ha
Bo~ifaciu~1. Keresztelő János kérdés-nélkül, élete vesztésével meg merte mon-

8 Marc.B.v. 18. dani a királynak, hogy, 8 Non licet, nem szabad attyafia feleségével
lakni: sokkal inkáb az üdvösség úttyárúl tudakozoknak megmon
dotta vólna, hogy veszedelmes állapattyokat elhadgyák, ha bűn

nélkül nem lehetne a vitézkedés. De nem tilalmazta a vitézkedéstűl,

hanem arra íntette a vitézeket, hogy ragadománytúl és ártatlanok
verésétűl óltalmazkodgyanak. Ha bűn a vitézkedés, ha tilalmas
gyilkosság a harczon-esett ölés: menyivel nagyob vétek a gyil
kosság a lopásnál, annyival inkáb kellett János-nak tilalmazni a
harczolást. Bűn-nélkül el sem múlathatta, hogy akik ő-tőlle egy-
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ügyü igazsággal és jó szűvel kérdezkedtek az üdvösség uttyárúl,
azoknak meg ne mondaná, hogy örök veszedelemre vívő állapat
ban vannak. De semmit effélét nem mondott Szent János : nem
tanácslotta, hogy elhadgyák a vitézkedést, hanem, Leges militares,
hadakozó emberhez illendő törvényeket szabott és megtanította,
minérnü mértékletes igazsággal visellyék magokat, hogy se vere
séggel, se félelemmel, se csalárd fogásokkal ne kereskedgyenek,
se ajándékozásra ne erőltessenek senkit, hanem rendelt fizetésekkel
megelégedgyenek.

És ki nem láttya, hogy ha a kígyók és farkasok-, a dühös
ebek és medvék-ellen óltalmazzuk magunkat: sokkal inkáb hazánk-
pusztító ellenségünkre, lopással és tolvajlással kárunkra igyekező

gonoszakra fegyverrel támadhatunk ? mivel ezek gonoszságból árta- Deus jubet

nak, nem természetek dühösségéből, mint a vadak. Szinte oly :t~~~~.~~;~
szabad vólt tehát Dávid-nak megölni Goliádot, mint a juhai mar- gum !5. v. 3.

dosó medvéket és oroszlányokat. Ha látod, hogy fiadat mardossa Deus!. docet ad!
, , .. " prre Ium, Psa.

a kígyó, juhodat szaggattya a farkas, ölöd, vágod erette: tehat 143. v. 1.

a fejedelem, mikor láttya, hogy az ellenség kegyetlenűl vágja,
fogyattya híveit, csak elhalgassa-e? Természetbe óltatott tör-
vény az, hogy, Vim vi repellere licet, szabad az erőszakot erővel

elkergetni.
A hadakozás, Necessarium malusn; szükséges gonosz, és arra

való, hogy bántás-nélkül, békeségben élhessenek a jámborok; hogy
az ártatlanok óltalrnaztassanak ; hogy a gonosz-tévők bűnterőd

gyenek és zaboláztassanak. Azért nem gyilkosok, úgy-mond Szent
Agoston, 1 nem boszszú-állók, a kik a hadban embert ölnek: Sed I Aug. to. 6. I.

ministri legis et salutis publica: defensores ; h~nern törvény-szelgal- 2~~~:~t~~~:~
tatók és közönséges szabadság-óltalmazók. Es vallyon mi lenne
belőlle, ha szabad nem vólna a keresztyén országoknak ellen-
ségekkel viaskodni? Úgy járnának fejenként, mint a sidók, 2 kik 2 l. Mach. 2.

nem akarván Szombaton harczolni, akkor méne reájok az ellenség v. 34, 36.41.

és mint a juhokat, ölé, vágá.
Bezzeg, a pogányok azzal kárhoztatták 3 és ország-rontónak > Ita apud Aug.

mondották a keresztyén hitet, rnint-ha tilalmazná a hadakozást, Epist, 4. et 5.

mellyel óltalmaztatnak a birodalmok. Erre a bolond ítíletre a Christus
szavaiból vettek okot, mikor azt mondotta, hogy, 4 Non resistite malo, •Matt. 5.v. 38.

a gonosznak ellene ne állyun k ; ha, ki arczúl csap, ki köntösünket
elvonnya, más orczánkat fordítcsuk, más ruhánkat-is oda adgyuk.
De nem vették eszekbe, hogy ezekkel a szókkal nem tíltotta Chris-

86'
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l Rom. 13. vA. tus a fejedelmektűl, hogy hadat ne viseljenek; mert 1 azért adott
kardot kezekbe, hogy bűntessék a gonoszakat ; egyebeket sem fo
gott-el attúl, hogy törvénnyel károkat ne keressék vagy magok

2 Rom. 10.v.19. óltalmában másnak ne árcsanak; hanem először, tíltya, "hogy harag
Levit.19. v: 18. ból és gyűlölségből boszszút ne állyun k. Másodszor, a mint Szent
aS.Thom.2.2. Agoston-után írja Szent Tamás: Sa Christus parancsolattya, de prce
qu. 72. att. 3. paratione animi intelligitur, csak arra kötelez, hogy, ha szükséges

a bűnnek távoztatására a szenvedés, készek legyünk minden gya
lázatot és kárt szenvedni inkáb, hogy-sem Istent megbáncsuk ; de
ha bűn-nélkül a gonosz-tévőt megzabolázhattyuk és az ő rágal
mazásából nevekedő botránkozást eItávoztathattyuk, nem kel a
gonoszságra szabados útat adni a gonoszaknak. Erre tanított ő-maga

4 Joan. 18. v. Christus. Mert mikor őtet 4 arczúl csapá egy szolga, nem fordítá
22. 23. más orczáját, hanem szelíden okát adá, miért nem kellene annak

5Actor.23.v.3. lenni. Ezent cselekedte "Szent Pál, mikor pofon ütötték. Úgy kel
Ita A~g. ep. 5. azért érteni a Christus szavát, hogy inkáb mászor-is arczúl csapas-

citata,
suk magunkat; inkáb kárunkat duplával szenvedgyük, hogy-sem
haragot, gyűlőlséget,boszszút űzzünk, hogy-sem Istent megbáncsuk ;
mert egyéb-aránt bűn vólna, ha mást gonoszra ingerlenénk és bűnét

öregbítenők a vétkesnek.
Bizonyos tehát, hogy szabad az Isten népének hadakozni: de,

3 1. Reg. 25. v. 6 Pralia Domini. 7 Bella Domini ,. istenes hadakban, a keresztyén
7 Exo~~·17. v. ségért, az igazságért, az ártatlanok óItalmáért. És mikor így hada-

16. koznak, 8 Non est illorum pugna, sed Dei ; nem ők hadakoznak,
I.Reg.18.v.17·hanem Isten. Miképpen azért Szent Pál dícsíri azokat, 9kik igaz
': :,a~:;a~.· :~: hittel és tekélIetes igyekezettel hadakozván, rontották az Isten

v. 15. ellenségit : úgy az Anyaszentegyház számtalan vitézlő embereket
9 Heb;;l1. v. Szentek lajstromába írván, esztendőn-ként innepekben emlékezete

ket megújíttya; úgy-mint: Mauritiust, Szent Györgyöt, Achatiusi,
Alexandert) Floriánt, Anastasiust, Gallicánust, Marcellust, Nicostra
test és egész legiokat. hat-ezeres szent hadakat. Mert, miképpen az

o Exodus. 29. Ó Törvényben 10 azzal szenteltettek a papok, hogy kezeket, lábokat
v. 20. megvéresítették: úgy, a kik törvényes, igaz hadban Isten ellensé-

I Exodus. 32. ginek vérét ontyák, 11 Consecrant manus domino, Istennek szentelik
v.29. kezeket. Noha azért sok lelki veszedelrnek-közöt forog a vitézkedő

12 Possid. in ember, és arra-nézve 12 Szent Ambrús és Szent Agoston minden
itaAugustini. egyházi embernek tanácsoIlya, hogy házasság és hadakozó tisztek

cap, 27. szerzésére ne ereszkedgyenek, mivel a házasok veszekedése és a
vitézlő emberek gonoszsága azoknak szokott tulajdoníttatni, kik
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ezekben szerzők vóltak ; de az-is igaz, hogya vitézlő állapatban
szentűl élhet ember.

Az egyházi embereket az 'Anyaszentegybáz törvénye eltiltotta l S.Thom.2.2.

a hadakozástúl és azt kívánta, hogy a papok azért mennyenek ~U~t~02;r~.22.
táborba, hogya bűnöket fedgyék és tílcsák, afélelmeseket bátorít- Stabunt Sacer

csák, a betegeket és sebeseket halálhoz készítesék. De ez az egy- ?otcs a?te
. • kö l' k'l l h" k aciern et SIC 10-házi törveny nem ote eZI a papo at, mi cor mago {vagy azajo quentur:Nolite

óltalma szükség-képpen kívánnya, hogy kardot ráncsanak ; mert m~tuere: Do-

kk l k dhetik . M ]n h b k kik minus Dcus ve-a or azt cse e e etik, a mit oyses vagy e. raac a ceuso«, I ster in medio

papok lévén, nagy hadakat viseltek. vestri est.

Lássuk immár, mint kel magát viselni az istenes vitéznek, II. RÉSZE.

hogy ne csak világi sóldot, hanem mennyei coronát érdemeIlyen
vitézkedésével.

Három dolgot ír 2 Szent Tamás szükségesnek az igaz hadako- 2 S.Thom. 2. 2.
záshoz : qu. 40. art. I.

ELSŐ az: Ut autoritate legitimi principis geratur ,. hogy a tör
vényes fejedelem ország akarattyából és rendeléséből indítcsa és
visellye a hadat.

Ha, kit azon ország vagy váras tagjai-közzűl megbántott vagy
károsított valaki, nem szabad maga erejével eleget tenni magának;
sőt a római törvény, Crimen ltesie majestatis, király árúItatásnak Lib. 48. Dige

mongya, ha ki fejedelem akarattya-nélkül népet győjt és hadat ~t:r~~\~li:~
indít; mert az ország és váras tagjainak bírája vagyon, ki igazsá- ~ajestatis.
got szolgáltathat. De mikor más fejedelem és ország megbántya Le~e 4:. Lege

• rnajestatis te-
a szomszéd fejedelmet: ha emberseges szorgalmaztatásra nem akar netur, qui in-

eleget tenni, nincs egyéb bíró, a ki erőltethesse a vétkest, hanem jussu princípis
kí b" M iké 'd b l bellum gesse-az, a I meg antodott. ert mi eppen az I egen em er, a me Y rit, delectum

várasban vétkezik, annak bírójatúl itíltetik, mivel gonoszságával h.abuerit, exer-

k h l .b' . k . l l'" d l citum compa-anna ata ma a ejtette magat: azon- eppen, a me y teje e em raverit. Citat

kárt tett a szomszéd fejedelemnek, a megsértett ártatlan ittlése-alá ibiGlossa,Cod.

esett, és ez hadat indíthat ellene, hogy kötelességének megfelelvén, LOe rNe m~Iitari.
. emmem.

óltalmazza a közönséges jót, és annak sértegetölt bűntetéssel szok- etc.

tassa a csendességre.
MAsODIK szükséges dolog a hadakozáshoz: Ut Justa sit causa

belii: hogy igaz igye és igen szükséges, nagyoka légyen annak,
a ki hadat indít; mert ez az utólsó és veszedelmesb orvosság,
melyhez csak akkor szabad nyúlni, mikor egyéb orvosság nem
találtati k.

Nincsen veszedelmesb dolog, mint a hamis had-indítás. Mert
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valami károk és bűnök esnek a hadakozásban, mindazokban részes,
mint első- és fő-ok, a ki hamis hadat indít; valamenyi lélek elvész,
az ő lelke ád számot azokrúl. Azért, ha egy gyilkosság, egy lopás,
egy ház-égetés, egy paráznaság testi és lelki halálra méltó: mit
mongyunk arrúl, a ki ennyi ezer ember mészárlásának, egész orszá
gok égetésének, rontásának, ennyi számtalan fertelmességeknek oka?

Axioma Juris- Ha, Probationes in criminalibus) luce meridiana oportet esse clariores ;
consultorurn. egy ember ölésére napfénynél világosb bizonyságokat kíván a tör

vény: sokkal inkáb egész országok közönséges romlásában-járó
hadnak nagy és világos okainak kel lenni. És, ha csak kicsiny
kétség vagyon-is a hadakozás igazságában, semmi úton nem sza
bad hadat kezdeni; mert, In dubiis, melior est conditio possidcntis,
mikor kétség vagyon akár-mely dologban, a békeséges uraságban
lévőnek nagyob igazsága vagyon. És nagy istentelenség vólna
bizonytalan dologért bizonyos halálra taszítani csak egy embert-is,
nem, hogy annyit, a menyi vész a hadban.

Ha azért kétséges a hadnak igaz oka, hamisság a had-indítás,
és igazán óltalmazza magát fl más rész. Mert törvényben-is ártat
lannak itíltetik, a ki bizonyoson gonosznak nem mutattatik, akár
mely nagy gyanuságok légyenek hozzá.

Igaz okai, mellyekért hadat viselhet a fejedelem, ezek: 1. Ha
ki tartományát haddal rontya, pusztíttya : mert tartozik a fejedelem
alatta-valóinak igaz és szükséges óltalmára. Sőt ha ereje és értéke
lévén, óltalmazatlan hadgya híveit, úgy vétkezik, rnint-ha maga
tenne kárt nékik. 2. Ha ki törvény-nélkül, hatalmasúl elvészi és
viszsza nem akat ja adni maga, vagy alatta-valók javát, kivált
képpen mikor félhet, hogy töb és nagyob károkat tészen az-után,
ha ellene nem állanak. De ebben azt kel követni, a mit Isten

'Deut. 20.v.IO. parancsolt és a rómaiak igen megtartottale 1 Eléb békeségre kel
ínteni a kár-tékont, és ha eleget akar tenni hadakozás-nélkül, nem
szabad kardhoz nyúlni. 3. Ha nagy boszszúval illeti valaki a feje

:.2p~~~'. ~~;~: delmet vagy alatta-való híveit, mint 2 mikor a Dávid követit gya
v. 31. Gen. 34. lázattal illeté Hanon, mikor Dinát elragadá Hemor, 4. Ha az ország

3 E:e~p;~m. és fejedelem ellenségit 3 segíti valaki, vagy 4 társait háborgattya.
2. Reg.8.v.5.6. 5. Ha ki nem adgya valaki a gonosz-tévót, mint a Beniamin fiai
c. 10. v. 6. 19. nem akarák bűntetésre adni az úndok latrot· Judic. 20. v. 13. Ha

4 ExempIum '
Abrahre, Gen. felbontya a végezést; 4. Reg. 3. v. 5 6. Ha ki török-kel, tatár-ral
2~~av;. ~~: ~.42. mégyen valam~ly ?rs~ágr~, bár eg~éb-aránt igaz igye ~ólna-is,
7.9. c. 19. v. 2. hamis hadat VIsel es Igazan ellene alhat minden keresztyen feje-
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delem, sőt tartozik ellene-állani. Oka az, mert ha vétett és igazán
bűntetődik valamely keresztyén ország, de azzal nem tartozik,
hogy pogányok rabságába és lelki veszedelmekre hadgyá az ártat
lan kösséget vinni, kivált-képpen holot a kisdedek-közzűl sokan
pogányságban neveltetnek. Ezek és a keresztyénségnek egyéb
veszedelmi, mellyek a török czimborából fakadoznak, elégséges
okok, mellyekért igazsággal ellene-álhatni mindennek, valaki a
pogányok segítségével hadakozik.

Noha azért a keresztyén fejedelmek-alat vitézkedő köz-népek
és fogadott hadak nem tartoznak visgálni, ha igaz, vagy hamis
okai vannak a hadakozásoknak, hanem, a mint Szent Ágoston írja,
1 Cum vir justus, sub rege sacritego miliiat, recte potest illo jubente 'Aug.to.Bi lib.

bellare, eiuica pacis ordinem seruans ; cum vel certum est, non esse 22·
tcontra7F5au-s um c. .

contra Dei prceceptum, quod jubetur, vel utrum sit, certum non est "
azt kel itílni, hogy a fejedelem és az ország meghánta, vetette
a dolgot és hamissat nem cselekeszik, de ha nyilván-való, hogy
hamis igye vagyon a had-indítónak, senki nem vitézkedhetik lelki
veszedelem-nélkül mellette ; mivel Isten törvénye, hogy, 2Facientes 2 Rom.!. v. 32

et consentientes, pari pcena pleetuntur .. a hamisság-kezdők és hozzá-
segítők egyenlő büntetést érdemelnek.

HARMADIK: az kívántatik az istenes hadakozáshoz, ut juste
geratur, hogy igazsággal, istenesen, szentűl viseltessék a had. Nem
elég, hogy igaz igye légyen a had-viselőnek, szükség, hogy a
hadakozó törvények-szerént igazán viseIlye a hadat. Nem gyűlől

ség-űzés vagy boszszú-állás kívánsága, nem préda reménsége vagy
ragadozás fösvénysége, 3 nem kegyetlenség dühössége vagy ural- 3Jacob. 4. v. 1.

kodás kívánsága, nem ország vagy fejedelemség öregbűlése igaz Be.Ua eXt.~oncu-
piscen liS na-

czéllya és vége a hadakozásnak, sőt veszedelmes bűn ezekért scuntur.

hadakozni; 4 Nocendi cupiditas, ulciscendi crudeiitas, implacabilis 4Aug. io.e, \ib.

animi [eritas, libido dominandi et si quce sunt similia, in bellis Fa~:~c~~~a74.
jure culpantur, hanem arra kel nézni a hadakozásban, hogy az
igazság, az Isten tisztessége, az ország bátorságos békesége óltal
maztassék, hogy a gonosztévők bűntetődgyenek és félelem által
eszekre jővén, tartózkodások légyen az ártatlanok károsításában :
5 Pacem habere debet voluntas .. bellum necessiias, bcllun« enim geri- 5 Aug. ep. 205.

t t . t LI t t 'tas mcri t ad Bonifacium.ur, u pax acquira ur. nOS em pug1tan ern, necesse as pertmai. non
voluntas. Nem-is szabad a hadat továb vontatni annál, a míg a 6 Plut Apopht.

szükség kívánnya. Sőt az Agesilaus és Licurgus törvényét-is meg La:onic. iLn
Agesilao et y-

kel tartani, kik, 6 Vetuerunt scepe contra eosdem bellum gerere. ne curgo.
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ii bellandi rationem discerent, ártalmasnak itilték, ha gyakran és
sokkáig azon ellenséggel hadakoznak, mert ezzel taníttyák és báto
ríttyák a hadakozásra.

De, hogy sornmában foglallyuk a had-viselésben szükséges
dolgokat, az isten-félő vitéznek, ha üdvösségesen akar a hadban
forogni, három dologra kel vígyázni : először, mint visellye magát
Istenéhez. Másodszor, mit cselekedgyék felebarátival. Harmadszor,
minémü készülettel és móddal rendellye maga állapattyát, hogy
az ideig-való vitézkedés örök kárhozaton ne végeződgyék.

Először azért: a keresztyén vitéznek meg kel ismérni, a mit
J Psa!. 43. v. 7 Szent Dávid magában tapasztalt, 1 hogy nem az ő karja és kargya,

hanem a seregek Istene hatalma szerzi a győzedelmet; Isten az,
2 Ps. 143. v. 1. 2 a ki taníttya a vitéz ember kezét a hadakozáshoz 3 és sok ezerek
3 Psal, 90. v. 7 veszedelme-közöt paísa-alat óltalmazza. Annak-okáért nem erőből

vagy sokaságból, nem okosságból vagy bátorságból kel a győze

delmet reménleni, hanem Isten segítségéből és óltalmából. Mert,
'Ecc1s.9.v.l1. 4 Non est fortium beüum, a hadak győzedelme nem erőben ál,
ÓRom.9.v.16. hanem a mit Szent Pál "mondott a választásrúl, azt igazán mond-

hattyuk a hadi győzedelemrűl; hogy nem a serénykedésból, hanem
6Abac.3.v. 19. annak irgalmából vagyon, kit a Szent Irás 6 Victor-nak, hadak
Plutar.Apopht. győzőnek nevez. Ugyan-is az egybe-elegyedett roppant seregekben
L~conicisA'Ar- mikor, mint az essőt, oly sürűn szórják a nyilat vagy golyóbist,

chidamus ge- , ,
silai filius, Ca- hogy teged nem talál akár-mely alá-való ember lövése, hanem az

tapultre to~- utánnad- vagy mclletted-valót.: nem a te erőd és bátorságod oka,
mentum pn- h d "l l k 1 k' bbmum allatum anem egye u az sten egye me, mert magadna modod a an

videns. excla- nincsen, hogy elkerűllyed a golyóbist, melyre-nézve a táborokból
mat,Hercules! 'It' ki tik h l' h 'd t h' f ., . hperíit viri vir- me an ineve l, a, (1 a arczon l e s ova ajtya ejet, mint- a

tus. Id hodi e elállana a golyóbis-előt, maga annyi félelem vagyon eggyüt, mint
verius est. másut és nem tudván melyre mégyen a golyóbis, azt sem tud

hattya senki, melyre kel hajolni.
Úgy tetczik, Isaias ötven-nyólczszor, hatvan-négyszer Jeremias

és a mint másut mondám, az Ó Testamentom két-százszor nevezi
Istent, Sabaoth, seregek Urának. Ezzel ismértetvén, hogy lsten az,
a ki megveri a hadakat, a ki óltalmazza az embereket. Annak
okáért, mikor a keresztyén fejedelmek hadat viseltek, elsőben azt

7dEuV~etb·cHb. It' cselekedték, a mit Constantinus-rúl írva hagyott Eusebius: 7 Con-e la onst,
cap. 21. stantinus Deum queesicit adjutorem " ra tus) auxiliis, quce ex armis

8 ~useb. Hb. 2. militum petuntur vix secundas tribuendas. 8 Precibus si unquam
Vitee Constant.' ,

cap. 4. alias, tunc (i11 bello) sibi opus esse intelligens) Dei sollicitabat sacer-
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dotes, ut semper cum ipso essent. 1 In Crucis tabernaeulo, Salvatari I Cap. 12.

preces Judit. 2Inedia et corporis affictatione seipsum coercuit, uti 2 Cap. 14.

Deum sibi preeationibus placaium, adjutorem haberet. A harcz-előt

(úgy-mond) bőjtöléssel, testi sanyargatásokkal, aítatos könyörgé-
sekkel engesztelte Istent: meggondolván, hogy nem fegyveren és
sokaságon, hanem Isten segítségén fordúl a nyereség. Theodosius-
rúl írja Szent Agoston, 3 hogy, NIagis orando , quam jeriendo 3 Aug. 5. de

pugnabat,' inkáb hadakozott imádsággal, hogy-sem verekedéssel; Civit. c. 26.

mert, 4Si quando bellum conciiabatur, Davidis exemplo ad Deum 4 Socrat, Iib, 7.

eonfugit,. pro cerio persuasus. eum bellorum administratorem esse: c. 32. Ruffin.

bizonnyal hitte, hogy Isten viseli a hadat. És ha 5 a Moyses 6 Exod, 17. v.

könyörgése többet használt győzedeimére, hogy-sem a sokaság 11. 12.

kargya; a papok trombitája ledőjtötte a Jéricho falait, mellyeket
emberi erő el nem ronthatott ; a Jósa/át rendelt seregi-előt isteni
dicsíreteket énekelvén a papok, egy-másra támadtak az Ammon
és Moáb fiai 6 és az Isten népének szeme-láttára egy lábig levágták 62. Paral.l0. v.

egy-mást: nyilván-való, hogy az aítatos könyörgések minden 20.22.

emberi eszköznél erőssebbek a hadak győzedeimére.

Azért a tábori ernberek-közzűl ki-ki magán, szűvel és nyelvel, Oreora:pugno

gyakor fohászkodásokkal kérje az Isten segítségét, ollyan formán pugna.

és módon, mint olvassuk a Szent Irásban, hogy a harcz-előt

imádkozott Asa, 2. Paralip. 14. v. 11. Jósafát, 2. Paral. 20. v. 6.
Ezechiás, Isai. 37. v. 16. a Machabreusok, 1. Machab. 3. v. 51.
2. Machab. 5. v. 22. és Judit aszszony, Cap. 9. v. 2.

A győzedelem-után-is senki fel ne fuvalkodgyék, hanem
Istennek adgyon hálát. És Szent Pál-lal azt mongya, 7 Deo gratias} 71. Corínt. 15.

qui dedit nobis uictoriam, hála Istennek, a ki győzedelmet adott v.57.

nékünk; és annak tisztességére fordítcsa győzedelmét, a kinek
segítségével nyerte diadalmát.

Ennek-felette a had-viselő generálok tartoznak nem-csak azzal,
hogy szabott órákat rendellyenek, mellyekben bizonyos lövések
jelével minnyájan imádkozásra indittassanak. hanem azzal-is, hogy
a táborban nyilván-való czégéres bűnöket ne szenvedgyenek,
mellyekkel Isten haragja gerjed.

Másodszor: az istenes vitéz két dologgal tartozik felebarát-
tyának ; eggyikkel, hogy kegyetlen ne légyen ellenségéhez. Nyilván
parancsoIlya Isten, hogy, 8 Mulieres et infantes, az aszszony-népe- 8 Deut. 20.v.14.

ket és szóllatlan gyermekeket meg ne öllyék a hadban, 9 sőt a 9 v. 19.

gyürnőlcs-termő fákat se vágják ki, mert azok nem hadakoznak
Pázmány Péter múvei. VII. kötet. 87
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9 Flav. Vopis
cus in Aureli

ano. initio.

1 Judic, 1. v. ellenünk. Adoni-bézek 1 hetven királynak kezét, lábát kegyetlenűl

6.7. elvagdaltatta : de Isten akarattyából hasonló-képpen cseleküvék
22.Par.28.v.6. ő-vélle Jásue. Másutt-is a Szent Irásban 2 megmondotta Isten, hogy

7.8. 15. az Israel királyára megharagutt, azért, hogyarabokkal kegyet-
s Aug. ep. 205. lenűl bánt. Mert, 3 Sicut resistenti violentia redditur: ita victo, vel

capta, misericordia debetur; miképpen az ellenkezőt kímélletlen
kelostromlani : úgy azt, a ki meggyőzetett, irgalmason kel tartani.
Bezzeg értette ezt amaz isten-félő Consiantinus, kirűl azt írja

~ Euseb, !ib. 2. 4 Eusebius, hogy látván vitézinek felgerjedett indúlattyát, kik egy
Vit.re. Con-ln lábig le akarták vágni az ellenséget, megkiáltatta, hogy aranyat

stantini, c. i>. ~, , , ,

ád, valaki elevent viszen. Igy az ellenseg eletet kincsen megvaltotta.
Másikkal tartozik a vitézlő ember a szegény kösségnek, hogy

azt ne verje, ne foszsza, ne pusztítcsa, hanem a keresztelő János
6Lucre.3. v.14. 6 parancsolattya-szerént fizetését kőlcse és azzal éllyen. Ha meg
61.Reg.2I.v.3. szűkűl, kövesse 6 Szent Dávidot, ki nem ragadozott, hanem Achi
71. Reg. 25. v. mélech-tűl 7 kérem éssel nyert kenyeret. A Nábal juhait sem lopatta,

7.8. hanem kéremés-szerént, jó akaratból kívánt segítséget szükségében.
6 Frontinus, Marcus Scaurus írja, 8 hogy a római tábor szélén egy szép, ért

lib. 4. Strata- gyümölcs-fa vólt: mikor más-nap a tábor megindúlt, egy alma
gemat.

heával sem vólt a fa; mert akkor a had-viselőnek illyen instructioi,
vagy ordinanciát adtak a császárok: 9Si vis tribunus esse, imo si
vis vivere, manus militum contine. Nemo pullun; alienum rapiat:
ovem nemo contingat : uvam nullus auferat : segetem nemo deterat :
oleum., sal, lignum nemo exigat : de prceda hostis, non de lacrymis
provincialium habeat ; ha tisztet akarsz viselni, sőt ha élni akarsz,
a vitézek kezét megtartóztasd ; senki tyúkját, juhát, szőlejét,

10 JElius Spar- gabonáját ne bán csa a szegény embernek; az ellenség prédájából,
tianus, in Pe- nem az ország tagjai siralmiból gazdagúllyon. Akkor Pescennius Niger,
scennio Nigro 10 egy tyúk lopásért tíz gyalognak akarta fejét vétetni. És noha

sub finem. '
11 Cassiodor, megengedte életeket a sok vitézlő nép kérésére: de tíz tyúkot
!ib. 5. Varia- adatott a kár-vallott embernek. Bezzeg arany üdő vólt, mikor ezek
1/~:r~~:e2p\ a törvények és jó szokások virágoztak; bezzeg, nem csuda, hogy

ad H~!iodo.- akkor a hadak győzedelmesek váltak: de külömben fordúlt most
rum: 111 EpI- '1 'E k h 11 D d t t .. d
taphio Ncpo- a VI ag. z az o a, ogy, 1- ra: a ores suorum, e ips: pra: a

tiani. sub. hostium ,. a kik prédává tészik a szegénységet, magok-is ellenség
12 G~~~~;b. 4. prédái lésznek. Mert, a Szent Jerónimus és Gregorius mondása
Indict. 13. epi. szerént : 12 Nostris peccatis, barbari fortes sunt: nostris vitiis, roma
3~. ad Maurí- nus superatur exercitus. 13 Peccata nostra, barbaricis viribus sociamus;
tlU~tu~~.gU- et culpa nostra, hostium gladios exacuit ; a mí bűneink tészik erőssé
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és győzedelméssé az ellenséget, azok élesítik ellenünk a pogányok
fegyverét.

Harmadszor: magárúl el ne feletkezzék a hadakozó vitéz,
Eszébe jusson, hogy a tábor nem egyéb, hanem halálra ménó
emberek sokasága. Valakik ütközetre mennek, Sunt sani agonizan
tes, halálra vált vonagodó egésségesek, és úgy kel lelkeket Isten
nek ajánlani, úgy kel üdvösségekrűl gondolkodni, mint, a kik
halálok óráján vannak. Bolondság vólna a földért hadakozni és
Meny-országot elveszteni; embereket győzni és bűnöktűl meg
győzetni; prédával gazdagodni és magát pokol prédájává tenni;
e földön dücsösséget nyerni és a más világon örökké kínlódni,

Azért a hadban forgó vitéznek oly igazán és szentűl kel
élni, mint akarná, hogy találtatnék halála óráján; oly tisztán kel
lelki-isméretit viselni, hogy tudva és akarva Istenét meg ne báncsa.
Mert a jó lelki-isméret oly bátorságot ád 1 a veszedelmek-közöt, I Prov, 28. v.L

hogy mint az oroszlány, úgy nem túd félni az igaz ember: a
gonosz lelkí-isméret pedig, 2 Timida est) rettegő és igen félelmes. 2 Cap. 4. v. 20.

Mert a gonosz embernek nem-csak az ellensége, a kivel szembe-
szállott, hanem Isten ő-maga, kit megbántott. De mivel emberek
vagyunk és sok gyarlóságokkal megkörnyékeztettünk : mikor a
hadak egy-máshoz közelgetnek, tartozik azzal minden keresztyén,
hogy Istennel megbékéllyék és úgy visellye magát, mint-ha ez
vólna utólsó órája.

Ez pedig a békéllés két-képpen lehet: először, ha helye, ideje
es papja vagyon, lelki bánattal és alázatossággal meggyónnyék.
Másodszor, ha ennek alkalmatosságát és idejét elmúlatta, meg ne
rérnűllyön. Mert Sacramentom-nélkül-is megbékélhetik Istennel és
bűneinek bocsánattyát nyerheti, isteni szerétetből származott szű

béli töredelmességgel, mely egy szem-pillantásban meglehet, kivált
képpen, ha minden-napi gyakorlással ehez szoktattyuk magunkat.

Hogy megtanúIlyuk, mint kel ezt az üdvösséges töredelmes- Actus coniri-

séget gyakorlanunk, jusson eszünkbe, hogy a bűnös embernek meg- tionis.

térésére szükség, először, hogy gyűlőilye és bánnya Isten-ellen való
gonoszságit. Másodszor, hogyaChristus érdeme-által bűnei bocsá-
nattyát reménlye. Harmadszor, hogy magában elszánnya és végezze,
hogy életét rnegjobbíttya és a bűnöket eltávoztattya. Ha a bűnöket

csak azért bánnya és gyűlóli ember, hogy néki ártalmasok, mert
ezekkel a mennyei bóldogságot elveszti és lelki veszedelmet, örök
kárhozatot érdemel véllek, noha ez a bánat elégséges arra, hogy

87"
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a gyonas Sacramentoma-álta1 bűnei bocsánattyát nyerje, de Sacra
mentom-kivű1 csak magán az Attritio nem elég a bűnök bocsá
nattyára. Hanem, hogy Contritio légyen, me1y Sacramentom-kivűl-is

Istennel megbékéltet, azért kel a bűnt gyűlőini és bánni, mert Isten
ellen vagyon, mert azzal a felséges Istent, a mí édes teremtő, üdvö
zítö Urunkat megbántottuk.

Annak-okáért veszedelmes igyünkben felemel1yük lelki sze
meinket Istenhez, az ő felséges méltóságát és hozzánk mutatott
nagy jó-voltát meggondolván, bánnyuk, hogy őtet megbántottuk,
és bocsánatot kérvén, magunkban elvégezzük, hogy életünket meg
jobbítván, a bűnöket eltávoztattyuk. És vagy illyen, vagy ehez
hasonló könyörgést bocsássunk Istenünkhöz: felséges Isten, irgal
masságnak és kegyelemnek Attya, ki a hozzád-térő bűnösöket bé
fogadod, mint Magdolnát és a tékozló fiat, bánom és szűbő1 keser
gem, hogy ellened vétettem és bűneimmel Szent Felségedet meg
bántottam. A közben-járó Christus JESUS érdemeért kérlek, légy
kegyelmes az én bűnös lelkemnek. Én-is, a te malasztod segít
ségéve1, tekéllett szándékkal igyekezem életem jobbítására és a
bűnök távoztatására.

Efféle aítatos könyörgés-után a vitézlő ember keresztyéni bátor
sággal járjon-el hívatallyában. És ha az alatta-valókat meg talállya
szidni valami vétekért, azon ne törődgyék. Mert igazán írja Szent
Tamás, hogy akinek hatalma vagyon arra, hogy a vétkes embert
testi vereséggel bűntetheti, vétek-nélkül rettentheti és szégyenítheti
szitokkal-is.

Azt pedig mindenkor szeme-előt visellye, a mivel a Negyedik
l Cap. Omni ti- Leo pápa bátorította a keresztyén vitézeket: 10mni timore ac ter
more, 23.qu.8. rore deposito contra inimicos sancta fidei, agere viriliter studete.

Novit enim Omnipotens, si quilibet vestrum morieiur, quod pro sal
vatione patria ac defensione Christianorum mortuus est et ideo, ab
eo prcemiwm. eceleste consequeiur ; hogy félelem-nélkül harczollya
nak, mert a ki meghal, Istentül mennyei dücsösségbe vitetik, a ki
tudgya, hogy az igaz hitért, a keresztyénség ó1talmáért, hazájának
bátorságáért szenved halált a vitéz ember.

Meghallók keresztyének az istenes vitézek hivatallyát, de
2 Job, 7. v. 1. eszűnkbe jusson, hogyamí életünk vitézkedés, 2 és a mint nem

s 2. Cor. 5. v.4. egy helyen mongya a Szent Irás, valamíg élünk, mint mezei hada
2. Pet. 1. v. 14. kozók 3 In tabernaculis sátor-alat lakunk és nem veszendő kincs-
4 1. Mach. 12. " J

v.51. ert, hanem, 4 Pro anima, lelkünk megtartásáért hadakozunk ; azért
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parancsollya Szent Pál, hogy, 1 Labora sicut bonus miles Christi: '2. Tim. 2. v.L,

ki-ki úgy fáradgyon, mint Christus jó vitéze. Nem arra rendeltetett
ez a vitézkedés, hogy embereket öllyünk, hanem hogy 2 e világ! Eph. 6. v. 12.

setétségének fejedelmét meggyőzzük, a belső és láthatatlan ellen-
ségeket, a mí saját indúlatinkat, fogságban tarcsuk. Azért, 3 nem 32.Cor.10.v.4.

testi fegyverrel, hanem, 4.Armis lucis, armis Justitia, igazság és 'Rom. 13.v.12.

világosság fegyverével úgy harczollyunk, hogy a győzedelmes vité- 2. Cor. 6. v.7.

zeknek igért jutalmat elnyerhessük. Melyre segítcsen minket az
Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Amen.

SZENT ALBERT PÜSPÖK NAPJÁN.

PREDIKÁCZIÓ.

Az Jó püspökök tüköre.

Die XXIII.
Aprilis.

Mikor Isten a maga tiszteletire sátort akart vonatni a pusztá
ban-bújdosó sidók-között, megmutatván módgyát és formáját lakó-
helyének, azt parancsolta Moyses-nek, "Inspice et fac secundum 5Exo.25.v.40.

exemplar, quod tibi in monte monstratum est, hogy jól vígyázzon ~:~·r~8~~~;.
az eleibe-adott példára és annak hasonlatosságát kövesse az Isten
sátorának csinálásában. Mi-tőllünk, kik Isten 6 templomi és 7 lelki 62. Cor.B, v.18.

házai vagyunk, azt kívárinya Isten, h?gy lelkünk ékesítésében, 7 ~e~~~·tv~·6~·
8 Architect», éppítő mesterek legyünk. Es hogy csorba ne essék 8l.Cor. 3. v.10.

munkánkban, hanem Istenhez illendő házat csinálhassunk, formát
és modellomot adott, melynek hasonlatosságára kívánnya, hogy
éppítcsünk, mert azt parancsolta, hogy, 9 Conformcs simus ima- 9 Rom. 8. v.29.

ginis Filii sui, az ő Szent Fia erkőlcsét és maga-viselését köves-
sük, 10 Et, sicut ipse ambuiaoit, ambulemus, és úgy járjunk, mint 10 I.Joan. 2.v.6.

ő járt.
D.e mivel az emberi gyarlóság menedéket kereshetett a Christus

követésében és azt mondhatta, hogy Christus nem-csak ember vólt,
hanem Isten-Ember, azért künyű vólt az emberség erőtlenségét vas
tagítani az istenségnek; csuda nem vólt, ha békeséggel szenvedte
a kínokat; csendeszen tűrte a gyalázatokat, megbocsátott el1ensé
ginek és fáradhatatlan buzgósággal igyenesen járt minden tekélle
tességek úttyán, de mí csak emberek, az-az erőtlen férgek vagyunk,
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nem érkezünk a romlott természet hajlandóságának tellyes győze

delmére, a szent életnek tekélletességére. Hogy Isten ezt a csalárd
és tudatlanságból származott mentegetést kirekesztené, nem-csak

l I. Tim.2. v.d. kijelentette Szent Igéjében, 1 hogy Ő, mindeneket akarván üdvözí
Rom. to. v. 12. teni, oly gazdagon terjeszti segítségét, oly hatalmason vastagíttya

az emberi gyarlóságot, hogy künnyen végbe-vihettyük az ő segí
tésével, a mit kíván tőllünk, hanem azt-akarta, hogy hozzánk
hasonló emberek nagy szentségekkel fényeskedvén, tükörök és
példák lennének a Christus követésére és a tekélletes szent életre.

A rní szemünk gyengesége nem nézheti a nap sugárit magá
ban a napban, de a levegő-égben könnyen és gyönyörűségesen

láttya. Ha nehéznek látszik a Christus életének fényességét néz
ned és annak hasonlatosságára ékesítened erkőlcsödet, nézz a töb
Szentek cselekedetire. Azok ollyan testből, vérből éppűlt emberek
vóltak, mint mí; bűnben fogantattak és gonoszra hajlandók vóltak,
mint mí; magok erejéből semmi jót nem mívelhettek, mint mí:
mindaz-által, mivel, a ki kívánta tőllök, hogy őtet kövessék, bév
séges segítséget adott annak végbe-vitelére, nagy szentségre jutot
tak és úgy elváltozott szívek, hogy amely gonoszban valamikor
gyönyörködtek. azt az-után halálnál inkáb gyűlőlték; a mitűl eléb
irtóztak, abban helyheztették az-után gyönyörűségeket és igazán

2 Cor. 4. v. 16. Christust követvén, nékünk azt mondották: 2 !mitatores mei estate)
cap. 11. v. 1. sicut et ego Christi ; hogy ha a Christus követése felségesnek lát

czik, őket kövessük, mert ők-is a Christus példájára néztek, az ő

nyomdoki-után jártak.
Igen szükséges vólt, hogy Isten az Anyaszentegyházban min

den rendben-való emberek-közöt tekélieres-életű szent jámborokat
adna péJdájúl; nem-csak azért, hogy az alacsomb példák követésre
bátorítanának, hanem azért-is, mert, noha a Christus életének szent
sége, melJyet az Evangeliom előnkbe adott, elégséges példa min
den állapatban-lévő embereknek; de azért úgy kel a Christus pél
dáját szabni és alkal maztatni akár-mely hivatalhoz, a mint annak
tulajdonsága kivannya. Az imádkozásrúl, irgalmasságrúl, igazságrúl,
test-sanyargatásrúl, lelkekre-való gond-viselésrűl és minden egyéb
jóságokrúl világos példák vannak a Christus életében, mindazáltal
az egyházi és világi, a házas és nőtelen, a gond-viselő és alacson
rendű, a vitézkedő és békességben-élő emberekhez nem egy-aránt
szabhattyuk a Christus példáját. Annak-okáért a kegyes Isten gond
viselése rendelte, hogy a világnak minden állapattyában tekéIletes
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szent emberek légyenek, kik isteni és mennyei nagy bölcseséggel
erkőlcsökbe ólcsák és életekkel kiábrázzák a Christus életének pél
dájából valami szükséges vagy alkalmatos, az ő rendek és áll a
pattyok szentségére; a töb hívek pedig, kikben a mennyei bölcse
ségnek annyi világossága nincsen, kövessék azokat a szenteket,
kik állapattyok tekéletességét elérték ; mivel ezek isteni vezetésből

sok és nagy titkokat láttak a Christus életében, mellyeket egyebek
nem látnak; sok útakat és módokat találtak a jó erkölcsök gyakor
lásában, mellyeket mások eszekbe sem vennének. Annak-okáért az
illyen szent embereket böcsüllyük, tisztellyük és emlékezetekre
Istennek innepeket szentelünk, mivel ezek nem-csak Istennek ked
ves szolgái vóltak, hanem minket-is tanítottak, bátorítottak és pél
dájokkal eszteneztek a Christus követésére, a szent életnek tekél
letességére.

A mí nemzetünk-közöt első püspök és Isten-után az egyházi
ernberek-közzűl első és nagyob fonclálója a keresztyénségnek Szent
Albert püspök és mártir vólt, kinek emlékezetire a mái napot inne
pellyük. Ezt adta lsten nékünk tűkörűl a püspöki hívatalban. Azért
én-is a jelen-való órában, először; a püspöki re11dnek méltóságát Propositio.

és fáratságos gondviselésének félelmes állapaityát megmagyarázom.
Másodszor; a Szent Albert példájából megmutatom, minémű jáságak.
kívántatnak abban) a ki üdvösségesen akarja visel11i a püspökséget.

Szent Pál apostol 1 három dologban foglallya a püspökök 1 Act. 20.v. 28.
fáratságos méltóságának kötelességét, mert össze-híván az Efesom- r. RÉSZE.
körűl-való püspököket,

ELŐSZÖR, azt mondá nékik, hogy a püspöknek vigyázni kel nem
csak magára, hanem a sokaságokra-is, mellyek-eleibe rendeltetett.
Mert a püspökök nem egyebek, hanem vigyázók ; mint megismér-
teti nevezetek : 2Ideo altior locus est positus episcopis, ut ipsi super- 2 Aug. in Ps.
intendani, et tamquam custodiant populum. Nam grcece quod dicitur 126S·Ambdr:c.~.de ac. 19m-
episcopus) hoc: latinc superintenter interpretatur, quia desuper oidet ; tate : Quid
mivel a görög szó, mellyel neveztetnek a püspökök, annyit tészen, aliud ~~isco

mint fellyül-vigyázó. A kit Isten lelki gond-viselésre választott, azt, pus;pc~~:lr/n
3 Speculatorcm, őr állás vigyázatára rendelte, hogy, 4 Speculatur cum 3 Ezech. 3. v.
Deo) Istennel-eggyüt strását állyon a nép óltalmára és veszedelme 17. cap. 33.v. 7.
távoztatására. És, mivel a vigyázót magas helyre állattyák, a püs- /~~e~·;·:.78.
pök-is magassab székben ül, 5 felső helyrűl hirdeti, a mit tudni kel • Aug. Serm.
a sokaságnak. Miképpen azért a földi paradicsom-eleibe 6 Chérubin 62. Dde Y~rbis

orruru.
Angyal rendeltetett, hogy őrizze az élet-fáját, úgy a vitézkedő 6 Gen. 3. v. 24.
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Anyaszentegyházban püspököket rendelt Isten, hogy az ő vigyá
zások lelki veszedelmektűl óltalmazza a híveket.

l l. Reg. 9. v. 9. Látóknak, l Videntcs, nevezi a Szent Irás az Isten népének
2.Par.12.v.15. tanító pásztorit, mivel azok minden-felé néznek, hogy hírt adhas
cap. 16. v. 10.
cap. 19. v. 2. sanak, ha veszélyt sajdítnak. A püspököket Pius pápa, 2 Oculos
cap. 29. v. 25. Dei Isten szemeinek' Atanasiust 3 Sanetissimum orbis oculum az
2 6. Quaest. 1. -' " r '.,. • '

cap. Oves. egesz VIlag szemenek nevezte Nazianeenus. Nissénus a püspököt,
a Nazian. Orat. 40eulum ecclesia} Anyaszentegyház szemének mondotta. Mert,
23·~:~i~r:.°st miképpen a szem egész testnek lát és útat mutatván, igazgattya
• Níssenus, ho- lábainkat, hogy el ne essünk, úgy a püspökök mennyei tudo
:;~ l~~~t~c~~~ mányok és szent erkölcsök világosságával úgy igazgattyák a

sub finem. nyájat, hogy a sok botránkozások- és lelki veszedelmek-közöt el
ne veszszünk.

5 Act. 20. v.28. MÁSODSZOR, azt mondotta Szent Pál a püspököknek, 5 hogy
Szent Lélek választya és rendeli a püspököket. Senkinek nem

6 Heb. 5. v.4. szabad, úgymond, az 6 egyházi méltóságot isteni hivatal-nélkül
felvenni. Mert ha Aaron a papi-fejedelemséget külömben fel nem

7 Num.17. v.ö, vállalta, hanem, minek-utánna Isten a száraz 7 veszsző virágozá
s Hebr. 5. v.5. sával megismértette választását; ha Christus Istentűl várt, "ki őtet

Melehísedeeh rendi n-való örökös papsággal tisztelte, szükség, hogy
senki tisztesség és jövedelem kivánásból maga indúlati- és vágyó
dási-szerént pásztorságba ne kapjon, hanem Istentűl várjon. Mert

9 Ezech. 13. v. \)hamis tanítók, a kik Istentűl rendelt hivatal-nélkül lelki-pásztor
~/3~~:.~~.~: ság gondviselésébe állanak. Annak-okáért erős csapásokkal ostorozta
4. c. 29. v. 28. Isten mind 1uOziast, ki a papok tisztibe kapott, mind llJeroboámot,
l~se. 8. v. 4. ki az alacson kösségből papokat rendelt; és megengedte, hogy,

2. Paral. 26. Q . l b fi b
v. 18.23. uteumque VO .e at} te at sacerdos,' valaki akarta, pappá lehetett.

11 3. Reg. 13. Attúl kel tehát egyházi pásztorságra választatni a püspöknek,
l22.~~:';:v.6. a ki egyedül, 12ldoneos facit ministros, alkalmatossá tehet rnennyei

áldomásival ennek a nagy hívatainak méltó viselésére. És mivel
Isten azt rendelte, hogy rninek-utánna magán elválasztotta az első

püspököket, az-után emberek-által légyen a következő pásztorok
rendelése: példát mutatott Christus, mint kel ennek avalasztásnak
lenni. Mert mikor tanítványi-közzűl tizen-két Apostolt akart ren-

18 Luc.6. v.12. delni, 13 elsőben a hegyekre ment, egész étszaka imádkozott, az
után azokat választotta, kik akkori állapattyok-szerént alkalma

14 Ibid. v. 16. tosbak vóltak, noha az-után 14 eggyik árúltatásba esett.
Ebből az isteni bőlcseség példájából két dolgot tanúlunk;

15 Act. 1. v. 24. eggyiket ; hogy a püspö k választása-előt 15 hoszszú és buzgó imád-
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5 Mich. 3. v.
ro.

Habac. 2. v.
12.

Pázmány Péter művei. VII. kötet.

kozással kel Istent kérni, hogy jó pásztort adgyon. Azért paran-
csollya atridentomi gyölekezet, 1 hogy mihent valamely püspök I Concilium

meghal, az egész megyében megparancsollya a cáptalan az egyházi Trid·
1ScDss.

R24~
cap. . e e

és világi embereknek, hogy szűnetlen könyörögjenek, hogy Isten form.

adgyon jó pásztort nyájának legeltetésére. Másikat: hogy ha ollyat
választunk az egyházi tisztre, kit a választás idején méltónak iti-
lünk: nem mí vétkünk, ha ki az-után maga gonoszságával mél
tatlanná tész i magát. Mert eszűnkben kel tartanunk a Piáto mon-
dásat, ki mikor Dienes királynak szép dícsíretekkel ajánlotta vólna
baráttyát, azzal végezte írását: 2 Hcec tibi scribo de homine, ani- 2 Plutarcb. !ib.

mante naiura mutabili ,. hogya kit dícsír: ember, kinek természete de VitiOSd~ Ve-
recun la.

változandó. Noha azért nem tudhattyúk a püspökségre választott
emberek-közzűl, ki minémü lészen: de lélek veszedelem-alat azzal
tartozunk, hogyatyafiságra, nemzetségre, emberek ajánlására és
egyéb külsó dolgokra ne nézzünk, hanem azt válaszszuk, a kit
hasznosbnak itílünk az egyházi méltóságra; mint igen tekíntetes
szókkal írva hadta a tridentomi szent Gyölekezet: 3 Martaliter pec- "Trid. Sess.

cant, nisi quos digniores, et ecclesia niagis utiles judicarint. non 24R:;;;;m~t.De
precibus, vel humano affectu, aut ambicntiutn suggestionibus, sed
eorum exigentibus meritis, prcefici curaverint. Hogy-ha azért Antí-
gonus király egy tudatlan ifiat capitánságra nem emelt, noha
sokan ajánlották és az apja vitézségét emlegették, azt mondván,
hogy, 4 Apud me, oirorum, non parentum virtutibus prtemia sunt, 4 Plutar. !ib. de

a capitánságot érdemes emberségre kel osztani, nem atyák jósá- vit~~:ad~a~re

gá ra : méltó, hogya püspökök választásában se légyen egyébre
tekíntet, hanem az Anyaszentegyház szolgálattyára. És, 5 Vce illis,
qui cedificant Sion in sawguinibus ; jaj azoknak, kik vér-szerént
való atyafiságra osztyák az egyházi tiszteket.

HARMADSZOR: a püspökök böcsülletes méltóságát és kötelességek
félelmes állapattyát akarván ismértetni Szent Pál, 6 azt mondotta, 6 Act. :JO. v.

hogy a Szent Lélek azért rendelt püspököket, hogy, Regant eccle- 28.

siam, a Christus vérével megváltott lelkeket birodalmakkal igaz-
gassák és vezessék.

A püspöki hívatal méltóságát és tisztit ismértetni akarván a
Szent Atyák, sok felséges nevezetekkel ékesítették a püspököket.

Szent Paulinus világosító, fényes lámpásnak nevezte 7 Szent 7 Paulin. cpi.

Agoston püspököt : O sal terrce, quo pracordia nostra, ne possint l. ad Augusti-
num.

sceculi vanescere errore. condiuntur ! O lucerna supra candclabrum
ecclesia posita. quce densas hcereticoruni caligines discutis ! mivel

88
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4 Eceli. 27. v.
12.

az eretnekségek és tudatlanságok setétségét elkergette. És mint a
l Judic, 7. v. madianíták, lIátván a Gedeon lámpásit, megfutamodtak és elron-

16. 20. tattak : úgy a hamis tévelygők a szent püspökök tudományának
fényességével meggyőzetnek.

Dan. 12. v. 3. Csillagoknak nevezi a Szent Lélek a püspököket: "Septen«
2 Apoc, 1. v. stellce, Angeli sunt scptem ecclesiarum, Mert miképpen a kik setét

20.
étszakán a tengeri szelektűl hányatnak, ha az északi esillagtúl nem
igazgattatnak, vagy megfeneklik hajójok a sövenyesben, vagy meg
romol a kő-sziklában : úgy a világi sok lelki veszedelmek-közöt,
ha a püspök kormányt nem tart, ha tanításának és maga-viselé-

31. Tim. 1. v. sének fényességével útat nem mutat a partra, sokan vagy, 3 Nau-
19. jragant cirea fidem, hitnek hajó-törésében vagy gonosz életnek

örvényében vesznek.
Napoknak mondatnak a püspökök. Mert miképpen a nap 4 szű-

netlen fárad és forog a főld-körűl ; az éjjeli setétséget kirekeszti;
mindeneket melegít, éltet, nevel: úgy az Isten házának gond
viselői, a püspökök, munkájokat nem kíméllik ; fáratságokat nem
szánnyák ; mindenekre terjesztik tanítások fényességét; mindeneket
melegítnek az isteni szeretetre; nevelnek a tekélletes jóságokban.

5 Paulin. epí. Eleven forrásnak nevezi Paulinus 5 a Szent Agoston püspök
1. ad Augustin. , • , O t fi t l . t -r t . t' 'tszajat : s uum, is U am aquce vwce, e uenas» j on ts ce erm, meri o

6 Pro. 10. v. dixerim. Mert ha, 6 Vena uitce, OS justi ; minden igaz ember szája
11. élet-vize forrása: méltán kifolyó kút-főnek mondatik a püspök,

7 Isai. 12. v.3. kinek tiszti és hivatallya az, hogy, 7 De fentibus Saluatoris, az
Üdvözítő Christus tengeréből mennyei bőlcseségek vizét merítvén,
azzal öntözze, nedvesítcse, gyümőlcsöztesse a sovány és száraz
lelkeket.

Végezetre: ha közönségesen a papok Isten követinek ; mennyei
áldomások sáfárinak ; a lelkek nyerésében Isten segítőinek ; világ
fondamentominak; Anyaszentegyház oszlopi nak ; lelki betegségek
orvoslóinak ; isteneknek; angyaloknak; lelki királyoknak; világ
fényességinek ; vitéz hadnagyoknak; atyáknak; véneknek nevez
tetnek, mint másut meghallák: sokkal nagyob méltósággal és böcsül
letesb hatalommal illetik ezek a nevezetek a püspököket. Mert a
püspökök nem-csak a világi rendeknek, hanem a papoknak és töb
egyházi személyeknek-is mesteri, atyái, pásztori, eapitáni. Azért
ollyan a töb papok-közöt a püspök, mint a gyűrűben a gyémánt;

6 Concil. Trid. a planéták-közöt a nap' az érczek-közöt az arany' az emberben
Sess. 24. c. 1. -r 'd' k r ' , ki
de Reformat. a fo; mivel, a tri enlonii szent gy öle ezet 8 mondasa-szerent, a l
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püspökségre választatik, Supra omnes gradus constituitur, minden
egyéb egyházi rendek-felibe emeltetik.

Mind-ezeket és valamit ezeken-kivűl mondhatnánk a püspöki
hivatalnak böcsülletirűl, rövid sommába foglalJya Szent Pál, mikor
azt mongya, hogy Isten a püspökökre bízta gond-viselését és
pásztorságát az ő nyájának. Mert valamit a Szent Doktorok hir
detnek a püspöki tisztnek felségérűl, mind abból származtak, hogy
Isten, l Posuit episcopos, regere ecclesiam DEf, quam acquisivit San- 1 Act. 20. v.

guine suo ; a püspökökre bízta birodalmát, gond-viselését, igazga- 28.

tását, annak az ecclesiá-nak, mely az Isten V ére-húllasával szerez-
tetett. Erre-nézve Szent Ignatius Mártir azt írja: 2 Reveremini epi- 2 Ignátius ep. 5.

scooum sicut Christum. Quid enim est aliuti episcopus, quam is, Tqu1a'lI' est adr r ra ianos. an-
qui omni principatu et potestate superior est? Christus hatalmával, te medium.

minden fejedelemségnél böcsül1etesb a püspökség. Mert azt mond-
hattya a püspök a híveknek: 3 Ego prcecipio, eg"O jubeo; episcopus 3 Aug. !ib. 50.

[ubet ; Christus in me jubet ; hogy amit ő parancsol, Christus pa- Homil~~ hom.

rancsollya ő-általa. Eusebius a püspökséget, "Summutn et prima- 4 Euseb,·lib. 2,

riuni episcopatus honorem, legnagyob és elsőb méltóságnak nevezi. Histor. ~ccles.
xr:»: , h óp" t .1' t ' . cap.16.mfine.Nazzanzenus azt mongya, ogy, rmcipes e pree;ee os, Z11lperzo 5 Nazian. Orat,

meo ac thr0110J lex Christi subjecit Imperium enim nos quoque geri- 17.

mus : Addo, etiam prtestontius ac perfectius. Nec dubito, quin hane
dicendi libertatem, in optimam partem accepturus sit, sacri mei
g-regis, ovis sacra,' mennyivel nagyob a pásztor juhainál, annyival
böcsülletesb a püspök minden világi fejedelmeknél; rnert ezeket a
Christus törvénye, mint juhokat a püspökök pásztorságára bízta.
Azért, 6 Nihil sublimius reperitur, a püspökségnél semmi felségesb 6 Ambros. de

nincs a Christus országában. Erre-nézve 7 Vulg'O dicitur quod impe- Dignit. Sacerd.
, ' cap. 3.

ratores sacerdotium magis opiaoerini, quam imperium sacerdoies; 7 Ambr. ep. 14.

künnyeb oly fejedelmet találni, ki a püspökséget kívánta, hogy-sem Ma~cellina'lSo-
. • '" rort. post med.

oly püspököt. ki fejedelernségre vágyódott volna. Innen vagyon,
hogya pogány császárok, Pontificos 1Naximi, papi-fejedelmekké
tétették magokat. És, a mint Szent Jeránimus írja, 8 Pretextatus 8 Hieron. epist,

pogány, római consularis azt mondotta Damasus pápának : Facite 61: ad Pamma-
, . ,chlUm. cap. 3.

'me romante urbis epzscopUrft) et era protinus christianus ; tegyetek
engem római püspökké és mingyárt keresztyénné lészek; ezzel
ismértetvén a kevély ember, hogy a püspökségben nagyob méltó-
ságot és böcsülletet isrnért, hogy-sem a fejedelmi várasnak tekin-
tetesb hívatallyában.

Ezek mind igazak, és világoson ismértetik a püspökség méltó-
88'



700 SZENT ALBERT PÜSPÖK NAPJÁN,

ságát; de az-is igaz, hogy nem-csak fáratságos nagy munkával,
hanem sok veszedelmekkel-is tellyes állapatra emeltetik, a ki püs
pökké tétetik. Mert úgy kel gondot viselnie az alatta-valókra, hogy,

l Hebr. 13. v. 1Ratíonem reddet de animabus. Isten ő-tőlle vészen számot a lelkek
2JUdit:~.·v.21. rűl. És, a mint Judit mondotta: 2Ex uobis pendet anima populi.

a papoktúl füg a kösség lelke. Erre-nézve mondotta a tridentomi
3 Trid. Sess. 6. Gyülekezet, hogy, 3 Ecclesiarum regímen, onus angelicís humeris
de Reform. c.1. jormidandum, oly terh a püspökség, melytűl az angyali erőnek-is

méltó rettegni. Hová lehet annál félelmesb dolog, hogy egy gyarló
ember, ki maga lelkére-is nehezen viselhet gondot, maga terhét
nehezen hordozhattya, maga bűneirűl nehezen adhat számot: ennyi
ezer emberekre vigyázzon? azok terhét visellye? azok számadását
magára vállallya? azokat veszedelmektűl óltalmazza?

A világi pásztorok vígyázatlansága, ha kárt tészen, oktalan
In Chrysost. állatban tészen kárt 4 és sok-képpen megtérítheti a veszett barom
2·

d
de

t
.Sacer- árrát; de ha a püspök juha elvész, nincs tehetség emberben, hogy

010.

Istent megelégítcse és a lelkek kárát megtérítcse. A világi juhászo-
kat nem szaggattya a farkas, hanem a juhokat; e mellet a juhász
künnyen megisméri a juhok nyavalyáját és úgy orvosolhattya, a
mint a szükség kívánnya; de a lelki-pásztor dolga külörnben vagyon,
mert a pokol-béli farkas nem-csak a juhokat, hanem a pásztorokat
ostromollya fő-képpen. A juhok belső nyavalyáját sokszor nem
tudhattya a püspök; és ha tudgya-is, nem bánhatik úgy a beteg
gel, rnint orvoslása kívánná, mivel az okos juhok engedetlensége

Greg. 1. Pa- akadékot szerez. Erre-nézve mondotta Szent Gergely, hogy, 5Ars est
.oral. cap. 1. artium, reg'Ítnen animarum ; minden tudományok és mesterségek

mestersége a lelkek gondviselése; az-az: noha a lelki-pásztorság
böcsülletesb minden egyéb hivatalnál, mivel arra rendeltetik, hogy
a Christus Vérével megváltott lelkek szentűl éllyenek és örök ból
dogságra jussanak; de e mellet minden mesterségnél nehezeb;
nem-csak azért, hogya kiket igazgat a lelkek gond-viselője, azok
igen változandók, szabad akaratúk, magok tetczéséhez ragaszkodók,
az engedelemre késedelmesek : hanem azért-is, hogy maga a pásztor
sokszor megcsalatik a külső gond-viselésben; oly szemes sem lehet,
hogy mindenre vígyázzon. Vígyázni kel pedig; mert rniképpen az

:xodus.28. Ó Testamentom 6 főpapja, mind mellyén, mind vállán írva hordozta
~..9i81.~:24. az Israel fiai nevét; sőt 7 köntösén az egész világ terhét viselte:
fIiP. 1.v. 7. úgy a püspök tartozik, 8 Jn corde habere, szívében viselni, mint drága

köveket, a reá-bízott lelkeket; azokért sz ű-béli aítatossággal esedezni;
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azok óltalmáért paísúl vetni magát az Isten haragja-ellen; tartozik
vállán hordozni fáratt juhait, és nagy tűréssel, atyai intések-, kegyes
tanítások-, üdvösséges vígasztalások-által, mindenek terhét viselni.

Oh mely nagy terh, oh mely félelmes hivatal a lelkek gond-
viselése! Mikor Isten Moyses-te bízá választott népének vezetését,
sok-képpen menté magát; 1 alacson állapattyát, tudatlanságát, kevés l Exodus. 3. v.

hitelét, nyelvének rebegését mind elő-forgatá; és minek-utánna nem ca .1~..v~~·. ro,
lévén helye mentségének, fel kelle vállalni a bajos tisztet, menyiszer p

könyörgött Istennek, hogy rnencse-meg a gond-viseléstűl, mert továb
el nem viselheti? Végre azt mondá: Uram, ha külörnben meg nem
menekedhetem, "Tnterficias, ölly-meg inkáb, hogy-sem a tisztben 2 Numer.ll. v.

maradgyak. Ha illyen szent és mindeneknél szelideb ember ennyire 11. 14. 15.

sajnállotta a gond-viselés terhét, mí tehát szegény bűnösök med-
gyünk?* Valaki a püspökség terhe- és veszedelme-alat nem nyeg:
vagy nem érti kötelességét; vagy béres lévén, 3 Pascit semet ipsum, 3 Ezech. 34. v.

csak maga dücsösségét keresi, csak magát legelteti, nem nézvén 3.8.

a püspökség hivatallyára.
Mit mongyak Szent Pál-rúl? Azt írja, hogy, 41n timore et tremore 41. Cor. 2.v.3.

multo fui) nagy félelemmel és reszketéssel viselte tisztit. Szent Isten!
A harmadik égbe ragadtatott és isteni bőlcseséggel tellyesíttetett
ember reszketve félt, hogy a lelkek gondviselésében fogyatkozást ne
tégyen: medgyűnk rní szegények, kik túdatlansággal és emberi fogyat
kozásokkal megkörnyékeztettünk? Ha kinek-kinek csak a maga lelke
gond-viselése, 5 Metum et tremorem. félelmet és reszketést kíván: SPhilip.2.v.12.

hát medgyenek, a kik sok ezer lelkek gond-viselésére kötelesek?
Rettenetes dolog, a mit illyen szókkal írva hagyott Arany-szájú

Szent János: 6 Non temere dico, sed ut sentio : non arbitror, inter 6 Chrysostom,

episcopos maltos esse, qui salvi jiant, sed multo plures, qui pereant ,. Hom.3 j inAc~a
nem hiszem, hogy sokan üdvözűlnek a püspökök-közűl ; hanem ~~~~t~~~::~
sokkal többen elvesznek; mert gyakran, a kik nem kárhoznának
magok vétkeért, azokért kárhoznak, kiket fenyítékkel nem tartóztat-
nak a bűnöktúl. Kemény mondás ez, melyre méItán haja szája
felálhat minden püspöknek.

Értették ezt a püspöki állapatnak félelmességét a régi Szentek,
azért a püspökséget úgy kerűlték, mint a halált. Arany-szájú Szent
János 7 hat könyvet írt a papságrúl, mellyekben azt állattya, hogy 7 Chrysost. de

a kitűl lehet elfusson, elbújdossék inkáb, hogy-sem a püspökséget Sacerdotio.

felvegye. Mert ha Saul 8 és ő-maga Christus a világi fejedelemség- 8 I. Re
2
g
2.1ü. v.

• A. m. hova menjünk, mit csináljunk. Joan. 6. v. 15.
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előt futottak és rejteket kerestek, sokkal méltób, hogy a püspök
ségtűl fussanak az Isten szolgái; mivel noha a püspökség szent
dolog, de sok lelki veszedelmekkel környékeztetile Szent Ambrús,
Szent Gergely és töb isten-félő nagy emberek sok bújdoklással
kerűlték, hogy püspökségre ne emeltessenek. Szent Nilammon

1 Sozom. lib. 8. pedig 1 inkáb meg akarván halni, hogy-sem püspökséget viselni,
cap. ~9. Chri- sok könyörgéssel nyeré Istentül, hogy amely nap püspökké kel

stop orson. lett lenni, térden-álva imádkozva, lelkét Teremtőjének kiadná.
IL RÉSZ~. Lássuk immár a Szent Albert példájából , minémü jóságok

kívántatnak leginkáb a püspökökben.
2 Hicr.ep.84.ad Szent Jerónimus-után Szent Gergely 2 oly tekélletességet kíván
°cceanum. c. 4. a püspökben, Ut ad ejus comparationem, recte grex ceteri nomi-

regor. 2. Pa- rr

stora1. cap. L nentur ; hogy ő-hozzá-képest igazán juhoknak mondassanak egye-
bek, az-az, menyivel böcsülletesb, okosb, értelmesb juhainál a
juhász, annyival kel a püspöknek tekéIletes erkölcsökkel meg
előzni a községet. Azért, ha a barom-őrzés nem barmot, hanem
okos embert illet, az emberek pásztorinak-is , noha nem termé
szetben, de tudományban, szentségben, tekéIletes jóságokban meg
kel a töb embereket előzni, angyaloknak kel lenni, mint-hogy a

3 Apoc. 2. v. L Szent Lélek 3 sokszor angyaloknak nevezte a püspököket.
s. :.2i.~~·2~·. 3. Miképpen csak fejünkben és nem más tagokban találtatnak-

együt az öt érzékenségek, mellyek szükségesek a test gond-viselé
sére, úgy az Anyaszentegyház gond-viselőjében minden tekélletes
jóságoknak eggyüt kel lenni, hogy ő-benne tellyesedvén, a mit

4 Eccli. 44. v. 4 Salamon Abrahám-rúl mondott: ne találtassék az alatta-valók-
20. közzűl , ki hasonló légyen hozzá az lsten akarattyának tellyesí-

51. Reg.9.v.2. tésében, hanem mint Saul 5 rninden vitézinél magassab vólt, úgy
a püspök meghaladgyá juhait mennyei tekélletességekkel. Mind
azáltal, a mint azok a szent állatok, mellyek az Isten szekerét

6Ezech.1.v lU. vonták, négy ábrázatot viseltek, 6 emberi orczát, sas formát, ökör
Apoca1. 3. v.!. hasonlatosságát, oroszlány képét, úgy a püspökben négy jóság

7.24. kívántatik fő-képpen: előszór, hogy emberi állapathoz illendő alá
zatosságban tarcsa magát. Másodszor, hogy mint a sas, égbe röpűl

lyön, mennyei értelemmel és erkőlcsel. Harmadszor, hogy a mun
kák igáját fáradatlanúl viseIlye, mint az ökör. Negyedszer, hogy
az Isten ellenségivel és a világra áradott gonosz vétkekkel orosz
lányhoz illendő bátorsággal harczollyon.

ELSÓ fondamentoma és gyökere a püspök jóságinak : a gyarló
és romlandó emberhez illendő alázatosság, mely zabolán tartya,
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hogy a méltó ság nagy-vóltátül hiuságra ne ragadtassék, 1 Magna 'Bern.SermA.

prorsus et rara virtus, humilitas honorata; ritka dolog a böcsül- in ~~~ill~~ce
letes hivatalokban az alázatosság. Maga mint a menyben szikrázó
csillagok mennél magassabbak, annál kissebbeknek mutattyák ma-
gokat, noha nagyobbak a hóldnál és napnál, úgy az emberek-
közöt, mennél valakit töb áldomásokkal látogatott Isten, mennél
nagyob méltóságra emelt, annál inkáb kelene öregbedni benne az
alázatosságnak.

Erre kötelez a Szent Lélek, mikor azt parancsollya: 2 Quanto 2 Eceli. 3. v. 20.

magnus es, humilia te in omnibus, hogy mennél nagyob vagy,
mennyivel töb gazdagságot, böcsülletesb hivatalt, nagyob bőlcse-

séget, tekélletesb szentséget ajándékozott Isten néked, annál inkáb
megalázd magadat. A mely oszlopot a Salamon templomának erős-

ségére és ékességére csináltatott Isten, azt mongya a Szent Irás,
hogy, "Intrinsecus cava erat, belől üres vólt. Az oltárrúl-is, mellyen 3 Jer. 52. v. 21.

áldoztak, azt parancsolta, hogy, Intus vacuum, belől hézag légyen. Exod, 38. v. 7.

Mert akár-ki minérnü 4, erős oszlop, akár-minérnü szépen ékesíttetett 4 Gal. 2. v. 9.

oltár légyen az Isten házában, de belől szemlélvén magát és meg
gondolván, mí vagyon benne, meg kel ismérni, hogy üres hézag
és haszontalan magátúl.

Meg kel azért ismérni az igaz püspöknek, hogy ha rm JO
vagyon benne, Isten adományából vagyon, ki a végre bízta reá
javait, hogy giráival kereskedgyék és ne tékozollya, hanem, 5 Cum 5 Luc.19.v.23.

usuris, nyereséggel megtérítcse, és mennél töb jót vészen Istentűl,

annál nagyob adósságba esik, annál nagyob hívséggel és szolgá-
lattal tartozik. Ha esztelennek tartanők az áros-embert, ki abban
kevélykednék és azért áIítaná magát böcsülletesbnek, hogy száz-
ezer forinttal adós, noha csak ezer forint fizetésére sem elégséges,
vagy azért álítana másokat magánál roszszabbaknak, hogy keve-
seb adósságban vannak, sokkal esztelenb, a ki abból vészen okot
a kevélységre, a miből földig kellene magát alázni. Mert ha az
isteni jó-téteményekért annyival adós, hogy meg nem fizetheti,
nem illik adósságának nagy-vóltában kevélykedni.

Azt-is eszében tartya az isten-félő püspök, a mit a Szent Irás 6 61. Tim. 6. v.4.

világoson tanít, hogy a kevély, Nihil scit, tudatlan, sőt a Szent
Pál mondása-szerént 7 kész bolond, melyre nézve, minek-utánna 7 Rom. 1. v. 22.

Szent Dávid kevélyen mustráltatá népe sokaságát, eszébe-vévén
magát, azt mondá: 8 Stulte egi nimis, hogy igen nagy bolondsá- 82. Reg. 24. v.

got cselekedett. 10.



704 SZENT ALBERT PÜSPÖK NAPJÁN.

Tudatlansága a kevélyeknek abban vagyon, hogy sem ma
gokat, sem azt, a miben kevélykednek, nem tudgyák micsodák.
Lehetetlen, hogy kevély légyen, a ki maga testi és lelki fogyat
kozásit által-érti, rnint másut megmutattuk, lehetetlen, hogy valami
javában felfuvalkodgyék, a ki érti a világ javainak állapattyát.

Opes. Gazdagságodban kevélykedel-e? Jaj ki tudatlan vagy! Hiuságok
eszközi, búsulások tővissei, nyughatatlanságok palléri a gazdag-

l 1. Tim. 6. v.D, ságok, mellyeknek, ha l csak kívánása-is ördögi kísértetbe és örök
veszedelembe ejthet, minémü veszedelmeket szerezhet bírása?
Künnyeb a tevének tő-fokon által-bújni, hogy-sem a gazdagnak
üdvözülni. És a ki megtekínti, mely kevés része a világnak, a
mit ő bír, nem kevélységre, hanem alázatosság mélységére vehet

Scientia. okot gazdagságából. De talám tudományod nagy-vóltában dicse
kedel? Ah tudatlan! Menyivel túdósb nálIadnál egy kárhozott
ördög? Nem halIottad-e Aristoteles-tű!, hogy ollyan a mí értel
münk a tudományokhoz, mint a bagoly szeme a nap súgárihoz?
Socrates, a ki minden élő embereknél túdósbnak itíltetett, azt
mondotta: Hoc unum scio, quod nihil scio ; hogy egyebet nem
túd, hanem, hogy semmit nem túd. A régi bőlesek mondása az-is,
hogy, Qua: scimus, minima pars sunt eorum, qua: nescimus ,.
akár-ki mely túdós légyen, minden tudománya egy kis részeeskéje
annak, a mit nem túd, mert ezer annyit nem túd, amenyit túd.

21.Cor.8.v.2. Azért, 2Qui se existimat aliqüid scire, nondum cognovit, quomodo
oporteat eum scire; valaki tudományában felfuvalkodik, nem-csak
semmit nem túd; de azt sem érti, mint kel a tudományhoz jutni.

Sanctiias, Talám szent életed és tekélletes erkőlcsöd emel kevélységre? Bez-
zeg, tudatlan vagy. Vagyon-e híreddel, hogy a szentség nem lehet

3Aug.Serm.59. alázatosság-nélkül? 3Qui melior, sine ulla dubitatione humilior ;
~~r~el~~~~:: valak.i, sz~nt, aláz.atos; ~~laki .kevély, abban szentség n~m le?et.
4 Luc. 18.v.l0. Sok JO volt 4 a dicsekedo farisceus-oesv, de szent nem volt, rnivel

alázatos nem vólt; sőt minden jó erkőlcsét megmocskolta és elron
fi Aug. ep. 56. totta kevélységével. Mert, 5 Cetera vitia in peccatis, superbia etiam
ad Dioscorum. in recte [actis, timenda est: ne illa, quce laudabiliter facta sunt,

ipsius laudis cupiditatc amittantur ,. a kevélység a tekélletes csele
6 Aug. in Psa!. kedetet-is megrútíttya. Azért, 60mnia vitia in male factis timendo
58. CondC. 2. in sunt: superbia in bene [aciis plus metuenda est ; a töb bűnöktű1 ame 10. J l

gonoszban kel félni, a kevélységtűl leginkáb a jó cselekedetekben.
Bolondsága abban ál a kevélynek: mert úgy cselekeszik, mint

a kinek tudgyuk, hogy semmi e nincsen, hanem imit-amot, kevés
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üdőre kőlcsön kéregetett köntöst, ezüst-marhát és egyéb ékes
séget, és azokban púposkodik, mint magáéban. Valami java
vagyon embernek, mind Istené: 1 tulajdonunk csak a bűnök és 11. Cor. l. v.4.

fogyatkozások. Azért, ha eszűnk vagyon, a nem-miénkben nem
kevélykedünk.

Értették ezeket az Isten szolgái; azért, mennél nagyob szen-
tek voltak, mennél Istentűl fellyeb magasztaltattak, annál inkáb
megalázták magokat. Dávid; hatalmas király lévén, magárúl azt
mondotta: 2 Ego sum vermis et non homo; opprobrium hominum 2 Psa!. ll. v. 7.

et abjectio plebis : hogy ő féreg, nem ember; söpreje és elvetett
szemete mindeneknek. Salanton oly bőlcs vólt, 3 hogy sem előtte, 33.Reg.3.v.12.

sem utánna túdósb nem találtatott: még-is azt rnondotta, hogy Ő cap. 42. v. 29.

4 egy kis tudatlan gyermek, ki csak járni scm túd, ha Isten nem 43. Reg. 3. v. 7.

segíti. Szent Pál azt írta magárúl, hogy ő a keresztyének-közöt
utólsó, a gonoszak-közöt első. Szent Agoston; nagy alázatosság-
gal, világ-eleibe terjesztette ifiúságának feslettségét, vénségének
tudatlanságát. Szent Jerónimus-túl csudálkozva hallók, vénségének
sanyarú penitencziái-közöt, minémű buja indúlatokkal, Lib'idinum
incendia bulliebant, gerjedezett. Sőt ő-maga Szent Pál, hogy a
kevélység-ellen bátorságosban óltalmazná az alázatosságot, világ-
előt megvallotta, hogy testében oly indúlatokat érzett, mellyek,
"Capiiuani, fogva-vonszák a bűnre; és, Stimuli carnis. 2. Corinth. 5 Rom.7. v. 20.

12. v. 7. a testnek eszteni arczúl csapdossák őtet; az-az (a mint
Szent Ambrús, Hilarius; Gregorius és töb doktorok írásival
bizonyíttya Szent Ágoston), 6 buja indúlatok gyújtogatták testét: 6 Au?,. 6. contra

7Q' t ho d' d t " '11 r tit . b t 2 Julian. c. 11U'lS nos rum e zcere au ere, n'lS't 'l e conf« er: non eru eseere . 7 Aug. Psa!. 58.
Ha ezeket magárúl nem írná Szent Pál; senki nem merné mondani, Conc.2.

hogy a harmadik égbe ragadtatott Apostolt pofon-verték az éktelen
indúlatok. De a mely Isten inkáb akarta, hogy Szent Péter elessék
és alázatos légyen, hogy-sem Christus tagadása-nélkül magának
nagyot tulajdonítván, kevélyen maradgyon : Szent Pál-ra-is kísértete-
ket bocsátott, hogy alázatosságban maradna. Mert merészszen írja
Szent Ágoston; 8 hogy, Superbis continentibus expedit cadere, ut in 8 Aug. Serm.

eo 'tp'so; in quo se extoliuni, humilientur ,. a kevély szűznek hasz- D
53• ?c. Verbis

orruru. versus
nosb megesni és alázatosságban maradni, hogy-sem szűzességéből finem.

ördögi kevélységre jutni.
Mivel azért ily szükséges az alázatosság a méltóság-béli

emberekben; Szent Albert egyházi fejedelemségét az alázatosság
gyökerén és mély fondamentomán éppítette. Mert a prágai püs-

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 89
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Ut asino
lEsopi, mys

teria portanti.

pökség tisztit és méltóságát nem maga dücsösségeért, nem azért
vette-fel, hogy az emberek őtet böcsüllyék, csudállyák, magasztal
lyák; mert ez merő hiuság, hanem, hogy az Isten tisztességének
terjesztésére, a tudatlanok tanítására, a vétkek rontására, a pogá
nyok térítésére, a keresztyének vezérlésére szolgálna hivatallyának
méltósága, tisztinek böcsűllete.

Elsőben azért: mind egyházi állapattyát, mind egyéb lelki és
lPsal.113. V. 9. testi javait Isten ajándékinak ismérvén, semmit magának l nem

D
Non

. nobitS tulajdonított, semmiben nem dicsekedett mint sajáttyában, hanem
orntne, e c. •

Istent dícsírte és dücsöítette mindenekben. Es látván, mely nagy
futam attai gyarapodott a keresztyén hit az ő tanítása-után, sok-

-21. Cor. 3. v. 7. szor azt kiáltotta Szent Pál-lal: 2 semmi a plántáló, semmi az
öntöző; csak Istentűl vagyon nevekedése minden jónak.

Mikor az emberek böcsül1ettel illették őtet, sokszor azt mon
dotta magának: Non tibi, sed religioni,. nem néked tészik ezt a
tiszteletet, hanem a keresztyén hitnek, mellyet hirdetsz, és Istennek,
a ki követségét viseled. És, rnikor az emberek legnagyob tisztes-
séget tettek néki, Istenhez emelvén szívét, ama Szent Királynéval

3Esth.14.v.16. azt mondotta: 3 Domine, tu scis necessitatem meam, quod abominor
18. signum superbke et gloriee mece : et nunquam leetatus sum, nisi in te;

én Uram Istenem, te tudod, hogy a te szerelmed kénszerít engem
ennek a böcsül1etes állapatnak viselésére, mert a magam dücsös
ségét és gazdag öltözetit magamra-nézve gyűlőlöm, és semmin
nem örűlök, hanem csak te-benned és te-éretted.

Másodszor: a híveknek gyakran azt mondotta Szent Pál-lal:
42. CorA. v. 5. 4.Nos servi vestri : "Omniun» me servum feci ; hogy szolgája azok
51.Cor.9.v.19. nak, a kik gond-viselésére bízattak. A kik őtet leborúlva tisztelték,
6 Act. IO.v.26. sokszor úgy szóllott nékik, mint Szent Péter: 6 Surge et ego homo

sum ; kellyetek-fel, én-is csak ember vagyok. És Szent Ágoston-nal
7 August. Serm. 7 e képpen beszéllett halgatóinak: Nos, qui videmur de superiori
62·

Dde
~e~bis loqui loco, cum timore sub pedibus vestris sumus: quoniam nooimus,

ormni.
quam periculosa ratio, de ista quasi sublimi sede, reddatur ,. noha
magassab székben ülök, magassab helyrűl szóllok : de félve és
rettegve, legkisseb halgatóim lába-alá vetem magamat: mert tudom,
mely veszedelmes szám-adással jár a felső székben-ülés.

MÁSODIK jósága a püspöknek; hogy sashoz hasonló légyen.
A természet-visgáló bőlesek írásiban sok dolgokat olvasunk a sas
rúl; de azoknak békét hagyván, a Szent Irás öt tulajdonságit
említi a sasnak, mellyek a jó pásztor erkőlcsét oktattyák : 1. A sas,
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lElevatur: in arduis ponit nidusn, in petris, atque inaccessis rupibus I Job, 39. v. 27.

manet; egyéb madaraknál fellyebb röpűl az égbe, örömesben sem- 28.

mire nem függeszti nézését, mint a napra, mellyet nyitott szemmel,
pillantás-nélkül szemlélhet; fészke és lakó-helye néki a nagy magas
kő-sziklák. A jó püspök földi kívánságok-felibe emelvén lelkét, a
mennyei jókat, az igazság napját, az örök dücsösséget szemléli.
És ha testtel még most nem lehet, lélekkel égben lakik, a veszendő

világ javait semmire bőcsülvén ; értelmét a mennyei jók elmélke
désével, akarattyát azoknak kívánságával tellyesíti. 2. A sas, noha
fen-röpűl és csak-nem égben lakik, de úgy nézi az eget, hogy,
2 Inde contemplatur escam : ubi fuerit cadauer, statim adest ; alá-is 2 Job, 39. v. 29.

tekint onnan és hólt testet látván, arra oly sebessen röpűi, hogy ~~: ~:~: ;~: ~:
mikor a Szent Irás valaminek szokatlan gyorsaságát akarja jelen- 37.

teni, azt mongya, 3 hogy oly sietve jár, mely hamarsággal röpül 3 Job, 9. v. 26.

a sas az eledelre. A jó püspök nem-csak a mennyei dolgok szem- ~:~::.4i.v~~~:
lélésében gyönyörködik és nyugszik, mert hivatallya-szerént köteles,
hogy másokra-is vígyázzon. És mivel az emberek annyira merűl-

tek a bűnökbe, hogy lelki halottakkal tellyes a világ, mihent eszébe
vészi bűnben meghólt juha veszedelmét, sietséggel hozzá-röpűl, azt
orvosoIlya, ségéti és eleveníti. 3. A sasrúl mongya Moyses, "hogy 4Deut.32.v.11.

a tudatlan és gyenge-szarnyú fiait nem-csak előttök röpűlve, hanem
hátán hordozva röpűl1ésre taníttya. A jó püspök szent élet példájá-
val, oktatásával, segítésének bátorításával, tanításának igazgatásával
szoktattya és izgattya fiait, hogy a gyermekséget elhagyván, földi
kívánságokból kitisztúlván, szárnyokon járjanak, égbe röpűllyenek,

mennyei erkölcsökbe öltözzenek. 4. A sasrúl írja Ezechiel, 5 hogy 5 Ezech. 17.

szárnyára kerekedvén, a Libanus hegyén termett Cedrus velejét és v.3.

vőlgyét kiszedvén, az Igéret földébe horgya. A jó püspök aítatos
könyörgésivel mennyei áldások szentségit nyeri Istentűl és azokkal
gazdagíttya az Anyaszentegyházat. 5. A sas vénségre jutván, újon-
nan megifíadik, 6 Renovabitur ut aquila, juventus mea. Mert azt apsaLl02. v.5.

írja 7 Szent Ágoston, hogy az ag sas felső orra annyira megnő 7 Aug. in Psal.

vénségében, hogy béfedvén száját, nem ehetik és az éhség-mlat ~~~'~e~~av:~~~
elszárad és erőtlenedik, hanem addig veri az orrát kő-sziklához, tur sicut aqui-

hogy végre eltörik a felső orrának horgas darabja és akkor enni Ire, etc.

kezdvén, megújúl és meghízik. A jó püspök-is azon vagyon, hogy
gyakran magát ébreszsze és vastagítcsa, rontogatván siralmas pcni
tencziákkal minden-napi fogyatkozásit.

Illyen sasok a jó püspökök; illyen vólt Szent Albert, ki hogy
89*
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csendeszben felemelné lelkét a mennyei elmélkedésekre, öt egész
esztendeig clastromba rekeszkedett, ot csak Istennel beszéllett. Az
után, mint az éh sas, nagy gyorsasággal Cseh-országot, Magyar
országot, Lengyel-országot, Prussiát, Livoniát által-járta és a tudat
lan pogányság setétségébe merűlt lelkeket kereste.

De jaj, mely igazán írja Szent Jeránimus, hogy, Non omnes
episcopi) sunt episcopi) nem rriind püspökök, nem mind sasok, a kik
püspök nevet viselnek. Sokan ollyanok, mind az sztrusz-madarak,

I Job, 39. v.13. kikrűl azt mongya a Szent Irás, hogy 1 szárnyok vagyon, de ezek
s. Gregor. ibi. őtet a földrűl fel nem emelik; nem ülik, hanem porban hadgyák

tojásokat, és mikor a verő-fény kikőlti fiokat, semmi gondot nem
viselnek azokra. A gond-viseletlen püspökben a tudomány és hata
lom szárnya megvagyon, de ezekkel nem él a juhok javára, a
keresztségben szűlt fiakra gondot nem visel, hanem vesztében
hadgya őket, ördögi kísértetek- és világi rornlások-közöt.

HARMADIK tekélletessége a jó püspöknek abban ál, hogy az
ökör hasonlatosságát magában kiábrázza, nem az oktalan tudatlan
ságban és baromhoz-illendő erkőlcsökben, hanem abban, hogy fárad
hatatlan munkával száncsa keménységét, viseIlye terhét, vonnya
igáját az alatta-valóknak. Ah, ki bajos törődéssel és szűnetlen

2 Gen.3l. v.40. vígyázással jár a lelki-pásztorság! Ha a juhok pásztora 2 éjjel
nappal, hévben hidegben nyughatatlankodik, mennél töb vígyázást
kíván a lelkek gond-viselése P Elsőben azért: tartozik a püspök
gyakor és buzgó könyörgésekkel és szent áldozatokkal segíteni

3 Hebr. 5. v. 1. Isten-előt a reá-bízott lelkeket. Mert, 3 Omnis pontifex) pro homini
bus constituitur, ut offerat et sacrifieia pro peccatis; minden püspök
azért választatik, hogy tekéIletes szolgálatokkal engeszteIlye Istent;

4 Deut.O.v. 18. és a mint szól a Szent Irás, "hogy könyörgésivel kő-fal-gyanánt

~:,:.\13.vp:~~: Isten-eleibe vesse magát és megtartóztassa haragját. Másodszor:
105. v. za.roa. köteles a püspök, hogy azt cselekedgye, a mit Szent Pál) ki,

2. v. 17. Visitavit fratres per cunetas eiuitates. quomodo se habeant ,. Aetor.
15. v. 30.,. meglátogatta minden várasokban a híveket, mint visel
ték magokat. Tartozik azért a püspök, hogy az alatta-valókat
gyakran látogassa és azoknak nem-csak lelki szükségekre gondot
visellyen, hanem, értéke-szerént, a nyomorúltak testi fogyatkozá
sit-is segítcse. Mert bizonyos, a mit Aristóteles írásban hagyott:

5 Aristot.l.Oe- "Oculus domini saginat equum ; vestigia domini. optinucm agro
conorn, cap. 6. sterquilinium,. hogy az úr szeme hizlallya a lovat, az úr lába

nyoma kövéríti a szántó-földet. És sokakban bétellyesedik, a mit
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Szent Jób érzett, hogy, 1 Visitatio tua eustodivit spiritum meum, I Job,10.v.12.

mikor Isten az ő szolgái-által látogattya nyáját, nagy veszedel-
mekből kiszabadúlnak. Harmadszor: az-is a jó pásztor tiszti, hogy
tanítcsa és oktassa, vígasztallya és rettencse, ébreszsze és izgassa
az alatta-valókat 2 és el ne fáradgyon a munkában, hanem gyakorta 22.Par.15.v. 7.

szeme-előt forgassa, hogy, Erit merces operi suo, nagy jutalma
lészen fáratságának, mivel Isten arra kötötte magát, hogy jutalom-
és fizetés-nélkül nem hadgya, 3 a ki csak ajtaját megnyittya-is az 3 Malach. 1.

ő házának, csak gyertyát gyújt-is az ő templomában. v. 10.

Bezzeg Szent Albert méltán viselte az ökör ábrázatot, mivel
fáradhatatlan vólt a puszta gyepek szántásában, a vak pogányság
terhének viselésében, soványságának sírosításában. Annak-okáért
annyi új földet forgatott és a Christus magvának gyümőlcsözésé

hez készített, menyit egyebek el sem járhatnak. Cseh-országot,
Magyar-, és Lengyel-országot, Prussiát és egyéb tartományokat
kimondhatatlan bajjal, törődéssel és fáratsággal a setét pogányság
ból evangeliomi fényességre hozta. Mert gyakran eszébe jutván,
hogy 4 Christus nem azért jött e világra, hogy néki szolgállyanak, 4Matt. 20.v. 28.

hanem hogy ő fáradgyon egyebekért és oly szorgalmatoson fárad-
gyon, hogy sokszor 5 csak kenyér ételre-való üdőt sem talált: a 5 Mar. 3. v. 20.

Christus szereteti, 6 Ursit, annyira esztenezte Szent Albertot, hogy 61. Cor. 5.

semmi nyugodalmat nem engedvén magának, tellyes életét fárat- v. 14.

ságban tőltötte.

Bezzeg nem illyenek ama püspökök, kik-ellen Isten Zacharias
Proféta-által panaszolkodik, hogy, 7 Derelieta non visitant ,. dispersa 7 Zach. 11. v.

non qucerunt': contrita non sanani ; quod stat, non enutriunt: et 15. 16.

carnes pinguium comeduni : az igye-fogyottakat nem látogattyák ;
a bújdosottakat nem keresik; a romlottakat nem gyógyíttyák ; a
fenn-állókat nem vastagíttyák : hanem a juhok kövérét észik, Egy
szóval, 8 Pascunt semetipsos , nem a juhokat legeltetik, hanem 8 Ezech. 34. v.

magokat hizlalván, vesztében hadgyák a Christus Vérével meg- 2. 8.

váltott nyájat. Az illyenekre jajt kiált Isten: 9 O pastor et idolum, 9 Zach. 11. v.

derelinquens gregem ! gladius super brachium ejus : brachium ejus 17.

siccabitur ; oculus obscurabitur ; oh mely úndok bálvány az a pász-
tor, ki elhadgya nyáját! Nem pásztor ez, hanem vász; mert noha,
Habet vasa stulti pastoris, mint a szalrna-vászt felőltöztetik ember
ruhába, úgy külső őltözete püspököt mutat, de nincsenek benne
az eleven és igaz pásztor cselekedeti; mert karjok vagyon, de
megszáradott ; szemek vagyon, de rnegsetétedett, rnivel nem láttyák,
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a mire kötelesek; nem élnek hatalmokkal, mellyet Istentűl vettek
l Isai. 56. v. a hívek éppűletire, hanem mint a néma ebek, 1 Non valentes iatrare,

10. dormientes et amontes somnia .. restellik az ugatást; puha tunya
ságnak ereszkednek és álomban merűlnek. Maga, ha Isten Ádámot

2 Gen. 2. v. 15. azért vitte paradicsomba, hogy, "Operaretur, munkálkodnék, a püs
pököt-is azért helyhezteti az Anyaszentegyház lelki paradicsomába,

3 Rom.1Z. v.8. hogy, 3 Pra-sit in sollicitudine, szorgalmatos légyen a gond-viselés
ben; mert igazán Opus-nak, munkának és fáratságos kötelességnek

'I.Tim.3. v.L nevezi Szent Pál 4 a püspökséget, nem henyélésnek és mulatságnak.
NEGYEDIK és utólsó kötelessége a jó püspöknek; hogy orosz

lány-orczát és erkölcsöt visellyen ; nem a dühös haragban, a kegyet
len szaggatásban, a szelídűlhetetlen feneségben, a rettenetes ordí
tásban ; mert a püspököt nem egyszer és nem lágy szóval eltíltotta

ó 1. Tim. 3. v. 3. Szent Pál a haragosságtúl és verekedéstűl; 5 Episcopuni oportet
Tit. 1. v. 7. esse nott litigiosum, non iracundun), non percussorem .. hanem,

Először: abban légyen oroszlány a püspök, hogy félelem
néikül ellene-állyon a ragadozó farkasoknak, mellyek a nyájat vesz

61. Reg. 17. v. tégetik. ÉS miképpen Szent Dávid 6 juhász-korában az oroszlányok-
34. kal és medvékkel bajt víjt juhai óltalmáért, úgy a lelki-pásztor,

7 Prov. 28. v.1. 7 Quasi leo confidens. absque terrore, oroszlányhoz illendő bátor
sággal szembe-állyon és halálos bajt víjon azokkal, kik juhait
mardossák és szaggattyák, hamis tanításokkal, csalárd hitegetések
kel, eretnekségek híntegetésével.

Nagy szeretet kívántatik attúl, a kire Christus juhait bízza.
8 Joan. 21. v. Azért mikor Szent Péter-re adá a pásztorságot, 8 elsőben azt kérdé

16. tőlle, ha szereti őtet, Plus his? minden Apostolok-felet? Ismértet
vén ezzel, hogya pásztorban nagyob szeretetnek kel lenni, hogy
sem mind eggyüt a juhokban. És hogyajuhokra terjedne a Szent
Péter szeretete, nem azt mondá néki Christus, hogy legeltesse a
maga juhait, hanem Pasce oves meas, hogy az ő juhait legeltesse;
eszében tartván, hogy nem tulajdoni néki a juhok, hanem a fő

pásztor szolgája lévén, Christus juhaira visel gondot; és oly juhaira,
mellyeket Vérével váltott; azért méltó, hogy ő-is szeresse azokat,
ha a Christust szereti. És mivel annál nagyob szeretet nem lehet,

9 Joan. 15. v. mint ha ember életét elfogyattya valakiért: 9 azt kívánnya Christus
10 Joa~.3.1O. v. a jó pásztortúl, hogy oroszlányi bátorsággal, 10 Animam ponat pro

ll. ouibus, életét letegye a juhok óltalmáért.
Másodszor: oroszlány légyen a püspök a veszedelmes bűnök

zabolázásában. Mert nem elég, hogy a külső dühösöktúl óltalmaz-



SZENT ALBERT PÜSPÖK NAPJÁN. 711

tass ék a nyáj, hanem a dögös vagy rühes juhok veszedelmétűl-is

kel azokat őrizni. Miképpen az Isten szekrényében Inem-csak manna 1 Hebr. 9. v.4.

vólt, hanem veszsző-is; miképpen 2 Aarol1t és a töb papokat első- 2 Exodi. 29. v.

ben olajjal kenték-meg, de az-után fülöket, kezeket, lábokat, vérrel 20. 21.

öntözték : úgy a püspök köteles arra, hogy nem-csak tanításának
édes manna-jával gyönyörködtesse és követésének olajávallágyítcsa,
hanem, hogy, 3In virga ) néha fenyíték veszszejével , bűntetések 3 1. Cor. 4. v.

sanyarúságával tisztogassa juhait. Az igaz samaritanus-sal, 4 ne 4 Lu:' \0. v.
csak olajt, hanem bort-is öncsön a sebekbe. Egy-szóval: azt írja 34.

Szent Bernard, 5hogy az igaz püspöknek oly oroszlánynak kel 5 Bern.lib. 4.

lenni, Qui regibus Joannem exhibeat: cegyptiis Moysen ,. fornican- de ConSi:erat.

tibus Phinees ; Eliam idoloiatris ; Elisceum. aoaris; Petrum mentien- cap..

tibus; Paulicm blasphemantibus ; negotiantibus Christum ; minémű vólt
Keresztelő János 6 Herodes-ssez, kinek latorságát feje vesztéséveJ 6 Matt. 14.v.4.

megdorgálta; minémű vólt Moyses 7 Faraó-ellen, kinek rabságából 7 Exod. 7. v. 1.

az ártatlanokat nagy csapások-által kiszabadította; minérnű vólt
Finees 8 a paráznák-ellen, kiket haladék-nélkül megbűntetett; mi- 8 Num. 25.

nérnű vólt az Achab király-után indúlt bálványozók-ellen 9 Illyés 9 3. ;~ ~·18. v.

Proféta, ki a hamisságot meggyőzvén, a gonosz tanítókat elfogyatta ; 23.
g40.

minérnű vólt Eliseus 10 az Isten ajándékával kereskedő fösvény 10 4. Reg. 5. v.

Giezi-hez, kit poklossággal rontott; minémű vólt Szent Péter II Ana- llAct:r~5.v.5.

nias-ellen, kit hazugságáért megőletett; minémű vólt Szent Pál
12 az Isten-káromló Hymenceus-ellen, kit ördögnek adott; minémű 12 1. Tim. 1. v.

vólt Christus a kalmárok-ellen, kiket a templomból ostorral kiker- Actor.~~:v.l0.
getett; Joan. 2. v. 15. minéműk vóltak a sidók 13 az-ellen, a ki szom- contra. Ely

baton fát szedegetett. Mert a mit Szent Pál magárúl mondott, azont 13 Nu:~~·5. v.

mondhattya minden püspök; Va~ mihi est, si non evangelizavero ,. 35.

1. Corinth. 9. v. 26. Jaj nékem, ha meg nem feddem a gonosz-
ságot; ha meg nem gátoJom a feslettséget. Nem-is elég a nagy
vétkeket lágyan feddeni, mert noha Heli H megfeddette fiai gonosz- 14 1. Reg. 2. v.

ságát, de mivel gyengén dorgálta, azt olvassuk felőlle, 15hogy l5Ibi:.\2\r.

inkáb kedveskedett fiainak, hogy-sem Istennek.
Bezzeg igazán oroszlány vólt Szent Albert püspök, ki annyi

fene vadakkal szembe-szállott, menyi pogány nemzeteknek predi
kállott és mint jó bajnak, halálig harczolt a Christus ellenségivel;
mert hoszszu törődési- és fáratságos predikállási-után, 16 Mercedem 16 Euscb.Jíb.B.

pietaus. coronam martyrii accepit, tekélletes életének coronáját, már- Hisct:;: ~~~le.

tiromságot nyert, és a ki ő-érette Vérét ontotta és életet fogyatta,
annak szolgálattyában halált szenvedett,
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De ideje immár, hogy véget vessünk mái tanuságunknak ;
J Ambr. Hb. de azért Szent Ambrus szava légyen vége mind-ezeknek: "Ostcndi;

Sacerdotio. nihil esse in hoc sceculo excellentius sacerdotibus ; nihil sublimius
cap. 3. episeopis reperiri: ut noscamus. quid simus ; et quod sumus pro

fessione. actione potius, quam nomine demonstremus : ut nome»
congruat aetioni: ne sit nemen inane et crimen immane: ne sit
honor sublivnis et vita deformis: ne sit gradus excelsus et deformis
excessus : ne habeatur in ecclesia cathedra sublimior et conscientia
reperiaiur humilior. Sieut enim nihil esse aiximus episcopa excel
lentius. sic nihil est miserabilius, si de sancta vita perielitetur ..
megmutatók a püspökség méltóságának felségét, először a végre,
hogy ércsék állapattyokat a püspökök, és ne csak nevezettel, hanem
sokkal inkáb cselekedettel megfelellyenek hivatallyoknak ; mert men
nél tisztességesb állapattyok, annál veszedelmesb, ha abban meg
fogyatkoznak. Másodszor, hogy a keresztyén népek, értvén terhes
súllyát és félelmes gondviselését a püspökségnek, nem-csak Isten
előt-való könyörgésekkel könnyebbitesék terheket, hanem erkölcsök

2 Hebr. l3.v.7. jobbításával-is vígasztallyák szomoruságokat : 2Ut cunt gaudio et non
gemcntcs, hogy vígan és nem szomorú lélekkel vígyázzanak: Hoc
enim non expedit vobis .. mert igen ártalmas a juhoknak, ha pászto
rokat kedvetlenítik erkőlcstelenségekkel.

Die XXV.
Aprilis. SZENT MÁRK EVANGELISTA NAPJÁN.

PREDIKÁCZIÓ.

A processiókrúl.

a Jer. 16. v. 6. Azt igérte Isten Jeremiás Próféta-által, 3 hogy vadászokat kűld

e világra, kik a pogányságok setét barlangiban és az eretnekségek
felfuvalkodott magas hegyeiben az Isten nyája-ellen dühösködő

fene vadakat felkeressék, megfogják, megszeIídítcsék. Ezt az igére
tet teljesíteni akarván édes Üdvözítőnk, nem gyors párduczokat,
nem erős oroszlányokat, nem haragos szelindekeket küldött erre a
vadászatra, kik mardosnák, szaggatnák és emésztenék az Isten
juhai-után leselkedő vadakat; hanem a dühös farkasok-után egy
ügyű, erőtlen és fegyvertelen juhokat bocsátott, a kik csak tűrni,
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szenvedni, használni tudnak azoknak, kik gyapjokban, bőrökben,

húsokban sákmánt* tésznek. Azért mongya a mái Evangeliomban
Apostolinak: 1 imé, elkűldlek títeket, mint juhokat, a farkasok-közibe. l Luc. 10. v. 3.

Ezeket pedig a juhokat oly künyű szerrel és vékony készűlettel

bocsátotta, hogy sem erszényt, sem pénzt vagy eledelt, sem fegyvert
vagy veszszőt nem akarta, hogy hordozzanak, hanem óltalmazó
és hadakozó fegyverűl csak az imádságot hadta nékik: 2 Ragute 2 Luc. 10. v. 2.

Dominum mcssis. imádkozzatok, úgy-mond és kérjétek az Urat.
Minket-is oktat ezzel Christus, hogy minden külső és belső

nyavalyákban, háboruságokban, szükségekben az imádság paíssa
és óltalma-alá fussunk, azzal engesztellyük Istenünk haragját, azzal
nyerjünk mennyei áldásokat.

A szép zöldellő tavasznak és virágzó kikeletnek idejében kivált
képpen-való szükségünk vagyon Istenünk atyai gond-viselésére, mert
~ akkor szoktak a királyok hadviselésnil és mezőben-szállásrúl gon- 82. Reg.ll.v.l.

dolkodni; akkor a gyarló test táplálására rendelt eledelek sengéjé-
ben lévén, künnyen virágában és pásittyában elveszhetnek. Azért
az Anyaszentegyház, egész esztendő forgásában rendelt aítatos
könyörgési-közöt, kivált-képpen-való imádkozásokat és processió-kat
rendelt Szent György és Pünköst havában, hogy minnyájan öszve
gyölekezvén a hívek, engesztellyék az Isten haragját; békességes
állapatot nyerjenek; a hadakat, mellyekkel eggyüt szokott járni
minden ínségek tengere, könyörgésekkel távoztassák; a főld gyü-
mőlcsinek szükséges elégségét és a mennyei áldások bévségét alá-
zatos imádságokkal kérjék. Így nemcsak a mái Szent Márk napján,
hanem ennek-utánna-is, Áldozó-előt három napon, szép isteni dicsí-
retekkel processiot járnak az igaz keresztyének.

Noha pedig a processták ezer esztendő-előt gyökerezett szokás-
ból oly erőt vettek, hogy azokat a pokol dühössége helyéből ki
nem mozdíthattya; rnindaz-által, mivel a hitben-pártolkcdók csúfol-
lyák a processió-kat, a hívek-közzűl-is némellyek szokásból és nem
oly aítatossággal járják, a mint illenék; hogy az Anyaszentegyház
szekasiban keresztűl-állók vagy tanúílyanak vagy megszégyened- Propositio.

gyertek, a hívek pedig buzgó szerétettel járják a processiót: két Sidoln4iuss,lib'I~~
. ,. . '" " ep. . upp l

tanusagban toltöm a jelen-való orat; eloször megmutatom, hogy cationem vo-

a processiók, mellyekbe» a hívek egy helyrű] másuoá niennek. isteni c . cl~t. .
, , , , , l' 'k k apito mus, ln

dícszretek-eneklessel es altatos könyörgessel, 'stewnel kedvesek) ne ün Pertinace. ver-

hasznosok .. mioel azok-által Isten haragját engesztellyük, ostorozasát sus~ncm: Pro-
cessionern no-

, Zsákmányt. minat,

Pázmány Péter müveí. VII kötet. 90
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távoztattyuk, áldomásii nyerjük. Másodszor megmondom: mint kel
a processiót járnunk, ha azt akarjuk, hogy üdvösséges légyen.

ELSŐ RÉSZE. Mikor a római nagy urak, sátrok-előt fel s alá sétálva beszél
I Strabo, !ib. 3. getnének, 1 az egy-ügyű kösség látván, hogy járnak, de azon helyen
Geographire. maradnak: először csudálni, az-után nevetni kezdé, végre bolon

doknak itílé a római hadnagyokat, hogy hol elő-, hol hátra-menvén,
ugyan-ottan maradnak; nem tudták ezek, hogy a sok ülés vagy
állás megrestíti, megkeményíti, megsirti az ember lábait, a lassú
sétálás pedig megrnelegítí, megerősíti, meglágyíttya az inakat.

Processio, est Hasonló-képpen cselekesznek mí-velünk a hittűl-pártoltak, kik csu
reJbigiOdS~ pr~- dállyák, nevetik, csúfollyák a mí processión-kat; maga, ha okosonca un l agrm-
nis, certo cum gondolkodnának, megszűnnék módotlan csudálkozások és nevetések.
ri.tu et cerem.o- Öt erős bizonyságokkal állattyuk, hogy a processió-ban-valóma, arnbulatio, , ,

könyörgesek Istennel kedvesek.
L ELSŐ bizonyság: az Ó Testamentom példái. Mikor 2Jósue erővel

2 JOSure96. v. 7. és vitézséggel Jericho várasát meg nem vehetné, Isten akarattyából
8.. processiót rendele a várás-körűl. Elől-bocsátá a vitézeket; azok-után

3 Ibid. v. 4. mentek hét Levíták, kik azt a hét trombitát fújták, meIIyet 3 Jubilceus
ban, a főld szabadságának esztendejében kellett fújni; ezek-után a
papok vitték az Úr szekrényét; utól ment a köz-sokaság. Így kerűl

Josu. 6. v. 10. ték hétszer a várast oly csendeszen, hogy, Non auditus est sermo
ex ore, senki szájából egy szó sem hallatott és így dőjték-le az
erős váras kő-falait könyörgéssel.

Ez a váras kerűlése, Isten tisztességére és engesztelésére ren
delt processio vólt, mert egyéb-képpen mit használt a kerengés a
váras vételére? holot emberi szokás-szerént ostrommal, nem keren
géssel vészik az erős várakat. Mi szükség vólt hétszer kerűlni?

miért kellett az Úr szekrényét körűl hordozni? mire szolgált a
csendesz halgatás? mi végre fújták a hét Leviták a szabados esz
tendő trombitáit? Mind-ezek haszontalanok vóltak, ha Isten tisz
teletire és engesztelésére nem rendeltettek. Azt cselekedték tehát
akkor a sidók Isten parancsolattyára, a mit az-után a keresztyének,
mikor ezer kilenczven-kilencz esztendőben Godcfridus Bullionius,

4 Guilielm. Ty- Lotaringia fejedelme megvette Jerusalemet a Mahomet-követőktűl,

rius, !ib. 8. Belli 4 mert minek-előtte ostromolnák a várast, keresztyéni szokás-szerént
~a~~.~.:aKb.~~'1?rocessió-val megkerűlték. Ugyan azont cselekedték 5 Antiochia-alat.

cap. 17.22. Es mivel Istent engesztelték elsőben könyörgésekkel, az-után kün
6 l.~eg. 4. v.3. nyen megvették a várasokat ostrommal.et ahas, 1. Reg.

14. v. 18. A Filistceusok megnyomorították vala a sidókat, 6 sokat levág-
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ván közzűllök; hogy az Istent engesztelvén, ellenségektúl megsza
badúlnának a sidók, az Isten szekrényét 1 processió-val a táborba l 2. Reg. ll. v.

vitték, örvendetes kiáltásokkal: Num.
131i.v. 6.

A Proféták fiai processio-val mentek Saul-eleibe 2 és dob-, 2 l.Reg.10.v.5.

hegedű-zengés-közöt, Soltár-énekléssel dícsírvén Istent, jövendőt ~iscite Cal vi-
k é fil' k k ' l l ' . b' , k nistse, non tur-mondotta es a t istceuso - özöt a ta -menven, semmi antaso nem bare Proces-

vólt a pogányoktúl. siones.

Mind-ezeknél tekíntetesb három processiát járt Szent Dávid és
Salamon az Isten szekrényével. Mert, először: 3 Gábaa várasából '2. Reg. 6. v.

Jerusalem-be vívé Szent Dávid a szekrényt, víg örömmel, David 3. et 5.

et omnis Israel, ludebant coram Domino, in omnibus lignis fabre-
fac/is) jáczodván Isten-előt. Másodszor: az Obededom házából királyi
palotában vonatott 4 sátor-alá vívé a szekrényt, csudálatos szép pro- 41.Par.15.v.l.

cessió-val. 5 Mert hét karban osztván a sokaságot, víg éneklések- ó 2. Reg. 6. v.

kel, hegedű-, dob-, trornbita-zengéssel kés érték az Isten szekrényét. 12. 13. 14.

Dávid ő-maga 6 pap-ruhába őltözvén, ugrándozott örömében a láda- 6 l.Paral.13. v.

előt T és rninden hat lépés-után egy ökröt és egy ürűt áldoztak 8.c.15.v.26.27.
72. Reg.6. v.13.

Istennek. Kiből megtetczik, hogy Isten tíszteletire és dicsíretire vólt
rendelve ez a processio, Bezzeg a helvéciai és augustai hiten-valók
babonának itílték vólna a lépések számára rendelt áldozatot, mi-
képpen rní-bennünk babonának tartyák, hogy az Olvasón ennyi-
számú Üdvözletet és Mí-atyánkat mondunk. És miképpen min-
ket csúfolnak, hogy Úr-Napján papi őltözetben járunk processiót,
8Michol-Ial-eggyüt megcsúfolták vólna Dávidot-is, Ephod-ban, gyólcs 8 2. Reg. 6. v.

kámsában látván őtet. Harmadszor: Salamon király elvégezvén az 20.1.Para1.15.
v.29.

Isten templomát, 9 a Dávid sátorából nagy készülettel és gazdag 93. Reg. 8.

processió-val a templomba vitte az Isten szekrényét, melyben egyéb 2. ParaI. 5.

nem vólt, 10 hanem a Moyses kó-táblái, az Aaron veszszeje és a IŰZ.Par.5.v.10.

manna. 3. Reg. 8. v.9.
, Hebr. 9. v. 4.
Es, hogy halgatással mulassuk azt a processiát, mellyet Isten

ő-maga rendelt 11 a sidó férfiaknak, kötelezvén őket, hogy három- lIExo.23.v.17.

. d t d "b . l' l b k 12 cap 34 v 23szor nun en esz en o en a Jerusa em» temp om amennyene , 12D~ut.i6. ~.l6:

tekintetes vólt az a processio, mellyel 13 Esdras Jerusalem várasát 13 2. Esd.12. v.

megszentelte. Mert mindenünnen egybe-győjtvén a Levitákat és 27.28.

énekeseket, 14 Statuit duos magnos choros laudantium et iverunt ad 14 v. 3l.

dexiram ; két nagy karban állatta és job-kéz-felé indította őket,

utánnok mentek a fő-rendek és 15 isteni dícsíreteket éneklettek. 15 v. 39.41.

Ha kellemetes nem vólna az Isten tisztességére rendeltetett
járás, rniért igyekeztek a szent jámborok processio-járással kedves

90'
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kedni Istennek? Ki meri Dávid királyt vagy Esdrást mosdatlan
nyelvének mérges fúlákjával mardosni a pyocessio-járásért?

II. MÁSIK bizonyság: az Evangeliom terjedése-után virágozó szen-
tek példája. Míg a keresztyén-vér-szopó császárok kegyetlen üldö
zésekkel sanyargatták a híveket, nyilván és mindenek láttára Pro
cessiót nem járhattak, de mihent az Evangeliom trombitája szaba
don kezdett harsagni és a keresztyén i igazság fényessége főld

alat-való barlangokból kihozatván, világos templomokban kezdett
tűndökleni, mingyárt a processiók gyakorlása-is kezdett sokasodni.

Mert, mikor a hadak és háboruságok, mikor dög-halálok vagy
egyéb veszedelmek sanyargatták a keresztyenséget : mint szokott
orvossághoz. ottan processiók-hoz kezdettek. Mikor Istentűl vett
kegyelmességért hálákat adtak, procession végezték imádkozásokat.

l Chrys, hornil. Arany-szájú Szent János írja, 1 hogya sok népek mint-ha tánczba
1

19.
ad. ~Ot'pu- mentek vólna, az egész várason, úgy kerűltek a Mártirok tisztes-

um. ini 10.

2 Socrat, Hb. 6. ségére, ő-maga pedig, hogy az arianusok veszedelmes processió-ját
c.8.Sozo~.Hb. jó szokással eltemetné, »processiákat rendelt Constanczindpoly-oesv,
8·li~.8;3~~~er· hogy éjjel, nappal az úczákon dícsírnék Istent éneklésekkel. Antio-

3 Theodoret. chiá-ba úgy vitték processiá-vei a Szent Bábyla Mártir tetemét,
l~b.3.c. 9.Socr. hogy, "Omnes ad unum antecedentes, saitareni. Psalmosque Davi-
líb.B. c. 16. So- " .,
z.om.Tib. 5. c. dicos canereni ; az egesz váras nepe tánczolva ment elotte és
19. Niceph.lib. a sóltárt éneklette. Mikor Constanczinápoly-ban iszonyú szél-vész
4~~~;~ii~~i4. támadott vólna, Theodosius császár paraszt ruhába őltözvén, a kös-

cap. 3. séggel-együt, 4 Eitaniam instituunt, supplicontes procedunt ,. litaniát
;~~~~~~.~;~.~;: rendelvén, imádkozva járt, és az Úr Isten mingyárt megenyhítette

cap. 14, haragját, a rettenetes fergeteget megállatván. Pulcheria, a császár
6NiCCPh·lh5'b.15. leánya, a Bóldog Aszszony templomában, mellyet éppíttetett vala,

cap. .
'Niceph.lib.l2. azt rendelte, hogy, 5 Quarto quoque die hebdomadis, supplicatio ad

L
' ca~. 43. lucernas fleret, quam et ipsa pedes frequentare solita erat ; minden
itania voca- ,

tur processio, Szeredán processiot járnának, mellyet maga-is gyakorlott, gyalog
quia Litan~re menvén. Marcianus császár, 6 In supplicationibus publicis, aliis
~;:~:~~~~~; prteiit, nem-csak processiót járt, hanem elől-járt és vezette a pro-

Lit~nia au~em, cessiót. 7 Antiochiá- ban processió- járással kérték Istent, hogy a
etsi quamhbet , • h . . h'
obsecrationern csaszar aragjat eny itcse.
significat, ta- Vége nem lenne, ha mind feljegyeznők a régi historiákból,

mien, e~llusUtEe- hol és menyiszer jártak processiót, de a töb processiók-közöt neve-
c esrse I as an-
tum, quee cum zetesbek amaz öt közönségesek.
Dei ~t Sanc~o- Első: Rogationum, Urunk Menybe-rnenete-előthárom napot tart.
rum mvocatío- b'

ne fit. Errűl, noha némellyek azt itílik, hogy 1150. esztendő-tájban illa-
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mertus püspök rendelte elsőben, de 1 a túdósok megmutattyák, l Baron. in No

hogy Szent Agoston idejében-is 2 szokott dolog vólt Áldozó-előt tis ~artyr. 25.
Apríl, EtTo. 6.

a harmad-napi könyörgés, noha ezt Szent Mamertus megújította An. 475. n. 13.

és ékesítette, a mint Sidonius illyen szókkal bizonyíttya : 3 Erant 2 Aug. Serm.

ante Mamertum prius (quod salva fideti pace sit dictum) vagce tepen- 173'p~~~em
tes, infrequentes, oscitabundce supplicationes : in his quas Mamerius 3 Sidon. !ib. 5.

t lit .. t t II 't fl t epis tol. 14. adpro u'/, , JeJuna ur, ora ur, psa '/, ur, e ur. Aprum.

Második, mellyet Szent Márk napján járunk; és ezt} Majores
Litanias, nagyob processió-nak nevezzük; vagy azért, hogy ebben
nagyob útat járunk és hoszszabban nyújtyuk a könyörgéseket, vagy
azért, hogy ez a processio Nagy Szent Gergely Pápátúl rendeltetett.
Mert noha, mikor szükség idején ezt a processiót kezdette Szent
Gergely, 4 ősz vólt, és három napig tartott, de az-után esztendőn- 4 Baron. tom.8.

ként Szent Márk napjára hozatott, hogya kikelet veszedelminek An. 590.

távoztatását nyerjük Istentűl.

Harmadik processio Gyertya-szentelő Bóldog Aszszony napján
vagyon, 5 mellyet Gelasius Pápa rendelt. És mivel azon a napon 5 Baronius, in

vitetett templomba, Lumen ad revelationem gentium} a nemzetsé- Martyrolog.
2. Febr.

gek világosítására gyújtatott fényesség, mely minket a pogányság
setétségéből csudálatos világosságra hozott: annak tisztességére
gyertyákat gyújtunk, miképpen minden nemzetségek, mikor szo-
katlan örömet akartak mutatni, tüzeket raktak és gyertyákat
gyújtottak.

Negyedik processio Virág-vasárnap vagyon, melyben zőld ága
kat viselünk, nem-csak azért, hogyaChristus böcsülletit, mellyel
őtet a sidók fogadták, szem-eleibe térjeszszük és annál mélyebben
szívünkbe ólcsuk; hanem azért-is, mert minden nemzeteknél szokás
vólt, hogy akit örömmel fogadtak, vagy akinek alázatoson kö
nyörgöttek, zöld ágakat vittek eleibe. Azért írja Plutarchus, hogy,
6 Sacrce mulieres, supplicibus ramis Arisiotimo obviam factce, Sup- B Píutarch. de

plicatorias [rondes prcetenderuni ; a kik Aristotimus-ues: könyörgöt- ':'irtutibu.s Mu-
l " " , r ,her. In Micca et

tek, agakat vittek kezekben es azokat nyújtották engesztelesere. Mí-is Megisto.

azért Christus Urunkat tisztelni és engesztelni akarván, zőld ágak-
kal megyünk processió-ban és alázatoson énekellyük amaz isteni
dícsíretet: Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe redemtor ; 7 Baron. tom. 9.

7 mellyet 835. esztendőben ennek a processió-nak tiszteletire szerzett Ann. 835: n. l.
B Onuphrius ad

a Floriacumi Theodulfus apát-úr. Platinarn. Au-

Ötödik processio Úr Napján vagyon 8 mellyet Negyedik Urbán ctar~u.m Spon-
l ' dani In Baron.

Pápa rendelt. Es valakik hiszik, hogyaChristus Teste, Vére jelen An.126i.1311.
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vagyon a Szentségben, felettéb-valónak nem itílhetik semmi tiszte
letit a Sacramentom-nak.

Ezeket a processió-kat, Luther-előt az egész keresztyénség
l Aug. ep. 118. gyakorlotta. Azért ha helyes a Szent Agoston szava, hogy, 'Dispu

tare contra ea, qua; universa tenet Ecclesia, insolentissimce est insania:
az-ellen tusakodni, a mit cselekeszik az egész Ecclesia, csintalan
bolondság; el kel hinni, hogy nincs egész eszek, a kik káromol
lyák a processió-kat.

III. HARMADIK bizonyság az Isten erőssítése. Mert, miképpen az
2 Marc. 16. v. Evangeliom hirdetését Isten, "Confirmaoit signis. csudákkal erőssí-

20. tette: úgy a processió-ban-való könyörgések kellemetes-vóltát csu
dálatos jótéteményivel jelentette. És hogy sok egyéb csudákrúl ne
szóllyunk : három isteni bizonyságokrúl emlékezem, mellyek nem
rejtekben, nem egy két ember láttára, nem tudatlan parasztok-közöt,
hanem császári várasokban, fejedelmek jelen-létében, sok ezer bőlcs

emberek-előt lettenek: kik sem tudatlanságból meg nem csalattak,
sem álnakúl nem igyekeztek másokat megcsalni, és oly nyilván
való dolgokat írtak, mellyek számtalan sokaságnál tudva vóltak,
kik mind a nyomoruságot, mind a csudálatos szabadúlást érzették.

3 Sozomcn.Jíb. Eggyik csuda az vólt: 3 mikor Theodosius császár az ellene
7. cap. 24. pártolt Eugenius-ra indúlna, elsőben a Keresztelő Szent János tem-

Niceph.lib,12., , k r k ' "
cap. 39. plomaba ment és altatos önyörgése -utan, Istenben vetven remen-

Theodoret.1.5. ségét, noha sokkal erősseb vólt az ellenség, megütközött. Isten oly
cap. 24. szelet támasztott a harcz-alat, mely a császár ellenségire arczúl

fújván, kitekerte kezekből a paísokat, a nyilakat viszsza-verte, a
császár vitézi nyilait pedig oly sebességgel vitte, hogy künnyen és
csak nem vér-nélkül minden ellenségek meggyőzettek.

Másik csuda, mellyel a processiók böcsüllete megpecsételtetett,
4 Niceph. I. 14 4 Theodosius császár idejében vólt. Constanfzinápoly-ban hat egész

AI
" cap . 4

d
6·

B
hólnapig szűnetlen oly főld-indúlás vólt, melyhez hasonlót historiák-

11 apu a-
ron: Tom. 6. ban nem olvastunk; a szép magas tornyok, a királyi paloták, a
An. 446. n. 10. gazdag templomok leomlottak; néhult meghasadván a föld, egész

11. úczákat elnyelt; sok tér-helyeken magas halmok hányattak; a ten
ger-szigeti-közzűl egy-nehány elmerűlt, lakosival-egyetemben. A ret
tenes veszedelemben az egész váras népe a császárral egyetemben
mezőbe költözött, hogy az omladozó házak falaitúl elevenen ne
temettetnének. Látván Proclus Patriarcha, hogy emberi okosság ellene

b N
, nem alhat a veszedelemnek: processlát rendele és aítatos könyör-

6 Ver a ice-
phori. gésekkel a puszta váras szentegyháziba indúla. Mikor, 50J1lmes Lita-
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niis ac Processioni dediti, processió-ba mennének és a sokaság lába
alat a főJd tétova dőlödözne: nagy sírással és jajgatással könyör
göttek Istennek. Azonban mindenek láttára, a sokaság-közzűl egy
ártatlan gyermek a levegő-égbe annyira felragadtaték, hogy sze
mekkel se látták. Kevés üdő-múlva ugyan azon helyre szép gyen
gén letéteték a gyermek és azt mondá, hogy ot-fenn egyebet nem
hallott, hanem hogy az Angyalok ama Szent Trisagiomot éneklették :
"Sancius Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nostri; 'Canit Eccle

Szent Isten, Szent erős, Szent halhatatlan, irgalmaz nékünk. Ezt sia din Hebdo-
• / ma a sancta.

halvan Proclus, meghagyá, hogy minnyajan ezen formán imádkoz-
zanak, és a főld-indúlás ottan megállott. Theodosius császár pedig
parancsolatot adott, hogy az ő birodalmában mindenüt, minden-nap
énekellyék ezt az angyali dícsíretet. Ezt annyi régi túdós emberek,
annyi közönséges Conciliomok írásban hadták, hogy szemtelen
bolondság kétessé tenni.

Harmadik csuda, mellyel Isten erőssítette a proeessiók méltó-
ságát, a Nagy Szent Gergely pápa idejében lett, 2 mellyet sok régi 2 Apud Baron.

túdós emberek írva hadtak és Gregorius Turonensis 3 oly egyházi tom. 8. An. 590.
n.12.

embertűl értette, ki jelen vólt és látta a dolgot. Urunk születése- 3 Turonen. !ib.

után öt-száz-nyolczvan-kilencz esztendőben oly áradás támadott 10. Hist. Franc.

Rómá-ban, hogy a Tiberis-vize az egész várast elfogta. Azt oly cap. l.

dög-halál követte, hogy csak-nem pusztán maradott a váras. Szent
Gergely Pápa a keresztyének szokott orvosságához nyúla: és egybe-
hirdetvén a váras fogyaték népét, hét karba rendelé; külön a
papokat, férfiakat, barátokat, Ancillas Dei, apáczákat és szűzeket,

özvegyeket, házas aszszonyokat, kúldúsokat és gyermekeket. 4 Szép 4 Sermo iste

predikáczió-után proeessiót kezde J' árni és Litaniá-kat énekelni. habetur ap.
Turonensem

A proeessió-ban sokan ledőltek és ugyan-ot meghóltak; mert a ki citatum, Et

püszszentett vagy ásított, az égnek döge-rniat meg kellett halni; ap. Gre~or.lib.
/ kk ká h 11 k ki ll. Epistolar.es a or kezdetett az a szo as, ogy üdvözö yü a 1 püszszent ep. 12.

és keresztet vetünk szájunkra, mikor ásítunk. A kézzel-írt régi
könyvekből azt adgya ehez 5 Baronius, hogy ebben a proeessió-ban 5 Baron. to. 8.

Szent Gergely azt a Bóldog Aszszony képét hordozta kezében, ~~~;9g~;~I~~'
mely most-is Rómá-ban a Nagy Bóldog Aszszony templomában Sigon.

tartatik. És mikor a Szent Mihály vára-eleibe jutott vólna, látta, 6 ut 2. Reg.

hogy a vár-felet egy Angyal 6 a Véres Szablyát hüvelyébe tette 7 2I~~ :~r~~jt
és a dög-halál ottan megszűnt. Ezért, mikor Istennek hálákat kez- Sigonius, us.i.
dett vólna adni Szent Gergely: 7 az égben mindenek hallattára deregnoIta~ire,

, '.' ex vetusfis
gyönyörűséges szó hallatott, mellyel azt éneklettek : Regina eceli Ritualibus.



720 SZENT MÁRK EVANGELISTA NAPJÁN.

latarc. Alleluja: Quia quem meruisti poriare, Alleluja ; Resurrexit
sicut dixit, Alleluja. Szent Gergely-is utánna mondotta: Ora pro
nobis Deum> Alleluja.

Ki győzne elő-számlálni a töb csudákat, mellyekkel Isten
I Turonen, de erőssitette a processió-kat? Gregorius Turonensis írja, hogy 1Remis
G~~~:~~n:~~- várasa égő szövétnekekkel járt processióval, Accensis super Cruces
2 Lib. lÓ. Hist. cereis, circumeunt urbem, óltalmaztatott dög-haláltúl. 2 Processiá
Franc. c. 30. óltotta-el Turón-várasában, Factis Rogatiombus, a merígyet. Are

~ Ub. 4. Hist. latum-ban, "Sanctus Gallus Rogationes instituit, út ad Basilicam
Franc. c. 5. Juliani Martyris, itinere pedestri venirent quasi stadiis trecentis

sexaginta, processió-járással enyhíti Szerit Gallus a dög- halált.
Constanczia-várasában az oda-gyölekezett Conciliom, a dög-halál

4 Baron. Notis ellen, 4 Szent Rocchus képével processiót járván, megszabadúla a
ad16MaArtyrolt~g· merígytűl. Evágrius írja, hogy jelen-létében 5 Apamea-várasában

. ugus I.

o Evag. !ib. 4. a Szent Kereszttel processiót jártak és Isten a várast csudálatos-
Histor. c. 25. képpen óltalmazta a Cosross hadaitúl. 6 Mikor Görög-országban

6 Cedrenus et. " r , , f/

Glycas, in hat egesz holnapig esó nem leven, a fold elszáradott vólna,
Michaéle processiót rendeltek, abban hordozták a levelet, mellyet Christus

Paphla gone. Ab k ' U k ef" ki l .. ,agarus-na' Irt, az run, unarum J asctas, gyerme l po aját
és úgy nyertek esőt Istentűl.

Ihon mely sok és nyilván-való csudákkal ismértette Isten,
hogy az ő haragjának engesztelésére, foganatos az aítatos processiá.
Azért, a kik ezt rágalmazzák, Istennek csuda-tételekkel adott
tanú-bizonyságát gyalázzák.

IV. NEGYEDIK bizonyság: ha sem az ő Törvényben, sem a Kegye-
lem idejében nem vólna példánk a processió-járásrúl, ha semmi
csudákkal nem jelentette vólna Isten, hogy kedves előtte ez a
szolgálat: a Szent Irásnak állandó fondamentomiból kihozhatnók
a processiók jó-vóltát. Mert Isten mindenüt jelen vagyon, mind
mezőn, piaczon, hegyen vőlgyön; mindenüt jót cselekszik velünk;
mert mí-érettünk zőldellenek a mezők és erdők, nékünk teremt
gyümölcsöt a főld; miért nem kel tehát mindenüt dícsírni Istent?

7 Tim. 2. v.B, Nem azt parancsollya-e Szent Pál> 7 hogy In omni loco> minden
helyen imádkozzunk? Nem imádkozott-e Christus a hegyeken és
pusztákban? Nem imádkozott-e Moyses fen-álva és veszteg-ülve?
Exod. 17. v. 9. 12. Jákob és Ezechias ágyban-feküve? Genes. 48.
v. 15. Isaice, 38. v. 2. Isaák sétálva? Gencs. 24. v. 62. 63. Szent
Dávid jártában kőltében? Psal. 118. v. 54. Psal. 137. v. 5. Mi
az oka tehát, hogy mí az úczákon és mezőkön járva, nem
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könyöröghetünk Jstenűnknek? Tudgyuk mí-is, hogy a templomok
imádság házai, de nem úgy kötelezzük a kő-falakhoz az Isten
irgalmát és a mí szolgálatunkat, mint-ha azokon-kivűl helyek nem
vólna. Sőt azon igyekezünk, a menyire lehet, hogy mind mezein
ket és uczáinkat templommá tegyük; isteni dícsíretek éneklésével
megszentellyük és arra szoktassuk a sokaságot, hogy mind
piaczon, mind erdőkben, oly szentűl visellyék magokat, mint a
templomban. Nincs oly hely, melyben Istent meg nem bántyuk;
mert a piaczon sok csalárdság, hazugság, hamis esküvés vagyon;
az úczákon sok ember-szóllások, pántolódások, részegeskedések,
fajtalan tekintések történnek; azért méltó, hogy, In loco delicti,
a mely helyen gonoszt cselekeszünk, azon helyen penitencziát
tarcsunk és Istenünket engesztellyük és ha vétkeinkel ferteztettük
az úczákat könyörgésünkel tisztítcsuk és Isten tisztességére szen
tellyük, Végezetre: rnivel a processió nem egyéb, hanem az
Anyaszentegyháznak közönséges imádkozása, valamint Szent Irás
tanít az imádság hasznárúl és jó-voltárúl, azokat nem-csak a
veszteg-álva, hanem a sétálva lett imádságrul-is egy-aránt kel
érteni. Noha a processió-ban-való könyörgés annyival foganatosb,
hogy l többen egybe- győlve imádkoznak; 2 egy-más példájával lMatt.18.d9.

buzgóságra gerjednek. Ennek-felette a közönséges könyörgés /Moel. 2. v. 15.
r att.5.v.16.

vallás-tétele, hogy valakik processio-ban vagyunk, az Anyaszent-
egyháznak engedelmes fiai vagyunk. Végezetre, alázatosságnak
böcsülletes cselekedete a processió-járás; mert magunkat mindenek- Processio

előt bűnösöknek vallyuk, mikor Istentűl irgalmat kérünk. Fidei.

ÖTÖDIK bizonyság: mert a minérnű fegyverekkel akarják a V.

processiót rontani az elszakadtak, azoknak erőtlensége, erős bizo
nyítása a keresztyéni szokásnak.

Elsőben azt mongyák, hogy Christus Urunk tíltotta 3 az L

uczákon-való imádkozást és azt akarta, hogy kamarában rejtezve 3Matt.6.v.5.6.

könyörögjünk.
De ki nem láttya, hogy ezzel a processiók el nem rontatnak?

Mert, ha úgy kellene a Christus szavát érteni, a mint akarnák az
ellenkezők, a templomban sem vólna szabad imádkozni sok
emberek-láttára. Szent Pál sem jól parancsolná, hogy, 4 In omni ·l.Tim. 2.v.8.

loco) minden helyen imádkozzunk. 5 Maga-is vétkezett vólna Szent 5Act. 20. v. 36.

Pál) mikor a tenger-parton térdre esve imádkozott. Sőt Christus
maga tanítása-ellen cselekedett vólna, 6 egy-néhányszor imádkozván 6Joan.ll.v.41.

sokak-hallattára, mind a kereszt-fán s mind a mezőkben. Nem
Pazmany Péter művei. VII. kötet. 91
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szükség az Urunk szavához semmi magyarázat, világosan meg
magyarázza Christus, hogy az ollyan imádkozást tilalmazza,
minémű kép-mutatásból gyakorlottak a Farisceusok, csak a végre,
hogy láttassanak az emberektűl és hiuságos dücsösséget nyer
jenek.

II. Másodszor azt forgattyák, hogy nincs parancsolat a processió-
rúl, azért nem szabad azt járni.

Azt hiszem a Bibliá-ban parancsolatot találtak a prédikátorok
a menyegzős processió-rúl, a tánczolásrúl és azért kerekednek oly
jó kedvel tánczokban. A Vasárnap, Húsvét, Karácson napja szen
telésérűl sincs parancsolat a Szent Irásban, még-is megillik ezeket
a predil<átorok. Azt sem parancsolta Isten, hogy térdre essünk,
vagy hogy fenn állyunk, mikor imádkozunk, tehát így se imád
kozzunk. Úgy gondolkodgyanak errűl az ellenkezők, hogy mikor

l 1.Tim. 2. v. 8. Isten azt parancsollya, l hogy mindenüt és szűnetlen imádkozzunk,
kötelez arra, hogy nem-csak veszteg-álva, hanem jártunkban-is
könyörögjünk Istennek.

III. Harmadszor: a bálványozó pogányok szokásából mongyák,
hogy vettük a processio-járást.

Régi rege ez, mellyel a pogányok-is szennyesíteni és feketí
2 Tertull. Apo- teni akarták a keresztyénséget. 2 Tertullianus írja, hogy mikor a
IOg~.c;g8.47. keresztyének az itíletrűl, pokol kínnyárúl, mennyei bóldogságrúl

szóllottak, azt mondották a pogányok, hogy a Minos és Rhada
mantus itíletit, az Elisius mezőket, a Poeták-túl írt pokol-béli kíno

3 Tertull. De kat emlegetik. Másut azt írja, 3 hogy a Cybele és Isis bőjtéből

Jejunio. c. 16. mondották, hogy vétetett a keresztyének bőjtölése. Maga, mint a
testet követi az árnyék, úgy az ördög ahoz hasonló tiszteletet

'L Machab. 3. kívánt, a mit az Isten népében látott és 4 Szent Irásból keresgette
v.48. a bálványozó tiszteletek hasonlatosságát. Szent Agoston bőlcsen

megfejti sok helyen ezt az ellen-vetést. Elsőben azt mongya, hogy
5 Aug. 20. con- "nern illik kárhoztatni az apáczák szűzességét azért, hogya pogá
traFaust.c.21. nyoknál-is Vestalis szűzek vóltak; a patriárkák áldozatit sem kel
6 Aug. epi. 49. útálni, azért, hogy a pogányok-is áldoztak. 6 Nem gyalázzuk a

qu. 3. pogányokat, hogy templomokat éppítettek, papokat rendeltek, hanem
hogy ezeket ördög tiszteletire fordították, Hcec cum exhibentu« Deo)

1 Ub. 6. de Ba- vera religio est ; cum dcemonibus, noxia superstitio. 7 Azért a mi
ptis. cont. Do- jót találunk a pogányokban, nem kel megvetni, mint-hogy Szent

nat. c. 44. ,
Pal sem általlotta a pogányok mondásával állatni szavát, Actor.
17. v. 18. A pogányok azért imádkoztak, processiót jártak, áldoz-
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tak, de ezeket 1 ördög tiszteletire igazították, kiért méltán kárhoz- I 1. Cor. 10.

tattak. A ki pedig Istennek imádkozik, nem méltó gyalázatra. v. 20.

Negyedszer: ezeken-kívül sincs a processió-ban, a mit méltán IV.

szidalmazhatnának a pártos tanítók. Nem tetczik-e, hogy a pro
cessió-ban Keresztet, vagy más ereklyét viszünk? De tetczett Arany-
szájú Szent János-nak és az egész keresztyénségnek, mikor, '2 Cruces 2 Sacr. l. 6.c.8.

argenteas cum lucernis cereis. ezüst kereszteket és égő szövétne- S(~zom.I..8.c.8.
Niceph. hb. 13.

keket vittek a processió-ban. Tetczett Justinianus császárnak, mikor cap.8.

azt rendelte, 3 hogy a processiók-ban, Honorandas Cruces, böcsül- 3 Justinian

letes Kereszteket vigyenek a papok. Tetczett az Isten népének, N~:el.la3~~3.

mikor a sátor edényit a Madianíták-ellen, Numer. 31. v. 6.,. az p

Isten szekrényét 4 a pogány népek-ellen processió-ban vittélc Tet- 4 1.Reg.4. v. 3.

czett a Nagy Szent Gergely-nek, kirűl hallók, hogyaBóldog ~~PRe~~·lvi.l~:
Aszszony képét hordozza a processió-ban. Bezzeg, ha a Kereszt- 11. Post redifi

tűl valamit kérnénk vagy várnánk, méltán úgy csúfoltathatnánk, clatum Tem-
• p um, Arca non

mint Isten csúfollya a 5 bálványozókat, hogy leteszik isteneket és exportata, 2.

az meg sem mozdúl ha fel nem vészik. De mí a Keresztben sem Par. 35. v. 3.

értelmet, sem erőt nem ismérünk, segítséget attúl nem várunk, 5 I;.a~~.:c~: 6.

hanem a Keresztet elől vitetvén: először, azzal vallást részünk, 6. v. 25.

hogy minden ereje és foganattya könyörgésünknek a Kereszt-fára
feszített Christustúl vagyon. Másodszor, előttünk látván a Christus
győzedeImének zászlóját, megemlékezünk Üdvözítőnk jó-voltárúl és
nagyob bátorsággal imádkozunk. Harmadszor, a Kereszt-után men-
vén, eszünkbe jút, hogy tűrés szenvedés e világon a mí dolgunk.

Mivel azért szeb és üdvösségesb dolog nem lehet, mint hogy
bizonyos üdőkben a hívek egybe-gyölekezvén, közönséges könyör
gésekkel engesztellyék Istent, a kik piaczokon és úczákon vét
kezvén, a várast ferteztették, azon helyeken kegyelmet kérjenek,
a kik minden helyeken Istennek jó-téteményit vészik, minden helye
ken hálákat adgyanak és az imádkozásnak minden-napi szokás-kivűl

való helye és módgya új és szokatlan aítatosságot indítcson bennünk:
nincs oka, miért kellyen a processió-kat böcstelen szókkal feketíteni.

De mivel szándékom-kivűl hoszszabban nyújtám tanításunk MÁSODIK
RÉSZE.

első részét, igen rövideden, csak két dologrúl emlékezem, mely
kívántatik, hogy a processtát nem Isten bántásával és felebarátunk
botránkozásával, hanem üdvösségesen járjuk.

Először: meggondollyuk, mi okon és mi végre járjuk a pro
cessiót. A processiót Isten tisztességére a végre rendelték, hogy
Isten haragját engesztellyük, bűneink bocsánattyát nyerjük, Isten

91*
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ostorit, a dög-halált, drágaságot, hadakozást eltávoztassuk, hogy
testi és lelki ellenségeken győzedelmet vegyünk, hogy mennyei
és földi áldomásokat nyerjünk, hogy Istentűl vett jókért hálákat
adgyunk. Holot azért ily nagy hasznos és szükséges dolgokat
tractálunk Istenünkkel a processió-ban, nagy tekíntettel és figyel
metességgel visellyük magunkat. Fonákúl és igen viszsza-esnék,
ha azért menvén a processió-ba, hogy Istent engesztellyük, ugyan
ott haragra inditanők ő Szent Felségét; ha Istent akarván tisztelni,
bűnnek böcstelenségével illetnők őtet; ha békességet kérnénk és
gonoszságunkal Isten-ellen tusakodnánk, ha hálákat akarván adni,
boszszúval illetnők jó-tévő Urunkat. Gyalázat vólna, ha Istenünkel
ily nagy dolgokrúl tractálván, hívolkodó trécsélésekkel egyebeket

I Josure6.v.10. botránkoztatnánk és imádságokban háborgatnánk. Azért, l a mit
Isten parancsolt a sidóknak, mikor Jerichó-körül processiát jártak,
hogy senki egy szót se hallyon szájokból, mí-is, hogy Jerichó-nak,
az-az a hól dnak, mellyet a Török czímerűl visel, leromollyon fala,
úgy járjuk a processiót, hogy sz űvel és csendesz imádkozással
csak Istennel szóllyunk, senki mással ne csevegjen.

Keresztyének, hatalmas példákat adott a mí édes Üdvözítőnk

a processió-járásra. Harmincz-három esztendeig járt a siralom
vőlgyében és a puszták hegyeiben, keresvén az elveszett juhot,
de minden jártában, kőltében Istenhez vólt emelve gondolkodása
és szűnetlen könyörgött érettünk. Élete végén processiá-ves ment
a kertbe, a hol vérrel verítékezett, onnan az Attnas) Pilátus)
Heródes házába és végre a Calvaria hegyére ment. Oh, mely
keserves processiák ezek; de hozzánk-való kegyelmességéből nagy
kedvel járta ezeket lelkünk szeretője. Ha mí illyen sanyarú pro
cessiát nem járhatunk, azon legyünk, hugy a kevés munkát isteni
szeretettel, alázatossággal, aítatos könyörgéssel visellyük.

Másodszor: ha azt akarjuk, hogy hasznos légyen processió
járásunk , tekíncsük-meg a processió-ban jelen-lévő sokaságot, és
megszemlélvén minden rendeket, jusson eszünkbe, hogy annyi
sokaság-közzűl negyven, vagy talám keveseb esztendő-rnúlva egy

2 Hiero. in Epi- sem lészen e világon. Ez a gondolat "sirva fakasztotta Xerxes királyt,
t~ph. 3

N:pofjtia. mikor erős vitézinek huszon-három száz-ezer sokaságát nézte. Meg-
nl. ep.. Jn ne.

gondollyuk azért, hogy kevés üdő-múlva, a mí temetésünkön-is
processiót járnak. Azt-is-előttünk visellyük, hogy miképpen tavaly
sokan vóltak ezen a processión, kiknek kaponyájok most a czin
teremben * szárad, úgy esztendő ez napig sokan ezek-közzűl, kik

.. Cimeterium, temető.
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jelen-vannak, megrothadnak. És egy nincs közzűllünk a ki tud
hassa, hogy esztendő illyen-kor processiót járhat. Mivel azért talám
ez az utólsó processio, mellyet járhatunk, oly szentűl és buzgó
szeretettel, oly aítatos indúlatokkal járjuk ezt, mint-ha utólsó pro
cessiónk vólna. Azért ne csak testi menésekkel, hanem életünk és
erkölcsünk jobbításával-is eléb-eléb mennyünk és naponként neve
kedgyünk az isteni szolgálatok tekélIetességében, eszünkbe jutatván,
a mit ez-előt sok-képpen megmutattunk, hogy az Isten úttyán a
ki elő nem mégyen, hátra-mász.

Végezetre: a processiá-oesi ki-ki mások példájával gerjeszsze
aítatosságát. Ha üdős ember vagy, nézd a kisded gyermekeket,
mely nagy örömmel és egy-ügyű ártatlansággal énekelnek tellyes
erejekből. És pírúly magadban, hogy néked töb okosságod vagyon,
szám-adásodhoz-is közeleb jársz, mindaz-által ily puha és késedelmes
vagy az isteni szolgálatban. Ha szegény vagy, tekíncsd a nagy
urakat, az értékes polgárokat, mely igen megalázzák magokat, a
piaczon, mindenek-láttára, mint kúldúsok: minden-napi kenyeret kér
vén Istentől; noha csűrök, pinezéjek teli. És pirongassad magadat,
hogy ennyi szükségben lévén, még-is hidegen könyörgesz Istennek,
és azon légy, hogy könyörgésed aítatosságával megelőzzed az érté
keseket. Ha gazdag vagy, lásd a nyomorúlt kösséget, mely nagy
kedvel és jó akarattal énekel, mely serényen hálákat ád Istennek.
És megszégyenűly, hogy ezek, a kiket Isten ily sanyaruságban
tart és úgy tetczik, mostoha kézzel tapogat, szorgalmatosban szol
gálnak Istennek, hogy-sem te, kinek mind tudományt, mind egyéb
alkalmatosságot béveb kézzel osztott. Bezzeg, ha efféle szent gon
dolatokban foglalnók elménket, hasznoson kérhetnők Istentűl lelki
és testi szükségünket.

De ideje immár véget vetnünk a mái tanuságban. Azért, sere-
geknek Ura Istene, te-előtted leborúlva könyörgök, l hogy mind lAmos,8.v.l1.

testi, mind lelki éhséget távoztas tőllünk. Támasz elégséges lelki
tanítókat, kik a te igazságodat tisztán hirdessék, az eretneksége-
ket bátorsággal gyomlállyák, a tekéIletes erkőlcsöket foganatoson
ólcsák. Oltalmazd híveidet dög-haláltúl, hadaktúl és minden belső

és külső veszedelmektől, hogy it a te akaratod-szerént hívségesen
járván, ama processió-ba jussunk, melyben nem Kereszt-után járunk,
hanem, <Venientes ex magna tribulatione) által-jutván a világi SOk Z Apoc. 7. v. 14.

nyornorgatásokon, 3 Sequamur Agnum quocumque ierit, a Bárányt 3 Apoc.14.v.4.

követtyük, valahová mégyen,
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PREDIKÁCZIÓ.

A Szent Kereszt böcsülletirűl.

Az Isten bölcsesége úgy megelőzi és fellyűl-haladgya az emberi
értelem és okosság folyását, hogya kik rövid elmélkedésekkel fon
tollyák a mennyei titkokat, arra jutnak, hogy bolondságnak itílik

11.Cor.1.v.21. a felséges bőlcseségek mélységét. Azért mongya Szent Pál, 1 hogy
az emberek meg nem ismérvén a világ Urát bőlcseségéből, mel
lyet annak teremtésében mutatott, predikállás bolondsága-által akarta,
hogy üdvözűllyenek. Mert noha, a mit a tudatlan világ bolondság-

2 Ibid. v. 25. nak itíl, 2 Sapientius est hominibus. nagyob bőlcseség minden em
31.Cor.2.v.14. beri tudománynál, de a testi ember-előt, "Stultiiia est et non potest

inielligere, bolondságnak látczik, a mit nem érthet.
Ihon a mái Evangeliomban két oly dolog adatik előnkbe,

mellyeket a hit vezérlése-nélkül bolondságnak itíltek a világ fiai.
Eggyik az ujonnan-születés, mely szinte oly illetlennek látczott

4 Joan. 3. v. 4. bőlcs Nicodémus-e lőt, 4 mint-ha az öreg embernek annya méhébe
viszsza kellene menni és mászor születni. Másik a Christusnak

5 Ibid. v. 14. Kereszt-fára feszítése, mellyet példázott 5 a pusztában felemeltetett
61.Cor.1.\'.23. ércz-kígyó. Errűl írja Szent Pál, hogy, 6 Judeeis scaedalum, gentibus

stultitia ; a sidóknál botránkozás, a pogányok-előt bolondság, nekünk
71.Cor. l .v. 18. pedig a Christus Keresztiben fénylik az Isten bölcsesége, 7 mert,

Verbum Crucis, pereuntibus stu!titia est, iis autem qui salvi jiunt,
8 Ibid. v. 24. id est, nobis, Dei virtus, 8 et sapientia ; noha a Kereszt bolondság a

veszendők-előt, de nékünk Isten ereje és bőlcsesége, mivel Christus
akkor ismértette erejét és bölcseségét, mikor a Keresztre emeltet
vén, rnindeneket magához vont. Azért, ha a pogányok a Kereszt-

9 Sozom.lib. 2. fát, Infeli» lignum, bóldogtalan fának nevezték;" a régi Sibyllák
cap. 1. bóldog fának mondották, a melyre feszíttetett Christus, O Lignum

felix, in quo Deus ipse pependit. Ha átkozott nevet viselt régen,
JODeut.2I.v.23. nem-csak a Kereszt, hanem 10 az-is, a ki Kereszten függött: áldott
Galat. 3. c. 23. a Christus Keresztének neve mert 11 Benedictum lignum per quod
II Sap. 14. v. 7. ' ,

sit justitia, Istentűl áldatott fa, mellyen igazság szolgáltatott,
12 Colos.2.v.14. mikor az emberi nemzet vétkeért elégséges sarcz adatott, 12 adós-
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levelünk elszaggattatott, kegyetlen ellenségünk, az ördög, erős har
czon meggyőzetett és hamis ragadományitúl megfosztatott. Azért,
valósággal megtellyesítette Isten, a rnit Ezechiel Proféta-által igért:
1 Ego Dominus, exaltaoi lignum humile ,. hogy isteni erejével fel- l Ezech. 17. v.

magasztallya a gyalázatos fát, mikor a Christus Kereszt-fáját oly 24.

dücsösségessé tette, hogy a keresztyének 2 semmiben inkáb nem 2 Galat. 6. v.14.

dicsekednek, semmivel úgy nem ismértetik méltóságos böcsüllete-
ket, mint hogy Kereszt-fán függött az Isten Fia, ő-érettek.

Hogy azért a Christus Keresztinek böcsüllete öregbedgyék Propositio.

bennünk, két dologrúl szóllok a mái napon; elöszőr : a Christus
Keresztinek feltalálását megmondván, erős bizonyságokkal megmu-
tatom ; hogy nem-csak innep-napot szentelhetett az Anyaszentegyház
a Szent Kereszt találása és felmagasztalása emlékeeetiro, hanem
annak a Keresztnek részecskéit-is böcsüllettel tartván) méltó tiszte-
letekkel illetheti. Másodszor: megmagyarázom, mely illendő és hasz-
nos, mind hogy kezünkel gyakran keresztet vetünk homlokunkra:
mind hogyaChristus Keresztinek hasonlatosságára keresztet eme-
lünk es azt böcsüllettel illettyük. Ezeket erkőlcsünk jobbítására-való
rövid tanusággal béfejezvén, vége lészen mái tanuságunknak.

Mikor az Úr Christus a pogány császárok dühösködésítűl meg I. RÉSZE.

akarná szabadítani az Anyaszentegyházat és maga igájába fogni
a romai császárokat ; miképpen Kereszt-által váltotta-meg a világot,
úgy a Kereszt-által ismértette Constantínus császárral a keresztyén
igazságot. Mert, mikor a Maxentius kegyetlenségétűl meg akarná
Romát szabadítani, azt írja 3 Eusebius, hogy néki, önnön-maga Con- 8 Euseb. lib. 1.

stantínus beszéllette és esküvéssel erőssítette, hogy hadba készűl- dtC V
t

ita Co
2nZ

-
s an . cap. .

vén, dél-után a fényes nap sugáriból, világos keresztet látott a Vidc Baron.

nap-mellet és illyen írás vólt felette: ln hoc vinces " ez-által lész Tom. 3.

győzedelmes. Ezen mind maga, mind egész hada, mely a keresztet
nézte, sokat álmélkodván, nem tudták mire magyarázni, 4, hanem 4 Euseb, ibid.

az étszaka béjóvén, elaluvék Constantinas. és az égben-látott Ke- cap. 23.

reszt-tel megjelenvén néki Christus, azt parancsolta: Ut exemplari
illius signi, quod in ccelo apparuerat, fabricato, eo tamquam pra-
sidio in pr03liis uteretur : hogy ollyan keresztet csináltasson, miné-
müt az égben látott, és azt a hadakozásokban zászlo-gyanánt
hordozza, mint erős óltalmat. 5 Felébredvén Constantinus, meg- 5 Ibid. cap. 24.

beszéllé fő emberinek mit látott, és ötvösöket hívatván, tiszta
aranyból és drága kövekből ollyan Keresztet csináltata, minémüt
látott vala. Ezt a keresztet szemével látta Eusebius, mert maga
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a császár mutogatta néki. Constantínus meggyőzé Maxentiust, és
l Cap. 33. Romá-ba menvén, 1 a Szent Kereszt jelét a piaczon felállatá és ezt

S:~~li; ~.o~~. íratá alája: Hoc salu tari signa, vero fortstudinis indicia, civitatem
Soz. l. I. c.3. tyra IInidis jugo liberaui ; ezzel az üdvösséges jellel, mely az igaz
Niceph. ct alii. erősség jele, a várast a kegyetlenek igájátúl megszabadítottam.

A mely Isten a Moyses veszszeje-által rontotta Faraát ; az
"4. Reg.6.v.6. Eiiseus-tss) 2 metczett fácskával kút-fenékrűl felvonatta a vasat; a
3Act.19. v. 15. "Szent Pál térd-kötőjével, a Szent Péter árnyékával meggyógyította
cap. 5. v. 15. a betegeket: ugyan azon Isten a Kereszt-fára feszíttetett Christus

böcsül1etiért, másodszor-is kereszt-által, óltalmazta és győzedel

4 Euscb. Iib, 2. messé tette Constaniinust. Mert a mint Eusebius írja, 4 magátúl hal
dctVita COsn- lotta a császártúl, hogy mikor Licinius-sal harczolt, 5 a hol meg

s ant. c. .
5 Ibid. cap. 7. kezdették tolni népét, mihent oda vitték a keresztet, mingyárt
Ibid. cap. 9. hátat adott az ellenség, isteni erőnek csudájávaI. És mikor féle

lemtűl viseltetvén a ki hordozta, másnak adta vólna a keresztet,
hogy maga elfutván, életét megtartaná : mingyárt megöletett, rnihent
letette a keresztet; annak pedig semmi sérelme nem vólt, ki a
számtalan kardok és nyilak-közöt hordozta a keresztet; és a mint
Eusebius-nak mondotta Constaniinus, azt bizonyoson tapasztalták.
Ut qui hoc ministerium obibant, nihil incommodi aliquando acce
perunt ,. hogy soha senki el nem veszett, sőt meg sem sérült, valaki
a harczon a szent Kereszt zászlóját hordozta.

6 Sozom. tib. l. Mikor azért Istennek ennyi sok irgalmát vette vólna Constan-
e. s. in fine. tínus a kereszt-által nem-csak erőssen megtíltotta 6 hogy egy

Niceph. lib. 7. ' , b

cap. 46. gonosz-tévő se fesZÍttetnék keresztre, hanem a császár annya Helena
7 Theodor. lib. 7 nyólczvan esztendős korában 8 ottan hamar a NicCBa-béli Con-
I.Histor.c.lS. '1" U l 'I' r • r
8 Sozom.lib.2. Cl lom-utan, u az-az run { szü etese-utan három-száz huszon-hat

cap. 1. esztendő-tájban, Jerusalem-be méne; 10 mivel Isten ő-néki álmában
9 Baron. tom. . I . It h t h I S k

3. An. 326. megje enven, megparancso a, ogy a szen e yre mennyen. o
lO Socrat.lib.l. és szorgalmatos nagy keresés-után a Calvaria hegyen, föld-alat,

l
J cap. 1.3b· t három keresztet talált: és külön a feszűlt Christus feje-felibe csinált
ieee sen un

preéter Soerat., titulust, hogy ez a Názáret-béli JESUS sidók királlya. Nem tudván
Theodoretum, a három kereszt-közzűl mellyik a Christus szenvedésének eszköze:
Sozom : cita- • •
tos, Paulinus tartvan attúl, hogyaChristus Keresztiert más valaki akasztó-fáját

ep. ll. Niceph. ne tisztellyék, Christus Keresztét böcsülletIen elvetvén: Macarius
~~br~aÓ;·:t· Jerusalemi püspök a sokasággal-eggyüt könyörögvén Istennek, hogy

fu.n~?ri T.he?, jelentené-meg a Christus Keresztit: egy beteg aszszonyt megillet-
dosii Senioris, • k t . I k k k . h I d .hHistor.Tripart. ven e telve a ereszte ne , semmi aszna nem ett; e mi ent

l. 2. e. 18. a harmadik keresztet a halálra-vált aszszonyra tette, minden beteg-
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ségéből meggyógyult és ágyából felugrott. Sőt a mint 1 Nicéforus I Niceph. lih. 8,

és Sozomenus Írják: Postea mortuo Crucem iniposiram. in vitam soz~ar 2~9~. 1.
iUum repenie reoocassc : az-után halottra tették azon Keresztet
és ottan feltámadott, kire-nézve a mái napra rendelt imádság-
ban azt énekli az Anyaszentegyház, hogy megújultak a Kereszt
találásában a mi Üdvözítőnk halála idején lett csudák: mert
akkor-is, 2 Corpora Sanctorum qui dormierant, surrexeruni, halottak 2 Matt. 27. v.

. d l 52tama ta (. E . . 'Chvus. In 1'0-

Kronikájában Írta Eusebius-is, tniképpen isteni látásokkal izgat- nico, An. 325.
tatván Helena, feltalálta a Christus Kereszt-fáját, 3 historiajába fog-" Euseb. 3. dc
lalta a Consianiinus császár levelét mellyet kűldött a J' erusalemi Vita Constant:, c. 29. Eandem
Macarius püspöknek; dicsekedvén, minérnü nagy kegyelmessége Epistolam ha-
Istennek, hogy, Insigne sanctissima: Passionis monimentum, quod bet Socrat.l.1.
terra: uisceribus tot atznis delituit, illucesceret serois Dei) etc. a \~'. ;:h:.O~r
Christus szenvedésének eszköze ő idejében vétetett-fel a föld-alól, Niceph. l. 8. c.
a hol sokkáig rejtve tartatott. 28.

A keresztyénség a Christus Keresztinek böcsülletit három
kivált-képpen-való cselekedettel gyakoriotta.

Először: mingyárt a Szent Kereszt feltalálása-után Helena
azt rendelte, hogy, 4 Sacra Exaltatio Crucis, quot annis peragatur. 4 Niceph. l. 8.

minden esztendőben megillyék a Szent Kereszt magasztalása napját. cap. 29.
ÉS ezt az innepet 5 a Görögök-is velünk-eggyüt megtartyák. 5 Baron. Mar-

Szabad vólt az Isten népének, 6 Diem ignis, a földben rejtett trrt'M~c~~~'
tűz találása emlékezetire innepet rendelni: miért nem szabad a v.18.

Kereszt találása napját innepeini ? Vallyon az oltáron-égő tűz szen-
teb vagy böcsülletesb vólt-e az ártatlan Bárány Vérével megfeste-
tett óltárnál? Vallyon töb ajándékok eszköze vólt-e az a tűz, hogy-
sem a Christus Kereszte, melyennyi esztendők-után nap-fényre
hozatott ?

Szép 7 inneppel emlékezett az Isten népe arrúl a naprúl, mel- 7 Esther, 9. v.

lyen 8 a sidók [ontására csináltatott magas akasztó-fán függött 8 :S~h.e~.3~: 9.

Aman, és az Isten népe megszabadult : vallyon nem nagyob okkal 10.

szentelheti-e a keresztyénség azt a napot, mellyen a Christus kín-
zására készíttetett Keresztet a keresztyénség dücsösségére főld-alól

felemeltette és nagy csudákkal fényesítette Isten? 9 Judit, 16. v.

Ki meri szidalmazni az Isten népét, hogy a Judit ugyőzedel- 10 1. M~~h. 7. v.

mének emlékezeti re innepet rendelt? Hogy lU a Nicánor-ellen-való 49. ct 2. Mach.
ütközet nyerésének hálá-adásaért, 11 hogy a Jerúsáleni várásából a II 15·

M
V. 3

h
6.

•• r 1. ac. 13.
pogány nepek kiüzeseért szerit napot illett? Miért kel tehát a v. 52.

Pazman y Péter művei. VU. kötet. 92
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keresztyénséget káromlani, ha megilli azt a napot, mellyen a
Christus kín-szenvedése helyéből, a Calvaria hegyből a pogányok
bálványi kihányattak ? a pokol-béli ördög ereje kigyökereztetett?

14. Reg. 22. Mert miképpen Jósiás idejében, 1 mihent a szent könyvet feltalálták,
v.8. ottan rornolni és veszni kezdett a bálványozás, úgy a Kereszt fel

találása-után minden bálványok földhöz verettenek. Mivel azért
emberi okosságunk taníttya, hogy méltó azokat a napokat Isten
nek kivált-képpen-való tiszteletire rendelni, mellyeken valami nagy
jót veszünk Teremtőnktűl; ha halottak támadtak, ha betegek
gyógyúltak, ha sok egyéb isteni áldások adattak a Szent Kereszt
által : ki nem láttya, mely méltán illyük és isteni hálá-adások
szolgálatiban tőltyük azt a napot, mellyen a Szent Kereszt fel
találtatott?

Másodszor: keresztyéni szokásból azzal tiszteltetett a Christus
Kereszte, hogya ki ennek akár-mely kicsiny szálkáját nyerhette,
azt mint drága kincset, aranyba foglalván, óltalomért és böcsül
letért nyakában hordozta; mint Arany-szájú Szent János illyen

2 Chrysostorn. szóval jelenti: 2Ipsum lignum, in quo Christi Corpus crucifixum,
~~:eÍ ~hr?s::~ ita habere totus orbis contendit , ut qui parum quid ex illo habent,

sit Deus. auro includunt, cervicibus aptant ; hinc valde honestati, muniti et
proteeti.

3 Theodoretus. Mikor a Christus Keresztét feltalálta Szent Ilona, "Ciaoorum.
lib.l. ~~~t.cap. pariem, in imperatoris galeam includendam curavit ,. partem. equi
4 Zachar. 14. v. jreno admiscuit: ut et imperatorem tutum redderet. et 4 prophetiam

20. explerci ; a Christus szegei részecskéjét a császár sisakába csinál
tatta; részecskéjét a ló zabolába ; a Kereszt darabját ezüstbe fog

Idem Theodo- lalván, a jerusalemi püspöknél hadta, más darabját a császárnak
retus. vitte. Ebből a két darab fából annyi-felé osztottak vékony szálká-

5 Cyrill. Hiero- kat, hogy a Cyrillus jerusalemi püspök mondása-szerént 5 Lignum
~~~~'lO.C:~~~ Crucis, universum jam Jere orbem replevit, per particulas de monte

finem. calvario sumtas. 6 Lignun: Crucis per particulas. per universum
6 Ca:e~~es. 13. orbem sparsum est; a Kereszt-fa darabi az egész világot bétöltötték

initio, C l . r "a a varza-ból vett részecskékkel. Nem-is kel azon csudálkozni;
mert Cyrillus-után Szent Paulinus, kit sok irásiban égig magasztal

7 Paulin. ep. ll. Szent Agoston, azt mongya, hogy, 7 Crux in materia insensata, vim
in fine. vivam retinens, innumeris pcene quotidie hominum uotis, lignum

suum commodat : ut detrimenta non sentiat, sed quasi intacta per
maneai : quotidie dividua sumentibus et semper tota venerantibus:
indetribilem soliditatem de illius Carne et Sanguine bibens, qua:
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passa mortem, non vidit corrupiionem ; 1 miképpen ama szegény t Cyrill. Cate

özvegy - aszszony lisztecskéje és olaj káj a 2 az Eliseus áldása- után che~,IO. in fine.
, Quinque Pa-

noha költ, de soha el nem fogyott; miképpen az öt kenyérből töb num multipli-

maradott darabcsákban, hogy-sem vólt, minek-előtte Christus annyi catorurn simi-
, , litudine utitur.

ezer embert megelégített : úgy a Szent Kereszt soha nem fogyott, 23. Reg, 17. v.

akár-menyit metéltek benne, hogy többen részesülnének ebben a 16.

drága kincsben.
Harmadszor: mivel a keresztyének isteni jó-téteményekből

megtapasztalták, mely sok és nagy segitséget adott Isten az ő

Keresztinek kisded szálkája-által, sok dícsíretekkel magasztalták és
alázatos tisztelettel böcsüllötték a Szent Keresztet.

Szent Paulinus írja, 3 hogy ő-néki a Jerusalemi János püspök, 3 Paulin. ep. ll.

il1elania-által egy kis darabcsát kűldött a Szent Keresztből. 4 Mikor 4 Paulinus, in
'db ". d' S n l' t l ' h Natali 10. S.a szomsze an nagy tuz tarna van, a zent re 'lX emp ama oz Felicis.

közelgetne, látván Paulinus, hogy vizzel ellene nem állhat a nagy
égésnek, kezébe vevé a Szent Kereszt darabját, a tűz-ellen kezdé
vinni; és továb nem mehetvén az égés, megaluvék a tűz. Evágrius
5 szemével látott dolgot ír. Mikor Cosroés sok erős városokkal fi Evagr, lib.4.

egyetemben Antiochiát megvette vólna és Apameá-hoz vinné győ- cap. 25.

zedelmés zászlóit: minden emberi erőtűl és reménségtűl megfosz-
tatván a várasiak, a Szent Kereszt darabját kihozá a püspök;
processiót jára, és valahová fordúlt a Kereszt-tel, oly fényesség
látczott körűlle, mint-ha a Kereszt égett vólna; és az erőtlen váras
a Cosross kegyetlenségétűl, emberi rnúnka-nélkül mególtalmaztaték.
Turánumi Szent Gergely feljegyzi, 6 menyi sokan szabadúItak ördö- 6 Turonensis,

göktűl, vakságtúl és egyéb nyavalyáktúl a Szent Kereszt darabjá- ~~l~t: d::I,or~~
nak illetésével. Guilielmus Tirius nem egyszer írja, 7 hogy mikor Innuit 6. PHiSt.

a Lotaringiai herezeg Jerusalem országát megvette a legsúllyos- Franc. ,cap. 29.
, 7 Tyrius, de

sabb ütközetekben a seregek-előt vitte egy pap a Szent Keresztet, Bello sacro.Iib,

és ennek erejével más-fél ezer emberrel harmincz-ezer ellenséget 10. et 12.

elrontott.
Nem egy predikáczió, hanem egész könyvek kívántatnának,

ha a régi irásokból mind le akarnók írnyia, menyi javait közlőtte

Isten az emberekkel a Szent Kereszt-által. Azért a Szent Atyák
nem-csak dícsíreteket írtak a Szent Keresztrűl, hanem azt-állatták,
hogy Isten világ kezdetitűl-fogva sok példákkal jelengette a Szent
Kereszt erejét. Némellyek azt írják, hogy a paradicsom élet-fája a
Kereszt-fát árnyékozta, mely nem testi, hanem lelki halhatatlansá
got adott. A paradicsomból-folyó négy vizek-is képezték a Kereszt-

92*
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fának négy szarvait, rnellyekből a világra mennyei nedvességek
áradtak. Vannak, a kik a Noe bárkájához. vagy a Jákob lajtrájához
hasonlíttyák a Christus Kereszt-fáját; mert ez-által szabadúlunk a
bűnök özön-vizétűl, ezen emeltetünk Meny-országba. Sokan a Moyses
veszszejéhez mongyák hasonlónak a Szent Keresztet, mert a pokol-

I Exo. 17. v. 5. béli Farao ez-által rontatott: 1 a sovány és száraz kősziklák, az-az
kemény-szívü gonoszak a Kereszt erejével aítatos siralmak vizét

2 Exodus. 15. adták; 2 a világ pusztájának keserű italit a Kereszt-fa édesíti, és a
v. 23. veszedelmek tengerén bátorságos útat szerez. Találkoznak, kik a

3 Isai. 22. v. 22. Christus Keresztit mongyák vagy annak a kúlcsnak, meIlyet 3 Isten
igért Christusnak, mivel ez-alatt vagyon a vitézkedő Ecclesiá-nak
minden kincse, ezzel nyílik a mennyei dücsösség kapuja; vagy

4 Esth. 4. v. ll. annak a 4 pálczának, mellyel Assvérus haláltúl óltalmazta a veszen
~:P~t·155.v\:: dőket; vagy annak a Tau- nak, 5 mellyel Isten megjegyeztette, a
5 lzech.9. vA. kiket el nem akart veszteni; mert a régi sidó bötűk-között a Tau

nem egyéb vólt, hanem egy kereszt. Végezetre sokan írják, hogy
Isten a Kereszt hasznát akarván ismértetni, azt rendelte, hogy csak
nem minden szükséges múnkáink jó vége kereszt-által légyen;
a tengeri hajók árbócz-fáján keresztre kel a vitorlát terjeszteni,
külömben a szelektűl nem hordoztatnak. A földet oly ásóval
forgattyák, mellyen kereszt vagyon. A műves ember kereszt
formára csinált kalapátcsal végezi csinálmányát. A szántó-ember
keresztűl-álló járomba fogja vonó marháját. Az aszszony kereszt
motolára veti czérnáját. Ha ember kezeit kiterjeszti, keresztnek
láttya magát. A madarak, ha röpülnek, keresztűl terjesztik szár
nyokat. Egy-szóval, mindenüt szemünk-előt forog a kereszt, ennek
ereje mindenüt látczik, e nélkül majd semmi munkát nem vihetni
végbe.

Ennyi-képpen kijelentvén Isten, mind árnyékokkal és példák
kal, mind csudálatos jó-téteményekkel a Christus Keresztének erejét

6 Aug. tom.9.1. és méltóságát, azt írja 6 Szent Agoston, hogy, Crucem 1~OS, omni
2.deVisitat.}n- veneratione dignissimam jatemur et ad recordationem Crucifixi nostri

firmor. c. 3.
ueneramur : a Christus emlékezetiért a Keresztet minden böcsül-

7 Leo. Serm. 8. letre méltónak vallyuk. Szent Leó Pápa a Keresztet, "Inuictce
dc Passio. paiieniice signun«, adorandum regnis omnibus. győzhetetlen szen-

vedés jeiének nevezi, mellyet minden nemzetségek imádnak. Erre
8 Lact. Carm. nézett Lactantius, mikor arra ínt mindeneket, "Flecte genu, lignumque
dc Pass. Dom. Crucis uenerabiie adora ; hogy térden alva imádgyák éj, tisztelendő

SPaulin.ep.ll. Keresztet, mert, a Crucem episcopus quotannis. cum Pascha agitur,
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adorandum populo) princeps ipse ueneramiium, promit " a Keresztet
minden esztendőben kitészik a Nagy Hétben és elsőben a püspök,
az-után egyebek imádgyák.

Tudgyuk bezzeg rní-ís, hogy a fa csak fa, melynek sem
értelme, sem tehetsége nincsen, de a minémű tiszteletet a Kereszt-
fa-előt tészünk, annak tészük, ki ezen a fán függött. Azért a 1 Szent [Aug. tom. 9.1.

Agoston tanítását követtyük, ki ez-szerént ír: Per Crucem) saluti- 2. c.3·rdfiC Visi-
tat. n rrn.

{era Jesu Christi renouatur Passio. Hanc campleetere humiliter)
venerare suppliciter : tamen hcec ad memoriam tibi reduces: nec
Deus est) nec homo) prcesens quam cerno figura: sed Deus est et
homo) quem signat sacra figura. Hcec et ego oeneror, Jesum quoque
semper adoro. 2 Qui enim veneratur signum, non hoc veneratur quod 2 Aug.tom.3.1.

oidetur, sed quo ialia referenda sunt ; a Kereszt Christus szenve- 3. d~ ?octrinre
, Christiana. c. 9.

desének emlékeztetője. Ezt alázatoson megöleid és tisztellyed, de
két dolgot eszedben tarcs, Eggyiket, hogy sem Isten, sem ember
a kép és kereszt, hanem jelenti az érettünk megfeszíttetett Isten
Embert. Másikat, hogy mikor a jelt böcsüllöd, arra czélozzon
imádásod, a kit jegyez a külső jel. Miképpen azért Christust imádta
és tisztelte a vérben-nyomorgó aszszony, mikor a Christus ruhája
prémét leborúlva illette, 3 úgy mí Christust tisztellyük, mikor az Ő 3 Matt. 9. v. 20.

Keresztét böcsüllyük.
Bár nevessenek azért minket, 'Tnimici Crucis Christi) a Chris- 4 Philip.3.v.18.

tus keresztinek ellenségi, de kedvekért meg nem szűnünk a Chris-
tus keresztének böcsülIésétűl.

De mivel megértők, mely illendő, hogy azt a Keresztet böcsül- II. Rf~SZE.

lyük, meIlyen Christus függött, lássuk rövideden, mely méltó, hogy
a Christus Keresztinek hasonlatosságára, kezünkkel Keresztet ves-
sünk homlokunkra és az első Kereszt hasonlatosságára, Urunk
szenvedésének emlékezetire kereszteket csinállyunk, azokat tem-
plomokban és egyéb helyeken tisztelettel illessük. 5 Tertull. De

A ki csak küszöbrűl tekintette-is az Anyaszentegyház régi Corona Militís.

túdós tanítóinak írásit, világosan eszébe vehette, mely régi tős- Hicr~·e~·. 22.

gyökeres szokás a keresztyénség kezdetitűl-fogva, li hogy a hívek Cyril1.,Cat.13.

házból kimenve és viszsza-terve, lefeküve és felkelve, őltözetre és ~;'rY:t:3:o:d
mosdásra, gyertya-gyújtásta és ételre, egy-szóval minden cseleke- Populum.

detek-előt Szent kereszt jelét vetették magokra. Azt-is világos r;á~s~:::~l
tanúkkal megmutatók 6 más irásunkban. hogy lsten a Szent kereszt ső Könyvének

jelével sok és nagy csudákat cselekedett szolgái-által. Mert, 7 Crux 7cutó~slócrész'3
yn l. aLI .

morbos curat; dcemones [ugat; ueneficiorum, incaniationumque auertit in finc.



734 SZENT KERESZT NAPJAN.

imposturas ; a Kereszt jelével betegségek gyógyúltak, ördögök űzet

tek. Azért meggyőzetvén Luther a merő igazságtúl, mind a nagyob,
mind akisseb Catechismus-oesv követőit kötelezi rendelésével, hogy
mikor felkelnek, Atyának, Fiúnak, Szent Lélek Istennek nevében
keresztet vessenek homlokokra, mert igazán írja Szent Agoston)

l Aug. tom. 4. hogy, 1Crucis Christi signo, in fronte} omnes christiani signantur.
De Cat. Rudib. 2 Crux fidelibus non est opprobrium , sed triumphus : vexilIum

cap. 20.
2 Tom. 9. Dc nostrum est} conira diabolum. :J Non sine causa si,g-num suum

Symb.ol0 ~d Christus in fronte nobis figi uoluii, tamquam in sede pudoris ; ne
3 ~~:n-. c;/\n Christi opprobrium christianus erubescat. Nihil erat in carne into
Psa!. 30. Con- lerabilius Cruce ; nihil est nunc in fronte gloriosius; valaki keresz
~~~. ~J':~~~: tyén, megjegyzi homlokát a szent Kereszttel és nem szégyenli a
in Evang. Joan. Christus zászlóját szemérem helyén, a homlokán viselni.

Nem elégedtek a keresztyének, hogy kezekkel keresztet vetet
tek, hanem a Christus Keresztének hasonlatosságára más kereszte
ket csináltak és azokat oly böcsülletben tartották, hogy (a mint

4 Tertull. Apo- 4 Tertullianus írva hadta) a pogányok, Crucis religiosos) kereszt
log: c. 16. tisztelőknek hítták a keresztyéneket. Meghallók nem régen, hogy

lj Soz.l. L c. 8. Constanimus arany-keresztet viselt hada-előt zászló-gyanánt, 5Arma
militum effi,gie Crucis signanda curavit ; vitézi fegyverére kereszte

s Euseb. !ib. 3. ket csináltatott. És nem-csak nyilván, mindenek láttára, 6 Vultum
desta~~t~c.C~~n- salutari Passionis nota signaoit, keresztet vetett orczájára, hanem
7 Euscb. ibid. a maga képét leíratván, 7 Saluiare Passionis insign« super caput
cap. 3. S~zom. locatum., feje-felibe keresztet íratott. 81n 'JZummis suis Crucem

loco cit, . l' f •• k .
8 Niceph. !ib. 7. Z1ZSCU pl, j ecit ; penzere eresztet veretett. Az arany-almara, mellyet

cap. 46. a királyok kezekben hordoznak, 9 Aureo malo, ueneranda Crux
;:~~~~: l~b.~: infixa ; keresztet csináltatott; a pénteket, mely a pogányoktúl

cap. 49. Venus-nak szenteltetett, 10 Propter Crucem, a qua plurimum sibi
10 Niceph. I. 7. b . t -r t K t t' teletí t It tcap. 46. onorum uenisse exper US J uera ~ a eresz ISZ e e Ire szen e e te.
II Aug. in. Psa!. Egy-szóval: 11 bt fronte regum crux illa fixa est, cui inimici
54. circa med. insultauerunt : a királyi coronákon, a királyi fejekbe hordoztatik
12 Hieron: epi. a Kereszt. 12 Ardentes diadematum ,gemmas} patibuli salutaris
7. ad Leetam. pietura condecorat ; a Christus akasztó-fájának képe ékesíti a

királyi coronákat.
A templomok éppítéséhez nem vólt szabad kezdeni külörnben,

13 Novella 67. hanem-ha, 13Episcopus Crucem figat~ publicum. processum ibi [aciens:
Justiniani. c. 1. a püspök Processiá-ves oda mégyen, a hol templomot kel éppíteni
~;z~~ri.\~~·:·~: és ot keresztet emel. 14 A Processiók-előt kereszteket hordoztak,
15Ev.1.6.c.20. 15templomokban drága kereszteket tartottak, az oltárra keresztet
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tettek, mint Sozámenus, tu. 1. c. 2. És Nicéforus, lib. 7. c. 50.)
« Probianus megtérésének csudálatos historiá-jában írva hadták.
És hogy sommában foglal1yuk a dolgot: aranyszáju Szent János
azt írja, hogy, 1 Crucem) ubique celebrari videre licet: in domi- lChrys. Orat.

bus) in foro) ÚZ uiis, in montibus, in mari) in naoigiis, i1z úzsulis) QUO.d
t

OChristus
J' SI eus.

in lectis, i1z armis) úz vasis aureis: nullus erubescit hoc sym-
bolum ; a kereszt mindenüt nagy tiszteletben tartatik: házakban,
úczákon, útakon, hegyeken, tengereken, ágyakon, fegyvereke n,
minden drága házi-eszközökön; mert senki nem szégyenli ennek
hordozását.

Ki győzné elő-számlálni, menyi csudás áldomásit mutatta
Isten a Keresztek-által? Igazán írja Szent Cyrillus, 2hogy, Gloria 2 Cyrillus,

l l M d fi Catechesi 13.g oriationum Eec esice, est Crux. agna est custo ia, Si//J1Um ide-
lium) timor dcemonun: " a Kereszt leg-nagyob dücsössége az Anya
szentegyháznak, óltalma a keresztyén-embernek, hívségünk bélyege,
ördögök félelme. Szent Jeronimus írja 3, hogy mikor Epidaurus-nevű "Hieron. in

várast, mely a tenger parton éppíttetett, szinte elmerítenék a habok) V.ita s·bHfiilario-
nis. su nem.

Szent Hilarion, a fövenyen három keresztet írt és abban mint
erős hegyben megütközvén a habok, továb nem mehettek. Töb
csudákrúl-ís emlékezik Gregorius Turonensis :' de sok vólna mindent 4 Greg. Turon.

leírnyia. lib..2. de Mira-
culis, cap. 22.

Ezekből kitetczik, hogy mikor a Kereszt tiszteleti ért csúfolnak Lib. 10. Hist.

minket a tévelygők, nem minket csúfolnak, hanem az egész régi Franc. c. 29.

keresztyénséget ; a böcsülletes Szent Atyákat, sőt Istent ő-magát,

ki azt parancsolta Constantinus-nak, hogy keresztet csinállyon és
azt visellye jel-zászlójúl hadakozásában. Szabad vólt azt a kardot,
mellyel 5Dávid meggyőzte Goliádot, szépen bétakarva böcsüllettel 51. Reg. 21.v. 9.

tartani az Isten sátorában, szabad vólt 6 Jákób-nak imádni a Jásef 6 Heb.ll. v.2l.

veszszejét: vallyon miért nem szabad nékünk, a Christus baj-vívó
fegyverét, mellyel az ördögöt meggyőzte, templomunkban tartanunk
és böcsüllettel tisztelnünk? Noha azok a szók, mellyeket Christus
nyelvével formált mikor tanított, elmúltak és csak azokhoz hasonló
szók, amellyeket predikátorunk olvas: mindaz-által tisztességnek-
okáért süveget vetünk; talpon udvarlunk : gyakran térdet hajtunk,
mikor az Isten Igéje olvastatik. Ha szabad a Christus szavának
hasonlatosságára formált szókat , így böcsüllenünk , miért nem
böcsülhettyük azokat a kereszteket, mellyek az Urunk Keresztinek 70an.7.v.9.13.

hasonlatosságára csináltattak? 7 Dániel-nek, Isaiás-nak, Szent János Isai. 6. v. 1.
, Apoc. 1. v. 14.

Apostolnak, látható ábrázatban jelent-meg Isten; annak a képnek 17.
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lábához borúlt Szent János, de nem a látható ábrázatot imádta,
hanem a kinek jeIét látta; azon-képpen cselekeszünk mí : a kereszt
előt leborúlván, nem a fát imádgyuk, hanem azt a ki a fán függött.
És azt cselckedgyük, a mit Szent Paula aszszonyrúl írva hagyott

I Hier. ep. 27. Szent Jerónimus ; 'Postrata ante Crucem, quasi penaentcn« Domi
qhu:e estpEpi\ta- num cerneret, adorabai : a kereszt-előt leborúlván, azt imádgyuk,
p IUm au re.

c. 3. in fine. a ki a kereszt-fán függött.
Azt mongyák az új-hit-csinálók, hogy a jó fiak iszonyodnak

azoktúl az eszközöktűl, mellyek az ő attyok életét gyalázatos
kínnal végezték. E felet, ha szabad a Christus keresztét böcsülleni,
azért, hogy Christus Urunk szent Testét illette: a Judás ajakát
és a hóhérok kezét-is imádni kellene. És ha minden keresztet
tisztelni kel, mivel Urunk a kereszten függött: minden vas-szeget,
minden koporsót tisztelni kelletik ugyan azon okból.

Ezek csúfolkodó trágárok csel-csapási. Bezzeg mí sem azért
tisztellyük a Keresztet, hogy amí Urunk fájdalminak és gyalá
zatinak eszköze vólt, hanem hogy ez vólt az oltár, mellyen a fő

papi-fejedelem kedves áldozattal engesztelte az Isten haragját; ez
vólt a királyi-szék, mellyen a mí Üdvözítőnk tekélletes szeretetit,
győzhetetlen türését, csudálatos diadalmát tellyesítette. Ha azért
a jámbor fiak böcsülletben tartyák azt a fegyver-derekat, melyben
édes attyok nem gonoszságért, hanem hazája, hiti, nemzetsége
óltalmáért dücsösségesen letette életét, méltó, hogy mí-is tisztellyük
a mí Istenünk Keresztét.

A Judás ajaka és a hóhérok keze nem szenteltetett, hanem
halálos gonoszsággal úndokíttatott a Christus illetésével. Azért
noha az érzékenség-nélkül-való eszközöket megszentelheti a Christus
Testének illetése, de az okossággal-élő ember szentséget nem nyer
het, tiszta és szent igyekezetből származott jó-cselekedet-nélkül.

2 Aug. tom. 4. Végezetre: igazán írja Szent Ágoston", bogy noba egy tyukmony
lib. 83;t· 73. hasonló másikhoz, mindaz-által eggyile nem képe másiknak, azon

formán, a mely keresztet, szeget vagy koporsót nem a végre
csinálnak, bogy a Christus halálának eszközit jelencsék, hanem
más szükségre vagy haszonra rendelik; azoknak tisztességét nem
teszünk, mert nem képei a Christus szenvedésének.

De végezzük-el immár tanításunkat, és hogyaChristus
Keresztinek böcsüllése üdvösséges légyen, azt kívánom a hívektűl,

hogy valamikor Keresztet látunk, eszünkbe jusson, hogy a Kereszt
zászlója-alat vitézkedő bajnakek vagyunk és ha Christus-után
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8 Aug. tom. 9.
Tract. 36. in
Evang. Joan.

Meny-országba akarunk menni, 1 minden-nap felvegyük, Christus- l Lucee 9. v. 23.

után vigyük a magunk keresztét. Nem fából csinált kereszt-hor-
dozást parancsol Christus, hanem, hogy külső belső háboruságo-
kat, testi lelki nyavalyákat békeségesen szenvedgyünk; nem akarja
Christus, hogy ezeket lerázzuk magunkrúl, hanem kötelez, hogy
magunk felvegyük és jó kedvel hordozzuk. Mert ollyanok a világ
nyavalyái, mint a Moyses veszszeje, 2 mely veszsző vólt, míg 2 Exo. 4.v.3.4.

Moyses kezében tartotta és csudálatos nagy dolgokat cselekedett:
de mihent földre vetette, mingyárt kígyóvá lett. A világi nyava-
lyák-is, ha nem örömest viseled, ártalmas kígyók, mellyek mar-
dosnak és rettegtetnek ; de ha ezeket megragadod és felveszed,
ha Isten akarattyára hagyván magadat, békeséggel tűröd, nem
kígyók, hanem támogató pálozák és segítő orvosságok. Azért
mikor keserűségben és fogyatkozásokban vagy, vesd a Christus
szenvedése-mellé a te nyavalyádat és megtapasztalod, mely kicsiny
a te szenvedésed a Christus kínnyához képest.

Ennek-felette azt kívánnya Szent Ágoston, 3 hogy mikor a
Christus keresztinek dücsösséges böcsülletit láttyuk, eszünkbe
jusson, hogy, Quid servat fideli suo, qui talem honorem dedit
supplicio suo?· Ha. Isten ily nagy méltóságra és tiszteletre emelte
az ő kínnya eszközét, minémű bóldogságot és dücsösséget tart hívei-
nek? és errűl emlékezve, bátorítcsuk magunkat a dücsösség remén-
ségével. Bezzeg, ha illyen gondolatokkal néznők a Keresztet,
többet tanúlhatnánk egy látásból, hogy-sem ugyan sok predikáczió-
ból. Mert igazán bétellyesednek lelki értelem -szerént , a miket
Jeremias mondott, hogyagondolatlan balgatagok hiuságának,
4 Doctrina vanitatis eorum, lignum est, tanítója a fa. Mert a világi 4 Jer. 10. v. 8.

hiuságokban zabállóknak pirongatva szemére hánnya a Kereszt,
mely illetlen a Szent Kereszt zászlója-alat a világnak szolgálni,
a tövisses fő-alat puha tagokat tartani, az ördög győzedelmének

jele-alat ördögnek kedveskedni. Engedgye a Szent Isten, hogy
e világon méltó böcsüllettel tisztelvén a mí Urunk Keresztét,
a más-világon a Kereszt-fán nyeretett bóldogságban részesüllyünk.
Amen.

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 93
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SZENT MÁRIA MAGDOLNA NAPJÁN.
PREDIKÁCZIÓ.

Igaz penitenczia példája.

Mikor a babylóniai fugságnak hoszszú és nyomorúlt szolgá
lattyából kiszabadúlván az Israel fiai, pusztaságra-jutott Jerusalem
várasának helyére mentek vólna, azt parancsolá Isten Zácharias

IZachl1r.6.v.1l. Proféta-által, 1 hogyamelyaranyat, ezüstöt Babyloniá-ból hoztak,
s v. 14. abból coronákat, vagy koszorúkat csinállyanak ; ';I Et corona: erunt

memoriale in tempio Domini; és azokat az Isten templomába, lát
ható helyre függeszszék örök emlékezetre, hogy valamikor a rab
ságból hozott arany-ezüst-koszorút tekíntik, eszekbe jusson az Isten
kegyelmessége, ki őket kemény rabságokból sok gazdagságokkal
megszabadította. Ezzel pedig az emlékezettel nem-csak hála-adásra,
hanem igye-fogyott állapatokban jó reménségre indíttassanak
eszekbe jutván, mely künnyen, fegyver- és emberi erő-nélkül, a
hoszszú nyomorgatásokból kihozta Isten választott népét.

Ehez hasonlót cselekedett Isten az Uj Testamentomban, noha
felségesb és lelki dologban. Mert, hogyamegtérő bűnösökhöz

kegyelmességét ismértetné, hogy reménséggel bátorítaná az ördög
fogságában heverő bűnösöket: életek jobbítására, a bűnök rabságára
jutottak-közzűl sokakat választott, mint isteni kegyelmességének
dücsösséges coronáit, és azokat az Anyaszentegyházban felemelte,
irgalmasságának emlékezetire és az elesettek biztatására.

3Actor.9.v.15. Illyen corona ama választott edény, Szent Pál Apostol 3 a fér-
fiak-közöt, kit Isten ragadozó farkasból vígyázó pásztorrá; Anya-

'I.Tim. Lv, 16. szentegyház ellenségéből hív capitanná azért rendelt, 4 Ut in me
primo ostenderet Christus Jesus ontnem. patientiam. ad informatio
nem eorum, qui credituri sunt illi in vitam aieniam ; hogy az Úr
Christus ő-benne mutatná minden tűrhetőségét azok tanítására és
bátorító gyámolyára, kik ő-benne hisznek az örök dücsösség elnyeré
sére. Illyen koszorú az aszszonyok-közzűl Szent Mária Magdolna,
ki, mint ördög rabságából szabadúlt arany-edény, azért emeltetett
a babyloniai fertelmességek rutságából az Isten templomában inne-

6~.Ba~i1Soeleu- pes Szentek-közzé, 5 Mariam scortum suscepit Dominus, ut discere-
ciensis, rat.
1. de Laz aro. mus nullum morbi genus esse tantum, quod illius bonitatem uincai ;
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hogy ennek példájával ismértetnék az Isten irgalmának nagy-vólta,
mellyet semmi gonoszság meg nem győzhet, semmi bűn meg nem
gátolhat, és ennek a bűnös aszszonynak emlékezésébőlminden bűnö

sök megtanúlnák, mint kel, penitencziát tartván, a bűnökből kife
selni és Isten irgalmát nyerni.

Mivel azért minnyájan bűnösök lévén, szükségünk vagyon a Propositio.

penitencziára, én-is ez jelen-való órában két dologrúl szóllok : első-

ben megmagyarázom rövideden ama négy rend-béli szent indúla-
tokat, mellyeket, mint az igaz penitencziának szükséges cselekedetit,
a nagy-irgalmú Isten, belső világosítása-, izgatása-, vastagítása-által,
szent malasztyával szerez a bűnös emberben, tudni-Illik a bűnök

veszedelmének ismeretit. az Isten haragjátúl-való félelmet, a bűnök

megbánásat. uallását, siratását. a bűnök ostorozását és elébbi életnek
jobbítását. Másodszor, megmutatom, hogy a Mária Magdolna peni
tenczidjába» mind-ezek felségesen és béuségesen találtattak. Kérlek,
légyetek ébren a halgatásban.

Igazán írja Szent Gergely, l hogy, Tunc culpas plangimus, cum I. RÉSZE.

pensarc cteperimus ; bűneinket külörnben nem sirathattyuk, hanem-ha 1 Greg. 16. Mo

azokat jól megfontollyuk és valóságoson szívünkbe óltyuk, hogy ral. cap. 13.

a bűn minden javaink tolvaja, minden veszedelmünk ajtaja. Noxa Peccati.

Bőlcs Salamon a bűnnek iszonyú rontásit és rettenetes vesze
delmit számlállya sok helyen, végre rövid sommában sokat fog-
lalván, azt írja: 2Qui in una peccaoerii, multa bona perdet ; hogya 2 Eccls.9.v.18.

ki csak egy vétekbe esik-is, sok és nagy jókat veszt, mert elveszti
azt a szentelő malasztot, mellyel Isten fiai és mennyei bóldog-
ság örökösi vagyunk, Isten kedvéből és szerelméből kiesik, Isten
haragját fejére vonsza, mennyei jóságok ékességétűl, lelki óltö-
zetek drága kincseitűl megfosztatik. Ádám a bűn-előt testi öltözet-
nélkül vólt; de mezítelenségét nem általIotta, mivel ezt a lelki
öltözetek szépsége elfedezte, hanem akkor kezdette szeméremmel
érzeni ruhátalanságát, mikor vétekbe esvén, a lelki jóságoktúl meg
tolvajoltatott és azt érdemlette, hogy oktalan-állat bőrébe öltözzék
és barmokhoz illendő állapatra jusson, a ki eléb mennyei Angya-
lokhoz hasonlíttatott. Az első Angyal 3 oly drága őltözetben vólt 3 Ezech. 28. v.

míg el nem esett, melynél szebbet és böcsösbet nem gondolhatni, 13.

mert az arany csak fészke és feneke vólt a sáfilyok, gyémántok,
smaragdok és egyéb minden-féle drága kövek szépségéből rakatott
köntösnek, mint Ezechiel Proféta irásban hadta. De mivel, Eleuatum v.17.

est cor in decore. perdidit sapientiam in decore " felfuvalkodott szép-
93"
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7 Ita Plutar.
libro Amato

rius. multo
ante medium.

ségében, egy bolond kevélységgel minden ékességét elvesztvén, oly
rútságra jutott, melynél úndokságosb nem lehet és örökké a ször

I Eccls. 9. v.1S. nyű rútságban marad. Ezent cselekeszik most-is a bűnök, l mert
elég arra akár-mely halálos vétek, hogy kiforgassa embert minden
lelki javaiból és a gyarló természet rútságban hadgya.

Nem-csak fosztogató tolvaj a halálos vétek, hanem oly ajtó,
mellyen az ördög és azzal-egyetemben minden veszélyek emberre
áradnak; úgy, hogy mihent valaki vétkezik, tekéIletes igazsággal

2 l. Mach. 2. v. azt mondhattya: "Tnundaocrunt super me mala ; hogy mint az
30. özön-víz, úgy elborította őtet minden gonosz. Mert a mely szem

pillantásban a bűnbe esett lélek megfosztatik a mennyei ajándé
koktúl, mingyárt ugyan akkor megnyittatik az ajtó, meIlyen az
ördög bémennyen. Erre-nézve mongya a Szent Irás, hogy eltávoz-

• 1. Reg. 16. v. ván Saul-túl az Isten Lelke, ottan, 3 Exagitabcü eum spiritus nequam.
14. belé-kőltözött és kínozni kezdette a gonosz lélek. Mihent Judás

~ Joan. 13. v. eitekéIlé árúltatásának végbe-vitelét, 4, Introiuit in eum saianas,
27. rningyárt belé- kőltözék a sátán, mert miképpen 6 Isten lakik a

• Joan. 14. v.
23. jámborok lelkében, úgy, 6 Effugict fictum : non habitabit ÚZ corpore

6 Sap, 1. v.4.5. subdito peccatis ; a gonoszak hajlékából kifút és nem lakik a bűnök

kel únd okíttatott testben.
Oh mely ártalmas sellyér az ördög! Oh mely sok rútságot

és veszedelmet hordoz magával! menyi mérget öntöz gazdájába !
A haragot fújton-fújja; a bujaságot naponként, sőt óránként ger
jeszti; a ragadozást, hamisságot, gyilkosságot és minden gonosz
ságokat nevelten-neveli; Istenünk jó-téteményinek és rettenetes
itiletinek emlékezetit eltemeti; a halálrúl és pokol kínnyárúl-való
gondolatokat elóltya; az ember akarattyát tellyességesen földhöz
és világi dolgokhoz enyvezi, hogya mennyei jók eszébe se jus
sanak. És miképpen a Dávid vétke minden veszélyeket, gyilkos
ságokat, fajtalanságokat áraszta a királyi palotába: úgy az ember
lelke minden romlásokkal megtelik, mihent a bűnnel-eggyüt az
emberi nemzetnek halálos ellensége, a pokol-béli ördög, bészál a
bűnös lélekbe és azt, mint rabot, akarattya-szerént fogva tartya.

Úgy bánik a bűn emberrel, mint Semiramis királyné szeretői
vel. 7 Ez egy fő-ember szolgáló-leánya vólt; megszereté őtet Ninus
király és ágyába vívén, halált vín házába; mert addig hízelkedék
Semiramis a királynak, megnyeré, hogy egy nap, a mint Piutar
chus írja, vagy a mint ./Elianus említi, ötöd napig királyi-székben
üllyön és parancsollyon. Meghagyá ll/úzus, hogy engedgyenek min-
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denben Semiramis-nak, valakik szeretik életeket. A gonosz aszszony
a királyi pálczát kezébe vévén, elsőben-is azt parancsolta, hogy a
királyt megfogják, az-után azt hagyá, hogy megkötözzék; és lát
ván, hogy engednek mindenben, végre megölette a királyt és
maga sok eszteridőkig frissen bírta az asiai királyságot. És mivel
nem akart senki birodalma-alat lenni, férjet nem keresett, hanem
országában mennél tisztesseb ifiakat talált, ágyába vitte; és mihent
véllek fertelmeskedett, ottan megölette, hogy senki ne dícsekedhet
nék az ő szerelmével. Ezent cselekeszi a bűn, szeretőivel : mihent
birodalmat vészen valakin ; mihent lelki paráznaságba ejthet vala
kit, ottan megöli lélek-szerént, mint ez-előt Szent Irás folyásából
bévségesben megmutatók.

Értették bezzeg ezt a bűnök veszedelmét az Isten szolgái,
kik tudván, hogy minden világi károknál nagyob a lelki jók vesz
tése, inkáb mindeneket prédára hadtak és életeket elfogyatták,
hogy-sem bűnbe esnének. Sőt Anselmus, Arany-szájú János, Judás
Machabaus és töb számtalan szentek inkáb akartak pokolba esni,
hogy sem vétkezni.

A Szent Lélek malasztya lelki szemeit és értelmét felnyitván Timor Dei.

a bűnben vakúlt embernek, bűneinek mérhetetlen veszélyét és Isten-
nek ellene felgerjedett haragját megismértetvén, félelemre indíttya
akarattyát. Mert, l Indium sapientia timor Domini " első ajtaja és I Psal. 110. v.

kezdete igaz bőlcseségünknek, első úttya és eszköze Istennel-való Prov. \~.v. 7.

békéllésünknek a félelem, mivel, 2 Qui sinc timore est, non poterit Eceli. 1. v. 16.

[ustificari " senki igazulásra nem juthat félelem-nélkül. Mert mi- 2 EcCliS 1. v.

képpen ama csudálatos lajtorjának, 3 mellyet Isten ő-maga tart, 3 Gen.~8: v.12.

hozzá támaszkodván, hogy bátorságoson járhassunk rajta, alsó
fokára nem léphettek másunnan, hanem a reszketésre-indító, Ter-
ribili loco, félelmes földrűl: úgy a bűnösök térésének, első gará- v. 17.

dicsa az isteni félelem, mely ollyan, mint a gyökér a termő-fában,

a fondamentom az erős éppűletben. Azért mongya Isaias, 4 hogy, 4 Isai. 33. v.B,

Timor Domini est thesaurus ejus, az igazak kincse Isten félelme.
5 Salamon pedig embernek sem tartya, a kiben isteni félelem nincsen. 5 Ecc1s. 12. v.

Két dologért szükséges a félelem: eggyikért, hogy elvonnyon 13.

és tartóztasson a bűnöktúl. Mert igazán és nem egyszer mondotta
Salamon, hogy, "Por timorem Domini. declinat omnis a malo,' 6 Pro. 15.v.27.

Isten félelme-által kerűli-el minden ember a bűnöket. Oly país az cap. 14. v. 16.

Isten félelme, melyben elrontatnak a testnek és ördögnek nyilai;
oly vas-macska, mellyel a sok kísértetek habjai-közöt vastagon tar-
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l Eccli. l.v.24. tatik akaratunk, hogy veszélybe ne ragadtassék. És mivel, l Timor
Domini expellit peccaium, a bűnöket elkergeti az isteni félelem: a
kit Isten óltalmazott a vétkektűl, azt mongya, hogy azok szívébe

2 Malach, 2. félelmet adott és féltek ő-tőlle. Másikért 2 azért szükséges az Isten
v. 5. félelme, hogy azzal tekélletes erkőlcsökre és istenes jóságokra

;j Eccli. 7. v.19. eszteneztessün k. Igazán mongya a Bőlcs: 3 Qui iimet Deum, nihil
negligit ; hogya ki Istentűl fél, semmit el nem múlat: szorgal
matos a vígyázásra, gyors és fáradhatatlan a jámborságok gyakor
lásában, mivel az isteni félelem annya és dajkája minden jósá
goknak, mellyeket szűl és nevel bennünk.

Timor Dei, Vagyon oly isteni félelem, melynek gyökere és eredete magunk
duplex. javának szeretéséből fakad, mert a bűntetésektűl iszonyodik, mel

lyekkel Isten örök tűzben kínozza a vétkeseket. Ez a félelem, azért
távoztattya a bűnöket, hogyabűntető Isten haragját elkerűllye.

Ezt a félelmet szolgai félelemnek nevezik a Theologusok; mivel a
szolgák közönségesen bűntetés félelmétűl viseltetnek, urok dolgá-

4 Aug. in Psal. nak végezésében. Errűl a félelemrűl Szent Agoston azt írja: 4 Bonus
127·

d
c.irca me- est iste timor ; utilis est: non quidem permonebit in sceculum. sce-
IUm.

culi ; hogy szent és igen jó félelem; mert penitenczia eszköze;
gonosz indúlatok zabolája; emberi gyarlóságok vastagítója; bűnök

5 Tertull. tib. betegségének orvossága. 5 Timor hominis, Dei honor est ; az ember
de Pcenitent. félelme: Isten tisztelete. De az illyen félelem örökké nem marad,
versus finem.

mert a mennyei dücsösségben senki nem fél a bűnök ostoritúl.
E földön pedig, valamíg emberi gyarloságoktúl környékeztetünk ;

6 Eceli. 9. v. 20. valamíg, 6 ln medio laqueorum ingredimur, et super dolentium arma
ambulamus, a sok vetett tőrök-közöt és a sokakat-sértégető éles
fegyverek-felet járunk, az-az utólsó veszedelmek-közöt forgunk ;
valamíg a pokol-béli ordító-oroszlányok torka-előt forgunk ; valamíg

7 Eccls. 9. v. 1. belső állapatunk bizonytalan és 7 nem tudgyuk, ha gyülőlségre vagy
szeretetre vagyunk méltók ; valamíg ennyi sok és nagyeseteket

8 Threnor. 4.v. látunk, melyekben az 8 arany-szín elváltozik, az Isten o1tárin fényes-
l. 5. kedő drága kövek úczákra vettetnek; a kik, Nutriebantur in croceis.

amplexantur stercora, tiszta, szent életben nevekedtek, ganéjra vet
tetnek: soha ettűl a félelemtűl tellyességgel üressen nem marad

9 Job, l. v. 8. hatunk. Mert ha Szent Jób, 9 kirűl Isten bizonyságot adott, hogy az
egész földön senki nem vólt hozzá hasonló az igazságban és bűnök

io Job, 9. v. 28. távoztatásában, azt merte mondani, hogy 10 minden cselekedetiben
II Cap. 31. v. rettegett, és II mint feje-felet-lévő haboktúl, úgy félt az Isten harag-

23. játúl; ha Szent Hilárion, Agato és töb nagy Szentek féltek az
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Isten haragjának bűntetésétűl: mí tehát, gyarló bűnösök, hogy ne
féllyünk?

Noha azért szent és üdvösséges félelem, a mellyel ember tar-
tóztattya magát a bűnök ostorozásának távoztatásaért : de 1 a tekél- I 1. Joan. 4. v.

letes szeretet ezt a félelmet kirekeszti; nem úgy, hogy az ember- 18.

ben míg él, meg ne maradjon, hanem hogy főképen és elsőben ne
viseltessék ettűl a félelerntűl, hanem fiúi szeretetből böcsülvén az
Isten méltóságát, féllyen attúl, hogy hatalmas Teremtőjét, irgalmas
Megváltóját, kegyes Üdvezitőjét meg ne bán csa gonoszságával.
Ez a szent és üdvösséges félelem abban áll, a mit Szent Ágoston
nem egy helyen, arany bötűkre méltó felséges szókkal eképpen
hagyott írva: 2 Si Deus ueniens, voce propria loqueretur nobis et 2 Aug. tom. 8.

diceret : peccare vis? Pecca : fac quidquid te deleetat· quidquid in Psalm..127.
, J ' 'ultra medium,

amaveris in terra, tuum fiat ; cui fueris iratus. intereat ; quem
damnare volueris, damnetur: nemo tibi resistat ; nemo tibi dicat,
quid facis? quare fecisti? Abundent tibi omnia terrena quce con
cupisti ; et vive in illis, non usque ad tempus, sed semper: f aciem
tanium. meam nunquam videbis. Fleret et gemeret timor eastus et
diceret : Imo, tollantur omnia et facieni tuam videam. 3 Vere Chri- 3 Tom. 4. De

stianus est, qui plus amat Dominum, quam timcai gehennam: ut Cat~chizandis
Rudibus. c. 17.

etiamsi illi dicat Deus ; utere deliciis carnatibus sempiternis: pecca :
nec morieris, nec in Gehennam mitteris : sed mecum non eris: ex
horrescat, et omninc non peccet, ne illum quem amai, offendat :
ha kinek Isten azt mondaná: vétkezzél, minden kívánságoknak
tégy eleget, valamit akarsz, az légyen, és soha vége ne légyen
életednek, de az én színemet nem látod; nem igaz keresztyén, a
ki erre a mondásra nem sírna, nem jajgatna és azt nem kiáltaná :
nem vétkezem, mindenek elveszszenek, csak színedet lássam, édes
Teremtőm.

Egy-szóval: gyökere ennek a félelemnek az, hogy az isteni
felségnek és kegyelmességének nagy-voltát megismérjük ; méltóságát
és hozzánk mutatott sok jó-voltát tisztellyük, böcsüllyük és vagy
magunkra- vagy egyébre-való haragjátúl rettegve irtózzunk.

Errűl a félelernrűl szól a Szent Irás, mikor azt mongya, hogy
'" örökké marad az Isten félelme, és 5 az egek oszlopi rengenek az 4 Ps. 18. v. 10.

Ő tekíntetire; mikor Istent » Isaak és Jákob félelmének nevezi; 6/GOb,26:V·3111.
eneSIS, .

mikor azt mongya, hogy 7 e világon nincs oly ember, a kinek v. 42. 53.

félni nem kel Istentűl ; mikor Isten ő-maga azt parancsollya, Pavete 7 Jer. 10. v.7.

ad sanetuaeium meum " Levit. 26. v. 2. hogy az ő sátorát rettegve
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12 Possid. in
Vita S. Aug.

cap. 31.

t Job, 1. v. 1.8. nézzük; mikor 1Jób, mikor Simeon, mikor a százados az isteni
LAucre, 20'v. 25. félelemért dícsírtetnek; mikor Christus Urunk isteni félelemmel tel-

ctor. 1 . v. 2.
Isai. 1. v. 3. lyesnek mondatik; noha nem félt attúl, hogy maga lelkét elveszesse.

Dolor de pec- Azért a penitenczia-tartó ember eszébe vévén, mely nagy rom-
catis. lásokkal és bűntetésekkel ostorozza Isten a bűnöket, noha it csak,

Stillat iram, 2. Paralip. 34. v. 21. Daniel 9. v. 11. csepegetve
2 Nahum,l.v.6. bocsáttya haragját, mellyet utóllyára, 2 Effundit, egyszer s mind

kiönt a veszendőkre: megfélemlik elsőben, az-után lelki töredel
mességgel bánni kezdi gonoszságit. Mert igazán írja Aristóteles,

l Aristoteles, 7. hogy, 3 Quem 110n posnitet. incurabilis est ; a ki nem bánnya go
Ethi~O~t·eap. 8. noszságát, orvosolhatatlan, mivel nem igyekezik jobbúlásra. Innen

im 10.

• Matt. 3. v. 2. vagyon, hogy nem-csak 4 Keresztelő János és 5 maga Christus,
: ~::~'.:':: ~;: hanern 6 az Apostolok minnyájan először-is arra íntették az embe
Actor. 2. v. :J8. reket, hogy bűnöket megbánnák ; és, a mint Ezechiel-által 7 szól
~ct. 20..v. 21. Isten, utállyák magokat elébbi gonoszságokért.

Ezechlel. 20 '1'" . h 8 7\T 't t'
v. 43. Displice- A VI ag torvenye azt tarttya, ogy, tvemo pcens en 'ta sua,

bitis vobis. nocens esse desinit ,. senki azzal ment nem lehet, hogy megbánnya
B Digcst.Veteri, • ké • ". 1 . . b' "k
lib.2I.tit.1. de vet et; mert egy gonosz-tévő smcs, {J nem annya esetit, rru 'or
lEdilitiocdicto. feje-felet láttya bűntetését. A nagy irgalmu Isten oly künyű orvos
9 Ezl~~h.l~8. v. ságot rendelt bűneinknek, hogy 9 a ki megbánnya vétkét, minden

21. 22. gonoszsági feledékenségbe mennek. Az-is 10 keresztyén fejedelmek
10 Codl:DeAEpd~- törvénye vólt, hogy Christus feltámadása napján a foglyok el-
scopa I u 1-

entia. Lib. 3. bocsáttassanak; de úgy, ha első és nem igen éktelen a vétek, a
11 Matt. 18. v. mellyért fogságba estek. A mí Istenünk 11 hetven-hétszer, az-az,

23. valamennyiszer vétkezünk, kész minket kegyelmébe fogadni, akár
mely nagy gonoszságok után-is, csak bűneinket megbánnyuk.

Ah, ki csudálatos példát mutatott Szent Ágoston életének végén,
bűneink bánására ! Az, a ki inkáb köny-húllatásokkal, hogy-sem
téntával egész könyvbe írta és egész világ-előt meggyónta gyer
mekségétűl-fogva-való fesletségit; a ki számtalan fohászkodásokkal
és töredelmességek siralmival bétőltötte minden írásit. Minek-utánna
sok eretnekségeket meggyőzött és kivagdalt; szép írási val az Anya
szentegyházat gazdagította; szent és tekélletes erkölcsök példáival
mindeneket üdvösségre vezetett: beteg ágyában eszébe vevé, hogy
utólsó órája közelget; hallogatás-nélkü1 kirekeszte minden hiuságos
látogatókat és a Szent Dávid penitenczia-tartó Sóltárit eleibe tétet
vén, 121j,t legebat, et jugiter ac ubertim flebat ; azokat szűnetlen

köny-húllatással olvasta, és azt sokszor mondotta: Etiam laudatos
christianos, et sacerdotes, absque digna et competenti pteniteniia,
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exire de corpore non debere ; hogy a dícsíretes-életű keresztyénnek
és papnak sem kel testből kimúlni méltó és illendő penitenczia
nélkül. Szent Isten! medgyünk mí szegény bűnösök, ha az Isten
szolgái ennyi siralmakkal bánták fogyatkozásokat ?

Ha jó-akarónk meghal, ha marhánkban. jószágunkban kárt
vallunk, mely künnycn és mely keservesen sirattyuk; maga egyéb
haszna nincs efféle síránkozásnak, hanem hogy magunkat fogyás
suk és fáraszszuk. De ha lelkünk Isten haragjába és ördög rabsá
gába esik, nem hogy sírnánk, hanem vígadunk; maga most kel
lene, Flctun: fletu prceuenire, a pokol-béli sírásokat köny-hullatások-
kal enyhíteni. l Christum flevisse legimus. risisse nunquam legÍ1J!lus," lSa1dan. !. 6.

olvassuk, hogy Christus sírt, de nem olvassuk, hogy valaha neve- de Provid.

tett. 2 Születésünk első szózattya sírás, mellyel, 3 Quid malorum 2 Sap. 7. v. 3.

ingressa sit infantia nesciens prophetat quodammodo ," jövendőllyük, 3 Aug 21. de
Civít. c. 14.

menyi veszedelmek örvényibe jöttünk. Siralom völgyében lakunk,
Psal. 83. v. 7. És a Szent Lélek világos szókkal előnkbe adta,
hogy sírásink nyelv-nélkül könyörögnek Istennek; Threnor 2. v. 18.
És hogy a sírást hamaréb 4 füléhez bocsáttya, 5 Exaudit Dominus 4 Psa!.38. v.13.

vocem fletus ; hamaréb meghalgattya hogy-sem a sok szóllást Ps a!. 55. v. 9.
, , , 5 Psa!. 6. v. 9.

még-is ily késedelmesek vagyunk bűneink siratására.
Utó!só dolog az igaz penitencziában, hogy nem-csak viszsza

ne térjen a ki vétkezett, elébbi gonoszságira, hanem azokért magát
sanyargassa. Igazán írja 6 Tertullianus, hogy, Ubi emendaiio nulla, 6 Tertull. De

ptenitentia necessaria uana ; hiuságos penitenczia az, mellyet életünk /::~.i~.~;. ~.l.
jobbítása nem követ. Nem szereti Isten azokat, kik mint az ebek, 22.

okádásokra ; mint a mosott disznók, förtőjökre térnek, hanem azt
kívánnya, hogy 7 megmosódván, tisztán maradgyunk; és amely 7 Isai. 1. v. 16.

bűnöket sirattyuk, azokat ne újítcsuk. Ne legyünk ollyanok, mint
8 a ki éppít, de ismét elrontya a mit rakott, hanem, ha gonoszra 8 Ecc!.34. v. 28.

izgat az ördög, azt felellyük: uExpoliain me tunica, quomodo 9 Cant. 5. v. 3.

indicar illa? lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos ? Ah, ki
nagy bánattal menekedtem-meg a mocskos ő1tözetektűl! mely
keserves sírásokkal mosogattam lábaimat! mint mennyek ismét az
elébbi rútságokra ? mint vessem újonnan veszedelemre üdvössége-
met? Ne engedgye Isten, hogy azt cselekedgyem.

D II ..'l /l / l l d h 10 Castigo : 1e e me ett a penitencziana { uto so cse e {e ete az, ogy Cor. 9. v. 27:
III ostorozzuk, II öldököllyük, 12 megfeszítcsük a bűnös testet, vere- II Mortificatc :

ségekkel, koplalással, vígyázással, ciliciummal szeliditvén a testet, ~OClos. ?fi' v. 5.
" ruct gant:

lelkünk engedelmességére. Mert igazán írja Tertullianus, hogy, Ga1at. 5. v. 24.

Pázmán} Péter művei, VII. kötet. 94
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l Tertull. De ISimul et de pristinis satisfacimus. conflietatione carnis et spiritus :
Baptis. cap. et subsecuturis tentationibus munimentum }Jrcestruimus,. a testi és

ultima.
lelki sanyarúságokkal elébbi vétkeinkért, a mennyire tőllünk lehet,
eleget tészünk és a következendő bűnök úttyát bégátollyuk. Mert,

2 Tertull. De 2 Temporali afflictatione ceierna supptieia expunguntur. In quamtum.
P~~:;:Ub non peperceris tibi, in tantum tibi Deus, erede> parcet ,. a rövid

sanyarúság örök kínozások távoztatására szolgál. És amenyire
te nem kedvezsz magadnak, annyit enged Isten néked.

II. RÉSZE. De ideje, hogy megtekíncsük, minérnű tekélletességgel fény-
lettek Szent Mária Magdotná-oes: az igaz penitenczia cselekedéti.

Mint a kép-írók, minek-elótte szép festékit megadgyak a kép
nek, holt-szénnel vagy fekete-ónnal kijegyzik temérdeken a mit
akarnak írnyia; az-után a kormos vonásokat úgy béfedik kedves
színekkel, hogy meg se tessenek: úgy Szent Lukács az igaz peni
terreziának eleven képét ki akarván ábrázni Magdolná-ban, fekete
korommal egy temérdek vonást tészen, azt mondván, hogy,

3 Luc. 7. v. 37. 3 Mulier erat in civitate pcccatrix ; a várasban bűnös aszszony vólt.
Nem nevezi Szent Lukács) minémű bűnnel vólt cégéres Magdolna,
de a túdósok azt álíttyák, hogy nyilván botránkoztató fajtalanságba
merűlt vólt, mert a fertelmes életért szoktak gonosz és rosz
aszszonynak nevezni valakit. Sőt mivel a Szent Lélek parancsolta,

4 Ephes. 5.d. hogy, 4 Fornicatio nec nominetur in vobis) a fertelmes bujaság ne
is neveztessék a keresztyének- közöt : azért mongyák, hogy ki
nem magyarázta Szent Lukács nemét a véteknek, mellyel az egész
varasban híresíttetett Magdolna. És hogy nyilvábban ércsük ennek

5 Luc. 8. v. 2. az aszszonynak romlott állapattyát, azt írják 5 az Evangelisták,
Marc. 16. v. 9. hogy Christus Mária 1ldágdolná-ból hét ördögöt űzött-ki, mellyek

a hét veszedelmes bűnökre taszigálták a veszett aszszonyt.
6Joan.l1.v.1. Tudom, hogy némellyek a bűnös Mária Mag'dolnát "külömb
cap. 12. v. 2. nek mongyák annál, a mely Lázár-ral és .Mártá-val egyetemben

Betania kastélyba fogadván, vendéglette Christust: de közönsége-
sen az írás-túdók azt itílik, hogy amely Mária a Parisaus házá
ban drága kenettel nedvesítte és hajával száraztotta a Christus

7Joan. ll. v. 2. lábait, ugyan azon vólt a Lázár és Marta attyafia; 7 mint Szent
János jelenti, mikor azt írja, hogy a Lázár húga, Mária Magdolna,
ugyan azon vólt, mely az-előt hajával szárogatta a Christus lábát
és drága kenettel öntözte, mint az-után-is hasonlót cselekedett

8Joan. 12. v. 3. 8 Betaniá-ban, a Lázár feltámadása-után.
Ez azért a nagy nemből származott és nagy atyafiságokkal
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ékesíttetett kastély os nemes aszszony, Hiúsága és értéke vezetését Cognitio

követvén, úndok életének rútságávalollyanná lett vala, mint, paccati.

"Stercus in via, az úton tapodtatott ganéj; szépsége, mint, 2 Circulus l Ecel. 9. v. 10.

aureus in naribus suis, sárban-heverő disznó orrán arany-perecz; 2Pro.11.v. 22.

de mihent az lsten irgalmassága mennyei világosságok súgárival
felnyitá szemét, magába szálla, megtekinté egy-felől az isteni
felséget, más-felől a maga semmiségét; egy-felől az Isten jó-téte-
ményit, más-felől a maga bűneinek úndokságit; egy-felől köteles-
ségét, mellyel tartozik teremtő és gond-viselő Attyát tisztelni,
más-felől maga hála-adatlauságát és vakmerő gonoszságát, mellyel
jó-tett Urát haragította ; egy-felől az Isten igazságának súllyos bűn-

tetését, más-felől az érdemlett kárhozatot, mivel a világi múlandó
gyönyörűségekért Istenét megvetette. Ezeket egybe-vetvén, eszébe
vévé, 8 Quia malun: et amarum est dereiiquisse Deum, hogy ször- 3 Jer. 2. v. 19.

nyeb és keservesb veszély nincs annál, mint hogy Istent bűneivel

megbántotta. Azért megismérvén betegségét és veszedelmét, nem
vontata üdőt; nem mutata hólnapra ; crast nem kiálta a varjakkal;
tudván, hogy, 4 Corvus in superiiminari, romlásnak jele, ha házunk 4 Sophon. 2.

küszöbén crast kiáltnak és naprúl napra vontatódik bűnből kitéré- v. 14.

sünk, hanem mint beteg, orvost kerese, ki meggyógyítcsa.
Sokan futottak Christushoz, testi nyavalyájok gyógyításaért,

de Magdolnán-kivűl mást nem olvasunk, ki csak lelke betegsége
gyógyúlásaért és gonosz vétkek tisztúlásaért Christushoz ment
vólna. A Canoncea és Jairus leányának; a százados szolgájának;
a királyi ember fiának testi életet; töb betegek gyógyulást, tisztú
lást akartak nyerni és azért folyamodtak Christushoz : Magdolna
nem kívánt világi jókat, hanem lelki halálból szabadúlást, bűneiből

tisztúlást; Isten haragjának engesztelését kereste. Azért vétkeinek
súllyát, állapattyának veszedelmét megtekíntvén, nem várt setét
étszakát mint Nicodémus ; 5 sőt bűnei rútságának iszonyodása úgy 5 Joan. 3. v. 2.

meggyőzött benne minden egyéb tekínteteket, hogy üdő-vontatást

nem szenvedett, rníg Christus az ételt elvégezné; alkalmatos helyt
sem keresett, mellyen Christus-előtt sírna; a kevély Farisasus és a
vendégek itíletirűl és gyalázásárúl sem gondolkodott, hanem mikor
Urunk étel-felet asztalnál vólna; mikor a vendégek sokasága jelen
vólna, ahoz futa, a ki, 6 Solus potest facere mundum de immundo, 6 Job, 14. v. 4.

egyedűl megtisztíthattya a lelkeket. És noha egy szót sem szól-
hatott, mivel bűneinek szégyenlése békötötte száját; de a ki őtet

magához vonta, értette szíve állását.
94*
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Dolor pecca
torum.

Timor. Dei. Senki magátúl Christushoz nem mégyen, hanem az Atyátúl kel
l Joan.6. v. 44. vonatni, a ki Christushoz akar jutni. Azért, noha futott "Magdolna
Cant. 1. v. 3. az Isten vonására, de félve és rettegve futott. Mert: először, nem

2 Luc.18.v.13. mert a Christus szeme-eleibe menni; mint a »Puolicanus nem merte
:J Luc. 7. v. 38. szemeit égbe emelni, úgy 'dlvfagdolJza sem mert a Christus szemeibe

nézni, hanem> Retro, háta-megé kerűlt és reszketve azt mondotta:
4 Abac.I.v.13. 'Tiszták Uram a te szemeid és a bűnök úndokságira nem nézhet

nek, az én szemem világa pedig az ördög tömlöczének setétségé
ben úgy megtompúlt, hogy mint a bagoly a verő-fényt, úgy nem
nézhetem a te orczád fényességét. És mivel a te tekíntetedre a

G Psal. 103. főld 5megrendűl, félek szemed-eleibe menni, hanem, látván az Isten-
v.32. nek fejemre húzott kargyát és ellenem megvonatott kéz-íját, a te

árnyékodba futok, hátad-megé állok, hogy te légy óltalmazó paisa
félemlett lelkemnek. Másodszor, iniképpen a félelmesek, irgalmat
akarván nyerni bűnös fejeknek, halvány színnel és reszketve a

6 Luc. 7 v.38. bíró lábához esnek, úgy Magdolna> mihent a házba jutott, "Secus
pedes) a Christus lábaihoz borúlt. Tudta az Isten igéretit, hogy,

1 Deut. 33. v.a. 7 Qui appropinquant pedibus ejus, accipient de doctrina illius ; valaki
az Isten lábaihoz közelget. része lészen a mennyei bőlcseségben;

Abac, 3. v. 5. tudta, hogy, 8 Egredietu« diabolus ante pedes ejus, futva szalad az
ördög az Isten lába-előt, és a ki elvesztette az üdvösség úttyát, a
Christus lábai nyomdokán feltalállya. Annak-okáért nem-csak akkor
borúla a Christus lábaihoz, mikor bűneinek bocsánatot kére, hanem
az-után-is kedvesb és bátorságosb helyt nem keresett, mint a Chris-

9 Joan. J I. tus lábainál, mellyekhez borúlt, mikor ~ Lázár-ért könyörgött és
v.32. 3 mikor a 10 mennyei bőlcseséget tanúita, mint-ha azt mondotta vólna:

lU Luc. JO.V. 9.
"I. Reg. 5. v. 7. nem merek Uram közel menni kezeidhez, mellyek 11 igen nehezek,

hanem lábaidhoz esem, mert ezek késedelmesen járnak a boszszú
állásban, azokhoz a lábakhoz bízom, mellyek kemény vas-szegek
kel Kereszthez szegeztetnek bűneim váltságaért.

Mely nagy szű-béli keserűséggel bánta Magdolna elébbi életé
nek rútságát, világoson ismértetik azok a köny-hullatások, mellyek
ben a Christus lábait föröztötte, Azt mongya a Szent Irás, hogy
rnikor a bűnös ember szívét Isten megilleti és keménységét meg

12 PsaI.38.v.3. lágyíttya, nem szólhat; 120bmutui> silui et dolor meus renouaius
est ; bánatom nevekedvén, úgy-mond Szent Dávid> megnémúltam.

'a Ezech. 16. Ezechiel azt írja, hogya ki bűnei súllyát valóban érzi, 13 Confun-
v. 63. ditur, ut non sit illi ultra aperire os> pree confusione ,. úgy pirúl,

úgy megszomorodik, hogy száját fel nem táthattya aszóllásra,
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Illyen állapatban vólt Magdolna, azért az Evangelomban sírását
olvassuk, egy szavát nem olvassuk. Mert megfojtván szavát a
nagy bánat, szívében így szóllott: 1 Non taceat pupilla oculi mei : IThren.2.v.18.

ha nyelvem nem szólhat, tí én szemeim kiálcsatok Istenhez köny
húllatástokkal: "Oculus meus deprcedatus est animam meam ; tí 2Thrcn.3 v.51.

vóltatok oh szemek az én lelkem tolvai, 3 Captus sum laqueo 3 Judit. 9. v. 13.

oculorum ; tí vóltatok ördög tőrei, meIlyekkel sokan nagy esetekre cap. 10. v. 17.

vitettek, tí vóltatok ajtók, mellyeken a méreg szívemre szállott, tí
vóltatok, In amore duces, vezetők a szerelmeskedésre. Mivel azért,
4 Nequius OClf10 quid creatum est? sok és nagy romlásokat szerzet- 4Eccii.3I.v.15.

tetek, változzatok folyó-kútakká, sirassátok gonoszságimat és nem-
csak az Úr lábait külső szennyektűl, hanem az én bűnös lelke-
met-is belső mocskosságoktúl tisztogassátok, a bujaság lángjait
bévséges folyástokkal óltogassátok. És ezeket mondván, megtel-
lyesítvén a mit 5 Szent Pál parancsolt, minden tagokat, mellyek- fi Rom. 6.v. 19.

kel az-előt bűnöknek szolgált, Isten engesztelésére fordított, valami
eszköz vólt az esetre, segítő vólt az igazúlásra. Azért szemei
sírásokkal áztatták a Christus lábait és ha egyebek étellel enyhítik
éhségeket, itallal szomjúságokat, Magdolna Szent Dávidot követ-
vén, 6Fuerunt lacryma: panes ; "potus lacrynue, siralom kenyerével, 6 Ps a!. 41. v. 4.

köny-húllatások italával vastagította szívét. És eszébe jutván, hogy 1 Psa1. 79. v. 6.

Sámsont meg nem győzhették, míg haja ékességét fenn viselte,
azt találá, hogy ő sem vehet győzedelmet az ördög-ellen, míg
fodorgatott és tornyozott haja fenn marad. Azért leszaggatá kötöcs-
kéit, megereszté hajait és azokkal kezdé az Urunk szent lábairúl
törölni köny-huIlatásit. Ajakival pedig, Non cessat osculari, szűn-

telen és minden tágítás-nélkül csókolta a Christus lábait; ama
jó-illatú keneteket, mellyekkel eléb magát gyönyörködtette, nún-
denestűl a Christus lábaira öntötte. Oh isteni szerelemnek csudá-
latos találrnányi l oh igaz penitencziának világos tűköri!

Mivel a kevély Farisausok nem szenvedték, hogy a bűnösök

közel mennyenek hozzájok, 8 megbotránkozék ezekben, a ki Chris- 8 Isai. 65. v. 5.

tust ebédre hítta vala és Urunkat tudatlansággal, a megtért asz-
szonyt vakmerő itílettel gyalázta, inint-ha vagy Christus nem tudná,
micsoda életet viselt eléb, a ki az ő lábait ápolgatta, vagy az
aszszony, melynek keserves siralmit és szomorú penitencziáját
szemével látta, még-is ollyan feslett vólna, mint rnikor Christushoz
járúla. De Christus, ki egy szót nem felelt maga mentésére, mikor
Pilatus-előt halálra vádoltatott, megszóllalt Magdolná-ért. És,
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ILucre, 10.
v. 40. 41.

2 Joan. 12.
v. 3. 4.

tniképpen alMárta vádolása- és a 2 Judás zúgolódása-ellen meg
mutatta, hogy sem hívolkodó, sem tékozló nem vólt Magdolna,
úgy a [aris , tesi-is: megdorgálá, hogy megútálta Magdolnát) mint
bűnöst, noha immár kitért vólt bűneiből; Magdolná-nak pedig
bűnei bocsánattyát megjelenté.

Emendaiio et Nem vólt hála-adatlan Magdolna a bűn-bocsátó Christusnak,
castigatio. hanem minden tehetségét és jós-zágának értékét Christus szolgálat

tyára szentelé, és a mennyire lehetett, tágítás-nélkül mindenkor
szolgált annak, a ki kegyes szemeit reája vetvén, veszedelmes

3 Luc.8.v.2.3. állapattyából üdvösség úttyára vitte. Azt írják azért az 3 Evan
Et c. 23. v. 49. gelisták, hogy mikor Christus falukrúl falukra, várasokrúl várasokra

menvén predikállott, elhagyván házát és alkalmatosságát Magdolna,
nagy fáratságokkal gyalog járt Christus-után és töb isten-félő asz
szonyokkal, j}finistrabant ei de facultatibus suis) naponként táplálta
jövedelméből Christus Urunkat és a Szent Apostolokat. Mikor

'Joan.12.v.l. Christus Bethania-felé ment, 4 nagy böcsüllettel házába fogadta
ca;~ ~;:;: 2. őtet, vendéglette, drága kenettel lábait öntözte, Extersit pedes ejus

5 Luc.10.v.38. capitlis suis ; hajával szárogatta 5 és lábainál ülve halgatta taní-
39. tását. Mikor Urunkat halálra sentencziázák, noha az Apostolok

elfutának, de Mária Magdolna Bóldog Aszszonnyal-eggyüt a Cal-
6Joan.19.v.25. varia hegyére ment "és a Kereszt-fa-mellet állott, hogy Urát Istenét

keserves kínokban látván és szent Vére kiontását szemlélvén, annál
keservesben siratná bűneinek úndokságát, melynek lemosása ennyi
Vér-húllatásában állott az Isten Fiának. Christus Urunk halála-után

7 Marc. 16.v. 1. 7 drága keneteket vén és a koporsóhoz rnéne, hogy a hólt Testet
6 Joan. 20. v. 1. balsamozná. ÉS 8 mikor a koporsót üressen találta vólna, a várasba

et seqq. futa, megjelenté az Apostoloknak, kik megtekíntvén az üres kopor-
v. 11. sót, elmenének, de Mária, Stabat plorans, a koporsó-mellet sirán-

9 Marc. 16.v.9. kozott, valamíg Christus, 9 Apparuit primo Maria: Magdalence,
feltámadása-után elsőben-is néki megjelenék.

Ez, a mit Mária Magdolna életérűl írva hadtak a Christus
Cancellariusi, a Szent Evangelisták. Mellyekből kitetczik, mely
álhatatos keménységgel maradott az Isten hívségében és mely
nagy fáratságokat és munkákat vállalt-fel a Christus szolgálat
tyában.

10 Baron. tm. 1. Az Egyházi Historiákban olvassuk, 10 hogyaChristus gyűlől

Anno 35. n. 5. ségétűl viseltetvén a sidók, Magdolnát, Lázár-ral, 11lárthá-val és
töb szent jámborokkal-egyetemben, egy régi rosz hajóba ültették,
kórrnány-, evező-, hajós-mester-nélkül; a tengeren elbocsátották,
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hogy abba sillyednének. De, mivel nincs tanács az isteni végezés
ellen, a tenger Franciá-nak Marsilia-nevü várasába vívé a hajót
és Magdolna úti-társaival-egyetemben földre szálván, szent életének
példájával, nyelvének tanításával, csuda-tételek hatalmával szám
talan sokaságot Istenhez térítvén, Lázár lett első püspök Marsilia
ban. Magdolna pedig puszta vad helyre menvén, tellyes életében
úgy siratta bűneit, mint-ha az-előt nem siratta vólna. Harmincz
esztendőt élt abban a pusztában, csak fűvel és fa-levelekkel táp
lálván elfonnyadott testét és köntöse elkopván, tulajdon hajának
bévségével fedezte mezítelenségét.

A sok testi sanyaruságok-közöt mennyei elmélkedésekkel kövé
rítette aítatosságát és nem-csak lelke, hanem teste-is elragadtatván
reménlett bóldogságnak mennyei kívánságitúl, nem egyszer életében,
mint Szent Pál, hanem minden-nap hétszer Angyalok-által magassan
a földtűl felemeltetett teste, és angyali éneklésekkel vígasztaltatott.
Mikor életének végét isteni jelenésből megtudta vólna, papot hívata
és az Úr-vacsorában részesűlvén, ugyan azon szókkal Istennek
ajánlá lelkét, mellyeket a Kereszt-fán függő Christustúl tanúlt vala:
én mennyei Atyám, szent kezeidbe ajánlom lelkemet. És ezt mond
ván, a világi sanyaru penitencziák-után az örök bóldogságnak nyu
godalmára jutott. Az ő testét e mái napig tisztességes böcsüllettel
tartya az Anyaszentegyház. Emlékezetit pedig, mint a babyloniai
fogságból kihozott drága koszorút, Isten irgalmasságának és igaz
penitencziának tűköréjűl felemelte és a mái szent nap inneplésével
dücsöítette.

Azért keresztyének, nézzünk erre a drága koszorúra, és ha a
bűnös Magdolna vétkeiben részesűltünk, kövessük penitencziáját;
bűneinket sirassuk, erőnket, javainkat, testi tagainkat, mellyek a
bűnökre szolgáltak, fordítcsuk Isten szolgálattyára. Ha szemeink
búja tekíntetekkel mocskoltattak, köny-húllátással mosassanak. Ha
szájunk éktelen szókkal szennyesíttetett, földet nyalassunk vélle.
Ha testünk vétkezett, sanyarú ostorokkal bűntessük. Ha szívünk és
akaratunk Istennel ellenkezett, tellyes engedelemmel keresse kedvét
Urának, hogy Magdolná-val bocsánatot nyervén, ő-vélle egyetem
ben örökkön örökké dücsöítessék. Amen.
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Die 29. Junii SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOL NAPJAN.
ELSÖ PREDIKÁCZIÓ.

Evangelium
Matt. 16. v. 13.

Szent Péter Apostolrúl.

Mikor Isten az ő végetlen. hatalmának erejével az eget és
1Job, 26. v.13. földet semmiből teremtette, azt mongya a Szent Irás, 1 hogy éke
Ornavit caelos. síteni akarván üszözében-Iévő alkotmányát negyedik nap 2 két
2Gen.1.v.14.16. c> ,

világos szövétneket helyheztetett az égbe, hogy eggyik nappal,
másik éjjel terjesztvén sugárit : nem-csak elválasztanák a nappali
állapatot az étszakátúl, hanem üdők változásit és esztendők részei
nek kü1ömbözésit szerezvén, éltetnék, nevelnék, sok szép termé
sekkel gyümőlcsöztetnék a földi állatokat.

"2.Cor.5.v.17. Christus Urunk-is 3 a lélek-szeréut romlott világot újonnan
G~:\~~~i~~' teremtvén üdvösségre, az Anyaszentegyházban (mely sokszor Meny

országhoz hasonlíttatik) két csudálatos világosító fáklyát gyújtott,
hogy a tudatlanok setétségét elkergetvén, vezérel1yék, éltessék, éke
sítcsék, gyümölcsöztessék a sovány földnek magtalanságát.

Ezek, a kiknek emlékezetit a mái napon böcsüllettel innepel
lyük, Szent Péter és Pál Apostol, kiket méltán nevezhetünk vagy

• Zaeh.4.v.3. 14. ama két olaj-fának, mellyet Zacharias 4, Proféta látott lsten szolgá-
lattyára talpon állani, hogya híveket üdvösséges olajjal kövérit

• Cant. 7. v. 3. esék és gyógyítcsák, vagy a Christus jegyes mátkája 5 két ernlé
6 J. Thes. 2.v.7. jének, mivel ők, mint jó 6 dajkák, 7 Lac potuni dederunt, üdvösséges
71. Cor. 3. v. 2. téjjel táplálták és nevelték az; Isten fiainak 8 kisdedségét, vagy
8 l. Pet. 2. v. 2. •

ama két arany Cherubin-nak, mellyek egy-mást nézték és az Isten
szekrényét szárnyokkal fedezték, mert Szent Péter és Szent Pál

9 Gal. 2. v. 9. 9 aranyak vóltak isteni szerétetekkel , egy-mást nézték tanítások
Exod.25.v.18. eggyességével, Isten Szekrényét fedezték a hívek óltalmával; vagy
103. Reg.7.v.21. ama nevezetes két 10 oszlopnak, mellyekben helyheztette Salamon

az Isten templomának ékességét és vastagságát, vagy a fő-pap

II Ex. 28.v.15. mellyén fényeskedő 11 tizen- két drága kövek-közöt ama két csu
17x·I,nr R,ati.odnali, dálatos köveknek, mellyeket Isten, 12 Doctrinam et Veritatem, igazság

. apJ es.
12 Lev. 8. v. 8. tanításának nevezett, mivel, a mint sidó Jósej írja, 13 azok-által jelen-
13 Jos.eph. 1. 3. tette Isten akarattyát; szokatlan világosságok vilIámásit mutatván

Antíq, C. 9.
bennek, mikor kedves vólt az áldozat.
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De mind ezeket a szép és illendő árnyékokat elhalgatván,
semmihez alkalmatosban nem hasonIíthattyuk Szent Pétert és Szent
Pált, mint a naphoz és hóldhoz.

Mind ketten fényeskedtek az isteni bőlcseségnek mélységes
tudományival. Ha a nap, lVas admirabile ; radios ig·neos exsuf-1Eceli.43.v.2.

flans " festina t iter; csudálatos szép lévén, nem-csak világosság
sugárit, hanem tüzes melegségét-is közli velünk, és hogy min-
deneket éltessen, nyughatatlanúl siet a föld kerekségének kerülésé-
ben: Szent Péter-is, '}. Semper mirabilis, minden cselekedetiben 2 Augustinus.

csudálatos vólt; tanításának fényességével és szeretetinek gerjesz-
tésével fáradatlanúl, 3 Pertransiit universos, mindenüt gyümölcsöz- s Act. 9. v. 32.

tette az Isten igéjét. Ha a hóld, 41J1.inuitur) crescens mirabiiiier in 4 Eceli. 43. v. 7.

consummaiione, eléb igen megkissebbűl, de csudálatoson nevekedik
fogyása-után, Szent Pál-is, noha megfogyatkozott míg üldöző vólt,
de az-után csudálatoson nevekedett és harmadik égbe emeltetett.
Ha a nap arra rendeltetett, hogy nappali világossággal fényesked-
gyék, 5 a hóld pedig, hogy az étszakák setétségét enyhítcse : Szent 5 Gen. 1. v. 16.

Pétert 6 fő-képpen arra rendelte Isten, hogy a sidó népet, mely az 6 Galat. 2. v. 8.

irott törvénnyel és Proféták tanításával világosíttatott, az Új Testa-
mentom fényességére hozza; Szent Pál pedig a pogányság 7 setét 7 Rom. 1. v.21.

tévelygésinek és gonoszságinak világosítására kűldetett. Azért ennek Obscuraturn
cor.

a két Szent Apostolnak ékesítésére-nézve méltán mondhattyuk az
Anyaszentegyháznak, hogy, 8 Pulchra ut luna, electa ut sol. 9 Amieia 8 Cant. 6. v. 9.

sole: luna sub pedibus ejus ; szép mint a teli hóld, ékes mint a 9 Apoc.12. v.L

fényes nap; mert ennek a két Apostolnak élő nyelvek predikál-
lása, írva hagyott levelek tanítása, Szent életek és halálok dücsös-
séges példája környékezi, ékesíti és óltalmazza a Christus jegyesét,
a földön-vitézkedő Anyaszentegyházat.

És mivel a keresztyénség ennek a két Apostolnak eggyüt
illi napját; méltó vólna, hogy mái tanításunkban mind kettőrűl

emlékeznénk ; de nem órák, hanem napok kívántatnának, ha mind
kettőrűl egyszer s mind akarnánk szóllani. Azért mászorra hagy-
ván a Szent Pál életének emlékezését, ez jelen-való órában szól- Propositio.

lok Szent Péter-rűl. És hogy az ő követésére édesedgyék kedvünk,
először; négy tekíntetes jóságit számlálom. mellycle ő-benne fény-
lettek. Másodszor: két felséges tisztit és méliáságit emliteni, mellyekkel
a mái Szent Evangeliomban ajándékozta és tisztelte őtet édes üdvö-
zítőnk. Ha kedvem-ellen, egy óránál továb tart tanításom, meg
emlékezzetek, hogy én-tóllern ez a Szent Péter pohára. Azért ha

Pázmány Péter múvei. VII. kötel. 95
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vetett asztal-felet nem tetezenék hoszszúnak két vagy három oral g
való jó-lakás, meg ne únatkozzatok a kevés üdő-vontatással.

I. RÉSZE. Annyi sok-féle jóságokkal tellyes vólt Szent Péter, hogy azok-
nak csak számlálására sem elégséges késedelmességünk. De a többit
halgatással múlatván.

Obedientio. ELSŐ jósága, mely mingyárt hivatallyában fénylett, engedel-
I Matt. 4. v.is. messég vólt. Mert mikor Christus 1 a Galilcea tengere-mellet járna
19. M~r~.. 1. v. (mellyet Szent Lukács "Genézarei tavának nevez), látá Simont és
2 Luc. 1. v. 1. az Ő báttyát Andrást, hogy hálójokat vetették a vízbe és azt mondá

nékik: jertek utánnam és emberek halászivá tészlek títeket. Ezt a
3 Matt. 4. v.20. szót halván Szent Péter, 3 Continuo relictis retibus : üdő hallogatás
Mar. 1. v. 18. nélkül mingyárt elhagyván hálóját, mellyel táplálni szokta magát,
4 Luc. 4. v. 38. Christus-után ment. Nem keresett mentséget. 4 Felesége, gyermeke
~a~~~•• lV-i. ~~. lévén, úgy tetczik, azt mondhatta vólna: 5 Uxorem duxi, et ideo

20. non possum uenire : feleségem, gyermekem vagyon; azokat nem
hagyhatom ; ithon kel maradnom. De semmit efélét nem monda,
hanem, continue, üdő vontatás-nélkül, azontúl elhagyván nem-csak
hajóját és hálóját, hanem házát és háza-népét, Christus-után méne.

6 Gen, 22. v. Dícsírte 6 és nagy jutalmazással fizette Isten az Abrahám enge
18. :.a~: 26. delmességét, mivel parancsolattyára honnyát elhagyván, idegen

földre bújdosott ; de úgy tetczik, a Szent Péter engedelmessége sok
1 Gen. 12. v.!. ban megelőzte az Ábrahásn 7 szó-fogadását. Mert Ábrahám, mikor

idegen helybe kőltözött, feleségét és minden ingó marháját elvitte.
6 Gen. 15. v. 2. Ennek-felette megkérdette Istent, 8 Domine, quid dabis mihi? Mit

ád Isten néki a helyébe a mit elhágy parancsolattyára ? Szent
Péter nem indúlt szegődésbe Christussal ; nem tudakozott, mit ád,
ha utánna mégyen; semmit marhájában el nem vitt magával, hanem

9 Sanctarn Pe- feleségét, 9 gyermekét, házát, örökségét, Spem, rem, valamit tellyes
tronellam. 'l 'b k h ' Ih . d Ih d N ke ete en eres etett vagy remen ietett, mm e a ta. l em-csa

úgy hadta, mint közönségesen minnyájan valakik keresztyén nevet
viselnek, kötelesek hogy Christusért készek légyenek inkáb min
den jószágokat ellenség-prédajára bocsátani, hogy-sem Christust
megtagadni vagy az ő parancsolatit által-hágní ; inkáb feleségek-,
gyermekek- és minden atyaliak-nélkül maradni, hogy-sem ezekért
az igaz hitet vagy isteni szeretetet elveszteni; hanem, a mit bűn

nélkül megtarthatott vólna-is, Christus Urunk szavának engedvén,
10 Matt. 19. v. mindenestűl elhadta és bátran mondotta: 10 Ecce 110S reliquimus

27. omnia, ihon mí mindeneket elhadtunk. Nem azt mondotta Szent
Péter, hogy valamic vólt elhadta, hanem hogy mindeneket elhagyott;
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az-az a világ gazdagságitúl, vigaságitúl, gyönyörüségitűl, búlcsút
vett; maga akarattyát letette; tehetségét, tisztességét, életét, Chris-
tusnak szentelte. Azért l böcsülletesb vólt az ő engedelme minden l 1. Reg. 15.

külső áldozatoknál, mert tulkok és juhok adatnak Istennek az áldo- v. 22.
zatban; de az engedelmességgel értelmünk, akaratunk, tehetségünk,
Istennek szenteltetik.

Hogya Szent Péter engedeImének felséges-vóltát ércsétek :
akár-ki közzűlletek szállyon magába és gondollya-meg, mit érezne,
ha néki azt mondanák: had-el örökségedet, szerelmes házas-társodat,
édes gyermekidet és jere velem, vallyon könyü dolognak tartaná
és minden mentség-nélkül menten menne-e? Azt hiszem, kevesen
taláJtatnának, még ha találtatnának, kik az illyen hivatalra enge
delmesen hajolnának. Mert most nékünk nem parancsol Christus
illyen súllyos dolgot, hanem csak azt kívánnya, hogy örökségünk
és minden értékünk helyén maradván, távoztassuk a részegséget;
mások marháján ne kapdossunk ; nyomorúlt atyánkfiát segítesük
abból, a mit szükségünk-felet adott Isten; és ebben sem engedünk,
nem hogy súllyossab dologban szó-fogadók vólnánk.

Mit mongyunk arrúl az engedelemrűl, melJyet mutatott Szent
Péter, mikor Urunk tengeren járván, azt mondá néki: 2 Veni, jöszte 2 Matt. 14. v
hozzám!? Mingyárt kiugrék Szent Péter a hajóbúl és a tenger 29.
hátán Christushoz méne. Noha pedig mikor megfélemlék és enge
delmességét megbáná, látván, hogya feneketlen mélységen jár,
el kezde merűlni : de megszabadúla, mihent eszébe véve, hogy
Istenben-való bizodalmának és engedeImének esekkenése elmeríti,
a kit víz hátán hordoz az engedelmesség. Méltán viselte azért
Szent Péter a Simon nevet, mely annyit tészen, mint Obediens)
engedelmes; mivel ily nagy és nehéz dolgokban engedelmességét
gyakorlotta. Azért, noha Christus új nevet adott néki és a ki eléb
"Simon Jona: vagy "Simon Joannis, Simon, János fiának hívatott,3Joan.1.v.42.
azt Cephas-nak, Péternek nevezte; de nem ,úgy nevezte, hogy elébbi 4 JOt5~·12/. v.
nevét megváltoztatván, elhagyatná, mint 5Abrahám-mal elébbi nevét, 5 Gen. 17. v. 5.

hanem, a mint Szent Lukács írja, 6 Cognominaoi; Petrum, vezeték-o 6 Luc. 6. v. 14.

névűl adá reá a Péter nevet, rajta hagyván a Simon nevet; melyre-
nézve magát "Simo« Péter-nek nevezi levelében; mert az engedel- 72. PeLl.v.l.
mességet mindenkor megtartotta Szent Péter. Azért, noha kedve nem
vólt, hogy Christus az ő lábait mosogassa: de mihent a fenyegető

parancsolatot ,hallotta, 8nem-csak lábait, hanem kezeit és fejét-is 8/;::~.1:i~·:'·
oda tartotta. Es, a mint Christus Urunk jövendőlte, g maga kedvét 18.

95~
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és akarattyát hátra- hagyván, reá-merit a halálra-is, mely Istentűl

rendeltetett néki. Abban-is engedelmességének felségesb cselekedetit
mutatta Szent Péter) hogy mikor erős fenyítékkel akarták őtet

l Act. 5. v. 29. engedetlenné tenni, bátorsággal azt mondotta: 'Dbcdire aportet Deo
magis, quam hominibus ,. hogy, ha az egész világ reá-támad-is, ki
nem tekerik szívéből az engedelmességet.

Humilitas. MÁSODIK jósága Szent Péter-nek a mélységes alázatosság, mely
fondamentoma és első köve a mennyei éppűletnek. Az Evangeliom
ban sok jelenségi vannak a Szent Péter alázatosságának, de én
kettővel megelégszem. Mikor egész étszaka halászván, egy halat
sem fogott vólna Szent Péter, Urunk szavának engedvén, fényes
nappal megveté hálóját és annyi halat foga, hogy két hajót tőlte

2 Luc. 5. v. 8. vélle. Ebből Szent Péter megismérvén a Christus hatalmát, 2 Pro
cidit ad pedes JESU, dicens : exi a me Domine, quia homo peccator
sum ; lábaihoz borúla; magát bűnösnek vallá és oly bűnösnek, ki
csak arra sem méltó, hogy Christussal egy hajóban légyen. Nagy

3 Marci, 1. v.7 alázatosság vólt, mikor Keresztelő János azt mondotta, 3 hogy ő

4 Matt. 8. v. 8. nem méltó a Christus saruja kötelének óldására; mikor 4 a száza
dos érdemetlennek mondotta magát, hogy házába lépjék az Úr

li 1. Corint. 15. Christus ; mikor Szent Pál azt kiáltotta, hogy 5 csak nevét sem
v.B, érdemli az apostolságnak. Ezekhez hasonló volt a Szent Péte« alá

zatossága; mert az Urunk méltósága-mel1é vetvén a maga kicsin
ségét, illendőnek nem itílte, hogy előtte fenn-állyon, hanem lábai
hoz borúlt, és noha bűnösnek, az-az lelki betegségekkel terhesnek
ismérte és vallotta magát, noha nagy szükségét látta a mennyei
orvosra: nem itílte magát méltónak, hogy Christussal egy hajóban
lehessen. És, miképpen a sareptai aszszony fia halálát annak tulaj-

63. Reg. 17. v donította, 6 hogy az Isten Profétáját illendő böcsülettel nem fogadta,
18. úgy a Szent Péter alázatossága tartott attúl, hogy méltatlansága

meg ne bán csa Christust.
Hasonló alázatosságát ismértette Szent Péter a vég-vacsorán.

Mert a mint Keresztelő János, látván, hogya sokaság-közöt Chris
tus a vízhez mégyen és meg akar mosatni, felkiáltott és azt mon-

, Matt. 3. v.14. dotta: 7 Tu uenis ad me? Ego a te debeo baptizari ; te, ki tisztaság
ura, dücsösség királya) rninden bűnök mosogatója vagy, miért jösz
én-hozzám, ki bűnben fogantattam és fogyatkozásokkal környékez
tettem ? nékem kel te-hozzád, mint örök élet forrásához mennem;
nékem kel te-tőlled tisztaságot nyernem ; hasonló-képpen, mikor az
Atya Isten Fia halálához közelgetvén, alázatosságának örök ernlé-
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kezetre méltó példát hagyván, a szegény halászok mocskos lábait
szent kezeivel kezdette mosogatni, Péter-hez menvén, meggondolá
Péter, kicsoda ő, és kicsoda akar lábaihoz borúlni, hogy azokat szent
kezével tisztogassa, felkiálta: "Domine, Tu mihi lavas pedes? Uram, 1 Joan.13.v.

Te, ki az egeket és földet teremtetted, ki Angyalok Ura és minden 5. 6.

tisztaságok kútfeje vagy: nékem, ki állapatomban főld és hamu,
erkőlcsömben bűnös szolga vagyok, mint moshatod lábamat? Mint
lenne az, hogy ezek a szent kezek, mellyek vakokat világosítottak,
betegeket gyógyítottak, halottakat elevenítettek, az én büdös lábaim
mocskával szennyesíttetnének? Engemet illet Uram, hogy szolgál-
lyak néked; sőt arra sem vagyok méltó, hogy szolgáid-közzé
számláltassam. Azért, 2 Non lavabis mihi pedes in ceternum, én aka- 2 Joan. 13. v.8.

ratomból soha sem lészen, hogy te mosogassad az én lábaimat.
Ah, mely csudálatos mélység vólt ebben az alázatosságban!

Valaki Istent és magát isméri ; valaki fogyatkozás i-mellé veti az
Isteni Felséget, lehetetlen, hogy kevély lehessen, sőt, hogy földig
ne alázza magát. De mí azért kevélykedünk, mert sem magunkat,
sem Istent nem ismérjük.

HARMADIK jósága Szent Péter-nek az isteni szeretet buzgósága Charitas.

vólt. Ennek a Szerit Evangeliomban annyi példája találtatik, hogy
azok számlálására sem érkezik elmém késedelme. Jusson eszetekbe,
mely nagy szerelmét mutatta Szent Péter Christushoz, mind mikor
a tanítványok-közzűl sokan elhagyván őtet, azt mondotta: 3 Domine, 3 Joan. 6. v. 67.

ad quem ibimus? hogy sohúlt job helyt nem talál, mint Christus- 68.

mellet; mind mikor a Tábor hegyén, Christus színe-változásának
dücsösségét látván, elfeletkezett magárúl és az egész világrúl; csak
azon örűlt, csak abban gyönyörködött, hogyaChristus dücsössé-
gét látta, és azt kiáltotta: 4 Domine, bonum est nos hic esse; Uram, 4 Matt. 17. vA.

it maradgyunk; jó it laknunk ; sohúIt nem lehet job lakó-hely, Marci, 9. v.4.

mint a hol te vagy. Elég nékem, hogya te dücsösségedet látom,
egyebet nem kívánole Ám bírja a világot, a kinek kedve ragad
hozzá; ám keresse a maga alkalmatosságát, a ki nem szeret tége-
det: de én, ha mindenektűl üressen maradok, ha mindenkor pusz-
tában, minden alkalmatosságok-nélkül lakom, sem neheztelem, csak
a te dücsösséged fényeskedgyék.

Ne szóllyunk bár arrúl, mely nagy szeretet viselte Pétert, "mikor 5 Joan. 21. v. 7.

Urunkat a parton látván, nem győzött rövid üdőt várni, míg hajón
hozzá érkezzék, hanem halát, hálóját, hajócskáját elhagyván, a
tengerbe ugrott és úszva sietett lelke szeretőjéhez. Az-is halgatással
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rnúlassuk, minémű bátorsággal kardot rántott és vagdalkozott
1 Joan. 18. v. azokkal, 1 kik meg akarták fogni Urunkat, mind addig óltalmazván

10. Il. őtet, míg maga nem parancsolta, hogy kargyát hüvelyébe tegye.
Arrúl se emlékezzünk bátor, minémű gyors futással sietett a

2Joan. 20. v. Christus koporsójához, 2 mikor hallotta, hogy kivették abból a
4. 2. hólt testet.

Mind ezek-felet három tekíntetes jelenségit adta Szent Péter
az ő szeretetinek.

Első vólt: rnikor szeretése búzgóságára-nézve, gyarlóságárúl
elfeletkezvén, szíve állásának igazságával azt mondotta, hogy ha

3 Matt. 26. v. minden tanítványok elállanak-is Christus-rnellől, ő helyt-ál; 3 és ha
Mar~~/~: 31. a szükség hozza, kész eggyüt Christussal meghalni. Úgy vagyon;
Joan. 13. v. 37. az emberi erőtlenség magán hagyatván, megesett Szent Péter-ben,

hogy az ő esete alázatosságot óltana mindenekbe és az apostolo
kat a bűnösök eseti n szánakodókká és irgalmasokká tenné; de a
Szent Péter ajánlásában szeretetinek forrósága és erőssége viIágo-

4 Rom. 8. v. 28. son fényeskedik. És mivel, 4 Diligentibus Deum omnia cooperantur
in bonum, az Isten-szeretőknek tulajdona, hogy őket az esetek-is
jóra segítik: Szent Péter-ben az eset, szeretet gerjesztése vólt.
Mert mint rnikor a folyó-vizet tőltéssel tartóztattyák, noha ideig
megtorlik, de annál nagyob sebességgel rohan, mennél továb
gátoltatik folyása; úgy Szent Péter a vétek-után nagyob szerétet-

5 Luc.22.v.62. tel és. szorgalmatosb hívséggel vólt Christushoz, mellyet 5 keserves
köny-húllátásokkal-is ismértetett.

Másik jele a Szent Péter szerelrnének az vólt, hogy rnikor
Christus Urunk feltámadása-után Szent Péter-re akarná bízni
bárányit és juhait: kétszer csak azt kérdé tőlle, ha szereti őtet?

Egyszer, ha a töb Apostoloknál inkáb szereti őtet? Erre Szent
6 v. 15. 16.17. Péter világos szókkal azt felelé: 6 Etiam Domine, Tu scis quia

amo te,' úgy Uram, te tudod, ki mindeneket tudsz, hogy szeretlek
tégedet. Mely mondás igazságát, mennyei pecséttel erőssítette

Christus, mivel Szent Pétert böcsülletes hívatallal tisztelte igaz
mondása-után.

Matt. 19. v. 27. Harmadi k jele a Szent Péta; szerelmének az vólt, hogy nem-
csak, Reliquit omnia, mindeneket elhagyott a Christus szerelméért,

7 Act. 4. v. 19. nem-csak 7 az emberi fenyegetések félelméért meg nem szűnt a
8 Act. 5. v. 44. Christus nevének dücsöítésétűl; nem-csak 8 örömmel szenvedett

minden vereségeket és gyalázatokat Christusért, hanem mivel
9Joan.15.v.13. 9 annál nagyob szeretet nincsen, mint a ki életét elfogyattya
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valakiért, a mire szóval ajánlotta magát, 1 Animam meam pon o 'Joan.13.v.37.

pro te,' 2 Paratus sum tecum in mortem ire,' hogy kész meghalni 2 Luc. 22. v. 33.

Christus-mellet ; azt cselekedettel tellyesítvén, hoszszú fáratságok-
után, mellyekkel az Evangeliomot terjesztette és az Anyaszent-
egyházat éppítette, minek - utánna 3 Antiochia- ban hét esztendeig," Baron. tom. l.

Romá-ban huszonötig püspökséget viselt vólna (noha nem minden- ~~: ~~:~: ~~:
kor azokban a várasokban lakott, hanem, 4 Pertransiit uniuersos, •Act. 9. v. 32.

szerén-szerte mindenüt járván, gyarapította a keresztyén hitet,)
Nero császár parancsolattyából megfogaték.

A keresztyénségnek közönséges gyűlölésén-kivűl, két dolgot
találok, mellyért igen haragutt Nero Szent Péter-re és Szent Pál-ra;
eggyikért, hogy a Nero császár kedves emberét, Simon JVfagust)
mikor égbe akarna röpűlni, Szent Péter földhöz verte imádságával,
a mint errűl bizonyságot tésznek, 5 Clemens Romanus) Arnobius, 5 Ap. Baron.

Cyrillus, Epiphanius, Eusebius és egyebek. Másikért, hogya Szent ~.o~6.1~t~~68:

Pál predikállásával keresztyénné lévén egy tisztátalan aszszony, u Baron. To~.
mely Neró-nak kedves ágyasa vólt; látván a gonosz császár, l. An.68. n.25.

hogy sem szép szóval, sem adománnyal és haraggal elébbi gonosz-
ságra nem hajthatta az Istenhez-tért aszszonyt, az apostolokon
tőltötte ki boszszúját.

Halálra sentenciáztaték azért Szent Péter. És miképpen a Sciták
a vérontó Cyrus fejét, vérrel tőltött tömlőbe vetették, azt rnond
ván, Sanguinem sitisti, sanguinem bibe,' hogy ha vért szomjú
hozott, vért igyék; miképpen a Tracia-béliek, az arany-szerető

Crassus torkába olvasztott aranyat tőltöttek, azt mondván, Aurum
sitisti, aurum bibe) hogy ha aranyra szomjúhozott, aranyat igyék;
úgy a kegyetlen császár Szent Petert. ki mindenkor a Christus
Keresztét hirdette és dücsőítette, keresztre itílé, mint-ha azt mon
dotta vólna: Crucem laudasti, cruci affigaris ; a keresztet dícsírted
és szeretted, a keresztre feszítcsenek. Szent Péter pedig, 6 Asserens 6 Hicrony. de

se indignum quod sic crucijigeretur ut Dominus suus, magát arra Scr!ptor. EcIe.

méltatlannak itílvén, hogy őtet azon formán feszítesék mint E~~e:el~~·3.
Christust, nagy kéréssel nyerte, hogy, Capite deorsum statuto (sic histor•.Eccl.

. . b t) ':jc-r, t f l l' l .bb l r l k . c. 1. A[n apudenin: perCup1-e a / cruci su Jtgere ur) öve -a a, a a -re a asztanak Baron. tom.!.

a keresztre. Így végezé dücsösséges mártiromsággal életét, így An. 69. n. 19.

pecsétlé vérével és élete kiadásával Istenhez való nagy szerelmét,
NEGYEDIK felséges jósága Szent Péter-nek, a hitnek mennyei Cognitio

bőlcsesége vólt. Azt írják az Evangelisták, hogy egybe-győjtvén fidei.

Christus az Apostolokat, azt kérdette tőllök : 7 Quem me dicunt 7 Luc. 9. v. 18.
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esse turbie? Kinek mond engem a köz sokaság? Nem azért kér
dette ezt Christus, mint-ha nem tudta vólna az emberek itíletit,
hamen először, hogy a Szent Péter hiti kinyilatkozván feleletiből,

a Christus isméretire jutatná a gyenge-hitük tudatlanságát. Másod
szor: a méltóságban-lévő embereket példajával akarta Christus
tanítani, hogy örömest hallyák, rnit mondanak felőllök az emberek?

Mint az anyai szeretet szépnek tetteti fiát, noha oly fekélyes,
hogy egyebek írtózva sem nézhetik, úgy nékünk szépnek látczik
akár-mely mocskos cselekedetünk-is, mivel magunkat igen szeret

I Hicron. cpist. tyük. Innen vagyon, hogy, <Solcmus mala domtes nostra scire
48. c. 5. novissimi .. ac liberorurn et conJugum uitia, uicinis caneniibus, igno

rare .. szemesek vagyunk a mások dolgaiban, de mint a Lamidé,
vakok vagyunk házunkban; azért mikor mások énekben szerzik
hon-valóink gonoszságát, akkor sem tudgyuk. A szem egyebeket
lát, magát külörnben nem nézheti, hanem tűkörben : úgy mí sem
vagyunk szemesek magunk dolgaiban, mások mutatása-nélkül.
Senki pedig igazat nem mer mondani magunk állapattyárúl, ha
bátorságot nem adunic Mert tudó dolog az, hogy, Veritas odium

2 Gal. 4. v. 16. parit) az igaz-mondás gyűlölséget szerez. És, ha Szent Pál, 2 [ni
micus factus est) uerus» dicens, ellensége lett a GaZata-bélieknek,

3Amos,5.v.1O. azért, hogy igazat mondott, ha a sidók, 30dio babuerunt corri
pienieni, gyűlólték, a ki megfeddette gonoszságokat, ha Keresztelő

Jánost megfogták és megölték, ha Michceast pofon verték, ha
Achiort rabságra taszították az igaz-mondásért, nem csuda, hogy
kérdetlen, sőt kérdve is nehezen mondanak igazat a nagy állapatban
lévőkrűl. Sokszor az országban a királyrúl, udvarban az úrrúl,
várasban a tanácsrúl, akár-mely házban a gazdárúl és cselédrűl

sok alkalmatlanságokat szóllanak, de mint az egerek nem merték
a macskára kötni a csengetyűt, úgy senki nem találtatik, ki a
nagy-rendű uraknak megjelencse, mit mondanak az emberek ő-rólla.

Maga az emberek közönséges itíletiből akár-kit künyü megismerni,
nem-csak azért, hogy, Vox populi. vox DEI, a sokaság szava, Isten
szava, hanem azért-is, a mit a régi bőlcsek-után írva hagyott

• Plutar, lib, 9. Plutarchus, 4 tudni -illik, hogy, Fama quidem, nec tota perit, necrt: qu. 1. decipit ulla ; ha a szél fuvatlan nem indúl, a köz hír sem hamis
10 ne.

mindenestűl, hanem vagyon valami benne.
Arra tanít azért Christus példájával, hogy örömest hallyuk

egyebek itíletit magunk-felől, nem azért, hogy, ha jót mondanak,
kevélykedgyünk, hanem hogy mikor oly jót mondanak, mely ben-
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nünk nincsen, azon igyekezzünk, hogy arra verdődgyünk, ha
részünk vagyon a jóban, Istennek hálát adgyunk és annak tekél
letességére igyekezzünk. Mikor pedig gonoszt hallunk, ha vétkesek
vagyunk, jobbításra igyekezzünk, ha abban részünk nincs, a mivel
vádoltatunk, serényben erőlködgyünk, hogy igazán senki gonoszt
ne mondhasson ellenünk, és eltávoztassuk, a miből okot vehetnek
rágalmazásunkra, mert 1 tartozunk a jó hír-név óltalmazására. l Eccli.41.v. 15.

Tudták az Apostolok, hogy sokan az ernberek-közzűl Sama
ritánus-nak, az-az 2 bálvány-imádónak tartották, sokan ördöngös- 24. Reg. 17. v.

nek, boriszáknak, dobzódónak, Isten-káromlónak, háborúság-szer- 24.3:3.41.

zőnek, bolondnak mondották Üdvözítőnket, de nem az egy-ügyű

sokaság itíleti vóltak ezek, hanem az irígy Farisceusokc, a dühött
irás-tudóké. Annak-okáért ezekrűl nem emlékeztek, mivel Christus
arrúl tudakozott, 3 Quem 1He dicunt esse turbee ? kinek mongya őtet 3 Luc. 9. v. 10.

a köz sokaság. Ugyan ezen okból nem említették, 4 a mit András 4 Joan. l. v. 41.

mondott Pder-nek, hogy Ez a Messias, hanem csak azt mondot-
ták, hogy őtet 5 némellyek Keresztelő János-nak, Illyés-nek, Jere- 5Matt.16.v.14.

miás-nak mondották, némellyek azt itílték, hogy, 6 Unus Propheta 6 Luc. 9. v. 19.

de prioribus surrexii. egy-valaki a régi Proféták-közzűl feltámadott.
Azt kérdé az-után Christus : tí tehát, 7 kik a vakok-vezetői, 7 Matt.15.v.14.

a setét világ fényességi, az Isten titkainak belső tanácsi vattok, cap. 5. v. 14.

kinek mondotok engem? Ezen kérdés-alat a Szent Péter lelkét
mennyei fényességgel rnegvilágosítá, hogy mint Apostolok szája,
minnyájok nevével felséges vallást tenne ó-rólla, mivel (úgy-mond
Szent Pál) nem-csak 8 szűvel kell hinnűnk, hanem szájjal-is vallást 8Rom.1O.v.10.

kel te-róllad tennünk, ha azt akarjuk, 9 hogy te-is vallást tégy az ~~~~/lg:~:~~:
Atya-előt mí-róllunk: 10 Tu es Christus, filius Dei oio«; Te vagy IOMatt.l6.v.16.

Christus, az élő lsten fia, Te, ki magadat ember fiának nevezed, ~~~: :':"2~~'
kit egyebek Profétának tartanak; Te vagy, mert jj.foyses-nek te
mondottad: 11 Ego sum qui sum, vagyok a ki vagyok, Te minden- II Exo. 3. v.14.

kor, 12 Ideni ipse es, ugyan azon vagy, úgy hogy, 13 JESUS Christus 12PS.I01.v.28.

heri et hodie, ipse in scecula, régen és most és örökké megmaradsz. 13 Heb.13. v. 8.

Tu es Christus. Te vagy a Törvény- és Proféták-által ígértetett
Messiás. Te vagy, a kit fohászkodva kívántak és vártak minden
Szentek. Te vagy, a kit Isten minden királyi, papi és profétái
keneteknél 14 drágáb kenettel felszentelt, hogy mint király, óltal- I< Ps al. 44. v. 8.

mazzad és gazdagítcsad; mint Proféta, üdvösséges tudományokkal Act 10. v. 38.

világosítcsad; mint pap, dücsösséges áldozattal megválcsad a te
népedet. Nem Illyés vagy te, mert őtet az égbe ragadták : Te az

Pázmány Péter művei. VU. kötet. 96
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13.Reg.2.v.12. égből alá-szállottál, hogy, 1 Currus Israel et auriga ejus, az égbe
menésre, szekere és szekér-vezetője lennél az emberi nemzetnek.

2 Joan. 10. v.41. Nem vagy Keresztelő János, 2 ki csudát nem cselekedett és csak
penitencziát hirdetett; mert te sok csudákkal fényeskedtél és kegyel
met adtál, hanem, Tu es Christus. Filius DEI vivi, Te vagy az élő

Isten fia. Nem ollyan Isten a te Atyád) mint a pogányok istene,
kiket hólt emberekből csinált az emberi vélekedés, hanem igaz
Isten, élő Isten, kinek élete magátúl vagyon és soha el nem fogy-

a I.Tim. 6. v. 16. hat; mert, 3 Solus habet immortalitatem, egyedűl csak ő fogyha
tatlan és minden egyéb állatokat semmivé tehet. Ennek a dücsös
séges, bóldog- és változhatatlan-életű Istennek nem fogadott fia
vagy, mint a töb Szentek; mert természet-szerént-való Fiának, az
emberi természettel személy-szerént-való eggyesülése azt szerzette,
hogy természet-szerént-való Fia légy az Atya Istennek.

Nem-csak ezeket, hanem mélységesb dolgokat-is látott és val
lott Szent Péter Christus Urunkban; és egy illyen rövid vallással
a keresztyén i tudománynak felséges titkait kifejezte, mellyeket a
test és vér, az emberi erő és okosság meg nem ismértethetett,
hanem a Felséges Isten tanításából és mennyei világosításából
kellett ezeket érteni Péter-nek, hogya kinek tanításával kellett

4 Luc. 22. v. 32. legeltetni a Christus juhait; a kinek hiti vastagságával 4 kellett
erőssödni az Apostoloknak, abban találtatnék a mennyei bőlcse

ségek mélységének tekélletes vallása.
IL RÉSZE. Lássuk immár rövideden, minémű tisztekkel és méltóságokkal

ékesítette Christus ezeket a Szent Péter jóságit. Nincs az Anya
szentegyház gond-viselői-közöt méltóságosb tiszt és böcsülletesb
hivatal, mint az apostolság, kire nézve világos szókkal írja Szent

51.Cor.12.v.28. Pál, hogy az Anyaszentegyház vezéri-közöt , 5 Primum Apostoli)
"1.Cor.4.v.15. elsők az Apostolok, mert ők a választottak, "lelki születésére ren
Galat. 4. v. t9. deltetett Patriarkák, az Isten titkainak cancellariusi, a mennyei áldo
7 Mat.19.v.28. mások sáfári, Istennek titkos baráti, 7 világnak itílő-birái. Nem elé
8 Matt. i o. v.2. gedék azzal Christus, hogy az Apostolok-közöt, 8 Primus Simon,

qui dicitur Petrus) első lenne Szent Péter, hanem ismértetni akar
ván, mely bév- kézzel jutalmazza, a kik ő- rólla vallást tésznek,
oly méltóságra emelé Szent Pétert, hogyamenyire érkezhetik az
emberi felség az isteni hasonlatossághoz, vélle közlőtte a maga
tisztit és méltóságit.

Isaias Proféta magyarázván, minémü tisztekkel bőcsültetik a
Messiás, két felséges tulajdonságit említi:
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Először: azt mongya, hogy mikor Isten ujonnan fel akarja éppí- r.
teni Sion-nak mennyei várasát, 1 mely nem-csak az egeket érje, l Isai. 28. v.16.

mint az emberektűl éppíttetett Babylon> hanem az egek-felibe neve-
kedgyék, oly próbált-erősségű követ tészen ennek fondamentomába,
mely a szegeletben lévén, 2 Faciat utraque unum> egybe-foglallya 2 Eph. 2. v. 14.

nem-csak a sidók és pogányok gyölekezetit, hanem a földön-vitéz-
kedő és Meny-országban dücsösködó Ecclesiát. Ez pedig nem-csak
erős, hanem, :{ Pretiosus, igen drága kó lészen, melyrűl Isten azt 3 Isai. loco cit.

mongya, hogy, 4 Ego ecelaba sculpturam ejus, önnen-maga faragja, 4 Zach. 3. v. 9.

vési, ékesíti azt, inert senki egyéb annak szépítését végbe nem
vihetné. Ez a kő nem egyéb, hanem a kirűl Szent Pál világoson
írja, hogy, 5 Petra erat Christus. Christus a kő, melyből ittak a 1\ 1.Cor.lO. v.4.

pusztában bujdosó sidók; Christus az a 6 kövecske, mely elrontotta 6 Dan. 2. v. 34.

az ördög hatalmát, a Nabuchodonozor nagy bálványát. Ez a fon
damentom nem egyéb, hanem a kirűl azt olvassuk, 7 hogy más 71.Cor.3.v.l1.

fondamentoma nem lehet az Isten házának, hanem a Christus JESUS.

Ez az erős szegelet nem egyéb, 8Ang-ularis lapis Christus Jesus) a 8 Eph. 2.v. 20.

Christus Jesusnál mint maga magyarázza Szent Máté-nak huszon- 1. Pe1.2.v.5.6.
, Matt. 21. v. 42.

eggyedik részében> azzal ismértetvén ennek a kőnek győzhetetlen 44.

erősségét, hogy valaki erre esik, betöri a fejét, valakire ez a nehéz
kő esik, egybe-rontatik.

Christus Urunk mikor hallotta vólna a Szent Péter vallás
tételét, nem-csak megjelenté néki, hogy bóJdog, az-az örök dücsös
ségre választatott, hanem (a mennyire emberhez férhetett) maga
nevét, annak tulajdonságival és méltóságival-egyeternben, 9 Péter- 9Matt.16.v.17.

rel közlé, mint helytartójával. Azért a maga neveit Péter-re adván;
mivel Christus kősziklának hívatik, azt akará, hogy 10 vezeték-neve 10 Luc.6. v. 14.

Simon-nak, Cefa, kő-szikla légyen. A Zebedceus fiainak új nevet
adván, Boanerges> rneny-dörgés fiainak hívá őket, llde a maga "Marc.3.v.17.

nevét egyébbel nem közlötte, hanem csak Péter-rel, azt rendelvén,
hogy ha az ő neve, Petra, kő-szikla, Péter-nek-is vezeték-neve
kő-szikla lenne. Annak-felette igaz, hogy Christus egyedűl első,

fő és legerőseb fondamentom, 12 mely maga erejével tartya és 12 1. Cor. 3.

óltalmazza az Anyaszentegyházat, ő-utánna pedig és az ő erejével vv Ll ,

13 az Apostolok minnyájan fondamentomok, de kivált-képpen Péter- 1'3 Eph.2 v.20.

nek mondotta Christus, hogy ő-rajta éppiti Ecclesiá-ját. Végezetre Apoc. 21. v.24.

ennek a kő-sziklának erejérűl azt mondotta Christus, hogy, noha
ezt az ördög megrostállya és minden mesterséges erejével rontani
akarja, de mint a vas a veréssel inkáb eróssödik, úgy a Szent

96*
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l Luc. 22. v. Péter hiti annyira vastagíttatik, hogy semmi kísértetekkel, lnon
31. 32. deficit fides, az ő hiti el nem fogyhat, sőt az atyafiakat-is, az-az

valakik Christus fiai, ő erőssíti és győzhetetlenűl őrzi az igaz hit
2 Matt. 7. v. 4. ben. Ezen a kő-sziklán építtetett várast-is, oly 2 erősnek mondotta
Matt. ~~: v.18. Urunk, hogy noha az esők, habok és szelek ostromollyák, noha

reá-rohannak a pokol kapui, az-az valami erő és dühösség a pokol
kapuján kijöhet, de a kövön-éppült Ecclesián győzedelmet nem
vehet, sőt ellene sem álhat, mivel a Szent Péter vallása, tanítása,
gondviselése úgy vezérli Christus-után az Anyaszentegyházat, hogy
ha némellyek fíai-közzűl elesnek is, de mind a pogány királyok
dühösködése-, mind az eretnekek csalárdsága-, mind a feslett keresz
tyének botránkoztatása-, mind az ördög és világ kísérteti-ellen győ

zedelmes lészen. Azért noha sok-képpen viaskodnak ellenségi, de
mint a kő-sziklában a tengeri habok, úgy a Szent Péter hitinek
és tanításának erősségében elrontatnak az ördögi hatalmasságok.

II. Másodszor: azt mongya "Isaias, hogy a Messiás-nak adatik a
"Isai. 22. v. 22. Dávid háza kúlcsa, a mit ő felnyit, nyitva lészen, a mit bétészen,

azt senki meg nem nyithattya. Hogy ez a kúlcs Christus Urunk
4 Apoc. 3. v. 7. nak adatott, világos szókkal írja 4 Szent Já1WS Evangelista.

Christus Urunk oly bévségesen jutalmazta a Szent Péter val
lás-tételét, hogy ezt-is, a dücsösséges nagy hatalmat, vélle közl ötte.
Mert senkinek az Apostolok-közzűl nem mondotta, hanem csak

5Matt.16.v.IO. Péter-nek, ama felséges-hatalmú szókat, 5 Tibi dabo claves regni
ccelorum " néked adom a Meny-ország kúlcsát. üh felséges méltó
ság ! Oh dücsösséges hatalom!

Eléggé kinyilatkoztatta Christus, minémű hatalmat és méltó
6 Joan. 21. v. ságot adott Péter-nek, mikor azt mondotta, 6 hogy az ő juhait és

15.16.17. bárányit legeltesse. Mert ezzel jelentette, hogy akár nagyok, akár
kicsinyek; akár tudósok, akár tudatlanok; akár Apostolok, akár
Proféták, de valakik Christus juhai, Christus bárányi, a Szent
Péter pásztorsága-alá adattak; az ö gond-viselésére bízattak, hogy
legeltesse tanításával, őrizze gond-viselésével, gyógyítcsa orvos
lásával, megfenyítse és bűntesse hatalmával, elszakaszsza és az
akóiból kirekeszsze a rühes juhokat, ha jobbúlni nem akarnak.
Semmi határozást nem tett Christus ; minden juhait és bárányit
nem egyszer, hanem háromszor a Szent Péter gond-viselésére bízta.
Azért Christus juha nem akar lenni, valaki Szent Péter pásztor
sága-alat nem akar maradni, valaki az ő kormányával vezetett
hajóban nem akar evezni.
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Ugy-tetczik, elég vólna ez a Szent Péter tiszti és méltósága
nagyságának isméretire. Mert mikor Christus minden juhainak
pásztorává tette Pétert) azt jelentette, hogy a minérnű hatalma
vagyon a pásztornak a reá bízott juhokon, ollyan gond-viselése
vagyon Péter-nek a Christus hívein. És annyival felségesb a Szent
Péter hivatallya egyebek hivatallyánál, mennyivel a pásztor felsőb

a juhoknál. De nem elégedett ezzel Christus, hanem, í Claues regni l Matt.16.v. 19.

Ccelorum, a Meny-ország kúlcsait Péter-nek adta.
Szent lelket adott Christus a töb Apostoloknak, 2 hogy a 2Joan.2ü.v.22.

bűnöket megbocsássák, hatalmat adott a töb Apostoloknak, "hogy 3 Matt.l 8.v. 17.
az engedetleneket kiátkozhassák, de senkinek Szent Péteren-kívűl l~a~~~. :;v21~'
nem adta a Meny-ország kúlcsát. A váras kúlcsát ahoz viszik,2.cor.lü.v.8.
a kinek gond-viselése vagyon a várasra ; mikor a fejedelem jő a
várasba, eleibe viszik a kúlcsokat, hogy azzal ismértessék a vára-
sen-való hatalmát. A kire házunk kúlcsait bízzuk, annak vagyon
hatalma és gond-viselése házunkon.

Mikor azért Christus Szent Pétert rendelte maga-után az Anya
szentegyház fondamentomának és pásztorának, mikor néki adta a
Meny-ország kúlcsát, ismértetni akarta: először, hogy az ő taní- 1.

tásához kel támaszkodnunk a hitrűl- és jó erkölcsökrül-való tudo
mányban. Mert miképpen falban nem maradhat a kő, mely a
fondamentomon nem állapodik, úgy a Christus éppűletiből kiesik,
a ki Szent Péter fondamentomán nem viseltetik. Másodszor, hogy 2.

Christus juhai külömben nem lehetünk, hanem ha a Szent Péter
pásztorságának nyája-közöt maradunk. Harmadszor, hogy a Szent 3.

Péter kúlcsa-nélkűl senki Meny-országba nem juthat.
Ne itíld, hogy a Szent Péter tiszti megszűnt halálával. Mert

nem-csak a régi Szent Atyák egyenlő értelemmel tanittyák. hogy
az Anyaszentegyház látható fő-pásztorsága,a Szent Péter-után követ
kező püspökökre, a római pápákra szállott, hanem az okosság-is
azt mutattya, hogy, ha az Anyaszentegyház békeséges eggyessé
gének megtartására és jó vezérlésére, ha a tévelygések kigyornlá
lására, ha a viszszavonások leszállítására és a közönséges gyöle
kezetek egybe-hívására a keresztyénség sengéjében, abban a bóldog
üdőben, mikor az Apostolok virágoztak, szükség vólt egy pásztor
nak és egy kúlcsárnak lenni: most tehát, mikor nem annyi, mint
akkor, hanem sokkal nagyob szüksége vagyon a keresztyénségnek
a fő-pásztorra, mennyivel inkáb kívántatik, hogy egy fő-pásztor

légyen? Nem kel azért kételkednünk, hogy a Szent Péter tisztit
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és hivatallyát úgy rendelte Isten, hogy az ő székiben ülő püspö
kökre terjedgyen.

Keresztyének, nem elég a Szent Péter jóságit és azoknak jutal
mazásit értenünk, hanem azon kel lennünk, hogy kövessük tekél
letes erkőlcsit, ha részesülni akarunk dücsösségében. Isten minékünk
nem a Meny-ország kúlcsát, hanem a Meny-országot ígérte, ha
igazán szolgálunk néki. Nem arra felelt, hogy erős kő-sziklákká

lApocal. 3. v. tészen, hanem azt fogadta, 1Qui vicerit, faciam eum columnam irt
12. Tempio Dei mei : foras non egredietur amplius et scribam super

eum Nemen DEI" hogy aki ő-mellette vitézkedve, győzedelmet

vészen, az Isten házában, a mennyei bóldogságban mozdúlhatatlan
erős oszlop lészen és az Isten neve reá íratile Ha azért Christus
rúl nem-csak nyelvel, hanem cselekedettel igaz vallást tészünk :
rní-velünk-is közli Isten a maga nevét; győzhetetlen oszlopokká
tészen és az örök bóldogságba viszen. Amen.

MÁSODIK PREDIKÁCZI6.

Szent Pál Apostolrúl.

2 Gellíus, l. 19. Igazán mondották a régi bőlcsek, 2 Turpius esse, exiguc et fri
Noctium. c. 3. gide laudari. quam insectanter et graviter vituperari; éktelembnek

és ártalmasbnak, csekély és hideg dicsírettel magasztalni valakit,
hogy-sem erős mardosással keményen gyalázni. Mert a ki sová
nyon dícsír, jó-akarónak mutattya magát dicsirésével ; de száraz
magasztalásának ízetlenségével jelenti, Nihil posse reperiri quod
jure laudei ; hogy abban, a kinek kedveskedni akar, nem találtatik
oly tekintetes jó, mely tágas mezőt adna dícsírésére; Qui auiem
malcdicit, quanto id acerbius [acii, tam maxima mole pro inimicis
simo ducitur : eoque. fiden« non [acit ; a ki pedig gyaláz valakit,
mennél súllyosb káromlása, annál világosban ismérteti ellenséges
haragját, és gyűlölségből származott szitkaival mondásinak hitelét
erőt1eníti.

Erre-nézve mindenkor félve kezdettem a Szent Pál Apostol
dícsíréséhez. Mert világoson tapasztaltam , hogy errűl a földi
Angyalrúl vagy mennyei emberrűl, ki egyedűl rninden tekéJ1etes
jóságokat magában foglalt, soha ollyat nem mondhatok, hogy
alacsomb ne légyen érdeménél. Azért tartottam attúl, hogya dícsí-
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ret fogyatkozása ne légyen gyalázása a választott edénynek. És
azt gondoltam, hogy, ha, 'Alexander. Lysippum zmum, statuas sibi I Plutarch. de

fi ng-ere voluit, világ-bíró Sándor csak az igen-nevezetes kő-faragó- Fortunad" Ale-
xan ll.

nak, Lisippus-nak engedte, hogy őtet kiábrázza : méltó, hogy Szent
Pált egyéb ne dícsírje, hanem a kiben a Szent Pál lelke és nyelve
találtatik.

De mivel a mái napot két okért szentellyük Istennek: első

ben, hogy Szent Pált dícsírvén, Istenünket dücsöítcsük, kinek ajan
déki vóltak, valami jók vóltak Szent Pálban; másodszor, hogy
nézvén a nagy Apostol példáját, tekélletességinek hasonlatosságára
igyekezzünk, meggondolván, hogy Szent Pál kísértetek- és keresz
tek-alá vettetett vólt, mint mí; és a mely lsten őtet segítette gyarló
ságinak győzedelmére, kész most-is a hozzá-folyamókat és serényen
munkálkodókat bévséges malasztyával elő-gyámolítani:annak-okáért,
hogy Istenünket annál inkáb dücsöítcsük, magunk erkőlcsét annál
közeleb hasonlítcsuk Szent Pál-hoz, mennél világosban értyük az
ő tekélletes jóságit. Ez jelen-való órában rövideden elő-számlálom

(mert kiterjesztésre nem órák, hanem napok kívántatnának) Szent Propositio.

Pálnak Istenhez-való szeretetit, gond-viselésére bízatott jelebarátihoz
kiterjesztett jáakarauyát, maga erkőlcsének tekélletes rendelését. Kér-
lek, csendeszen figyelmezzetek mindenekre.

Ha Szent Pált világi ordtorok szokása-szerént akarnók dícsírni,
három dologra kellene elsőben szemünket függeszteni : nemzetsé
gére, megtérése-után végetlen rnunkálkodásira és feneketlen ből

cseségének mélységére.
Először azért a Szent Pál eleit, hazáját, nevelését, világi álla

pattyát fényes szókkal ékesgethetnők, megmutatván, hogy Istennek
választott népe-közzűl, 2 De tribu Benjamin, Hebraus ex Hebrceis, 2 Philip. 3. v. 5.

circumcisus octauo die : Benjamin maradéka vólt, és nyólczad nap ~.o~·r.\~~;:~~:
környűl-metéltetett. Apja nem-csak 3[arisceus vólt, hanem, 4 Civis ' Act. 23. v. G.

romanus) római polgár, Szent Pál pedig római polgárságban : A~t. 22. v. 25.
.. " ., ., , , .. ~6.~8.,cap.16.

szuletett ; °Gthc~a-nak nevezetes varasaban, Tarsus-ban szuletett ; v.37.

6 attyafiait nem egy helyen böcsülIettel említi a Szent Irás. AC!or. 23. 5 Act. 21.v. 39.

16 R 16 7 t
?1 cap. 22. v. 3.

V. • om. . V. . e t.J • 6 Act. 26. v. 4.

lfluságában "Jerusalcm-oen nevekedett; az lsten törvényét
7 Gamaliel-tű! tanúlta, kit Szent Lukács böcsüllettel említett; Actor. 7 Act. 22. v. 3.

5. v. 34. És minek-utánna, 8 Coetaneos. vélle egy-üdösöket meg- 8 Gal. 1. v. 14.

győzött vólna bölcseséggel, 9 a sidók-közöt bizonyosb tanításhoz 9 ~:ct..::':"6~'

ragaszkodott és [arisceus lett, kik ollyanak vóltak a sidók-közöt, Phi~P' 3. v. 5.
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l Aug. Serm. mint mí- közöttünk a nemessek : 1 Phariscei primari; erant, quasi
15..de ~:rbis ad nobiliiatem [udaicam segregati: nam dicitur hoc verbum segrega-
Apost. initio.

ticnem interpretari ,. qucmadmoduni in latina) dicitur egregius, quasi
a grege separatus.

Másodszor: elő-számlálván, ékesen mustráltathatnók mind
azokat a fáradhatatlan nagy múnkákat, mellyeket térése-után apos
toli erősséggel viselt Szent Pál az Evangeliom terjesztésében, és
a mellyeket Isten ő-maga szent könyvében íratott. Mert miképpen
Isten azért választotta Szent Lukácsot az Evangeliom írására, hogy
a mit a töb Evangelisták fel nem írtak a Christus születésérűl és
bűnösökhöz mutatott nagy irgalmárúl, azt egyedűl Szent Lukács
kapcsolná Evangeliomába, azon-képpen azon Szent Lukácsot azért
rendelte Isten az Anyaszentegyház első sengéje és gyarapodása

2 A Capite 9. historiájának írására, hogy a Szent Pál megtérését, 2 dücsösséges
ad 2~;aP;~. ca- fáratságit, álhatatos szenvedésit, mennyei erkőlcsének tekélletességit

p példájáúl adná a keresztyénségnek, irásának kilenczedik részében
elkezdvén, az Apostoli cselekedetekrűl írt könyvének utólsó végéig.

Azért, miképpen egyedűl Szent Lukács írta Evangéliomában
3 Luc. 1. v. 39. Bóldog Aszszonyrúl, mint köszöntetett Gabriel Angyaltúl ; 3 mint
Luc. t~. 7.8. látogatta Ersébete~.; mint énekelte a magasztaló dícsíretet; mint
14.21. 22.25. fektette jászolba Udvözítőnket; csak Szent Lukács említette, mint

vígyáztak a pásztorok; mint énekeltek az Angyalok Urunk szüle
tésekor; mint adták Urúnkra a JESUS nevet, környűl-metélésében;
mint lett a Bóldog Aszszony tisztúlása ; mit éneklett Simeon ; ezeken

4 Cap. 19. v. 1. kivűl 4 a Zachceus megtérését; Naim-ban az ifiu feltámasztását; a
c7.v.ll.et38. M d l . l 't S 't' . I II d tit I·c. 10. v. 30. ag o na sira ma ; a amari anus irga mas cse e ce el; az e ve-
c 15.v.4.8.11. szett juh-, és Dragma-keresését; a tékozló fiú megtérését; 5 az

fi Cap. 22. v. Urunk véres verítékét; angyali bátorítását; gyilkosiért könyörgését;
43. c. 23. v. 34.

43. a latornak paradicsom-igérését egyébüt nem olvassuk, hanem Szent
Lukács-nál; azon-képpen a Szent Pál életét hoszszan és czikke

6 Euseb. !ib. 3. lyenként Szent Irásban akarván foglaltatni Isten, 6 Szent Lukácsot
Histor. E

4
ccles. rendelte, hogy ő egyedűl, Szent Pál-nak csudálatos térését és

cap. .
dücsösséges fáratságit aBibliába Evangeliom-mellé írná.

7 Act. 7. v 57. A S t Pá] t' . , "1 l l 7 h . k r
59. c. 22. v. 20. zen 1 a ereseru azt o vassu c, ogy mine -utanna a
"l.Tim.1. v.13. Szent István halálában részesűlt vólna Saul, mikor leg-nagyob
gc~~~o;~~~~'4~' 8 kárornlója, üldözője, rontója vólna az Anyaszentegyháznak, mel
Galat. I. v. 13. lyet, 9 Deuastabai, oppugnabat, pusztított, ostromlott minden erejével;
10 tO~\~~·I~·.9. mikor sokakat lUtömlöczözött, sentencziázott, káromlásra kénszerí
11 Act. 9. v. 1. tett; mikor, 11 Spirans minarum et caidis. halál fenyegetéssel dúlva
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12 1. Reg. 15.
v. 1.

3. Reg. 21. v.
19.

cap. 13. v. 4.

Pázmány Péter művei, VII. kötet.

fúlva menne, úttyában szinte "délben (mert Isten 2 Ádamot és a l Act. 26. v.

Samaritana aszszonyt-is délben kereste-fel) megjelenék Christus 2 Gen.
l;:

v. 8.

néki; földhöz vervén elsőben, felemelé és 3 megtérítvén őtet, azt Joan. 4. v. 6.

akará, hogy aki eléb Benoni, Anyaszentegyház fájdalma vólt, 3 Act. 9. v. 3.

B '. I' b k l . l' l cap. 22. v. 6.enJamtn, az-az sten JO - eze enne a mennyei (mcse { osztoga- cap. 26. v. 12.

tásában ; az Isten népének 4 átkozására kűldetett Balaani óltalmazó Gen. 35. v. 18.

paíssá változnék; az öldöklő 5 oroszlány szájából mennyei bőlcse- ' N7~1~.. ~~.. v.

ségek méze adatnék ; a Benjamin nemzetségéből származott l) raga- 5 Judic. 14.

dozó farkas üdvösséges eledelek osztogató pásztorrá tétetnék ; a 6Gen~49~~.27.
harag edénye mennyei kincsek tartására 7 választott edény lenne. 7 Act. 9. v. 15.

Azért akarta Isten a Szent Pál térését ily világoson leíratni,
hogy ebből három igazságot tanúlnánk: eggyik az, hogy nem érde- 1.

münkből és akaratunk igyekezetiből, 8 hanem a könyörülő Isten 8 Rom. 9. v,16.

irgalmából vagyon a bűnös ember térése. Másik az, hogy oly 2.
bűnös ne lehessen, ki az Isten irgalmában kétségbe essék, látván,
9 hogy akkor könyörűlt Saulon, mikor leg-veszedelmesb szándék- 9 1. Tim. 1. v.

kal dühösködött. Igy szóllyon tehát a bűnös magának: 10 ha Isten 10 Au~.5serm.
megkegyelmezett Saul-nak, miért kel nékem kétségbe esnem? meg- 9. de Verbis

mutatta a mennyei orvos, hogy ő minden betegséget meggyógyít- APOfjstoli, sub
nem.

hat. Ha irgalmazott annak, a ki őtet nem kereste, hanem üldözte,
bízom én-is, hozzá hajtván fejemet. Harmadik az, hogy oly szolga- 3.
szerető kegyes Urunk vagyon. II a ki bántásunkat maga bántásának II Act. 9. v.4.

tartya. Mert azt mondotta Saul-nak, hogy őtet kergette, mikor
szolgait üldözte; sőt hamaréb kardot ránt mikor híveit bolygattyák,
hogy-sem mikor magát boszszontyák. Azért 12 a Jlrfadianíták, az
Achab és Jeroboam bálványozasát eltűrte, de hogy amazok az Isten
népét úttyában megbólygaták, Achab Naboiot megölé; a Profétára
kinyújtá kezét Jeroboam, ostor-alá vévé és erőssen megbűnteté

őket: Urunk-is az álnak szolgának megbocsátotta adósságát, de
szelga-társának szorongatását meg nem engedte, mert 13 Isten szeme- 13 Zach. 2. v. 8.

fényét illeti, a ki szolgáit háborgattya.
Megtérése-után menyi országokra terjesztette Szent Pál a

keresztyéni tudományt, hoszszú laistromban írta Szent Lukács. Isai. 9. v.8.

Első tanítását Szent Pál S)'riá-nak fő várásában, Damascus-ban 1~~: ~3\~~:
kezdette; onnan Arabiá-ba ment, Galat. 1. v. 17. 18. Az-után Jeru- 13.14.51.

l b S l . I b C b P. &1' I b A t' J' I b T cap. 14. v. 23.sa em- e, e eucia- a, yprus- a, am,t 'la- a, n tocnia- a, 1CO- cap. 15.v.3.41.

nium-ba, Pisidiá-ba, Attaliá-ba, Feniciá-ce ; Ciliciá-ba, Frigiá-ba, cap. 16. v.B,

GaZatiá-ba, Asiá-ba, M)'siá-ba, Macedoniá-ba, Athenás-ba, Corin- 7.8
1'7

9. 12
1'5cap. • v. .

tus-ba, Efesum-oe, ereta-szigetébe, Görög-országba, Cous-ba, Ro- cap. 18. v. 1.

97
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cap. 19. v. 1. dus-ba, Patará-ba, Tirus-ba, Mitilená-ba, Chius-ba, Samus-ba, Sidon-oe;
cap. 27. v. 7. Liciá-ba, Syracusá-ba, Puteolis-ba, végre, mint maga jövendőllötte,
cap. 20. v. 2.
cap. 21. vr L, Rom. 15. v. 24. 28. Romá-oe, és onnan Spmzyól-országba ment,

2. 3. Gallián-által; mint a Rotnai Martirologium, 22. Martii, feljegyzette.
cap. 2~5.V' 14. Így l Pradicavit Evangelium de Jerosolymis ad Illyricum, usque
cap. 27. v. 3. 5. ad Hispanias : a mari rubro, ima ab Oceano, usque ad Oceanum
cap. 2~3.V' 12. cucurrii ; Jerusalemtűl Horvát- és Spanyól-országig; a Veres ten-

l Hicrony. in gertűl, sőt a nap-keleti Ocea11us-túl-fogva a nap-nyugati tengerig
Amos 5. minden földeket eljárt, mindenüt predikállott. És miképpen a hol

a nap felkél, a setétség elfogy, a vadak elrejteznek, a lopók elbúj-
~ Ephes. 3. v.9. nak: úgy valahová fordúlt Szent Pál, 2111uminavit omnes, rnin

deneket világosított, mennyei bőlcseségének fényességével; a bál
ványozás setétségét fogyatta ; a részegségek, paráznaságok és egyéb
feslett vétkek úndolcságit elóitotta.

A ki azért érdeme-szerént akarná dícsírni Szent Pált, nem
csak meg kellene tekínteni, menyi helyekre terjedett futosása, hanem
azt-is kellene fontolni, mindenik helyben menyi t fáradott, menyit
szenvedett, menyit gyümölcsözött örök életre, mivel Isten ezeket
méltóknak itílte, hogy Szent Irás-közzé a Bibliá-ba íratnának, örök
emlékezetre és példára.

Harmadszor: ha követni akarnok az orátorok szokását, fénye
sen hímezhetnők a Szent Pál bölcseségének rnélységét, mert ennek

3 Galat. i. v. nagyságára elégséges nem lehetett a külső tanítás, "hanern Isten-
12. tűl harmadik égbe ragadtatott Szent Pál, 4 és ot tanúita azokat

42. Cor. 12.
v. 4. a titkokat, mellyeket emberi nyelv ki nem mondhat. Azért nem-

5 l. Tim 2. v. 7. csak, 5 Doctor gentium, in fide et veritate, hitre és igazságra-tanító
Doktora vólt a nemzetségeknek ; nem-csak oly választott edény

6 Act. 9. v. 15. vólt, 6 mely az Isten nevét hordozta a pogányok- és sidók-előt :
7 Ephes. 3. v. hanem a 7 mennyei hatalmak és fejedelemségek tanúltak ő-tőlle,

8 E h.l~. v. 3. ki az Isten titkainak oly mélységes bőlcseségit hirdette, 8 mellyek
p 4. 5. el vóltak rejtve világ kezdetitűl-fogva. Erre-nézve Szent Chrysa-

Col. 1. v. 26. stomus, azt írja, hogy, 9 Jlluminavit Angelos et Archangelos, meg-
9 Chrysost, ad '1" " . S '
Ephes. homil. VI ágositotta es tanitotta az Angyalokat zent Pal; Festus pedig

7. initio. a setét pogányságban lévén és nem értvén a Szent Pál tanításá
IOAct.26.v.24. nak mélységét, azt mondotta felőlle, hogy anagy tudomány lOmeg_
IlAct.14.v.ll. bolondította. A Licaonia lakosi, II Mercl·wius-nak ékesen-szóllás

Istenének itílték őtet. Mert, noha nem követte, sőt kerülte Szent
Pál a világ-nyelvesinek szó-fodorgatását, úgy akarván szóllani, hogy12 2. Cor. ll.

v.6. rnindenek ércsék; és erre-nézve, 1'2 fmperitus sermone) sed non scientia,
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7 Chrysost, in
2. ad Corínth,
Homil. 25. in

Mora1i.

tudatlannak látczott a szóllásban, noha nem a bőlcseségben ; mind-
azáltal igazán írja Jeronimus, hogy, 1Paulum quoties lego, videor l Hicron. cpist.

mihi non verba, sed audire tonitrua " mikor a Szent Pá! írását 50. c. 4.

olvassa, nem szókat, hanem rneny-dörgéseket láttatik hallani. Mert
a Szent Pál szava Evangeliom trombitája: Juda nemzetéből szár-
mazott oroszlány ordítása, pogány népek meny-dörgése, keresz-
tyéni tudományok folyó-vize. Az ő levelei nem-csak, 2 Graves et 22. Cor. 10.

fortes, erőssek és fontosok ; nem-csak, 3 Prudentiam in mysterio, 3 E ~~s~~' vA.

okossággal taníttyák a mély tudományokat; nem-csak, <Secundum 4Z:Pet.3.v.15.

sapientiam scriptce, in quibus sunt qucedam difficilia intellectu,
bölcsen írattak és nehéz-értelmű dolgokat tanítanak; mert, 5Paulus, 5 Euscb, Hb. 3.

structura sermonis omnium poieniissimus, ac sensibus instructis- Histor. c. 21.
version.

simus; szókkal erősbek, értelemmel rendesbek a Szent Pál levelei Grynrei.

minden írásoknál. Azért noha, 6 Paulus prcecepta eloquentia: secutus 6 Aug. 4. de

non est: sed ejus sapieniiam, secuta est eloquentia ; Szent Pál a Doctr. Christ.
c. 7. initio.

világ bőlcsei törvényit nem követte szóllásában, de tudományának
nagysága utánna vonta a szóllás ékességét.

Abból ismérteti arany - szájú Szent János, 7 a Szent Pál
mennyei bőlcseségét; mert ollyanok az ő írási, mint a Jericho
falait ledőjtő trombiták harsagási, mivel nincs oly eretnekség,
mellyet a Szent Pál írási el nem rontottak.

Az új-hit-faragók facsarják bezzeg magok veszedelmére a
Szent Pál szavait. Mert, ha Szent Pál az Evangeliomí hitet dícsíri,
8 azt hozzák-ki ebből, hogyegyedűl a hit elégséges üdvösségünkre. 8 2. Petr. 3.

Ha azt állattya Szent Pál, hogy cselekedet érdeméből senki nem v. 15.

igazúl: azt satúllyák ebből, hogy a jó cselekedetnek érdeme nincs
Isten-előt. Ha az Isten kegyelmének nagy-vóltát magasztaIlya : azt
vítattyák ebből, hogy a szabad-akarat elrontatott. De vakságok
ezek és veszedelmes csigázások ; mert nem erőssíti, hanem rontya
és felforgattya mindenben az új tudományokat a Szerit Pál írása.
Azt taníttya Szent Pál, hogy "ha minden hited vagyon-is, szere- 91.Cor.13.v.2.

tet-nélkül semmi: ő szava, 10 hogy Istentűl vészi minden ember 10 l.Cor.3.v.S.

jutalmát fáratságának, 11 hog~, Non. ha~ens necessitatem, potesta ten;- ~~~'. ~~r.\5~:
habet suce uoluniatis ; nem ketelensegbol, hanem szabad-akaratból 37.

cselekeszünk jót. Szent Pál a szűzességet javallya és tanácsoIlya,
1. Cor. 7. v. 8, mellyet az újítók lehetetlennek itílnek. Az írás- 122.Cor.6 v.5.

nélkül adott Tradíciók megtartását parancsoIlya, 2. Thessal. 2. v. 14. c. 11. v. 27.

A böjtölést 12 sokszor példájával taníttya dícsíri a hús-nem-ételt Actor. 13. v, 3,
, , c 14 V 99

Rom. 14. v. 21. Üdvösségének vesztését féltette, 1. Cor. 9. v. 27, c: 27: v: ;~:

97*
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Ezekben és egyéb sok dolgokban ellenkezik Szent Pál az új
tévelygésekkel.

Im értitek keresztyének, mely tekíntetes nagy dolgok ezek,
rnellyek a Szent Pál dícsíretire tágas mezőt mutatnak, de hogy
abban akorlátban maradgyunk, mellyel határozók mái tanuságun
kat, jer tekíncsük-meg rövideden Isten és felebaráti szeretése-után,
egy-nehány tekéiletes jóságit Szent Pál-nak, hogy ezekből hasznos
példát vehessünk követésére.

Chariias Dei. ELSŐ és tekíntetesb jóság Szent Pál-ban az isteni szeretet vólt.
Minden jóságok-felet dícsírte és parancsolta Szent Pál az isteni
szeretetet, mint a töb lelki ajándékok-közöt legnagyobbat. Azért

lColos.3.v.14. kötelezi a híveket, hogy, "Super omnia) minden egyéb jók-felett
1~~;\1:',::\~, igyekezzenek azon, hogy szeretet légyen bennek, mert a nélkül
cap. 16. v. 13. nem lehet haszna az igen tekíntetes cselekedeteknek-is. A kiben
2 Rom. 8. v. 28. pedig szeretet vagyon, "Omeia cooperantur in bonum) hasznára

3 1. Cor. 16. fordúlnak mindenek. És mind ezek-után, 3 Anathema, átkot mond
v.22. azokra, kik Christust nem szeretik.

A ki ennyi dícsíretekkel és parancsolatokkal kötelezett egye
• Rom. 5. v. 5. beket a szeretetre, azzal dicsekedik, hogy, 4 Diffusa bévségesen

kiöntétett az ő szívébe a szeretet. És három csudálatos cselekede
tit és jelenségit adgya ennek a benne-uralkodó szeretetnek.

Eggyiket, hogy tellyességgel Istenhez csatolta szívét és az Ő

fi Phil. 1. v. 21. élete Christus ; 5 halála nyereség. Mert az isteni szeretet annyira
Galat. 2. v. 20. megúntatta és útáltatta vélle a világot minden javaival, hogy
6 Philip. 3.v. 8. azokra úgy néz, 6 mint büdös ganéjra. Mert mindenestűl Istennek
Gal. 6. v. 14. adta szerelmét és ő-kivűle semmire nem vágyódott, hanem kíván-

ságának nyughatatlansága égbe emelkedvén, alig várta, hogy
7 Rom. 7.v. 24. 7 kiszabadúllyon a világ tömlöczéből.

Philip. 1. v. 23. Másik jelenségét szerelmének azt adgya, hogy mivel az isteni
szeretet nem hívoIkodó, hanem nagy dolgokra izgattya embert;

8Cantic.8.v.6. ollyan lévén mínt a láng, "rnely soha nem nyugszik, soha meg
;~~~~:'~.:. ~1: nem elégszik akár-menyi fát rakjanak reá: őtet-is, 9 Charitas Christi

urget) a Christus szereteti nem hadta henyélni, hanem szűnetlen

esztenezte, számatlan munkák és fáratságok terhének viselésére.
10 Rom. 15. v. Azért írta, hogy, 10 Ab Jerusalem per circuitum, usque ad Illyricum

29. replevi Evangelium Christi ; Jerusalemtűl-fogva körös-körűl Horvát
országig megtőltötte evangelíomi tanítással az országokat. Mert
miképpen eléb a Szent Lukács írásából említők, annyi országokra
és tartományokra terjesztette az Evangeliom fényességét, hogy
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neveket-is nehéz elő-számlálni, nem-hogy azokat egy-néhányszor
által-járni.

Harmadik cselekedetét szeretésének, azt említi Szent Pály
hogy ha a szerelem tüzét, 1Flumina non obruuni, akár-mely nagy ICantic.8. v. 7.

folyó-vizek meg nem ólthattyák: az ő szívének buzgóságát sem
hidegíthették a világi nyavalyák. Azért, - 2 noha óránként és napon- 21.CorA. v.l1.

ként éhen, szomjan, mezítelen, arczúl-csapdosások- és szidalmak-
közöt forgott; 3 noha sok fogyatkozások, vereségek, tömlöczözések, 3 2. Cor. 6. vA.

vigyázások, bőjtölések, gyalázatos kissebbítések terhét viselte; et seqq.

4 noha, In carceribus abundantius, in plagis supra modum, in 42. Cor. ll. v.

mortibus [requenier, a sidóktúl ötször veretett pálczával, minden- 23. et seqq.

kor egy-heán negyvent ütöttek rajta; háromszor veszszőztetett-ki

a várasokból ; egyszer addig köveztetett, 5 hogy hólt-számban 5 Act. 14. v. 18.

vonták-ki a várasból mint dögöt; háromszor hajó-törést szenved-
vén, tenger fenekén vólt mint Jónás .. vizeken, útakon, pusztákon,
számtalan veszedelmekben forgott; éhen, szomjan, fázódva, alut-
lan, mezítelen szolgált Istennek; végezetre noha a sok gyalá-
zatok- és kissebbítések-közöt ollyan vólt az emberek-előt, 6 Tam- 6 l.CorA.v. 13.

quam purgnmentum, omnium peripsemay mint a kihányatott szemét
és úndok moslék, mindazáltal ezeket úgy megédesítette az Isten
szeretete, hogy szomorúság-nélkül, vígan, 7 Gloriando , Placendo, 7 Rom. 5. v. 3.

di k d 'd dd dt M t t t ' inttá t' ·2.Cor12.v.1O.Icse e ve, e es e en szenve e. " er a szere e gyeman a eSZI .
az ember szívét, hogy semmi keserves ütésekkel meg ne romol
lyon. Azért mennyei bátorsággal azt kiáltotta Szent Pály hogy
8 nincs annyi nyomorgatás, annyi koplalás, annyi mezítelenség, 8 Rom. 8. v. 35.

annyi veszedelem, annyi üldözés, annyi fegyver, hogy őtet el- et seq.

szakaszthassa a Christus szeretésétű1. Sőt bizonyos, hogy sem
halál, sem élet, sem mennyei angyalok, sem világi fejedelmek,
sem jelen-lévő, sem jövendő dolgok, sem mennyei magasság,
sem pokol-béli mélység , sem egyéb semmi el nem szakasztya
őtet az isteni szeretettű1. Mert valamit ember szerethet e vilá-
gon, Momentaneum et leve) szempillantásig tart, ugy-mond, és
u nem fontos, azért nem érdemli, hogy ahoz csatollyam szívemet 92.Cor.4.v.17.

és szerelmemet, mellyet Istennek kel tartanom. És ha az Isten
Fia lOszeretett engem, ha váltságomtúl magát nem kíméllette, mél- 10 Gal. 2. v. 20.

tób, hogy én szeressem őtet és mind életemet, halálomat néki szen-
tellyem.

Ezek az isteni szeretetnek felséges cselekedeti, mellyekben
követnünk kel Szent Pált) mert nem szép szókban vagJT hívol-



774 SZENT PÉTER, SZENT PÁL NAPJÁN, II. PREDIKAcZIÓ.

kodó kívánságokban ál az Isten szeretése, hanem ezek a három
rend-béli cselekedetek tekélletességében.

Charilas MÁSODIK jósága Szent Pál-nak atyafi szeretet vólt. Mert az
proximi Isten szeretése arra izgatta, hogy szeresse az Isten vérével váltott

\ 2. Cor. 5. v. 2. embereket, és mivel Christus, 1 Pro omnibus mortuus est, minde
nekért meghólt, mindenekre terjesztette atyafi szeretését.

A híveknek attya vólt Szent Pál. Azért a kiket Evangeliom
21. Cor. 4. v. által Istennek szűlt, 2 fiainak hítta és atyai szeretettel gongyokat
G~t2~.17i9. viselte. De mivel az atyák szerelme keményeb, hogy szívének
Philern. v. 10. gyengeségét ismértetné, szűlő anyának és nevelő dajkának nevezi
I. Thess. 2. v. magát, Gal. 4. v. 19. 1. Thessal. 2. v. 7., mert a kisdedeknek,

ll. d d .
1. Tim. I. v. 2. 3 Lac poticm e it, tejet adott, hogy nevekedgyenek es vastagod-
18. 2.Tim. 1. v. gyának az örök életre.
;·1:~~r~3~.:: b Szép szókkal-is, de sokkal inkáb 4 sirással és keserves köny
4 Act. 20. v. 31. húllátásokkal kért és intett mindeneket az isteni szolgálatra és
~~~i~;.32.\.1:: úgy viselt gondot a hívek lelkére, hogy testi szükségekrűl el nem

feletkezett. Azért inti Timoteust, hogy gyomrának bontakozása lévén,
51. Timot. 5. 5 ne igyék vizet, hanem kevesest bort, és idegen 6 országokat

fi Act~~ ~.3~. 29. megkúldúl ván, temérdek alamisnát szerzett a jerusalemi szűköl
2. Cor. 8. v. 8. ködöknek.

et seq. Nem-csak tanítványit és jó-akaróit szerette Szent Pál, hanem
7 Rom. 12. v. eszeben forgatván, a mit egyebeknek parancsolt, 7 hogy éhező és

20. szomjúhozó ellenségeket segítcsék, mint magokat, noha a sidók
őtet halálos ellenségnek tartották, noha dühösséggel szomjúhozták

8 Exo.32.v.32. vérét és halálát, mind-azáltal, miképpen 8 Moyses kész vólt élete
9 Rom. 9. v. 3. vesztésével távoztatni a sidók romlását, úgy Szent Pál, D Opiabat

anathema esse pro fratribus secundum carnem ,. kivánta, hogy ő

essék átokba, csak a sidóság ne romollyon testi lelki veszedelem
mel. Egy-szóval, semmiben nem kereste Szent Pál a maga hasznát,

\0 1. Cor. 10. 10 hanem minden igyekezete és faratsága arra czélzott, hogy rnin-
v.32. deneket segítcsen és gyámolítcson

Ha valami akadék történt dolgában, nem neheztelt a gonosz
II 1. Thess. 2. emberekre, rnint-ha azoktúl bántódnék, hanem azt mondotta, l1Sata-

v. 18. nas impediuit, hogy Isten ellensége, az ördög állott keresztűl,

hogy végbe ne vihetné jó szándékát.
u Rom. 9. v. 2. Mikor valakinek nyomoruságát látta, 12 azon úgy bánkódott,
13 1. Cor. 9. v. mint maga nyavalyáján ; 13 a betegekkel beteg vólt, a keseredett
2.Cor.~~:v.29. ernberekkel bánatok tüzében égett és rnindenek terhét viselte, hogy

rnindeneket künnyebbítene.
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Végezetre az igaz szeretet cse1ekedeti közzűl hátra nem hadta
a vétkesek dorgálását. Mert fiait parancsolattal kötelezte 1 a nyilván- 11.Tim.5.v.20.
való bűnösök feddésére, hogy abból mások-is tanúIlyanak és hogy 2. Tim. 4. v. 2.
foganatosb lenne a feddés, azt hadta, hogy, 2 Cum omni imperio, 2 Tit. 2. v. 15.
"Durc, keményen és hatalommal légyen a dorgálás, noha lágyítást 3Tit.!. v. 13.
kíván 4 a vén emberek feddésében. 4I.Tim.5.v.1.

Ő-maga Szent Pál nem-csak 5 Elimást, ördög fiának és csalárd- 6 Act. 13. v. 10.
sággal tellyesnek mondotta, a Corintusiakat veszszővel fenyegette, ~: ~~~'.~'.v~~;:
a paráznát ördögnek adta, a Galata-várasiakat esztelen bolondok-
közzé számlálta, hanem a sidók papi-fejedelmét 6 fejérített kő-falnak 6Act. 23. v. 3.
mondotta, sőt Szent Pétert) az Anyaszentegyház fő-pásztorát meg-
dorgálta, 7 mikor látta, hogy, Reprehensibilis, feddésre méltó. 7 Gal. 2. v. 14.

HARMADIK rend-béli jósági Szent Pál-nak a maga akarattya és
erkőlcse vezérlését nézték. Ezeket, nem-hogy tekéIletes méltóságok
szerént megfontolhatnók, de csak elő-számlálni nem győzzük. Mert
oly választott edény vólt 8 Szent Pál) melyben az Isten tár-házá- 8 Act. 9. v. 15.
nak minden kincsei tetézve találtattak. És ha a Moyses orczájá- 2. Cor. 4. v. 9.
nak fényessége 9 megtompította a sidók szeme világát, úgy, hogy 92.Cor.3.v.7.
senki reá ne nézhetne, sokkal inkáb a Szent Pál jóságinak mennyei
vil1ámási megkötik a mi tudatlanságunk csekély látását, hogy azo-
kat vólta-képpen ne szemlélhessük.

Hogy életének minden eselekedetit tisztán és szentűl rendelné
Szent Pál) azt mindenkor elméjében hordozta, hogy Istennek min-
denek-látó szeme-előt forog. Azért írja 10 Corintus-ba, hogy Isten 10 l.Cor.4 v.9.
és a Szent Angyalok mindenkor ő-reá néznek, ahoz képest úgy
rendelte cselekedetit, mint, 11 Coram Deo) Isten-előt. II 2. Cor. 2. v.

Minden igyekezetiben és múnkájában arra nézett mit kíván 17. cap. 4. v. 2., c. 12.v. 19. Et
Isten ő-tőlle, minden kivánságát és tehetségét arra fordította, hogy szepe.

semmiben el ne távozzék az Isten akarattyátúl. Mert minek-utánna
egyszer Isten kezébe ajanlotta akarattyát és azt mondotta, 12Domine) 12 Act. 9. v. 6.
quid me vis facere ? Uram, mit akarsz hogy mívellyek? semmiben
nem követte az-után 13 a test és vér indúlatit, hanem Sámuel-lel 13 Gal. 1. v. 16.
azt kiáltotta, 14 Loquere Domine, quia audit servus tuus ; Uram, 14 l. Reg. 3. v.
csak ércsem akaratodat, kész vagyok mindenben engedni. 10.

A jóságok nevekedésében sem magának, sem másoknak határt
nem hánt és végső ezélt nem vetett, hanem arra igyekezett, hogy,
15 In charitate erescamus per omnia) az isteni szeretet-által minden 15 Ephes. 4. v.
jóságokban naponként nevekedgyék, mert én (úgymond) nem itílem, l6Phi/:' 12
16 hogy immár elértem a tekélletesség czéllyát, hanem az-után futok i3:v. .
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és elfeletkezvén arrúl, a mit elértem, a mi előttem vagyon azt ker
getem, szűnetlen igyekezvén annak elnyerésére.

Maga írja, hogy házasság-nélkül, tiszta életet viselt, hogy
ll. Cor. 7.v.8. 1 semmie nem vólt, nem-is kívánt egyebet 2 a világ javaiban,
:2. C?r.6.v.10. hanem 3 ruházatot és szükséges eledelt, hogy 4 vereségekkel sanyar

I. Tim. 6. v. 8.
41.Cor.9.v.27. gatta és zabolán hordozta testét.

Vége nem lenne, ha elő akarnám számlálni, mely szorgal
"Act. 16. v. 25. matos vólt Szent Pál az imádkozásban, melyre 5 éj-fél-kor-is fel
o 2. Cor. ll. v. kőlt, mely fáradatlan 6 bőjtölt, mely serény vólt az isteni dolgok
;7. c~p. 6.v. 5. tanulásában, mivel fogságában-is arra kérte Timoteust, 7 hogy a

2.Tlln.4.v.13.
könyveket és kivált-képpen a hártyákat hozzája vigye.

De hogy a Szent Pál jóságinak egyéb sokaságirul ne emlé
kezzünk, nékem mindenkor tekíntetesbnek látczott Szent Pál-ban,
a világ javainak útálása, az alázatosságnak és tűrésnek felséges
nagysága.

Contemtus Szent Pál nem nézett csak arra, a mit szemmel látott, hanem
mundi. arra emelte lelki szemeit, 8 a mit reménlett hitinek vezérléséből.

:~~~r3~~.v~~: Azért rninden g nyájasságát és örömét Meny-országban helyhez
tetvén, úgy elfogta szívét és kívánságát a világ javaitúl, hogy

10 2.Cor. 5 v.7. a földön úgy élt, lU mint a szálláson az úton-járó, kinek kedve
Hebr. 3. v. 14. és gondolkodása csak arra függesztetett, hogy haza jusson és

a vendég-fogadó házak igazgatásában nem foglallya magát. De
mivel az úton-járónak sokszor gyönyörüségi és alkalmatossági
vannak a szállásokon, hogy ércsük, mely idegen vólt Szent Pál

"Colos.3.v.3. a világtúl, azt írja, hogy ő meghólt a világnak, 11 és Christus él
Gal. 2. v. 20. ő-benne. A halott semmit nem érez, az emberek szidalmával vagy

dícsírésével, vereségével vagy jó-lakásával nem gondol, Szerit Pál-is
halott vólt a világi dolgokhoz, mert csak arra vólt elevensége és
érzékenysége, hogy Christusnak szolgállyon, egyéb világi dolgok
nak ízit nem érzette, kedvét azokhoz nem kötötte. Továb mégyen

12 Gal. 6. v. 14. Szent Pál és azt írja, 12 hogy nem-csak meghólt néki a világ,
cap. 2. v..19. hanem ő a világnak, a világ néki megfeszíttetett. Azt akarja mon

dani, hogy nem-csak mint a halott, semmi kedves ízit nem érzi
a világi gyönyörüségeknek, tiszteknek, gazdagságoknak, hanem
valamit a világ kedvel és magasztal, az ő-néki fájdalmas kereszt
és gyalázatos kín; a mit pedig keresztnek itíl a világ, ő ahoz

'" 1. Cor. 4. v. ragaszkodik, abban gyönyörködik. 13 Semminek tartya az emberi
3. 10. dícsíretet és gyalázatot, örömest viseli a bolond nevet, a világnak

14 Phil. 3. v. 8. minden javait, H büdös ganéjnak itíli.
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Az alázatosságnak legfelső garádicsán állapodott Szent Pál ; Humilitas.

mert, noha megismerte, 1 hogy minden Apostoloknál többet fára- 11.Cor.15.v.10.

dott és Istennek 2 kivált-képpen-való nagy áldásit vette, mindaz- e 2. Cor. ll. v.

által azt szívéne.~ g~ö~e~éből érzette, és vallotta, ho?y 3 v~lamiben 3I.CO;~~. v.IO.

vagyon, Isten ajándékából vagyon es hogy magátul egyeb nincs
benne, hanem, "Infirmitates, gyarlóságok és fogyatkozások. Azért 4 2. Cor. 12. v.

s~h~ nem di~sekedett az hiten ~jándékiban" m,ert tudta, hogy "ma- 5 2.~o9;.~~~.5.
gatul csak jot sem gondolhat es valami dicsiretes vagyon benne, l. Cor. 4. v. 7.

Istentül vagyon és abban mint magáéban. nem dicsekedhetik, magát
tellyességesen semminek álította; és miképpen Szent Dávid azt
kiáltotta: 6 Ad nihiltom. redactus sum, hogy semmivé lett, úgy Szent 6 Ps. 72. v. 22.

Pál, világos szókkal írja a Corintusiak-nak: 7 Nihil sum, hogy 72. Cor. 12. v.

ő semmi, mert a mi jó vagyon benne, Istené; és ha megadgya ll.

Istennek a mi övé, semminél egyéb nem marad magátúl magában.
Erre-nézve, ha fáradott és múnkálkodott, Istennek köszönte, 8 ki a 8 l. Cor. 15. v.

múnkára segítette. Ha foganattyát és szép gyümőlcsét látta taní- 10.

tásának, azt kiáltotta, hogy 9 semmi a plantáló és öntöző, csak 91. Cor. 3.v. 7.

Isten az, a ki nevést ád a magnak. Ha valamit szenvedett, annak
adott hálát, 10 Qui operatur tolorantiam. passionum. a kinek erőssí- 10 2.Cor.1. v.B,

tése szerzi a békeséges-tűrést. Ha predikállott , abból dücsösséget
nem várt emberektűl, mivel azzal úgy tartozott, hogy 11 jaj neki, II I.Cor. 19. v.

ha nem predikállott vólna. Annak-okáért eszébe jutatván, hogy 16.

12 az Isten FIa azért jött e világra, hogy szolgálna és nem hogy 12 Matt. 20.v.

szolgákat tartana; nem-csak szájjal és cerernoniáért, hanem szíve 28.

állásából, igazsággal, magát mindenek 13 szolgájának nevezte. És 131.Cor.9.v.19.

hogy cselekedettel hitelt szerezne mondásának, senkit nem akárván 2 Cor. 4. v. 5.

terhelni, 14 éjjel és nappal kézi-múnkájával kereste testi táplálását; 14 2. Thes. 3.

nem-is valami tekíntetes mesterséget űzött, hanem a mint Szent l. Th~~.~.v. 9.

Lukács írja, Actor. 18. v. 3., sátor-csináló vólt. Act. 10. v. 34.

Mind-ezek nem elégségesek a Szent Pál alázatosságára. Továb
mégyen és azt írja, hogy az Apostolok-, sőt a keresztyének-közöt
Ő, 15 Minimus, legkisseb és mindeneknél aláb-való. És miképpen 15 l. Cor. 15.

Christus Meny-országban nem szenvedte, hogy Lucifer ő-hozzá Ephe:' :.' v. 8.

tegye magát; de minek-utánna az alázatosság iskoláját megnyi-
totta e földön és azt akarta, hogy ő-tőlle tanúllyuk az alázatos-
ságnak Menyből-hozott bőlcseségét, örömest szenvedte, hogy a
gyilkos, tolvaj Barabbást nagyobra böcsüllyék ő-riállánál ; úgy
Szent Pál, nem üdőre-nézve (mert sokan vóltak bűnösök ő-előtte,)

hanem gonoszságra, 16 Omnium primum, minden bűnösök-közöt 16I.Tim.l.v.15.

Pazmany Péter művei, VII. kötet. 98
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legelsőnek tartotta magát, és a Szent Ágoston magyarázattya
l Aug. Serm. 9. szerént azt mondotta, " Omnibus pejor sum, hogy gonoszab rnin
de Vertbil~ Apo- den vétkeseknél. Oh csudálatos alázatosság! Oh mely távúl jár

s o I.

ettűl a mí kevélységünk dagállya, mely mint az olaj mindenek-
felet akar úszni l

It sincs határa a Szent Pál alázatosságának, hanem hogy
2 1. Cor. 4. v. minden emberi dícsíretet lerázzon magárúl, sokszor 2 bolond- nak
~~i.~·. ~2~~.:~: nevezi magát, és a mi ennél nagyob, hogy amí kevélységünket

alázatosságával szégyenítcse, örök emlékezetre irásában hadta, hogy
a Philip. 3.v. 6. 3 noha megtérése-előt, emberek itíleti-szerént, fedhetetlenűl viselte
4 Rom. 7. v 9. életét, de Isten - előt, ki a szíveket nézi, 4 törvénytelenűl élt, és

5 Tit. 3. v.3. 5 bolond kívánságinak és gyönyörüséginek szolgált. A rni nagyob,
62. Cor. 12. v. apostolságában írja, hogy 6 őtet senki nagyobra ne böcsüllye a

6. 7 csudákért és mélységes tudományért, mert ő-benne oly testi esz
tenezések és pokol-béli angyal kísértési vannak, mellyektűl arczúl
csapdostatik. Senki ezeket meg sem merte vólna gondolni Szent
Pál-rúl, ha alázatosságból maga nem írta vólna Isten könyvébe.

Patientia. Mit mongyak Szent Pál-nak a szenvedésekben fényeskedő

erősségérűl és győzhetetlen tűrésérűl? Senki ezeket ki nem jelent
heti, hanem-ha térésétűl-fogva, haláláig, szám-nélkül-való sok üldö
zésit, vereségit, gyalázatit, fogyatkozásit elő-számlállya és az Apo
stoli Cselekedetek könyvének húsz részét mind elő-forgattya.

De mivel rész-szerént hallók, menyi országokat járt-által, menyi
tömlöczöket szentelt, menyi veszszőzést, pálczázást, kövezést szen
vedett: azokat bár elhadgyuk, csak két dolgot tekíncsünk és köves
sünk a Szent Pál szenvedésiben.

Először: Szent Pál minden keserves kínokat és szorongatáso
kat, minden gyalázatokat és kissebségeket jó kedvel és örömmel

7Colos.l.v.24. tűrt. Azért írja eggyüt : 7 Gaudeo in passianibus ,. hogy örűl és vígad,
82. Cori nt. 12. mikor valamit szenved; és, 8 Placeo mihi. akkor tetczem, úgy-mond,

v. b. 10. magamnak, mikor gyalázatot, fogyatkozást, üldözést szenvedek
Christusért. A világ nyavalyái t Szent Pál Christus bélyeginek tar

9 Galat,6.v.17. totta, és akkor itílte, hogy, "Stigmata Jesu in corpore p ortat, a
III 2. Cor. 4. v. Christus testére sütött jeleket viselte és, 10 Mortificationem Jesu in

10. corpore portavit ,. testén hordozta a Christus sanyarú szenvedésit,
mikor a sok nyavalyák terhét érzette. Minek-okáért minden nyo

II 1. Thess. 1. morgatásokat, 11 Cum gaudio spiritus, lelki vígasággal viselt, és mint
12 RO:'.~: v. 3. dücsösséges ajándékokban, 12 Gloriatus in tribulationibus, dicsekedett
132.Cor.7.v.4. a nyavalyákban. Egy-szóval, azt mongya, hogy, 13 Repletus sum
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4 2. Corint. 2.
v. 14.

5 Rom. 8. v.
31. 35. 38.

consolatione, superabundo gaudio, in omni tribulatione, akkor teli
vigasságokkal, akkor vagyon leg-nagyob öröme, mikor minden-féle
háboruságok-közöt forog.

Másodszor: a Szent Pál szenvedésében azt kel tekínteni, hogy
mint a tűz az olajjal, úgy a szenvedéssel nem fogyott, hanem
nevekedett Istenben-való bizodalma. Azért írja, hogy, 'Non deficimus, l 2. Corint. 4.
sed rcnouamur de die in diem ; nem apad, hanem naponként újúl v. 16. 17.
a szenvedésre-való bátorság ő-benne. Mert a mennyei dücsösséghez-
képest rövid és künyü, valamit e világon szenvedhet.

Noha pedig 2 magában semmit nem bizakodott, de minden 2 2.Cor. 1. v.D.

ellenkező igyében oly bátorsággal támaszkodott az Isten óltalmára,
hogy 3 magát mindenre elégségesnek itílte, annak erejével, a ki 3 Phil. 4. v. 13.
őtet segítette és hála-adással dicsekedett, hogy ő az lsten segítségé
vel, <Semper triumphat, minden harczolásokban dücsösséges győ

zedelmet nyér, és mivel Isten mellette vagyon, 5 nincs kitűl féllyen.
Azért bajra híja minden ellenségit és bátran azt mongya, hogy
sem élet sem halál, sem ember sem angyal, sem kard sem egyéb
nyavalya győzedelmet nem vehet ő-rajta.

Oh szent és dücsösséges bátorság! Oh minden aczélnál és
gyémántnál erőssebb szű ! Oh dücsösséges Apostol, Istennek vá
lasztott edénye! tekíncs mí-reánk-is Meny-országból. És ha világon
éltedben minden betegségeket és ördögöket elkergettél 6 térd-kötöd 6 Actor. 19. v.
és kezkenőd illetésével ; ha 7 feltámasztottad a hóltakat reájok ború- 7 112' 0

12. o, , Act.. v. I .
lásoddal; sót, a mint kedves tanítványod, Arany-szájú Szent János
írja, "árnyékoddal hóltakat elevenítettél, nem-csak betegeket gyó- 8 Chrysostom.
gyítottál, mint Szent Péter, Actor. 5. v. 15. Ha u a bénnákat lábára cit~tus a Cor-

nelio, Act. 19.
állattad, lU a mérges kígyókat sérelem-nélkül fogdostad ; ha szám- v. 12.
nélkül 11 megsegítetted Meny-országból, a kik testi, lelki veszedel_9Act.14.v.7.9.
mekben hozzád folyamodtak: mutasd mí-hozzánk-is szíved kegyes- 10 Act~:·5.28. v.
ségét. És, mivel világi szarándokságod idején ennyi fáratsággal II Grc~. Turo-

I t d b k I Il 't I ' látá l d" ""1' nens.hb.I.Oe{eres e az em ere e {e : most az sten szine- a asava ucsou ven, Gloria Martir.
nyerj a lelki halottaknak bűnből szabadúlást; a jóra bénnúlt kése- cap. 29. e collo
d l l k ,. , k l béli l' , II l ll' Pauli lac fluxit :e mese me szeretet serenyseget; a poxo - e ~ <lgyo-e en e (J suspcndioncm'
győzedelmet; az Igye-fogyottaknak segítséget. Es miképpen Szent servavit.
Péter-rel-eggyüt 12 Constanlinus császárnak megjelenvén, a keresz- 13 Baron. tm . .'3.
tyénségnek szabados hirdetését szerzetted egy császár megtérésével, An. 324. n. .'33.
úgy most-is a tévelygéseket kigyomlálván, tekelletes jóságidnak és
szent életednek követését ólcsad mindenekbe, Amen.

98*
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8. Decembr, BÓlDOG ASZSZONY MÉLTÓSÁGÁRÚL
ÉS TISZTA FOGANTATASARÚL.

Evangelium, PREDIKÁCZIÓ.
Matt. 1. v. 1.

Minek-utánna Ptolomceus király a hetven-két sidó bőlcsekkel

l Aristreas, lib. görögűl íratta vólna a Szent Bibliát, 1 álmélkodván annak mélysé
de Lt.XbX

t
· Inte

7
r - ges tanításin, csudálkozva kérdezte: mi az oka, hogy ennyi üdők-

pre I . om..
Bibliothecee folyásában ily szent és felséges tudományt idegen nyelvre nem

Patrum. fordítottak? Azt felelte Falerceus a királynak, hogy féltek a Szent
könyvhöz nyúlni; mert vóltak, a kik igyekeztek részeit killyeb
terjeszteni; de hogy mocskos kezekkel ne szennyesítenék a men
nyei tudományt, isteni csudával megvakúltak vagy megbolondúltak.

Nem tagadom, hogy mint a régiek félve nyúltak az Isten
Ígéjének bötűjéhez, én-is félve kezdek annak dícsíréséhez, a ki
méhében hordozta az örök Ígét. Mert noha minnyájan sokkal tar
tozunk Máriá-nak, ki-által vettük az Isten Fiát, és hála-adatlanság
vólna, ha az Íge Annyának tiszteletitűl kiméllenöle egy-nehány

2 Lev. 21.v. 18. ígénket; mindazáltal, egy-felől meggondolván, 2 hogy az Isten
Oltárára kenyeret nem tehetett, a kiben mocsok találtatott; az Isten
házában nem szolgálhatott a csonka, görbe, csipás, vagy rühes;

:l Lev. 22. v. 3. és hogy 3 megöletett a tisztátalan ember, ha csak kézzel illette-is,
a mi Istennek szentelve vólt; azt-is eszemben forgatván, hogy

4 Exod. 30. v. 4 meg kellett halni a papnak, ha kezét, lábát meg nem mosta,
19. et segg. mikor az Oltárhoz járúlt; más-felől eszembe jutván, hogy nem

testi fogyatkozásokkal, hanem sok bűnök rútságával szennyesíttetett
az én mosdatlan lelkem: annyival félelmesben kezdek Aszszonyunk
dücsöítéséhez, menyivel böcsül1etes.b az Isten Fiának eleven lakó
helye a kőből csinált oltárnál.

5 Bern. Serm. 4. Azért gyakran azt mondom Szent Benzárd-dal : 5 Nihil est quod
Deti~::~lm me magis deleetet, nihil quod niagis terreai, quam de gloria Virginis

Matris, sermonem habere; hogy, noha semmihez nagyob kedvem
nincsen, mint a Szűz Anya dícsíréséhez, de nagyob rettegésem
sincsen, mint ahoz kezdeni. Mert tartok és nem ok-nélkül tartok

61.Reg.6.v.19. attúl, hogy úgy ne járjak, rnint a kik-közzűl 6 ötven-ezeren meg
öletének, azért, hogy az Isten Szekrényét visgálva szemlélték. Félek

72. Reg. 6. v. 7. az Oza példájátúl, 7 ki szörnyű halált szenvedett, rnihent az Isten
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Ládájához nyúlt. Ha élet-vesztés-alat tíltotta Isten, 1 hogy senki meg IExo.19.v.lZ.

ne illesse a Sinai hegyet, mellyen Moyses-sel szóllott; ha meg-
öletett, 2 valaki a Sanctuarium belső részeit megtekíntette, 3 valaki 2 Num. 4. v. 10.

a papokon-kivűl, két-ezer ölnél közeleb ment az Isten Szekrénye- ~~~~~:~:v~~:
hez: mint merje az én méltatlanságom az Isten Annyának tiszta- cap. 1. v. 51.

ságos méltóságát visgálni? Az emberré-lett Isten házát, a mennyei
titkok ládáját mint illessem akadozó nyelvem rebegésivel ? mint
homályosítesam ennek méltóságát dícsírésem csekélységével ? Menyi-
vel felségesb az Isten Fia a Kő-tábláknál , menyivel szenteb, a
kiben kilencz hólnapig lakott az emberré-lett Isten a Moyses Szek-
rényénél, annyival nagyob tekíntet kívántatik a Bóldog Aszszony
dícsíréséhez, hogy-sem a hegy és láda illetés hez.

Noha azért nincs oly éles értelem, mely 4 a nap súgártval 4Apoc.lZ v. l.

környékeztetett Szűznek méltóságára nézvén, úgy ne járjon, mint Muli~~~~icta

mikor a bagoly a vero-fényt akarja szemlélni; noha nincs oly
ékesen-szólló nyelv, kinek dícsírését határ-nélkül meg ne haladgya
a Szeplőtelen Szűz érdeme: mindaz-által, mivel a mí Aszszonyunk
Fia 5 böcsüllötte és kedvesen vette a szegény özvegy-aszszony 5Marc.lZ.v.42.

két fillyérét; Artaxerxes sem útálta, sőt vídám orczával vette a jó-
akaratú paraszt-ember markában hozott vizet, azt mondván, hogy,
6 Munus non usu rei oblatce. sed studio dantis, metiendum : az 6 Plutarch. in

ajándékot nem az adomány mi-vóltával , hanem az ajándékozó Apophthegm.
Artaxcrxis.

jó-akarattyával kel fontolni: engemet-is oly reménség visel, hogy
az alázatos Szűz meg nem útállya kicsiny szolgájának igyekezetit.

Azért szemem-előt viselvén, hogy abban az országban lakom, Propositio.

7 melynek Oltalmazó Aszszonyává rendelte Szent István király 7 Bonfin.Decad.

Bóldog Aszszonyt és halála óráján testamentomban hadta nem- 2.1ib.l.etlib.6.

zetünknek Aszszonyunk tiszteletit, kire-nézve a mái napig kőltő

pénzünkön, a Bóldog Aszszony képe-körűl ama szokott bötűkkel,

Patrona Hungaria; Magyar-ország Aszszonyának vallyuk a Szent
Szűzet; megemlékezvén arrúl-is, 8 hogy Varadon lettem e világra, 8Bonfin.Dccad.

mely várast Aszszonyunk hagyásából éppített és Bóldog Aszszony 2. !ib. 4.

templomával ékesített Szent László király. Arra-is fordítván sze-
meimet, hogy gyermekségemtű1-fogva számtalan jót vettem Iste-
nemtűl a Szeplőtelen Szűz könyörgése-által; noha méltatlanságom
ijeszt, de hála-adóságom esztenez; noha bűneim rútsági tartóztat-
nak, sőt a szóllástúl viszsza-vonsznak; de az Aszszonyunk irgal-
massága és kegyessége elő-taszít. Annak-okáért a mái napon két
dologrúl szóllok : először, megmutatom, minémü felséges méltóságra
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emeltetett Aszszonyunk, mikor Isten Annya lett. Másodszor, erős

bizonyításokkal állatom, hogy eredendő bűnnek mocskátúl üres vólt
a Bóldog Aszszony fogantatása. Ha tehetségemben megfogyatko
zom, elég, hogy kedvem készségét ismértetem ; bár én legyek leg
kisseb és utólsób az Aszszonyunk dícsírői-közöt, csak dícsírője

legyek és hála-adóságomat mutatván, mind magamban, mind eggye
bekben gerjeszszem Aszszonyunk böcsül1ését.

I. RÉSZE Látván Szent Máté, hogy, ha a Bóldog Aszszony méltóságit
és jóságit irásba akarja foglalni, a Christus életének magyarázá
sára rendelt Evangeliom nagy részét Aszszonyunk dícsíretiben kel
tölteni, mennyei bőlcseségének mesterségével a mái Evangeliomban
két dologból ismérteti minden dücsösséges felségét és tekélletes
ségét Bóldog Aszszonynak.

ELSŐBEN: Miképpen Zeuxis, nevezetes kép-író, mikor a Juno
képét oly ékesen akarná írnyia, hogy minden személyek szépségét
abban kapcsolná, egybe-győjté mind azokat a leányokat és asz
szonyokat, a kik szépségét csudáltatták az emberek, hogyamely
ékességet eggyüt egy személyben nem talált, annak külörnb részeit
sokakban felkeresné és mindenekből öszve válogatván a mi tekin
tetesb, azt mindenestűl egy képben írná. Azon-képpen Szent Máté
a Bóldog Aszszony rnéltóságát akarván ábrázni, elő-állattya a
Patriarkák szentségét, a Proféták bőlcseségét, a királyok nemes
ségét és méltóságát, a had-viselő capitánok erősségét és a Christus
nemzetségének származásában említett sok egyéb isten-félő járn
borokat, azt akarván értenünk adni, hogy ezeknek minden jósági
és méltósági Bóldog Aszszonyra szállottak mint atyai örökségek
és hogy ezek-közöt ollyan vólt Mária. mint a gyűrűben a tiszta
gyémánt. Mert valami szentség találtatott a régi atyákban, annál
bévségesben és böcsülletesben terjedett Aszszonyunkra, rnennél
édesdeb a szépen megért gyümölcs a fa-gyökerek és ágak ned
vességinél. És méltán ő-rólla mondhattyák , a mit az igen-okos

I Prov. 31. v. Aszszonyrúl mondott Salamon, hogy, l Multa: filia: congregauerunt
29. diuitias. tu supergressa es universas : noha sokan nagy jóságok

kincseit győjtötték, de mind azokat fellyűl-haladtaBóldog Aszszony.
2 Gen. 22. v. 2. Tekíntetes vólt ÁBRAHÁM, 2 hogyeggyetlen egy szerelmes fiát,

a kiben vólt minden öröme, és arra-nézve Isaak-nak, az-az neve
tésnek nevezte őtet, Isten szavára meg akarta ölni, noha meg

3Hebr.l1.v.19. nem ölte. De a mint Szent Pál írja, ~ Parabola, árnyék és példa
vólt ez a Bóldog Aszszony cselekedetihez-képest. Mert, noha anyai
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szívet viselt eggyetlen-egy fiához, mindaz-által, hogy lsten akarat-
tyával eggyezne akarattya, 1 a Kereszt-fa-mellől csendesz elmével IJoan.19.v.25.

nézte, nem a mezítelen, de véretlen kardot; nem a kötözött, de
sérelem-nélkül maradott Isaákot, hanem Kereszt-fára feszíttetett és
keserves kínokkal öletett Szent Fiát.

Nagy vólt az ISr\ÁK engedelmessége, mert meghadta magát
kötözni, hogy fájdalmiban meg ne mozdúlna, mikor áldoztatnék.
De Bóldog Aszszony kötözés-nélkül, 2 Stabat, talpon állott, mikor "Joan.19.v. 25.

Szent Fia halálában 3 éles pallosok szagatták szívét. 3 Luc. 2. v. 35.

Csudálatos vólt a JAKOB erőssége, mert az Angyallal küsz-
ködvén, 4 mindaddig tartóztatta, míg áldomást nem nyert tólle. De 4Gcn.32. v. 24.

micsoda ez a Bóldog Aszszonyerősségéhez? ki Istent ő-magát

5 pólában kötőzte és annyira meggyőzte, hogy, 6 Erat subaitus illi, 5 Luc. 2. v. 7.

lsten ő-maga szófogadó engedelmességgel Aszszonyunk birtokában 6 Luc. 2. v. 51.

tartatott és valósággal, "Obedioit Dominus voci hominis, engedett 7 Josure, 10. v.

ember szavának, a ki Ura mindennek. 14.

Magasztállya a Szent Irás a DAVID irgalmasságát és azt mon-
gya, hogy 8 Misericordia consecutus est regnum, irgalmassággal 8 l. Machab. 2.

nyerte a királyságot. De menyivel az irgalmasság annya nagyob v.57.

annál, a ki csak részes az irgalmasságban, annyival felségesb az
Aszszonyunk irgalmassága a Dávidé-nál. Mert ha, Pater Domini
nostri JESU Christi; Pater misericordiarum, a mí Urunk JESUS
Christus Atty a, minden irgalmasság Attya: az Urunk Szent Annya-
is, Mater misericordice, irgalmasság Annya; ő-általa terjed min- Hoc sensu d i

nyájunkra, valami irgalmát vészük Istenünknek, mert ő-általa cUlInt patrt:s,
nu am gra tam

vettük Christust, kinek szent érdeme és hatalma tengeréből árad, dari nisi per

valami jó vólt vagy lészen a választottakban. Mariam: me-
, " , , r diante scilicet

Valamint ezek, a termeszet es O Törveny idejeben fényes- Filia ejus,

kedő csillagok tekélletességi, ékesben tűndöklöttek Aszszonyunk-
ban : úgy a Christus Ge1tealogiájá-ban, nemzetiséginek rendi ben
számláltatott töb Szentek jósági, bévebben és méltóságosban talál-
tattak Bóldog Aszszonyban, mert a hol a töb hívek szentségének
teteje vólt, ot kezdetett alacsomb fondamentoma az Isten Házának,
9 mely minden hegyek tetején éppíttetett. Azért írja Szent Bernard, 9 Isai. 2. v. 2.

hogy, lOQuod vel paucis mortalium constat fuisse collaium, fas I~SBal..86·dv,1.
etnaI' . ep.

certe non est suspicari. tantce Virgi1ti esse negatum,. valamely isteni 174. circa me-

ajándék adatott más-valakinek, nem szabad csak gyanakodni-is, dium.

hogy abban része nem vólt Aszszonyunknak. Így az Angyalok
tisztasága, a Patriarkák hiti, a Proféták bőlcsesége, az Apostolok
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buzgó szeretete, a Mártirok erőssége, a Confessorok józansága, a
gyenge Szűzek alázatos ártatlansága, felségesben fénylett az Isten
Annyában, hogy-sem egyebekben

MÁSODSZOR: Szent Máté egy szóban foglallya, valamint az
emberi elme gondolhat a Bóldog Aszszony rnéltóságárúl, azt irván :

l Matt. I.v.16. IDe qua natus est JESUS) qui vocatur Christus " hogy Máriá-túl
született a Christus Jesus és ha nem vétettem a szárnlálásban, az
Evangeliom tizen-kétszer nevezi Aszszonyunkat Isten Annyának.

2 s. Thornas, l. Aquinas Tamás 2 azt kérdi eggy üt irásában , ha Istennek
parte qu. 25. mindenható ereje teremthet-e jobbat azoknál a mikor teremtett?
artíc.6. ad 4. ÉS azt felelé, hogy határa nem lévén amindenhatóságnak, véget-

lenűl öregb és fényesebb napot, nagyob és töb egeket, földeket,
világokat, minden jobbat és szebbet teremthet, hármon-kivűl;eggyik:
a Christus embersége, mely a Fiú Istennel egyesűlt személy-szerént.
Másik: az Isten színe-látása, mellyel bóldogúlnak a mennyei dücsö
űltek. Harmadik: Mária, a ki Isten Annya vólt, mert, Habent
injinitam di,gnitatem ex Bona injinito) quod est Deus) mind a
háromnak végetlen méltósága vagyon a végetlen istenségtűI.

Fellyeb nem magasztalhatta Szent Tamás az Isten Annyát,
mint mikor azt írta, hogy végetlen méltósága vagyon: és hogy
a mi csak teremtett-állat, Bóldog-Aszszonynál böcsüI1etesb nem lehet
e világon. Mert a Christus emberi természetinek isteni személlyel
való eggyesülése-után édesdeb és vér-szerént közeleb-való atyafi
ságában senki nem lehet Istennek, mint a ki szüléje Istennek. És
mivel az Isten Annyának tisztaságos véréből éppíttetett a Fiú Isten
teste, méltán és igazán egy test-vérnek mondatik az emberré-lett
Isten, az ő Szent Annyával ; ki azon Fiúnak Annya, melynek
Apja az Atya-Isten, mert azon Fiú kétszer született: egyszer atyá
túl anya-nélkül; mászor anyátúl atya-nélkül, úgy hogy aki
istensége-szerént egyenlő természetű az Atyá val, embersége-szerént
egyenlő természetű lett az Anyával.

Ha Bóldog Aszszony Isten Annya: tehát Urunk-után rnin
denek Aszszonya, mert a jó Fiú házában minden egyéb cseléd
felet böcsüI1etesb az Anya. Azért menyi külömbség vagyon a
jámbor fiak házában az anya- és szolgáló-között : annyi külö mb
ség vagyon a legjob Fiúnál, az ő Szent Annya- és a töb szolgák
közöt.

Szent Pál abból ismérteti, hogyaChristus méltósága hatá
rozatlan meghaladgya az Angyalok felséget: mert mikor Isten Fiának
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nevezte Christust, l Tanto melior Angelis effectus, quanto differentius I Hebr. 1. v. 4.

pra illis nomen hereditavit ,. megismértette, hogy menyivel böcsül-
letesb a Fiú a Szolgánál, annyival fellyeb magasztaltatott Christus
az Angyaloknál. Ugyan ezen nyomon feltalállyuk, hogy menyivel
külörnböz az anyai és szolgai nevezet; menyivel nagyob és
böcsülletesb a király annya, a király szolgáinál: annyival nagyob
minden szentséggel és méltósággal Bóldog Aszszony egyéb terem
tett-állatnál, mert sem ember sem angyal nem mondhattya Istené-
nek, a mit Bóldog Aszszony mondott, mikor Teremtő Istenét
2 Fiának hítta. 2 Luc. 2. v.48.

A ki azért válta-képpen akarja érteni az Isten Annyának
méltóságát: szükség, hogy eléb ércse az isteni felséget: a ki az
istenségnek feneketlen tengerét megméri, megmérheti a Bóldog
Aszszony böcsülletit. És ha közeleb-való atyafiság és vér-szerént
való kötelesség nem lehet a természetben, mint anya- és fia-közöt,
ha senkit a fiú méltóbban nem böcsül mint édes annyát: "Rationa- 3 S. Thomas,3.

biliter creditur, quod pra omnibus aliis) majora privilegia gratia patrtle qu. 27.
ar. . corpor.

accepit, quce genuit Unigenitum a Patre ; okosság-szerént el kel
hinni, hogy mindenek-felet nagyob isteni ajándékok bévségével
tellyesíttetett, a ki szűlte az Istent.

Nem oly fogyatkozott az isteni Felség, mint a világi fejedel
mek, kik alattok-valóknak böcsülletes nagy tiszteket adhatnak; de
azokhoz szükséges okosságot, serénységet, erősséget nem adhatnak,
azért sokszor a Titulus-alat üressen marad ember az illendő jó
ságoktúl. De valakit Isten méltóságos állapatra választ, nem-csak
külső névvel ékesíti, hanem belső ajándékival-is : minden illendő

és szükséges alkalmatcsságit hivatallyának megadgya, és menyivel
nagyob az állapat, annyival böcsül1etesb jóságokkal ékesíti. Mert
ugyan-is éktelen és isteni bőlcseséghez illetlen válna, hogy vala
kire nagy tisztet adna, annak pedig szokott, illendő és szükséges
alkalmatosságinak ékességitúl üressen hadná. A kiket Isten király
ságra emel, kúldússágban nem hadgya; a kiket világ tanítására
választ, azokat bőlcseséggel ékesíti és, <Idoneos facit) alkalmato-v s.cees.v.e.
sokka tészi a hivatalra ; a kiket hadak vezérlésére kűld, bátorsággal
és erősséggel látogattya. Beseleelt Isten Sátorának ékesítésére ren-
delé: 5 oly tudományt-is ada néki, mel1yel feltalálná és végbe-vinné ÓExod.31. v.B,

a hajlék szépítését, Moyses-mellé véneket rendele a törvények szol
gáltatására és ottan azokkal közlé a Moyses bőlcseségét, 6 hogy 6Num.11.v.17.

alkalmatosok lennének az igazság-szolgáltatásra. Mivel azért az
Pázmány Péter művei. VII. kötel. 99
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3 Rom. 8. V.

62. Paral, 2.
v.6.

3. Reg. 8. v.
27.

7 Apoc, 21.
v. 3.

Isten tanácsából és rendeléséből semmi éktelen és illetlen ki nem
kelhet: szükség, hogy ha Bóldog Aszszony Isten Annya lett;
valami ajándékok, értékek, ékességek, méltóságok illendők az Isten
Annyához, azok szapora bévséggel és kifolyó mértékkel találtas
sanak Aszszonyunkban. Erre nézett az Angyal, mikor azt mon-

J Luc. 1. v. 28. dotta Máriá-nak, hogy Gratia plena, 1 tellyes minden isteni malasz
tokkal. Ugyan-is, mi lehetett üres abban, a ki méhében viselte
kút-fejét és fő okát minden isteni áldásoknak ? Ezt forgatta szeme-

2 Luc. 1. v. 49. előt Aszszonyunk, mikor azt mondotta: 2 Fecit mih» magna qui
potens est; hogy oly nagy jót cselekedett Isten ő-vélle, melyben
legnagyob hatalmasságát mutatta, mivel csak csupán embernek
nagyob jót nem adhatott annál, a mit néki adott, mikor az Isten
Fiát néki adta, hogy ő Fia légyen.

Szent Pál azzal bizonyíttya, 3 hogy Isten minden javait hívei
vel közli; mert ha Fiát nékünk adta: Quemodo non cum illo omnia
nobis donavit? mint lehet, hogy azzal-eggyüt minden javait nékünk
nem adta? Hasonló-képpen mondhattyuk mí-is, hogy ha a Fel
séges Atya az ő Szent Fiát Bóldog Aszszonynak adta, úgy hogy
azon egy köz Fia lenne az Atyának és a Bóldog Szűznek; ki
gondolhattya, hogy Szent Fiával-egyetemben, minden böcsülletet
és méltóságot, mely anyához férhet, reá nem terjesztett? Ha a
legnagyob jó a Menynek, földnek Teremtője, Bóldog Aszszonynak
adatott, hogy ő Fia légyen, mentűl inkáb felékesíttetett alacsomb
ajándékokkal?

• Exod, 35. v. Az lsrail fiai a pusztában 4 minden aranyat, ezüstöt, köveket,
21. ct seqq. gyöngyöket, bársonyokat ; egy-szóval, valami szépség vólt nállok,

az Isten Sátora és Szekrénye ékesítésére fordítottak. Szent Dávid
b 1. Para!. 29. és Salamon, mivel 5 Non homini parabatur habitaiio, sed Deo, nem

v. 1. embernek, hanem Istennek akartak házat éppíteni; valami gazdag
ságok vólt, arrra a házra rakták; mindaz-által nem álították azt a
házat, 6 Quod sit ei digna domus, elég ékesnek arra, hogy Isten
benne lakjék. Tehát menyivel csinnyosb lelki ékességet érdemlett,
a ki, 1 Tabernaculum Dei cum hominibus, emberekkel-lakó Isten
Sátora, a Fiu Istennek eleven háza, melyben nem ködök és homá
lyos árnyékok példáiban, hanem felvett emberi testben lakott?

8 Gen. 2. v.8. Isten az első embernek, a kirűl tudta, hogy ezennel pártot üt
10. 15. és engedetlenségével kárhozatba ejti magát és maradékát, oly helyt

cap. 3i4~' 23. éppített, mellyet a Szent Irás sokszor, 8 Paradisum uoluptatis, gyö
9 Gen. 1. v. 9. nyörüségek paradicsomának nevez, melyben vólt az 9 élet és tudo-
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mány fája, minden egyéb, szem és ízlés gyönyörködtető fákkal
eggyüt, mellyet szép folyó forrással ékesítvén, minden mértéktelen
üdők álIapattyátúl és gonosz szelektűl megmentett; ki hidgye tehát,
hogy az Atya-Isten, Szent Fiának, a második Ádám-nak lakó-helyét,
mennyei paradicsom szentségével, tisztaságával, györiyörüségével,
nem tellyesítette?

Végezetre: igazán írja Szent Bernárd, hogy 1 Quidquid in I Bernar, Hom.

laudibus Matris proferimus. ad Filium pertinet, valamit az Isten 4. super Miss.

Annyának dícsíretíre mondunk, azzal Szent Fiát magasztallyuk ;
nem-csak azért, mert 2 Gloria filiorum, Patres eorum, fiak dücsös- 2. Prov. 17.

sége a szűlék böcsüllete; hanem azért-is, mert valami felséges jó ECCli~·3.6~. 12.

vagyon Aszszonyunkban, abból vagyon, hogy azokkal tisztelte
Szent Annyát a Megváltó. Minden ember köteles, hogy attyát
annyát tisztellye. Mely tisztelet nem szóban és külső térd-hajtás-
ban ál, hanem igaz szeretetből származott jó-téteményekben; mert
igazán írják a törvényesek, hogy Iniquissimum est> patrem egere,
cum filius est in [acultate ; hamisság és kegyetlenség, ha szűköl-

ködik a gazdag ember szüléje ; mivel senkinek Isten-után többel
nem tartozunk, mint szűléinknek, kiktűl vettük életünket és neve-
lésünket. Ezt a kötelességet annyira magasztalta Aristoteles, a hogy 3 Aristot. 8.

nem itílte senki tehetségében lenni, elégséges fizetését annak, a Ethic. c. 14.

mivel szűléinknek adósok vagyunk. Mivel azért Üdvözítőnk fára t-
ság- és fogyatkozás-nélkül, minden lelki jókkal tellyesíthette Szent
Annyát; mivel hatalmánál, Annyához-való szerelménél, bév-kezü-
ségénél egyéb határa nem vólt Szent Annyára terjesztett ajándéki-
nak : el kel hinnünk, hogy illyen Fiu, illyen Anyát minden terem
tett-állatok-felet, végetlen áldomások szentségével tellyesített. És ha
4 nem-csak magán tekíntyük az Anyaság méltóságát, hanem ahoz • Luc. ll. v.

illendő és abból származó mennyei áldásokkal-eggyüt, méltán és 28.

igazán mondhattyuk, hogy nagyob és felségesb a Christus Annyá-
nak állapattya, minden teremtett-állatok böcsülletes méltóságánál.

Sem a Szent Irások világos bötűje, sem az Anyaszentegyház Il. RÉSZE.

magyarázásának végezése, utólsó sentencziát arrúl nem mondott,
ha Bóldog Aszszony fogantatásának idején, üres vólt-e az ere-
dendő bűntűl? vagy bűnben fogantatván, mingyárt az-után meg- 5 Concil. Trid.

szenteltetett? Sőt aTridentomi Conciliom, 5 megújítván a régi vége- D
Sess

. t~'dInpfine
ecre 1 e ee-

zéseket, átok-alá vetette, valaki az Anyaszentegyház végezése-előt cato originali.

vagy eggyik vagy másik vélekedést kárhoztattya. Azért noha az 6
t
:

au1
Yx'CCyon

II-s It. SUa •

ötödik Pál pápa, távoztatni akarván minden botránkozásokat, 6 meg- Anno 1616.

gg*
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tíltotta, hogy predikáczióban és iskolai tanításban, senki ne vítassa
a sokaság-előt, hogy Bóldog Aszszony bűnben fogantatott; de a
mellett szabadon hadta, hogy ki-ki vélekedgyék errűl amint akarja.

Ez az oka, hogy hitünk eggyességének sérelme-nélkül, Szent
l Bern. ep. 174. Bernard l és Aquinas Tamás arra hajlottak, hogy Bóldog Aszszony
~~.~~~:;t:;.~: bűnben fogantatott, noha még Annya méhében megtisztíttatott.
Et, 3. part. qu. Vélekedések fondamentoma kettő; eggyik: mert ha Aszszonyunk
27. art. 2. cor- soha bűnben nem vólt, szüksége sem vólt a Christus váltására,
pore. ad 3. 4.

és így nem szenvedett Christus ő-érette. Maga a Szent Irás vi1á-
z 2. Cor. 5. v. goson mongya, 2 hogy Christus mindenekért meghólt és megvál
Co10S.\~·v.20. tott mindeneket, mert minnyájan vétkeztek és szükségek vagyon
1. Tim. 2. v.6. az Isten irgalmára, Rom. 3. v. 23. 24. 1. Joan. 1. v. 2. Másik:
3 Rom. 5. v.12. mert minnyájan 3 eredendő bűnben születünk.
18. 1. Cor. 15. Ugy vagyon, hogy Szent Bernard 4 nem vítatta ezt a maga

v.22.
4 Bernard. in gondolattyát vakmerőjűl; sőt azt írta, hogy nem-csak a római

fine epist, 174. Ecclesia, hanem Sanius sentientis, akár-mely job-értelmű ember
itíletin megnyugszik, ha ő ebben a dologban külömbet ért, hogy
sem kellene. Szent Tamás-is sokszor ollyakat írt, meIIyek nem
csak megfejtik az elő-hozott bizonyításokat, hanem a Bóldog
Aszszony fogantatásának tisztaságárúl jelenséget adnak.

Az Anyaszentegyház Doktorinak sokasága azt állattya hogy
Urunk Szent Annya bűn-nélkül fogantatott. Sőt Mahomet Alcorán

fi Vide Petrum ban írta, hogy 5 Nullus noscitur de filiis Adam, quem non tangat
CdanBisiuv~' ~. 1. satan, praiter Mariam, et ejus Filium " senki Ádám-túl nem szüle-

e . lrgme,
ca. 10. Galati- tett, kit el nem fogott és rabbá nem tett a sátán> hanem csak Maria
numA' ibide

1
m
5
, és az ő Fia. Azért agyon-vernék a törökök, ha ki azt mondaná,

ex zoar. . •
hogy Bóldog Aszszony ördög rabja vólt valamikor. En-is négy
bizonysággal erőssítem minden-képpen illendőnek és méltónak, hogy
az Isten Annya eredendő bűn-nélkül, szentűl és tisztán fogantatnék.

ELSŐ bizonyság az Isten Annyának felséges áIIapattyából véte
tik illyen formán:

Minden méltóságot, tisztaságot, Privilegiumot, szabadságot és
mennyei ajándékot méltán az Isten Annyának tulajdonítunk, vala
mely a hitnek és Szent Irás tanításának igazságával nem ellenkezik,
mint megmutatók első részében tanításunknak. De az eredendő

bűn-nélkül-való fogantatás oly tisztaság, szabadság és méltóság,
mely a hit és Szent Irás tanításával nem ellenkezik. Tehát az ere
dendő bűn-nélkül-való fogantatás méltán tulajdoníttatik az Isten
Annyának. Másik részét a bizonyságnak azzal erőssítem: mert a
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6 Scotus, 3.
Dist. 3. qu. 1.
q. Contra pri-

mum.

tiszta fogantatásban tettetes színt sem találni egyebet, a mi látczanék
ellenkezni hitünkkel, hanem ama két bizonyságot, mellyet említénk
Szent Tamás-ból; azok pedig meg nem győzik, hogy Aszszonyunk
fogantatásának bűnben kellett lenni.

Először: merő igazság az, hogy Bóldog Aszszony a Christus
szenvedésével szabadúlt a bűntúl és kárhozattúl ; és annál nagyob
része vólt a Christus váltásában, mennél felségesb és bóldogságosb
szabadulása vólt, hogy bűnbe nem esett. Vallyuk azért, hogy, ha
Christusnak jövendő érdemére-nézve tisztán nem tartatott vólna
Bóldog Aszszony, bűnben kellett vólna fogantatni; mert Istennek
végezett Decretoma az, 1 hogy valaki szentséget és üdvösséget nyér, J Coloss. 1. v.

nem külörnben, hanem Christus érdeme-által nyerje. Azért, miképpen AC\~·r.l(.. ;oi2.
a töb emberek a bennek-lévő bűnnek rabságából a Christus érdeme-
által szabadúlnak : úgy Bóldog Aszszony, Christusnak jövendő érde-
meért óltalmaztatott a bűn rabságátúl.

Két-képpen szabadíthat engem valaki rabságtúl : hagy teste
szakadásával óltalmaz, hogy el ne fogjon és rabbá ne tégyen ellen
ségem; vagy fogságom-után kivált rabságomból. Mind a kettő

szabadítás; de kedvesb és böcsülletesb amaz, mely a rabságot meg
előzi. A Christus váltsága Aszszonyunkat megoltalmazta, hogy rabbá
ne légyen; egyebeket eset-után hozott-ki a rabságból. A mely doktor
betegségünk-előt óltalmaz a nyavalyátúl, kedvesben mongyuk, hogy
2 Liberavit ab cegritudin e, non in qua eras, sed in qua futurus eras ; 2 Augustin. in

megmentett a betegségtul hogy-sem ha beteg ágyunkból sok orvos- Psa!. 85. in ~ll~
, verba: Eruisti

ságokkal lábra állatna. A kit akasztó-fára vagy tömlöczbe akarnak animammeam.

vinni, 3 Inde se recte dicunt liberari, quo per liberatores suos non 3 August, ibid.

sunt permissi perduci ,. méltán szabadítónak híja, a ki megmentette,
hogy el ne vigyék. És, a mint Szent Agoston írja: 4 Gratia tuce 4 Aug. 2. Con

deputo, qucecumque non feci maia. Et omnia mihi dimissa fateor, fess. cap. 7.

quce te duce non feci. Ideo amplius te diligat, qui se videt peccatorum
laqueis non implicari : a kit Isten mególtalmazott a bűnöktűl, na-
gyob hála-adásra köteles, hogy-sem a kit esete-után kitisztított.

Ezek így lévén, nem-csak Christus-által szabadúlt Bóldog
Aszszony az ördög rabságátúl, hanem magának böcsülletesb, a
Megváltónak dücsösségesb szabadúlás vólt, hogy mególtalmaztatott
a bűntűl; nem a melyben vólt, hanem amellyel mocskosíttatott
vólna, ha a Christus váltsága meg nem előzte vólna. És nem hogy
a Christus váltsága ellenkeznék a Bóldog Aszszony tiszta fogan
tatásával, de a mint 5 Scotus élesen bizonyíttya, a Christus meg-
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váltásából erősíthetni Aszszonyunk tisztaságát. Mert a felséges meg
váltásnak dicsösségesb cselekedetiben nem illett megfogyatkozni
Christusnak. Megfogyatkozott vólna pedig, ha váltságának nagy
ságosb cselekedetivel Bóldog Aszszonyt a bűntűl meg nem őrzötte

vólna.
Másodszor: igaz, hogy az eredendő bűnnek terjedésérűl közön

ségesen szól a Szent Irás, és nem szabad attúl senkit felszabado
sítani, tekíntetes, nagyok-nélkül; de sok jelenségek mutattyák, hogy

l Esth. 4.v. ll. Bóldog Aszszonnyal úgy cselekedett Isten, mint lEster-rel Assvérus.
Erős törvény vólt az Assvérus udvarában, hogy okvetetlen meg
ölessék, a ki a király-eleibe hívatlan mégyen. Mikor hivatal-nélkül

2 Esth. [5. v. 13. a király-eleibe méne Ester, azt mondá a király: 2 Non morieris ;
non enirn. pro te) sed pro omnibus iuec lex constitteia est : meg nem
halsz; mert közönségesen egyebekre szolgál a törvény, nem te-reád.
L Jelenségét e Tridentomi Conciliom adgya. Minek-utánna a Szent

3 Conei!. Trid. Irásból azt tanította vólna a Conciliom, 3 hogy Adám-rúl eredendő
Sd

ess•5. Dtee01'e~. bűn szállott mindenekre: azt mongya, hogy szándéka nincsen,
e peeca o 1'1-
ginali. in fine. hogy ezzel a végezéssel a Christus Annyát eredendő bűnnel szen-

nyesítcse : hanem annak bűn-nélkül-való fogantatását tévelygés
nélkül óItalmazhatni. Ezzel aGyölekezet világoson taníttya, hogy
a közönséges mondások, mellyek az eredendő bűnt mindenekre
kiterjesztik, a Bóldog Aszszonyt egyebek-közzé nem foglallyák.
Azért, ha a Szent Irás mondási igaz értelemben magyaráz
tatván, arra nem vihették a Conciliomot, hogy Aszszonyunkban
eredendő bűnt ismérjen : ki vagy te, hogy a Szent Irás bötűjének

igaz értelmében azt lássad, a mit nem látott a Közönséges Con
ciliom? Mikor azt végezte a Conciliom, hogy az eredendő bűnrűl

adott tanítása a Szent Irásnak helyén marad, ha Aszszonyunk
eredendő bűn-nélkül fogantatott-is, világoson tanította, hogy mi
képpen sok egyéb dolgokban, úgy ebben-is, a közönséges törvé
nyekből kiválasztatott Bóldog Aszszony. II. Jelenség: Azon Tri-

4 Concil, Trid. dentomi Gyölekezet azt mongya, hogy, 4 Tota vita, peccata omnia
Sess. 263. Can. venialia, ex speciali Dei prioilegio, uitasse Beatam Virginem, tenet

Ecciesia ; Anyaszentegyház vallása az, hogy Istennek kivált-képpen
való szabadításából, tellyes életében, bocsánandó bűnt nem csele

5 Augustiri. De kedett Boldog Aszszony. Szent Ágoston-is azt írta, 5 hogy Christus
Nt~tura et G

36ra-
böcsülletiért, kérdésben sem kel venni, ha Szűz Máriá-ban vólt-e

Ja. cap. .
bűn? noha, Hac Virgine excepta, nullus Sanctus diceret. quod pec-
caium. non habet) ettől a Szűztűl megválva egy Szent sem mond-
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hattya, hogy nem vétkezett. Aquinás Tamás-is, 1 a Fiú Isten szemé- IS. Thornas,

lyének méltóságából bizonyíttya, hogy, Beata Virgo nullum actuale 3·
t
Pa

4
rte, qu. 27.

ar. . corpore.
peccatum commisit, nec mortale, nec venia le ; soha semmi bűnt nem Simi!. Bernard.

cselekedett Bóldog Aszszony. Mert, Non fuisset idonea Maier DEI, ep. 174.

si peccasset aliquando : tum) quia ignominia Matris ad Filium
redundassei : tum, quia singularem affinitatem habuit ad Christum,
qui ab ea carnem accepit. Ebből három bizonyságunk lehet Aszszo-
nyunk fogantatásának tisztaságárúl; eggyik az: sem töbször, sem
világosban nem mongya a Szent Irás, hogy minnyájan eredendő

bűnbe esünk, mint azt, hogy 2 minnyájan vétkezünk; mindaz-által 2 Psa!. 13. v. 3.

az Anyaszentegyház minden cselekedet bűneitűl tisztának mongya ~.c~~g~8.:. ~~:
Aszszonyunkat és a Szent Irásnak közönséges mondásit Bóldog 1. Joan. 1. v. 8.

Aszszony kiválasztásával érti. Tehát ezen formán az eredendő

bűnrűl-való mondásokat-is, cum exceptione, Bóldog Aszszony kivá
lasztásával érthetni. Másik az, valamint állattya Szent Agoston és
Szent Aquínas, hogya Chrístus böcsüllete és méltósága őrzéseért

szükséges vólt, hogy, noha a Christus régi ősi-közzűl sokan nagy
bűnökbe estek, de a kitűllegközelben vette testét, minden bocsá-
nandó bűnök cselekedetitűl megőriztetnék, ugyan-azon bizonyság
annyival erőssebben mutattya, hogy eredendő bűn nem vólt Asz
szonyunkban, mennyivel veszedelmesb és kárhozatosb az eredendő

bűn az egész világnak minden bocsánandó bűneinél, mivel az
eredendő bűn Isten haragjába ejt és kárhozatra méltóvá tészen.
Harmadik az, mivel az eredendő bűn forrása és gyökere egyéb
vétkeknek, azzal bizonyíttya Szent Ágoston) hogy Christus 3 soha s 1. Pet. 2. v.22.

nem vétkezett, mert eredendő bűnbe nem esett, mivel, 4 Profeeto 4Aug.5.contra

peccaium etiam maior terisset si parvulus habuisset· ha kisded- Julian.c.B, sub
J l' ) , finem.

korában eredendő bűnben vólt, bizonyos, hogy öreg korában-ls
vétkezett. Ezen úton abból, hogy Bóldog Aszszony soha bűnt

nem cselekedett, kihozhatni, hogy eredendő bűnbe nem esett. III.
Jelenség, mikor az Anyaszentegyház nem-csak megengedte, hogy
szabadon tanítcsák a Bóldog Aszszony tiszta fogantatását, hanem
végezett Sentenciá-ba írta, hogy hit sérelme-nélkül lehet ez a tanítás,
és átok-alá vetette, a ki külörnbet mond; világos Sentenciát mon
dott arrúl, hogy Aszszonyunk tiszta fogantatása nem ellenkezik a
Szent Irással. Mert ha azzal ellenkeznék, nem vólna szabad véle
kedés, hanem átokra méltó hamisság vólna a tiszta fogantatás hir
detése. Tehát az Anyaszentegyház végezése-szerént ki vólt választva
Aszszonyunk azokból a közönséges mondásokból, mellyek minde-
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I Gen. 3. v. 16. nekre terjesztik az eredendő vétket; miképpen la fájdalmas szűlésrűl

2ECCli.
1iü.v.1Lés 2a testnek földé-létérűl adott törvénye-alól ki vólt választva.

MÁSODlK bizonyság: az Isten Fiának tisztességéből és böcsül
letiből vétetik. Mert Christus gyalázattya, ha olyanyátúl született,
mely az-előt ördög rabja és leánya vólt. Szent Irás tanítása, hogy

3 Eccli. 3. v.13. a szűlék böcsüllete fiak dücsössége, 3 Dedecus fili«, pater sine honore"
a szűlék gyalázattya pedig fiak kissebsége. Annak-okáért nem-csak

4 Cap. In qui- az egyházi törvény végezte, hogya ki papot csonkít, 4 negyed
bU~damo' Oe ízig maradéki ne vétessenek egyházi rendbe, hanem Isten-is paran-

prems, ecre- <

tal: Gregorii csolta, hogy 5 a ki kurvátúl született, annak maradéki tized ízig
lib. 5. tit. 37. Isten Házában ne szolgállyanak A jámbor fiaknak és unokák-

5 Deut. 23. v. 2. ,. • , , " ,
nak semmi vetkek nincsen annyok gonoszsagaban, sot talam az
anyák-is penitenczia-által kitisztúltak vétkekből, de mivel a bűnben

nem-csak gonoszság vagyon, mely embert Isten átkába ejti, hanem
6 Naum, í .v, 5. gyalázat-is, mely a gonoszságot követi, 6 Dominus mundans, non

faciet innocentem ; mikor Isten a bűnt megbocsáttya, gyalázatból
embert ki nem tisztíttya, és ezért a gyalázatért nem akarta Isten,
hogy papságot visellyenek a fattyak.

Értette ezt Bersabee, mikor azon kérte Dávidot, hogy életében
73.Reg.1.v.21. helyheztesse Salamont királyi állapatba, 7 melyben senki nem meri

szemére vetni gyalázattyát, mert ha ezt nem míveled, úgy-mond,
a te halálod-után szemfűl-szembe kurva fiának híják őtet, és az
én gyalázatomat megújítván, Erimus ego et filius tuus peccatores,
mind-ketten meggyaláztatunk. A kit egyszer akasztó-fa-alá vittek,

8 Apud Gratia- ha kegyelmet nyér-is, rajta marad a gyalázat. Mert, 8 Indulgentia
num, alicubi. quos liberat noiat : nec infamiam criminis tollit. sed pcence gratiam

facit ; az engedelem megszabadít a bűntetéstűl, de a bűnnek gyalá
9 Ovid. de zattyát le nem mossa, rnivel, 9 Pcena potest dcmi, culpa perennis

Ponto. erit,' a bűntetést elhagyhatni, de a vétek gyalázattya mindenkor
IQ Hieron. ep. megmarad. Erre nézve mondotta 10 Szent Jerónimus, hogy a mely
22. c: 2. CU,m

t
leány elveszti szűzességét, megbocsáthattya Isten bűnét, de szűzes-

omnia pOSSI

Deus.suscitare ségének böcsülletit meg nem adhattya.
virginem no~ Ha a Christus Annya valamikor ördög szolgálója és kárho-
potest post rui- , l' b' , l h l .k b" b '

nam: valet zatra me to ra Ja vo t, a va ami or un e, az-az oly gyalazatba
quidem libera- és kissebségbe kevertetett, melynél nagyobbat nem gondolhatunk,

re de prena. Isten Fiának gyalázattya és kissebsége, hogy illyen anyátúl szüle
tett, eggyért azért, mert Christus böcsüllete az, hogy az ő teste
oly tiszta, szent lenne, mely soha bűn és ördög rabságában ne
találtatnék. Mível azért a Christus teste Bóldog Aszszony testéből
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vétetett (mert e-nélkül nem vólna Christus Annya), ha a Bóldog
Aszszony teste valamikor átokban és ördög rabsága-alat vólt, a
Christus testének-is átok-alat kellett valamikor lenni. Másért azért,
mert a szűlék gyalázattya kissebséggel jegyzi a fiakat.

Gcllius írja, 1 hogyaVestalis szűzek-közzé nem fogadtak oly 1 Gellius, !ib. l.

leányt, melynek szűlei gyalázatos vétekbe estek, vagy büdös mes- cap. 12.

terséget űztek. Nem szenvedte Isten, hogy az ő Oltárára kenyeret
tégyen, a kiben valami tisztátalanság találtatott; 2ki hidgye, hogy 2 Lcv.21.v.17.

az Oltár kenyeréhez nem nyúlhatott, a kiben vétek vólt és az
Isten Fiát, a mennyei kenyeret méhében és ölében ennyi ideig
hordozta, a kit az eredendő bűnnek úndoksága rútított? Nem vólt
szabad oly áldozatot vinni Isten-eleibe, 3 melyben legkissebb macula il Lev.22. v. 19.

találtatott és én azt itíllyem, hogy mocskos anyát szeretett, a ki 20. et c.

mocskos barmot nem kedvellett ? Erőssen tiltotta Isten, hogy 4 a 4 Deut, t.« 25.

mely aranyból valaha bálványt csináltak a pogányok, azt senki
meg ne tarcsa, mert úndokság Isten-előt. Ha az ártatlan arany
átokban vólt azért, hogy régen valaha ördögnek szolgált, ki hidgye,
hogy Isten azzal akarta magát jegyeztetni, hogy oly anyátúl szüles-
sék, mely az-előt gyalázatos állapatban, ördög rabja vólt?

Dícsíri a Szent Irás a Machabceusok cselekedetit, 5 kik nem 51. Mach. 4. v.

akarák tisztogatni és csinnyosítani azt az óltárt, mellyen a pogá- 45.

nyok áldoztak vala, hanem elrontották mindenestűl; Ne forte illis
esset in opprobrium ; hogy gyalázattyokra ne lenne, ha oly oltáron
szolgálnának Istennek, mellyen eléb ördögnek szolgáltak; ki hiheti,
hogy amely gyalázat félelmét Isten a sidókban dícsíri, azt magára
vonta és azt akarta, hogy amely házat magának éppítetett, abban
először ördög szállana és minek-utánna az eredendő bűnnek undok
ságával ördögnek szolgált, az-után maga szá!1ana belé?

A kőből éppített templomban 6 nem szenvedte Christus a galam- 6 Joan. 2. v. 15.

bok és madarak árosit, sőt, 7 Non sinebat, ut quisquam transjerret ~:~~.I/i.:::~:
vas per tcmplum, csak azt sem szenvedte, hogy valamely edént
által-vigyenek a templomon; a kí ennyire őrizte a kőből csinált
templom tisztességét, a maga Szent Testének eleven templomát
miért nem óltalmazta vólna az ördög moslékátúl, holot annyival
nagyob tisztaságra méltó Bóldog Aszszony, menyivel felségesb
módon lakott Isten ő-benne, hogy-sem a kőből csinált templomban?

Nincs nagyob nemességtelenség a bűnnél, mely-által ördög fia
lészen a bűnös ember. Nincs nagyob rabság, mint a bűnök rab
sága. Nincs gyalázatosb rútság, mint a bűnök kissebsége. Azért

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 100
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nem illett a Christus nemességéhez és királyi felségéhez , hogy
nemtelen és rab anyátúl szülessék.

Mit mongyak továb? Ha az Isten Fiának böcsűllete azt kí-
J Hebr. 13. v. 4. ván ta, hogy a tiszta és vétek-nélkül-való szent házasságban 1 a

Bóldog Aszszony testének tisztasága úgy őriztetnék, hogy soha
férje meg ne isrnérné, hanem a mint Credo-ban vallyuk, szűzen

maradna, ki hiheti, hogy az Isten Fiának méltóságáért sokkal
inkáb nem őriztetett Aszszonyunk lelke, hogy az eredendő bűn

által ördög hatalmába ne essék? Éktelembűl mocskoIlya a lelket
az eredendő bűn, hogy-sem a házasság gyönyörűsége a testet.
Nem kel azért kételkednünk, hogy ha Isten a földi paradicsom-

2 Gen. 3. v. 24. eleibe tüzes kardal Kérubin 2 Angyalt állatott őrizőjűl, inkáb meg
3 Cant. 4. v.12. őrizte, 3 Hortum conciusum, békerített kértét, hogy ördög birtokába

ne jusson. Ha a mely csipke-bokorban Isten vólt, azt a tűz meg
nem sérthette, a mely hajóban megtartatott az emberi nemzet, abba
a víz-özön nem mehetett. Az-is a Szűz, a kinek méhébe Isten szál
lott, pokolbél tűz és víz ártalmátúl megőriztetett.

HARMADIK bizonyság Christus Urunknak fiúi kötelességéből

4 Exa.21.v.17. vétetik. Két dologra kötelezi Isten a fiakat: eggyik az, 4. hogy
p;;;: :g·;·:ö. senki attyát, annyát ne átkozza, és a ki ez-ellen vét, megölessék.
Matt. 15. v. 4. Megfogyatkozott ebben Christus, ha eredendő bűnben hadta fogan
Marc. 7. v. 10. tatni Szent Annyát. Mert valaki eredendő bűnben vagyon, Filius

irce, Ephes. 2. v. 2. Haragnak fia; Peccator, in condemnationem,
Rom. 5. v. 19. 18. Kárhozatra méltó. Tehát Isten átkában vagyon;

5Matt.25.v.41. mert az igaz Bíró 5 átkozottaknak mongya mind azokat, valakik
kárhozatra méltók. És a mint Szent Gergely magyarázza, az ere

6 Job, 3.v. 1.2. deridő bűnre-nézve mondotta Szent Jób és Jeremiás 6 átkozottnak
Jerern. 20. v.IO. az étszakát, in qua conceptus est homo, mellyen fogantatik ember.

Jaj! ki hiheti, hogy az a Fiú, melynél soha job fiú nem vólt,
azt az Anyát, melynél soha job anya nem találtatott, valamikor
haraggal nézte, valamikor átokba hadta? ki hidgye, hogy Chris
tusnál job fiú vólt. Pomponius Atticus eskűvéssel dicsekedett

7 RavisiusThe- azzal, 1Se cum maire nonagenaria nunquam in gratiam rediisse,
atri Philoso- h kil d u A ' l h bék 'llphici,li.5.c.28. ogy lenczven eszten os nnyava so a meg nem e .e ett,

mert soha vélle egybe nem veszett. Ezt bezzeg nem mondhatta
a legjob Fiú a legkedvesb Anyának, ha valamikor haragutt Szent
Annyára és mint ellenségét átok-alat tartotta.

Másik kötelessége a fiaknak az, hogy tisztellyék szűléjeket ;
nem-csak úgy, hogy külső Ceremoniák-kal és szép szóval rnutassák
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kötelességeket, hanem, hogy szüléjek életét és tisztességét magok
veszedelmével-is óltalmazzák. Ezt cselekedte Enéas, 1 ki édes attyát, l Virgilius.

Per fiammas et mille sequentia teta, tüzek- es nyilak-közöt, vállán
vitte-ki a Trója romlásából. Ezt mivelte, 2 Cimon, qui patri sepul- 2 Valerius, tib.

turam, voluntariis oinculis emit, ki dícsíretes rabságra adta magát, 5. Ca~~t~~ Pie

hogyattyának holt testét kiváltaná és tisztességes temetéssel takar-
tatná. Ha testi életét és bőcsűlletit szűléinknek tartozunk óltal-
mazni, annyival nagyob kötelességünk vagyon, hogy lelki életet
és böcsülletit őrizzük, menyivel nagyob a lélek a büdös testnél.

Ki nem láttya, mely igen megfogyatkozott Christus ebben,
ha az ő Szent Annyát eredendő bűnben hadta? Mert miképpen
tisztelte Christus Aszszonyunkat, ha rninden veszedelem- és fárat
ság-nélkül, csak akarattyával mególtalmazhatván őtet legnagyob és
ártalmasb romlástúl és kissebségtűl, tudni-illik a kárhoztató bűntűl,

meg nem óltalmazta? Micsoda tisztelet és böcsüllet az, hogy eléb
sárba hadgya esni Szent Annyát, az-után tisztogassa? eléb ördög
rabságába, Isten átkába, örök kárhozat méltóságára bocsássa szű

léjét, az-után csinnyosítcsa? ki hidgye, hogyaMenynek, földnek
Teremtő Istene édes Annyát , kedves jegyesét eléb halálos ellen
séginek csúfolására és rabságára adta, az-után jegyzette magának?
Az ernberek-közöt mondhatatlan gyalázat vólna, ha ki annyat vagy
mátkáját minden fáratság-nélkül mególtalmazhatván az úndok Tatá
rok rabságátúl, meg nem óltalmazná; mentűl illetlernb ez a nagy
Istenhez? Ha az emberek akarattyok-szerént választhatnának anyát
mint az Isten Fia választhatott, mivel eléb volt az annyánál, val
lyon találkoznék-é, ki oly anyát választana, mely eléb tisztesség-
telen gyalázatba kevertetnék ? Nem akarta Isten, 3 hogy az ő papja 3Lev.21.v.13.

özvegy feleséget vegyen, hanem tiszta szűz-leányt, ki hidgye, hogy
a kinek gongya vólt papja feleségének tisztaságára, nem vigyázott
Annya tisztaságára, hanem oly anyát választott, kit eléb megrútí-
tott az ördög eredendő bűnnek fertelmességével ?

Bóldog Aszszonyt sok testi, lelki áldásokkal tisztelte Szent
Fia, mert teste szűzen maradott, fájdalom-nélkül szűlt, szüléssel
Isten Annya lett. Lelke oly tiszta vólt, hogy tellyes életében leg
kisseb bűnt nem cselekedett és minden áldásokkal tellyesedett. Ha
választani hadtak vólna a szeplőtelen Szűznek, mind-ezektűl az
ajándékoktúl üressen maradott vólna inkáb, hogy-sem egy szem
pillantásig Isten átkába és haragjába esett vólna, mert veszedel
mesb és gyalázatosb ördög rabságában esni és egy szem-pillan-

100*
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tásig Isten haragjában lenni, hogy-sem rnind-azok az ajándékok
nélkül maradni. Ha valaki arra jút, mint Matatias vagy Susanna.
hogy választani kel a kettő-közzűl : vagy hogy bűnbe és Isten
haragjába essék, vagy hogy életét és tisztességét elveszesse, sőt

bűn-nélkül pokolba mennyen: tartozik minden ember azt válasz
tani, hogy inkáb elveszt mindeneket, hogy-sem Istent megbáncsa,
mert veszedelmesb gonosz és ártalmasb gyalázat a bűn minden
egyéb romlásnál és kissebségnél. Nem-is méltó lsten szerelmére,
a ki valamit nagyobra böcsül az lsten szerelménél. Ha azért meg
kérdették vólna Aszszonyunkat, azt választya-e, hogy említett
sok ajándékival ékesítcse Isten az ő testét és lelkét és bár kevés
ideig Isten ellensége és ördög leánya légyen? vagy azt kívánnya,
hogy bátor az említett áldásokban része ne legyen, csak soha Isten
haragjába és ördög rabságába ne essék. Bizonyoson azt válasz
totta vólna, tartozott-is azt választani, hogy minden egyéb böcsül
let-nélkül maraggyon inkáb, hogy-sem Isten átkába essék. Ha azért
Bóldog Aszszony, Istennek töb ajándékinál nagyobra böcsüllötte
és nagyob örömmel vette az eredendő bűntül-való szabadúlást, ki
hidgye, hogya ki Ádámot és Évát) a ki a mennyei Angyalokat
bűn-nélkül teremtette, édes Annyát azzal nem tisztelte, sőt kedvét
szegte illyen méltó kívánságában?

Talám azt mondod ezekre, hogy mikor Bóldog Aszszony
eredendő bűnbe esett, még akkor nem vólt Christus Annya; azért
nem tartozott a Fiú Isten őtet akkor tisztelni és óltalrnazni mint
Annyát. Tudatlan fogás ez. Mert először: ha csak az-után illett
az Isten Fiához, hogy Szent Annyát tisztellye, minek-utánna
született: megtompúlnak és erőtlenné lesznek minden bizonyítások,
mellyekkel az Anyaszentegyház állattya, hogy Bóldog Aszszony,
Annya méhében megszenteltetett. Születésében Szent vólt és Szent
Fia szűlése-elótt-is bűnt nem cselekedett. Másodszor: eszünkben
kel tartanunk azt a külömbséget, mely Aszszonyunk szülötte- és
egyéb anyák fia-közöt vagyon. Egyéb fiaknak csak születések-után
kel annyokat tisztelni, mivel születések-előt nem vóltak és annyokra
sem vigyázhattak, de a Mária Fia örökké vólt. És miképpen

l Jerem. l .v, 5. Isten Jeremiást ismérte, 1 minek-előtte annya méhében formálná;
Ephes. 1. v. 4. miképpen hív szolgáit világ kezdeti-előt elválasztotta. úgy Bóldog

Aszszonyt világ kezdete-előt annyává és jegyesévé választotta.
Azért illyen kegyes Fiú, illyen böcsülletes Anyát, künnyen és

2Gen. 47. v. 26. rnúnka-nélkül óltalmazhatván, illendő vólt, hogy, 2 Terra sacer-
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4 Gregor. 15.
Constit. Anni,

1622.
5 Festum San
ctificationis :
ut voluit S.

Thom. 3. par.
qu. 27. art. 2.

ad 3.

dotalis, a fő papi-fejedelem földe szabados lenne az ördög adó
játúl. És ha böcsülletiben jár a vő-legénynek, hogy a kit feleségűl

akar venni, annak tisztaságát és tisztességet a házasság előt-is

óltalmazza, az isteni kegyelmesség sem fogyatkozhatott-meg a
Bóldog Aszszony óltalmazásában.

NEGYEDIK bizonyság: Aszszonyunk fogantatásának innepléséből

vétetik. Igazán írja Szent Tamás} 1 hogy mivel az egész Ecclesia l S. Thom. 3.

meginnepli a Bóldog Aszszony születését, következik, hogy, In parte qu. 27.
art. 1. sed

ipsa nativitate fuit sancta} szent vólt születésében, mert, 2 Non contra.

celebrat Ecclesia jestum, nisi pro aliquo sancto ; csak azt innepli 0
2
Btern·vc~.I?~.
r um lrglnIS

az Anyaszentegyház, a mi szent. Ugyan-ezént hja Szent Bernárd. indubitanter

Ebből világoson következik, hogy Aszszonyunk fogantatása bűn- sanetum ha~
r • r , , beo. Nec fa.lli-

nelkül volt. Mert miképpen az Anyaszentegyház oly ember napjat tur Ecclesia.

nem illi, a ki szent nem vólt, úgy oly cselekedet napját sem illi, sanctl11~ r.ep~-

l r l . l . I ' l 'h I k tans nativitatisme y szent nem vo t; mrve az innep es arra-va o, ogy stenne ejus diem.

hálákat adgyunk a szent embernek vagy szentséges cselekedetnek Quomudo fe

'ld' , A' b' h h S t B 'd' S T ,stus habentura asaert. Z-IS izonyos, ogy nona zen ernar es zent J. amas qui minime

idejében a római Ecclesia nem illette a Bóldog Aszszony fogan- sanctus est,

tatását, a mint írja Szent Tamás, 3. Parte} queesi. 27. art. 2. ad 3.} conceptus?

de most megilli az egész keresztyénség. Ha bűnben fogantatott
Aszszonyunk, nem szentelni, hanem átkozni kellene az ő fogan-
tatását, miképpen Szent Jób 3 átkozta az étszakát, mellyen Isten 3 Job, 3. v. 2.

haragjában fogantatott. Mivel azért minnyájan innepellyük a Bóldog
Aszszony fogantatását és megköveznők, a ki átkozottnak merné
mondani azt a napot, mellyen az Urunk Szent Annya, az üdvös-
ség piros hajnala fogantatott, meg kel vallanunk, hogy szentséges
vólt és inneplést érdemlett az Aszszonyunk fogantatása, mert nem
fogantatás-után-való szentelést, hanem fogantatást innepel az Anya
szentegyház. És 4 a római Pápa átok-alá vetette, a ki ezt az inne
pet 5 más nével nevezné és nem Conceptionis, fogantatás innepének.

Mind-ezekből kitetczik, mely méltó, illendő és hihetséges, hogy
a Christus Szent Annya, eredendő bűn-nélkül fogantatott. De bár
semmi jelenségünk errűl nem vólna-is, törvény és igazság az, a
mit minden bírák erőssítnek és követnek, hogy mikor valakirűl

kérdés vagyon, ha rab-e vagy szabad ember? Bűnös-e vagy bűn-

telen? szabadnak és bűntelennek kel itílni valamíg, Indubitatis
indiciis et luce clarioribus, világos, fényes, kétség kirekesztő bizo
nyításokkal rabnak és bűnösnek nem mutattatik. És valamíg
bizonytalan, ha vétkes vagy ártatlan valaki, nem szabad kárhoz-
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l Arist. Pro- tatni, mert ha véteni kel, 1 job vétkezni abban, hogy a bűnöst

blem'u~e1c~: 29. megmencsük, hogy-sem abban, hogy az ártatlant kárhoztassuk. Ez
q így lévén, mikor ez a kérdés, ha vólt-e valaha Bóldog Aszszony

ördög rabja és kárhozat taplója? Bár világos jelenségi ne vólnának
is szabadságának és ártatlan szentségének; csak azért, hogy nyil
ván való bizonyságokkal meg nem mutatódott vétkessége, hanem
vétek- és tévelygés-nélkül óltalmazhatni az ő tisztaságát, tartozunk
ártatlannak itílni Aszszonyunkat ; és a mit aítatoson mondott

2 Scot. 3. Dist. Scotus Christus-rúl, azont mondani Máriá-rúl: 2 In commendando
13Q.qUretst.4·dq· Christum} malo excedere, quam detteere in laude ipsi debita; si

uan um a J"
secundum. propter ignorantiam aportet in alterum incidere ; ha tudatlanságunk

valamiben által-hágja a czélt, inkáb akarunk a Bóldog Aszszony
tiszteletirűl, valamit fellyeb mondani, hogy-sem megfogyatkozni.

Meghallátok keresztyének a Bóldog Aszszony méltóságát és
fogantatásának tisztaságát. Ezekből megérthetétek, mely méltó,
hogy minnyájan tisztellyük az Úrnak Szent Annyát. De eszetekbe
vegyétek, hogy semmivel kedvesben nem tiszteltetik Bóldog Asz
szony, mint ha a bűnöket távoztattyuk ; semmivel inkáb nem

3 Hebr. 10. v. bántódik, mint mikor vétkezünk. Mert igazán írja Szent Pál} 3 hogy
29. a kik vétkeznek, Filium Dei conculcant ; et sanguinem testamenti

pallu tum ducunt; az Isten Fiát megtapodgyák és váltságunk Vérét
4 Hebr. 6. v. 6. megmocskollyák, sőt, 4Rursum crucifigunt Filium Dei et ostentui

habent} újonnan csúffá tészik és megfeszítik az Isten Fiát. Gondold
minémű szemmel nézi Bóldog Aszszony Szent Fia gyalázattyát?

Ez azért nagyob és kedvesb tiszteleti Aszszonyunknak, ha
magunkat tartóztattyuk a bűnöktúl. Mindaz - által, ha vétkesek
vagyunk-is, meg ne szűnnyünk a Bóldog Aszszony szolgálattyátúl,
mert oly könyörűletes ez a Szent Szűz, hogy Isten-előt-való

könyörgésével a bűnbe-rnerűlt embereket-is számtalan veszedel
mektűl óltalmazza és az ördögöt zabolázza, hogy kedve-szerént
ne kegyetlenkedgyék. Azért, ha gyarlóságod vagy avasodott gonosz
szokásod bűnbe taszigál, meg ne szűnnyél a Bóldog Aszszony
hoz-való aítatosságoktúl, mert Mária irgalmasságnak Annya lévén,
könyörűl a bűnösökön és valakinek Isten oly malasztot ád, hogy
Bóldog Aszszonyhoz aítatos, nagy reménsége lehet üdvösségérűl,

Azért akarta Isten, hogyaBóldog Aszszony nemzetséginek szár
mazása rendiben csak oly bűnös aszszonyok neveztetnének, kik
nek eseti t a Szent Irásban talállyuk, hogy a bűnös anyák leányá
túl irgalmasságot reménlenénk.
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Oh áldott Szűz! Oh főpapi-fejedelmek 1 virágozó veszszeje! I Num. 17. v. 8.

Oh szentséges 2 lajtorja, mellyen nem az Angyalok, hanem az Isten 2Gen.28. v.1Z.

Fia szállott hozzánk! Oh mennyei "Aquteductus.. áldomások csator- 3Eceli.24.vAI.

nája és folyó-vize! Oh bűnök 4lángjátúl nem perseltetett rósa! 4 Exod. 3. v. 2.

Oh 5 Testamentom Szekrénye, melyben nem kő és veszsző vagy 5 Heb. 9. v. 4.

Manna) hanem mennyei tár-ház kincse vagyon! Te-előtted földre 3. Reg. 8. v. 9.

borúlok és nem-csak predikállásimban [elvállalt fáratságimat te
kezed-által Istenemnek nyújtom, hanem elsőben, bűnös fejemnek,
az-után ennek a te országodnak te-általad irgalmat kérek. Édes
Aszszonyunk, Monstra te esse Matrem) ismertesd-meg, hogy Chris-
tus Annya vagy és a te Fiad nem aláb böcsül téged, mint Salamon
az annyát, kinek arra felelt, 6 Pete mater, neque enim fas est ut 63. Reg.2.v.20.

avertam faciem tuam ; hogya mit kér, megnyeri. Kérjed Szent
Fiadat, hogy a Magyar nemzetben gerjeszsze fel az elalutt aíta-
tosságot, gyomlállya-ki az eretnekségeket, zabolázza akáromlókat,
világosítcsa a bűnbemerűlteket és hozzon-ki mindeneket a bűnök

és tévelygések setétségéből, hogy minnyájan egy szűvel, lélekkel,
híven és igazán szolgállyunk teremtőnknek. Amen.

A KERESZTYÉN OLVASÓHOZ.

Szándékom vala, hogy még egy-néhány Predikácziókat kiterjesztek,
mellyek üszögében vannak irásim-közöt.

A Szent Martirok innepére, a keresztyéni erősségnek dücsösségesb csele
kedetérűl, a mártiromságrúl akartam tanuságot adnom.

A Szent Doktorok innepén meg akartam mutatni, miben ál a keresztyéni
szentség és bőlcseség.

A Szent Confessorok napján arrúl akartam szóllani, hogy a jámborság
künnyeb és gyönyörűségesb a feslett életnél.

A Szent Szüzek innepén a szűzesség méltóságát akartam ismértetni.
Ezen-kívül Bóldog Aszszonyrúl, Szent István királyrúl, Szent Ferencz-rűl

és töb nevezetesb Szentekrűl sok predikáczióim jegyzésben vannak.
De mivel ez a könyv felettéb öregbedett, és romlott egésségem derék

munkára alkalmatlanná változott, it végezem predikáczióimat.
Hanem a mit Karácson napján sok és nehéz akadozással, sőt félben

szakasztással predikállottam utólszor Nagy-Szombat-ban, 1635. év végén, mivel
készen vagyon, ki hagyom nyomtatni. Álítom, hogy ez lészen vége a negyven
esztendőtül-fogva-való predikállásomnak, mert mellyem fuladási, hurutok és belső

szelek szaggatási, emlékezésem fogyatkozási, fogaim kihullási, egyéb minden
napi sok nyavalyákkal egyetemben, alkalmatlanná tettek a predikállásra. Hanem
Istent alázatoson kérem, hogy tegye gyümőlcsössé a hívek lelkében eddig-való
tanításomat, nékem pedig adgyon bóldog kimúlást az árnyék világból. Amen.
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Igazán írta Szent Ag'oston) hogy, Nativitas Christi, potentiam
divinitatis honorai, a Christus születése ismérteti és böcsülteti az
isteni hatalom felségét, mert ennél nagyob ajándékot nem adhatott
Isten, ennél foganatosb esztent nem talált, mellyel az embert enge
delmességre és tekéIIetes jóságok buzgóságára édesdebben hóldol
tatná, Azért hogy minden üdők folyásában előttünk forogna ez a
csudálatos jó-tétemény, sok-képpen belénk-óltatott az emberré lett
Isten születésének emlékezése.

l Hebr. 10. v. 7. Szent Pál a Soltár szava-után írja, 1 hogy az Isten Könyvé-
nek, a Szent Bibliá-Dak első kezdetin, In capite Libri, iratott a
Fiu Isten testesülése. Mert a teremtésben eléb ékesíttetett és virá
gozott a főld, hogy-sem az egek nappal, hólddal és csillagokkal

2 Gen. 1. v. 12. fényeskednének. Mivel világ kezdetinek harmad napján 2 termő-

13. fákkal, jó-illatú virágokkal, zőldellő füvekkel díszeskedett a főld,

az egeket pedig negyed napon fényesítette Isten nappal és hóldal
és csillagokkal. Ennek oka az, mert a született Christus első szállása
főld vólt, azért Christus böcsü1letiért elsőben-is az Urunk szállását
ékesítette Isten a teremtésben.

:l Tert. de Car- Tertullianus írja, 3 hogy Isten Ádamot szűz földből teremtette,
ne Cl~r~~ti. c. me1lyet eléb sem eke nem tördelt, sem vetemények magva nem

soványított, ezzel akarván a Christus Testének férfiú mag-nélkül
való születését hitelessé és böcsülletessé tenni. Ugyan arra czélo

4 Luc. 3. v.38. zott "Szent Lukács, mikor a Christus Genealog-iá-ját Adám-ig fel-
vivén, azt írta, hogy Ádám, Fuit Dei, atya-nélkül, csak magán
Istentűl vette emberségét.

Az-is a Christus Testét tisztelte, hogy noha künyű lehelléssel
5 Gen. 2. v. 7. adta Isten a lelket 5Adám-ba, de a testet, Formavit de limo, föld
6Eccli.33.v.13. ből formálta, az-az, 6 miképpen a fazekas meglágyíttya a földet,
~e:~~·9~8~.v2~: meg~yúrja a sárt, azután terjeszti és formáIlya, úgy éppítette Isten

az Adám testét. Vallyon miért kellett a sár körűl ennyi múnka?
7 Tertull. Oka az, mert rnikor, 7 Limus exprimebaiur, Christus cogitabatur

homo futurus, Isten a sárt forgatta, dagasztotta, a Christus Testét
8 Ecc1s.12.v.7. böcsüllötte. A fiak lelkét az anyák nem nemzi k, hanem azt "Isten

adgya, a test pedig testből vétetik. Mivel azért az Adám testéből
származott a Christus Teste, mellyet a Szent Lélek Bóldog Asz-
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szony véréből éppített, a Christus Testének böcsülletiért kedvesen
forgatta Isten a sárt, hogy abból testet formállyon.

Végezetre, mikor Isten Ádám-nak azt mondotta, 1 Ecce Adam, l Gen. 3. v. 22.

quasi unus ex nobis; Ihon Ádám, ollyan, mint egy közzűllünk,
adóssá tette magát, hogy a Szent Háromság eggyik személye
megtestesül. Mikor a kígyót azzal fenyegette, 2hogy az aszszony 2 Gen. 3. v. 15.

magva megtöri fejét, kötelezte magát emberi testben születésre és
baj-vívásra.

Nem-csak a teremtésben példáztatott a Christus születése,
hanem az-után-is választott népe-közöt fentartotta Isten ennek
emlékezetit mind 3 világos igéretekkel, mind a külörnböző áldozatok 3 Gen.22. v.18.

árnyéki példájával ; mert minden áldozatok 'Umbra tuturarum Deut.18.v.15., ,j', etc.
Corpus autem Christi, a Christus testének árnyéki vóltak. 4Co\os.2.v.17.

Keresztyének, megtellyesedtek az igéretek ; elmúltak a horná
lyok, valósággá lettek a példázó árnyékok. Azért hirdet az angyal
nagy örömet, 5 mely minden nemzeteket megvígasztal ; mert ma 5 Luc. 2. v. 10.

született nékünk az Üdvözítő. Ha ebben az örömben részesűlni

akarunk, Transeamus usque Betlehem, et uideamus Verbum hoc; Propositio.

jer mennyünk Betlehembe igaz hitünk elmélkedésével, és lássuk az
az emberré lett Ígét,. hogy érthessük, minémü hasznot kel ebből a
születésből várnunk és vennünk.

A Szent Lélek, akarván ismértetni végét és hasznát a Christus
jövetelének, azt mongya, hogy az igért Messiás vitézkedő bajnak
lészen; harczolni és hadakozni jő e világra. Az ő tiszti az, hogy,
"Accelera, uelociter spolia detrahe, cito prcedare ; gyorsalkodgyék; 6 Isai. 8. v. 1.3.

siessen az erővel nyertnek elvonásával ; hamar prédállyon; 7 ural- 7 Psal, 109. v.

kodgyék ellenségí-közöt ; sokak fejét egybe-roncsa; 8 az ellenség 8 Isai.26~: v. 3.

vérében áztassa ruháját és lába-alá tapodgyon mindeneket, a kik
ellene-tusakodnak. Szent Lukács-is, akarván jelenteni, hogy Christus
harczolni jött e világra, azt írja, hogy mihent született, 9 Multitudo 9 Lucee 2. v.

militice ccelestis, a mennyei vitézek sokasága kimutatta magát hada-
kozó capitánnya szolgálattyára és megjelentette, micsoda zászlója
vagyon ennek a had-viselőnek, azt mondván: Hoe vobis signum ,.
hogy az ő jel-zászlója egy darab posztó és a jászol.

Nem szükség azokrúl az erős baj-vívásokrúl emlékeznünk,
mellyekkel Christus öreg-korában vagy az ördögöket meggyőzte,

mikor a pusztában megszégyenítette és az emberek testéből kiűzte;

vagy a bűnösöket meghóldoltatta és a gonoszságok torkából kivonta;
vagy a Kereszt-fán Szent Vérének veres-tengerébe merítette halá-

Pázmány Péter művei. VII. kötet. 101
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lunkat és kárhoztató bűneinket; vagy halála-után pokolra szálván,
a rabok tömlöezét megüressítette és az ördögöt lánczra vetette:
hanem szóllyunk csak arrúl a harczrúl, mellyet jövendőllött Isaiás,

I Isai. 8. v. 4. mikor azt mondotta: lAntequam sciat puer uocare matrem suam,
auferet spolia : hogy szóllatlan gyermekségében megfosztya ellen
ségit , mert mihent született és jászolba tétetett Christus , ottan
hozzá kezdett a győzedelmes hadakozáshoz; csakhogy, miként

23. Reg. 22. v. Achab, "mutato habitu, királyi öltözetiből levetkőzvén ütközött, úgy
30. Christus a mí rongyunkba őltözve hadakozott, titkolván isteni

hatalmát és méltóságát. És úgy hadakozott, mint Szent Dávid, ki
3 2. Reg. 23. ollyan vólt, 3 Quasi tenerrimus ligni uermiculus, mint a gyenge

v.8. szú-féreg, mely nagy csendeszen, de hatalmason elrágja, erőtleníti,

porrá tészi és egybe-rontya az erős gerendát. Christus Urunk-is
csendeszen, de győzedelmesen harczol a jászolból.

Három rend-béli ellenséggel harczolt ez a mennyei bajnak az
istálló korláttyában : a világ-pompájával, a földi nyomoruságokkal,
az emberek szívének keménységével.

Első baj-vívása Christusnak a világ kevélységével és pompá
jával vólt, mert ezeket földre tapodván, híveivel-is megútáltatta.

Exod. 1. v. Farao megparancsolta vólt Egyiptom-ban, 4 hogy valamennyi fiok
22. születik a sidóknak, mind vízbe hánnyák. Azért, kételenségtűl

5 Exod. 2. v. 3. viseltetvén a Moyses annya, 5 káka-szatyorba csinálván fiát, a víz
szélire tevé. A Farao leánya f'örödni menvén, reá-talála a gy er-

6 v. 10. mekre; felnevelé; "Adoptauit in locum filii, fiává fogadá, és mivel
vízből emelte vala fel, Moyses-nek hívá, az-az vízből tartatottnak,
mivel az ő nyelveken Mo vizet jegyez, Yses pedig megtartatottat.

7 Josephus, 2. 7 Egykor a leány arra kéré attyát, hogy hólta-után Moyses lenne
Antiq. cap. 5. királlyá; és mivel a király-is szerette az eleven gyermeket, mula

tozván vélle, fejébe tette királyi coronáját ; de azt Moyses kiragad
ván fejéből, földhöz ütötte és lábaival tapodta. Ebből az Egyiptom
papjai azt jövendőllötték, hogy ez a gyermek az egyiptomi király
ságot minden pompájával földhöz veri. Nagyob okkal mondhattyuk
az istállóban született Chris-tusrúl, hogy a világ dücsösségét és pom
páját megcsúfolta és földig alázta, mikor királyi pálczáért istállót,
drága őltözetért posztó rongyot, háló-ágyért jászolt választott.

A világi urak és fejedelmek, mivel természettel, betegségekkel,
halállal és több világi fogyatkozásokkal hasonlók akár-mely köz
emberhez, fris őltözetre, hímes palotára, nagy udvar-népére szag
gatnak, hogy belső fogyatkozásokat külső fényességgel fedezzék.
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A hamis istenek-is, ln excelsis. in lucis) magas hegyeken, szép,
sűrü, zőld erdőkben rendeltek tiszteletekre-való templomokat, hogy
alacsonságokat a hegyek magasságával böcsültetnék és lakó-helyek
szépségétűl kóldúlnának méltóságot, mely magokban nem találtatott.
De a Betlehem-ben született Isten-Ember isteni felségek dücsössé
gével bévelkedvén, külső pompából, királyi készűletekből, tekíntetes
helyek ékességéből nem várta és vette méltóságát; hanem, hogy
hiuságnak és semminek mutatná, a min az emberek ily igen kapnak,
sem palotát és színes köntöst, sem czifra udvart és magas hegye-
ken zőldellő erdőket nem rendelt születésére; 'Humiiitatis ojjicinam, 'August.Serm.

alázatosság mű-helyét, jászolt és istállót választott, hogy a világ in Nat~l~ 00-
, mim.

kevélységén győzedelmet venne, minek-előtte szóllani tudna. Es,
ha Éva anyánkkal ollyanok akarunk lenni, mint Isten, megmutatná,
miben kel e világon keresnünk az Istenhez-való hasonlatosságot.

Mikor Goliád-dal megütközött Dávid, 2 nem öltözött a Saul 21. Reg. 17. v.

király fényes pánczélába, aranyas sisakjába ; köves szablyáját sem 38. et seqq.

kötötte óldalára; hanem paraszt fegyverét, bottyát, parittyáját ra-
gadta, és öt sima követ választván, azzal verte agyon a hús-
tornyot. A Dávid Fia, JESUS, ama kegyetlen óriást, a kevélységet,
mely az Angyalt Meny-országban, Ádámot Paradicsomban isteni
felségnek és tudománynak kívánásával meggyőzte: főldhöz akarván
verni, nem forgatta azokat a fegyvereket, mellyekkel a világi bőlesek

ékes szókkal, tettetes okokkal, nevezetes példákkal, ártalmas károk
számlálásával zabolázták az emberi kevélységet és elhitették a világ
javainak böcstelenségét ; hanem születésének istállójával, pólájának
posztócskájával, bőlcsőjének jászolával úgy megismértette és elhi-
tette a világ pompáinak hiuságát, hogy az ő példájára-nézve az
Isten hívei a múlandó világ dücsösségét nagyob igyekezettel kerűl-

ték, hogy-sem űzik a világ fiai.
Valaki elhiszi, hogya született JESUS, "Scit reprobare malum et 3Isai. 7. v. 15

eiigere bonum, megtudgya a jót a gonosztúl választani; valaki a
keresztyén hitnek tanításából vallya, hogy Christus hatalmában és
tehetségében vólt, minémű állapatban akart születni és élni: ha
észtül nem üres, megtanúlhattya a Christus jászolából, hogy a
világi dücsösségeket és bévelkedő állapatokat semmire böcsüllötte,
a ki ezek-nélkül akart világra jőni.

Minden ékes beszédek hitetésénél, minden emberi okoskodások
harczolásinál, minden egyéb példák erejénél foganatosb vólt a
Christus jászolának alázatossága, rnelyre-nézve számtalan világi

101*



804 KARÁCSON-NAPI PREDlKÁCZIÓ.

11. Reg. 19. v.
1.11.

nagy urak, aszszonyok, sőt császári és királyi nemből származott
fejedelmek, megútálván a világ kevélységét és dücsösségét, Cla
stromok pusztájába rekeszkedtek és minden alázatosságok fogy at
kozásinak gyakorlásában fogyatták életeket.

Második harcza az Üdvözítő Gyermeknek a világ nyomoru
ságival és sanyaruságival vólt, hogy ezek félelmét kivagdalná
szolgái szívéből, születésének sanyaru állapattyával. Irtózik a rom
lott természet a világi fogyatkozásoktúl és szenvedésektől ; de hogy
ezek ellen szívet és bátorságot adna Christus, mihent születék,
szembe szálla és győzedelmes baj-vívással megütközék ezekkel-is.

Dávidot veszteni akarván Saul, 1 házára kűlde, hogy lekon-
czollyák. Az okos Michol egy ablakon alá-bocsátá Ddoidot: ágyá
ban pedig képet tén és kecske-szőrrel béfedé a kép fejét, mínt-ha
az volna a haja. A Saul vitézi, bérohanván a házba, minden
dühösségeket a képre fordíták és azt vesztegeték, vagdalák. Ihon
a szabadító Christus példája. Az egész emberi nemzetre haragutt
az Isten és minden nyavalyákat az ő romlására készített; de az
okos Szűz Mária emberi ábrázatba öltöztette az Isten Fiát és
világra szűlvén, posztóba takará, jászolba helyhezteté, hogy az
Isten haragjának boszú-álló sanyarusági, mellyek az emberi nem
zetet kínozták, mindenestűl ő-reá-rohanván, fogokat ő-benne ronta
nák, dühösségeket ő-rajta töltenék.

Nem ok-nélkül nevezi Isaias az Üdvözítő Christust bástyának
2 Isai. 26. v. 1. és bástya-előt való rakásnak, 2 Murus, et antemurale : mert mikép

pen a szállott várasban minden lövések a bástyán esnek; azt ássák;
3 Hebr. 4. v. azt rontyák golyóbisokkal ; azt ostromollyák bérohanásokkal: 3 úgy

15. a Christus emberségét, születésétűl-fogva életének utólsó szem
pillantásáig, a bűntűl megválva, minden fogyatkozások, alkalmat
lanságok, sugorgások, üldözések, romlások úgy ostromlották, mint
a szállott vár bástyáját vagy a czélúl tett tárgyot.

Nézzed, mint veri ezt a bástyát a gyalázat és kissebség ! szál-
4 Luc. 2. v. 7. lást nem talála Betlehem-ben, hanem mikor házrúl házra járt vólna

a várandó Szűz, mint emberek szemetét, mindenüt kirekeszték.
Azért istállóba kelle térni, barmok-közzé kelle szállani, jászolba
kelle bőlcsőztetni Szent Fiát. Tekíncsd, mint reá-nehezedett a
fogyatkozott szegénység! Az újonnan-született gyenge. testet nem

5 Luc. 2. v. 12. sima gyólcsba, hanem, 5 Pannis} kemény posztóba takará Szent
Annya; nem puha párnára, hanem szalmára fekteté; nem bölcsőbe,

hanem jászolba helyheztete. Láthácza, mint sanyargattya és resz-
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ketteti a tél hidegsége a Christus gyenge testét! Azért akart Christus
oly üdőben születni, melynél hidegeb része nincs az esztendőnek,

hogy amely kemény szelek megégetik a fák és füvek zöldséget,
az ő szentséges gyenge Testét-is a hideg istállóban fázlallyák és
sanyargassák. Mert ha Christus, ismértetvén, hogy semmit nem
kap a világ szépségén, akkor akart halál-által megválni a világtúl,
mikor a szép kikelet zőldellése és virágos ékessége legkedvesben
mutatta magát: születését akkorra rendelte, mikor legnagyob hide
gek és alkalmatlanságok vannak. Végezetre: fordíesd szemeidet
arra az órára, melyben az újonnan-született ártatlan JESUS Testét
vérbe keverék a környűl-metélés fájdalmival ; és eszedbe veheted,
hogy minden gyalázat, nyomoruság, fájdalom, meIIyet a mí bűnös

testünk érdemlett, a született szép JESUS gyenge Testének bástyájára
fordíttatott, hogy ot erejek megtompúlván, künnyebbek légyenek a
Christus követőiben.

Harmadik ütközete Christusnak a hála-adatlan emberek kemény
szívével vólt. Sok-képpen igyekezett azon Szent Dávid) 1 hogy
Saul-nak ellene-való idegenségét és reá-törését enyhítené. El-végre
kifogyván egyéb rnódokból, lesbe álla egy juh-istálló barlangjába,
és mikor a Saul köntöséből egy darab posztót elmetczett vólna,
mutogatni kezdé Saul-nak a posztócskát kérvén, hogy ismérje-meg,
ha ővé az a posztó? Ezzel úgy meggyőzé és töré a Saul szívét,
hogy a halálos ellenség, attya lén: és Dávidot fiává fogadván
Saul, 2 nagy dícsérettel azt kiáltá: Fili mi David, justiar tu es
quam ego ; édes fiam Dávid, igazab vagy te én-náIIamnál, azért
ha eddig ellenségem vóltál, fiam lész ez-után.

Menyi útat, menyi módot keresett Isten, hogya feledékeny és
hála-adatlan ember szívét meggyőzze és maga hívségére hóldol
tassa? Jl1oyses-által azzal édesítette a sidó népet szolgálattyának
hívségére, hogy noha ő az, a ki az eget, földet, benne-valókkal
eggyüt, semmiből teremtette: 3 Et tamen patribus tuis conglutinatus,
amaci eos; mind-azáltal oly nagy-hatalmú és méltóságú Isten, ki a
felső egek tetejétúl-fogva a föld gyomráig mindeneken uralkodik,
a gyarló emberekhez enyvezte magát, azokat szerette. Mi vólt
vallyon ez az enyvezés és szeretet? Az, hogy véllek járt a
pusztában; út-mutató kalaúz , eledel-szerző sáfár, tanító mester,
gond-viselő atya vólt. Isaias Proféta-által 4 azt mongya, hogy
mint édes anya, kedves fiacskáját ölében hordozta és hízelkedve
kereste kedvét az embereknek: de a szépen-tartással 5 délczegekké

l 1. Reg. 24.
v.4.

2 v. 17. 18.

3 Dcut, 10. v.
15.

4 Isai. 66. v.
12. 13.

50sere, 4. v.
16.
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lettek és elfutottak Istentűl. Nem lévén fogan attya a kedvezésnek,
l Isai. 9. v. 13. erős csapásokkal is sanyargatta Isten az emberi nemzetet: 1 de

ugyan nem akarta böcsülleni ostorozóját az emberi keménység.
Azért látván Isten, hogy a kemény szívek sem ostorozással,

sem jótétemények tengerével nem lágyúlnak: mint valami les
helybe, barmok istállójába szálla, egy darab posztócskánkat kapván,
abba takartaték, és nem szóval, hanem cselekedetinek valóságával
azt kiáltá: ah, maga-feledett hála-adatlan emberek, mit miveltek ? Ez

2 Psa!. 48. v. a büdös istálló, és a barmok barlangja títeket illet, kik, 2 Com
21. Jo~~.· 1. v. parati jumentis : putruistis ut [umenta in stercore, bűnötökkel bar-

17. mokhoz hasonlók vattok és ganéjotokban büszhödtök. De én
azért szállottam ebbe a rút istállóba, hogy titeket felemellyelek ;
hogy istállóért Meny-országot adgyak, ha akarjátok. Ez a rajtam
való posztó tí rongyotok, mellyet az ártatlanság vesztése-után
nyertetek, melybe a végre őltöztern, hogy títeket mennyei bóldog
ságok köntösével ékesícselek, ha akarjátok. Az emberi természet
felvétele-után nem úgyenyveztem magamat hozzátok, mint régen

" Baruch. 3. v. a sidókhoz, külső gond-viselések és igazgatások-által, hanem 3 én,
32. 38. a ki az eget, földet teremtettem és vezérlem, isteni felségemet

megalázván, földi nyomorúságokra bocsátkoztam, emberré lettem,
4 Isai. 53. v. 1. a bűnösökkel társalkodtam és, 4 Cum sceleraiis repuiaius, latrok
5 August. tom. közzé számláltattam. Mind ezeket akarva szenvedtem, mert, 5 Ut
9. Ma~~~lis c. homines ex Deo nascerentur, primo ex ipsis natus est Deus> azért

lettem emberré, hogy Isten fiai legyetek, ha akarjátok.
Lehet-e oly jéggé-vált hideg szű, mely ezekre meg nem olvad?

Mikor a sidó népet hívséges szolgálatra akarta ébreszteni Isten,
62. Reg. 7. v. 6. azt mondotta nékik, 6 hogy valamíg az Israel fiai lakó-földökbe le

nem telepedtek, addig ő sem akarta, hogy házat építcsenek néki,
hanem sátor alat, táborban strását állott és harczolt népe óltalmáért.
Mentűl hatalmasban esztenez és engedelmességre hóldoltat minket
a Betlehem-ben született Isten-Ember, mikor láttyuk, hogy amí
szerelmünkért nem drága szép ékességekkel fényeskedő sátorban,
nem tiszta arannyal borított szekrény-felibe, nem arany Kerubinok
és kedves illatok szaga-közzé bocsátkozik érettünk, hanem a büdös
istállóba és szalmás jászolba, az oktalan állatok ganéjával büsz
hödött hajlékba.

Keresztyének, rnegböcsüllyük ezt a mi Istenünk kegyelmes
ségét. Ha Szent Dávid halálos szomjúsággal kívánta a Betlehem

7 2. Reg. 23. v.
15. forrását, nem azt a vizet, mellyet kiönté, hanem 7 Fontem aquce
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salieniis in vitam ceternam, az örök élet kút-fejét kívánta, mely
Betlehem-ben fakadott. Ha lEzechiás király halála óráján azon lJoan.4.v.14.

siránkozott, hogy eléb hal-meg, hogysem szemeivel lássa a testesült
Istent, 'l.Non videbo Deum in ierra ; ha 3 Szent Jób minden örömét 2lsai. 38.v.11.

és reménségét abban helyheztette, hogy eljő a Megváltó és azt 3 Job.19. v. 23.

szemeivel megláttya; ha minnyájan, a Szent Patriarkák és Próféták
tüzes kivánsággal várták és óhajtották azt az üdőt, melyben az
Isten Fia születik, mí se maradgyunk hátra az újonnan-született
Christus szolgálattyában, hanem hitünk vezérlése-után mennyünk
Betlehem-be, borúllyunk a jászol-eleibe, imádgyuk az emberré lett
Istent, adgyunk hálát hozzánk-való nagy kegyelmességeért, tisz-
tellyük és minden szolgálatokkal böcsüllyük őtet. De eszünkbe
jusson, hogy miképpen <Jákob addig nem mehetett Bétel-be, nem 4 Gen. 35. v. 3.

mutathatott kedves áldozatot, valamíg minden bálványokat elő

nem hozatott és el nem temettetett, úgy mí sem lészünk kedve-
sek Betlehem-ben, ha lelkünkből ki nem tisztítunk mindenféle
gonosz bűnöket. Mert a kis JÉzus azért jött e világra, 5 Ut dis- 5l.Joan.3 v.s.

solvat opera diaboli, hogy az ördög alkotmányit, a bűnöket ~saa;.. ~~: ~: ~:
elroncsa és a hon eléb kegyetlen sárkányok és dühös farkasok
laktak, ot az-után tisztaság, mértékletesség és minden szentség
gyökerezzék.

Semmi üdőben inkáb nem kel távoztatni a bűnöket, úgy-mond
Jeremiás Proféta, rnint mikor, 6 Fcemina circumdabit Virum, Ból- 6 Jer. 31. v. 22.

dog Aszszony szüli Szent Fiát. Mert a végre jött ez a Gyermek a
világra, hogy minden tekélletes erkölcsöket virágoztasson, minden
bűnöket elroncson. Azért semmivel inkáb nem tiszteltetik Christus,
semmivel kedvesben nem szenteltetik az ő születése innepe, mint-ha
mí -is újonnan születünk, és kitérvén gonoszságinkból, 7 gyermeki 7 Matt.18. v. 3.

ártatlanságba őltözünk. Ezt kívánta és külsó cselekedetivel példázta Efficiaml~ni
parvu 1.

az Anyaszentegyház, mikor azt rendelte, hogy az Urunk születése
napján három Misét mongyanak a papok és halgassanak, a kik
reá-érkeznek: éj-félkor a Fiu Isten 8 öröktúl-fogva-való születésének 8 Psal.1ü9. v.3.

foghatatlan és magyarázhatatlan setétségét tiszteli. Hajnalban a Miche 5. v. 2.

mennyei harmatnak 9 a szép piros hajnaltúl, Bóldog Aszszonytúl- 90Sle, 6. V. 3.

való születését szenteli, rnely noha valamennyire világosb, de rnély- ~:s~x:'~~~~~
séges homálytúl nem üres. Fényes nappal, a harmadik Misében az ejus.

Isten Fiának harmadik születését dücsőíti, mely-nélkül a két első

születés Meny-országba nem viszen. Ez a születés, mellyel Chris-
tus a mí lelkünkben születik. Ő-maga mongya édes Üdvözítőnk,
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l Matt. 12.v.5ü. 1 hogy Annya néki, valaki Isten akarattya-szerént viseli életét.
Szent Pál írja, hogy szülés-által formáltatik Christus az emberben.

2 Galat. 4. v. Hl Azért, ha mí Istentűl születünk, 2 mikor bűnünkből kitisztulunk,
Christus Urunk-is ugyan-akkor születik a mí szivünkben. Ah keresz
tyének, mennyivel kegyetlembek vagyunk mí a sidóknál, ha haj
lékot nem adunk Christusnak a mí szivünkben, hogy ot szülessék
és ot szűllyön minket!

a Gen. 42. v. 7. Az Israel fiai kedvet addig nem találának Jósej-előt, 3 míg
Benjámint eleibe nem vivék, azért mind-addig, Durius loquebatur

'Gen. 43. v. 27. eis) daraboson szóllott nékik, de mihent Benjámint látta, 4Clemen
ter resaluiaoit, kegyes szókkal üdvözlötte és áldotta őket. Nékünk-is
Isten-előt nincs egyéb óltalmunk az istállóban-született Christusnál,

fi Malach.d.v.ő. az ő szárnya alat 5 Sanitas sub pennis ejus, lehet szabadulásunk,
ő-általa nyerhetünk lelki egésséget Istenünktűl. Azért jer, borúílyunk

62. Reg. 4. -.a. az ő jászolához, imádgyuk őtet, és mint a sidók 6 oly vígan kiál
tottak, mikor az Isten Szekrénye hozzájok vitetett a táborba, hogy
ellenségek kétségbe-esvén, féltekben jajgattanak, mí-is, hogy szivünk
örömét kifakassuk és lelki ellenséginket elijeszük, víg kiáltással
énekellyünk. Dicsíretes az a Gyermek, ki ez nap születék, etc.

GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO.
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