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"Ime az ajtó ellllt állok, és zörgetek. A' ki hallja szavamat, és megnyilja nekem
a~ ajtót, ahhoz betérek, és vele vacsorálok, é8 II én vélem." (S~. János' Tilk.
jel. 3. r. 20. v.)

"A' ki gyöz, azt trónomra ültetem én mellém; valamint én i8 gyöztem, '8 Atyámmal
az ö trónjára ültem." (Ugyanott. 21. v.)



ELŐSZÓ.

Egy olly épületes és vallási kézikönyv' szükségét ,
melly az egyháznak minden ünnep- és vasárnapjaira , nem
sülönben az adventi, nagyböjti 's egyéb szentebb idökre
való leczkéket és evangeliomi szakaszokat magában foglal
ván, egyszersmind azok' rövid és népszerü magyarázatát
is adja; melly ezenkivül az anyaszentegyháznak kenet- és
erőteljes , fökép sz. miseáldozati imádságait a' nép' nyel
vén nyujtva , általuk a' laLinul nem értöket is tudja Istenhez
emelni, hitökben erösitem és vigasztalni; melly végre az
egyházi ajtatos szokásokat és szertartásokat megmagya
rázván, 's alkalmilag a' keresztény kath. hitvallásnak
minden fontosabb hit- és erkölcstani igazságait is bele
szövén , ekképen a' magánoklafás- és házi ajtalosságnak
egyik legsikeresb eszközéül szolgáljon: - egy illy könyv'
szükségét nincs, a' ki be ne lássa, mélyen ne érezze.
A' mint hogy érezt ék is ezt már régen a' buzgóbbak; és
e' szükség' érzetét különféle sjtatossagi munkák által
igyekeztek kíelégítní, A' legföbb érdem mégis e' részben
Gof fi n e Lénárt praemonstrátí rendü papot illeti; kinek
,Oktató és épületes könyvét', legalább nevénél fogva,
hihetőleg mindenki ismeri.

Goff i n e Lénárt Kölnben született 1648-dik évben,
dec. 6-án; 's 1669-ben lépett Steinfelden , Weslphaliá
ban, a' praemostráliak' rendébe. Késöbb Oberstein- és
Coesfelden dicséretes buzgalommal viselte a' lelkipásztor
ságot; népére nem csak élő szóvali tanitás , hanem több
épületes munkák'kiadása által is üdvösen hatni törekedvén.
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Lángoló hitbuzgalma , tudományossága , és a' mi legföbb
volt, 's a' mi által legjobban megnyerte még a' kath. hitet
nem vallok' tiszteletét is, példás szent élete által, magá
nak már életében kitünő nevet és tekintélyt vivott ki kor
társai közt ; holta utánra pedig, melly 1719-iki aug. ll-én,
életének 71-dik évében történt, főleg ,Oktató és épületes
könyve' által, maradandó emlékezetet biztosított.

Ezen ,Oktató és épületes könyv' mingyárt elsö meg
jelenésekor osztatlan tetszésben részesült a' katholikusok
nál ; melly hogy állandó is volt, azt az egymást érö,
csaknem számtalan kiadások tanusitják ; és, a' mi minket
magyarokat közelebbről érdekel, bizonyítja az is, hogy
daczára a' munka' terjedelmességének , az már a' mult
század' vége felé forditóra 's kiadóra talált honunkban,illy
czimalatt: ,T. Goffine 'stb. Apostoli és Évangyeliomi tudo
mányra oktató könyvének első, és második, vagyis innepi
része, 'stb. A' magyar anyaszentegyháznak szenteiröl való
oktatásoknak megbövítésével, magyarra fordította C s an ky
Gábor kegy. isk. á. p. Pesten, 1790--3.' (Sr. I. 616. II.
543 1.) Később a' 3-dik rész is hozzájárult :, Keresztény
embernek mindennapi kézi eszköze, vagyis Goffine urnak
Apostoli és Evangyeliomi tudományra oktató könyvének
harmadik része. Imádságos könyv. l\Iagyarra fordította
Csanky Gábor. Kolosváratt , 1798.' (Sr. 243. 1.)

Azonban, könnyen megfogható okoknál fogva, azon
munka, melly száz és több évek előtt az egész német olvasó
közönség' tetszését megnyerte, ollyalakban és külsövel,mi
nővel azt szerzöje kezdetben fölruházta, egy későbbi, 's
miveltségben előrehaladt kor' igényeít sem tartalom-, sem
előadásra nézve nem elégíthette mind ki. '8 ez volt
oka, hogy többeknek sokszoros mödositásai után, leg
ujabbari 8 t e c k Xav. Ferencz, előbb reutlingeni, később
horthauseni plebános, magára vállalta, az alapjában és
lényegileg olly igen üdvös szerkezetü könyvet, a' hit
tudományi 's egyéb ismeretek' jelen állásához képest akké
pen átdolgozni, hogy valamint történeti és sz.-irásmagya-
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rázatl , ugy hit- és erkölcstani tekintetben se lehessen
ellene alapos kifogást tenni; 's igy az ujolag átalánosan
elfogadott és közkedvességü kézikönyvévé váljék a' ker.
katholikus népnek. l\lennyire ért. a' t. átdolgozó czélt , azt
a' rövid idön többszöri, böviteu, és sokszorosan javitott
kiadásu munkájának gyors elterjedése eléggé mutat
ja. Hogy pedig miben és mennyit változtatolt , bővitett,

javított az eredetin , az emlitett kiadások' elejébe függesz
tett elöbeszédek böven elmondják.

Az átdolgozó tudnillik több kiadások' összehasonlitása
után meggyözödvén róla, hogy sokan e' munkának kiadása
körül nagyon is önkényesen jártak el, és mig sok kijavi
tandót változatlanul benhagytak , másokat szükségtelenül
kivetettek. vagy helytelenül megtoldottak : elhatározta ma
gát, az eredetit akkép dolgozni át, hogy hozzá átalan és
pedig szorosabban ragaszkodva, csupán ott változtasson
rajta, hol ez valóban szükségesnek mutatkoznék. Hogy
azonban az illy helyek nem kis számmal lehettek, a' t.
olvasó onnan is eléggé kiveheti, mert az átdologozónak
vallomása szerint is, Goffine' több történeti megjegyzései
"a' legjózanabb és vallásosabb történetnyomozók' ítéletét
sem álljákki ;" minőkül többi közott állala Binterim, Höss és
Weisz, Stolberg 'stb. emlittetnek. l\lásutt a' hittanitasok
és egyházi szertartások' magyarázatát nem találla olly ha
tározott- és vílagosnak , mint az egy illy kézikönyvben
megkivántatnék. Ugyszinte a'· leczkék' és evangeliomok'
értelmezésében is sok volt a' könnyeden vett, tökéletlen,
vagy minden gyakorlati becs és haszon nélküli. Mindezt
mellözní , 's jobbal pótolni kellett; a' régibb kiadásokban
található "tuizásokat pedig, és több, nem csupán szerfölött
kemény, hanem illetlen" kifejezéseket is egészen elhagyni.
Míndezt az átdolgozó olly mértékben teljesítette, hogy ha az
általa telt módositásokat tekintjük, különösen pedig figye
lembe veszszük a' temérdek bővitéseket, például: a' sz. mise
aldozatróli oktatást, a' sz. mise' szertartásainak terjedelmes
magyarázatával (Gavantí,Zoczek 'stb. után) , nem különben
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a' sz. mlsének, mint azt a' pap az oltárnál olvassa, fordita
sával, 's az egész egyházi évre szolgáló előmisékkel
(praefatiókkaI) együtt; tovább: a' kántor- és nagyböjti
leczkék és evangeliomok' magyarázatát, Krisztus urunk'
kinszenvedésének történetét , a' különféle szükségekben
mondandó imádságokat; a' püspöki hivatal- és hitterjesz
tés' munkajaról , bucsujárások- és vegyes-házasságokról
'stb. szóló, 's Himloben, Kutschker-, és más elismert jeles
.ségü kutfökböl meritett oktatásokat ; a' sz. atyák' munkái-
ból gondosan kiszedett, válogatott mondatokat; 's mind
ehhez hozzagondoljuk az elégtételrőli tanitás-, és más hit
és erkölcstani igazságolmak helyesebb kifejtését, több lecz
kék- és evangeliomolmak pontosabb, és az egyház' nyilat
kozataival egyezöbb, 's tekintélyes sz.-irásmagyarázók'(mint:
l\Ialdonat, Brentano, Dereser, Scholz, Allioli' 'stb.), itélete
ire támaszkodó fejtegelését; hamindezt figyelembe veszszük,
valóban azt fogjuk találni, hogy itt egy, bár lényegében nem
is egészen uj, de korunk' szükségeihez csakugyan egé
szen ujon alkalmazott, leghasznosabb munka nyujtatik a'
ker. katholikus közönségnek. 'S illyenül nézték ezt a' bécsi
Pázmány-intézet' lelkes növendékei, mldőn azt magyarra
fordítani, valamint a' jó és olcsó könyvkiadó társulat is, mi
dön a' magyar ajku hivek' épülésére, a' házi ajtatosság'
emelésére, 's a' vallási buzgalomnak a' családok' körébeni
élénkiLésére, kiadni elhatározták.

l\Iinthogy azonban a' fordi'tás'hevégezte után, időközben
a' német átdolgozásnak ismét egy ujabb, és tetemesen bő
vitett 's javitott kiadása jelent meg, nehogy a' magyar ol
vasó közönség e' javitott kiadás' előnyeitől megfosztassék,
a' jó és olcsó könyvkiadó társulat az egész magyar fordi
tást ujolag átdolgoztatta ; fölhasználván az eredetinek kia
dója által tett czélszerü ,számos és lényeges bővítéseket és
javitásokat', mellyek a' 4-ik kiadáshoz irt előszóban ekkép
soroltatnak föl:

"Először is megtoldatott egy tanitassal a' holtakérti
gyászmisékről; a' sz. mise' példányrovatába, a' Szenthárom-
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ságróli sz. mise helyett az Oltári-szentségről való vétetett
föl I), a' ,Lauda Sionnal': minthogy ez a' miseáldozat' esz
méjét világosabban előtünteti, hogy sem amaz. A' haloltak'
napja felőli tanitáshoz a' leczke, evangeli om és ,Dies irae',
a' könyv' végén pedig, a' reggeli imádság után, egy jó
szándék' kinyomata (Aviano Mark atya után) lőnek csatol
va. A' szenvedésekbeni béketűrés, a' sanyaruságok' haszna,
a' szegénységnek érdemet szerző elviselése, a' keresztény
jótékonyság, az uzsora 'stb. felőli oktatások egészen átdol
goztattak ; a' halálos bünökrőlí tanitás lényegesen megja
vittatott ; 's a' nevezett bünök' két utolsója felőli tanitassal
kiegészittetett. Átalában az erkölcstani tárgyakra kltünő
figyelem fordíttatott; 's hogya' könyv ez Irányban is csak
alapost és jeleset foglaljon magában, az illető magyaráza
tok 'stb., a' mennyire csak lehetséges volt, kizárólag a' sz.
atyák' irataiból kölcsönöztettek. Erre nézve különösen a'
Hefele tanár ur által Tübingában kiadott ,Chrysostomus
Postillát' gyakran használtam : mit e' helyen bevallani, kö
telességemnek tartok. Tovább a' leczkék és evangeliomok'
magyarázatai sok helyt bővítve, 's még világosabban, mint
annakelőtte, lőnek adatva. Minthogy végre Goffine nemcsak
a' ker. családok' körében olvastatik gyakran gyermekek ál
tal, hanem ezek' számára sok lelkészek által szombatokon,
's az ünnepek' előestéjén, az iskolában külön vallástani
órákban magyaráztatik is: ennél fogva erre, a' hol csak
kivánatosnak lenni látszott, szinte kiváló figyelmet forditot
tam ; 's gyakran terjedelmesebb fejtegelésekben is, másutt
pedig legalább némi rövid észrevételek által, a' gyermeki
kor' vallás-erkölcsi szükségeire is utalni el nem mulasztot
tam. A' toldalék, melly több szentek' ünnepeire való közös
leczkéket és evangeliomokat foglal magában, a' romai mi
sekönyv' nyomán kiegésziUetett: hogy az isteni tisztelet
beni használatra annál alkalmasabbá, 's több tiszt. lelkipász
torok' ohajtásának elég tétessék."

l) A' magyarban amaz is, mint l,özönségesebb és használhatóbb meg
hagyatott, 's így a' magyar fordirás mindkottövel bővítve jelenik
meg.
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Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy e' forditásban is

sokan sok kivánni valót, és kijavitandót fognak találni: de
mit a' német eredetinek átdolgozója többszöri kiadás után
sem vélhet elértnek, t. i. az ohajtott tökéletességet, mi azt az
első kiadás' számára mingyárt nem is merjük igénybe ven
ni. Azonban még erre nézve is bátran tehetjük azon ész
revételt, hogy némellyeket, például a' sz. miseáldozatróli

. oktatást, az ur Jézus' kinszenvedésének történetér, 's még
a' legutolsó német kiadásban is olly gyakori hamis ídézések'
kijavitását illetőleg, (a' magyarhoni szentek- és ünnepeikre
forditott különös figyelmet nem is emIitvén,) a' magyar át
dolgozás olly sok előnynyel dicsekedhelik, miszerint az
még az eredeti' irányában is, sok tekintetben javitott
nak nevezhető. A' mult században megjelent forditással
pedig csak annyiban egyez, mennyíben két, külön időben
és egyének által mondott, de azonegy szent-irasi s z ö

ve g fölött tartott egyházi beszéd (a' különhöző miveltség'
fokán álló hallgatóság-, korszak- és változott szólásmódhoz
alkalmazott előadást levonva) egyezhet. Azonegy kath. ta
nitás mindkettőnek tartalma: de amott a' beszéd, itt a'
könyv-- minden egyébben uj, 's nem a' régi.

A' kiadótársulat azon erős meggyőződéssel adja
e' könyvet a' buzgó magyar hivek' kezébe, hogy az nekik
az üdvösség' utján bizfos kalauzul szolgáland. Fogadja
azért azt a' t. közönség azon,s z e r e t e t t e l, melIyel át
alakltasán a' javitók és fordíték éveken át fáradtak! "Szol
gáljon a' hitélet' fölmelegitése- és szilárditására minda
zokban, kikben az ingadozni, 's a' Krisztus' egyháza iránti
hő ragaszkodás meghülni kezdett: hogy önmagukon ta
pasztalják, miszerint nincs üdvösség A z o n kivül, ki a'
maga egyházát kősziklára épité , 's megigérte, hogya'
pokol' kapui sem fognak diadalmat vehetni rajta."

Kelt Pesten, aug. 16-án 1852.

SOMOGYI KAROLY.
a' kiadótársulat' aligazgatója.
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A' SZ.IISBÁLDOZATBÓL.
••

OKTATÁS A' SZ. MISÉRÖL, MINT ÁLDOZATRÓL.

Hogy ezen isteni áldozatról tiszta fogalmunk legyen, 's irán
ta kellő tisztelettel víseltessünk, szükséges megfontolnunk: f -ör
ezen áldozat' szükségét , 2-or lényegér, 3-or becs ét és hatá
sát; honnan 4-er könnyen meg fogjuk tanulni a' módot is, meIly
szerint a' sz. mísénél jelen kell lennünk.

l. Ezen áldozat' 8zükBégéröl.

Mit jelent e' szó: áldozat?

Átalános értelemben áldozatnak neveztetik minden cselek
mény, melIyet a' végböl teszünk, hogy Istennel szorosabb sz.
kapcsolatba jöhessünk. Ezen értelemben a' sz. irás a' bünbána
tot (50. Zsolt.), a' dlcsöitéstés hálamondatokat (115. Zsolt.), az
imádságokat (140. Zs.), az irgalmasság' cselekedeteit (Zsid. 13,
16.), sanyargatásokat és vértanuságotis (Dán. 3,40.) áldozatnak
nevezi. Szorosabb értelemben pedig jelenti valamelly létező , 's
érzékre ható dolog' külsőleges föláldozását , melly az Istennek,
törvényes szolgája által fölajánltatik ; hol e' tárgynak, melly neki
bizonyos szertartásokkal hemutattatott, elrontása vagy megmá
silása által, legfensőbb hatalmát elismerjük.

Természeti kötelesség-e, hogy az ember Istennek áldoz.atot mu
uuso» be?

Mi létünket, lelkünk- és testünket, javainkat, jelen és jövő
boldogságunkat, szeval mindenünket Istennek köszönjük; kö
vetkezőleg köteleztetünk minmagunkat is neki föláldozni, hogy
velünk tetszése szerint bánhassek ; kötelesek vagyunk őt imád
ni, dicsőíteni és szeretni. Ha pedig közelebbről visgáljuk ma
gunkat, látjuk, hogy mindenre szükségünk van, és mind a'
mellett csak lsten egyedül elégitheti ki szükségeinket. Esedez-
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nünk kell tehát hozzá a' szükségesekért (Mát. 7, 7.), és hálát ad
nunk az elnyertekért(Thess. I. lev. 5~ 18.). Sőt, a' mi több, hünö
sök is vagyunk és halálra méltók; ki kell tehát engesztelődnünk

vele, mint életünk' és halálunk' urával (Ezekh. 18, 4.).
Kezdet óta volt-e ez igy?
Igen is; minden népek, mellyek Istent megismerték, neki 81

dosatckat mutattak be. Ezt tevék már Káin és Ábel is. Káin mezei
terméséből, Ábel pedig nyájának javából áldozott neki.

Nem volna-e elégséges, Istennek csupán belsli áldozatokat be
mutatni?

Mivel az ember test-, és lélekből áll, 's más emberekkel
társaságban él: köteles hódolatát, Isten irán li mély tiszteletét
külsöleg is az emberek előtt nyilvánitni , hogy öket hasonló,
Isten iránti tiszteletre buzdítsa. Szüksége van n' bün által el
gyengült léleknek a' külsö jelekre a' végböl is, hogy benső jó
érzelmeit ne csak nyilvánítsa, hanem azokat fölébreszsze és erő
sitse is.

Tetszhetnek-e Istennek a' külső áldozatok, lia azok nem ered
nek bensőnkböl ?

Nem; mert az I s t e n lélek, és az őt imádók lélek- és
igazságban kötelesek imádni. "Ha mindenemet odaadom is (mondja
sz. Pál), szeretetem pedig nincs, semmit sem használ nekern. ~~
Azonban nem vagyunk képesek Istent eléggé szeretní minsa
nyargatásunk , vétkes vágyaink' elnyomása, és mindannak , mi
az Isten' akaratával ellenkezik, elrontása és mcgsemmisilése
nélkül. E' módon sz. Ágoston' kifejezése szerint I), mi egyház,
oltár, papok, tűz és tömjén vagyunk.

Hányféle áldozatot rendelt az Istell Mózes által, Izrael népe'
számára?

Négyfélét: 1-ör égő vagy fölségi, 2-ol' béke-, 3-or kérő,
4-er bűntörlő áldozatot.

Mik ooltal: az égő áldozatok?
Ezek olly áldozatok voltak, mellyeknél a' minden hiba

nélküli állat megöletett, 's egészen tüzhe tétetvén elégette tett.
Miért tevé kezeit az áldozat' fejére, az, azt föláldozó izraelita?
Annak jelentésére, hogy azt önmagának helyébe tevén, ő

Istennek szentelt legyen.
Miért tétettek a' békeáldozatok ?
A' béke-, vagy hála- és kérő-áldozatok azon adományokért

tétettek, mellyeket a' hivők vagy megnyertek , vagy megnyer
ni ohajtottak. Ezen áldozásnál az áldozat: az Isten, pap, fölál-

l) S. Aug. de civ, Dei. L. 10. c. 3.
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dozó izraelita, '8 ennek e' végre meghivott rokonai 's barát
jai közt osztatott el.

Mik voltak a' büntörlő áldozatok?
Azon áldozatok, mellyek a' bünök' megbocsátására rendel

tettek. Ezen áldozásnál egyedül a' pap részesült a' megöletett
állatban.

Miért nem ehetett az ezt föláldozó israeUta is?
Mert annak, ki a' megöletett áldozat-állatbél enni akart,

tisztának kellett lennie. Az pedig, a' Idnek büneíért áldozatotkel
lett bemutatnia, tisztátalunnak tartatott.

Miét·t nem érvényesek többé a' zsidó áldozatok?
Mert az Isten' mélt6ságához képest igen csekélyek, és kép

telenek valának a' bünöket kiirtani, vagy Igazulast szerezni
(Zsid. 9, 9.).

Miben állott hasznuk?
Ezen áldozatok emlékeztették a' zsidökat , miUy lelkület

tel kelljen Istenhez közelitniök. Végre sok és különféle módon
jelképezték a' várt Messiás által rendelendő magasztos áldozat'
természetét, tulajdonait és hatását; melly egyedül volt olly ál
dozat, mellyben azlsten, méItóságához képest, illöleg tisztelte
tik, és melly a' zsidók' büneít kiengesztelni 's az igazulás' ke
gyelmét megadni képes. ~,Egyet1en önföláldozása által tökélete
sekké tette azokat, a' kik megszenteltetnek' (Zsid. 10, 14.).

Kinek előképei voltak az ó-szövetség' véráldozatai ?
Jézusnak, ki a' keresztfán vaJa elvérzendő. Azért mondja

felőle sz. János, hogy ő "a' világ' megalapitásától fogva meg
öletett bárány·' (Titk. jel. 13, 8.).

Miért nem mutattatott be a' büntörlő áldozat égőáldozat 'nélkül?
Annak megmutatására, hogy büneink' megbocsáttatását

egyedül Krisztus' vére által nyerhetjük, ki magát hünáldozatul
fölajánlá.

Mit jelképezett a' Melkhizedek által bemutatott henyér- és bor-
áldozat?

Az új-szövetség' vérnélküli áldozatát az Oltáriszentségben.
Mit jelentett a' véres és vérnélküli áldozatok' egyesitése ?
Ezen egyesitésjelképezé a' kereszt- és míseáldosatot, mely

lyek egymástól elválaszthatlanok, 's csak egy áldozatot tesznek.
Miért áldozta föl magá t Krisztus a' keresztfán?
Az emberek, kik az első szülők' büne által Isten' .kegyel

mét 's a' mennyországot elvesztették, nem tehettek eleget a' vé
getlen isteni igazságnak, 's nem menthették meg magukat a'
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végromlástól. Azért méltóztatott az Isten' fia, irántunk való könyö
rületből, a' határozott időben emberi alakot magára venni, 's
mennyei Atyjához igy szólt: .testet alkottál nekem, hogy azt
fölvegyem , és hogy én, mivel nem tetszettek neked az eddigi
áldozatok, e' testben szenvedjek 's haljak meg; lásd én jövök,
akaratodat teljesítni' (Zsid. 10, 5- 9.). Valódi emberi testet
vőn tehát magára, hogy mint ember érettünk meghalván, ál
dozat lehessen; 's elégtétele, mint Istenemberé, végetlen volt.
Mert kihirdetvén az üdv' tanait , mennyei Atyja iránti engedel
mességböl és emberek iránti szeretetböl áldozatul adta magát, a'
kereszten vérét öntötte és meghalt, Igy test- és vérének fölál
dozása által kiengesztelte Istennel az embereket, mindnyájunk
nak bocsánatot éi malasztot nyert; ugy hogy jogunkat: meny
nyekbe juthatni, megint visszanyertük , 's mindnyájan, a' sz.
keresztség és igazi hunbánat által, halála' végetlen érdemeinek
következtében megigazulva, hüne inktől kitisztulva és meg
szentelödve , a' mennyei boldogságban részesülhetünk.

Miért lZükBéges, hogy Jézusnak e' véráldozata mellett t még min
dig állandó áldozat is legyen?

Mert oz emberi természet követeli, hogy minden , követ
kezőleg a' keresztény vallásnak is legyen külső áldozata, melly
által Istennek hódolatunkat megmútassuk.

Megiósoltatott-e az eMre, hogy az Üdvözitő, véres áldozata mel
lett még vérnélküli áldozatot is fog bemutatni az Istennek?

Igen is; Dávid és Malakhiás látnokok (próféták) ezt vi
lágosan megjövendölték. Dávid a' 109. zsoltárban mondja: "meg
esküdött az Isten, és nem fogja megbánni; te pap vagy örökre,
Melkhizedek' rende szerint". Ezt sz. Pál (Zsid. 5, 10.) Jézusra
alkalmazza , mondván . ~,És neveztelék Istentől Melkhizedek'
rende szerint való főpapnak". AIdozat nélküli papság nem is
gondolható. Azért az új-szövetségben is kell áldozatnak létezni,
melly hasonló legyen ahhoz, mellyet Melkhizedek kenyér- és
borszin alatt bemutatott. Föltaláljuk ez áldozatot az Urvacsorá
ban. Melkhizedek' áldozata tehát azt jelképezé , hogy meg fog
jelenni egykor egy áldozó pap, ki nem lesz Aron' nemzetségé
böl való, ki, mint egyetlen a' maga nemében, sajátszerü áldo
zatot is szerzend kenyér- és borszin alatt. Et pap pedig Krisz
tus volt, ki drága éltének áldozatát a' keresztfán, kenyér- és
borssin alatt at sz. vacsorában megünnepelni rendelte,

Krisztus tehát világ' végezetéig megváltottai közt fog la
kozni, hogy azokat isteni jelenlétével megtisztelje, hódolatukat
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elfogadja, számüzetésök' helyén személyesen vigasztalja és
védje, végre azok, és örök Atyja között , egyesitö kötelék le
gyen.

Mint bizonyithatni be Malakhiás' jö~endölésébtJl azt, hogya' sz.
miseáldozat igazi áldozat?

Elvetvén Isten az ó-szövetségi áldozatokat, újat igért helyet
tök. Igy hangzik az Isten' szava Malakhiás prófétánál (1, 10.):
"Nem kedvellek titeket, úgymond a' seregek' Ura, 's az aján
dékok*) kezeitekböl nem tetszenek nekem; mert napkelettöl
napnyúgotig nagy az én nevem a' nemzetek közt, 's minden he
lyen jó illatu füsttel és tiszta eledeli áldozattal áldoznak az én
nevemnek; mert nagy leend az én nevem a' nemzetek közt,
úgymond a' seregek' Ura Istene." A' próféta által emlitett ezen
áldozat alatt, nem értethetik sem Krisztusnak a' keresztfán vég
bevitt áldozata: mert ez nem mutattatik be napkelettől napnyű
gotig minden helyen; sem más tágasabb értelemben vett áldo
zat, minö az imádság: mert új áldozatnak kell hemutattatni , az
imádság pedig nem új áldozat. Kitetszik tehát, hogy ez áldozat
alatt a' sz. miseáldozat (valóban tiszta áldozat) értetik, melly
kelettől napnyúgotig, a' világ' minden részeiben, annak min
den népeitől, az imádság és dícsöítés' áldozatával együtt he
mutattatik.

2. Ezen áldozat' lényegéről.

Mikor alapítá Üdvözitőnk e' vérnélhüli áldozatot?

Az utolsó vacsorán, mellyen legszentebb testét és vérét,
mellyet apostolainak lelki eledelül adott, mennyei Atyjának föl
ajánlá.

Maga Krisztus Urunk mondotta-e , hogy itt legszentebb testét és
vérét áldozá (öl mennyei Atyjának?

Igen, és pedig e' szavakkal: "Ez az én testem, meUy
érettetek adatik; ez az én vérem, meUy érettetek kiontatik. r. r.

Minden időre 's minden hely' számára alapitotta-e Üd"özitőnk
az utolsó vacsorán a' vérnélküli áldozatot?

Igen, mert apostolai- 's törvényes utódainak parancsot és
hatalmat ada mindazt megtenni emlékezetére, mit ö tett az

*) A' sz. irási alapszöveg szerint: ,minkhah.' Bizonyos pedig, hogy e' szó
alatt a' kenyérliszt- és borból készitett áldozat, tehát étel-áldozat értetik, melly
naponkint este és reggel ajánltatott föl a' zsidó törvény' értelmében Istennek.
(Hóz. 111. könyv. 7,29.).



utolsó vacsorán ~ t. i. n' kenyeret és bort átváltoztatni és fölál
dozni. (Luk. 22, 19-20. Mát. 26~ 26. Márk. 14, 22. 's köv.)

Mik~p neoestetih' a' pap által fj~ghez"itt e'elekfj~ny. mellyen a'
nehi adott átváltoztatá,i és föláldozá,a hatalmat gyakorolja?

E' cselekvény sz. misének") neveztetik.
Mi tehát a' sz. mise?
A' sz. mise az új-szövetség' valódi és állandó áldozata,

mellyben Krisztus Urunk ~ kenyér- és borssin alatt a' minden
ható Istennek bemutattatik ~ és a' keresztfán végbevitt áldozatá
nak érdeme javunkra fordiLtatik.

Miért necestetik ez f:Jalódi áldozatnah?

Mert az Urvacsorában Krisztus' valódi leste és vére mutat
tatik be a' mindenhatö Istennek, 's vétetik kenyér- ésborszin alatt
a' rendes pap által.

Miféle kiilönbség f:Jan a' káh,áriahegyi áldozat ~$ a' IZ. mise
hÖIJt?

A' különbség CSUli n' Iöláldozás' módj á ba n létezik; mert
mind a' kettőnél maga Krisztus az áldozat, és a' föláldozó. De
a' keresztfán végbevitt áldozatnál valósággal vérét ontotta az
Ur; a' sz. vacsora- és misében pedig a' vérontást a' pap által
ábrázoltatja, a' két szinalatt, mellyben ö jelen van; azért a' ka
thollka egyház' tanítása szerint**) a' sz. mise nem csak emlékez
tetés a' keresztáldosatra , de annali egyszersmind igazi előálli
tása és folytatása.

'8 így azon véres áldozat, melly egyszer mindnyájunkért
's mindnyájunk' nevében, de csak kevesek'jelenlétében bemutat
tatott , naponkint megujítlatik~ hogyannál mindenki jelen le
hessen, Hzt nevében megerösithesse ~ 's az érte is bemutatott
áldozatban részesülhessen .

Kinek ajánljuk föl a' sz. nüseéldostuo! ?

Egyedül Istennek ~ hog'y öt az által imádjuk ~ és neki hálát
adjunk; 's ha valamelly szentnek emlékezete- 's tiszteletére
törté nik is az, az áldozat mindazáltal egyedül csak az Istennek
mutattatik be; hálát adván neki azon kegyelmekért, mellyekkel
a' szenteket megajándékozta: a' szenteket pedig csak k é r j ü k,
hogy értünk és velünk imádkozzanak. Azért nem is szekta mon
dani a' p,ap: .Neked Péter ~ vagy Pál, fölajánlom áldozatomat';
hanem Istennek azok' diadalmáérthálákat mond, oltalmukért ese-

*) Alkalmasint a' zsidó ,l\lissah'-ll'd, melly áldoutot jeleni.
*") Conci!. Trid. Sess, XXII. cap. 2.
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dezik, 's kéri, hogy értünk az égben ők is kegyeskedjenek ak
kép könyörögni, valamint mi emlékezetöket e' földön ünnepeljük.

Min alapszik hitünk. hogy Krisztus a' kenyér- és borssin alatt
f'alúban jelen van, 's önmagát áldozza (öl ~rtilnk?

Alapszik e' hitünk nemcsak a' sz. íráson , hanem az aposto
loktól eredő folytonos hagyományon is, és Jézus' csalhatlan
egyházának ünnepélyes nyílatkozatán. *)

3. Ezen áldozat' beeséről 's erejéről.

Miben áll a' sz. mise' haszna?
Általa a' keresztáldozat' érdemeiben részesülünk, 's Jézus'

szeretete- és követésére hatalmasan serkentetünk.
Honnan veszi a' sz. mise becsét és erejét?
Egyedül attól veszi hecsét és erejét, n' ki itt áldoz és fölál

doztatík t. i. Krisztus Jézustól; mert a' pap nem maga nevében
áldoz. O az oltárnál nemcsak mint Krisztus' szolgája áll, mivel
leginkább arra szenteltetett föl, hogy Krisztus' személyében a'
sz. áldozatot bemutassa: hanem egyszersmind mint az egyház
nak szolgája, 's mint az egész testület' képviselője, hálát, kö
szönetet és dicséretet mond , könyörög, 's a' sz. színek alatt föl
áldozza Istennek üdvösségünk' áldozatát.

Milly becsű a' sz. mise?
Végetlen becsii; mivel az áldozó úgy, valamint az áldozat

végetlen.
itIi sr,úndokból áldozza (öl magat Krisztus Jézus az oltúron ?
Föláldozza magát l-ször: hogy Istennek , mint Atyjának

hódoljon, 's öt imádja. Ha Istennek , a' mi Urun II: nak , isteni föl
ségéhez illőleg akarunk hódolni, azt csak ezen áldozat által te
hetjük; mert micsoda minden más imádás a' teremtmények' ré
széről, ha 8Z Isten' fölségér tekintjÜII: ? Isten azoknál végetlenül
többre méltö , 's ha mindent megleszünk is, nem vagyunk képe-,
sek Istent illően tisztelni. Egyedül az új-szövetség' áldozata olly
hódolat, melly Istenhez legillöbb , melly őt méltön tiszteli. En
nél tökéletesebb szelgálatot tölünk nem kivánhat; azért a' sz.
mise a' legtökéletesebb i m á d ó á I d o z a t. 2-SZOl': Azért áldozza
föl magát Krísztus , hogy mennyei Atyjától bűneink' bocsánatát
megnyerje, 's hűneinkért eleget tegyen. Ez áldozat által kien
gesztelve adja az Ur a' biinbocsánat' adományát, 's kegyelmét.
Azért is kötelezte tünk bűneink fölötti őszinte bánattal lenni jelen
e' sz. áldozaton; minthogy az sajátunkká teszi a' keresztáldozat'

*) Concil. Trid. Sess. XXII. cap. 1.
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érdemeinek '9 elégtételeinek végetlen értékét; általa töredelmes
ségi cselekedetink 's elégtételeink teljes becset nyernek, 's mi
az Isten' igazságát tökéletesen kielégíthetjük ; azért a' sz. mise
k i e n g e s z t e l ő, '5 e l é g t é t e li á l d o z a t n a k is neveztetik.
3-szor: Föláldozza magát, hogy Atyjának minden adományaért
hálát adjon; ezért nevezi az egyház ama' legszentebb adomá
nyokat, mellyek föláldoztatnak, hálaadás' titkának. Ha tehát Is
tennek hálát akarunk a' nyert kegyelmeiiért adni, mikép történ
hetnék ez tökéletesebben, mint midön A z t áldozzuk föl, ki tehe
tetlenségeinket pótolja, 's ki által mínket minden kegyelmének
részeseivé tesz? E' tekintetben a' sz. mise h á I a - á l d o z a t n a k
is neveztetik. Végre 4-szer: föláldozza magát , hogy nekünk a'
szükséges kegyelmeket Atyjától megnyerje; ezért is a' sz. mise
leghathatósabb k é r ő - á l d o z a t. Mindent, a' mit nyerünk, köz
benjárónk Jézus Krisztus állal nyerünk. Ezen áldozatban önma
gát adja nekünk; egyéb malasztjait tehát mikép tagadhatná meg
tőlünk? Üdvösségünkért áldozza föl magát; mikép tagadhatná
tehát meg tölünk az üdvösségre megkivántat6 eszközöket? Ér
tünk áldozza föl magát; hogy ne hallgatná tehát meg- kérését az
Atya? A' sz. mise tehát valódi eszköz mindannak elnyerésére,
mi az üdvösségre szükséges; a' rossz hajlamok' kiirtása, az eré
nyek' szerzése, fölvílágositás a' hitben, állhatatosság a' remény
ben, tüze a' szeretetnek , buzgóság az imádságban, erő az in
ségben, egyesülés az Isten' akaratával, szóval: a' legfőbb, Is
tennek leginkább tetsző tökéletesség. Sőt a' sz. áldozat eszköz
arra, hogy az Istentől földi jótéteményeket is nyerhessünk, a'
mennyiben azok üdvösségünkre szolgálnak..

1tIiután Krisztus' megváltasa ugyis bőséges, miért kell vétkeiért
a' bűno« embernek is bünhödni, iz' bünbánat' fáradalmas cselekedetei
által?

Mert nem méltányos , hogya' bün' büntetése csak a' főt
érje, az egyedül bünös tagok pedig ettől mcgszabaduljanak ;
azért kell Krisztus' tagjainak magokat isteni fejökhöz már e' föl
dön hasonlókká képezniök , hogy hozzá a' jövő életben is ha
sonlók lehessenek. (Rom. 8, 29.) Krisztus nem azért halt meg,
bogy az embereket az élet' küzdelmeitöl megszabaditsa ; hanem
hogy nekik a' szükséges bátorságot és "erőt megszerezze , mely
lyel a' harczban gyözedelmeskedjenek. O nem azért halt meg, hogy
a' jótettek' gyakorlásától fölmentsa az embereket; hanem hogy
jó cselekedeteiket szentesítse , és azoknak becset szerezzen,
mellyel maguktól nem bírhatnak. Nem halt meg, 60gy a' hünbá
nat' kötelességétől fölmentse az embereket j hanem hogy hünbá-
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natukat jutalomra méltóvá, és Istennek tetszövé tegye. Krisztus
tehát megfizeté ugyan a' tartozást, melly az emberekre három
lott büneik miatt: de azon föltétel alatt, hogy ök magok is mind
azt, a' mi tehetségökben áll, megtegyék. És igy kötelesek Krisz
tus' tagjai, jó cselekedeteik és szenvedéseik által, mint a' nem
zetek' apostola mondja , mindazt kipötolní , mi nekik bizonyos
módon fejök' szenvedéséhez hiányzik. (Koloss. 1, 24.)

Kikért mutattatik be a' sz. miseáldozat ?
Az élök- és holtakért. Az élők alatt főkép a' keresztény

hivek értetnek ; mindazáltal a' hitetlenek, eretnelteli és szakadá
rok sem záratnak ki egészen, midön az Isten' nevének meg
szenteltetéseért , az Isten" igazság és erkölcs' országának ki
terjedéseért , legszentebb akaratának teljesedéseért , következö
kép a' tévedők' tanittatásaért , fölvilágosiUatása- és megtéritte
téseért , sz. Pál' ama' tanítását követve, esedezünk: "Kérlek
azért, hogy mindenek előtt mondassanak könyörgések, imádsá
gok, kérések , hálaadások minden emberekért; mert ez jó és
kellemes a' mi üdvözitö Istenünk elött.(,(, (I. Tim. 2, 1-3.)

Ezen áldozat azon halottakért is bemutattatik , kik Isten'
kegyelmében multak ki e' világból, de kiknek némelly bűneik
ért a' tisztitó helyen (purgatorium) kell még bünhödníök: hogy
innen kiszabadulván, az Isten" szemléletére jussanak. Ezt taní
tolla mindenkor a' katholika anyaszentegyház. A' trienti sz. zsi
nat *), a' sz. atyák' hagyománya, 's az egyházi zsinatok után azt
állítja: hogya' tisztitó helyen sínlödö lelkeknek kiváltkép segit
séget nyujthat a' sz. miseáldozat, Sz. Ágoston **) mind ezen tan'
régisége, mind az egyház' hite felöl, szinte bizonyságot tesz.

4. A' módról , mellyszerint a' sz. misén jelenlenui tartozunk.

Mikép legyünk jelen a' sz. ,misén?

Szükséges, hogy az egész sz. cselekedetet, mint a'Jézus ál
tal a' keresztfán 'véghezvitt áldozatnak méltó ünneplését szívünkre
vegyük, 's ezt nyugodtan és tiszteletteljesen megfontolva (min
denki maga módja szerint) magunkat egészen a' mély tisztelet'
és imádás" a' hála' és sz. öröm' ajtatos érzelmeinek szenteljük.
Leginkább pedig a'három förészre: a'fölajánlásra cOffertorium),
az űrfölmutatásra , 's az úrvételre (Communio) figyeljünk, 's
áhítatosságunkat a' pap' imádságával egyesítsük.

...) Sess. XXV. Decr. de purgal.

."') Serm. 172. de Verb. Ap.
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Miért kell imádkoznunk, 's miröl kell elmélkedniink e' három fd
résznél ?

A' fölajánlásnál minmagunkat is ajánljuk föl az Istennek a'
pap' áldozatával; az úrfölmulatásnál képzeljük Jézust a' ke
reszten ~ imádjuk öt, és tőle hüneink' bocsánatát, mellyekért
meghalt, esedezzünk; az úrvételnél szellemileg mi is áldozzunk,
azaz: Krísztussal szerétet által egyesüljünk.

lili által mozdithafjult elő ajtatosságunkat a' sz. misén?

Miután az oltár, a' papi ruháznt , 's az e' sz. cselekedetnél
elöfordulni szekott szertartások a' kathelika egyházban szorosan
mcgvísgáltattak , pontosan meghatároztattak , 's bizonyos szent
szánd okkal rendeztetlek ; bizonyára előmozdítandjuh ájtatossá
gunkat , ha míndazoknak , mik e' sz. áldozatnál végbevítetnek,
jelentöségét ismerjük.

Miért parancsolta az egyház, hogy az oltár kőből legyen?
Az első századokban, mig az egyház' üldöztetése tartott,

nem voltak kőből az oltárok. Idő' foly táv al azonban rendeltetett,
hogy az oltár, vagy legalább azon hely kőből legyen, mellyre
a' kehely és tálcza (patenula) helyeztetnek ; mivel Krísztus nem
csak áldozó és áldozat, hanem oltár is egyszersmind, melly a'
szent irásban gyakran szegletkőnek neveztetik.

Lehet-e több oltár a' templomban?
Igen; ez ősrégi szokás , mellyröl sz. Ambrus ~ nagy Ger

gely, 's mások említést tesznek. E' sz. cselekedetre az oltárok a'
püspöktől különösen megáldatnak, és ereklyékkel elláttatnak.

Mellyek ama' ruhadarabok, mellyeket a' pap az oltárnál használ?

Ezek: a' vállkendő (humerale}, miseing (alba), öv (cingu
lum) , karöltő (hajdan karkendő~ manipulus) , nyaköltő (stóla),
és míseruha (casula).

Az Isten lUózesnel, következő parancsot ada: "Áront és fiait
öltöztesd föl sz. ruhákba, h,ogy papjaim legyenek." (II. Móz. 40~
13.) A' gondok', üldöztetések" és folytonos halálveszedelem'
napjaiban az apostolok a' sz. titkokat úgy végezték, a' mint Ie
hetett, 's valamint a' sz. áldozatokat hiveik' magánházaihan tar
tották, úgy azokat mindennapi közünséges ruháikhan végzék; de
már e' régi időben istalálhatni reá bizonyságot, hogya' ruhák
az isteni szolgálaton drágábbak voltak a' közünségeseknél.

Az emberek velök született állhatatlanságuknál fogva ru
háikat évenkint változta tj ál, ; mig az isteni tiszteletnél azok' régi
alakja rnegtarlatott , de mégis úgy, hogy azok kizárólag e' szent
cselekedetre használtattak. Szándoka egyszersmind az egyház-
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nak , hogy ezen papi öltözet' minden darabja jelkép legyen, mi
által a' papok még inkább mint a' világiak, kötelességeikre fi
gyelmeztessenek.

Miután a' pap magát ama' sz. foglalkozásra , melly magok
nak az angyaloknak is félelmes, illőleg elkészítette, a' v á II k e n
d ő t (humerale) magára veszi. E' ruha eleinte szükséghöl , 's il
lendőség végett használtatott. A' közönséges viseletben a' fér
fiak' nyaka meztelen volt; de a' világtóli elvonultság azt kivánta,
hogy ezen meztelenség az oltárnál takartassék el. A' sz. mise
áldozati isteni szolgálat, amaz elsö korszakban, sokáig tartott; az
imádságok és zsoltárok többnyire énekelve végeztettek , 's így
a' hangnak föutertására szükségkép meg kellett a' nyakat óvni.
Ez az első ruha' eredete, mellyel a' pap' vállai 's nyaka betaknr
tatnak. De az egyház ezzel két fontos igazság- és kötelességre is
akará a' papot figyelmeztetni: "Vedd, (úgymond a' püspök a' föl
szentelésnél , az oltár' szolgájának) vedd eme' ruhát, 's ez emlé
keztessen, hogy 'szavad tisztított legyen és megszentelt ;(,(, azaz:
hogya' pap buzgöság-, öröm- és ajtatossággal nyissa meg ajkait az
Isten' dícsöítésére, a' kösenséges imádság' előadására, 's az is
teni ige' igazságának hirdetésére. E' ruhát azelőtt a' papok fejö
kön hordák, jelül: hogya' papnak még inkább föl kell fegyver
kezve lennie, mint más kereszténynek, az ördög' incselkedései
ellen. Azért is midön e' kendőt feje- 's vállára ölti a' pap, igy
imádkozik: "Uram! tedd fejemre az üdvösség' sísakját , fegy
verkeztess föl engem kegyelmeddel, hogya' pokolbeli ellen
ségnek minden megtámadását legyőzhessem.(,(,

Ezután a' pap a' m i s e i n g e t (alba), melly hosszú, fejér
vászon-öltözet, veszi magára. ].\'1ivel e' ruha az embereknél leg
magasztosabbnak tartatott, sőt mivel a' sz. irásban is dicsértetik:
akarta az egyház, hogya' papok, mint az angyalok és boldo
gultak Isten' trónja előtt, fejérhe öltözve jelenjenek meg. Amaz
imádságnál fogva, melly e' ruha' felöltésekor elmondatni re ll

deltetik, arra akarja az egyház a' papokat és híveket figyelmez
tetni, hogy senki se merészeljen az oltárhoz közelední , ba csak
tiszta és szeplötelen lelkismerettel nem bír.

Az ö v (cíngulumf, mellyel a' pap testét körülövedzi , nem
csak szükségből rendeltetett, a' ruhának t. i. testhez illesztése,
vagy feltürése végett, hanem más szellemi okból is. A' pap
ugyanis testét átövezvén , e' szavakat mondja: "Övezz körül
Uram engem a' tisztaság' övével; nyomd el ágyékomball mind
azt, a' mi tisztátalan kivánságokra ingerel, hogya' szüzesség'
igéretéhez állhatatosan hü maradjak."
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Mi a' k ar ö It ö t (manipulus) Illetőleg napjainkban csupa
ékesség, a' régi időkben szükség volt. Az isteni szolgálat gyak
ran nehány oráig tartott. Az Isten' igéjének hirdetése, az ének
lés, imádkozás közönségesen izzadságot okoztak. A' papok'
gyöngéd ajtatossága , Krisztus' halálának emléke, könyekre fa
kasztá öket. Azért volt bal karjokhoz kendö kötve, mellyel az
izzadságot 's könyeiket letörlék. Eleinte egyszerü volt, gyolcs
b61, de később, buzg6ságb61 ékesbbé tétetett, arany- és ezüst
tel dúsan kihímeztetett , 's karkötövé alakittatott. De az egyház
soha sem feledé ennek szellemi jelentöségét is. Ö kivánja, hogy
a' pap, mídön azt karjára veszi, megemlékezzék röla, hogy va
lamint Jézus csak inség és szenvedés által ment be országába,
úgy nekünk is most vele sirnunk , dolgoznunk és szenvednünk
kell, ha vele örökké örvendezni akarunk.

A' papi öltözet' ötödik darabja a' nyak körül, és vállakr61
függö szalag, melly n y fi k ö I t ö n e k (stola) neveztetik. Ez tu
lajdonképen a' papi mélt6ság' és hatalom' jele. Valamint a' kirá
lyok föbb tisztjeik- és kedvenczeiknek arany-lánczokat adnak,
hogy ezekkel nyakukat és mellöket ékesítsék: ugy ékesíti e' szalag
is "a' papokat, midön tísztöke] végzik. Ne legyen azonban a' pap
nak a' stola csupán ismertető jele; hanem legyen az egyszersmind
a' legnagyobb kegyelem' jelképe is. Mivel (a' mint ezt azon imád
ságbólis kivehetni, mellyet a' pap, a' stólát magára öltve mond) ama'
jótéteményt jelenti, melly által az Isten minket bűnös embereket
barálságával és szeretetével, iniutánazt elvesztettük, ujolag meg
ajándékozott, valamint ama' kegyes atya az evangéliomban, ki el
veszett, 's töredelmesen megtért fiát legdrágább ruhájába öltöztet
te, 's őt ezzel kegyessége, 's atyai gyengédsége felől biztosította.

Az utolsó ruha, melly a' sz. áldozatnál használtatik, a' mi
s e r u h a (casula.) Régente ez hosszú, bő köpenyeg volt, melly ke
rek, 's mindenfelöl zárt levén, az embert tetötöl talpig éltakará.
E' ruha alkalmatlan volt, ugy hogy az oltárfinak (minister) kel
lett fölemelni, hogya' pap karjait szabadon mozgathassa ; innen
van, hogy mai nap is az oltárfi (minister) e' sz. ruhát úrfölmuta
tásnál tartani szekta. Idövel e' ruha mind a' két felén fölnyína
tolt, hogya' pap' kezei szabadon legyenek, 's a' miseruha azon
alakot nyerte, mellyet ma látnnk. E' ruha mindenkor a' szeretet'
emlékeztető jeIéül tekintetett , melly a' lélek' élele 's ékessége.
,Uram '" igy imádkozik a' pap, rnidőn e' ruhát magára ölti, ,te
szeretettel bíztosítél minket , hogy igád édes, és terhed könnyü;
adj tehát nekem szereletet , hogy eZIJ1 igát, e' terhet, örömmel
hordozhassam, 's kegyelmedet megnyerjem."
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A' papi miseruhák a' titkok' 's ünnepek' különhségéhez képest
különbösö szinüek. A' fejér szin örömjelül használtatik Krisztus
Jézus' dicsőséges titkainak ünneplésekor, továbbá a' boldogságos
szüz Máriának, a' hitvallóknak (confessor), és szüzeknek ünne
pein; a' kék a' bánatnapokon ; a' zöld, mint remény' jele, a' töhbi
vasárnapokon ; 's a' fekete a' tulajdonképeni gyásznapokon , 's
halotti miséken.

II.

A' SZ. MISÉNEK ALKATRÉSZEI ÉS SZERTARTÁSAI.

Mi s e k e z d e t (Introitus). A' pap az oltár' legalsóbb lép
csőjéhez jövén, keresztet vet magára. Ez emlékeztesse őt, hogy
oz oltárhoz lépni méltatlan, mert bünös; azért töredelmes aláza
tossággal kell neki büneit megvallania , 's vele együtt kell min
den hiveknek vétkeik' bocsánatát Istentől kérniök.

Az oltárfi (mínister) , ki az egész népet képviseli, 's mind
azt imádkozza és feleli, mit a' közönségnek imádkoznia 's felel
nie kellene, a' pappal fölváltva imádkozza a' 42-dik zsoltárt,
mellyben a' koronás látnok (próféta) nyomorúságát pana
szolja, hogy az oltártól és isteni szolgálattöl , vagyis hogy
J erusálemtöl távol van; de egy-szersmind azzal vigasztalja's
buzditja magát, hogy Istentől kegyelmet, segedelmet, 's üdvös
séget fog nyerni.

A' pap és a' szolga mélyen földhöz hajolván, vétkeikről
vádolják magukat (Confiteor). Ezen ima alatt a' szemek földre
szegezvék , mivel a' pap mint bünös, az égre nézni nem meré
szel. Az evangeliomi vámszedő gyanánt, mellét veri; ezzel méltat
lanságát és bánatát jelentvén. Keresztet vet, mivel Krisztus' ha
lálában 's érdemeiben helyezi reményét; 's miután a' nép a' pap'
büneinek megbocsáttatásat kéri, a' pap pedig a' népnek az áta
lános föloldozást (absolutio) adta, fölemeli kezeit a' pap, olly em
ber gyanánt, kit nagy szomorúságában különös öröm ér.
,Uram! ugymond ő, vedd el büneinket , hogy oltárodhoz, 's
szentélyedbe tiszta szivvel niehessünk.r.

Ezen megnyugtató bizodalommal fölmegy a' pap az oltár
hoz, 's azt megcsókolja. E' csók jelenti, hogy Krísztussal a'
bünbánatnál fogva egyesült, 's hogy minden tisztelet- és szere
tettel közelit Krisztushoz. Igy kezdé Jézus is az olajfák' hegyén
önmaga' valóságos áldozatát. A' hünös' alakját ölti magára,
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arczra borúl, halálfélelemmel küzd, és vért izzad. A' bünök
fölötti bánat gyötri szivét, 's föláldoasa szomorú lelkét Atyjá
nak, igazulásunkra.

Mihelyt a' pap llZ oltár' legfelsöbb lépcsőjére hágott, úgy
tekinthetjük öt, mintha az örök Isten' trónjához érkezett volna.
Ha az áldozat nagy ünnepélylyel végeztetik, az oltárszolgák
mindjárt tüzet és tömjént nyujtanak. Ajtatos áldás közt tömjént
hint a' pap a' parázsra, kezébe veszi a' füstölőt, 's megfüstöli
az oltárt minden oldalról. Igya' sz. János' titkos jeleneti köny
vének 5-dik részében emlitett angyalokat, 's huszonnégy örege
ket utánozza, kiknek arany edényeikböl folytonosan füst szaB
föl, a' szentek' imádságait jelentvén.

Ezen tömjénezés külsö jele annak, hogy Istennek a' leg
főbb tiszteletet akarjuk adni, hogy gondolatink hozzá fölemel
kednek, hogy imádságunk trónja elébe füst gyanánt emelkedik,
hogy sziveink a' szeretet által, valamint a' tömjéndarabkák az
égő szénen , egészen föl fognak emésztetní.

Az oltár , és minden, a' mi rajta 's körülötte van? e' füsttel
érintetik .,. mert Krisztus Atyját? a' szentek pedig, 8' hivek, söt
minden teremtmények, Hrisztust , és Krisztus által az Atyát tisz
telik , dicsöltik és magasztalják. Végre maga a' pap is tömjénnel
füstöltetik az egyház-szolga által; 's ezzel arra emlékeztetik,
hogya' hivek' közönsége őt közbenjáréul választá, ki annak ne
vében az egyház' minden imádását és kérését Istennek be
mutatná.

].\'Iost a' pap a' misekönyvhöz lép, '5 magára keresztet vet;
jelenteni akarván, hogy keresztfára fessitett Udvözitőjével egye
sült. Dávid' zsoltáraiból nehány választott helyet olvas, és ezt
ama' fönséges dicsőítő mondattal végzi, mellyet a' hajdani ke
résztények ismertető jelül használtak, a' sz. Háromság' titkában
való hitök' bevallására : .Dícsöség az Atyának, Fhinak , és sz.
Lélek Istennek. r.

Ellkor a' pap az oltár elébe áll, '5 hangosan imádkozza:
,Kyrie eleisen ;" ~,Uram irgalmazz! Krlsztus irgalmazz! Uram ir
galmazz nekünk !r.r. A' nép egyesül a' pappal: 's ugyanezt ismétli
vele. Kilenczszer mondatnak el e' szavall , háromszor a' minden
irgalmasság' Atyjának, háromszor Krisztusnak, minden kegye
lem' kútfejének , háromszor a' sz. Léleknek , mínden szeretet' és
szelidség' kútforrásának.

D i c s é r e t (Gloria). Ha nincs gyász-, bánat-, vagy höjtínap,
akkor a' pap szerit örömmel emeli szavát, elkezdvén az angya
lok' dícséröénekét : ,Gloria in excelsis Deo," - "Dicsö~éga' ma-
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gasságban Istennek. ~~ Az Üdvözitö' születésekor 8' boldog lelkek'
nagy sokasága éneklé e' dicsőítést, Az egyház pedig már a' má
sodik században ígtatta azt az isteni szolgálatha, Teleszforus pá
pa' idejében. A' sz. atyák más dicsöltésekkel hővíték azt. - Vé
ge levén a' dicséretnek , a' par az oltárt megcsókolja, a' néphez
fordul, 's következő szavakkal köszönti azt: .Dominus vobíscum-,
,~Az Úr legyen veletek ;~~ mire az egész keresztény község fe
leli: ,Et cum spiritu tuo; "És ü' te lelkeddel." A' pap megcsó
kolja az oltárt, hogy mindenki megértse , miszerint a' közötte 's
minden keresztény közott létezö szeretet , és közös viszony Jé
zuson alapszik, 's Krisztus' szeretete által áll fön. Udvözlete
ugyanaz, melyly~l Gábriel Máriához, és sz, Pál .minden hivek
hez szölott: ,Az Ur legyen veletek I~ azaz: Az Ur védelmezzen
titeket; az Úr lakjék bennetek; kegyelme, szeretete ts oltalma
legyen veletek. Mire a' nép viszonozza: ,Az Ur legyen a' te
lelkeddel is.' Az Úr világositsa föl elmédet; az Úr'lelke legyen lel
keddel; ezen lélek imádkozzéli benned és veled; ezen lélek hall
gasson meg téged és minket,

A' pap az oltárhoz fordúl , fölemeli kezeit, azokat ismét
összeteszi , 's fölkiált: .Oremus I~ "Könyörögjünk.~~ Arra inti a'
jelenlévö keresztényeket, hogy ezen sz. áldozási órában kéré
söket a' Mindenható elébe terjeszszék , hogy valamint ö kezeit
fölemeli, úgy emeljék föl ök is gondolataikat 's kedélyeiket Is
tenhez, és az Úr' jelenlétét legélénkebben tartsák emlékezetök
hent Valamint ö kezeit összeteszi , úgy ök is maguklia térvén.
minden önkénytes szórakozástól óvakodjanak. Összeteszi kezeit,
mintha a' jelenlevök' kívánatait 's fohászait szedné össze, azokat
Isten elébe terjesztendő. Azért is az egyház' nyelvén ezen
imádság: .Collecta-,~ .Közimádság'c-nak mondatík. Ezen imád
sághan a' pap előadja Istennek az egyház' és hivek' átalános és
kulönös szükségeít. Az imádság alatt szétterjeszti kezeit, mivel
Udvözitönk a' keresztfán érettünk kífeszíteü. karokkal imádko
zott; 's mivel sz. Pál rendeli, hogya' ferfiak imádság alatt tiszta
kezeket emeljenek az éghez. Az imádság Jézus' nevének segit
ségül hívásával végeztetik: ,Kérünk téged,~ igy mondatik min
denkor , .a' mi Urunk Jézus Krisztus által.' Ezt Üdvözitönk tu
lajdon igérete által parancsolá: "nHt Atyámtól nevemben kérni
fogtok, úgymond, mindazt meg fogja adni nektek." Azért min
den imádság ezzel zératik he, tudnillik : azon hatályos Indíto
okkal , mellynél fogva mindent megnyerünk. A' jelenlevők min
den imádság' végével egyértelműleg válaszolják: ,Amen, ~ "Le
gyen meg ;~. azaz: a' mi kívánatunk és ohajtásunk is az, hogy

2
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ezen áldozati imádság meghallgattassék. Sz. Pál bizonyítja, (I.
Kor. 14.) hogya' keresztényeknél már akkor szokásban volt, a'
közönséges nyilvános imádságra "Amenr.r.-nel felelni.

Leeske ; 's evangeliom. A' nyilvános közönséges imádság
után a' sz. irásból olvastatik föl valami hely. Ez majd Mózesnek
könyveiből , majd a' próféták' jövendöléseiből, majd az apos
tolok' leveleiböl vétetett föl, 's mivel a' fölolvasott hely többnyi
re sz. Pál', vagy más apostolok' levelelből volt, azért e' fölol
vasás ,Epistola-,r. azaz: .Levélv-nek mondatott, "Leczkér. pedig a'
magyarban a' latin ,,,Iectior.r.-tól származik, mi annyit tesz, mint:
olvasás. Méltányos volt ugyanis, hogya' hivek előbb az Isten'
igéjél izleljék meg, mellyböl a' lélek él, mielött Krisztus Jézus'
sz. testét és vérét vennék magukhoz,

Miután a'leczke bevégezteték, az oltárf (minister) a' nép'
nevében mondja: .Deo gratias.' "Hála Istennek." Ez által az
egyház tudtúl akarja. adni ama' gyengéd háladatosságot, melly
sziveinkben ébred azon végetlen isteni jóság' szemléletekor,
melly olly különféle módokon nyilatkoztatta ki nekünk az Isten'
igazságát a' próféták 's apostolok által, melly megismerteté ve
lünk annak akaratát, 's olly világosságot derített föl számunkra,
melly minket az örök üdvösség' ösvényén vezérel.

A'leczke' elolvasása után kezdődik a' lépcsőének (Graduale),
vagyis néhány vers azon énekekböl , mellyeket Izrael' fiai u'
templomban áldozás' alkalmával énekeltek. Ez ének lépcsőének
nek neveztetik , mert régente annak elénekeltetése közben ment
föl a' szerpa p (diaconus}, az oltárfiakkal (ministri) , a' tanitó
szék' lépcsőin, hogy ott az evangeliomo t fölolvassa.

Valamint az ó-szövetség' igéretei 's jövendölései előkészü
letek voltak Krisztusnak, a' Messiásnak eljövetelére; úgy a'
leczke 's a' lépcsőének is előkészület az evangeliomnak tiszte
letteljes hirdetésére, melly örömünkre , váltságunk- és meg
szenteltetésünket hirdeti. A' könyv az oltár' jobb szárnyáról a'
balra vitetik; és pedig azért, mivel ezután nem sokára a' hivek
adományaikat raldák oda, t. i. a' jobb szárnyra. A' pap az oltár'
közepére megy; fölemelt kezekkel, 's lehajtott fővel Isten' ke
gyeImeért imádkozik, és Krisztus' áldását, 's töle való kuldeté
sét megnyeri.

Nagy misén a' szerpap (diaconus) a' sz. könyvet kezeibe
veszi, fölmegy az oltárhoz, 's ott azt legnagyobb tisztelettel le
teszi. Az oltár Krisztus Jézusnak jelképe , 's ezáltal elismeri az
egyház, hogy eme' sz. tanírés Krisztusnak tanitása , hogy mi azt
nála keressük, nála laIáJjuk, 's tőle nyerjük. - Tiszta szivvel
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's tiszta ajakkal kell az Isten' igéjének hirdettetnie , 's fogadtat
nia ; 's egyedül csak az Isten tisztíthat meg minket. Senki ma
gától az Isten' igéjét nem hirdetheti; erre isteni küldetés szük
séges; azért a' szerpap térdre borúl, és esedezik e' kegyelemért.
Fölkel, e' sz. könyvet kezeibe veszi, a' pap' lábaihoz borúl, és
alázatossággal mondja: .Parancsolj uram! add áldásodat. ~ És a'
pap összeteszi kezeit, 's megáldja öt e' szavakkal: ,Az Úr le
gyen szivedhen , és szádban, hogy méltólag és illőn hirdesd
evangeliomát ; menj! az Atya" Fiú' és sz. Lélek' nevében. ~ A'
szerpap megcsókolja azálr'ű kezet hála- és szeretethöl, azon béke'
és barátság' jeléül , melly az Isten-ige' hirdetöinek és hallgatói
nak sziveivel , 's Krisztus által Istennel közös, A' szerpap tisz
teletteljesen szivéhez tartva viszi az evangeliomot: mert Isten'
igéjét foglalja magában, melly a' szivet örömmel tölti el; 's az
oltár' minden szolgája követi öt. A' füstölőből szentelt füst száll
föl, mivel Krisztus' tanitása rnindenütt kellemes és üdvös illat
gyanánt terjed el. Égö gyertyák vitetnek elöre , mivel az evan
gelíom' hirdetésekor a' népek, mellyek a' bálványozás' sötét
ségében, 's a' halál' árnyékában ültek, az igazság' világosságát
meglátták; és az átalános vésznek rettenetes éjét az üdvösség
nek vidám napja váltá föl; és az Isten' igéje nekünk is ama' vi
lágosság, melly minden embert megvilágosít, ki e' világra jő. 
A' szerpap (diaconus) a' híveket ama' közenséges üdvözlettel:
,.Az Úr legyen veletek ," üdvözli; mintha mondani akarná: Az
Úr jő, fogadjátok szavát úgy, mint önmagát; ő legyen veletek,
bennetek, ö !lyissa meg füleitek- és sziveiteket. ~Iire a' nép
válaszolja: "Es a' te lelkeddel ;"r. világosítson föl téged, tanitson
minden igazságra, hogy mi azt tőled mindcn változtatás és meg
hamisitás nélkül halljuk. Az oltárnál álló pap és a' nép az Isten'
igéje iránti szerétethűl az evangeliom felé fordulnak. Ekkor a'
szerpap fölkiált: "Sequentia sancti Evangelii;" .Hallgassátok a'
szent evangeliom' szavait.' Erre míndnyájan fölkelnek, és
mondják: "Dicsőség neked, óh Urunk !r.c. (Ezen örvendetes hir
ért.) E' szavaknál a' szerpap az evangeliomos könyvre, 's ön
magára keresztet vet; ugyanezt teszik a' hívek is. Az evange
liomot pedig a' kereszttel megjelelvén , ezzel abbeli hitünket
jelenti, hogy ama' szavak valóban a' keresztfára feszített Krisz
tus' szavai. Homlokunkat kereszttel jelelve mutatjuk , hogy mi
az evangeliomot nem szégyeneljük, és hogy semmiben sem aka
runk dicsekedni, csuk a' fölfeszített Jézusban, 's hogy Istentől
kérjük, miszerint tanítása által minket fölvilágosítson, 's mindig
emlékezetünkben maradjon. Szánkat kereszttol jeleljük , jeléül

2*
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annak, hogy mindig készek vagyunk e' hitet nyilván is meg
vallani. Mellünket, azaz: a' sztvet, pedig azértjeleljük kereszttel,
hogy magunkat készeknek mutassuk: szóval és tettel, minden
gondolatink- és cselekedetinkben, n' Krisztus által szivünkbe
írott evangeliomi törvényeket megtartani ; egyszersmind Istent
kérjük, hogy sz. szerétetének tüzét gerjes zsze föl szivünkhen. Ez
után megfüstöli a' szerpnp az evangeliomos könyvet, mintha Jézus
személyesen jelen volna; 's annak jeléül , hogy bensőkép Jézust
Istene 's üdvözltője gyanánt imádja, ki nekünk emez örömhírt
az égből hozá, és hogy az isteni tanttás a' buzgóság' jó illatát
közöttünk terjeszti. Az evangeliom' olvasásakor mindenki áll;
mert mindnyájan az Úr' szolgáinak valljuk magunkat , a' szolgá
nak pedig állva kell ura' parancsolatait fogadni, hogy azokat
készséggel és pontosan teljesítse. Mindenld áll, mivel készek
vagyunk Jézus' tanításának teljesítése- és védelmeséseért mín
dent elvállalni, kint és halált szenvedni; és mivel csak Jézus
Krísstus' tanításának ereje és kegyelme által tarthatjuk fön ma
gunkat, 's ezen erö nélkül hünökbe , 's az örök kárhozathasül
lyednénk.

Az Istentől kinyilatkoztatott íge az egyházi év' Iefolyta alatt
Jézust, mint az emberiség' áldozatát, eledelét és életét, az em
bernek Istenhez ,és Istennek az emberhez való különféle viszo
nyaiban hirdeti.

Jézus már előbb hirdettetett, és váratott (A dven t , az
Urnak eljövetele, Urjövet):

1. Vas á r n a p. Mint szabadító a' földicktöl. 2. Mint töké
letes tanít6 's csudatevő. 3. lUint mennyei követ, bensö békét
hozván, 's a' legmagasztoshat előterjesztvén. 4. Mint az isteni
rendnek, az örök üdvösségnek helyrehozója.

Jézus - Isten - emberiségben jelenik meg, (K a r á cs o n):
a) szentség , b) igazság , c) valóság által.

Jézus ~ királya az új országnak. (Körülmetéltetés.)
Jézus - Id ez országba mindnyájunkat összegyűjt az igaz

ság' világossága által. (V í z k e r e s z t,)
Jézus - királyi minőségben jelenik meg:
1. Va s á rna p (Vízkereszt után): Mint bölcseséget ter

jesztő. 2..Mint mindenhatóan uralkodó az elemeken. 3. A' szel
lemen. 4. A' sorson. 5. Mint lélekre ható tanításaival tevékeny
szeretetét hebízonyítö. 6. Mint Isten' ígéjének gyarapodását
megáldo.

Jézus - megjelenésének czélját az emberekre nézve ki
fejti (előkészület a' böjtre).
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Sepluagesima vasárnap. A' szántóföldet t1s munka
sait kijelöli.

S e x a g e s ima. A' munkásokat és szántóföldet megáldja.
Qu i n q u a g e s ima. A' munka' gyümölcsét, az emberek

től félreismert szerétetét ajánlja.
Jézus - az emberekre vonatkozó czélját teljesíti.
H a mva z 6 s z e r d a. Az erényt a' cselekedet' benső igaz-

sága által megalapítja.
es ü t ö r t ök, Azt, odaengedö hit által megasenteli.
p é n t e k. Szerétet által tökéletesíti.
Sz omb a t. Határtalan bizodalom által teljes tökélyre

emeli.
Jézus - az emberek' legfönségesebb példánya:
Böj t' I-sö vas á r n a pj a. A' szellemnek az érzékiséggel

vívott harczában.
H é t f ö. Az Istenhen tett jót érdemesnek nyilvánítván.
Ke dd. Szellemi íntézet-, isteni szolgálat- és templomért

buzgólkodván.
S z e r da. Az Istenhez való gyermeki viszonyunkat a' lé

lek' újjászületése által visszaállitván.
es ü t ör t ö k. Ezen gyermekiséget hit által valósítván.
p é n t e k. Az isteniekkel nem egyezö emberi rendeleteket

éltörülvén.
S z o mb a t. Érzék fölötti mödon szinét változtatván.
2. Vas á r n a p. Jézus - Istennek fia, tiszta szentségben.
H é t f ö. Ki mennyböl jö.
Ke dd. Erény által az érzékit a' mennyeihez fölemelni,
Sz e r da. Alázatosság által az érzékek' szolgaságából a'

szellem' szabadságához vezetni.
es ü t ö r t ök. Az érzékiség' következményeínek elöadása

által az érzék fölöttit uralkodóvá tenni.
p é n t e k. Elleneink' gyengéit kimutatván, az erényt meg

erősíteni.
S z o ID b a t. Az erényhezi visszatérést lehetö-, és ösztönö

zövé tenni.
3. Vas á r n a p. Jézus - védelmezi a' szentet a' szentségtelen'

ellenében.
H é t f ö. Küsdésben az üldözést kikerülvén.
Ke dd. Kimélet- és szerétettel harczolván ellenségeivel.
S z e r da. Képmutató és érzéki hit ellen kikelvén.
es ü t ö l' t Ö IL A' népnek balitéletei ellen küzdvén,
p é n t ek. A' pártvélemények -ellenfüllépvén.
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s z o m b a t. A' kárhoztatási vágyat rosszalván.
4. Vas á r n a p. Jézus - az emberek' jótevöje:
H é.t f ö. Az igazságért, - az Isten' országaért buzgól-

kodván. ,/
K e d d. A' jótevöséget az igaz hit' kellékévé emelvén.

l S z e r d a. A' háládatlanság' és üldöztetés' veszedelmével ösz
szekötött jótevöségre is példával oktatván.

~.es ü t ö r t ö k. J ötevöségre ott is, hol az emberek közönsé
gesen visszavonúlnak.

m. p é n t e k. Annál inkább, ha barátság és szerétet köve
telik azt.
~S z o m b a t. Jótevöségre az Atya' szellemében.
; 5. Va s á rn a p. Jézus - az emberek' szabadítója, kit az

Atya küldött.
H é t f ö. Szabadítója, a' sz. Lélek' elküldése által.
K e d d. Azon Lélek' elküldése által, melly a' világ' szelle

mével ellenkezik.
S z e r d a. Ki az Atyával egy.
es ü t ö r t ö k, Ki tevékeny és munkás szerétetben nyilat

kozik.
p é n t e k. Ki a' világi szellemtől megvettetik.
S z o m h a t. De a' ki egykor diadalmasan fog gyözedelmes

kedni.
V i r á gv a s á r n a p. Jézus - áldozat, ld magát elégtételül

odaadja.
H é t f ö, K e d d, S z e r d a. Ki szenvedés által halálra készül.
es ü t ö rt ök. Előkészület a' halál' áldozatára.
p é n t e k. A' Megváltó' halála.
S z o m b a t. A' Megváltó' diadalma.
H u s vé t vas ft r II a p. Jézus - vezérlönk az életre.
H é t f ö. Tanubizonyságot tesz életéről.
1. Vas á r n a p. A' hivöknek békét hoz. 2. Mint pásztor,

juhait összegyüjti. 3. Szenvedés által próbál, hogy azután örök
ké boldogítson. 4. Vígasztal, a' jövőre utalván. 5. Az Atyához
igazít, ki holdogítani akar bennünket.

Mennybemenetel. Jézus t-- Atyjához megy.
Vas á r n a p. A' sz. Lélekért könyörög.
Pü nkö s d va s á rn a p. A' sz. Lelket küldi.
H é t f ö. Azt, az igazság által kinyilatkoztatja.
Szentháromság'vasárnapja. - Jézus egy az Atyá-

val, éf sz. Lélekkel, - ö lsten, - és legföbb lény.
Urnap. Jézus - az élet' kenyere. 2. Vasárnap. (Pün-
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kösd után.) Szeretetben közlí magát. 3. Az öt' elfogadókat bol-·
dogítja. 4. Áldásában részesít, 5. Igazol 's kiengesztel. 6. Kö
nyörül és föntart. 7. Gyümölcsöz. 8. Jutalmaz. 9. Int. 10. Bensö
szentség után törekszik. 11. Az érzékiség' kötelékeit megoldja.
12. Szeret. 13. Segit. 14. Fölemel. 15. Isten' magasztalására
buzdít. 16. Emberi törvényeket tökéletesít. 17. A' legföbb pa
rancsot adja előnkbe. 18. Az emberi gyarlóságot megbocsátja.
19. Az emberi gonoszságot megveti. 20. A' gyermeki bizalmat
kihallgatja. 21. Megismert hibát elenged. 22. A' lényegest a' nem
lényegestől megkülönbözteti. 23. Az elhagyottakat segíti. 24.
Közönséges veszélyben ~ közönséges üdvöt eszközöl.

Miután az evangeliom fölolvastatott ~ a' pap azt áhitatosan
megcsókolja. Ezen tisztelet illeti az örök ígazségot, melly ne
künk hirdettetett ~ és a' nyert kegyelemért tartozó szeretet- és
hálának nyilvánitása ; mert az evangeliomban az irgalmasságok'
telje hirdettetik. Ezen csók tehát a' kiengesztelést jelentí, 's ezért
sóhajt föl a' pap e' csókoláskor bánat- és szeretettel: .Oh l bár
büneink az evangeli om' igéretei szerint eltörultetnének!'

Az evangeliom után ~ mellyel a' legrégibb idökben sz. be
széd volt egybekapcsolva, a' ~H i t vall á s~ (Credo in unumDeum,
~~Hiszeli egy Istenben~~) mondatík. A' sziv evangeliom által hisz,
és ez igazol; a' száj hitvallást téve vall ~ és ez boldogít. A' hit
vallás' kezdetekor a' pap kezeit az oltárra teszi ~ éghez emeli,
és szivén ismét összeteszi azokat. Krisztustól nyerjük hitünket,
ld oltárunk 's áldozatunk, Öröm-~ és háladatossággal telve égfelé
emeli a' pap ~ honnan nekünk az Atyának örök Irgalmassága, a'
Fiúnak szeretele által, ll' hit' világossága föltunt ~ hova nekünk
világít ~ hova reményünk-, és szeretetünket irányozza. Ezután
összeteszi kezeit mellén ~ mivel a' hitet legnagyobb kincs gya
nánt szivébe rejti ~ azt , mint legkedvesebb zálogot, szivében
akarja megőrizni ~ 's készebb életétől ~ mint hitétől megválni.
-- Mihelyt a' pap a' hitvallás' eme' szavaihoz jő: .Hiszek Krisz
tusban ~ ki értünk emberekért ~ 's üdvösségünkért leszállott az
égbül ~ a' sz. Lélek által szüz Máriától testet vőn ~ és emberré
lett:~ azonnal térdre borúl ~ hogy az angyalokat és a' keleti höl
cseket utánozva ~ a' megtestesülés' titkát imádja. E' szavaknál:
"Es örök életet," keresztet vet magára ~ emlékül ~ hogy ae em
her' fiának jele ragyogni fog az égen ~ ha eljövend megitélni a'
földnek minden nemzetségeit; mídön a' hivőket boldogítani fog
ja ~ a' hitetleneket pedig elkárhoztatni, Végre ~ hogy megvallja,
miszerint az örök életbe, egyedül Jézus' kereszthalálának érde
meinél fogva mehetünk be.
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A' sz. mise' elsö föré8ze, ft' ,Fölajánlás.' (Oft'ertorium.)

A',HitvalIás~ (Credo) után következik a' ,F ö l a j á n lá s.~Ko
vásztalan buzaken-yér 's bor ajánltutik föl vizzel ; de áldozatunk
Jézus Krísztus, ki a' fölajánlottakat mindenható szava által sz.
teste- 's vérévé változtatja. - A' kovásztalan kenyér (ostya)
jelképe a' tiszta szívnek : a' kovászos pedig a' mindennemübün
töl duzzadozó kedélyt ábrázolja. - Az áldozópap, midön a'föl
ajánlásta készül, megcsókolja először az oltárt azon szeretete'
'5 barátsága' jeléül , mellyel Krisztushoz 's általa n' hivekhez vi
seltetik, kiket az "Úr legyen veletek" szent üdvözlettel köszönt;
mintegy mondva: ,Az isteni fölségnek legmélyebb hódolatot teen
dünk, ö, az irgalom' ura legyen bennetek és veletek. ~ Szivbül
jö kivánata, mindenikhez szól üdvözlete; azért terjeszti ki, 's
teszi össze mellén kezeit. És fl' nép köszön ugyanazon szent ki
vánattaI : "És fl' te lelkeddel;" az Ur' lelke legyen benned és
veled is; tegyen méltóvá ezen szent cselekmén)" véghezvitelé
re. Ekkor az áldoz6pap oltárhoz fordulván, valnmelly helyet a'
zsoltárok- vagy más írásokból olvasva imádkozik, mi a' fölaján
lás' kezdetéül szolgál , 's hogy mindnyájan áhitat- és alázatos
ságra gerjedjenek, elöbb még erre buzdítja mindnyájokat, mond
ván: ,Könyörögjünk~! Imával kezdjük tehát, folytassuk és végez
zük áldozatunkat ; szemünk elölt tartván méltatlanságunkat , 's
hogy míndazt , a' mivel bírunk , 's u' mi ránk nézve szükséges,
Isten' kegyelméböl , hittel párosult imádságunk által nyerjük. Az
áldozópap lefedi a' kelyhet, 's az áldozati adományt fölemel
vén, mintha Isten' trónja előtt állna, valamint ez már az ó-szö
vetségben is rendelve volt, jelenti, hogya' magasságbelit tisz
telet és imádás illeti. Ö pedig elismeri büneinek 's fogyatkozá
sainak sokaságát I és érzi igazságát annak, mit sz. Pál tanit
(Zsid. 7, 27.), hogy papjainknak előbb önbüneikért kell ál
dozatot bemutatniok, 's azután n' népért. - Keresztet vet azu
tán a' pap a' bemutatott kenyérrel az oltárkő fölött, jelentvén,
hogya' végbeviendö áldozat nem más, mint Jézus Krisztusnak
megujított keresztáldozata. Keresztet vet, hogy, mint sz. Incze
mondja , magát u' gonosz ellenség' minden kisértete ellen erö
sítse , 's hogy az se a' papnak, se az áldozatnak ne árthas
son. (2. K. 58.) Ezután a' kelyhet veszi kezébe , az odanyuj
tott ampolnáböl bort tölt a' kehelybe, megáldja a' vizet imád
ság és sz. kereszt' jele által, 's belöle keveset u' bor közé ve
gyít. Mi jelenti, hogy 8' nép, melly a' viz alatt értetik, Krisz-
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tussal egyesül. Ez okból tehát, és mivel sz. János (Titk. jel. 17.
f.) ugyanazt tanitja , 's mivel Jézus' oldaláböl , miután a' lánd
zsával átdöfetett ~ viz és vér folyt, vegyít az anyaszentegyház
a' szent miseáldozatkor vizet a' hor közé. Igy tehát e' sz. titok,
lelkünknek Jézus' sz. véréveli legbensöbb közösségél tanítja, és
szakadatlanul ábrázolja emberrélettét; minthogy Ő, mint Isten, em
beri természetünket magára vette, 's igy Istennel oz elesett em
be ri nemet egyeslié. A' kelyhet, mellyben nem sokára az Isten'
egyszülött Fiánalt , megváltónknak vére leend, fölajánljuk, hogy
a' mennyei Atya nekünk kegyelmet és bocsánatot, váltságot és
üdvöt adni méltőztassék. Ezt reméljük, 's kérjük Jézus Krisztus'
kereszthalálánalt érdemei által. - Hogy hitét az áldozó külsü
leg is kifejezze, a' kehelylyel keresztet vet, 's azt az oltárra
helyezi.

Valamint Jézus érettünk önmagát szüntelen föláldozza, ugy
mi is áldozzuk föl neki magunkat. Mindenld testesiűl-Ielkestöl,
szóval mindenestöl, kivánságai-, szenvedélyei-, hajlarnai-, 's mind
annalt elfojtásával , mi Isten előtt visszatetsző, szentelje föl,
és adja magát Istennek által; szivét és ennek szükségeil , testét
és ennek szenvedéseit nyujtsa úldozutul az oltárra.

A' kenyér' és bor' bemutatása után n' pap áhitathdl össze
kulcsolt kezeit Jézus Krisztushani bizalommal oltárra teszi, és
esedezik: hogy fogadná az Isten tetszéssel azon áldozatot, melly
neki az alázatosság' és töredelem' szellemében mutattatik he. Va
lamint egykor Krisztus az olajfák' hegyén bünös ember' alakját
vévén magára, arczra borult, ugy hajol meg a' pap is az Isten'
keze alatt; mert kész mindent tenni és szenvedni , mit az Isten
rendel.

Ezen töredelmes imádság után Iölegyenesedik , és szemeit
fölemelvén, égre tekínt , a' minket megszentelő sz. Lélek után
sohajtozva; kiterjeszti kezeit, és kéri: .áldd meg ezen kenyér
és boradományokat , mellyek Jézus Krisztus' leste- 's vérévé
fognak változni: szenteld meg sziveinket , mellyeket mi neked
töredelmesen és bünbánólag föláldozunk.ro Mig igy imádkozik,
az adományok fölött szentelő keresztjeit vet.

Az ó-szövetség' naponkinti , reggel- és esteli áldozatakor
egy pap állott a' szentélyben , 's az arany füstölő-oltáron füstölő
szereket égetett; az előcsarnokban leölt bárány pedig véres ál
dozatul égettetett meg. Ezen előkép után az ünnepélyes isteni
szolgálaton, az egyházi szolgák a' papnak füstölőt nyujtanak, Id
abba tömjént hint; azután háromszor kereszthen megfüstöli az
áldozati kenyeret és bort, vallván hitét a' sz. Háromságban ; az
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Atyában, Idnek az áldozat szánva van, a' Fiúban, ki áldoza
tunk, 's a' sz. Lélekben, kinek erejével az megujíttatík, és nem
sokára ugyanazon áldozat leend , a' mellyet Krisztus a' keresz
ten végbevitt. Azután a' kehely körül Iegyinti a' füstölöt , két
szer jobbról balra, 's egyszer halról jobbra, jelentvén szívé
nek kére Imét, hogya' község' könyörgése és áldozata Isten'
elébe jó illatként szálljon föl, és hogy sokszerü könyörgésünk
után Isten' kegyelme ránk áradjon.

Elikor a' feszület, ereklyék, szög letek , az oltár' fölülete
's előrésze füstöltetnek meg, minden az Istenre vonatkozóhig ; va
lamint ezt a' trienti zsinat mondja: "A' tisztelet, mellyel a' ké
pek iránt viseltetünk ,oIlyképen vonatkozlk az általuk ábrázol
takra , hogy Krisztust imádjuli , és a' szeuteket tiszteljük, mi
dön az öket ábrázoló képeket csókoljuk, vagy mikor előttük
térdet hajtunk ;"" tehát a' megfüstöléskor is. A' megfeszített Jé
zus' ábrázolatát legnagyobb tisztelet illeti, neki tartozó imádá
sunkat háromszoros füstöléssol fejezzük ki. Az Isten' szentei,
kiknek maradványait, . ereklyéit ott tiszteljük , a' szentség' jó
illatát terjeszték éltöliben , 's bennök az Isten' barátit tiszteljük,
a' Jézus' vérével megváltottakat , és boldogul kimultakat ; tisz
teljük a' nekünk szóló példát, és kérjük öket, esedezzenek ér
tünk. Az oltár tiszteletünk' tárgya, mert azon n' szent áldozat
vitetik véghez, és a' megfüstölés lírisztus iránti tiszteletünk' ki
fejezése, ki oltárunk, és áldozatunk. Az áldozó pap is megfüs
töltetik, azon tisztelet' jeiéül, mellyel sz. hivata Iának tartozunk;
a' többi pap pedig azért, mivel az áldozat' ereje mindenkire
kiterjed, 's annak hatása, és a' belöle nyert kegyelem, vala
mint a' tömjén' balzsam-illata mindenkire terjed, mindenkit
éleszt. - ~Iost az oltár' jobb oldalára lép a' pap, és megmossa
kezeit; nem egészen, hanem csak újjai' végsö részeit. Ez rá
nézve, mint sz. Tamás mondja , fontos tanítás; mert arra em
lékezteti, hogy az áldozatot bemutatandó mindenek előtt a' súlyos
bünöktöl tartozik tiszta lenni, úgy, hogy lelkismeretének csak
egyedül az elkerülhetetlen emberi gyengeségek- és tökéletlen
ségektöli megtisztulásra leg-yen szüksége. Mit a' pap külsőleg
cselekszik, azt mi bensőleg vigyük véghez; mossuk meg szive
inket töredelmes könyeinkkel ; mert hisz épen most tettük az ol
tárra, és szenteltük föl az Istennek, adományunkkal együtt. Tisz
ta legyen az áldozat, melly a' legfiszt:íbb- 's legszentebbnek
mutattatik he. Arra int hermünket az egyház e' külsö cselek
mény által.

Ezek után a' pap összetett kezekkelaz oltár' közepére jön
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csolt kezeit az oltárra teszi; mert bizalma teljesen Krisztuson
alapszik, 's a' hivök' földi közönségével a' mennyországit hívja se
gédül, hogy velünk 's érettünk magukat Istennek bemutatván,
érettünk Isten előtt esedezzenek. Öngyengesége - és bűnössé
gének érzete mondja a' papnak, mikép ö nem méltó e' szent he
lyen állni; azért megalázza magát Isten előtt , 's valamint elöbb
az éghez, ugy most testvéreihez folyamodik szószőlásért. A'
Megváltónk iránti hála 's tisztelet' jeIéül megcsókolja az oltárt,
's összetett kezekkel, alázattal fordul a' néphez, 's kiterjesztvén
kezeit, mint olly ember, ld fontos dologban könyörög, mondja:
"Orate fratres ,.r. .Könyörögjetek feleim ! hogy ezen áldozat,
melly úgy enyém, mint tiétek , Isten előtt kedves legyen.' E'
közben egészen megfordul, mintha az egész egyházban körül
akarna járni, mindenkihez járulni, mlndenkit kérni, hogy egye
sítse vele könyörgését, 'S u' nép azonnal eme' könyörgéshez
kezd: .Susclpíat Domínus' 'stb. "Az Ur vegye föl kezeidböl ezen
áldozatot, nevének tisztelete- 's dicsőítésére, a' mi 's egyházunk'
[avára." Mire a' pap mondja . "Amen;r.· azaz: ,Legyen meg, a'
miért könyörögtetek.' Az oltár felé fordulván, épen ugy, mint
egykor Krisztus a' keresztfán mennyei Atyjához, kiterjesztett
karokkal csendesen imádkozik , hogy ezen áldozatot elfogadni,
kegyelmét 's irgalmát.nekünk adni méltéztassék. Jézusban, mint
a' mennyeí Atya' jobbján lévő küzbenjárúnkhan bizakodván,
imádkozik, és bezárja könyörgését: .a' mi Urunk Jézus Krisz
tus által, ld hasonlag , mint Isten, veled, és a' sz. Lélekkel
egyetemben él, és uralkodík.' Bizodalma, Jézus által irgalmat
és szerétetet nyerhetní , élénkebb lesz; többé szivébe nem
rejtheti, azért hangosan énekli az utolsó szavakat: .Per omnia
secula seculorum :' ~,Öröldiön örökké." .Amen'<-t viszonoz a'
nép. Valamint a' testnek életereje a' lélektől van, úgy nyeri a'
lélek is erejét egyedül Istentől, lstennek ezen erejét kivánja
most a' pap a' szokott üdvözlettel: "Az Ur legyen veletek." A'
nép megköszöni e' szent viszontkivánattaI : "És a' te lelkeddel."
Igenis kivánjuk , hogy Isten a' te, 's a' mi lelkünket világositsa
föl. Ezen üdvözletkor nem fordul a' pap a' néphez, mint máskor
tenni szokott , mert imádságában annyira magába vonult, hogy
külérzékeít sehova sem forditj a , mintha már a' 1\'Iagasságbeli'
trónja előtt volna. Oda kell szlvünkuek is szárnyalnia , aiért
hivja föl a' pap hiveit : .Sursum corda', "Szivünket föl!" El kell
vonnunk sziveinket minden földítől , minden haszonhllan és hiú
gondolatot eltávoztatnunk , kedélyünket Jsten- és végetlen ja-
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vaihoz emelnünk. E' szavaknál a' pap szemeit 's kezeit ég felé
emeli, míntha lelkének röptét kívánna követni. A' nép ugyan
illy szent hangulatban felel a'papnak: "Habemus ad Dominum."
,Emeljük az Úrhoz." A' pap összeteszi kezeít , 's fejét alázatos
ságból meghajtja, mintha az isteni fölség' fényét meglátta volna:
.Gratias agamus Domino Deo nostro ;' "Adjunk hálákat Urunk
Istenünknek !~~ Hálás szivvel felel a' nép: "Méltó 's igazságos!"
Kötelességünk, és sziveink' sugallata; mellyet szeretettől lelke
sitve követünk. Most fejét fölemeli, örvendezésének jeléül kar
jait kiterjeszti, vidám szivvel kezd ünnepélyes hangon az egye
temi hálaadáshoz. (Pracfutío, Elömíse.)

Ezen előkészületi, 's hálaadási könyörgés gyakran válto
zik. A' nagy ünnepeken azokban megemlittetnek a' titkok, mely
lyek ünnepeltetnek. - Jézus Krísztus által háramlik ránk Istentől
minden jótétemény; általa térjen vissza minden hálánk is az Is
tenhez; általa magasztalják Istent az égi erők 's hatalmak. Hogy
ezen égi seregekkel, kik társaságukkal az emberi gyarlóság'
fogyatkozásait pótolják, dicsöltésünket egyesithessük , 's velök
az isteni fölség' trónja elébe [árulhassunk, őt magasztalandók:
ezért esedezik n' pap. Fölkiált az ég' lakóival: "Szent, szent,
szent a' seregek' Ura Istene I~· Ezen szeráfi magasztaló éneknél
összeteszi kezeit u' pap, mélyen lehajtja fejét, minthogy ugy
szélván az angyalok' karaival Isten' trónja előtt áll, 's az örökkön
örökké élőt imádja. Az oItárfi (minister) csenget, jelt adandó,
hogy mindnyájan hangoztassák az angyali magasztaló éneket,
melly az egész kartól énekeltetik.

A' sz. mise' második förésze, az Urfölmutatás.

~Iost kezdődik a' misének azon része, mellyben a' minden
kor tiszta áldozat vitetik végbe. ,K á n o n'<-nak (szabály) nevezte
tik, mert a' szent áldozat' bemutatás-módjának szabályait fog
lalja magában. Hogya' pap, midön most Isten előtt egyedül áll,
magába vonult kedélylyel , vele legbensőbben egyesülhessen,
rendelte átalában az egyház: hogy az áldozár ezen imádságot
egyedül és csendben végezze. Valamint az ó-szövetség' főpap
jának csak egyedül volt szabad a' szentélyhe menníe , 's a' hün
törlő áldozatot bemutatnia, mig a' nép az előtérben álla 's imád
kozék: úgy illő, hogy az áldozópap n' föláldozáskor csendben,
egyedül végezze az egyház rendelte imát, 's a' nép csendes áhi
tattal szentelje , 's imádja a' megváItás' nagy titkát.

A' pap mindjárt kezdetben ég felé emeli kezeit, lelkét a'
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Mindenható' trónjához irányozza; bünbánat és alázat' szellemé
ben csókolja az oltárt, mint azon helyet, mellyen nem sokára
áldozatunk Krisztus Jézus' szent teste fog feküdni. Háromszor
vet keresztet a' kenyér és bor fölött, megszentelés' jeiéül, t. i,
hogy ezen áldozati adományok ElZ Atyának szentelvék , hogy
áldozatunk Krisztus Jézus, és ezen áldozati adományok a' szent
Lélek' szeretete és mindenhatósága által nem sokára a' kereszten
érettünk meghalt Jézus' teste- 's vérévé fognak változni.

Valamint Krisztus u' kereszten kiterjesztett kezekkel imád
kozott, 's magát mindenekért föláldozta; úgy imádkozik most a'
pap is mindenkiért; kiterjesztett kezekkel keresztet képezvén.
Valamint a' szükölködö , kezét a' felé nyuj tja , ki neki valamit
adni szándékozik: úgy emeli föl ö is kezét bizodalommal a' men
nyei Atyához.

A' szentséges áldozat' bemutatásakor a' pap az egyház' bé
kéje- 's a'világ' nyugalmáért, a' fejedelmek-, népek-, betegek-,
szomorkodók- és mindazokért imádkozik , kik különösen isteni
segedelemre szorúlnak. De meg nem elégedvén azzal, hogy
mindenkiért imádkozott, most még azokért esd, kiknek üdve kü
lenösen szivén fekszik, 's kik magukat imádsága- és ezen áldo
zatába ajánlottálc Mellén összeteszi kezeit, 's az előtte levö fe
születre tekint; mivel csak Jézus' bőséges érdemei által remél
kegyelmet és megváltást. Ha mindjárt nem nevez is mindenkit:
(ki is tehetné azt?) mindazállal .mégis mindenikért történik az
imádság és áldozat; 's ha a' szent misén mindnyájan hittel és
áhitattal vannak jelen, ha azt mindnyájan maguk 's embertár
saik' lelki 's testi javáért mutatják be, ugy mindnyájan és min
denki különösen fogunk szivünk' fogékonysága szerint az áldo
zat' édes gyümölcseiben részesülni. 1VIiután a' pap a' mennyeí
Atyához esdett, hogya' küzdö egyháznak békét és oltalmat, a'
püspöknek buzgalmat és éberséget, a' fölkenteknek hatalmat és
eröt , a' hivöknek kegyelmet és üdvöt adjon, az ég' szenteivel
egyesül, rájok emlékezteti mind magát, mind pedig a' népet.
Áldozat alatt nekik tett tiszteletünk abban áll, hogy Istenhez in
tézett könyörgéseinkben megnevezzük öket, Istennek az általuk
kivívott diadalmakért hálát adunk, és alázatosan esdünk, hogy
azok' szószólása által hallgasson meg minket.

Erre kezeit kiterjesztve, a' kenyér- és boradományok fö
lébe tartja; mint az ó-szövetségi (l\Iózs, Ill. k. 4.) áldozónak
kezét a' föláldoztatandö állat' fejére kelle tennie; megvallván ez
állal, hogy az Istennek élet- és halállal adós, és hogy önmaga
helyett akarja azon állatot leölni, Épen úgy terjeszti ki az áldo-
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zópap is kezeit az áldozati adományok fölött, 's ez által meg
vallja, hogy ő 's mínden ember bűnös , és képtelen bűneiért Is
tennek eleget tenni, 's magát az örök halál' büntetésétől meg
menteni; hogy szent áldozatra van szükségök ; hogy ő és min
den hivő részesül ezen áldozatban, 's hogy ezen adományok
azonnal Jézus Krisztus' legszentebb áldozatává válandnak. Ki
terjeszti kezeit az adományok fölött, 's igy minden büneínk' vi
selését ezen áldozatunkra , Jézus Krisztusra halmozza, ki hüne-
ink' terhét magára vévc hordozta, 's általa az Atyához elégtétel
és bocsánatért esedezik.

Azután könyörögve összeteszi kezeit, keresztet vet az ál
dozati adományok fölött, a' sz. Háromságot kérendő, hogy ezen
nagy titkot vigye véghez, és áraszszon ránk eme' legszentebb
áldozat által minden áldást és kegyelmet; keresztet vet külön a'
kenyérre 's külön a' borra, megvallván a' felőli hitét, hogy ezen
kenyér nem sokára ugyanazon testté, melly a' keresztfán meg
halt, 's a' bor ugyanazon vérré változik, melly Golgotán a' ke
reszten folyt. Fölemeli kezeit, 's összekulcsolja azokat szive fö
lött, áhitatosságát , melly lelkét átözönlí , megujitandö. Most
történik a' szeretet' legnagyobb csudája; áh legyünk mi is az
áhitat' csudaképe !

Az áldozópap a' kenyeret kezeibe veszi, mellyeket előbb
a' legszentebb iránti tiszteletből megtörült , fölemeli szemeit az
ég felé, megáldja keresztvetéssel a' kenyeret, mélyen megha
jol az oltár roiou, 's mondja azon szentséges szavakat, mely
lyeket Jézus az utolsó vacsoránál mondoLt : - "Vegyétek, és
egyetek ebből mindnyájan , mert ez az én testem ," - 's mely
lyek az lsten' mindenhatósága és szcretete által az áldozópap'
szájában ugyannzon erővel hírnak.

A' mint a' pap Jézusnak ezen szentséges szavait kimondot
ta, térdre hull, 's imádja Jézus' szentséges testét; leborulva föl
dig alázza magát az isteni titok elött ; azután fölegyenesedik, 's
fölemeli magasra Jézus' testét; éghez emeli a' világváltságot , az
önmagát föláldozta fiút az Atyához, hogy büneinket elfeledje,
imádásunkat elfogadja, és sziveink' áldozata kedves legyen előt
te. 'S a' térden álló nép mélyen lehajtja fejét , mellét veri, irga
lom- és kegyelemért fohászkodik , imád, és megvallja , hogy
nem kenyér többé, hanem Jézus' teste, ld egykor a' kereszten
érettünk elvérzett, 's most magát számlalan hüneinkért vér nél
kül áldozza föl ismét.

A' kenyér' átváltozása után lefedi a' pap a' kelyhet, és azt
teszi, mit [l' sz, apostolok szerint Krisztus cselekedett. Mondja:
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"Vegyétek, és igyatok ebből mlndnyájan, mert ez az én vérem
pohara~,~a' hit' titka, melly érettetek fog folyni a' hünök' hocsá
natára; 's valahányszor ezt cselekedni fogjátok, az én emléke
zetemre cselekedjétek!" Eme' szentséges szavak után ismét tér
det hajt, imádja Jézus' szentséges vérét, 's ég felé, az Atyához
emeli az egykor érettünk elfolyt vért, hogy eme' szentséges
vérre tekintve, irántunk irgalmas legyen, hogy büneinket mos
sa le szent fia' vérével. 'S a' nép öt térdelve imádja, vallja hi
tét, veri mellét , 's Jézus' vére által az Atyához kegyelem- és
irgalomért esd.

Már az ó-szövetségi áldozatoknál is ugy találjuk , hogy Is
ten' parancsolatára az adományokat, mellyek bemutattattak, a'
papoknak ég felé kellett emelni-, és Isten' szine elébe tenniök.
Igy mutatjuk be mi is hivöi bizodalommal Jézus' sz. testét és vé
rét, a' mi áldozalunkat, a' mennyeí Atyának; ,'s teszszük azt, mit
Jézus a' mi áldozatunk tett, midön a' nép' sokasága előtt a' ke
resztfán fölemeltetve , magát Istennek bemutatta. - Most meg
emlékezik maga" 's a' hivök' nevében, isteni lUegváltónk' szen
vedése- és halála-, föltámadása- és mcnnybemeneteléröl ; 's a'
legszentebb títkokat , mellyeket a' vérnélküli oltáráldozatban is
mét megujitottunk, a' mennvei Atyának bemutatja, mint Jézus
parancsolta, hogy azt emlékezetére cselekednők. Az imádság'
végén keresztet vet háromszor a' sz. test és vér fölött közösen,
azután ismét egyet külön a' sz." test, és egyet külön a' sz. vér
fölött. Ekkor bemutatja a' mennyei Atyának az ur Jézus' meg
ujitott keresztáldozatát; azért a' szentséges áldozatra keresztet
vet, nem megáldás' jeiéül, mint az átváltozás előtt: mert semmi
sincs már ott, mit megáldani, és szentelni szükség lenne; mivel
Krisztus önmaga minden áldás- és szentségnek szerzője van je
len; hanem keresztet vet Jézus' haláláróli megemlékezése-, és
hite' nyilt bevallásának jeiéül; hogy t. i. ezen tiszta, szent és
szeplötelen áldozat, meII y most az olláron van, ugyanaz, melly
egykor a' keresztfán véresen vitetett véghez; hogy áldozati
adományaink Isten' szeretete és mindenhatósága által ugyan
azon test- és vérré változtak , mellyet Jézus megváltásunkra ál
dozatúl mutatott be. Esedezik az Atyához, hogy áldozatunkat,
mellyet önmagunkban Jézussal és általa bemutattunk, jótetszés
sel fogadni, 's nekünk nyomorult hunösöknek irgalmat és váll
ságot adni méltóztassék ; nem méltatlanságunkra , hanem fiára
Jézus Krisztusra, n' szövetség' angyalára (}'Ial. 3, 1.) tekintvén,
ki részt vesz a' nagy és örök tanácsban, ki Atyja' akaratát
tökéletesen teljesíti.
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l\'lível Krisztus Jézus önmagát áldozza föl, azért az egyház
mindenkor meg van gyözödve ~ hogy ezen áldozat teljes hatásu
mind az élök-, mind a' holtakra nézve. Azért megnyílik szere
tettel az áldozó' szive ~ azokra gondol, kik a' földi életből ki
költöztek ~ és igy imádkozik: ,Emlékezzél meg Uram! szolgáid
és szolgálóidról : N. N. kik előttünk kimultak a' hit' jelével ~ és
most szunnyadnak a' héke' ölében.' Ekkor összeteszi kezeit, 's
név szerínt emlékezik azokról ~ kik neki különösen ajáulvék,
vagy hálából 's részvétből öt érdeklik. ItIilly j6 az lsten, ki ne
künk lehetövé tette, hogy még azoknak is a' más világon segít
ségökre lehessünk kik itt a' mulandóság' zaja közt megfeled
keztek róla, büneikért Jézus' érdemei 's ön jó tetteik által bűn
hödni.

Most eszébe jutnak az élők' szükségei ,' ön 's mások' bünei.
Azért megalázza magát ~ mélyen lehajtja fejét, mellét veri ~ 's a'
töredelmes vámszedövei fölkiált: ~~Uram! légy kegyelmes ne
künk bűnösöknek." - lUig Jézus' személyében szólott, mig az
áldozat' jelességéről elmélkedett, csendben imádkozott; de a'
mint ön és mások' vétkeire gondol, a' mint ön és mások' vétkeit
bevalija ~ akkor már hangosan beszél. lUindenldnel[ kell azt hal
Ianí , mindenkinek, önbüneit megismervén ~ föl kell vele kiálta
ni: ~Légy kegyelmes nekünk bűnösöknek , kik irgalmad' höségé
ben bízunk; adj részt egykor apostolid' és vértanúid' társaságá
han.' Az átváltozás előtt a' pap a' szenlek' szószólásaért esede
zik, átváltozás után pedig a' boldog túrsaságukhani részesülhe
tést kéri,

lUindellt·~ mit az áldozópap az átváltozás előtt egész eddig
tőn, mintegyazonegy fogalomha kapcsol, midőn háromszor ke
resztet vet Jézus' teste 's vére fölölt ~ mondván: ~A' fölfeszített
Krisztus állal nem szünsz meg minden jót miveIni ; általa meg
szentelted a' kenyeret és bort, 's áldozatúl rendelted; általa ezen
áldozati adományokat megelevenítetted: minthogy azok már nem
kenyér és bor, hanem Jézus Krisztus maga ~ ld él, és soha meg
nem hal; állala áldod Illeg ezen titkokat.' Minden~ a' mink csak
van ~ maga ezen legszentebb áldozat is ~ mindaz ~ a' mi nekünk
szükséges ~ Krisztus állal van az Atyától; miért is köszönettel,
hálával, tisztelet- és dicsőítéssel tartozunk neki, mit iránta is
mét csak Jézus által hizonvíthatunk be. Azért most, miután előbb
térdhajlás által imádta a' l"Iagasságbelil ~ tisztelettől remegö ke
zeibe veszi a' szent ostyát , háromszor keresztet vet a' kehely
fölölt, és kétszer önmaga 's a' kehely közt, 's e' közben mondja:
~,Altala? vele 's ö benne legyen neked Atya mindenható lsten,
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a: sz. Lélekkel egyetemben mínden tisztelet és dicsöség." 
Altala, mert közbenjárónk és Udvözítőnk ; vele, mert egymi
voltu Istenünk az Atyával; benne, mert áldozatunk és lényeges
isteni-tiszteletünk. Eme' szent imádság közben, a' szent ostyával
háromszor vet keresztet a' kehely fölött; mert ekkor Krisztus
háromszor említtetik , ki egyedül szenvedett érettünk, meghalt
és magát föláldozta: hálánk és bizodalmunk egyedül Jézus' ke
reszthalálán alapulván. Az Atyának és sz. Léleknek, kik Jézus
által minden kegyelmet adnak, csak Jézus által mondhatunk M
lát és magasztalast. Azért e' sz. nevek' említésekor is, a' sz.
ostyával Jézusnak, a' megfeszítettnek emlékezetére, kereszt vet
tetik. Végre eme' szavaknál: "minden tisztelet és dícsöség ,"
magasra emeli Jézus' IZ. testét és vérét, hogy mintegy meg- és
bemutassa a' mennyei Atyának ön egyszülött fiát, ld lsten' nevét
megdicsöíteUe. (Ján. 12, 28.)

• Miután a' misézö pap a' csendes misét (Kánon) bezárta,
buzgó imádsága-, hálája- és isteni magasztalásának utolsó sza
vait, az "örökkön örökkét ," hangosan elmondotta, 's a' nép
ezt örvendő ,Amenio-nel (melly itt annyit tesz, mint . az Atyának
és sz. Léleknek Jézus által legyen minden dicsöség,) viszonozta
volna: mind a' nép, mind a' pap áldozásra készül. Közösen mond
ják el az Ur' imádságát, szíveiknek mintegy legközelebbi elökészí
téseül a' mennyei táplálékra. Az áldozár eme' fönséges imát
hangos sz6val imádkozza , mivel közös imádság. Fölhívju mind
egyiket az: "Oremus,"" .Könyörögjünk!' által. E' mellett kezeit
összeteszi ; szivének áhítatát , és buzgóságát kifejezendö. Föl
bátorítva, mondja tovább: "Üdvös parancsok, és isteni útmu
tatás által oktattatva , nierészeljük mondani: ,Pater noster. io Mi
Atyánk 'stb ,'"

A' heledik kérés: "Sed libera nos a malo; szabadíts meg
a' gonosztöl ," mint a' hat előrebocsátottkérelmet magában fog
laló, a' néptől mondatik el. A' pap viszonozza: .Amen'; mert
Krisztus' helyettese; mintha csak Isten' nevében mondaná: ké
relmetek legyen meghallgatva. 1\liután a' mult , jelen és jövő
bajok' elhárításaért könyörgött, kezeibe veszi a' sz. tálczát, ve
le keresztet vet magára; emlékezetül Jézus' kereszthalálára , ld
által esedezünk, és meghallgattatást remélünk. Áhílatosan meg
csókolja a' sz, tálczát, az iránti gyöngéd szeretetből, kinek szent
testét arra teendi, 's a' szent ostyának alája csúsztatja. Kezeibe
veszi az imádandó szent kenyeret, miután azt már térdhajtással
imádta volna, a' lefödött kehely fölé tartja I 's remegö alázaltal
három részre töri. - Krisztus' isteni teste dicsöült , és semmi
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váltosás- és oszlásnak nincs alávetve; mindig egészen marad,
ft' mint halottaiból föltámadott, és dicsöségébe fölment. Csak
külsö , látható alakjait oszthatni részekre. Ebben Megváltónkat
utánozza a' pap, ld vevé a' kenyeret, hálát ada, széttöré, 's
apostolainak osztá. H á r o m részre töri a' szent ostyát; mivel ez
ősrégi szokása az egyháznak, apostolok' idejétől fogva. Egy
részt t. i. magához vőn 8Z áldozár , a' másik részt a' ~helybeni
szentséges vér közé vegyíté , a' harmadik, vagy a' jelenlevő
hívek" kik akkor a' pappal áldoztak, vagy 8' távollévő.bet~ek'
számára tartatott fönt Lobogjon szivünk szerétetlől e' s'zent cse
lekedet alatt, mínt azon két tanítványé , kik Emmauszben a' ~e
nyértörésen (a' halál' jelképén) ismerék öt meg.

Az áldozópap az ostya' egyik részével háromszor keresz
tet vet a' kehelyre, ezen szavakkal: ,Pax Domini sit semper vo...
bíscuml' "Az Úr'békéje legyen mindenkor veletek I"" hogy ben
nünket élénken emlékeztessen Jézus' kereszthalálára, meIlyet az
oltáron ujra ünneplünk, hol ellenségeiért imádkozott, 's magát
mindnyájunkért föláldozta, megadva mindnyájunknak halála által
az Atyávali békét. Szeretettől hevülö szívvel felel a' nép: "És
a' te lelkeddel." Az egész mise alatt Krisztus, mint egy, a' ke
resztfán üdvösségünkért megholt, ábrázoltatott. Mivel azonban
föltámadása által végezte be üdvözltési müvét, azért a' kath.
egyház, melly a' szent misében hálásan emlékezik Krisztus' min
den titkairól, szertartásaiban föltámadását és dicsőségét is em
líti. Valamint a' sirban a' test és lélek isteni erő által egyesült,
és Jézus 'ujra élni kezdelt: úgy egyesíttetnek az oltári-szentségí
külsztnek is, hogy Üdvözítönk bennünk a' belső kegyelem-életet
megkezdje , 's így teste és vére boldog Iöltámadásunk' záloga
légyen.

A' sz. mise' harmadik förésze, az Áldozás. (Communio).

Valamint a' zsidók az érettök bemutatott véráldozattal nem
csak lelkileg egyesültek, hanem valósággal ettek is a' föláldo
zoli húsból, mí, rájok nézve, jele volt az áldozatbani részesülés
nek : úgy az értünk véráldozatúl önmagát adta Jézus is akarta,
hogy mi valósággal enn ők ezen áldozat' húsát; bogy az ezen
imádnndő testbeni részesülés mínduyájunknak örök jelül szol
gáljon, miszerint ő eme' testet magára miértünk vette , 's ál
dozta föl.

Az Isten megtiltotta a' zsidóknak, a' hűneikért bemutatott
áldozatból enni; tanilni akarván ez által őket, bogya' büntöli
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föloldoztatás állatok'vér", által nem esskösöltethetlk. Azon okb6l
kell tehát a' hiveknek Megváltónk' testéből, mint a' hüneinkértí
valódi áldozatból, valósággal enniök, hogy élvezvén azt, meg
ismerjék, miszerint az új szövetségben, Jézus' áldozatával bü
neink' bocsánata Végképen eszközölve lön. (1\'TáL 26, 28.)

Nem elég, hogy kevéssel áldozás előtt lelkismeretét kiki
megvisgálja, szivét büneíböl kitisztltsa: hanem azt erényekkel
is kell ékesítenie. Ez okból taníthennünket az egyház könyör
géseiben élő hitre, töredelmes alázatra, 's leggyengédebb sze
retetre. Eddig a' pap az Atyához mindig Jézus' nevében imád
kozott; most magához Jézushoz irányozza könyörgését. Kezeit
összetevén , felé hajtja fejét, mint Idhez keresztelő szent János
mindenkit illy szavakkal utasít: "Imf' az Isten' báránya II.' Ön, és
minden ember' büneít az Udvözttöre teszi, ki magát husvéti há
rányul oda adta, 's mindnyájunk' nevében irgalomért esd: ,Ag
nus Dei', 'stb. "Isten' báránya, ki elveszed a' világ' büneít,
irgalmazz nékünk Ir.r. Háromszor ismétli e' könyörgést , három
szor veri töredelmesen és bűnössége' bevallásával mellét; mert
a' sziv , melly bünösségét és sok hibáit, de egyszersmind a'
végetlen szeretetet és irgalmat is ismeri, az Istenhez val6 kiál
tásban, jóságának magasztalásában, nem fog lankadni. - Erre
a' pap embertársai' szükségelt terjeszti a' Megváll6nak elébe,
különösen béke- és oltalomért esedezik. Haegyek akarunk lenni
Krisztussal, szent testébeni részesülés által, úgy egységbe kel
lett lépnünk már elöbb egymás közt és Krisztussal is, a' szeretet
által. Az ünnepélyes isteni -szolgálatokon ekkor hékecsökot
szokás adni, ezen szavak' kiséretében: "Az Ur' béltéje legyen
veled Ir.r. melly a' keresztények' egymás közli,'s mindnyájok
nak Krisztussali egységét szépen jelenti.

A' pap vágyva vágy Krisztus után; ámde fél öt méltatla
nul venni magához. Azérd esd: ,Uram Jézus Krisztus! ne en
gedd, hogy szent tested és véred' vétele itéletemre , 's kárhu
zatomra váljék; hanem eszközöld végetlen jóságod' bősége sze
rínt , hogy az Inkább lelkemnek és testemnek erösítésül legyen és
segedelmül.' Most térdet hajt, jóságos Megváltóját még egy
szer külsöleg imádandó; tisztelettel kezébe veszi a' szentséges
testet, és bizodalmasan mondja e' szavakat: ,Az égi kenyeret ve
endem magamhoz, '5 az Ur' nevét segítségül hívom ;' mintha
mondaná: Parancsodra Uram! eszem szent testedet, és iszom
szent véredet, segedelmed- és kegyelmedért esedezvén. - I{j
tiszta előtte, - ki méltó öt elfogadni? Még az egek sem tiszták
előtte (Job. 15.); és mi merészkednénk vele asztalhoz ülni?

a1l-
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Mélyen érzi ezt a' pap, 's azért könyörög töredelmes szivvel:
,Domine non sum dígnus'; "Uram nem vagyok méltö, hogy haj
lékomba jőjj, hanem csak egy szdval mondd, és meggyógyul
az én lelkem Ir.r. Háromszor könyörög, 's háromszor üti mellét,

.bünei' megvallásának 's töredelmenek nagyságában.
Ezen utolsó, Jézushoz irányzott fohászban a' rendületlen

hit imádkozik, a' szeretet , és alázatosság egymással veteked
nek. Érezd szeretö ssiv. a' végetlen isteni dicsőség nem vona
kodik benned lakozni!

Ezen előkészület után, Krisztus' szentséges testével keresz
tel vet magára, előbb még Jézus' áldását elfogadandö, 's azon
hitét még egyszer külsöleg is bevallandö , hogy ez ugyanazon
test, melly a' kereszlen érettünk meghalt; és imádkozza: ~,A'
mi Urunk' Jézus Krisztus' teste őrizze meg lelkemet az örök
életre. Amen." Alázat-, hödolat-, imárlás- és szeretetböl mélyen
lehajtja fejét, 's magához veszi az áldott szentséget.

Ezen pillanatra az egyház semmi imádságot sem rendelt;
mert szö ld nem fejezheti azt, mit ekkor érez az emberi sziv. De
mégis nem míndenkorra marad némán a' szeretet. Miután az Ur'
édességet ízlelte , szent hálaérzetre olvad, és föIIdáIt : "Mivel
viszonozhatom Uramnak míndazt , mit velem cselekedett? Bi
zodalommal fogom az üdv' kelyhét magamhoz venni (a' kelyhet;
mellyben üdvem' ára, éltem' itala, l\legváltóm' vére foglaltatik),
's az Ur' nevét áldani fogom és segítségül hivni. l\Iagaszt:tlva
fogom az Urat segítségül hivni , 's üdvösségemnek minden elle
neitöl megszabadúlok.,r.

Ezen örvendetes vigasz>, és szerétet-ömlengések közt ve
szi a' pap a' kelyhet; keresztet vet a' szent vérrel magára, 's
imádkozik: ~,A' mi Urunk' Jézus Krisztus' vére őrizze meg lel
kémet az örök életre. Amen." Egyesülve Krisztussal, szive
pedig az Isten' lakhelye lévén, milly áhitat, és szerétet özönli
át lelkét! -

A' római szertartáskönyv (Rituale) szerint a' népnek a' szent
mise alatt, mindjárt a' pnp után kell áldoznia, azon okból, mivel
mind az áldozás eIöttí, mind az utána következő imádságok nem
csupán a' papra, hanem minden áldozandóra vonatkoznak.

Krisztus' szent testéneli vétele után, fl' tálcsával a' szent
kenyérszín' maradványait összeszedi az ostya-abroszróI, 's gon
dosan a' kehelybe bocsátja, hogy azokat a' szent vérrel együtt
magához vegye. l\Iit Krisztus az apostoloknak parancsolt, midőn
5000 embert a' pusztában kielégitett, hogya' fonmaradott mor-
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zsalékokat szednék össze, azt tartja szem előtt az egyház is.
Hasonló módon törekszik a' pap a' kelyhet'sujjait is, a' borrali
megöntés által lemosni. Illy mély tisztelettel tartozunk a' szent
ségek iránt lenni.

Miután a' pap száját ~ kezét 's ll' szent edényeket megöb
litette és rendbe hozta ~ kezeit meIIe fölött összeteszi ~ lehajtja
fejét, (legnagyobb tisztelete- és szives hálájának mindannyi ki
fejezései.) 's a' jobb oldalra tér ~ hova a' könyv vitetett, és né
hány helyet olvas a' szent irásból ; mellyekben többnyire az Is
ten' szeretete és irgalma magasztalta tilt ~ mi pedig szeretet- és
hálaadásra buzdíttatunk. Erre az oltár' közepére megy ~ és azt
áhitattal megcsókolja. Ezen csók Jézus iránti szeretetének ~ meg
azon kérésének kifejezése, hogy az Isten mindenki' szivét áhí
tati közös hála- és magasztalásra egyesitse. Ezután a' nép felé
fordul, kiterjeszti felé kezeít , 's a' szokott: ,~Ur legyen vele
tekv- kel üdvözli, 's a' nép viszonozza: ~,És a' te lelkeddel. ~~
Egymásnak az isteni kegyelem' bőségét kivánják, hogy érezbes
sék, milly édes az Ur szeretetében; '8 milly viszonszeretettel és
nagy hálával tartozunk neki.

Az oltárhoz fordul megint a' pap, és mondja: ,Könyörög
jünk l' Azután hangosan imádkozza az egyház rendelte imát, meIly
ugyan mínden nap más, de mindenkor csali hálát foglal magá
ban az Istentől nyert jótéteményekért, 's az élö szeretet', tiszta
sziv', önmegtagadás' és minden isteni erények' kegyelmeért esd;
azt vagy valamolly szentnek érdemei állal ~ vagy közvetlen az
Atya' irgalmától kérve : azonban mindenkor lírisztus ~ a' mi fő
papunk' (Id a' szentek' szentéhe értünk önvére által ment be),
mint Isten' trónja előtti közbenjárónk' nevében. A' nép viszo
nozza: "Amen !'" Az az: igenis, mi osztjuk a' kérelmet. - Elvé
gezvén az imádságot, az oltár' közepére áll a' pap, és hálájá
nak kifejezésére megcsókolja az oltárt, 's a' közünséghez for
dulván, mondja: "Az Ur legyen veletek," 's a' nép viszonozza:
"És a' te lelkeddel." l\'Iintha egymástól búcsút vennének, egy
másnak Isten' kegyelmét kivánják , melly öket soha el ne hagy
ja, hanem állandóan velök maradjon. Azután mondja: .Ite, mís
sa est"! "l\Ienjcteli; vége a' mísének;" 's a' nép viszonozza:
.Deo gratias": "Legyen az Istennek hála !~" Krisztus Jézus köz
benjárói hivatalt képviselt, 's nekünk a' kiengesztelés' és szent
ség' kegyelmét megszerezte. l\'Ienjeteli most békével; elbocsát
lak benneteket, mindezen jótéteményelikel halmozva. Az oltár
hoz fordulván, összetett kezeit ráteszi, 's fejét meghajtja; azon
nagy dolgokra gondol, mellyeket Isten cselekedett velünk, 's
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a' maga gyarl6sógára, mellyeI e' szentséges hivatalt is kezelte,
's milly méltatlan volt eme' szentséges foglalatosságot végezni.
Innen legalázatosabb könyörgése és kegyelemért esdő imája:
hogy Isten az Ő fogyatkozásai miatt isteni kegyelmének árját
vissza ne turtsa , hanem engesztelést, és mindenben áldást ad
jon, valamint neki, ugy minden hívöknek. Abbeli teljes bizo
dalommal, hogy könyörgése meghallgattatott, fölegyenesedik,
kezeit és szemeit égre emeli, a' fölülről jövő áldást mintegy
elfogadandó , mélyen meghajtja fejét, hálája's imádása' j eléül,
hálásan megcsókolva az oltárt, a' néphez fordul, 's hangosan
mondja. .Benedicat vos..." ~,Áldjon meg benneteket a' mindenható
Isten, az Atya, Fiu és sz. Lélek I"" Nem a' pap az, ki ekkor
áld, hanem Isten, a' mindenhatö , kinek semmi sem lehetetlen,
a' szent háromságban egy Isten, az Atya, ki teremtett, a' Fiu,
ld megváltott , a' sz. Lélek, ki megszentelt hermünket. E' köz
ben a' pap keresztet vet a' népre; mert csak az Atya' irgalmá
ból, melly nekünk Jézus' kereszthalálának érdemei által jelen
tetett ki, nyerjük a' sz. Lélek' áldásainak hőségét.

Oltárhoz fordul ismét a' pap, sz. János' evangellemát olva
sandó: "Kezdetben volt az Ige," 'stb. De előbb még mind
nyájoknak az Isten' kegyelmét kívánja : "Az Ur legyen vele
te~;"" 's a' nép a' hitnek ugyanazon világosságát ldvánja neki .
"Es a' te lelkeddel." Azután keresztet vet az evangeliomra , 's
mondja: "Hallgassátok sz. János' evangelioménak kezdetét ;"" 's
a' nép feleli: "Dicsöség neked Krísztus !"" Valljuk szentJá
nossaI a' megfeszített Jézus' ístenségét , 's eme' szent hitvallást
közösen teszszük; és hitünk' jeIéül megjeleli a' pap szent l{e
resztvetéssei az evangeliom' elejét, azután magát; valamint a'
nép is magát: hogy e' szent hiten örvendezzenek. hogy azt vallják,
sziveikben szentül megőrizzék, érzelmeiket és tetteiket szerin
te intézzélc E' szavalmái : "És az Ige testté lön, 's közöttünk
lakozék;" térdet hajt a' pap, 's vele a' hivek, hogy az Atyá
nak testté lett örök Igéjét imádják, önmagukat pedig megaláz
zák , 's előtte porba hulljanak; mert megjelenése a' legimádan
dóbb szeretet, melly emberalakban rejlett, Isten' dicsőségét az
embereknek kijelentendö. Végezetül bensőleg megilletődött
szivvel mondják mindnyájan : "Legyen az Istennek hála l"" Vajha
egész életünk egy élö , és szeretetben munkás hit által nyilatko
zó hála lenne!
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At HALOTTAKERTI SZENT MISEt,
SZERTARTASAI.

J6Ilehet o' pap minden sz. misében megemlékezik és Itönyö
rög az Urban megholtakért, jóllehet minden szent mise a' holtak'
javára fordítható: mindazáltal már ll' legkorábbi időkben ren
delte az egyház ~ hogy bizonyos napokon a' szent mise olly
szertartásokkal mutattassék be, mellyeknél fogva a' hivek lássák,
miszerint ezen isteni-tisztelet főleg a' megholtakért vitetik
végbe.

A' halottak' közös évfordulati napján kivül, még minden meg
holt híveért nyilvános imádságot és áldozatot is rendelt: a' ki
mulás' napján; 3-ik, 7-ik és 30-ik napon a' halálozás után; 's
évenkint a' kímulás' évfordulati napján. Elődeink ezen, hivő tár
saik' kimulása utáni napokat, áldozat- és imádságoknak szentel
ték. Elmentek meglátogatni sirjokat , és esedeztek az Urhoz a'
megholtakért; összegyültek az egyházban, jelen voltak az en
gesztelő áldozaton; kérék Jézust, hogy valamint ő harmad na
pon halottaiból dicsőségesen föltámadott, '5 a' tisztitó-helyből
(purgatoriumból) minden lelkeket diadalmasan vezetett be örök
dicsőségébe: úgy azon holtak' lelkeit is, a' kikért esedeztek, az
örök üdvre magához hivni méltőztassék l - Hetedik napon is
métlék az áldozatot és imádságot. Megemlékeztek a' Mindenha
tónak végetlen jóságáról, ki, midön az eget és földet, 's min
dent, mi csak létezik, teremtette, a' hetedik napot nyugalom ál
tal megszentelte ; kérék öt ~ részesítené a' megholtakat is kime
rithetlen irgalma szerint az üdvösséges nyugalomban. A' 30-dik
napon mindez megujittatott. Ezt ök Izrael' fiaitól tanulták ~ kik
halottaikat, kíknek emlékezetök tiszteletben volt, 30 napig si
ratták. Igy l\'Iózes, igy Áron is, 30 napig gyássoltattak. Igy
mentek a' hivek 30 nap' lefolyta után ismét Isten' szine elébe ;
áhitatuk' ezen állandósága, 's a' szentséges áldozat' ereje által,
a' megholtaknak váltságot szerzendők.

A' holtakérti áldozatoknál mindaz elhagyatik, a' mi örömet
és örvendezést jelent, '8 használtatik, a' mi gyászt és áhitatot
gerjeszt.

A' pap fekete miseruhába van öltözve. - Elkezdvén a' misét,
a' legalsó oltárlépcsőnél nem mondja a' 42-ik zsoltárt ~ melly
ben Dávid örvend az Ur' templomába mehetés miatt; mivel az
egyház megemlékezik róla, hogya' megholtak' lelkei a' tisz
tulás' helyén vannak, 's az Ur' örömébe, 's mennyek' országá
ba bemenniök még nem szabad. A' misekesdetí ímádságnál a'
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pap nem vet magára, mint egyébkor, keresztet, hanem a'
könyvre ; megemlékezvén szenvedö testvéreiről, irántuk val6
irgalomért esd, és tüstént ama' szivkérelmet kezdi: "Adj Uram!
örök nyugodalmat a' Krisztusban elhűnytaknak , 's az örök vi
lágosság fényeskedjék nekik !~~ E' vérnélküli áldozatot az egy
ház nem annyira magáért, mint a' szenvedö lelkekért akarja
végezni; azért nem magára, hanem a' könyvre vet a' pap ke
resztet.

Az angyali dicséröének: "Dicsöség'~ 'stb. (Gloria), nem éne
keltetik, a' gyász' jeléül mivel t. i. ll' lelkek még nem állanak a'
szent angyalokkal az isteni bárány' tr6nja előtt , 's még nekik
nincs megengedve a' mennyei dicséretet azokkal egyült énekel
hetni. A' leczke 's evangeliom közt ,Alleluja~ nem mondatik;
mert a' szenvedö lelkeknek még nincs megengedve, a' vidáman
hangzó alleluját a' szentek' seregével együtt zengedezni; hanem
az egyház gyászolván a' tiszlit6 helyen szomorg6kkal, imádja
Istennek Itéletheni igazságát, és irgalomért esd, melly Jézus
Krisztusban adatott, e' szavakkal:

A' haragnak szl:lrnyii napja,
A' világot elhamvasztja ;
Dávid és Szibilla mondja.

Milly nagy fog félelmünk lenni,
Ha bíránk meg fog jelenni,
::vlindenért hűn számot venni!

A' trombita' bűvös hangja
Sír' lakóit fölriasztja ,
'S mind a' trón' elébe hajtja.

Természet 's halál remegnek,
Ha a' holtak mind fölkelnek,
És végitéletre mennek,

Az irott könyv fölnyittatik,
Hol minden benfoglaltatik ,
Miröl kiki vádoltatik, 'sth.

Evangeliom előtt nem imádkozik áldásért n' pap, sem
evangeliom' olvasása után a' könyvet meg nem csókolja; mivel
a' megholtak, kikért az áldozat bemutattntik , még nem nyer-
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ték el az isteni ige' teljes áldását, sem ElZ örök béke' csókját,
's DZ Istennel való végképeni egyesülést. A' bor' fölajánlásakor
sem vettetik kereszt a' vízre ; mivel a' viz az élő hiveket ábrázol
ja; ezen áldozat' föhatása pedig nem az élőknek, hanem a'
holtaknak sajátjává válik,

Áldozás előtt mondja ugyan a' PlilP háromszor: "Isten'
báránya, ki elveszed a' világ' büneít ,-- de nem mondja , .mínt
egyébkor: "Irgalmazz nekünk ,-- 's nem üti mellét; hanem ek
kép esd: "Ad~ meg nekik a' nyugodalmat! Add meg nekik az örök
nyugodalmat;"- hogyelismerjük , miszerint az ártatlan bárány'
vére, tulajdonképen a' megholtak' üdvére, és szenvedéseik' eny
hitésére, mintegy kíöntetik. A' békeérti könyörgés nem monda
tik el, békecsók a' papság közt nem adatik; mert ezen imád
ság és esők a' még küzdö egyház' békéjére vonatkozik, az el
holtak pedig még nyugalomra nem jutottak, az Istenneli teljes
kiengesztelődés' csókját még nem nyerték el.

A' mise' végén nem mondatik az ünnepélyes: "He, missa
est 1-' hanem gyászhangon esd a' pap: ,·,Requiescant in pace !-"
,Nyugodjanak hékeségbenl ' Miért a' pap mise' kezdetén ese
dezett, azért könyörög annak végén is, hogy Isten nekik nyu
godalmat adjon, miszerint Isten' szeretete 's békéje áradjon rájok,
szenvedéseiket enyhítse , rövidítse.

A' népre áldás nem adatik; mindeneknek intésül , hogya'
legkisebb fogyatkozás, a' legkisebb hün is akadály, mellynél
fogva Istentől teljes áldást nemnyerhetünk ; mint ez azon lelkek
kel történik, mellyek bizonyos tökéletlenségek miatt az örök
ál dás' bőségé ből még némi időre ki vannak zárva.

ltlint emlékeztetnek a' szent miseáldozati szertartások
Krisztus' kínszenvedésére.

,Valahányszor ezen kenyérből enni, 's ezen kehelyből in
ni fogtok, az Ur' halálát hirdessétek, mignemeljön". (I. Kor.11.)

Mindenütt valljátok és tanítsátok, hogy midönJézus' sz. testét
és vérét az oltáron látjátok, ez épen annyi, mintha a' Kalvária'
hegyén halálának ismétlé sét és megujitását szemlélnétek. Ez
az Udvösitö' czélja , ez az egyház' szándéka, 's a' jánbor lelkek'
dicséretes szokása. Azért a' szent mise' szertartásait , mindent,
mit a' pap az oltárnál imádkozik és végez, minden ruházatát,
helyzetét , mozdulalát, mindent Jézus' szenvedéseinek és halálá
nak körülményeire magyaráztak.
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Ha az oltárhoz járul a' pap, úgy az Üdvözitőt látják, a' mint
a' gethszemani kerthez közelít; mikor a' mélyea meghajolt pap a'
nyilvános bünvallást imádkozza, ekkor ö Krisztus Jézust ábrá
zolja, ki az olajfák' hegyén leborúlva, büneink fölött véres ve
rítékkel és halálos szorongások köz] töredelmeskedett. Ha az ol
tárt megcsókolja a' pap, úgy azt látjuk, mint árultatik el Judás
tól csőkkal a' MegváItó, mint adatik át és fogatik el, 's mint
hurczoltatik egyik itélöszéktől a' másikhoz. l\iikor az evangeli
om olvastatik, akkor Jézus a' föpapok és kormányzó előtt nyil
ván állitja istenségét; ha a' kehely lefödetik , 's az áldozati ado
mány oltárra tétetik, úgy ezzel is az ártatlan Megváltó ábrá
soltatík, ki megmeztelenítve oszlophoz köttetett, embertelenül
megostoroztatott, és marcsangoltatott. Midőn a' pap kezeit mossa,
arra emlékeztetünk, hogy az igazságtalan biró az Isten' fiát igaz
ságtalanul halálra ítélte, 's kezeit megmosta. A' dicséret: "szent,
szent, szent a' seregek' ura Istene I'~ előnkbe tünteti , ~ogy épen
azok, kik kevéssel előbb azt kiálták: ,Aldott , ki az Ur' nevé
ben jő Ir. csakhamar egész dühhel ordttozák: .El vele! feszítsd
meg! feszítsd meg őtet lr.

Az áldozópap' csendes imája emlékeztessen ama' csendes
önmegadásra, mellyel Jézus a' halálitéletnek magát alávetette, ke
resztjét magára vette, 's azt a' kivégeztetés' helyére vitte. A'
szentséges test és vér' fölemelése annak jele, mint szegeztetett
Jézus a' gyalázatos keresztre, mint emeltetett föl, és tétetett ki
minden népeknek látványul. ~lidőn az Úr' imádságát, a' hét ká
résből állöt mondja a' pap, arról elmélkedhetni, miként a' fölfe
szített Megváltö , halála előtt hét szava t mondott. - A' kenyér'
sz. szinének széttörése annak jelképe, hogya' halál Jézus' lelkét
testétől elválasztotta. Az áldozás Krisztus' temetésének emlékét
kelti föl; az arra következő imádságok pedig, a' MlOgváltó' di
csőséges föltámadása felőli elmélkedés által, az ajtatosságot éb
resztik , 's a' pap' végáldásánál fölemelkedik lelkünk, és Jézusra
gondol, ki tanítványaít, mielőtt égbe fölmenne, megáldá.

III.
A' SZ. MISE, l\IIKÉNT AZT A' PAP AZ OLTÁRNÁL

MONDJA.

(A' pap imádkozik az oltár' .zsámolyánál, mondván:)
Atyánal{, Fiúnak és sz. Lélek Istennek nevében. Amen.
Pap. Bemegyek Isten' oltárához.
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Nép. Az én örömem' és ifjuságom' Istenéhez.
P. 8zolgállass nekem igazságot, Ur Isten l 's védelmezd

ügyemet a' kegyetlen nemzetség ellen; a' gonosz és álnok fér
fiútól szabadíts meg.

N. Te vagy erős oltalmam, Isten! I\liért vetettél tehát meg?
Miért kell szomorún járnom, nyomorgattatva az ellenségtől?

P. Bocsásd ki világosságodat és igazságodat: azok vezes
senek el engem a' te sz. hegyedre, 's vigyenek hajlékídha.

N. '8 bemegyek Isten' oltárához, az én örömem' és ifjusá
gom' Istenéhez.

P. Hárfa' zengése mellelt dicsérlek téged Isten! én Iste
neml Miért vagy tehát szomorú lelkem, és míért vagy háhorc
dáshan?

N, Bizzál Istenben, mert még dicsérni fogom öt, arczom'
örvendeztetöjét és Istenemet.

P. Dicsöség az Atyánal\: , Fiúnak és sz. Lélek Istennek.
N. Mint kezdetben vala, most és mindenkor és örökkön ö-

rökké. Amen.
P. Bemegyek Isten' oltárához.
N. Az én örömem' és ifjuságom' Istenéhez.
p, A' mi segedelmünk az Ur' nevében van.
N. Ki az eget és földet teremtette.
P. CC o n fi t e o r.) Gyónom a' mindenható Istennek, a' hol

dogságos és mindenkor szüz Máriának, sz. Mihály föangyal
nak, ker. sz. Jánosnak, sz. Péter és sz, Pál apostoloknak, min
den szenteknek, és nektek atyámfiai! hogy fölötte vétkeztem
gondolattal, szóval és cselekedettel. Én vétkem, én vétkem, én
igen nagy vétkem I Kérem azért a' bold. és mindenkor szüz
~Iáriát, sz. Mihály főangyalt, ker. sz. Jánost, sz. Péter és sz.
Pál apostolokat, minden szenteket, és titeket atyámfiai l imád
kozzatok érettem Istennél a' mi Urunknál.

N. Irgalmazzon neked a' mindenható Isten, 's megbocsátván
büneidet, örök életre vezessen.

P. Amen.
N. Gy6nom n' mindenható Istennek 'stb. (lJfint fönebb;

clakhogy "atyámfiai" helyett, "neked atyám" 's "téged atyám"
mondatik.}

P. Irgalmazzon nektek a' mindenhat6 Isten, 's megbocsát
ván hüneiteket, örök életre vezessen.

N. Amen.
P. Vétkeink' elengedését, föloldozását és bocsánatát adja

meg mínekünk o' míndenhatö 's irgalmas Isten.
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N. Amen.
P. Isten I hozzánk fordulva, fölélesztesz mínket,
N. 'S a' te néped örvendeni fog benned.
P. Mutasd meg nekünk Uram! irgalmasságod'.
N. 'S a' te üdveder add meg nékünk.
P. Uram hallgasd meg könyörgésemet.
N. És kiáltásom jusson elődbe.
P. 4-z Ur legyen veletek I
N. Es a' te lelkeddel!
(Ekkor a' pap fölmegy az oltárhoz, és menet közben mondja:)
Kö n y ö r ö gj ü n k! Kérünk téged Urunk ! törüld el vétke

inket, hogy ll' szentek' szentébe tiszta szivvel bemennimélt6k
legyünk. A' mi Urunk Jézus Krisztus állal. Amen.

(Az oltár' küzepén meghajol, mondván:)
Kérünk téged Urunk! ama' szenteknek, kiknek ereklyéi

itt vannak, 's minden szentek' érdemei által, hogy minden hüne
imet megbocsátani méltöztassál. Amen.

,
A' TULAJDONKEPENI JIISE.

lUisl'kezdet (Introltus).

(A' pap a' lecske' szárnyán, 'Vagyis az oltár' jobb olda
lán:) Áldott legyen a' sz. Háromság , és osztatlan Egység.
MondjunIt hálát neki, mert irgalmasságot cselekedett vélünk,
(Zsolt. 8.) Isten, mi Urunk! milly csudálatos a' te neved az
egész földön. Dicsöség az Atyának, Fiúnak és sz. Lélek Isten
nek, 'stb.

Jegyzet. E' misekesdet a' vasár- és ünnepnapok' különbségéher.
képest változik.

P. (Az oltár' kcsepén.] Uram irgalmazz nekünk!
N. Uram irgalmazz nekünk!
P. Uram irgalmazz nekünk!
N. Krisztus irgalmazz nekünk!
P. Krisztus irgalmazz nekünk!
N. Krisztus irgalmazz nekünk!
P. Uram irgalmazz nekünk!
N. Uram irgalmazz neltünkI
P.:Uram irgalmazz nekünIt!
Jegyzet. A' könyörület- 's kegyelemérti fohászkod/lS után, azon

nal következnek a' hála- 's öröm,kifejezések a' Krisztus általi megválta
tásunkért. vagyis a' ,Dicséret', máskép: Angyali ének (G lor i a).
Melly misékben nem mondatik ez, már [onebb volt említve.
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Dicséret (Gloria).

Dicsöség Istennek a' magasságban, 's béke a' földön a' jóa
karatu embereknek I Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk
téged, dicsőítünk téged; hálákat adunk neked a' te nagy dicsősé
gedért. Ur Isten I mennyei király I mindenható Atya Isten I Ur
Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk Istenünk I Isten' báránya,
az Atyánal{ fia; ki elveszed a' világ' bűneit, irgalmazz minékünk!
Ki elveszed a' világ' bűneit, fogadd he könyörgésünket. Ki ülsz
az Atyának jobbján, irgalmazz mi nékünk. Mert te egyedül
szent, egyedül úr, egyedül vagy a' legfönségesb, Jézus Krisz
tus, a' sz. Lélekkel együn az Atya Isten' dicsőségében. Amen.

(A' pap megcsókolja az oltárt, 's a' néphez fordul, mondván:)
P. Az Ur legyen veletek.
N. És a' te lelkeddel,

Közimádság (Collecta).

P. CA' lecske' szárnyán, az oltár felé fordulva:) K ö n y ö
r ö g j ü n klÖrök mindenható Isten! ld megadtad szolgáidnak, hogy
az igaz hitvallásban az örök sz. Háromság' dicsőségét megis
merjék, 's a' fölség' hatalmában az egységet imádják; kérünk
téged, hogy ugyanazon hit' ereje által mindenkor valamennyi vi
szontagságoktölmegulta!maztassunk. A' mi Urunk Krisztus Jézus,
a' te fiad által, ki veled él és uralkodik, a' sz. Lélekkel egyetem
hen Isten örökkön örökké. Amen.

Jegyzet. Ezen imádság a' oasúr- és ünnepnapokhoz képest vál
tozik, mint ezek alább maguk' helyén elöfordulnak. A' különös szük
ségekben mondandá imádságok, e' kimyvnek több helyein föllelhetök:
mellyekre nézve lássd a' tárgymutatót. Néhány itt következik.

KÖII}'örögjüllk !

Fogadd el Ur Isten! u' papnak, néped' üdveérti imádságát
kegyelmesen. Te tudod, mirc vallszükségünk, 's teszivesen meg
adod gyermekeidnek, mi nekik jó 's üdvösséges. Juttasd tehát
nekünk is mennyei segedelmedct; 's hogy bizton remélhessük
azt, a' miért könyörgünk, add nekünk kegyelmedet, és jó szel
lemedet, hogy míndenck elölt téged Ul' Isten! egész szivünkböl
keressünk, vágyainkat 's törekvéseinket mindenkor u' valódi
javakra írányozzuk: hogy igy szereteledhen megszilárdulva, sem
miféle kisértet se legyen képes bennünket tőled elszakítní,

Irgalmas Isten és Atya! bűneinknek igaz bánatával, 's a'
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veled leendő örök egyesülés' legbensöbb vágyával akarjuk meg
kezdeni 'szent fiad', Urunk Jézus Krisztus' halál-áldozatának
ísmételését, hogy ez általmegváltásának gyümölcseit magunk
nak ujolag biztosítsuk. Segíts minket szeretett mennyei Atyánk I
hogy mi ez által az új-szövetség' feItörhetlen titkának, 's a' Krisz
tus által veled ismét kibékített emberiség' minden nyereményei
nek, teljesen és állandóan, részesei lehessünk. Adj eröt, hogy
mint mcgváItottjai, a' szentségre szilárdúl törekedjünk, szavait,
benső szerétettel 's hálával eltelve hallgassuk, kövessük nyom
dokait, példája szerint jámborul, tisztán és áhitatban éljünk, 's
az általa szerzett szentségek' erejével, a' hitben állhatatosságot, a'
reményben vigasztalást, a' szeretetben növekedést nyervén, a'
sz. érzelem- fis életmódban éltünk' végeig állandóan megtartas
sunk. A' mi Urunk Jézus Krisztus, a' te fiad által, ki veled 'stb.

Jézus Krlsztus, élö Isten' fia I ki halálod által a' világnak
életet adtál, 's nekünk test- és véred' titokteljes szentségében
egy jövendö örök dicsöség' zálogát hagytad: engedd, hogy
lelkünk eme' sz. tested' és véred' vétele által az örök életre
tápláltassék és öriztessék, és hogy méltók lehessünk egykor
istenséged' fényében imádhatni, kit itt sz. asztalodnál, mint égi
örökségünk' zálogát veszünk magunkhoz; ki élsz és uralkodol
az Atya- és sz. Lélekkel egyetemben 'stb.

Leezke.

(A' lecske, valamint az imádság és evangeliom is, az idők- és
annepek-, "agya' szükségekhez képest, mellyek a' sz. misében Isten
nek előterjesztetnek, különböz,ő szakott lenni. A' fönebbi misekez,det
hez: ..Áldutt legyen a' ss, Hcíromság," sz. Pál apostol', romaiakho» irt
levelének H. fej. 33-36 verseiből vett eme' leczke tartoz.ik:)

(L e c ti o.) Óh Isten' bölcseségének és tudományának mély
séges gazdagsága I milly megfoghatlanok az ö ltéletei , 's
megvisgálhatlanok útjai! l\'lert ld láthatja be az Úr' végzéseit?
Vagy ld volt tanácsosa? Vagy ld adott elöbb valamit neki, hogy
annak visszaadathassék? l\'lert ö tőle, általa 's ö benne van
nak mindenek; ö neki legyen dicsöség örökké. Amen.

Nép. Hála Istennek I
Pap. (L é Pc s ö é n e k, azaz: G r a d u a I e.) Á)dott vagy

UramI ki helátsz a' mélységekbes kheruhokon ülsz! Aldott vagy
Uram, az ég' erösségében, és dicsérendö örökké. Alleluja,
alleluja I Áldott vagy Urunk! Atyáink' Istene I 's dicséretes
örökké. Alleluja.
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(A' pap az oltár' közepén mondja; mi a' * után tlan, azt halotti
miséken elhagyva:)

(1\'1 U n da c o r.) Tisztítsd meg szivemet és ajkaimat mín
denható Isten I Ki lzaiás proféta' ajkait égő szénnel meg
tisztítád: úgy tisztíts meg szeretetreméltó irgalmad' telje szerint
engem, hogy sz. evangeliomodat méltán hirdethessem; a' mi
-Urunk Krisztus által. * Az Úr áldjon meg minketI Az Úr legyen
szivemben 's ajkaimon, hogy evangellomat méltán 's illően hir
dessem. Amen.

P. ~z Úr legyen veletekl
N. Es a' te lellteddell
P. Halljatok egy szakaszt sz.Máté'evangeliomából(28. fej).
N. Dicsőség neked Urunk I

Evangeliom.

(In illo t e mpo r e.j Az ldöbenmondé Jézus az ö tanit
ványinak : Adatott nekem minden hatalom mennyben és
földön. Elmenvén azért, tanítsatok minden népeket, meg
keresztelvén öket az Atya, Fiú, és sz. Lélek' nevében; ta
nítván öket megtartani mindazt, a' mit parancsoltam nektek;
's íme én veletek vagyok mindennap, a' világ' végezetéig.

N. Dícséret nelted Krísztus!
P. (Az eoanqeliomot meqcsákoíoan , mondja:) Az evange

liom' szavai által törültessenek el bűneink. (Ezután a' ,Hiszek
egt-et imádkozza.)

Hitvallás. (Credo.)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny és föld'
teremtőjében, minden látható és láthatlan dolgok' alkotójában.
És az egy Jézus Krisztus urunkban, Istennek egyszülött 's az
Atyától öröktől fogva született fiában; ki Isten az Istentől, vilá
gosság a' világosságtól, igaz Istentől igaz Isten; ki született és
nem alkottatott; ki egymivoltu az Atyával: ki által mindenek
alkottaltak. Ki értünk, emberekért,'s üdvösségünkért leszállott a'
mennyböl. (Itt térdet kell hajtani.}'S a' sz. Lélek által szüz Máriától
megtestesült , 's emberré lett. Pontius Pilátus alatt érettünk ke
resztre is feszittetett , kínhalált szenvedett és eltemettetett. 'S
harmad napon a' sz. irások szerint föltámadott; 's fölment a'
mennyekbe, hol ül az Atyának jobbján; és eljövend ismét di
csöséggel , ítélni az eleveneket és holtakat; kinek országa nem
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nem érend véget. Hiszek a' sz. Lélekben is, Urunk- és éltetőnk
ben, ki az Atyától és Fiútól származik, és az Atyával 's Fiúval
együtt imádtalik és dicsöiltetik; ki a' próféták által szólott.
Hiszek egy szent , közönséges (katholika) és apostoli anya
szentegyházat; vallok egy keresztséget bűneink' bocsánatjára, 's
várom a' holtak' föltámadását, 's a' jövendő örök életet. Amen.

,P. (Megcsókolj"a az oltárt, 's a' néphez fordulva, mondja:)
Az Ur legyen veletek I

N. Es a' te lelkeddel!

Fölajánlás. (Oft'ertoriulIl.)

CA' pap az oltárhoz visuafordulván, csendben imádkozza:)
Áldott legyen az Atya, 's az Istennek egyetlen Fia és ft' sz.

Lélek; mert irgalmas volt irántunk. (Tob. 12.)
I (A' kelyhet leleplezi, 's az ostya' fiJlajánlásánál mondja:)
. (Suscipe sancte Pa te r.) Fogadd elsz. AtyaI minden

ható örök Isten I e' szeplötelen áldozatot, mellyet én méltatlan szol
gád fölajánlok neked élő és igaz Istenemnek, az én számtalan bü
neimért, megbántásaim- és fogyatkozásaimért , 's minden itt je
lenlevőkért, de még valamennyi, mind élö, mind pedig megholt
keresztény hivekért is, hogy nekem és nekik örök üdvössé
günkre váljék. Amen.

(A' pap bort tölt a' kehelybe, 's mialatt ahhoz néhány vizcseppet
önt, mondja:)

(D e us, q II i h uma n a e.) Isten! ki az emberi lény' méltöságát
csudálatosan alkottad, 's mégcsudálatosabban megujitoUad: add
nekünk, e' VÍZ' és bor' titkos értelmü összevegyítése által, annak
istenségében részesülhetni, ki emberiségünk' részese lenni mél
téztatott , a' te fiad, Jézus Krisztus Urunk, ki veled és a' sz. Lé
lekkel egyetemben uralkodik, Isten, örökkön örökké. Amen.

(A' kehely' fölajánlásánál pedig:)
(O ff e r i mu s T i b L) Fölajánljuk néked Urunk! azüdvösség'

kelyhét; kérve kegyelmedet, hogy isteni fölséged' szine elébe,
a' mi 's az egész világ' üdvéért, kellemes illattal emelkedjék.
Amen.

CI n s p i r i t u h u mi l i t a t i s.) Alázatosság' szellemében
és töredelmes szivvel járulva Urunk! hozzád, fogadj be minket,
és engedd meg Ur Isten! mai nap, sz. színed előtt áldozatunkat
úgy bemutatni, hogy az tetszésed' nyerhesse.

(Veni s a n c t i f i c a t o r.) Jöjj el megszentelő , minden
ható örök Isten! 's áldd meg t ez áldozatot, melly a' te sz. ne
ved' dicsőségére készüteték eJ.
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(Mialatt a' pap kezét mossa , a.' 25-dik zsoltárt mondja:)
(L a v a b o.) Megmosván kezeimet ártatlanságban, körüljá

rom oltárodat Uristen I
Hogy hangosan dicsérjelek téged, és minden csudatetteidet

elbeszéljem.
Szereltem Uram I házadnak ékességét, 's lakhelyét a' te di

csőségednek.
Ne veszítsd el lelkem' 8' bűnösökkel, 's éltemet a' vér

szomjazókéval ;
Kiknek kezeikben gonoszság van, 's jobbjok telve meg

vesztegető ajándékkal.
Én pedig feddhetlenül fogok élni; szabadíts meg, és kö

nyörülj rajtam.
Lábam egyenes úton állott; a' gyülekezeteltben Uram I áldani

foglak téged.
Dicsöség az Atyának, és Fiúnak 'stb.
(Ezután a.z oltár' közepére megy, és meghajolva imádkozza:)
(S u S c i p e S a n c t 8 T r i n i t a s.) Fogadd el óh sz. Háromság

emez áldozatot, mellyet fölajánlunk neked, a' mi Urunk Jézus
Hrisztus' kínssenvedése -, föltámadása- és mennybemenetelének
emlékezetére, 's a'bold. és mindenkor szüz Máris', ker. sz. János"
sz. Péter és Pál apostolok" 's valamint ezen, ugy mínden szen
tek' tiszteletére: hogy nekik tiszteletökre , nekünk pedig üdvös
ségünkre váljék, 's méltöztassanak mennyekben esedezni mi
értünk, ök, kiknek emlékezetét mi a' földön megujitjuk. Ugyan
azon Krisztus Urunk által. Amen.

(Ekkor a' pap az oltárt megcsókolja, a' néphez fordúl, 's mondja:)
(O r a t e fr a tr e s.) Imádkozzatolt atyámfiai! hogy az én, 's a'

ti áldozatotok kedves legyen Isten, a' .mindenható Atya előtt,
, Nép. (S us c i Pi a t.)Fogadja el az Ur, kezeídböl, ezen áldoza

tot, nevének dicsöségére , a' mi 's az egész anyaszentegyház'
üd vosségére.

Csendes ima. (Secreta.)

Kérünk téged Urunk Istenünk l szenteld meg e' fölajánlott
áldozatot sz. nevednek segitségül-hivása által , 's tégy minket
általa örök és tökéletes áldozatta. A' mi Urunk Krisztus Jézus,
a' te fiad által, ki veled él és uralkodik, a' sz. Lélekkel egye
temben lsten. (Itt a' pap fölemeli hangját, 's énekli, vagy fen
szóval m.ondja: Per omnia Saecula Saeculorum, azaz:)

P. Örökkön· örökké.
N. Amen.
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P. Az Úr legyen veletek!
N. És a' te lelkeddel!
P. Szivünket föl!
N. Emeljük az Úrhoz.
P. Adjunk hálákat Urunk-Istenünknek!
N. Méltó 's igazságos.

Elömíse (Praefatio *).

P. (Ve re dign um et j u S tum e s L) Valóban méltó 's igaz
ságos, illö és üdvös, hogy mi neked mindenkor és mindenütt hálá
kat adjunk, szentséges Urunk, míndenhatö Atya, örök Isten!
Ki egyszülött Fiaddal, és a' sz. Lélekkel, egy Isten 's egy Ur
vagy; nem ugyan a' személy' egyetlenségére , hanem az egy lé
nyeg' háromságára nézve. l\'Iert a' mit a' te dicsöségedröl , Id
jelentésed szerint hiszünk, ugyanazt érezzük Fiadról, ugyan
azt a' sz. Lélekről, minden megválasztó különhöztetés nélkül;
hogy az igaz és örök Istenséget vallván, a' személyekbeni sa
játság, 's a' lényegbeni egység, 's a' méltóságbani egyenlőség
is imádtassék. MeIlyet az angyalok és föangyalok , de még a'
kherubok és szerafok is dícsérnek ; kik nem szünnek naponkint
egy szóval kiáltani, mondván:

Szent! szent! szent a' seregek' Ul'3 Istene! Telve az ég és
föld dicsöségeddel! Hozanna a' magasságban! Áldott, ki az Ur'
nevében jö! Hozanna a' magasságban!

Kánon.

(T e i g i t u r CIe me n ti s s i me.)Téged azért legkegyelmesb
Atya! a' te Fiad, Urunk Jézus Krisztus által, alázatosan kérünk, 's
könyörgünk.bogy vedd kegyesen, 's áldd meg ez ajándékokat t, ez
adományokat t, e' szent és tiszta áldozatokat t, különösen a' mely
lyeket neked a' te kozönséges anyaszentegyházadért fölajánlunk,
méltóztassál azt békeségben föntartani , megőrieni, egyesíteni 's
kormányozni az egész föld' kerekségén, a' te szolgáddal, N. pá
pánkkal, 's püspökünkkel N., 's királyunkkal N., és a' közönsé
ges és apostoli hitnek míaden igazhitü vallói- 's tisztelőlvel
együtt.

*) Ezen elömise a' sz. Haromsag' ünnepén, miuden vasárnap, és a' sz. háromsági
fogadot! (votiva) miséken mondalik. A' többi ünnepek-; és köznapokra való
clömisék alább jőnek elő.
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Élökérti megemlékezés. (Memento.)

Emlékezzél meg Uram I szolgáid- és szolgálóidról (itt azon
élők emlittetnek, kiknek jóllétökért különösen szándokunk imád
kosni}; '5 minden jelenvalókról ~ kiknek hite 's ajtatossága -tudva
van elötted ~ kikért fölajánljuk, vagy kik neked a' dicsőítés' eme'
szent áldozatát fölajánlják önmaguk-, és minden hozzájok tarto
zőkért, lelkök' váltságáért, üdvösségük és boldogságuk' remé
nyéért ~ 's kik neked örök, élő, 's valóságos Istennek tett foga
dásaikat teljesítik.

(Ezután a' szentek' kÖ.zbenjáró esedezéseit is bemutatja:)
(C om m u n i c a n t e s.) Egyességben a' szentekkel ~ 's tisz

telettel emlékezvén főleg a' dicsőséges és mindenkor szüz
ll'Iáriáról, - Jézus Krlsstus, Urunk és Istenünk' anyjáról~
valamint a' te boldog apostolid- és vértanuidról is ~ Péter- és
Pálról~ Andréa-, Jakab-~ János-, Tamás-, Jakab-, Fülöp-, Ber
talan-, Máté-~ Simon- és Thádérél , Línus-, Kilit-, Kelernen-,
Kszisztus-,Kornél- és Czyprián-,Lő1'Íncz-,Khryzogon-~ János- és
Pálról, Kozma- 's Demj énről, 's valamennyi szenteidröl ; engedd,
hogy ezek' érdemeit és esedezéseit tekintve, pártfogásod' sege
delrnétöl mindenben támogattassunk. Ugyanazon Krisztus urunk
által. Amen.

(A' pap kezeit az áldozati adományok fölott tartja, mondván:)
(H a n c i g i t u r.)Szolgáidnal{ azért, valamint az egész néped

nek emez áldozatát, kérünk téged Urunk! vedd kegyesen, 's
engedd napjainkat a' te békédben folyni, 's az örök kárhozattól meg
mentve, választottaid' seregébe számittátai. A' mi Urunk Krisztus
áltaJ. Amen.

(Megáldja a' kenyeret és bort:)
(Q u a m o b l a t i o n e m.) JUéltóztassál óh Isten! ez áldozatot

mindenben+áldotta, neked t ajánlotta, általad helyeseltté t, ész
szerü- +és kedvessé +tenni, hogy számunkra, Urunk Jézus
Krisatus-, a' te legkedvesebb Fiadnak teste- 's vérévé váljék.

Ki szenvedése előtt egy nappal a' kenyeret az ö szent és
tiszteletes kezeibe vévén, és szemeit az égre, te' hozzád, minden
ható Atyjához emelvén, 's neked hálákat adván, azt megáldá +,
megtöré , 's tanítványinak adta, mondván: vegyétek, 's egye
tek ebből mindnyájan:

.4.tváltozás (Consecratio),'s Urfölmutatás. (Elevatio.)

(Hoc est enim.] ])Iert ez az én testem.
4*
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(A' pap a' sz. ostyát főlemeli lS megmutatja a' népnek, melly a'
szentség' imádására térdre borúl; ezután 'Deui a' kelyhet, és mtmdja:)

(S i mi l i mO do.) Hasonlóképen miután vacsorála, vevén e'
drága kelyhet is az ö szent és tiszteletes kezeibe, 's neked ismét
hálákat adván, megáldá t, 's tanitványinak adta, mondván: ve
gyétek, 's igyatok ebböl mindnyájan:

(Hic est enim.) Mert ez az én véremnek kelyhe, az
új 's örök szövetségben; a' hit' titka; melly értetek és
sokakért kiontatik, a' bünök' bocsánatjára.

Ezt valahányszor tenni fogjátok, tegyétek az én emlé
kezetemre.

('S most a' pap a' kelyhet is főlemeli.)

Urfölmutatás után.

(U n d e e t me mor e s.) Miértis Urunk! mi,a' te szolgáld, va
laminta' te szent néped, megemlékezvén ugyanazonFiad-, Krisz
tus urunknak mind boldogító kinszenvedéséről , mind halottaiból
lett föltámadásáról, úgy szinte dicsőséges mennybe-meneteléröl
is, bemutatunk szent fölségednek , a' te ajándékid- 's adományid
ból egy tiszta áldozatot t, sz. áldozatot t, szeplőtelen áldozatot
t, az örök élet' sz. kenyerét t, 's az örök üdvösség' kelyhét t.

(S up r a q u a e .) MelIyekre kegyelmes és derült tekintettel
nézni, 's azokat kedvesen fogadni méltöztassál , mint kedvesen
méItóztatlál a' te jámbor szelgád Ábel' ajándékát, 's Ábrahám
patriárkhának áldozatát fogadni, valamint ama' szent és szeplö
telen áldozatot is, mellyet neked főpapod Melkhizedek fölajánlott.

(Mélyen meghajolva, 's az oltá,' fölött összetett kezekkel i)
(Su pp lice s te r og am u s.)Alázattal kérünk téged minden

ható Isten! parancsold ezeket sz. angyalod' kezein magasoltárodra,
isteni fölséged' szine elébe vitetni : hogy mindnyájan, kik ezen
oltárról részesülve (megcs6kolja az oltárt), Fiadnak szentséges
testét t és vérét t magunkhoz veszszük, minden mennyei áldás
és malaszttal elteljünk. Ugyanazon Krisztus urunk által. Amen.

Emlékezés a' holtakért.

CM e me n t o e t i a m.) Emlékezzél megUramN.N. szolgáid
és szolgálóidról is (itt azon elhunytak necestetnek meg, kiket
lsten' irgalmába különösen akarunk ajánlani), kik a' hit' jelével
kimultak előttünk, és szunnyadnak a' béke' ölében. Nekik és
valamennyi, Krisztusban elhunytaknak adj, kérünk téged Urunk!
örök nyugodalmat. Ugyanazon Krísztus Urunk által. Amen.



53

(Nobis quoque peccatoribus.) Nekünk is a'te bűnös
szolgáidnak, kik irgalmad' sokaságában reménylünk, méltóztassál
némi részt 's helyet engedni, sz. apostolid és vértanuld', János,
Ignácz, Mátyás, Barnabás, István, Sándor, Marczellin,Péter, Fe
licitas, Perpetua, Ágota, Lucza, Ágnes, Cziczelle , Neszte és
minden szenteid' társaságában: kik közé mínket, nem, mint érde
münk' jutalmazéja , hanem mint bocsánat' osztogatója fogadj be.
A' mi Urunk Krisztus által.

Ki által minden jót teremtesz t, megszentelsz t, éltetsz t,
megáldasz t, és adsz nékünk. O általa t, ő vele t,'s ő benne t
adatik néked mindenható Atyaisten t, a' sz. Lélekkel egyetemben,
minden tisztelet t és dicsöség. "

P. Örökkön örökké.
N. Amen.
('S ezzel a' csendes mise be van fejezve; most kÖfJetkeznek' az

áldozás elött- és alatti imádságok.)

Az Ur' imádsága (Pater noster).
P. Üdvözitönk' üdvös parancsa és isteni tanításal által ok

tattatván, bátorkodunk mondani:
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben! szenteltessék a' te ne

ved; jöjjön el a' te országod; legyen a' te akaratod, miképen
mennyhen , azonképen a' földön is; mindennapi kenyerünket
adjad nekünk ma; és bocsásd meg nekünk a' mi vétkeinket,
miképen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek; és ne vígy
minket a' kisértetbe.

N. De szabadíts a' gonosztól.
P. Amen.
CL i b e r a 11 o s.) Kérünk, szabadíts meg Urunk! minket mín

den múlt, jelen és jövő rosszaktól, 's a' bold. és mindenkor di
cső szüz Mária-, Isten' anyjának, Péter és Pál, és András apos
tolid-, és minden szenteknek esedezéseire , adj kegyesen békét
a' mi napjainkban, hogy irgalmad' segélyével támogattatván,
valamint a' hunöktől mindenkor szabadok, ugy mentek lehes
sünk minden háboríttatástél. (Itt a' pap az ostyát kétfelé tort.)
Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus, a' te Fiad által, ki veled
él és uralkodik a' sz. Lélekkel egyetemben, Isten.

Pap. Orökkön örökké.
Nép. Amen.
P. Az Úr' békéje t legyen t mindenkor t veletek!
N. És a' te lelkeddel.
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(A' pap az ostyának egy részét a' kehelybe ejti:)
Urunk Jézus Krisztus' teste- 's vérének emez elegyitése

és átváltozása, váljék mi nekünk, kik azt magunkhoz veszszük,
örök éltünkre. Amen.

Az ,:Isten' báránya" (,Agnus Dei').

(A' pap háromszor mellét üti, mondván:)
Isten' báránya, ki elveszed a' világ' hüneit, irgalmazz nékünk!
Isten' báránya, ki elveszed a' világ' bűneit, irgalmazz nékünk!
Isten' báránya, ki elveszed a' világ' bűneit, adj nekünk békét!

(Mélyen meghajolva, és összetett kezekkel imádkozza:)
(Domine Jesu Christe, qui d i x í s t i.) Uram Jézus

Krisztus I ki apostolaidnak mondád: békeséget hagyok nektek;
az én békémet adom nektek; ne tekintsd bűneimet, hanem anya
szentegyházad' hitéi, és méltóztussál azt tetszésed szerint héke
ségbe helyezni, 's egyesítni. Ki élsz és uralkodol, Isten , örök
kön örökké. Amen.

(A' halotti misékben ezen imádság nem mondatik.)
(Domine Jesu Christe,FiliDei.)UramJézusKrisztus!

élő Isten' Fia I ki az Atya' akaratából, a' sz..Lélek' együttmunká
lásával , halálod által R' világnak életet adtál; szabadíts meg e'
szentséges tested és véred által minden büneimtöl 's valamennyi
rosszaktól, és add, hogy parancsaidat mindenkor megtartsam. 's
töled elválni ne hagyjál; Id ugyanazon Atyaisten-, és sz. Lé
lekkel egyetemben élsz és uralkodol ~ Isten, örökkön örökké.
Amen.

(P e r c e p t i o.) Óh Urunk Jézus Krisztus! ne engedd, hogy
szent testednek, mellyet én méltatlan, magamhoz venni merész
lek, vétele, itéletem- és kárhozatomra valjék ; hanem szelgáljon
az, a' le kegyességed szerint , lelkem-'s testemnek oltalmára
és orvoslására; ki élsz és uralkodol az Atyaisten- és sz. Lélek
kel egyetemben, Isten, örökön örökké. Amen.

Urvétel (Communio).

(A' pap a' sz. ostyát kezeibe ceszi, mondv.án:)
Veszem a' mennyei kenyeret, 's az Ur' nevét segitségül

hívom.
(lJlegüti mellét, és mondja:)
(Domine, non sum dignus.)Uram! nem vagyok méltö,

hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szöval mondjad , és meg
gyógyul az én lelkem. (Háromszor ismétli.]

(1Jlialatt a' pap az Úr' testét magához veszi, mondja:)
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(Corpos Domini n o s t r í.) A'miUrunk Jézus Krisztus'
teste, örizze meg lelkem' az örök életre. Amen.

(Ezután ugyan ő imádkozza:) ,
(Quid r e tr i b u a m D o min o.) Mivel viszonozzam az Ur

nak míndazokat, miket ő nekem adott? Veszem az üdvösség' kely
hét, 's az Úr' nevét segítségül hívom. Dicsérve hivandom az
Urat segítségül , 's ellenségeimtöl ment leendék.

(Most oeszi a' kelyhet, 's iszsza az Úr' ",érét, mondfján:)
(S a n g v i s D o m i n i n o s t r L) A' mi Urunk Jézus Krisz

tus' vére, őrizze meg lelkem' az örök életre. Amen.
(A' pap a' kehelybe töltet, 's e' közben mondja :)
(Q U O d O r e s u m s i m u s.) Engedd Uram! hogya' mit szájjal

vettünk, líszta lélekkel fogadjuk, 's az ideiglenes adomány vál
jék minekünk örök orvosszerré.

(Corpus tu um.) Tested Uram! mellyet magamhoz vettem,
és véred, mellyet ittam, maradjon örökre bensömben , 's add:
hogy bennem, kit a' tiszta és szent kegyszerek megujitottak, a'
gonoszság' szennye többé ne maradjon; ki élsz és uralkodol
örökkön örökké. Amen.

(Most a' pap kiosztja az Úr' testét azoknak. kik azt magukhoz
venni akarják. Ezek, valamint azok is, kik csak lelkileg áldoznak. ez
alatt a' következőt imádkozhatják :)

Vág)", Jézus Krisztussal bensöleg egyesülhetni a' valóságos,
vagy csak lelki áldozásban.

Úh Jézusom! vajha bensőleg szeretnélek; vajha veled
egyesülhetnék ! Te élj bennem; te, ki élet és igazság vagy! Add,
hogy ismerjelek annak, a' mi vagy, és szeresselek téged, mint
te szeréttél engem. Példád által serkentve , világosságod által
fölvílágositva, szereteted által fölgyulasztva, erőd által erősítve,

akarnék hozzád, óh hozzád! mindenben hasonló Jenni. ~liként a'
szölöfürt van a' maga tökéjével egyesülve, 's tőle nyer nedvet,
táplálékot, életet és termékenységet: úgy akarok én is veled
egyesülni, 's tőled nyerni a' lélek' egész életét, 's mindazt , mi
a' jó cselekedetekben termékenynyé tesz. Nélküled mitsem tehe
tek az örök életre méItót; 's én mindent óhajtásod szerint akarok
cselekedni. Olly szelid és türelmes, olly szeretetteljes és jótékony,
olly fáradhatlan az imádság- és vígasztalásban, olly mennyei
érzésü és szorgalmas akarok lenni az emberek' üdvének kere
sésében, valamint te. Ezen vágygyal , tudnillik , hogy egykor
veled lehessek, járulole most (lelkileg) asztalodhos, mellyet szá
momra teritettél. Veled eltelve, 's magamtól üresen kívánnék
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onnan visszatérni I Ez az én fohászom , ez bizodalmam I Engedd
ezen ohajtásomat míndíg höbbé, e' reményemet mindenkor élén
kehbé, e' hozzádval6 szeretetemet mindig tisztábbá , 's veled
egyesülésemet mindig tökéletesbbé válni. Úgy legyen. Amen!

Áldozás. (Communio.)

CT oh. 12.) Áldjuk az egek' Urát, és minden élök elött
mondjunk neki hálát, mivel irgalmasságot tőn vélünk.

P. Az Úr legyen veletekl
N. És a' te lelkeddel!

Áldozás utáni közimádság.

K ö n y ö r ö g j ü n k I Véljék Urunk Istenünk, e' szentségnek
vétele, 's az örök sz. Háromság'és oszthallan egység' vallása, a' mi
lelkünk' és testünk' üdvére. A'mi Urunk Jézus Krisztus által 'stb. *)

(Ezután a' pap az oltár' közepé"e megy. azt megcs6kolja. 's a'
népllez fordul, mondván :)

P. Az Úr legyen veletek!
N. És a' te lelkeddel.
P. Menjetek, a' misének vége!
N. Legyen Istennek hála!
(A' pap az oltár' közepén imádkozza :)
CP l a c e a t t i b L) Tessék neked óh sz. Háromság! szolgai tar

tozásom' teljesítése, és add, hogy az áldozat, mellyet isteni föl
ségednek én méltatlan fölajánlék, előtted kedves legyen, 's nekem
és mindnyájunknak, kikért azt hemutattam , irgalmad által en
gesztelést szerezzen. A' mi Urunk Krisztus által. Amen.

Áldáskor.

P. Áldjon meg titeket a' mindenható Isten, Atya t, Fiú t
és sz. Lélek t.

N. Amen.
P. Az Úr legyen veletek!
N. És a' te lelkeddel!
P. Sz. János' evangeliomának kezdete.
N. Dicsöség neked Urunk!
P. Kezdetben vala az ige, 's az ige Istennél vala, és

"') Valamint a' leczke elöltmondoU könyörgések, ugy az áldozás utánlak is,
az ünnepekhez képest változnak.
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Isten vala az íge. Ez vala kezdetben Istennél. Mindenek
általa lettek, 's nélküle semmi sem lőn, a' mi lett. Ö benne
volt az élet, 's az élet az emberek' világossága volt, 's a'
világosság a' setétségben vílagoskodék , 's a' setétség azt
meg nem fogta. (Volt egy ember, Istentől küldetve, kinek
neve János; ez bizonyságul jött, hogy bizonyságot tenne
a' világosságról, hogy általa mindnyájan hinnének. Nem
vala ö a' világosság, hanem hogy bizonyságot tenne a' vi
lágosságról.) Igaz világosság vala, melly megvilágosít min
den, e' világra jövő embert. A' világon vala, 's a' világ ö
általa lelt, 's a' világ öt meg nem ismerte. Tulajdoniba
jött, 's övéi be nem fogadták. Valahányan pedig befogad
ták ötet, hatalmat adott nekik, hogy Isten' fiaivá lennének;
kik ludnillikaz ö nevében hisznek, a' kik nem vérb öl , sem a'
test' akaratából, hanem Istentől születtek. '8 az ige testté
lön, 's közöttünk lakozék; 's láttuk dicsöségét, mint az
Atya' egyszülöttének dicsőségét, teljesen malaszttal és igaz
sággal.

N. Hála Istennek!
Jegyzés. Szent Háromság' vasárnapjára való jelen sz. mise a'

más, 'Ünnep- BS köznapokon mondatni ssokottaktál csak abban külön
bosik, hogy ezekben a' változhatú részek. az 'ünnepek és egyhár.i
idők' sajátságaihoz és jelentöségéhez mért szent-irás i helyeket, lecz
kéket, eoanqeliomoktü és imádságukat foglalnak magukban. Illyetén
változható részel: pedig a' kooetkesők : a' misekesdet (Introitus), a'
napi közimádság (Collecta), leeeke. és ezt követni szekott lépcsőének
(Graduale), mellyhez néha egész hymnus csatoltatik; tovább, az evan
geliom, a' fölajánlási röviel imádság (Offertorium), csendes ima (Se
creta), eldmise (Praefatio), az áldozási rövid szakasz (Communio), és
áldozás utáni közimádság (Postcommunio), az utolsó evangeliommal
együtt (mikor a' vasárnap kettős 'Ünnep). - A' kánonban is változik
néha, ele igen ritkán, 's csak a' legfőbb ünnepeken, a' ,Communicantes'
'stb.imádság. Igy, például, az urnapi sz. misében, a' változás alá eső imád
ságok, leczke 's evangeliom 'stb. következők:)

s Z. M I S E u ft N A P ft A.

lUil!lekezdet (Introitus).

A' buza' lángjával táplálta öket az Ur: Alleluja! és sziklá
ból folyó mézzel elégité meg öket. Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(Zsoltár. SO, 17.) Víg éneket zengjetek Istennek, a' mi segí-
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tönknek ; örvendve énekeljetek Ják6b' Istenének. Dicsöség az
Atyának, 'stb,

Közimádság (Collecta).

Kö n y ö r ö g j ü nkt

Ur Isten, ki neltünk a' csudálatos Oltári-ssentséghen- kin
szenvedésed' emlékezetét hagytad, engedd, kérünk: hogy szent
tested- 's vérednek szentséges titkait akkép tiszteljük, hogy
megváltásodnak gyümölcsét szüntelen érezzük. Ki élsz és ural
kodol, az Atya- és szent Lélekistennel egyetemben, Isten, örök
kön örökké, Amen.

I..eczke.

(Sz. Pálnak a' korinthusiakhoz irt I. leveléből H, 23-32. v]

Atyámfiai! én ugyanis az Urtöl vettem azt, mit elétek is
terjesztettem, hogy az ur Jézus amaz éjszakán, mellyen elárul
tatott, vevé a' kenyeret; és hálákat adván, megszegé, 's mon
dá: Vegyétek , és egyétek; ez az én testem; melly érettetek
átadatík ; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlöképen
vevé, miután vacsorált, a' poharat is, mondván: Ez a' pohár
uj szövetség az én véremben; ezt cselekedjétek, valahány
szor Iandjátok , az én emlékezetemre..!Hert valahányszor een
ditek e' kenyeret, és e' poharat íandjátok, az Urnak halálát fog
játok hirdetni, valamíg el nem jön. Ez okért valaki e' kenyeret
eendi , vagy az Ur' poharát iandja méltatlanul , vétkesik az Ur'
teste és vére ellen. Visgálja tehát meg önmagát az ember, '5

csak azután egyék e' kenyérb öl , 's igyélt e' pohárból. Mert a'
ki méltatlanul eszik és iszik, az itéletet eszik és iszik magának:
az Ur' testét {más kÖ'lJönséges ételtól} meg nem különböz
tetvén.

Lépesőének (Graduale).

Mindenki' szemei rád várnak Uram! 's te adod meg neltik
élelmeket alkalmas időben. l\'Iegnyitod a' te J\ezeidet, és minden
élöt megtöltesz áldással. (Zsoltár. 144, 15-16.) Az én testem
valóban étel, és az én vérem valóban ital. Kiaz én testemet eszi,
és véremet iszsza, az bennem marad, és én öbenne, (Ján, 6,56-7.)
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(Lauda Sion.)

t. Dícsérd Sion! Megváltódat ,
Vezéredet 's Pásztorodat ,

Vig szóval és énekkel.
Dícsérd öt minden eröddel;
Mert bármi Ily nagy dicsérettel

Szived öt nem éri fel.

2. Mit énekünk áldva hirdet,
A' kenyér, melly él és éltet,

Nyujtatik ma itt nekiink ;
Mit hogy hajdan asztalánál,
Jézus a' végvacsoránál

Nyujta, nem kételkedünk,

3. Legyen zengő, legyen édes,
Legyen tiszta és fenséges

Lelkünk' jelen öröme:
Az oltári nagy szentségnek,
E' nagy szentség' szerzésének

Van ma fényes ünnepe.

4. Ó húsvétet új felváltja;
Az új törvény' új királya

Köt veliink itt új frigyet!
A.' jelképek valósultak,
A' régiek felújultak ;

Napfény jött az éj helyett.

5. Mint a' végsö vacsoránál
Tön Jézu!, szent parancsánál

Fogva, mi is úgy teszünk:
A' hatalmat nagy kegyétiil
Nyerve, lelkeinknek étkül

Kenyeret 's bort szentelünk.

6. Fö igazság ez hitünkben,
Hogy kenyér 's bor egyetemben

Testté 's vérré változik.
Valljuk ezt mi élö hittel,
Bárha elménk érzékinkkel

Rajta elcsudálkozik.

7. Bár Urunknak teste, 's vére,
Más alakra, más ízére:

Egy mivoltu mindenik.
Kiilönbözö alakokban,
Cs!!,.kjelekben,'snem dolgokban,

O egyenlön rejtezik.

8. A' kenyér' és bor' szinében ,
M~g nem osztva lényegében,

O egészen adatik.
Vegye egy, vagy több ezernyi,
Egyaránt fel fogja lelni,

Mire lelke szomjazik.

9. Veszi öt a' jó, 's a' vétkes;
De gyümölcse ah l mi kétes:

Örök üdv, vagy kárhozat!
~' gonosznak lészen átka,
Es a' jónak boldogsága

Az egyenlő áldoza~.

10. Végre, hidd, hogya' kis részben
Ugy ott van, mint az egészben,

Ki értünk áldoztatik.
Nem a' lényeg, csak a' kiiljeI
Usztatik több részekre fel;

O maga nem változik.

11. Ez angyali szent kenyérröl,
A' hívök' eledeléröl,

Szóltak ó frigy' képei.
Izsák, a' husvét' báránya,
'8 a' mannának adornánva ,

Ennek voltak jelei. J

12. Óhjó Pásztor, Jézus! kérünk,
Légy te étkünk ; légy vezérünk;

'S életünkben áldva védj!
Te, ki itten táplálsz minket,
Boldogítsd ott lelkeinket ,

'S szenteid' sorába végy!

Evangeliom.

(Sz. János' evangeliomábóI. 6, 56-9. v.)

Az idöben mondá Jézus a' zsidók' seregeinek: Az én
testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Ki az én
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testemet eszi, és véremet iszsza, az bennem marad, és én
ő benne. Valamint engem küldött az élő Atya, 's én élek
az Atyám által; úgy fog az is, a' ki engem eend, általam
élni. Ez ama' kenyér , melly a' mennyből alászállott. Nem,
mint a' manna, meIlyet atyáitok ettek, és meghaltak. Ki e'
kenyeret eszi, az örökké élend.

Fölajánlás. (Offertorium.)

Az Úr' papjai jó illatot és kenyeret áldoznak Istennek; le
gyenek azért az ö Istenöknek szenteltek l és az ö nevét meg ne
fertőztessék, Alleluja I (lll. Móz. 21, 6.)

Csendes ima. (Secreta.)

Kérünk téged Uristen ! add meg egyházadnak az egyesség'
és béke' ajándékít , meIlyeket a' fölajánlott adományok titkosan
ábrázolnak. A' mi Urunk Krisztus Jézus, a' te Fiad által, ki ve
led él és uralkodik a' sz. Lélekkel egyetemben, lsten, örökkön
örökké. Amen.

Elömise. (Praefatio.)

Valóban méltó 's igazságos, illö és üdvös, hogy mi neked
mindenkor és mindenütt hálákat adjunk , szentséges Urunk, min
denható Atya, örök Isten! Mivel az örök íge' megtestesültének
titka által, szemeink előtt viIágosságodnak új fénye ragyogott föl;
hogy mídön Istent láthatólag megismerjük, ez által a' láthatat
lanok' szerétetére ragadtassunk. És azért az angyalok- és fö
angyalokkal, a' trónok- és uraságokkal , 's az egész mennyei
sereggel, dicsöségednek dicsérő énekét zengjük, szüntelen is
mételvén : szent, szent, szent, 'stb.

Áldozás. [Cemmunlo.]

Valahányszor eenditek e' kenyeret, és e' poharat iandjátok,
az Urnak halálát fogjátok hirdetni; valamíg el nem jön. Ez okért
valaki e' kenyeret eendí, vagy az Ur' poharát iandja méltatlanul,
vétkezik az Ur' teste és vére ellen. (1. Korinth, 11, 26-7.)

Áldozás utáni közimádság.

Kérünk téged Urunk! tégy mínket istenséged' örök élve-
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zetére, mellyet a' te drága szent tested és véred' ideiglenes vé
tele ábrázol, egykor mélt6kká. Ki élsz és uralkodol, 'stb.

Imádság a' sz. mlse után.
Óh Ur Isten l bocsásd meg kérlek, minden vétkeimet, és

szórakozottság szülte hibáimat, mellyeket netalán e' szent mise'
folytában elkövettem. Hálákat adok neked mindazon kegyelme
kért, meJlyeket általa nyujtottal, 's fölajánlom neked mindazon
j6 szándékokat és üdvös elhatározésokat , melIyeket kegyelmed
által magamban föltettem. Nyujts erőt, hogy azokat teltleg is va
lésítsam ; erre kérleli téged a' te sz. fiad, UrunkKrisztus Jézus' ne
vében és érdemeiért; ki veled, és a' szent Lélekkel egyetem
ben él és uralkodík örökkön örökké. Amen.

Időjárási áldás nyárban, a' sz. mlse' végén.
P. Villámtól, jégesőtől, 's pusztító égi háborúktól:
N. Ments meg Ur Jézus Krisztus l
P. Mutasd megnekünk Uram,irgalmasságod'.
N. 'S a' te üdvedet add meg nékünk!
P. Uram hallgasd meg könyörgésemet.
N. És kiáltásom jusson elődbe l
P. Az Úr legyen veletek.
N. És a' te lelkeddel.
K ö n y ö r ö g j Ü II k! Kérünk téged mindenhatö ts irgalmas

Isten, hogya' boldogságos szűz Mária, 's a' szent angyalok',
patrlarkhák', próféták', apostolok', vértanuk" hitvallók" szüzek',
özvegyek', és minden szenteid' közbenjárására, nekünk állandó
oltalmadat nyujtani, csendes időt adni, a' villám és égi hábo
rúk ellen, ránk méltatlanokra, mennyei szent áldásodat ömlesz
teni, 's az emberi nernnek ellenséges elemi erők' befolyását ha
talmas kezeddel megsemmisíteni méltőztassál. Ugyanazon Jézus
Krisztus Urunk által, 'stb.

Ur Isten! ki az aládvetett dolgok' természetét a' levegö'
változásai által is akkép intézed, hogy azok dicsőítésedre szol
gáljanak: távoztasd el tőlünk a' levegőég' borzalmait, 's add
nekünk míndenkor irgalmad' megnyugtató oltalmát, hogya' Id
nek haragja előtt reszketünk annak kegyelmét tapasztaljuk. Jézus
Krisztus urunk által, 'sth.

lrnnepélyes áldáskor.
P. Az Úr'neve.dícsértessék.
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N. Mostantól kezdve örökké.
P. A' mi segedelmünk az Ul" nevében:
N. Ki a' mennyet, és földet teremtette.
P. A' mindenható Atya, Fiu, és sz. Lélek Istennek áldása

szálljon ránk, lakhelyeinkre , szántóföldeinkre , szölöinkre , 's
nyugodjék rajtunk örökké.

N. Áldjon meg mínket az Isten, 's irgalma legyen velünk
mindég.

" , , , ..
ELOltIISEK (PRAEFATlOK), 111ELLYEKEVKOZ·

•••• r •• •

DES KULONFELE lTNNEPEKEN JIONDATNAK,
v AGY ENEKELTETNEK.

Urunk' születésére.

(Ezen eUJmise Karúcsontúl kezdve, egész' Yizkeresztig mondatik,
kivéve sz. János apostol' nyolczad napját, mellyen a' sz. apostoloké vé
tetik; tooábbé : Gyertyaszentelő bold. asszony' napján, Urnapkor, és
ennek nyolczadán (Octava), Ur szine' változáscínak napján, és Jézus'
neve napján. Ezen elűmisét lásd 60. l.)

,Communicantes' imádság.

Egyességben a' szentekkel, ülvén meg ama' legszentebb éjt
(vagy, a' nappali misén : ama' legszentebb napot), mellyen Má
riának szeplötelen szüzessége a' világnak lUegváltót hoza; és
tisztelettel emlékezvén föleg ugyanezen dicsőséges és minden
hol' szűz Máriáról, Jézus Krisztus , urunk és Istenünk' anyjáról,
'stb. (Millt fönebb, 51. l.]

Vizkereszt' ünnepén, és egész nyolczadán.

Valóban méltó és igazságos, illö, és üdvös, hogy mineked
miudenkor, és mindenütt hálákat adjunk, szentséges Urunk, min
denható Atya, örök Isten! lUivel egyszülött Fiad halandó termé
szetünkben megjelenvén, minket az ö halhatlanságának uj fé
nyében megújított. És azért az angyalok- és föangyalokkal 'stb.
(Többi, nünt [onebb, 60. l.]

Communicautes.

Egyességben a' szentekkel, ülvén meg ama'legszentebb na
pot, mellyen egyszülött Fiad, ki veled öröktől fogva egyenlö
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dicsőségben volt, halandó testünkben igazán 's valóban megje
lent; és tisztelettel emlékezvén főleg a' dicsőséges és min
denkor szüz lUáriáról, 'stb.

Nagy-böjtben.

(Ezen elümise mondatik Hamvazó-szerdától, Fekete-vasárnap e
LOtti szombatig.)

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mi ne
ked mindenkor, és mindenütt hálákat adjunk, szentséges Urunk,
mindenható Atya~ örök Isten! Ki testi böjttel a' vétkeket elnyo
mod ~ a' lelket fölemeled, erényt, és jutalmat osztasz, a' miUrunk
Krisztus által; a' ld által fölségedet dícsérik az angyalok, 'stb.
(Mint alább, a' közönséges elémisében.}

Krisztus' keresztjéröI.

(Ezen elűmise mondatik 'Fekete-, és Virág-vasárnapon, Nagy
csütörtökön, és Jézus' szencedésének.'s keresztjének minden űnnepein.]

Valóban méltö , és igazságos, illő és üdvös ~ hogy mi ne
ked mindenkor, és mindenütt hálákat adjunk, szentséges Urunk,
mindenható Atya ~ örök Isten I Ki az emberi nem' üdvét ftl ke
resztfához csatoltad ; hogy ott, hol a' halál származott. támadjon
föl az élet; 's hogy az, ld a' fán győzött, a' fán meg is győzet
tessék, a' mi Urunk Krisztus által; a' ld által, 'stb. ( ..'lint{önebb.)

Husvét' ünnepén.

(Ezen elömise mondatik 1Vagy-szombattól fogva Urunk' mennybe
meneteléiq.)

Valóban méltö , és igazságos, illő és üdvös, hogy mi
téged Urunk, mindég, de különösen (1Vagy-szombaton: ez éjen;
Husvétkor és nyolczadáll ; e' napon; máskor pediq i] ez időben
dicsőítöbb szavakkal hirdessünk, a' midön föláldoztatott a' mi
husvéti bárányunk, Krisztus. Ö ugyanis igaz bárány, ld hünein
ket elvette, ld halála által a' mienket elhárítá , 's föltámadása
által éltünket megujitotta. És azért az angyalok- és föangya
lokkal, 'stb. (Mint (önebb, 60. l.)

Communicantes a' Ilusvét' hetében.

Egyességben a' szentekkel.ülvén meg ama' legszentebb napot
(Nagy-szombaton: ama' legszentebb éjt), meIlyen Urunk Jézus
Krisztus test szerint föltámadt; és tisztelettel emlékezvén a'dícsösé
ges és mindenkor szüz lUáriáró), 'stb. (111int (önebb, 51. l.)
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,Uane igitur' imádság.

Szolgáidnak azért, valamint az egész népednek emez áldo
zatát, mellyet neked azokért is bemutatunk , kiket te, hüneíket
megbocsátván, a' víz-, és sz. Lélekből kegyesen újrassültél :
kérünk téged Urunk! vedd kegyesen, 's engedd napjainkat a'
te békédben folyni, 's az örök kárhozattól megmentve, vá
lasztottaid' seregébe számittatni. A' mi Urunk Krisztus ál
tal. Amen.

Urunk' menuybemenetelének napján.

Ofennybemenetel' ünnepétől Pünkösd előtti szombatig.)
Valóban méltó és igazságos, ilIö és üdvös, hogy mi

neked míndenkor, és míndenütthálákat adjunk, szentséges Urunk,
mindenható Atya, örök Isten I a' mi Urunk Krisztus által; ki
föltámadása után valamennyi tanítványainak láthatólag megjelent,
és szemeik előtt emelkedett mennybe, hogy minket istenségében
részesítsen. És azért az angyalok-, és Iöangyalokkal , 'stb.
(JIint fönebb, 60. l.]

Communieantes.

Egyességben a' szentekkel, ülvén meg ama' legszentebb na
pot, meIlyen Urunk , a' te egyszülött Fiad, istenségével ~gyesí
tett gyarlö természetünket, dicsőséged' jobbjára emelte. Es tisz
telettel emlékezvén a' dicsőséges, 'stb. (Mint fönebb, 51. l.)

Pünkösd' ünnepén, és nyolczadán.

Valóban méltö és igazságos, ilIö és üdvös, hogy mi
neked míndenkor , és mindenütt hálákat adjunk, szentséges U
runk, mindenható Atya, örök Isten! a' mi Urunk Krisztus által;
ki fölmenvén mennybe,'s jobbodon ülvén, fogadott fiaira,
az igért szent Lelket, (e' mai nap) kiárasztotta; min az emberiség
az egész világon nagy örömben vígad; de a' mennyei erők, és
angyali hatalmak is fényességed' dicsöltő énekét zengik, szünte
len ismételvén : szent, 'stb.

Communlcautes.

Egyességben a' szentekkel, ülvén meg a' legszentebb Pün
kösd' ünnepét, mellyen 3;' sz. Lélek az apostoloknak számtalan
nyelvekben jelent meg. Es tisztelettel emlékezvén 'stb.
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,Hanc igitur' imádság.
(Mint Husvétkor.)

s z. II á r o m s á g' ü n n e p é r e.
(Lásd fönebb, 50. 1.)

A' boldogságos szüz Máriáról.

Valóban méltö és igazságos, illö és üdvös, hog-y mi
neked mindenkor és mindenütt hálákat adjunk, szentséges Urunk,
mindenható Atya, örök Isten! Hogy mi téged a' holdogságos, és
mindenkor szüz Mária' *) dicsérjünk, magasztaljunk,
és dicsöitsünk ; minthogy a' sz. Lélek' árnyékolása által egyszü
löllödet méhében fogadta, és szüzi dicsöségének sérelme nélkül,
a' világnak az örök világosságot, Jézus Krisztus urunkat szülte;
a' ki állal fölségedet dícsérik az angyalok , 'stb. (Mint alább, a'
kÖ7Jönséges elómisében.J

Sz. apostolok' ünnepén.

Valóban méltő és igazságos, iIIö és üdvös, téged Urunk
alázattal kérni, hogy te örök pásztor, nyájadat el ne hagyd, ha
nem a' te szent apostolaid által fölötte folytonos oltalmaddal ör
ködjél ; hogy ugyan~zon igazgatók által kormányoztassék, kiket
te helyetteseid gyanánt, e' szent hivatalban pásztorokul rendel
tél. Es azért 'stb. (Mint (öneM 60. l.)

Közönséges előmlse,

Valóban mélté és igazságos, iIlö és üdvös, hogy mi neked
mindenkor és mindenütthálákat adjunk szeatséges Urunk, minden
ható Atya, örök Isten! a' mi Urunk Krisztus által; a' ki által fölsé
gedet dícsérik az angyalok, imádják az uraságolt , retregik a'
hatalmak; kit a' mennyek és mennybéli erők, 's a' boldog szerafok
egyesített örömriadással magasztalnak. Kikkel hogy szavainkat
mi is egyesíthessük , engedd meg, kérünk; alázatos vallomással
mondván ; ssent , 'stb.

*) Ezen elömise mondatik a' bold. szllz Mária' minden ünnepein, és ezek'
nyolczadán; ugy szinte minden, a'bold. szüznek telt fogadási miséken. Az ünnepek'
különbsége szerint mcndatik : "Szeplölelen f o g a u t a t a s a", ü d v ö z ö l t e
tése', látogatása', mennyekbe f ö l v é t e t é s e", s z ü l e t é s e , b e m u t a t
t a t á s a's-ü n n e p é n.!' A' hét fájdalmak' ünnepén mondatik: "Kínos álszura
tásának emléknapj án."Sz.olvasó'ünnepén: "ti s s t e l et-ün n e p é n ," 'stb.

5
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KULONFELE FOLYAMODASI IJ~SAGOK.

Akármilly szükségben.

Úr Isten, erőnk és menedékünk ! Te, ld minden ajtalosság
nak kutforrása vagy: nyujtsd egyházad' alázatos folyamodására
segedelmed', hogy azt valósággal megnyerjük, a' miért bizodal
masan esdeklünk. A' mi Urunk Krisztus Jézus által 'stb.

Közinség' idején.

Mindenható Isten I ne vesd meg az inségében hozzád folya
modó néped'; hanem nyujts a' te szent neved' dicsőségéért, a'
nyomorultaknak segedeImet. A' mi Urunk 'stb.

E s ö é r t.

Ur Isten I kiben élünk, mozgunk , és vagyunk , adj alkal
mas esőt; hogy igy a'jelen élet' segédeszközeivel ellátva, az örök
üdvszerek után annál nagyobb bizodalommal vágyúdhassunk. A'
mí Urunk 'stb.

Tiszta időért.

Hallgass meg Ur Isten I minket , tehozzád folyamodókat,
's adj alázatos kérésünkre tiszta idöt; hogy kik büneinkért mél
tan ostoroztatunk , megelőző irgalmad állal kegyed et is tapasz
taljuk. A' mi Urunk 'stb.

Bünök' bocsánatáért.

Ur Isten! ki senkit sem taszítasz el magadtöl, hanem ke
gyes irgalmad szerint mindenkível , még a' legnagyobb vétkes
sei is, a' bünbánat által, kibékülsz : tekints kegyesen kéreJme
inkre 's alázatos folyamodásinkra , és világositsd meg szive
inket, hogy jövendőre parancsidat teljesithessük. A' mi Urunk
'stb.

Jóakaróinkért.

Ur Isten, ki szeretetednek adományait a' sz. Lélek' ma
lasztja által hiveid' szivébe kiöntötted, adj szoJgáid- és szol
gáloídaak , a' kikért irgalmadat kérjük, mind testi, mind lelki
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jóllétet, hogy téged egész erejekből szeressenek, és teljes
szeretetböl azt, a' mi előtted kedves, teljesíthessék. A' mi U
runk 'stb.

Elleneinkért.

Ur Isten I békeség' Istene, és a' szent szeretet' kedvelője
's oltalmazója: adj minden elleneinknek békét , 's valódi szere
tetet; bocsásd meg vétkeiket; minket pedig mindenható erőddel
óvj meg incselkedéseiktől. A' mi Urunk, 'stb.

H ft b o r ú k o r.

Ur Isten I hi a' háborúkat megsemmisíted, 's a' benned bi
zakodök' ellenségeit oltalmad' erejével szétszórod : nyújts sege
delmet a' te szolgáidnak, kik irgalmadért esdnek , hogy ellen
ségeik' dühe megfékeztetvén , neked szüntelen hálát adhassanak,
és téged dicsérhessenek. A' mi Urunk 'stb.

A' béke' föntal'tásaért.

Ur Isten! kitől a' jámbor kivánatok, a' jó föltételek, és igaz
ságos cselekedetek származnak: add szolgaidnak azon békét,
mellyet a' világ nem adhat; hogy mind sziveik parancsaid iránt
hajlandók legyenek, mind az elJenségtöIi félelem megszünvén,
hatalmad által biztos időket élhessenek. A' mi Urunk, 'stb,

Az egyházért.

Kérün}, téged Ur Isten! fogadd kegyesen egyházad' kérel
meit, hogya' szorongatások és tévelygése k 'megsernmisítése után,
neked szabadon szolgálhasson. A', mi Urunk, 'stb.

P á p á é r t.

Ur Isten I a' hivők' pásztora, és vezetője: tekints kegyesen
N. szolgádra, ki akaratod szerint az egyház fölött pásztorkodik;
és engedd neki, hogyalárendelteinek üdvét szöval , 's példával
elörnozditsa ; hogy ekképen a' rábízott nyájjal együtt, az örök
életre eljusson. A' mi Urunk, 'stb.

Az orszóg' fejedelmeért.

Kérünk mindenhatö Isten I hogy szolgád, a' mi királyunk
N., ld a' te kegyelmedből országai' kormányzását fölvállalta,
mindennemü jó erkolcsökben is gyarapodjék; hogy ezekkel illő

5*
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leg fölékesiUetvén, a' bünök"undokságit kerülhesse , 's te hoz
zád, ld az út, igazság, és élet vagy, a' kegyelem' országába
juthasson. A' mi Urunk, 'stb.

Élőkért, és holtakért.

Mindenható örök Isten l ld az élők és holtak fölött uralko
dor, és mlndazokon könyörülsz, kiket hitök- és cselekedeteikből
tieidnek ismersz: kérünk tég-ed alázattal , add meg azoknak , a'
kikért esdeklünk , ama' békét, mellyet a' világ' nem adhat ; 's
akár még életben, akár a' halottak' számában vannak, engedd,
hogy szenteid' közbenjárása és kegyes Irgalmasságod által, vét
keik' bocsánatát, 's az örök életet elnyernessék. A' mi Urunk,
'stb.

Mindenható Isten l juttasd sz. színed elé valamennyí f;ZÜ

kölködök' esdeklését , hogy az inségtől szabndulva, végtelen ir
:;ralmadnak hálásan örvendezhessenek. Nyújtsd ld segélyökre
Urunk l hatalmas karodat, hogy téged egész szlvökből keresse
nek, és azt, a' miért esdenek, legyenek elnyerni is méltók. A"
mi Urunk 'stb.

s z ü I ö k é rt.

Kérlek Ur Isten l b' szülök' tiszteletét parancsoló végetlen
szeretetedre, fizesd meg szülőimnek mennyei áldásoddal mind
azt, mit velem jót tettek, és fáradhatlan szerelettel még jelenleg
is lesznek; szálljon rájok irgalmad, 's oltalmazza meg őket szá
mos és szerenesés évek' hosszában. Belém pedig önts Ur IstenI
irántuk tiszteletet, engedelmességet és hálás szereletet : hogy
ekkép valamint tetszésedre, úgy az állalad igért áldásra is, már e'
földi életben méltö lehessek. A' mi Urunk 'stb.

Szülök' imádsága gyermekeikért.

Ur Jstén! te vagy gyermel[eimnek igaz atyjok, 's én őket
mint gondviselésem-, és szerétetemre bizott drága zálogokat
nyertem, hogy öket tiszteletedre. örök üdvökre. 's embertársaik'
javára neveljem. Neked ajánlom föl öket; mivel ök a' tieid. Te
öket halhatatlanságra alkotlad; Krisztus Jézus által lelköket
egyházadba fölvetted. Áldd meg Uram! teremtményeidet; távoz
tass el az ö lelkök- 's testöktől valamennyí veszélyt; szahadilsd
meg öket a' gonosztól; szenteld meg igazságodban, az erény'
szeretetében; 's éltök' mindenutaiban vezéreld öket, hogy sz. sztned
előtt jámborul és tökéletesen éljenek. Nekem pedig engedd meg-
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fontolnom. hogy egykor lelkeikért számolni fogok, 's ne hagyd,
hogy vétkem miatt közülök egy is elveszszen ; hanem egykor
velök egyesülve, az örök hazában irgalmadat magasztaljam. A'
mi Urunk 'stb.

Az árva' imádsága.

Óh irgalmas Atya, 's vrgasztalö Isten f tekints le kegyesen
gyermekedre , ki egész reményét te benned helyezi. Atyám és
anyám elhagytak; de te Ur Isten fengem oltalmadba fogadtál;
mert hiszen te vagy az árváknak valódi Atyjok. Védjen tehát en
gem karod; és mindenhat6ságod' paizsa alatt biztos fogok lenni.
Vezess és vezérelj engem parancsaid' ösvényén. Neked ajánlom
föl testemet, és lelkemet ; neked szentelem egész életemet. Óh
ne hagyj el engem; ne engedj bünbe esnem; hanem inkább ha
ladjak, jobbod által vezéreltetve, nyugodtan, 's biztosan [öven
döm' elébe, 's legyek mindenkor atyai tetszésedre méltö. A' mi
Urunk, 'stb,

B e t e g e k é r t.

1\'Iindenhat6 örök Isten! kinek akaratja szerint foly le egész
éltünk: fogadd kegyesen kérésünket, mellyel irgalmad' segedel
mét a' mi beteg és szenvedö felebarátunkért (vagy felebarát
nénkért) kérjük. Könnyebbítsd fájdalmait; éltesd kegyed által;
nyujtsd ki fölötte oltalmazó ~ 's mentö kezedet, és mutnsd meg
neki fölséged' erejét; hogy egészségének visszanyerése után, köz
ségedben. szfvének örvendetes köszöneiét bemutassa, 's neked
ujabb erővel szolgáljon. A' mi Urunk, 'stb.

lmdön a' beteg halállal küzd.

Mindenhnt6, és irgalmas Isten f tekints könyörülö szemmel
szolgádra (szolgálódra), ki földi élete' föloszlásához készül. Lá
togasd öt meg vigasztalásiddal , neveld erejét, hogy atyai sze
rétetedben helyezett éli) hittel tűrje szenvedésil; erősítsd öt meg
a' jámbor, 's kitarto önmegadásra; könnyebítsd meg halálharczát
lIZ örök élet' vigasztalása, és az a' felöli bizonyosság által, hogy
henrred kegyelmes, és irgalmas biróra találand. Mf'ntsd meg
UramI lelkét a' haláltól, 's a' testből történendö kil{öltözte után
vedd fel örök szeretetednek ölébe ~ 's részesítsd öt minden
szenteid' boldogságos társaságában. A' mi Urunk 'stb.
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Boldog kimulásért.

Örök rendeleted szerint , Ur Isten r minden embernek meg
kell egyszer halni. A' te itéleted Isten! igazságos. Legyen meg
sz. akaratod! Csak azon kegyelmedért könyörgök, hogya' ha
lál, éji rablóként , készületlenül meg ne lepjen, hanem vir
rasztva 's imádkozva találjon. Ne szólíts ki n' világból elöbb,
hogy sem bűnbánatot tettem! MilIy rettenetes -lenne, töredelem
nélkül esni kezeidbe! Szent Háromság egy Isten! adj nekem
boldog kimulástI Hagyd Atyám! a' halál' borzalmait legyöznöm I
Jézusom I lebegj a' keresztfán haldokolva, szemeim elölt, 's en
gedd e' szavakat hallanom: "Még ma velem leszesz a' parádi
csomban." Erösíts és világosíts meg óh sz. Lélek I hogy hitem
ben állhatatos maradjak, minden hítbeli kisérteteknek ellentálljak,
's mint a' római katholika szentegyház' tagja múljak ki a' vi
lágból.

Úh Mária, kegyes anyánk és szÓSZÓIlÓDI( r ne hagyj el él
tem' utolsó pillanatában, hanem fordítsd felém irgalmas szemei
det; 's ez élet' nyomorúságai után, sz. fiadat Jézust, mint ke
gyes hirárnat, akkép mutasd meg.

Szent József! esedezzél értem; hogy mint igaz ember hal
jak meg1- Szent őrangyalom! oltalmazz engem, 's ne távozzál
tölem, mig földi vándorlásorn' végezéljához nem érek. Amen.

Szent .l\1ihály arkhangyal! védelmezz minket utolsó har
csunkban, hogya' rettenetes ítéleten el ne veszszünk.

Az lsten' szeretetének kegyelméért,

Ur Isten! ki a'téged szeretöknek mindent javukra forditasz,
öntsd szivünkbe szeretetednek változatlan erejét, és lángját,
hogy az általad bennünk folkeltett szent érzelmek, semmi földi
kisértet által meg ne másittássanak.

Gyúlaszd föl Ur IstenI szivünket és vesénket a' sz. Lélek'
tüze által, hogy neked tiszta szeretettel szolgáljunk, és szeplö
telen szivvel kedveskedjünk.

A' te kegyes segedelmed előzze meg Ur Isten! minden tet
teinket , 's gyámolitson azok' folyamában: hogy minden gondo
latink , 's munkánk, általad nyerjék kezdetöket, 's jussanak tö
kéletességre. A' mi Urunk 'stb.
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Szenvedésekben.

Dicsértessék sz. neved Ur Isten l még azon szenvedések és
sanyargatások közt is, mellyeket atyai bölcs szeretetednél fogva
rám küldesz. Kezed elöl nem futhatok el; de futhatok igen is
hozzád, hogy segíts rajtam, '9 még a' sanyarúságot is javamra
fordítsd. Súlyosan nehezedik szivemre fi' fájdalmak' terhe, 's
érzem a' kehely' keserüségét, mellyet nekem nYlljtasz. Mit
mondjak neked legszeretetteljesebb Atyám? Óh szabadíts meg
ezen érától ! De hisz' épen azért jött rám ezen öra , hogya' te
szent nevedet megdicsöítse malasztod' nagysága, melly az én
gyengeségemben , a' béketűrés' ereje, és a' te sz. akaratodbani
gyermeki megnyugvás által, mutatkozik legerösebbnek. Ime
Atyám! fájdalmim' sokaságában, segélyért fordulok hozzád; sz.
fiaddal fölkiáltván : ,vedd el tölem ezen kelyhet"! De mégis alá
zattal vetem magamat alá kikutathatlan végzéseidnek; 's nem az
én, hanem a' te akaratod legyen! Csak eröt adj a' kilürésre; és
engedd, bogy megfontolván, milly sokat szenvedett isteni fiad,
szent akaratodbani teljes megnyugvással, nyugodtan türjem én
is a' baleseteket, 's mint ö, legyek én is holtig engedelmes.
Amen.

Ragadós nyavalyák' idején.

Hozzád folyamodunk mindenhatö , kegyelmes Isten! ez in
séges időben, mellyben veszélyes betegség lepte meg országun
kat. Legmélyebb tiszlelettel imádjuk e' fenyegető veszélyben is
örök bölcs, és mindent javunkra fordító gondviselésed et , és
atyai szeretetedet. KHi téged szeretnek , azok örvendenek ben
ned, és dicsöítik szent akaratodat; 's jobbodtől vezéreJtelve,
bizodalomteljesen haladnak az élet' ösvényén; mert te Istenünk
és Atyánk, nekünk minden inségben menedékhelyünk, szabadí
tönk , és segélyünk vagy. Tekints tehát kegyelmesen a' hozzád
folyamodó, 's menedéket te nálad imádva kereső népedre. Tá
voztasd el tőlünk a' fenyegetö vészt, 's küldj számunkra segélyt
szentélyedböl ; legyen hü szeréteted a' mi paizsunk és védel
münk, 's kegyelmed ruházzon föl minket bátorság- és erélylyel,
hogy semmi veszélytől se tartsunk, miután te velünk vagy. Áldd
meg elöljár6ink' atyai gondoskodását, és rendeleteit is; és add,
hogya' munkás , és föláldoz6 szeretet' szellemében, egymásnak
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mindnyájan vigaszt, könnyebbülést, és segélyt nyujtsunk. De
engedd egyszersmind, hogy ezen megaláztatás által a' halan
dök' szivei magukba szálljanak, parancsaidat tiszteljék, 's éltök'
komoly megjobbítása által, méllók legyenek irgalmadra. Erre
kérünk téged a' te sz. fiad, a' mi urunk Kriszlus Jézus állal 'stb.

Jegyzés. ,A' holtakért mondatni ssokot: imádságokat lásd halot
tak' napján.



AZ EGYBÁZI EV.
ELŐLEGES OKTATÁS AZ EGYHÁZI ÉVRÖL

ÁTALÁBAN.

Mi értetik az egyházi év alatt?
Az egyházi év alatt értetnek azon idök és napok az esz

tendö' folyamában ~ mellyeket a' kath. egyház a' végböl rendelt,
'5 ül meg évenkint, hogya' hivök az isteni títkókra, és jótéte
ményekre, valamint a' kereszténység' üdvös rendeleleire Is, há
lával emlékezzenek; Isten' dicsöségére, 's tulajdon lelkök' üd
vére, felölök komolyan gondolkodjanak; 8' sz. rnisén és egy
házi beszéden ájtatosan jelen legyenek; 's hogy önépülésök- és
szentesitésökre , szent szokások--, szertartások- és ájtatos gya
korlátokkal, ugy szinte vallásos könyvek' olvasásával foglalkoz
zanak.

Mikép osztatik föl az egyházi év ~
Vasárnapokra , ünnep- és böjti napokra.

A'vasárnapról.

Mi a' flasárnap '?
A' hét' első és különösen Istennek szentelt napja; miért is

latin nyelven az Ur' napjának neveztetik.
Miért kell a' vasárnapot Istennek ssentelni '?
Azért, mivel nagyon illendő ~ hogy az Isten' szolgálatára

teremtett ember, 8' hét' napjai közül legalább egyet az Isten'
szolgálatára, 's önlelkének üdvére fordítson. Ez okból lsten is
mindjárt kezdetben, a' hetedik napot, vagyis szornhatot, mely
lyen a' teremtés' munkájától megnyugodott, azaz: teremteni
megszünt, az embereknek nyugodalmi napul rendelte; hogy ezen
ök is minden világi munkátöl tartózkodjanak, 's egyedül az is
teni szolgálattal foglalkozzanak. E' pihenési Ilap a' zsidók' s z a b
b a tj a ~olt; mellyet nekik olly szentül kellett megtartaniok ! A'
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kath. anyaszentegyház, vagyis inkább, mint szent Ágoston
mondja , a' szent apostolok, részint hogy magokat a' zsidóktól
megkülönböztessék, részint a' köveneeső okokból rendelték a'
vas á r n a p o t nyugodalmi napnak: 1) Mivel az Isten e' napon
kezdé meg ll' világ' teremtését. 2) Ugy szinte annak visszaálli
tását is Jézus Krisztus , dicsőséges föltámadásával e' napon fe
jezé be. 3) lUivel, mint Bellarmin megjegyzi, Krisztus vasár
nap született , mctéltetett körül, és kereszteltetett meg. Végre
4) mivel a' sz. Lélek is ugyane' napon szállott le az aposto
lokra, 's tölté meg öltet bölcseséggel és erővel. Ez okokból,
's mivel e' napot különösen Istennek kell szentelnünk , nevezé
el az egyház is az úr' napjának.

Mikép szenteljük meg a' vasárnapot, és mikép s:r.entségtelenit
telik az meg?

A' vasárnapot akkép szenteljük meg, ha magunkat min
den szolgai munkátöl megtartóztatjuk , 's egyedül csak isteniek
kel foglalkozunk ; ha t. i. a' sz. mise-áldozatra, 's az Isten' sz,
igéjének hirdetésére ájtatosan megjelenünk, vagy gátoltatás'
esetében, az időt otthon imádkozással, vallásos könyvek' olva
sásával, erények', és más, a' szeretet által sugalt munkákkal
foglalkozva töltjük. MegszentségteleníUetik ellenben a' vasárnap,
ha azt henyélve , vagy szükségtelen munkákkal, vagy, a' mi
még rosszabb, csupa evéssel , ivással, játékkal vagy tánczczal,
avagy más, még vétkesebb dolgokkal töltjük. Sz. Ágoston' mon
data szerint ,~ jobb (azaz: kevésbbé káros) lenne illy napokon a'
földet mívelni , mint merö ugrándozással és tánczczal, 's más
hiu, vész- és búnteljes vigságokkal ellölteni. Azonban ha az is
teni szolgálaton i1Jöleg jelen voltunk, vasár- és ünnepnapo
kon az illedelmes, és rnérsékelt mulatozások nem tiltatnak.

lllilly Jutalmak várnak a' M&árnap' meguentelöire, 's milly bün
tetesek az, azt meg&Zentségtelcnitökre?

lUózes' törvényében minden testi, és lelki szerencse, üdv,
és áldás igérteték a' szombatot megszentelöknek l); eJIenben
mindennemü sanyarúság- és szerencsétlenséggel, sőt halállal is
fenyítteltek azok , kik e' napot megszentségteleníték 2). A' ke
resztény anyaszenteg-yház is erősen szorgalmazza u' vasárnap'
megülését ; 's a' legújabb korból is szamos példák lennének rá
fölhozhatók , miszerint Isten a' vasárnap' megvetőit keményen
büntette. De azt, mire vagy a' keresztény szeretet , vagy a'
szakség kényszerít , cselekedni, nincsen megtiltva. 3)

l) III. M6z. 26. f. V. M6z. 28. f. 2) IV. M6z. 15. f. 32. v. a) Luk. 14,I, '5 6, 1.
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Imádság a' v8!árnapokra.

Ur Isten! ki a' vasárnapot ft' végböl rendelted, hogy mi
neked e' napon különösen szolgáljunk , 's kegyelmeidben része
süljünk; add, hogy mi e' napon hitünket mindenkor megujHsuk,
egymást dicséretedre , 's fölséged' imádására lelkesítsük ; a' te
sz. fiad, urunk Jézus Krisztus által, ld veled, és a' szent Lé
lekkel egyetemben él, és uralkodik, örökkön örökké. Amen.

:\.zünnepnapokról.

Mik az ünnepnapok?
Ezek azon napok, mellyeken az egyház Istennek, és Jé

zus Krisztusnak némelly titkait és jótéteményeit, vagy a' szen
tek' emlékét előnkbe terjeszti; hogy ez által minket ajtatosságra,
háládatosságra, épületesség- és követésre buzdítson. Ez okból
vannak Istennek, Krisztusnak , és szenteknek ünnepei.

Rendelhet-e az egyház ünnepnapokat és ünllepélyeket?
Ki az egyháznak ezen jogát el akarná tagadni, az az egy

házat a' zsidók' zsinagogájánál is kevesebbre becsülné; mert ez,
az Istentől nyert bizonyos jótétemények' hálás emlékéül több ün
nepnapot és ünnepélyt tudott rendelni, p. o. a' sorsok' ünnepét
(Purim ünnepet l); a' Holofernes fölölti diadal' emlékünnepét 2)
'sth. Miért ne dicsőíthetné tehát Krisztus' egyháza, hasonló ün
nepélyekkel az Istentől nyert még nagyobb jótéteményeket? 
Krisztus' egyháza tehát, mint az Urnak jegyese, kisebb le
gyen a' zsidó zsinag6gánál, melly csak szolgáló volt? Azon fö
lül maga az Isten is megparancsolá a' zsidóknak, hogy az egyip
tomi fogságb61 lett kiszabadulást, a' husvéti ünnepek által; a'
szinai hegyen M6zes által nyert törvényeket, a' pünkösdi ünne
pek által; a' pusztábani negyven éves vándorlást, és sátorok
alatti lakást, a' sátoros ünnepek által üljék, 's örökftsék meg, In
nen lehet következtetni , mennyire rosszalná Isten, ha a' ke
resztény egyház, hasonlag az 6-szövetségihez, a' tőle Jézus
Krlsztus , és szenteinek közbeajárása által nyert sokkal nagyobb
jótétemények' emlékét, az Isten-rés szen leinek tiszteletére rendelt
bizonyos ünnepek' alapitásával meg nem ujitná. De Krisztus urunk
sz. l'Iáténál (18, 18. v.) az apostoloknak, és személyökben ut6
daiknak , nyilván is hatalmat adott a' megkötés- és föloldozásra,
vagyis jogot, az egyházban olly rendelések' tehetésére , mely
lyek a' hivek' üdvére czéloznak. Illy rendeletek' sorába tartuz
nalt az ünnepnapok és ünnepélyek is; ugyanazért az ünnepna-

I) Esz'her. 9, 20-32. 2) Judith. 16, 31.
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poli' és ünnepélyek' megszabásának j6gát oz egyházt61 nem le
het eltagadní. - De ugyane' jogból következik az is, hog-y az
eg-yház illy ünnepnapokat és ünnepélyehet el is törölhet: ha tudni
illik azok ama' czélnak , hogy az Isten' tiszteletét, 's a' lelkek'
üdvét előmozditsák , meg nem felelnek ; 's ebben megnyugodni
szintolly kötelesek a' keresztények, miut kötelesek az ünnepe
ket rendelö egyháznak engedelmeskedni.

Mikép kell az ünnepnapokat megülni ?
Az ünnepnapokat is ugy kell megülni , mint ez a' vasárna

pókról mondatott. E' fölött törekednünk kell, hogy az Isten' tít
kaíval , 's jótéteményeivel, a' szentek' életével, és tetteikkel,
mellyek míatt az ünnepelt rendeltettek, tovább n' ssertartások-,
és egyházi szokásokkal , mellyekkel azok megületnek , a' szent
beszédek' meghallgatása, vagy a' mennyiben ez egyre megy ki,
a' mondottakat tárgyaló könyvek' olvasása által, jól megismer
kedjünk ; hogy igy az Isten' tlsztelete-, és szeretetére , 's a'
szentek' utánozására buzdíttassunk : mertaz ünnepek' behozésanal
ez az egyházunk föczélja. De minthogy fájdalom! e' szándéka
legkevesebbektől töltetik be, söt ellenkezöleg , az ünnepek, ré
szint sokaságuk, részint a' keresztényeknek mindinkább növe
kedö langyossága miatt , máskép töltetnek el, mint ezt az egy
ház kivánja i jól cseleliedett az egyház, némelly ünnepeket va
sárnapolira tevén át; hogy legalább ezek annál szentebben meg
ülessenek , Isten az ünnepek' megszentségtelenitése által olly
gyaliran meg ne bántassék , 's a' szegényember, kinek némelly
ünnepnapokon a' munka' hiányában nem lenne miből élnie, sa
ját, 's övéinek szükségét annál inkább fedezhesse. Hisz' azért
ünnepnap vagyon még igy is elegendö , 's több, mint mennyi
az elsö egyházban volt; holott' az akkori keresztények a' kevés
ünnepek mellett is sokkal jámborabbul éltek , mint napjainkban,
daczára az ünnepek' nagy számának. A' jámborság t. i. nem a7j
ünnepek' sokaságában, hanem mindennapí munkáinknak Isten
nek tetsző véghezvitelében áll. Egyébiránt nem csak nem tilos,
hanem inkáhb az egyház' akaratával igen is megegyezik, hogy
az eltörült ünnepnapokon a' sz. misén megjelenjünk.

A' höjti uapokrél.

~1ik a' bljjti napok?
Azon nnpok , mellyeken az eg-yház parancsolja, hogya'

húsételtőli tartózlwdás, vagy a' napjában csak egyszeri jóllakás
által, testünket sanyargassuk , 's ez állni Istennek az önmegta-



77

dás' áldozatát hozzuk. - Azon napok, mellyeken [l' hústól való
magamegtartóztatás mellett , csak egyszer szabad jóllakni, úgy
nevezett szoros, vagy parancsolt bőjti napoknak; a'
mellyeken pedig csak u' húsétel tiltatik , önmegtartóztatási
[abstinentialis] napoknak neveztetnek.

Rendell-e az egyház büjti napokat is?
l.\'Iinthogy neki, mint a' hivek' anyjának, az Istentől hata

lom van adva, a' hivei>' javára, hasznos és szükséges rendelete
ket hozni, 's ebben a' sz. Lélek' segedelmével vezéreltetik : en
nél fogva böjti napokat is rendelhet; minthogy ezek u' kereszté
nyekuek több tekintethen hasznosnil és üdvösek. Gyakorolta
is ö, kelétkezte óta, ezen halilImát , midön a' kereszte
nyéknek a' vérrel, 's megfojtottal való élést eltiltotta : nehogy
a' megtéréstől ll' zsidokat visszaijeszsze , kikneh törvényök a'
vérrel, 's meafúlt állutokkuli élést tilalmazván , azok iránt utá
latot érzének. (Apost, csel. 15, 28. 's köv. v.) ~linthogy azon
ban ez akndalytöl , a' zsidúk' részéről , tartani többé nem lehe
lett, parancsolatát eltörlötle , 's helyébe bizonyos böjti napokat,
vagyis a' húslól való magamegtartóztutást rendelte.

Mi okbál rendelte az egyház a' böjti napokat. 's mire hasznosak ezek ~
Az f'gylllíznak a' bi".lli napok' rendelésénél az szándéka, ho!!y

gyer'mel,ei a' böjt áItII I testöket , 's érzéld hajlamaikat sanyar
gassák, Istent ml'gengeszleljék, vétkeikért eleget tegyenek
Krisztust köves-ék , magukat DZ engedelmességben g'yal,ol'oljítll:,
a' megtartözfalás által megg azdálkodottat a' szegényeknek nyújtsák
's az Imúdkozás-, és is/eni szolgálatra serényebbek legyenell és
hajlandóbbak ; mert mindezekre a' böjtölés fölöttébb hasznos:
mint ez a' szenIirás' számtalan helyeiböl , 's a' tapasztalásből is
kiviláglik. A' teli gyomor soha sem imádkozik szívesen; söt a'
lelket ugy leigázza, hogy az imádság és istenes élet' gyönyörel
iránt még csak érzete sincs; 's a' hús nem csak a' testet, hanem
a' lesti vágyakat is inkább táplálja, mint más étkek. Ennélfogva
chrysologi (aranybeszédü) Péter a' böjtöt a' szüzesség' védfalá
nak nevezi; a' szent atyák átalában nem birják eléggé dicsérni
annak hasznát; 's Krisztus is valószinüleg ez okból jövendölte
meg (Mát. 9, I ö.), hogy jegyese is, az egyház, böjtölni fog ak
kor, midön ö maga töle elvétetik.

lileIlye k a' legnevezetesebb böjti napok ~
1) A' nagy, vagy 40 napi böjt, mellyről maga helyén

bövebben szelandunk. 2) A' k á n t o r h ö j t ö k. 3) Az ünnepe
ket megelöző böjtök. 4) Egész évben a' péntek- és szombutok,
valamint a' vasárnapok is a' 40 napi höjthen ; melly utúbbiak
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azonban csak lart6ztatási napok. Szombaton és nagyböjti vasár
napokon sok helyen nem szokás bőjtölni; azért ezt pénteken an
nál lelldsmeretesebben kell tennünk. A' parancsolt bőjti napok
naptárakban is föl vannak jegyezve; de a' plébánia-templomok
ban, a' szent beszéd után ~ még külön is kihirdette Inek : mihez
kiki mIlgát gondosan tartsa.

~lik aj kánt01'böjtiJk?
Ezek az év' négy szakában (,quatuor tempora', honnan kán

tor, quatuor) szerdán ~ pénteken, és szombaton előforduló bőjti
napok ~ mellyeknek eredete sz. Leo pápa' bizonyitása szerint
az apostolok' idejében keresendő, kik a' szent Lélek' sugallata
szerint, mindenik évszakot, néhány napi bűnbánat által Istennek
szentelni, 's . az év' folyta alatt Istentől nyert jótéteményeket
minden három hónapban három nappal különösen meghálálni
akarták. Ezenkivül az egyház e' négy időszakban azért is pa
rancsolt még bőjtöt ~ mivel ez időben szenteli föl a' papokat's
egyházszolgákat ; mil az apostolok is csak hosszas imádság, és
bőjtölés közt tőnek. Az egyház' akaratja tehát , hogya' keresz
tények a' kántorheteken az Istent bőjtölés, imádság, és más j6
cselekedetek állal kérjék ~ hogy az egyháznak méltó szolgákat,
's pásztorokat rendeljen; mivel az egész keresztény nyáj' üdve
ezektől függ. Kivánja tovább az egyház. hogy e' kántorheteken,
tavaszkor ugyan az lsten' áldását kérjük a' föld' termékenysége
ért ; nyáron a' földi termékek' föntartásaért; a' mindent megér
lelő őszkor , 's télen pedig, mikor minden csürbe takaríttatik,
a' jó Istennek hőjtölés-, és imádsággal hálaáldozatot hozzunk:
kérvén őt, miszerlnt tovább is kegyesen segéljen, nehogy ado
manyaival lelkünk' kárara visszaéljünk ; hanem öt, mint minden
jó' kütfejét , dicsérjük ~ neki hálákat adjunk, 's felebarátunkon
tehetségünk szerint segitsünk.

Mik /lZ ünnep. elötti böjti napok?
Ezek bizonyos ünnepnapok' elöeslvéi ~ me1Jyeken a' régi

keresztények bőjttel, 's virrasztással készültek a' következő ün
nepélyre. Ez okból mai napig ~ az ünnepeket megelőző misén a'
pap nem mondja, vagy énekli: "Ite missa est", azaz: ,Men
jetek ~ a' misének vége" J hanem: "B e Il e di c a mu s D om i
no", azaz: .Dicsérjük az Urat." '8 ez által a' keresztények fül
szölütattak a' templomban maradásra: ott Istent régi szokásként
a' nap' fölkeltelg dicsérendők ; mikor tudnillik ezen mise éjjel
mondatott eJ. Az egyház eItörlé később eme' virrasztást, ré
szint a' keresztények' ellankadt lelkesedése, részint a' netaláni
kicsapongások miatt; a' böjtöt azonban megtartotta. hogy ez ál-
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tal az Istent ~ és szentjeit tiszteljük, közbenjárásukat megnyer
jük ~ 's példájok ezerint a' testet keresztre feszüsuk. ~Iert sz.
Bernárd' mondata szerlnt, azért böjtöl az egyház a' szentek' elö
ünnepein, hogy minket tanitson , miszerint mi a' szentek' pél
dája szerint csak sok nyomorúságolt után juthatunk mennyor
szágba.

Jli okból tiltja az egyház pént.eken, és ssombtuon a' húsevést ?
Incze pápa szerint , ezt Udvözttőnk' tiszteletére teszi, ki

pénteken halt meg érettünk, szombaton pedig a' sírban nyugo
dott; tovább azért is, hogy ez önmeztartóztatás által magun
kat 8' vasárnap' megülésére jobban elkészítsük. (lit meg kell je
gyezni, hegy némelly püspöki megyében szombaton a' húsevés,
különféle okoknál fogva, mint már főnebb említettük , meg van
engedve j ez okból pénteken annállelkismeretesben kell höjtölnl.)

Ki tartozik böjtölni, •s ki nem?
Minden keresztény, ki már a' hetedik éven túl van, és at

t61 máskép fölmentve nincs, sulyos bűn' terhe alalt tartosik a'
parancsolt böjti napokon a' hústól tartózkodni; egy jóllakással
azonban megelégedni, nehéz bűn' terhe alatt csak azok tartoznak,
kik a' huszonegyedik (21-dik) évet meghaladták. - Az első
kötelességtöl , vagyis böjti napokon a' húsételtöli tartózkodás
tól fölment: 1) érvényes, nem pedig alattornos módon, és ha
mis üriIgy alatt kicsalt , vagy kényszeritett kiváltság. 2) Terhes
betegség. Az egyszeri jóllakással való megelégedés' kötelessége
megszünletik a' böjtölés' leheletlensége által j l. i. ha nagyobb baj
nélkül az egyszeri jóllakással meg nem elégedhetünk j mint ez
eset áll azoknál , kik valameily súlyos hetegségböl imént gyó
gyultak föl; tovább a' terhes, és szoplaló nök-, öreg, és erü
fogyolt emberek-, erősen dolgozök-, és utaz öknál; ugya' sze
gényeknél , kik leljes ebéddel nem birnak , valamint azoknál is,
kik a' SZOI'OS böjt által olly üdves munkátöl tartóztatnának vissza,
mellyre hivataluk- és a' keresztény szerétetnél fogva kötelesek.
És pedig ezek olly módon vannak fölmentve a' hőjltől, hogy
ámbátor annyiszor ehetnek , a' mennyiszer ez nekik szükséges ,
de azért kötelesek a' húsevéstől tartőzkodni ; 's e' mellett SHj
nálni , hogy nem képesek az egyházzal eg-yesülni olly érdem
teljes , és a' bűnök' eltörlésére olly hathatós rnuukáhan , mily
Iyen a' bőjtölés j továbbá igyekezzenek az elmulasztottakut ímád
sággal , alarnisnával , és más jó cselekedetekkel pótolni.

lIlikép vétünk a' böjti parancsok ellen?
1) Szántszándékos, és elegendö ok nélkül elkövetett hús

evés által.



2) Az elöbb elősorolt okok nélkül, kétszer- 's többszöri
tökéletes jóllakás állal.

3) Ha a' nap' folyta alatt gyakran étkezünk. (De egyes ha
rapás ~ vagy korty nem szegi meg a' höjtöt.)

4) Igen drága ~ finom ~ hosszú ebédek ~ iszákosság, és ki
csapongó mulatságok által.

Szabad-e böjti napokon vacsorálni?
Az elsö keresztények a' bűnbánatban olly lelkesek voltak,

hogy ök bőjti napokon egyetlen ~ 's ekkor is silány étkezéssel
megelégedtek, és ezt estve tartották. De minthogy ezen lelke
sedés míndinkább gyengült, az egyház, mint kegyes anya, meg
engedé a' rendes ebéden kivül ~ estve is ~ keveset magunkhoz
venni, vagyis annyit ~ mennyi a' rendes ebédnek mintegy ne
gyedrészét teszi; vagy~ hogy e' tárgyban szerfölött aggodalma
sak ne logyünk , annyit, miszerint a' másnapi rendes foglalatos
ságra szükséges erö fölöttébb ne gyengíttessék, és azt tetemesb
baj nélkül türhessük , mert a' böjtölésnél épen semmi nehézséget
sem akarni tömi, annyi, mint bőjtölni nem akarni.

Mino szúndékkal kell böjtölni ~

Illy, vagy ehhez hasonlóval:
Uram Krisztus Jézus I a' te böjtöléseddel egyesitvén az

enyimet, fölajánlom azt néked, keserű szenvedésed' és halálod'
tiszteletéül , számtalanszor vett jótéteményeidért tartozó hála
adásul , az én és mások' vétkeinek elégtételéül, a' kath. egyház'
iránti engedelmessézböl , tiszta, szüz , és jámbor élet' kegyel
mének megnyerése ért , 's e', vagy amaz erény', vagy jótéte
mény' megérdemelhetéseért ~ 'stb.'

J e g y z et. Jli a' bűjlrűl még ezen kivül tudnivaló l azt a' nagy
böjt"öt szóló értekezésben oloashutni,

ADVENTI IDÖSZAK.

Oktatás az adventi idöröI.

Jli és mit jelent Advent ~

Advent mng-yarul eljövetelt tesz , 's egyházi érte
lemben az Isten' Fiának e' világrai ~ látható, még pedig két kü
lön idöbeni eljövetelét jelenti.
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Mikor történt az elseJ eljövetel?

Midön az Isten' Fia a' sz. Lélektöl , a' szeplötelen szüz Má
ria' méhében fogantatva, test szerint született , 's malasztteljes
eljövetele állal, melly után sok királyok és próféták vágyódtak
(Isai. 64, 1. Luk. 10, 24.), a' világot megazentelte.

Mi módon üdvözülhettek ennélfogva az ó-szövetségi atyák, midőn
még Kr;szltts nem született meg?

Isten n' mi első szüléinknek , mingyárt vétkök' elkövetése
után (I. ~Ióz. 3, 15.) kinyilatkoztatta, hogy egyszülött Fia em
berré lesz, és a' világot megváltandja. Az e' Megvaltöbanl re
ménység, és annak jövendő érdemei által üdvözültek az ó-szö
vetségben mindazok , kik magukat ártatlanságuk , vngy töredel
mes bánaluk által, az ö érdemeinek részeseivé tették, és Isten'
kegyelmében elhunytak; ámbátor Krisztusnak mennybemenete
leig a' mennyek' országának birlokából ki valának zárva.

lIUkor fog a' második eljövetel lenni?

Az idök' végével, midön Krisztus Urunk eljövend nagy
hatalommal és dicsöségben , az egész világot megítélni.

lJli végre és szándékkal rendelte az adventi sz. időt az anyaszent
egyház?

1) Hogy ez idő alatt Kriszlus Urunk' megtestesültének tit
kát, 's az emberek iránt ezzel tanusilolt szeretetét , aláznlossú
gát és béketürését szernléljük ; 's azért neki szivböl hálákat ad
junk. 2) Hogy magunkat az Ur Jézus' malasztleljes születése- és
eljövetelére, valódi bünbánat , imádság, böjt , alamizsnaadás és
más istenes cselekedetek által elökészitsük , 's igya' Krisztus
Urunk által számunkra kiérdernlett kegyelmek' részeseivé vúl
junk: hogy másodszori eljövetelekor irántunk kegyes biró le
hessen. "Vigyázzatok, és imádkozzatok ; mert nem tudjátok sem
a' napot, sem az órát, mellyben az ember' Fia el fog jönni."
(Mát. 2,1, 42. 44.) Az Advent tehát istenes sovárgás és töre del
messég' ideje; ugyanazért az egyház' imádságaiból több, örömet
jelentő imák kihagyatnak , 's a' papok egyházi szolgálataikban
kék ruhába, melly szin az alázatosság és hünhánat' jelképe, öl
töznek. MilIy háládatlanok ennélfogva Isten iránt, milly enge
detlenek az egyháznek , mílly igazságtalanok önmaguk' irányá
ban azok, kik e' sz. idöt istenes és szent gondolatok, ajtatos ol
vasmányok, imádkozás, jó cselekedetei, nélkül, 's a' nélkül, hogy
a' szentségekb,en részesülnének , egyedül vétkes, vagy legalább
is hiu mulatozások- és időtöltésekkel huzzák ki l

6
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.Az Advent régi idJkben is akkép tartatotf-e meg, mint nap
jainkban ~

Nem: hajdan Márton-napkor kezdödött, és színtugy böjtö
lések- és ajtatossági gyakorlatokkal ülték meg, valamint a' 40
napi böjtöt; miért is a' szerzetesek, legnagyobb részben, maig
is böjtölnek Adventben; 's a' lármás mulatságok , minök a' me
nyekzök , tánczvigalmak 'stb., az egyház által valamennyi ke
resztényekre nézve tiltatnak. Sylvcrius pápa még azt is rendelte,
hogya' kik az Ur' asztalához ritkán járulnak, ezt legalább min
den adventi 's nagy-böjti vasárnap cselekedjék.

Mire emlékeztethet minket ama' négy hét, meddig az Advent tar
tani ssokott napjainkban?

Azon négyezer esztendőre, melly a' világ' teremtése után
az Ur Jézus' születéseig elfolyt, 's melly időszak alatt őtet az Isten
ismételve megigérte, az emberek sovárogva várták, a' próféták
megjövendölték és sokféleképen előképezték.

Imádság Adventben.

Ur Isten! ki a' világot a' te malasztteljes eljöveteled által
megörvendeztetted, add nekünk kegyelmedet, hogy arra ma
gunkat igaz töredelmesség által előkészítsük !

OKTATÁS ADVENTI I. VASÁRNAPRA.

Az Advent' (Urjövet) e l s ö vasárnapja, az egyházi év' első
napja; 's azon kegyelmi idönek kezdete, melly a' Karácsont megelőzi
's e' nagy ünnepre mintegy előkészületül szolgál. E' napon kezdi
az egyház, az Udvözitö' jövetelét szernlélni, 's utána fohász
kodni az ösatyákkal ; kiknek fohászait, valamint e' napon, ugyaz
egész adventi időben, imáival gyakran összecsatolja : Iiogy
igy gyermekeiben is forró kívánságot ébreszszen ez eljövetel
iránt; de leginkább, hogy öket vétkeik' igaz bánatára indítsa;
minthogy ezek ama' kegyelemteljes eljövetelnek leginkább utjában
állnak. 'S azért a' mise' kezdetén ma a' 24-ik zsoltárt énekli:
"Hozzád emelem lelkemet; Istenem! te benned bízom: ne engedj
mcgszégyenülnöm , sem hogyelleneimtől kinevettessem ; mert
mindazok, a' kik tőled várnak segedeImet , nem fognak meg
szégyenülni. Ur Isten! mutasd nékem utaidat, 's ösvényeidre ta
nits engem." Dicsöség az Atyának, és Fiúnak, é~ sz. Léleknek,
mint kezdetben vala, most és míndenkor, és örökkön örökké, Amen.



Az egyház' könyörgése.

Keltsd föl kérünk, hatalmad' Ur Isten I és jöjj, hogy mél
tök legyünk a' te oltalmad által, vétkeink' fenyegető veszedel
meitől megmenekedni , és megszabaditásod által üdvözülni. Ki
az Atyával és a' sz. Lélekkel mint Isten élsz, és uralkodol örök-
kön örökké. Amen. .

Leczke. (Sz. Pálnak Rómaiakhoz irt levelébtSl: i3, ff -i4.)

Atyámfiai! tudjuk, hogy itt van már ideje az álomból való
fölserkenésnek ; mert közelebb van üdvözülésünk , hogy sem
míkor hinni kezdetlünk. Az éj elmult, a' nappedig fölvirradt; ves
sük tehát el a' setétség' cselekedeteit, 's öltözzünk föl a' vilá
gosság' fegyvereibe. Járjunk tisztességesen, mint nappal; nem
mértékletlenséget és részegséget, nem ágyas házakbáni bu
[álkodást és szemtelenséget , nem versengést, és irigykedést
üzvén; hanem öltözzetek Urunk Krisztus Jézusba.

Mit tanit sz. Pál eme' leczkében?
Miután a' rómaiaknak a' keresztény élet' kötelességeit

eléggé megmagyarázta, inti őket l hogy ne késedelmezzenek
azok szerint élni.

Mi értetik itt az alvás alatt?
Az érzékek' elbódítása ésmegvakitása , 's a' langyos, tu-

nya, elkényezett, és feslett élet. (Zsolt. 75, 6. Isai. 29, 8.)
Mi értetik itt az éj és nappal alatt?
Az éj a' tudatlanság, hitetlenség, és vétek' ideje; a' nap

pal pedig a' hitnek, kegyelem-, igazság- és üdvnek.
ltfiért mondja sz. Pál, hogy az üdv most közelebb Dan, 'stb.?
Sz. Pál ezzel azt akarja mondani: mennyivel inkább öre

gebbedünk, valamint korban, ugy hít- és érdemekben is, annyival
inkább közeledünk czélunkhoz , az örök üdvösséghez; sokkal
inkább, mint akkor , midön keresztény hitünk' követőivé let
tünk. Azért épen ne késedelmezzünk a' hitben előre haladni, 's
jó tettekben gazdagodni. (Aranyszáju sz. János.)

Mellyek a' setétség' cselekedetei?
A' vétkek, föl~g azok, mellyek titokban, 's éjjel követ

tetnek el, mivel ezek miatt mind Isten, mind embereli előtt pi
rulnunk kell.

Mellyek a' világosság' fegyverei?
A' hit, irgalom, malaszt és erény' tettei, meIlyekkel mint

szellemi fegyverekkel, az ördögöt, világot és testet Ie kell
6*
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gyözni. (Hasonlítsd össze sz. Pál' Ephes. irt level. 6, 11., Pün
kösd ut. 21. vas.)

Mit jelent: tisztességesen I és mint nappal járni?
Olly tetteket gyakorolni, mellyek az Isten, és emberek

előtt becsületet szereznek, 's mellyeket azért nappal, minden em
berek' láttára is bizvást tehetünk. A' keresztény, ki a' kereszt
ségben az ördögről , 's mínden hiuságairól lemondott, nem él
het evés-, ivás- és feslettségben ; hanem Jézus Krisztust fel ö I
t e n i e , azaz: öt követnie kell érzései- és cselekedeteiben,
's e' követés által lelkét mint valameily ruhával ékesitenie.

F o h á s z. Engedd oh Jézus! hogya' hünbánat által vét
keink' álmából fölkeljünk , jó tetlek' gyakorlása által kegyelmed'
világában járjunk , erényeid' utánozása által téged felöltsünk , 's
ekkép lelkünket, mint egy uj leöntössel ékesítsuk.

Evangellcur. (Sz. Lukács. 21, 25-33.)

Az időben mondá Jézus az ö tanitványainak: Jelek
lesznek a' napban, holdban, és csillagokban, 's a' földön
a' népeknek a' kétségbeesésig való szorongattatása. A'
tenger zúgni, 's annak habjai föl fognak háborodni; 's az
emberek eIlelketIenednek az azokra való borzasztó várako
zás miatt, mik a' földet el fogják lepni; mivel az egek'
sarkai megindulnak. Akkor meglátják az ember' fiát jönni
a' felhőkben nagy hatalommal, és dicsőséggel. Ezek pedig
teljesedésbe menni kezdvén , tekintsetek körül, és emel
jétek föl fejeteket; mivelhogyelközelít a' ti váltságtok. 'S
monda nekik hasonlatosságot: Nézzétek a' fügefát, és min
den más fákat. lUidőn már azokat bimbózni látjátok, ti ma
gatoktól tudjátok, hogy közelit a' nyár. Ugy ti is midön
ezeket történni szemlélitek , tudjátok meg: hogy közel van
al Isten' országa. Bizony mondom nektek: nem mulik el
e' nemzelség , mig mindezek nem teljesednek. Ég és föld
elmulnak, de az én szavaim teljesedés nélkül nem ma
radnak.

Miért olvastalja az egyház ma az utolsó itéletrőli evangeliomot ?
Az egyház a~ adventi időben minket bünbánat által akar

előre készíteni az Udvözitönek Karácsonkor, lelkünkbe leendő
szellemi eljövetelére, 's erre nem talál alkalmasabb eszközt,
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mint : szemeink elé terjeszteni annak rettenetes eljövetelét az íté
letre; mert semmi sem tartóztathat minket hathatósabban vissza a'
büntöl , 's buzdithat inkább a' jóra, mint az arrai megemlékezés,
hogy az Isten' Fia minden jót, és rosszat ki fog a' világ előtt
itéletkor tární , '5 hogya' jót örökké fogja jutalmazni, a' ross
szat pedig örökké büntetni.

Milly jelek (ogják megelőzni az utolsó itéletet?
A' nap el fog homályosodni, a' hold nem világitand , 's a'

csillagok fényöket elvesztik. Az egek ropogva fognak elmúlni,
az elemek égve elolvadnak , a' föld és minden, a' mi rajta van,
tüzben fog föloszlani. (Sz. Péter II. level. 3, 10.) A' világ' szer
kezetének rendje, Isten' parancsa és ereje által meg fog semmisit
telni ; a' tenger zajongva fölforr , borzasztó zivatarok fognak
dühöngní , 's a' vad harcz' és pusztítás' rettenetes veszedelmei
fognak a' béke és csend' állapotjára következni. Szöval, olly ba
jok , és nyomoruságok következendnek a' világra, hogy az em
berek félelmökben nem fogják tudni, hova forduljanak; el fog
nak sorvadni a' jövendő dolgoktóli rettegés miatt. Ezen kivül az
ember' fiának jele, t. i. a' kereszt, föltünendik az égen, az öt
gyülölő gonoszok' rettentése-c, 's az öt szeretö igazak' vigaszta
lására. (l\láté 24, 30.)

Miért (og miftde:r. megtörténni ?
Minthogy az emberek az Isten' teremtményeit olly rendki

vül, és jobban szeretik , mint magát a' Teremtőt; azért az Isten
azokat , a' bennök bizakodó vétkesek' íjesztésére, és büntetésére
fogja illy borzasztó módon elpusztitani. "Fegyvert ragad az ö
buzgósága, és teremtményeit fölfegyverzi az ellenségein veendö
bosszura." (Bölcses. könyv. 5, 18.) Akkor a' bűnösök híában,
és későn fognali bánködni , hogy illy borzasztó véget érő tár
gyakhoz ragaszkodtak.

Miért parancsolja az Ur a' keresztényeknek, [ejoket mindezek'
láttára (ölemelni , minthogy a' megváltás közelget?

Ez csak az igazakat illeti, kik valamiga' földön élnek,
folyvást rabok, és mintegy számkivetésben vannak; 's csalt az
utolsó itélet állal fognak test-, és lelkileg az Isten' gyermekeinek
tökéletes szabadságába helyeztetni, rég óhajtott hazájokba, a'
mennyek' országába bejutván. Ezeknek tehát legnagyobb okuk
van, fejöket felemelni, 's örvendni.

Miképen (og kezdodni az utolsó itélet?
Az angyalok Isten' parancsára trombitaszóval fognali az

ítéletre minden embert hivni. (I. Thess. 4, 15.) Ekkor egyesü
lendnek a' megholtak' testei lelkeíkkel Z ts a' jámborok jobbra,
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az istentelenek- balra fognak állittatni. (Máté 25, 33.) Jelen fog
nak a' jó és rossz angyalok (ördögök) is lenni; 's Krisztus maga,
mint Istenbiró , fényes felhőn, olly nagy hatalommal, és dicső
séggel jelenendik meg, hogya' félelem- és ijedtségtöl meglepett
bűnösök rá sem fognak tekinthetni , hanem a' hegyeknek fogják
kiáltani: Essetek ránk; 's a' halmoknak: temessetek el minket.
(Luk. 23, 30.)

Miképen fog ezen itélet megtartatni?
A' lelkismeret' könyvei föltáratnak , 's ezek szerint fognak

az emberek Itéltetni (sz. Ján. Titk. jel. 20, 12.); azaz: minden
jó és rossz gondolat, szö, és tett, még a' legtitkosabb is, mely
lyek egyedül Isten előtt tudvák , ki fognak nyilatkoztatni I '8
ekkép az egész világ, ugy fogja kinek-kinek minden vétkeit tud
ni, mintha mindenkinek homlokára lennének irva; 's ezek sze
rint fog mindenki megitéltetni, azaz: örökre jutalmaztatni , vagy
örökre kárhoztattatni. Nagy Isten! ha ekkor minden henye szóért
számot kell adni, (Máté 12, 36.) mikép fogunk olly sok bünös,
és botrányos beszédek- és cselekedetekért megállhatni ?

Miért fog aa Isten. nyil"lÍno& és közö1uéges itéletet tartani?
Isten a' minden emberre mingyárt halála után váró különös,

és titkos ítéleten kivül, nyilvános és közönséges itéletet is tartand,
következő okuknál fogva: 1) Hogy napfényre jöjjön, mílly igaz
ságosan ítélt ö mindenki fölött a' magános itéletben. 2) Hogy az
utolsó ítéletre föltámadó, 's ujra föléledő testek, mint a' hünnek,
vagy erénynek eszközei, szinte megitéltessenek , azaz: a' lé
lek' jutalmai-, vagy büntetéseiben részesüljenek. 3) Hogy az
igazságtalanul elnyomott szegényeknek, 's az ártatlanul üldözött
igazaknak kiszolgáltassék azon igazság az egész világ elött,
mellyet ez életben soha sem nyerhettek; ellenben a' jámborokat
szorongató, 's mégis becsületeseknek , söt jámboroknak látszolt
istentelenek, az egész világ előtt megszégyenittessenek. Az első
nevezetesen Krisztuson, az utóbbi pedig a' zsidókon, 's mind
azokon fog végrehajtatni, kik vétkeik által öl a' zsidókkal ke
resztre feszíttették. 4) Hogy az Isten maga is, ki e' világon a'
jámboroknak gyakran balsorsot, a' gonoszoknak pedig jóllétet
enged I igazoltassék; mert azon nap meg fogja mutatni, hogy ö
bölcsen cselekedett. 5) Hogya' kárhozollak is megismerjék az
Istennek jóságát, nem ugyan hasznuk- és vigasztalásukra , ha
nem legnagyobb fájdalmukra; mivel epedve fogják látni, hogy
Isten még a' legcsekélyebb dolgot is, mit iránta való szeretetből
tettünk, vagy szenvedtünk, sőt a' szomjazónak az önevében adott
pohár vizet is ugy tekintendi 's jutalmazandja meg, mintha az
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vele történt volna. 6) Hogy az emberek az e' közönséges és
nyilvános ítéletre gondolás által a' vétkektől visszatartassanak, '8

jóra huzdittassanak.
B u z d u l a t. Igazságos vagy te oh Uram f és igazságos a' te

itéleted. Oh hassa lelkemet által ez itélet' jótékony félelme; hogy
ez a' gonosztól mindig visszatart6ztasson, 's j6ra buzditson. Ohr
vajha a' bünbán6 Jeromossal mondhatnám : "Akár eszem, akár
iszom, vagy akár mi mást teszek, ugy tetszik, mintha füleimben
a' trombitának ama' rettentő szava viszhangoznék : Keljetek {öl
holtak, 's jertek itéletre I"

OKTATÁS ADVENTI II. VASÁRNAPRA.

Mai vasárnapon az egyház valamint a' papok' napi rendjé
ben, ugya' szent mísében is, Krisztusnak kettős eljöveteléről
sz61 : hogy első, kegyelem-teljes eljövetele (megtestesülése) által
örömre, a' másik rettenetes (itéletrel) jövetele által pedig jóté
kony félelemre buzditson. E' czélból énekli a' mise' kezdetekor:
Isai. 30. ,Nézd Sion' népeI az Ur eljövend a' pogány népek' sza
baditására ; 's az Ur hallatni fogja dicsöségének sz6zatát, szive
tek' örömére'. (Zsolt. 79, 2.) Izrael' vezetője f tekints föl: Te, ki
Józsefet, mint a' juhot, vezérled. Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ébreszd föl sziveinket egyszülött Fiad' utjainak
elkészítésére; hogy eljövetele által mélt6k legyünk neked tisztult
kedélylyel szolgálni. Ki veled és a' sz. Lélekkel egyetemben, él
és uralkodik 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Rom. irt lev. i5, 4-i3.)

Atyámfiai r valamik hajdan megirattak, a' mi tanulságunkra
irattak meg: hogya' héketürés, és az irásokban foglalt vigasz
talás által reménységünk legyen. A' béketürésnek és vigasz
talásnak Istene pedig adjon nektek egyetértést ti magatok közt,
a' Jézus Krisztus' tanitása szerint ; hogy egyenlőképen,egy száj
jal dicsőítsétek az Istent, és a' mi Urunk Jézus Krisztusnak Aty
ját. Annakokáért viseljetek gondot egymásra; valamint Krisztus
is fölfogadott titeket az Istennek dicsőségére. Ezt mondom pe
dig: hogy Krisztus a' körülmetélkedésnek szolgája volt, az Isten'
igazmond6sága miatt, az atyáknak történt ígéretek' megerősíté-



sére, A' pogányok pedig dicsöitik az Istent a z ö irgalmasságá

ból;' a' mint irva vagyon: Annakokáért vallást teszek Uram! ró
lad a' pogányok közt, 's a' te nevednek dicséretet éneklek. És

másutt mondatik: vigadjatok pogányok az Ö népével együtt. Is
mét: Dicsérjétek minden pogányok az Urat, és magasztaljátok
őtet minden népek. Isaiás ujolag ezt mondja: Jessének gyökeré
ből támad, ki a' pogányokat vezérleni fogja; ő benne biznak a'
pogányok. Isten pedig töltsön be titeket minden örömmel és bé
keséggel hitetekben; hogy hővelkedjetek a' reménységben, és
a' sz. Lélek' erejében.

Mit tanit sz. Pál eme' leczkében f

A' megtért pogányok és zsidók, kölcsönös szemrehányásaik'
következtében egymással ellenségeskedlek ; minthogy a' zsidók,
a' pogányok' kisehbitésére, azzal kérked telt, hogy a' ~Iegváltó, az
isteni igére lek szerínt, az ő nemzetségökböl származott, 's ennél
fogva nekik több joguk van hozzá, mint a' pogányolmak; a' po
gányok ellenben a' zsidóknak szemökre vetették az ocsmány
háládatlanságot, mellyet a' ~Iegváltónak felfeszitésével elkövet
tek. Hogy tehát sz. Pál ezen egyenetlenségeket elfojtsa, 's a'
megtért pogányokat és zsidókat egymással kihékitse : mondja,
hogy mindkét félnek van oka, Istent dicsérni, mert mindent ke
gyelme- és irgalmának köszönhetnek : a' zsidök is ugy, mint a'
pogányok, Jézusban Üdvözitöjöket és lUegváltójoltat találván, 's
üdvösségöket egyedül csak ö általa nyerhetvén el; ne foszszák
tehát meg attól magukat, egyenetlenségök által. Nekünk is leg
nagyobb okunk van l!IZ Istent dicsérni, 's neki hálát adni, hogy
pogány elődeinkben minket is meghivott a' keresztény hitre; 's
gondosan óvakodjunk, nehogy a' kevélység, viszálkodás, irigy
ség, harag és feslettség állal, üdvünket ujolag elveszítsük.

Mit használ nekünk a' .$z.-irás ?

Szent Pál apostol Timotheushoz irt II. levelében (3, 16.)
mondja, hogy az irás hasznos a' tanításra, feddésre, jobbításra,
jámborságbani oktatásra: hogy az Isten' embere tökéletes, és
minden jóságos munkára alkalmas legyen. És a' Rom. 15, 4. ta
nuljuk, hogya' sz. könyvek a' végböl irattak, hogya' béketűrés,
és az irásokban foglalt vigasztalás által, táplálja reménységünket
az örök boldogsághoz.

jl'liért neveztetik Isten a' béketürés', vigasztalás és remény' Is
tenének?

l) Mivel ö vétkes életünket sokáig békével türí, javulá-
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sunkra irgalomteljesen várakozván. 2) Mivel nekünk kegyel
mét adja, hogy keresztünket, és szenvedéseinket békével viseljük;
és bensőleg vigasztal minket, nehogy kicsinyszivüek legyünk.
3) Mivel ő minket az üdvösség' reményével táplál; 's mivel ö
maga ezen reménynek tárgya.

F o h á s z. Oh héketürö, vigasztalé és reményt nyujtó Isten l
töltsd be szivünket öröm- és békével: 's engedd, hogy mi a' hit,
remény és szeretet által minden jóban tökéletesedjünkv's a' meg
igért üdvöt elnyerhessük.

Evangeliom. (Sz. Máté. 11, 2-10.)

Az időben: midőn hallotta volna János a' fogságban
Krisztus' cselekedeteit, elküldvén kettőt tanítványai közül,
kérdezteté őt: Te vagy-e az eljövendő, avagy mást kell
még várnunk? És felelvén Jézus, monda nekik: elmenvén
jelentsétek meg Jánosnak azokat, a' mikethallottatok és lát
tatok; a' vakok látnak, a' sánták járnak, a' poklosok tisz
tulnak, a' siketek hallanak, a' halottak feltámadnak, a' sze
gényeknek hirdettetik az evangeliom; és boldog, a' ki én'
bennem meg nem botránkozik. Azuknak elmenetele után
pedig kezde Jézus szólani a' seregekhez Jánosról: Mit
mentetek ki a' pusztába látni? Széltől hányatolt nádat-e?
De mit mentetek ki látni? puha ruhákba öltözött embert?
Ime kik puhán öltözködnek, a' királyok' házaiban vannak.
De mégis mit mentetek ki látni; prófétát? Sőt mondom nek
tek, prófétánál is nagyobbat. Mert ez az, a' kiről irva van:
ime az én angyalomat küldöm szined előtt, ki elkésziti előt
ted a' te utaidat.

Miért volt János a' tömlöczben?

Mivel Her6des királyt, testvérének nejével, a' feslett He
rodlassal kötött házasságtörő szövetsége miatt megdorgálta, 's
javulásra szólitá föl. Ugyanezen okból később le is fejeztetett.
(MárK. 6, 16.) A' régi közmondás szerint: DZ igazság szép anya;
de felette rut gyermeket szül, t. i. a' gyülöletet. Ez azonban minke t
el ne íjeszszen az igazság' megmondásától ott, hol ltzt megmon
dani kötelesek vagyunk, habár e' miatt a'Iegnagyobb veszély fe
nyegetne is. Mert nemesebb, és lelkünk' üd vével egyezöbb, hogy
Jánossal az igazság' vértanui legyünk inkább, mint a' hizelgők
kel, a' rossz emberek' dicséretének tárgya.



Miért k-aldütte János tanitf)ányait Kt'isztushol?
Nem más okból, mínt hogy maga Krisztus állal oktattássa

nak, a' benne, mint megigért Messiásban helyezendö hitben; szép
tanulságul minden előljáréra, különösen a' háziatyák- és anyákra
nézve, hogy t. i. lelkismeretesen gondoskodjanak alattvalóiknak
o' vallás' tárgyábani alapos tanittatásáról.

Miért nem mondou Krisztus János' tanitf)ányainak mást, mint:
menjetek, és mondjátok meg Jánosnak: a' vakok látnak, 'stb,

Hogy ök ezen, általa véghez vitt csudákból megismerjék,
miszerint ö valóban a' megigért Messiás, kiröl a' próféták illy
csudákat előre megjövendöltek. (Isai. 35, 5-6, 61, 1, 'stb.)

Miért teui hozzá Kt'isztus: és boldog, a' ki én bennem meg nem
botránkozik?

Ezt azok végett tette, kik öt szegénysége, alázatossága,
gyalázatos szenvedése és kereszthalála miatt talán megvetendök
valának; noha sz. Gergely szerint, az ember Istennek, minturá
nak, annyival nagyobb tisztelettel és szeretettel tartozik, mennyí
vel méltatlanabbakat szenvedett érette,

Hova czéloznak azon kérdések, mellyeket Krintus János miatt
tesz?

Ezek állal: 1) Dicsérni akarja Jánosnak állhatatosságát, kit
sem Heródes' tekintélye, sem a' tömlöcz, sem a' halál' félelme
nem riaszthatott viassza tanitási hivalaIának kellő teljesítésétöl ,
például mindeneknek, kulönösen mégis a' tanítóknak, lelkiatyák
nak és elöljáróknak, hogy emberektöli félelem, vagy más mulé
kony tekintetek míatt ne ijedjenek vissza az igazságnak mín
denkori kimondásátöl, és attól, hogya' mi jogszerü, azt jogsze
rünek, a' mi pedig jogtalan, azt illyennekmondják ; tovább u' jó
nak jutalmazásától, a' vétek' dorgálása- és megfenyítésétöl, 's
átalában mindenütt és mindenkor, mellékes tekintetek nélkül,
egyedül lelkismeretök' szavára hallgatván, kötelességeik' telje
sitésétöl. 2) Krisztus dicsérni akarja Jánosnak szigoru önsanyar
gatását, mellyet a' világtóli elvonultsága, Isten és annak paran
csolatai iránt tanusitott rendületlen ragaszkodása, testének durva
ruházat és rossz táplálat általi megtörőse állal gyakorlott (Mát. 3,
4.); hogy mi is tanuljuk meg, teslünket keresztre feszitni, 's tö
redelmességet gyakorolni. Ki valódi penilencziát akar tartani, an
nak a' világot és ennek rossz társaságalt kerülnie, föltételoiben
állhatatos- és szilárdan megmaradnia, nevezetesen pedig testét
akkép kell néznie, mintegy akaratos, és ura ellen támadtszolgát,
kit keményen tartani, hódolatra kényszeriteni és megfenyiteni
szükség, nem pedig olly bálványnak tekinteni, mellynek a' mulat-
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ságok, élvezetvág-y' 'stb. mindennemü áldozatait kelljen bemu
tatni. Azonban milIy sokféleképen vétenek az emberek e' tekin
tetben! A' felnöttekröl nem is szölva, gyakran már a' gyerme
kek is inább keresik föl a' rossz, minta' jó társaságokat; a' jó föl
tételekben olly íngatagok, mint a' széltől mozgatott nádszál; vég
re olly elkényezettek, és finnyásek olly igen kimélik testöket,
mintha csakugyan ez volna Istenök, 's az égben nem is volna Is
ten! Hova fog mindez vezetni? Mi lesz illy életnek a' vége?

Miért mondja Krisztu«, hogy János több mint próféta?
~Iert János maga is a' prófétáktől jövendöltetett meg (Mal.

3, 1.); 's mivel a' prófétáktól megjövendölt Messiást tulajdon
szemeivel látta, u' világnak hirdette, 's megmutatta; vagy azért
is, mivel ö csuda által fogantatott, csuda állal, még anyja' méhében,
az Urnak eljövetelét megismerte, 's anyjának megjelentette; csu
da által, körülmetéltetésekor , atyjának nyelvét megoldotta j '5

olly sz. életet viselt, hogy élete inkább nngyaléhoz, mínt embe
réhez hasonlított.

'-iképen készítette el Ker. János az Urnak utJát?
O töredelmességre buzdító szónoklatával a' zsidókat arra

akarta birni, hogy életök' javítása állal sziveiket a' Messiás', az
az: Krisztus' kegyelmének elfogadására készítsék el. A' mílly le
hetetlen, hogy egy ember a' másikhoz menjen, elkészített ut nél
kül: szintolly lehetetlen, hogy az Isten hozzánk jöjjön; ha csak
igaz töredelmesség által neki utat szlvünkbe nem készitünk.

Buzdula t. OhUram Jézus Krisztus! ki hírnöködet.Ker.ez.
Jánost tanitásbani buzgósága, állhatatossága, és töredelmessége
míatt megdicsérted : add nekünk kegyelmedet, hogy példája sze
rint a' reánk blzottakat, a' hit' dolgában vagy magunk szorgal
masan oktassuk, vagy mások által oktattassuk ; 's gyulaszd föl
sziveinket is, hogy állhatatosságát 's töredelmességet mi is kö
vessük, és senki' kedvéért se tegyünk ollyast. mi előtted nem
kedves, és isteni felségedet megsértené.

Vigasztalás az inségben és bűban.

A' béketürés , vigasztalás' és remény' Istene töltsön el ti
teket mindennemü örömmel és békével, a' hit által (Lásd: Rom.
ti, 5. és 13. v.)

lJIi vigasztalhat minket leginkább inségeinkben ?
1) Ha élénken hiszszük, hogy minden jó és bal sorsunk, az

Istentől jön és javunkra van; 's hogy minket semmi baj sem ér,
ha csak Isten' meghagyásából, vagy engedelméböl nem. Jó és
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rossz, élet és halál, szegénység és gazdagság Istentől jönnek.
(Sirák. 11, 14.) Ha tehát a' j6t az Isten' kezéböl szivesen fogad
juk, miért ne fogadn6k el a' rosszat is? (J6b. 2, 10.)

2) Ha teljesen meg vagyunk gyözödve, hogy: az Isten' en
gedelme nélkül egy hajszál sem eshetik le fejünkről (Lukács. 12,
7.); annál kevésbbé árthat nekünk valamiben az ördög, vagy u'
rossz emberek (Jób. 1.).

3) Ha erös bizodalmunk van, hogy Isten az inségben rajtunk
segiteni bir is, akar is; míkor öt erre kérjük, 's ez üdvünkre vá
lik. Illy bizodalomra Isten maga is bátorit mínket, midön mondja:
"Iiiálts hozzám az inség' napján, és én megmentelek téged, és te
engem dicsérni fogsz" (Zsolt. 49,15.); és Isai.49,15.:"Valljon
megfeledkezhetik-e ~z anya csecsemőjéről, hogy ne könyörüljön
méhe' gyümölcsén? Es ha ö megfeledkeznék is, én nem feledke
zem meg rólad; ime tenyereimre irtalak föl téged." Ha Isten
velünk, ki támadhat ellenünk? (Rom. 8, 31.)

4) Ha ama' dúsjutalomra tekintünk, mellyben a' béketürö fog
a' jövö életben részesülni; mert a' mi szempillanatnyi 's könnyu
ínségünk, az égben hőséges boldogságot szerez nékünk (II. Kor.
4, 17.).

5) Ha meggondoljuk, hogy legkevesebbet sem használ, az
Isten' rendeletei ellen zúgol6dni; mert mindnyájan, kik ezt tenni
merészlették, megszégyeniuettek. Az lsten bölcs és nagy erejü ;
ki állhat ellene, ugy hogy békében maradjon? (Jób. 9, 4.)

6) Ha megfontoljuk, hogy szenvedés alegalkalmasabb esz
köz, minket a' vétektől visszatartani, 's az Istennel egyesitení, ugy
szinte erényeinket is tanusitní.

7) Ha meggondoljuk, hogy Krisztusnak is szenvedés által
kellett bemennie dicsöségébe ; 's hogy mi dicsöségében is részt
veendünk , ha szenvedéseiben részesültünk (II. Kor. 1, 7. I.
Pét. 4, 13.).

Inségben mondandó imádság Dávid' zsoItáraiból.

Oh rnindenhatö, kegyes és hü Isten! te, ki mondottad : "ld
álls hozzám az inség' napján, és én megmentelek téged, és te en
gem dicsérni fogsz" (Zsolt. 49, 15.): ime szavadban hizva, hoz
zád folyamodom szükségemben. Add meg azért nevednek a' tisz
teletet, és szabadíts meg engem: ha neked ez tetszik, és nekem
hasznos: hogy mindnyújan megismerjék a' nagy ígusságot, hogy
te segítő vagy a' szükség' idejében.



OKTATÁS ADVENTI III. VASÁRNAPRA.

E' vasárnapon mindnyájunkat örömre szölít az anyaszent
egyház, a' Megváltó' eljövetele míatt ; 's azért a' mise' kezdetén
szent Pálnak (a' Filippibeliekhez irt lev. 4, 4.) e' szavait énekli:
"Orvendjelel\ az Urban mindenkor; ismét mondom, örvendjetek,
A' ti tisztességes magatok' viselete nyiJvánoslegyen az embereknél:
az Ur közel van. Semmill se aggódjatok; hanem kéréseitek imái
tokban és esedezéseitekben jelenjenek meg Isten előtt hálaadás
sal." l\'Iegáldottad Uram! földedet és visszahozád Jákohot n' fog
ságból (Zsolt. 84, 1.). Dicsőség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Uram! figyelmezz a' mi könyörgéseinkre , 's
elménk' setétségét deritsd föl látogalásodnak kegyelmével. Ki
élsz és uralkodol 'sth.

Leczke. (Sz. Pálnak Filippib. irt lev. 4,4-7.)

Atyámfiai! örvendjetek az Urban mindenkor; ismét mon
dom, örvendjetek. A' ti tisztességes magatok' viselete nyilvános
legyen minden embereknél. Mert az Ur közel van. Semmin se
aggódjatok; hanem kéréseitek minden imádságaitokbnn, és ese
dezéseilekben jelenjenek meg lsten előtt hálaadással. És az Is
ten' békéje, melly minden képzeletet fölülmúl , oltalmazza meg
sziveteket és elméteket a' Krisztus Jézusban.

Mit tesz örvendeni az Urban?

Annyit tesz, mint örvendeni azon kegyelem miatt , hogy
az igaz hitre hívattattunk, hogy reményünk van az örök boldog
sághoz, és a' A'Iindenhatónak oltalma alatt vagyunk. Annyit is tesz,
mint az Ur miatti szenvedéseken és üldözéseken örvendeni: mint
örvendezett azokon sz. Pál. (II. Korinth. 7, 4.)

Ezen kivül mire tanit még sz. Pál bennünket eme' leczkében?

Int bennünket, hogy illedelmes és épületes életmód által
mindenkinek jó példát adjunk: mire minket az Isten' jelenléte
buzditson. Továbbá int bennünket, hogya' földi dolgok iránti
szerfölötti gondoktól tartózkodjunk, 's kivánja, hogy gondjainkat
inkább az Istenre fordítsuk ; ki nem hagyand el, ha szuksé-
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geinkben alázatossággal és bizodalommal fordulunk hozzá; 's a'
nyert jótéteményekért szorgalmasan hálákat adunk. Mert ha a'
legkisebb állatokra is gondja van, miképen nem lenne gondja
reánk is, gyermekeire? ha ugyan mi is gyermekeiként viseljük
magunkat.

Miben áll Isten' békéje?

A' jó lelkismeretben ; mellynek sz.Pál szerfölött örvend, és a'
mivel ö igen dicsekszik, (II. Korinlh. 1, 12.) Ezen béke, vagy a'
szivnek ezen csendessége, vigasztalta a' vértanukat is, és sok
másokat, kik az igazság miattszenvedtek. (Mát. 5, 11. 12.) Nem
is gondolhatni nagyobb örömet annál, melly a' jó lelldsmeretböl
származik. Meg kell azt izlelnünk, ha meg akarjuk érteni. A' jó
lelkismeret a' szerencsétlenségben is legjobb vigasztaló, ~Iiért
félünk a' haláltól? kérdi aranvszúju sz. János. Azért, mivel
nincs jó lelkismeretünk. Ha jó lelkismeretünk volna, ugy sem a'
halál, sem az éhség, sem javaink' elvesztése, sem semmi más
nem töltene el minket rettegéssel. Mivel az erényes embernek
mindezek nem árthatnak, és bensö boldogságától semmi sem
foszthatja meg őtet. Azt, ki magát, (mint az erényes ember.)
az örök életnek legfölségesebb reményeivel táplálja, semmi sem
töltheti be szomorusággal.

F o h á s z. Isten' hékéje , melly minden felfogást meghalad,
örizze meg szivünket a' mi Urunk Krisztus Jézusban. Amen.

VIga"ztalás a' bűban,

A' bú- és szomoruságban nincs jobb vigaszta16- és segéd
eszköz, mint szükségünket és kérésünket, alázatos és bizodal
mas ima által, egyedül Istennek elpanaszolni j a' busongó Anna-,
Sámuel próféta' anyjának (I. Király. könyv. 1, 10.) és a' szüz
lelkü Zsuzsaimának példájára: midöna' házasságtörésről hamisan
vádoltatván, halálra ítéltetett. (Dániel 13, 35.) Ezekiás, a' jám
bor király is, egyedül Istennek panaszlá el szükségét , midőn

Szennakerib királytól annyira szorongattatott. (lV. Király.l[önyv.
19, 14.) Epen ugy Jozsafát is, szükségét egyedül Istennek nyil
vánítá , mondván: ,Mivel nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak
az van hátra, hogy hozzád emeljük, reád függeszszük szemein
ket." (II. Kronik. 20, 21.) 'S mindnyájan vigasztalást, segedeI
met nyerének Istentöl. Ha tehát busongasz , és szorongattatol,
emeld föl Istenhez lelkedet , Dáviddal szélvárn "Hozzád emelem
szemeimet, ki a'mennyekben lakolI Ime valamint a' szolgák'
szemei uraik' kezére, mint a' szolgáló leány' szemei asszonya'
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kezére: ugya' mi szemeink Jehovára , Istenünkre vannak füg
gesztve, mig megkönyörül rajtunk I Könyörülj rajtunk óh Isten 1
könyörülj rajtunk!" (122. Zsoltár.) Vidámítsd meg szolgád' lel
két; mert hozzád emelem szivem et , 6h lsten! (Zsolt. 85, 4.)

Evangeliom. (Sz. Ján. i, 19-28.)

Az időben küldének Jánoshoz a' zsidók Jerusalemből
papokat és levitákat , hogy megkérdeznék öt : Te ki vagy?
Es megvallá 's ~em tagadá, és megvallá: En nem vagyok
ama' Krisztus! Es kérdé k őt: Ki tehát? Illés vagy-e te?
És monda: nem vagyok? Próféta vagy-e te? Felele: nem.
Mondának azért neki: Kicsoda vagy tehát, hogy választ
vihessünk azoknak, kik minket küldöttek? l\1it mondasz ma
gad felől? Felele: én a' pusztában kiáltónak szava vagyok:
Egyenesitsétek meg az Urnak utját ; a' mint megmondá
Isaiás próféta. A' követek pedig a' farizeusok közül valá
nak. Azért ujra kérdék őt, mondván: Miért keresztelsz
tehát, ha te nem vagy ama' Krisztus, sem Illés, sem prófé
til? Felele nekik János, mondván: Én ugyan vizzel ke:;
resztelek , de közletek állott meg, a' kit ti nem ismertek. O
az, ki utánam jövendő, ki én előmbe tétetett, kinek saruja'
kötőjét megoldani nem vagyok méltó. Ezek Bethaniéban
lőnek a' Jordánon tul, a' hol János keresztelt.

Miért kérdeztették a' zsidók Jánost koceteik által, ki légyen?

Azért, mert szigoru bőjtölése , durva bünbánati ruházata,
és töredelmességet hirdető beszédei miatt olly rendkivüli 's csu
dálatos volt élete, hogy inkább a' várt lUessiásboz, mint kö
zöns~ges emberhez látszék hasonlónak lenni. (Lukács. 3, 15.)

J/iért kérdezik a' zsidók azt is, hogy Illés vagy-e, "agy próféta?

A' zsidók (Malak. 4, 5 - 6. szerint) hitték, hogy mielött a'
Messiás megjelennék, Illés, vagy Jeremiás, vagy más valaki a'
régi próféták közül ismét a' földre jövend; hogy előhírnöke le
gyen az Urnak, 's utját elkészilse. János mondván, hogy ő nem
Krisztus, vélték, hogy legalább Illés lesz, vagy egy ama' próféták
közül.



Miért mondja János, hogy ~ sem nem Illés, sem nem próféta?

Valóban, személyét tekintve sem Illés, sem a' zsidóktól várt
próféta nem volt; ámbátor cselekvésénél fogva az vala; mint
hogy Illés' szellemében 's erejében, a' Messiás' elöhírnöke volt
(Luk. 1, 17.).

Hogyan készitj'iik el az Urnak utját ~

Igaz és hathatós töredelmesség állal, mellynek nem csak
a' gyónásban, hanem a' bünhánat' 's penitenczia' méltö gyümöl
cseiben is kell állnia (Mát. 3, 8. Luk. 3, 11.).

]lUnt lehet a' töredelmesség' méltó gyümölcseit teremni?

Ha megtérésünk után az Istennek ésfgazságnak olly buz
gón szolgálunk, mint szelgáltunk annakelőtte n' hiuságnak j ha
Istent szintolly buzgón szereljük. mint szereltük előbb testünket
és a' világol j és ha minden tagjainkat az erények' eszközeiül
akkép felajánljuk Istennek, mint a' mílly készséggel kölcsönöstük
előbb a' bűnnek és gonoszságnak eszközeiül (Rom. 6,19.); ha az
ajkak, mellyek tisztátalanságot beszéltek, a' fülek, mellyek u' be
esületsértőkre hallgattak, a' szemek, mellyek fajtalanságokat néz
tek, vagy igen kíváncsiak valának: most már Istennek kedves
dolgohól beszélni, azokat hallgatni és látni szeretik ; ha a' gyo
mor, melly a' torkosságot és részegeskedést kedvelte, magát meg
tartóztatja; ha a' kezek, mellyek oroztak. az elorzottakat vissza
adják, és jótékony cselekedeteket gyakorolnak 'stb. A' törede
lem' illyelén gyümölcseit mutatták Zakheus (Luk. 19.), .Máté
(.l\'Iát. 9.), .l\'Iagdolna (Luk. 7.), Péter (Mát. 26.), Pál (Apostol.
cseleked. 9.), 's több mások.

Mi volt János' keresztsége 's millyen hatásu ~

A' meglérés' keresztsége volt az, a' bünök' bocsánatjára
(Luk. 3,3.); vagyis Ker. Jánosnak, azzal összekötölt beszédei, a'
zsidókat büneik' megvallására és töredelmességre indították
(.l\'Iárk. 1,4-5.); de a' hünök' bocsánatát nem eszközlé: mint
mellyet csak Krísztus' keresztsége által nyerhetui el; a' hon
nan János' keresztsége ennek előképe volt, és arrai előkészüle
tül szolgált (.l\'Iát. 3, 11.).

Jlit tanulunk még e~ evangeliomból !

1-ör: Az által, hogy János nyiltan hevallá, hogy Ő kicsoda,
'8 ámbátor nagy szent volt, magát mégis méllatlannak tartá,
hogy Krisztusnak sarukötölt is feloldja: nekünk az őszinteség és
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alázatosság' gyönyörü példáját nyujtá, mellyet főképen a' szent
gyónásban kell utánoznunk. 2-or: Jézusra mutatván , ki utána
jövend, ámbátor előtte vala, tanitá , hogy mindenben dicsőítsük
az Istent. Nincs-e nagyobb okod, mint neki, magadat csekély
nek tartanod, és magadat Isten és emberek előtt megaláznod ?
'8 mégis olly sokan vannak köztünk, vannak még gyermekek is,
kik a' hiu dicsöség után annyira vágyódnak, 's még felebarátjok'
kisebbitéséhez, hazudség- és tettetéshez is készek folyamodni,
hogy nem érdemlett dicséretben részesülhessenek! "Fiam, mon
dá Tóbiás (4, 14.), a' kevélységet soha se engedd értelmedben
vagy beszédedben uralkodni; mert innen vette kezdetét minden
veszedelem."

B u z d u l a t. Oh Uram I üzz ki szivemböl minden irigységet,
minden gyanusitgatást és kevélységet. Add azért Uram! a' te sz.
kegyelmedet, hogy téged és magamat megismerhessem; hogy te
kintve semmiségemet, nyomorúságomat, büneimet, hiányaimat és
erkölcstelenségeimet, magam előtt mindig csekély maradjak: té
ged ellenben, tekintve felségedet, mindenható hatalmadat, jó
ságodat, bölcseségedet és más végetlen tökélyeidet , minde
nek fölött becsüljelek és dicsőíteni igyekezzem j valamint em
bertársamat is szivemböl szeressem , és róla mindig kiméletlel
itéljek.

ADVENTI KÁNTOR-SZERDÁN.

Leczke. (Isai. próf. 7, 10-15.)

Az időben szóla az Ur Ákáznak, mondván: Kérj magadnak
jelt a' te Uradtol Istenedtől, vagy ilL alant, vagy pedig ott fön a'
magasságban. És monda Ákáz: nem kérek, és nem kisértem az
Urat. Akkor mondá: halljátok tehát ti, Dávid' házának maradéld !
Kevés-e nektek, hogy az embereket ingerli tek ? E' fölött még
az én Istenemet is bosszura kell vala gerjesztenetek ? Annal\Oká
ért az Ur maga ád jelt tinektek: ime egy szüz méhéhcn fo
gad, és fiat szül , kit ö Emmánuelnek fog nevezni. Tejet és
mézet eszik, miglen a' rosszat megvetni, 's a'jót választaní tu
dandja.

Magyarázat. Rasin Syria", 's Phil cea Izrael' Idr~IYIl.Je
rusalem felé indulának, hogy azt ostrom alá vegyéli, 's Akáz', az

7
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ottani király' helyébe mást tegyenek. Nagy félelem fogá el ekkor
Ákázt~ és szándéka vala, nem Istentől, hanem az assyriaiaktól kér
ni segitséget. A' próféta ezt Istennek megbizásáhól ellenestev's
mondá neki, kérne magának jelt, melly által Istenheni bizodalma
és hite, saját és a' zsidó nép' megszabadítása felől, ismét föléless
tetnék. Ákáz azonban ezt nem akará, vagy azért, mivel nem hil..:.
te, hogy Isaiás képes lenne olly jelt adhatni; vagy mivel félt,
hogy ha talán megtörténnék, kénytelenütetik egyedül Istenben
bízni , 's az assyriaíakkal kötendö frigytől elállni. Akkor igy
szélott a' próféta: minthogy semmi jelt sem kérsz, Isten maga
adand neked egyet, hanem ollyat ~ mellynek teljesedését csak
utódaid é,lendik meg, minthogy te arra magad méltatIanná tet
ted. Isten' akaratja szerint a' MegváItót egy szűz fogja szülni.
A' milly bizonyos annak megjelenése, olly bizonyos megmente
téstek : és pedig kevesebb idő alatt, mint az, melIy az eljöven
dő Megváltonak születése után ~ értelemkorra jutásáig elfoly.
Eme' jel' betelése után utódaid megismerendile ~ hogy igazat
mondottam ~ 's te ok nélkül kétkedtél Isten' segedelmén; de egy
szersmind azt is átlátandják, hogy már nekik is elérkezett szaba
dulásuk' ideje ~ t. i. a' haláltól, a' büntől és ördögtölt szabadu
lás' napja.

(Az evangeliomo t Luk. 1, 26-38. lásd Gyümolcsoltó-Boldogasszony'
ünnepén, e' könyv' második réssében.)

Az egyház' könyörgése.

Siess Uram! és ne késsél tovább; hanem add nekünk égi
hatalmad' segedelmét, hogy míndnyájan, a' kik végetlen szere
tetedben bíznak, eljöveteled' vigasztalása által fölemeltessenek.
Ki élsz és uralkodol 'sth.

J e g y .z e t. Ma, valamint pénteken és ssombaton is, a' kántorbüjt
röl szóló [onebbi (78. l.) oktatást is lehet olvasni.

ADVENTIKÁNTOR.pt~TEKE~

Leczke. (1saiás H, 1-5.)

Igy szól az Ur Isten: Egykor Jesse' levágott törzsökéből

vesszőszál sarjad, és zöldelő ág' növekedendik gyökeréhöl. És

megnyugsziIi: rajta az Ur' lelke, a' bölcseség- és értelemneklel-



ke, a' tanácsnak és erőnek lelke, a' tudomány-és ajtatosslignak
lelke: 's betelik az Ur' félelmének lelkével. Nem a' szemek'látása
szerint biráland ö, sem a' fülek' hallása szerint hozand itéletet;
hanem igazság szerint itélendi meg a' szegényeket, és méltá
nyesség szerínt hozand itéletet a' földön elnyomottaknak; szá
jának vesszejével megveri a' zsarnokokat , és ajkainak lehe
letével megöli az istentelent. Az igazság lesz ágyékainak öve, 's
8' hivség veséinek övedzöje.

Ma g y a r á z a t. A' próféta jövendöli, miszerint a' MegváHó
Jessének, Dávid' atyjának törzsökéből fog származni, a' sz. Lélek'
minden ajándékaival bírand, 's népét igazsággal kormányozandja.
A' következő versekben (5 -10.) jövendöli, hogy Krisztus' or
szágában, az emberek hit és szerétet által átalakitva, békében
élendenek együtt, 's a'Ielketlen természet is meg fog váitatni (Rom.
B, 19. és köv.), a' rajta felívő átoktól (~Iózes I. könyv. 3, 17.)
megszabadittatván. Ne akadályozzuk tehát vétkességünk és átal
kodottságunk által azon ország- és boldogságnak eljövetelét; mert
Krisztus' országán kivül nem találhatunk sem lelki ~ scm testi
boldogságet.

Evangellom. (S». Luk 1,39-47.)

Azon napokban ulra indulván lVIáriH, sietséggel méne
cl1 hegyes tartományba, Juda1 városába. ~s beméne Zaka
riás) házába, és köszönté Erzsébetet. Es lön, hogy hallá
Erzsébet Máriának köszönlését, repese II a' magzat az ö
méhében, és belelék Erzsébet Szent-Lélekkel: és fülkiálta
nagy szóval, és mondá: Aldotl vagy te az asszonyok között,
és áldott aIe méhednek gyümölcse! 'S honnét történik ez
nekem, hogy az én Uram1 anyja hozzám jöjjön? Mivel ime
alig hangzott el köszöntésed szava füleimben, mlngyart
repesett örömében fl' magzat méhemben. Boldog vagy te,
ki hittél; mert teljesednek azok, mik neked megigértet
tek az Urlól. :8 mondá lVIária : Magasztalja az én lel
kem az Urat, és örvend az én lelkem az én üdvözl\ö Is
tenemben.

1\18 g Ya r á z a t. Az angyal' jelentése utan, melly szerint
7*
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~Z Isten' fiát kell vala szülnie, Mária n'agynénjéhez, Erzsébethez
sietett, hogy vele a' nyert igéretet közölje; talán azért is, hogy
neki terhessége' ideje alatt szolgáljon ; mire, mint rokon, köte
lezettnek látszék. Erzsébet a' sz. Lélek' sugallásából, Mária' üd
vösletére, benne Urának és MegYáll6jának anyját ismeré meg;
és boldognak hirdette hitéért, melly által egy második, de az el
sőnél szerencsésebb Éva Ion. Erre Mária' ajkai ama' szép, ,Magni
ficat~ szóval kezdődő dicsérőénekre nyilának meg, mellynek ma
gyarázata SarI6s-Boldogasszony' napján található, 's melly ál
tal az egyház minden nap dicsőiti a' megvállás' isteni müvét,
melly Máriában kezdödött teljesüini. Adjunk mi is hálát Istennek
ama' nagy kegyelméért, mellyel fiának megtestesülése állal meg
ajándékoza minket.

Az egyház' könyörgése.

(Ugyanaz, melly Adcent' Il. vasál'napján.)

.'DVENTI KÁNTOR-SZOMBATON.

Leczke. (Sz. Pálnak TheISalotI. irt ll. lev, 2, i-8.)

Kérünk titeket atyámfiai, a' mi urunk Jézus Krisztusnak el
jövetelére, 's a' mi hozzá gyüjtetésünkre. Hogy ne engedjétek
magatokat olly könnyen értelmetekböl kimozdittatni 's elrellen
telni, akár lélek, akár beszéd, akár levél által, mintha tőlünk

iratott volna, hogy Krisztusnak ama' napja közel van. Senki va
lahogy meg ne csaljon titeket: mert előbb még az elszakadésnak
kell megtörténnie ; 's ama' gonosz embernek, a' veszedelem' fiá
nak, meg kell jelennie. Ki ellenkezik, és fölemelkedik mindazel
len, a' mi Istennek mondatik, vagy isteni gyanánt tiszteltetik:
annyira, hogy az Isten' templomában lsten gyanánt ülni, és ma
gát ugy, mintha Isten volna, mutogatni merészli. Avagy nem
emlékeztek-e már, hogy még akkor, midőn én köztetek valék,
ezeket mondám nektek? E' szerint azt is tudjátok, hogy most
még ~i tartóztatja őt vissza, hogy, mint a' neki rendelt időben,
meg ne jelenhessék. Mert a' gonoszság immár litkon terjed; csak
hogy előbb még annak, a' mi akadályul szolgál, meg kell szün-
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telnie. Akkor megjelenik ama' tö"~ny nélkül való, kft az Ur az
ö szájának leheletével megöl, és az ö eljövetelének dicsősége
által el fog törülni.

Ma gyor á z a t. Az apostolinté a' thessalonlkelakat,bogy ne
hagyják magukat sem kegyajándékok által, mellyeket valaki a'
sz. Lélektől nyert, de mellyekkel visszaélt, sem valamelly tani
tói oktatás, vagy az apostolnak hibásan tulajdonitott levél által,
azon, tanításával ellenkező véleményre csábittatni, mintha az ité
let' napja már közelitne; minthogy előbb a' keresztény hittöli el
szakadásnak, és a' bün' emberének, a' veszedelem' fiának, vagyis
az Antikrisztusnak el kell jönnie, 'fanilja sz. Pál, hogya' go
noszság titkon ugyan már most is müködik, de valami által még
akadályoztatik. Ha ezen akadúly többé nem lesz, akkor a' go
nosz nyilvánosságra fog lépni, kit azonban Krisztus leheletével
ölend meg, és semmivé teend eljövetelének fénye által (Mát.
24, 30.).

F o h á s z. Oh UramI engedd, hogy magamat a' ha
mis tanitök' semmiféle kecsegtetései által se hagyjam oktala
nul ijesztetni, 's az Igazságról lebeszéltetni. Add egyszersmind,
hogy mindenkor hiven ragaszkodjam hozzád, és p.gy éljek, hogy
az Anükrísstus' bukásába ne keveredjem; hanem az itélet után
veled örök országodba mehessek.

Evaugellom, (SJ. Luk. 3. 1-6.)

(Ugyanaz. melly adcenti III. fla'árnapon.)

Az egyhál' könyörgése,

Oh Isten! ki tudod, hogy vétkességünk miatt szorongatla
tunk, engedd, hugy latogatásod által megvlgasztaltassunk. A' mi
Urunk Krisztus Jézus állal 'stb.

OKTATÁS ADVENTI IV. VASÁRNAPRA.

E' vasárnapon az egyház különösen nyilvánitja a' l'fIeg
váltó' közel jövetele utáni forró kivánátát ; miért is 8' mise' kez
detén az ősatyák' fohászait ismétli; ezeket a' hívekkel mondatja,
's őket a' misében lévő eVAngeliom által is ujolag igaz töredel-
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mességre intí, mínt legjobb készületre a' MegváIt6nak méll6
fogadására. A' míse' kezdete Isaiás 45 ~ 8.~ és Zsoltár 18~
1.-böl van véve: "Harmatozzatok egek f'ölülröl , és ti fel
hök csepegjétek az igazat; a' föld nyiljék meg és szülje a'
Megváltót. - Az egek beszélik az Isten' dicsőségét~ és az
ég' boltozatja hirdeti kezének müveit." Dicsöség az Atyá
nak 'stb.

Az egyház' knnyörgése.

Ébreszd föl Uram I hatalmadat, és siess előnkbe mindenhatö
segedelmeddel ; hogy megváltásunk, mellyet büneink mindig to
vábbra halasztanak, kegyelmednek ereje 's könyörületessé ged'
bösége által siettessék. Ki élsz és uralkodol 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korintlt. irt I. lev. 4, J-5.)

Atyámfiai! Ugy tekintsen minket az ember, mint Krisztus
szolgáit, és az Isten' titkainak kiszolgáltatéit. Továbbá a' tisztvi

selökben ugyan megkivántatik , hogy hiveknek találtassanak,
Azonban nekem legkisebb gondom, hogy tőletek, vagy akár
melly emheri törvényszéktől miképen fogok itéltetni : de magam

sem akarok magam felöl ilélni. i\Iivel ámbátor semmiben sem

vádol lelkismeretem , ebből mégis nem küvetkezik megigazult
állapotom; hanem az Ur az, a' ki engemet ítél. Azért ne ítél
jetek ídű előtt, mig el nem jön az Ur, ki a' setétség' titkait is

megvilágositj II , 's a' szivek' tanácsait is ki fogja nyilatkoztatni.

Akkor veszi el mindenki dicséretét Istentül.

Miért olvastatik mai nap ezen leczke ~

Az egyház ez áltaI1-ör: azokat, kik a' tegnapi kántor-szom
baton a' szent rendeket fölvették, hivataluk' mélt6ságára akarja
figyelmeztetni ~ 's öket inteni, miszerint abban illö szentséggel
és hűséggel járjanak el; 's erkülcsösségök és jámborságuk állal is
akkép emelkedjenek a' többi emberek fölébe, mint azokat mél
téságban fölülmúlják. 2-or: Hiveit ujra emlékeztetni kivánja
Krisztusnak második és rettenetes, tudniIlik utolsó itéletrei el
jövetelére ~ 's öket ez által arra inditani , hogy lelkismeretök'
megtisstitása által, Krisztust Karácsonkor szeretetteljes megvál-
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t6jok~ént fogadják: nehogy öt egykor szigoru birájokoak kény
telenittessenek tapasztalni.

Miknek kell aj papokat tartanunk?

Krisztus' szolgáinak és helyetteseinek , a' szent titkok' ke
zelőinek , és a' Mindenható' küldötteínek. Azért is parancsolja
Isten olly szorosan , hogya' papokat kellően tiszteljük (Sirákf.
7, 31.) A' papok, ugymond sz. Pál, kik kötelességeikben jól
eljárnak, kettős tiszteletre méltattassanak ; főleg azok, kik sz6
val és tanitassal fáradoznak. (I. Tim. 5, 17.)

Kiszolgáltathafják-e a' papok a' szentségeket kényök szerint?

Nem; ök köteleztetnek hivatalukban hiven eljárni, 's csak
Krisztus' altaratja szerint cselekedni, Idnek ök helyettesei. Azért
nem szahad nekik a' szentet ebek elébe vetni (Mát. 1, 6.), vagyis
a' föloldást, és más szentségeket, az azokra képtelenek- és mél
tatlanoknak kiszolgáltatni, ha csak azokkal együtt elltárhozni
nem akarnak.

ll/iért becsüli ~Z. Pál olly kevésre az emberek' itéletét?

Mert közönségesen hamis, csalfa, esztelen, és követke
zöleg nem érdemes arra, hogy becsüljük, 's magunkat a' sze
rint irányozzuk. Az emberek gyakran rossznak tartjál, azt, a'
mi magában jó és Istennek tetsző; ellenben gyakran jónak tart
ják azt, a' mi rossz, 's mi az Istennek nem tetszik, a' mi kár
hoztatandó. A' mit ma dicsérnek, azt holnap gyalázzák, és vi
szont. Azért mondja sz. Pál (Gal. t, 10.): "Ha az embereknek
igyekezném tetszeni, Krisztus' szolgája nem volnék." Milly esz
telenek, és milly rossz Iteresztények tehát azok, kik , hogy aj
világnak tessenek, annak esztelen és bosszontó szokásait , diva
tait a' ruházatban, asztalnál, magaviselet- és tagjáratásban utá
nozzák; ez által pedig magukat az Isten, angyalok és szentek előtt
gyülöletesekké teszik; holott ezeknek tetszeni, az egyedül igaz
tisztelet, 's egyedül valódi szerencse.

Miért nem akarJa u. Pál önmagát megitélni?

Mert nem tudható, mini Héli meg öt Isten; mivel senki sem
tudja, valljon az Isten' szeretetére, vagy gyülöletére méltó-e.
(Pred. 9, 1.) Ez okbúl azt is hozzáteszi sz. Pál, hogy ámbátor
semmi sincs, mit magának szemére vethetne, még sem akarja
magát igaznak tartani; mivel ennek elhatározása egyedül Istent
illeti. Az ember vizsgálja meg magát a' mennyire teheti, valljon
nincs-e benne valami, mi az Istennek nem tetszik; de ha igy
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semmi feddeni valót sem talál is, még se tartsa magáHgazabbnak
másoknál: hanem gondolja meg, hogy lelki szemei talán szen
vedélyek által vakittattak el, és azért sokat nem látnak, mit az
Isten igen jól lát, 's valaha az itélet' napján nyilvánítand. Ah
mint lesz akkor okuk pirulni némellyeknek, kik jelenleg ártatla
noknak, sőt szenteknek tartják magukat, 's másoktól is azoknak
tartatnak: ha titkos gonoszságaik és ocsmány tetteik miatt, az el
kárhozottak' oldalára fognak állittatni! Azért ne ítéljük meg se
magunkat , se másokat, hanem mindig félelemmel és rettegéssel
munkáljuk üdvösségünket, (Filipp. 2, 12.)

F o h á s z. Oh Uram I ne szállj a' te szolgáddal itélet
be; mert egy élő sem találtatik szined előtt igaznak. (Zsolt..
142, 2.)

Evangeliom. (Sz. Luh. 3, 1-6.)

Tiberius császár' uralkodásanak tizenötödik esztende
jében, Judeában Pontius Pilátus főtiszt , Galileánaknegye
des fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartománynak
pedig negyedes fejedelme Heródes' atyjafia Fülöp, valamint
Abilenének IS Lyzaniás negyedes fejedelme lévén: Annás és
Kaifás főpapok' idejében, lön az Istennek szava Janoshoz,
Zakariás' fiához, a' pusztában. És jöve minden, a' Jordán'
környékében fekvő tartományba, hirdetvén a' megtérés ' ke
resztségét, a' bünök' bocsánatára. A' mint irva van Isaiás
próféta' beszédjeinek könyvében: A' kiáltónak szava a' pusz
tában: készitsétek el az Ur' utját, tegyétek egyenesekké az
ö ösvényeit. Minden völgy betöltetik, és minden hegy és
halom levonatik, és a' keringök egyenesekké 's a' gö
röngyösök sima utakká lesznek. És meglátja minden em
ber az Istentől való Üdvözltöt,

Miért iratik itt le olly pontosan és köriilményesen aJ idO, me"y
ben János a' megtérés t hirdetni kezdé?

Mert ez azon szerenesés év, mellyben az olly régen várt
Messiás magát a' világnak megmutatta;'s miután Jánostólmegke
reszteltetett, 's a' mennyeí Atyától szerétett fiának (kire minden
ember hallgasson), kíjelentetett volna, tanítását elkezdé. Hogy
tehát ezen idő jól meghatároztatnék, és soha feledésbe ne menne,
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se el ne tagadtathatnék : azért nevez meg az üdvir6 (evangelista),
szekásának ellenére, mínden, akkor uralkodott papi és világi fe
jedelmet.

Mit jelent ezen mondat: Az Ur' szaM lon Jánoshoz?

Jelenti, hogy János, valamell y mennyböl jött szó, vagy leg
alább valamell-y Istentől eredett belső sugallat. állal indittatott ar
ra, hogya' megtérést és Messiás' eljövetelét a' világnak hirdesse;
mi olly hivatal, mellyre harmincz évi magán-yos és önsanyargató
élete, 's Istennel társalkodása által volt elkészülve. Innen tanul
hatni, hogy soha sem kell valamelly hivatal, fökép eg-yházi hi
vatal után tolakodnunk ; hanem Isten' meghivására várnunk, 's
arra magunkat a' szükséges tudományok' megszerzése, csendes
magánybani elmélkedés, és szent élet által készitenünk.

Mit tesz: Krisztusnak utját késziteni ?

Annyit tesz, mint töredelmesség, erkölcsi javulás, és az élet
nek Isten' tetszése szerinti intézése által, szivünket Krisztus' elfoga
dására képessé tenni. E' tekintetnél fogva, mint valarnelly ural
kodó' bemenetelénél, teljenek be a' völgyek, azaz: a' kicsinyes
érzelmü, gyáva, gondatlan lelkek, a' földi és testi indulatuak,
kik mindig alant csusznak, szálljanak fel, és emelkedjenek ér
zékiségök fölébe; Istenben bizván, bátorittassanak minden jóra,
és jó cselekedetek által pótolják életök' hlanyit. A' hegyek el
lenben, vagyis a' kevély, gögös lelkek, szálljanak le, 's alázzák
meg magukat; a' mi görbe, legyen egyenessé, vag-yis mellöz
tessék az indulatoknak minden vétkes, vagy komoly kivánátot
nem érdemlö tárgyakra való, rossz iránya; mi jogtalanul keres
tetett, térittessék meg, és igy hozassék minden tisztába; ll' mi gö
röngyös, sima uttá váljék, azaz: a' vad, haragos, bosszuvágyó
emberek legyenek jó erkölcsüekké , türelmesek- és szelidekké,
ha Isten' bárányát méltólag akarják hajlékukba fogadni; vagyis,
más szavakkal: ha Krisztus Jézus állal lgazulást, és megszentel
tetésöket, 's az örök üdvösséget elnyerni akarják. Azért monda
tik már az 6-szövetségben: ,Készítsétek el sziveteket az Urnak!
(I. Kir. 7, 3.) Az itt mondottakat különösen vegyék szivökre a'
gyermekek is, hogy jóra való restségöket és hanyagságukat, ke
vélységöket, hazugság- és tettetésrel hajlamukat, mérges indu
latukat 'stb. tegyék le; igyekezzenek ellenben buzgók lenni a'
jóban; törekedjenek alázatosságra, igazmondásra és öszinte
ségre, szelidség- és szerénységre. 1\'lert ha ezt nem teszik, ugy
lehetetlen a' kis Jézusnak eljönni hozzájok és öket boldogitni!
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Hogyan lehet mindezt másképen is érteni?

Ugy, ha még azt is értjük ez által, hogya' Megváltó , eljö
vetelével a' világ' gőgjét és álhölcseségét megszégyenité, midőn
maga is szegénységben születvén, egyházát olly apostolokra épi
té, kik szegénységök és együgyüségök miatt mintegy alacsony
völgyek valának; 's hogya' mennybe vezető ut, melly elöbb igen
rögös, és Krisztus" kimondhatatlan kegyelmének hiányában fö
lötte nehezen vala járható, e' kegyelem által simává lön és köny
nyüvé,

Mit tesz: minden test látandja Isten' üdvüsségét ~

Annyit tesz, hogy 'minden ember látandja a' világ' Megvál
tőját, a' Messiást, Ugy van; ld a' mondottak szerint utját elké
szitendí, ahhoz bizonyára eljövend kegyelmével; és jelenlétét, a'
benső vigasztalás és lelki csend által éreztetni is fogja.

B u z d u l a t. Oh Jézusom! bár csak neked szivemhez is kel
lőleg el volna az ut készitve és megnyitva. Oh Üdvözitöm! tedd
te meg mindazt önmagad, mit én saját erőmből nem tehetek. Tégy
engem alacsony völgygyé, 's töltsd be azt kegyelmeddel; fonák
és rossz akaratomat irányozd isteni tetszésed szerint ; változtasd
meg durva 's vad indulatimat ; törülj el és javíts ki bennem min
dent , mi utadat állja: hogy szaba don hozzám jöhess, fölöttem
egyedül uralkodhassál és örökre bírhuss.

OKTAT.is A' B1JNBÁNA1" (PENITENCZIA) SZENTSÉ·
GÉRÖL.

,János hirdeté a I hünhánat' keresztségét, a' bünök' bocsá
natjára'. (Luk. 3, 3.)

Ali, és hányféle a' bünbánat?

A' bünbánat töredelmes és fájdalomteljes megutálása a' bü
nöknek, minthogy azokkal Isten meglJántatik: összekötve Isten
nek alázatos, és a' bünhocsánnt' reményétől kisért megkövetése
vel, 's azon erős föltétellel, miszerint a' bünt ezentul kerülni, az
életet megjobbítani, 's az elkövetett bűnökért, a' mennyire lehet,
eleget tenni kivánunk. E' meghatározás szerint a' bünbánat még
csak erény; de ha hozzájárul a' bünök' őszinte bevallása is a' pap
előtt, 's az állala nyert föloldatás, akkor a' bűnbánat szentség
lesz, még pedig azon szentség, mellyet Krisztus (Ján ,20,22-23.)
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rendelt, 's melly által mínden, a' keresztség után elkövetett hü
nök megbocsáttathatnak.

Vdvözülhet-e bünbánat nélkül, a' ki halálosan vétkezett ?

Nem: az ollyannak, ha nem akar örökre elveszni, a' bün
bánat szintolly szükséges, mint a' keresztség. (Luk. 13,3.) Szük
ség' esetében a' bünbánat, mint erkölcs is eszközöl heti a' bűnök'
bocsánatát; föltéve, hogya' bűnös forrón kivánja a' penitenczia'
szentségébeni részesülést, és abban, mihelyt ezt megteheti, va
lóban részesül is.

Honnét van, hng!! nlly soh-an igaz bunbána! nélkül halnak meg?

Gnnét, hogy n' malaszttal, mellyel öket az Isten olly gyal[
ran kinálja, nem élnek. hanem megtérésöket mindig lovábbra ha
lasztják. Ha azután az illy bűnösök az istentelen Antiokhusként
(II. Makk. 9.) halálos úgynkon, a' büntetéstöli félelemből, meg
akarnak térni, űszintén és igazún többnyire meg nem térhetnek ,
mert a' ki nem a I[ a r t, midön neki lehetett, annak nem I e h e
t e n d akkor, mikor ü akarni fog*). IH a' kegyelem' idején nem
akará hallgatni az Isteni, mondja sz. Gergely, azt az Isten sem
hallgatja meg a' szorongattatús' idején; 's félhetni, hogya' ki meg
térését öregségére hnlnszija, azalatt, mig folyást irgalmat remél,
elkárhozik. •

JJlegtérhet-e nunden biinüs?

Igenis, az Isten' malasztjával mindnyájan , még a' leg
nagyobb bünösök is megtérhetnek ; hisz' 011 y atyailag hívja
öket az Isten magához, midőn (Ezekh. 33, 11.) ezt mondja: "A'
mint élek, ugy nem akarom az istentelennek halálát, hanem in
kább, hogy meg térjen gonosz utairöl, és éljen. Térjetek meg,
térjetek meg a' ti igen gonosz utaitokról ! Hisz' miért akartok
meghalni? Az istentelenség nem ártand az istentelennek ama'
naptól fogva, mellyen megtér istentelenségétöl."

De megtérnek-e igazán mindnyájan, kik a' gyónásl'a mennek?

Oh! gyakran tiz közül talán egy sem; mivel a' gyónás ma
gában nem elegendö. Ha, mint ez a' mai evangeliomban mondatott,
a' völgyek be nem töltetnek , a' hegyek le nem alacsonyittatnak,
a' görbe egyenessé, a' rögös simává nem tétetik, azaz: ha a'
bünt igazán meg nem utáljuk, ha a' rossz kivánságokat és szoká
sokat ld nem irtjuk, ha a' jogtalanul keresett jószág és megsér-

*) S. Aogus'in. Lib.]. (Ie Iibero arbitrio.
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tett becsület meg nem térittetik ; ha a' közel levő bünalkalmakat
nem kerüljük, és életünket igazán meg nem jobbitjuk: oh akkor
bennünk még árnyéka sincs az igazi megtérésnek, bárha min
den héten gyónnánk is. És mégis fájdalom! hány illy bünbánöt
láthatni napjainkbanI É~ miért? ~livel azt vélik, hogya' hünhá
nat csak a' gyónásban, nem pedig az élet' megjobbitásában áll.
Igenis I a' gyónáshan áll akkor, ha abban minden megvan , a' mi
hozzá kivántalik. 'S e10 oknál fogva olvastassék és gyakoroltas
sék szorgalmasan a' következő oktatás:

I. A' lelklsmeret' Dl'gvizsgálásáról.

Minden emberben van valami, mi azonnal megmondja neki,
ha valljon gondolatai, kívánságai és cselekedetei megegyezuek-e
Isten' akaratjával, vagy sem; azaz: valljon jók-e azok, vagy
rosszak. Ez az Isten' szava az emberben, vagyis a' I e l k i s me
r e t. De találtatnak sokan, kiknek lelkismeretök a' szenvedélyek
vagy az önszeretet által, egy ideig el van kábitva és vakítva, 's
kik azért sokat va~y épen semmi, vagy csak igen kis véteknek
tartanak, a' mi pedig valójában igen is nagy bün; azért azt a'
gyónásban elhallgatják, és meg sem is bánják:'s ekképen örökre
elvesznek. Hogy eme' rossznak eleje vétessék, parancsolja a'
tridenti zsinat (14. ülés. 5. fej.] , hogya' gyónás elött kiki
s z o r g a l ma s a n vizsgálja meg lelkismeretét, 's il!y a' bűnöket,
mellyeket szorgalmas vizsgálás után magában talált, töredelme
sen gyónja meg.

De nagy haszonnal járna az emberre nézve az is, ha lelkis
meretét minden este és reggel megvizsgálná. A' kalmár, igy ir
syriai Efrem , minden nap összesaárnitja a' nyereséget és vesz
teséget; '5 ha kárt vallott, azon igyeilszik és gondolkodik, mint
térithetné azt vissza. Szintigy gondolkodjál ro1a te is szerelme
sem I naponkint este és reggel, hogy mint vezeted az üdvössé
ged körüli sáfúrkodást. Este térj szivedbe , és gondolkozzál,
mondván tenmagadban: "Mivel bántottam meg az Istent? Nem
mondoltam-e valami haszontalan szót? Nem voltam-e (a' hitet és
jó erkölcsöket illetőleg) közönyös ? Nem keseritettem-e meg
embertársamat? Nem rágalmaztam-e valakit? Nem járt-e eszem
világias képzelödések után akkor, midön imádkoztam? Nem
szállt-e meg valami testi kivánság; és nem fogadtam-e be azt
szivesen ? Nem hagytam-e magamat földies gondokra, (vagy épen
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ravasz mesterségekre) csábittatnl, hogy felebarátomat rászedjem.
megcsaljam, idegen jószág' megtartásával vétkezzem? Ha e'
vagy ama' részben kárt vallottál , igyekezzél azt nyereséggel
vísssapótolní: Fohászkodjál, és sirasd meg; nehogy ismét visz
s~a essél. Reggel pedig gondolkozzál, és mondd: Hogyan mult el
ez éj? . . . Eber volt-e lelkern is, midön az vala testem? Nem
vett-e rajtam eröt az ólom imádkozás közben? Nem szálltak-e
meg rossz képzeletek , 's nem malattam-e azokon? Ha magad
ezen pontokban meggyözöttnek találod, igyekezzél magadat or
vosolnl, 's állits ört szivedhen, hogy hasonlót ismét ne tapasztalj.
Ha mindezekre gondot forditasz, sáfárkodásodat jól viszed, Urad
nak kedves leendesz, és hasznos tenmagadnak.

Hogyan kell lelkismeretünket megvizsgálnunk ?

Mindenekelőtt kérjült az Istent, hogy vílázositson meg
bennünket, hogya' mi rossz, megismerjük; azután jutlassuk
eszünkbe az utolsó gyónáslól táplált gondolatínkat, mondott sza
vainkat, és elkövetett cselekedeteinket; és lássuk, nemtalálunk-e
azok közt valamit, mi az Istennek nem tetszhetnék. Hogy ezt
megtudjuk , hagyjuk csak a' lelkismeretet szabadon szölaní , 's
hallgassunk rá, a' nélkül, hogy mazunknak hizelegjünk. Vagy
képzeljük magunknak, hogy Isten' itélöszéke előtt kell megje
lennünk, számot adandök tetteinkről. A' mit nem tudnánk, vagy
mernénk ott igazolni, azt tartsuk hunnek és gyónjuk meg.

Hogyan tudhalni meg legjobban, miképen és mi állal vélkeztünH

Ha az Istennek tiz, 's a' keresztény anyaszentegyháznak' öt
parancsolatit, a' hét halálos-, és fü-bünöket sorra áttekintjük, és
vizsgáljuk, valljon nem vétkeztünk-e gundolalink-, szavaink- és
cselekedeteink kel ezen pontok' valarnellyikében ; vag'y épen
égbe kiáltó, és sz. Lélek elleni bünt nem követtünk-e el ; vagy
végre az idegen bűnökben nem részesültünk-e ?

Vétkezünk-e, ha lelkismeretunket nem eLéggé ssorqalmasan, és
nem elég ideig 'vizsgáljuk?

Azok, kik nem keresztényileg, és kik halálos bűnökben él
nek, kik sokáig nem g-yónnak, 's lelkismeretöket csal, fölületesen
vizsgálják, súlyosan vétkeznell ; mert azon veszedelemnek teszik
ki magukat, hogy sulyos bűnöket haayjanak ld; következőleg'
érvénytelenül és Istent káromlóangyónjanak. A' lelkismeret' vizs
gálásában elkövetett illyetén vétkes hanyag-sngbríl elmaradt Sll

lyos bünt a' gyónásban kihagyni, szintolly büntetést érdemli),
mint azt készakarva, vagy szégyenbö! elhallgatni.



110

II. A' töredehnességröl.

"Oh ember ~ (igy szól sz. Ágoston,) rniért siratod a' testet,
mellyet a' lélek elhagyott, a' lelket pedig nem, mellyet az Isten
elhagyott"? (August. serm. 65. e. 6.) Ha a' bálványozó lHikás
olly igen panaszkodik, hogy bálványaitól megfosztatott (Bir. 18.);
ha Tóbiás' szülői fioknak hosszas kimaradásán olly szerfölött ag
gódtak (Tób. 10.): miként ne búsuljunk és aggódjunk mí ís, hogy
Istent, az ő malasztját, 's a' mennyek' országát saját vétkünkböl,
hüneink által elvesztettük?

lIli, és hányféle a' töredelmesség?

A' töredelmesség henső fájdalom az elkövetett bünök miatt,
és azoknak megutálása, azon föltétellel, hogyezentul többé nem
vétkezünk. Ha ezen fájdalom és megutálás onnét származik, hogy
a' hün által ideigleni kárt, szégyent, gyalázatot, vagy büntetést
érdemlettünk : akkor a' töredelmesség természetes; de ha
azért bánjuk és utáljuh meg a' bünt, mivel ez által az Istentbán
tottuk meg, vagyis az ö sz. akaratja ellen cselekedtünk: akkor
a' töredelmesség' természetfölötti; 's ez ismét, vagy tö
k é Ie t Ie ll, ha valuki azt fájlalja leginkább, hogy az Istent meg
bántván , a' mennyországbóli kizáratással, és ideigleni 's örök
fájdalmaidmi fog büntettetni ; vagy t ö k é I e t e s, ha a' hünt azért
hánjuk, mert általa Isten', a' legfőbb ur" a' legjobb és szeretetre
legméltóhb jóság" szerétetteljes Atyánll' parancsolatit szeg
tük meg.

Elég-e a' gyónáshoz a' természetes toredelmesséq ?

Valamint a' gyermeknek meg nem bocsáttatik hibája, ha
egyedül a' megérdemlett hüntetéstől félvén, hibáját a' szülék
iránti s z e l' e t e t b ö I meg nem bánja, 's meg nem utálja : szint
ugy nem nyeri meg az ember sem Istentől vétkeinek hocsánatát,
ba töredelmessége egyedül a' büntetések' féleiméböl, nem pedig
az Istennek, a' legfőbb jóságnak szeretetéhűl, 's a' hímnek sziv
beli megutálásából eredt.

lJlilly töredelmesség szerz,i meg a' bunosnek bÜ1lei' bocuuuuját':

Ha nincsen alkalmunk a' hünbánat', azaz : penitenczia'
szentségében részesülni: ugy a' tökéle tes t ö r e d e l Dl e s s é g
már magában is, a' Iiünhánaf szenlsége nélkül, eszközli a' bü
nök' bocsánalját ; föltéve, hogyel'ösen elhatároztuk magunkat, e'
szentséghen azonnal részesülni, mihelyt csak alkalmunk lesz rá.
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'S ha' később illy alkalom nyílik, valóban részesülnünk is kell
benne. A' tökéletlen töredelmesség magában nem eszközli a' bű
nök' bocsánatját, de a' bűnöst előkésziti , hogy azt a' bűnbánat'

szentsége által megnyerje.

Kik tarthatnak töle méltán, hogy töredelmességük a' gyónásban

csak természetes, vagy épen semmi töredelmesség sem 'vol t?

í-ör: Azok, kik kevés gondot fordítanak arra, hogy meg
tanulnak, mi az igaz töredelmesség. 2-or: Kik gyakran halálosan
vétkeznek, 's minden gyónásuk melle tt sem jobhitják meg magu
kat. Mert ha ezek igazán megbánnák hüneiket, erős is volna
azon fogadásuk , hogy életöket megjobhitandjak , 's az ahhoz
szükséges eszközöket használandják ; 's igy azon isteni malaszt
által, mellyet e' szentséghen nyernek, segittetnének is, hogya'
bűnöket legalább egy ideig kerüljék. De minthogy azt nem te
szik, joggal lehet kétkedni, valljon töredelmességök igaz volt-e;
's következőleg, valljon részesültek-e érvényesen a' hünbánat',
vagyis penitenczia' szeutségében, 's megnyerték-e annak ma
lasztját. 3-or: Főleg azok Iélhetnek, kik nem bánják meg bűnei

ket elöbb, hanem csak urikor azok miatt szégyent, gyalázatot és
más kedvetlenségeket tapasztaltak.

1I'Iitkell tennünk, hogy igaz toredelmesséqet ébrcszSf,ünk ma
gunkban?

Komolyan meg kell gondolnunk t-Öl': Hogy k i t bántot
tunk meg a' bün által, t. i. az Istent, a' legjobb A t Yá t, ld mln
ket alkotott, föntart. és számtalan földi "s örök jótéteményekkel
elhalmoz; a' legkegyesebb 1\'1 e g v á I t ó t, ki irántunk való szerétet
böl vérét ontotta, 's a' legkínosabb, a' leggyalázatosabb halált
szenvedte , a' l\Iegszentelöt, ki a' keresztségben velünk
egyesült, 's ininket hegveinek drága ékével földiszesitett ; a' mi
legjobb Urunkat, ki előtt az ang-yalolt tisztelethűl elfedik arczu
kat, reszketnek ellenben a' gonosz lelkek ; a' legigazságosabb,
és szigorubb b i r ó t, ki minden meg nem bánt vétket a' legrémi
többen büntethet, és akar is büntetni; végre a' legfőbb, legna
gyohb j ó t, minden szépség' és [óság" kutfejét, kihez képest a'
világnak minden szépsége és jósága csak gyenge másolat és ár
nyék. 2-or: Meg kell gondolnunk, III i t s z e r z ü n k m a g II n k
n a k a' hün állal; hogy t. i. a' halálos hünök által a' mennyor
szagot elvesztjük, 's a' pokol' kinjait érdemeljük ; lelkünket Isten'
malasztjálól és barátságától megfosztjuk : helöle. ki elöbb Isten'
képmása és gyermeke volt, az ördög' magzatát és rabját, és hoz-
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zá hasonló gonoszat csinálván; továbbá, hogya' bocsánand6 hü
nök állal lelkünket elcsufitjuk, benne a' szerétet és erkölcs iránti
buzgalmat gyeng itjük, Istennek tetszését irányunkban csökkent
[ük, a' tisztító helyen rettentő büntetéseket érdemlünk; sőt azon
veszedelemnek is kiteszszük magunkat, hogy halálos hünt kö
vetünk el, 's az örök kárhozatra fogunk vettetni. 3-or: Gondol
juk meg: mi o k b ó l vétkeztünk? Ah I a' hiu tisztelet' füstje,
rövid pillanatnyi kéj, egy kis gyönyörüség , vagy csekély és
megvetendő földi haszon és nyereség míatt, szóval hitvány len
cse-ételért Ezsauként, egy csepp mézért Jonatásként. Istent,
mennyországot, 's az örökké való örömöket eladtuk és eljátszot
tuk t Ne okozna-e ez bút és szomoruságot? . . . . Illy elmélhe
dések által könnyen felindíthatjuk magunkban a' töredelmessé
get t De hasonló megfontolások nélkül, ha míngyárt a' töredel
messég' legszebb formáit imádkozzuk is el valamelly imakönyv
ből, vagy könyv nélkül elmondjuk: magunkban töredelmességet
nem gerjesztettünk, hanem azt csak elszavaltuk. Ez azonban
semmiképen sem elegendö; mivel a' töredelmességnek nem sza
vakban, hanem a' megtört sziv' kesergésében kell állnia. Még
inkább tévednek az ollyanok , kik egyedül csak az olvasó' el
moudása által vélik magukat a' gyónásra elkészithetni.

Mi szükséges leginkább az igar. tlJredelmesség' fölgerjeutésére ~

Az Isten' malasztja ; mert egyedül Isten téritheti meg, '5
teheti bánatos- és töredelmessé gonosz szivünket ; miot Jeremiás
mondja (31, 18.): "Térits meg Uram t engem, és megtérek ;
mert te vagy az én Uram Istenem! Mert miután megtéritettél.
bánalot érzek magamban, 's miuLán nekem azt megmutattad, tö
redelmesen verem temporámát. " Ne véld tehát oh bűnös t hogy
vétkezhetel tovább is, a' meddig akarsz, és megtérhetsz, a' mi
kor akarsz ; mert ha az Isten nem adja neked ehhez szükséges
malasztját, ugy nem fogsz soha megtérni akarni, 's nem is tér
Jletsz meg soha.

UI. A' fogadásróI.

A' fogadás éltünk' megjobbítására szintolly szükséges, mint
a' töredelmesség: mert hogyan is nyerhetne bocsánalot Istentől

az, ki annak meghántásával föl nem akar hagyni? Azonban ~'
ki bűneit igazán megbánja, az bizonyosan igaz fogadást is tőn,
milltho!!y az nkarat: tovább is vétkezni, nem férhet meg a' bü
nök' megutálása val.
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Honnét ismerhetni meg, tettiJnh-e igar. fogadást a' gyónásban?

Ezt onnan ismerhetni meg, ha megfeszítjük erőnket, hogy
rossz hajlamainkat elnyomjuk, a' kisértetekn ek ellentálljunk, és
vétkes szokásainkröl lemondjunk ; ha az ahhoz megkivánt, vagy
a' gy6ntató atya által meghegyott eszközöket szorgalmasan hasz
náljuk, 's a' bünre vivő átalános alkalmakat, vagyis az olly sze
mélyeket és helyeket, a' hol és a' kikkel közönségesan vétkezni
szoktunk, gnndosan elkel üljük; szőval, ha ugy, a' mint kell, igaz
fogadásunkat az élet' jobbitása által nyilvánitjuk.

Tehát kik nem tesznek igaz fogadást?

Azok, kik a' pajzán személyeket, ldlikel vétkezni szoktak,
el nem hagyják, vagy el nem bocsátják. 2-or: Azok, kiknél a'
káromkodás, esküdözés, részegeskedés szokássá vált, 's kik
semmi gondot nem forditanak arra, hogy azt elhagyják. 3-or:
Kik kölcsön és hitelbe vesznek, ad6sságokba verik magukat;
ámbátor tudják, hogy meg nem fizethetik, és vissza nem adhat
ják: 's mind a' mellett is e' miatt Jegkevésbbé sem törődnek.
4-er: Azok, kik nejök' és gyermekeik' vagyonát elpazarolják,
annyira, hogy azok végre o' legnagyobb szükséggel kény tele
nitletnek küszködni, 5-ör: Kik éjjel-nappal a'csapszékhen ülnek,
ivással, játékkal, ssöszátyársággal , Lohóskodással , rágalmazás-

. sal, becsületsértéssel , elöljáróság elleni zúgolódással, a' drága
időt elvesztegelik , és erre másokat is biztatnak , sőt kénysze
ritnek. A' csaplárosok , kik vétkes nyerekedésből az illy em
bereket csalogatják és tartöztatják , sőt, a' mi még gonoszabb,
lerészegiteni is segítik , ugyanazon bünt követik el. ])Iindezek
tehát a' fogadás' hiánya míatt, a' föloldásra méltatlauok.

IV. A' gyóná8ról.

AIbűnöket meggyónni vagy megvallaní, mindenkor szüksé
ges volt. Az 6-szövetségben elég vala azokat Istennek megval
lani; de az új-szövetségben azokat a' papoknak is nyilvánítani
szükség: mert ők különben nem gyakorolhatják Krisztustöl , a'
bünök' megbocsátására nyert hatalmukat (Ján. 20.); ha csak a'
hünös' gy6nása által nem értesíttetnek róla" miIlyen és hány
vétket bocsássanak meg. Azért ekkép ir sz. Agoston: (Serm.
392. c. 3.) "Senki se mondja : én az Isten elölt titkon peniten
cziát tartok , az Isten l u' ki ismer, tudja, mi lakik szivemben,
Tehát hasztalanul mondatott volna: a' mít föloldoztok a' földön,
föl lesz oldozva mennyben is? És hasztalan adattak volna a' kul-

S
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csok Isten' egyházának?" Sz. Ambrus (De poenit. I. 2.) igy szól:
"Ki tiszteli jobban az Istent: az-e, ki parancsolatinak engedel
meskedik, vagy ki azoknak ellent áll? Isten parancsolá, hogy
szolgáinak engedelmeskedjünk ; 's ha azoknak szót fogadunk,
egyedül Istennek adjuk meg a' tiszteletet." Jézusnak ama' sza
vaiból tehát: "A' kiknek megbocsátjátok büneiket, megbocsát
tatnak", kitetszik valamint a' gyónásnak, ugya' papi föloldo
zásnak is szüksége. (Ez iránt vesd össze a' sz. Magdolna-napi
oktatást is.)

Mi buzditson bennünket a' gyónásra?

Az abból kiáradó sokféle haszon' megfontolása; mert a'
gyónás által nyerjük 1-ör: minden büneinknek 's az örök bünte
téseknek elengedését, mellyet különben , mint ez a' fönebb
mondottakból kitetszik, meg nem nyerhetünk. 2-or: A' lelkisme
ret' vigasztalását és megnyugtatását. 3-or: A' lelki betegségeink'
meggy6gyitásához szükséges eszközöket, és gyógyszereket,
mellyeket a' jámbor és okos lelki-atya rendel. 4-er: A' pap' in
tései 's imája a' hünös' tökéletes megtérését, 's ha még semmi
súlyos hünt el nem követett, az azoktóli megörzetését fölöttébb
előmozditják.

Mit kell cselekednünk, hogy ezen hasznokban részesüljünk?

A' gyónásban 1-ör: egészen őszinték- és nyiltszivüeknek
kell lennünk ; azaz: nem csak minden sulyos bűnöket környül
állásaik és számuk szerint pontosan és igazán (nem pedig kétér
telmü , elcsavart szavakkal) elö kell sorolnunk: hanem egyéb
lelki szükségeinket , kétségeinket , aggodalmainkat és lelki se
beinket is hiven föl kell fedeznünk; mivel a' seb, mellyet meg
nem mutatunk , nem gyógyittathatik. 2-or : Nem kell készakarva
olly gyóntató atyákat keresnünk, kik az Isaiás profétánál (56,
10.) kimondott itéletet magukra vonván, mit sem szölanak, és a'
hünöst , minden kétkedés nélkül, könnyeden föloldozzák ; hanem
szükséges , hogy magunkat, a' mennyire lehet, tudós és buzgó
férfiakra bizzuk , és azokhoz ragaszkodjunk; mint a' testi bajok
ban is csalt a' tudós és tapasztalt orvosokat keressük.

Hogyan kell a' gyónástól visszatartó álszégyent legyőznünk?

Gondoljuk meg, mi türhetöbb: egykor az egész világ elött
szégyent vallani büneink miatt , vagy azokat egy résztvevő és
felebarátjának gyarlóságain szánakozni tudó lelki orvosnak nyil
vánitani; ki szinte bünös ember, 's ugyanazért nem fog azo-
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kon megütközni , hanem inkább gyónó gyermekének öszintesé
gén épülni, 's öt ezért, valamint nagylelküsége- és bizodal
máért is becsülni és szeretni? Ki az, al ki fél orvosa' jelenlété
ben sebeit megmutatni? .Miért szégyenlenéd tehát lelki sebeidet
nyilvánitni? Csak vétkezni szégyen; de nem, a' vétket meggyón
ni. Ha pedig mind e' mellett sem gyözheted meg magadat any
nyira, hogy e" vagy amaz ismert lelki-atyának gyónjál , keress
föl ollyat , a' ki nem ismer téged.

V. Az elégtételröl. I)

Az élet' megváltoztatásához , vagyis a' val6di hünbánathoz
lényegesen megkivántatik , hogy az ember ne csak eddigi huneit
bánja meg, és legyen erősen eltökélve, azokat többé el nem
követni: hanem egyszersmind komolyan igyekezzék valamint a'
jót, mellyet addig elmulasztott, kipótolni, ugya' rosszat is, mely
lyet cselekedett, erejéhez képest helyrehozni, 's annak nyo
mait eltörülni. Azon kötelességünk, miszerint a' felebarátunknak
okozott rosszat kip6tolni tartozunk, ID e g t é r i t é s n e k nevez
tetík; melly némi részben mimagunkra is alkalmazható: például az
elkövetett kicsapongásokban. De itt főleg azon elégtételről van
szö, mellyel büneinkért Istennek tartozunk. Minden bün Istennek
megbántása; 's épen azért elégtételt kiván. Krisztus ugyan bősége
sen eleget tett az isteni igazságnak, 's ö a' mi huneinkért be
mutatott engesztelő áldozat: de nem is csak a' mieinkért , hanem
az egész világ' bűneiért. (I. Ján. 2,2.) Azonban távol legyen
tőlünk azon híedelem , mintha ez által már fölmentett volna
minket azon kötelességtöl , hogya' valódi hünbánat' gyümölcseit
teremjük. Valamint hűneinket teljes szlvünkböl meg kell bán
nunk: ugye' bánat külsöleg is, megfelelő cselekedetek által,
nyilvánítandó. Csak igy részesülhetünk azon elégtételben, mely
lyet értünk véghez vitt. A' ki meg nem tér, nem is részesül
benne. De épen ugy hiszszük azt is, hogy töredelmes bünbánói
cselekedeteink is egyedül csak az ö érdeme á Ital eng-esz
telhetik meg a' megbántott isteni igazságot. A' hit, és igazi tö
redelmesség állal közelitünk hozzá; 's ekkor is ő az, a' ld ben
nünk és velünk munkálkodik. Ez vala mindég a' katholika egy
ház' tanítása. Azon okból vetette a' tridenti zsinat is egyházi átok
alá mindazokat , a' kik azt állíták, hogy a' bünnel , 's az örök
büntetéssel együtt az embernek egyszersmind valamennyi ideig-

I) Dr. S t ap f J. A. erkölcstana után.
8*
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lenes büntetések is elengedtetnek Istentől. Egyszersmind köte
lezte a' papokat, hogya' gy6n6knak erejek- és büneik' nagy
ságához mért üdvös penitencziát adjanak föl; nehogy idegen hü
nökben vegyenek részt, ha az igen sulyos hünökért csak némi
igen könnyu gyakorlatokat hagynak föl elégtételül. E' mellett
szemök előtt kell tartaniok azt is, hogy az elégtétel, mellyet
föladnak, ne csak lIZ uj élet' megőrzésére, '5 erösitö gy6gyszerül,
hanem az elkövetett bünök' büntetésére 's fenyítésére is szolgál
jon. (Sess. 14. cap. 8. Can. 12.) Köteleztetünk tehát azon cse
lekedeteket, mellyeket a' pap elégtételül kiszabott, alázatosan
teljesíteni, a' nélkül, hogy önhatalmilag eltéréseket engedné nk
magunknak. Ezzel meg nem elégedvén, nyilvánitsuk töredel
mességünket minden mödon, az imádság- és ajtatos gyakorI a
tokbani tart6s buzgalom, önmegtartóztatás , szelidség , héketü
rés, a' testi és lelki irgalmasság' cseleliedetei , a' szenvedések
nek, mellyeket vétkeink által magunkra vontunk , alázatos és
türelmes elviselése, az ellenünk elkövetett megbántások' őszinte
megbocsátása által: megemlékezvén, milIy sokat bocsátott meg
nekünk az Isten Krisztus' érdemei nél fogva; 's milly végetlen
adósságot engedett el ö minekünk , 's hogy ennélfogva nem le
hetünk eléggé hálásak és buzg6k az ö szolgálatában!

KARÁCSONI ÜNNEPKÖR.

OKTATÁS KARÁCSON-ESTVÉRE.

"Készítsünk kis szobát neki , 's tegyünk oda neki ágyat,
széket és gyertyatartót; hogy midön hozzánk jön, nálunk ma
radjon." (IV. Kir. 4,10.) Igy szélott a' szunámi asszony, mídön
Elizeus próféta lakához közelitett , 's illy készületeket tön illő
foga dása- és megvendéglésére. Nem teendünk-e hasonlót Krisz
tusnak , ki kész hozzánk jönni? Nem készitendünk-e neki öröm
mel lakot nálunk, melly neki tessék: szivünket a' bűnöktől meg
tisztítván igazi hünhánat által, és ígyehezvén azt a' jó érzések
és ~cmcs tettek által földiszesítni ? Igyekezzél tehát oh keresztény I
az Udvözitőd iránti szeretet- és lelkíjavad iránti tekintetből maga
dat eme' sz. éjen jámhor gondolatok- és áhitatos elmélkedésekkel
fog'!alkoztatni ; hogy igy magadat méltóvá tedd kegyelmeíre, mely
lyekhen téged eljövetelének idején kész részesitui. Vedd azt is
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szivedre, mikép utaztak, sok nehézség és fáradozás közt, Beth
lehembe szent József és a' boldogságos Szüz (az ut6bbi legna
gyobb viselösségének idején,) a' császári parancs iránti engedel
mességből, és Isten' akaratjábani teljes önmegadással; és
mint kellett nekik, minthogy ott az emberek' igen nagy sokasága
miatt üres szállást nem leltek, Isten' akarata szerint a' városon
kivül egy nyomorult istállóha heszállni, mellyben Jézus született.
Oh I milly szerétetet érdemel az Istennek emberré lett fia, ki
irántunk val6 szeretetéböl annyira megalázta magát. Ajánld föl
tehát neki szállásul szivedet , az egyház' következő könyörgése
által:

Az egyház' könyörgése.

Oh Isten I a' ki megváltásunk' ünnepélyes várásával minket
évenkint megörvendeztetsz ; engedd, hogy egyszülöttedet, ldt
a' világ' Megvált6jául örömmel fogadunk, egykor mint bírót, bi
zodalommal lássuk eljönni. Ki élsz és uralkodol 'stb.

J eg y3 é s. Az illető evangeliomot lásd sz. J6zsef napján.

OKTATÁS KARÁCSON' FÖNSÉGES ÜNNEPÉRE.

Mi a' Karácson' napja?

Azon nap, mellyen emlékezetét üljük, hogy Krisztus Jézus,
n' mi Megvált6nk és Üdvözitönk, Bethlehemben, egy istállóban,
3' szüz Máriától született.

Miért üljük meg e' napot olly ünnepélyeseIt ?

Mert ez a' világ' Megváltójának születésnapja. Ha a' világi
fejedelmek' szuletésnapját ünnepélyesen üljük meg, miért ne
ülnök meg születésnapját a' békeség ama' fejedelmének, ki ál
tal míndnyájan ujraszülettünk az örök és boldog életre?

Miért mondatik ma három sz. mise?

1-ör: Hogy a' legszentségesebb Háromságnak Krisztus Urunk'
malasztteljes születéséért hálát mondjunk. 2-or: Hogy ezzel
Urunk' hármas születésére emlékeztessünk, még pedig az elsö sz.
miséhen a' mennyei Atyától isteni természete szerinti lett ö r ö k
születésére; a' második miséhen e' földi életre történt születésé 
re, a' mindenkor tiszta szüz Máriától, emberi természeténél fog
va; végre a' harmadik mísében, l e l k i születésére minden
jámbor lélekben, ft' szeretet és kegyelem által.
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Miért mondatik némelly f)idékeken, mint nálunk is, az elsO mise
éjfélkor ~

1-ör: Mert Krisztus éjjel született, mint igazi világosság, melly
a' világra jött, hogy azokat fölvllágosítsa, kik setétségben, '8 a'
halál' árnyékában ültek. (Luk. 1, 79.) 2-or: Mert Krisztus'isteni
születése ismeretlen és megfoghatatlan titok előttünk.

Miért mondatik a' második mise hajnalkor, a' harmadik világos
nappal?

Ezzel jelentetik, hogy Krisztus' születése, miután a' tudat
lanság' setétségét elüste, az Isten' megismerésének világos nap
palát derité föl; valamint az is, hogy Krisztus Urunk' lelki szü
letése az áhitatos lélekben, minden idöben megtörténhetik. (Tau
ler, Conc. in Nat. Dom.)

OKTATÁS AZ ELSÖ MISÉnÖL.

E' mise' kezdete, Krisztus' örök születése felöl szól. "Az
Ur igy szélott hozzám: Fiam vagy te nekem! En ma (a' sz. atyák'
magyarázata szerint: öröktől fogva) szültelek téged. (Zsolt. 2.)
Miért zajongnak a' pogányok, 's a' népek miért töprenkednek
haszontalanságokon?" Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház'. könyörgése.

Oh Isten! ki e' szentséges éjet az igaz világosság' fényével
deriléd föl, adjad kérünk: hogya' melly világosság' titkát e' föl
dön megismertük, annak örömét az egekben is élvezhessük. Ki
élsz és uralkodol 'stb.

Leczke. (B». Pál' Titulhor. irt lev. 2, 11- f 4.)

Szerelmesim! az Istenn ek üdvözítö kegyelme minden em
bernek megjelenék, melly arra oktat mínket, hogy megtagadván
a' valIástalanságot és a' világi híuságokat, józanon, tökéletesen
és ájtatosan éljünk e' jelen világon: várván ama' boldog remény'
teljesedését, és ama' nagy Istennek, a' mi Údvözitönknek, Jézus
Krisztusnak dicsőséges megjelenését; ki önmagát föláldozá mi
értünk, hogy minket megváltana minden hamlsságtöl, és a' vétek-
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tö], 's tiszta, elkülönözött népet szerezne magának, melly a' jósá
gos cselekedetek' gyakorlásában buzgólkodnék.

JI. által nyilatkoztatá ki magát különösen az Isten' jósága é,
kegyelme?

Krisztus Jézusnak, az ő fiának megtestesülése és születése
által, ki végetlen szeretetéböl hozzánk hasonlóvá, testvérünkké,
tanit6nk- és Üdvözitönkké lett, 's ki által mi ismét Isten' fiaivá 's
kedveltjeivé leltünk.

Mire akar bennünket Krisztus, megtestesülése által kiJlönösen
oktatni?

Hogya' régi Ádámból, a' bünös emberből kivetközzünk, 's
hozzá, az uj Ádámhoz, hasonló emberekké váljunk: valamint ö is
hozzánk hasonlévá lett. Ez pedig ugy történik meg, ha az isten
telenségröl, azaz: a' hitetIenségröl, és a' világias vágyaItról le
mondunk; ellenben az Istent, és mindent, a' mi neki kedves, ugy
szinte felebarátunkat, még akkor is, ha ez ellenségünk, ssívhöl
szeretjük, és a' jócselekedeteket gyakoroljuk.

Mi értetik a' világias vágyak alatt?

Értetnek a' földi, testi 's érzéki kívánságok és buja gyö
nyörök, ugymint : a' fajtalanság, torkosság, fösvénység, 'stb.
mellyek a' lélek ellen küzdenek (I. Péter. 2, 11.) 's a' mennyek'
országából kizárnak. (Efez. 5,5.) Ezekről tehát lemondani tanit
bennünket Krisztus, ki éltét sok nélkülözések küzt, szegénység
és béketűrésben, böjtöléssel és a' rossz kívánságok' legyőzésé
vel tölté.

Hogyan élünk erényes, igazságos és istenes életet?

E r é n yes életet élünk, ha minden, magunk iránti köteles
ségünket betöltjük ; i g a z s á g o s életet élünk, ha felebarátunk
iránti, i s t e n e s életet pedig, ha Isten iránti kötelességeinket tel
jesitjük; vagyis ha Istennek a' legnagyobb tiszteletet és szere
tetet, felebarátunknak pedig azt adjuk meg, a' mit magunknak ki
vanunk, 's végre magunknak az örök üdvösséget biztositjuk.

F o h á s z. Áldott légy ujonszülötl, szerelmes Üdvözilö! is
teni természetednél fogva a' mennyeí Atyának, emberi termé
szeted szerint pedig a' mindenkor szüz Máriának fia; ki hogy ne
kem az igazság' utját meg mutatnád, a' magas mennyekböl alá
szálltál, testté és hozzám hasonlóvá lettél! E' szeréteted miatt le
mondok minden istentelenség- és ellenségeskedésről , minden
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"Vétkes gondolat- és cselekedetről. Az irántad viseltető szeretet
ből oh Jézusom I föl akarole hagyni minden vétkes gyönyörökkel;
és mindenkor erényes, igazságos és istenes életet élni. Erősitsd
meg ezen föltételemet isteni malasztoddal!

Evangeliom. (Sz. Lllkács. 2, 1-14.)

Lőn pedig ama' napokban, parancsolat bocsáttaték ki
Augustus császártól, hogy az egész föld összeiratnék. Ez
vala az első beiratás , melly Cyrinus által, ki Syriában
helytartó vala, történt. És mennek vala mindenek, kiki
nemzetségének városába, hogy bevallanák magukat. Föl
méne pedig József is Galileának Názáreth városából Jude
ába, Dávid' városába, melly Bethlehemnek hivatik; mivel
hogy Dávid' házából és nemzetségéböl vala: hogy beval
laná magát, Máriával, neki eljegyzett nehézkes feleségével
együtt. Lön pedig, hogy mig ott mulattak, betelének szü
lésének napjai. És szülé elsőszülött fiát, és betakargatta
öt pólyákba, 's a' jászolba fekteté; mert nem találának he
lyet a' szállásházakban. Valának pedig azon tartomány
ban pásztorok a' mezön. vigyázván és éjjeli ört állván
nyájuknál. '8 ime az Ur' angyala megálla mellettok, 's az
Isten' dicsösége körülfénylé őket: és fölötte megfélem
Iének; és monda nekik az angyal: Ne féljetek! Ime nagy
örömöt hirdetek nektek: melly lészen minden népnek:
mert Dávid' városában ma nektek Üdvözitö születék, ki az
Ur Krisztus. És ez szolgáljon nektek jelül: találtok egy,
pólyákba takargatott 's jászolyba helyezett gyermekcsét.
És mingyárt egyesüle az angyallal mennyei seregnek soka
sága, dicsérvén Istent és mondván: Dicsöség a' magas
ságban Istennek, és békeség a' földön a' jóakaratu embe
reknek.

Miért irattak. ossse a' római alattvalók .Augustus cláuár' ide
jében?

Ez Istennek különös rendeletéből történt; hogy t. i. ez ál
tal alkalom nyujtassék Máriának és Józsefnek Bethlehembe utaz
ni, hogy Mikeás' (5, 2.) jövendölése szerint, ott születnék Krisz-
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tus. Tanuld meg ebből, miképen intéz mindent örök végzése sze
rínt az isteni gondviselés; tekintsd azon engedelmességet, mely
lyel Mária egy pogány császár' parancsa, vagyis inkább lsten
iránt viseltetett, ld által parancsol; 's tedd föl magadban, annál
hivebben engedelmeskedni neki, ha valameily keresztény elöl
járóság, nevezetesen lelki elöljáréld által, neked valamit tenni
vagy elhagyni parancsol.

Ifiért neeestetil« Kl'isztu.~ Mál'ia' elst1szülöu fiának?

Mert előtte semmi gyermeket sem szült; 's minthogy utána
szinte nem szült egyet is, ö egyszersmind egyszülött fia is volt;
valamint a' mennyei Atyának is elsö- és egyszülöttje. (Zsid,
1, 6.)

Miért fektetélr jászolba az olly szegényül, istállóban ssuletet;
Kriszttut ?

Hogy az embereknek mingyárt születésekor megmutatná,
hogy ö nem jött földi országot alapitni, 's királyi szolgáktól kör
nyezve, fényes életet élni Cmintazt sok zsidók várták a' Messiás
tól); 's hogy minket már világba léptével , nem annyira szavak,
mít késöbb tőn, hanem inkább példája által, a' szegénység' sze
retetére , alázatosságra , a' világ' megvetésére és türelemre ta
nítna.

Miért jelentetik meg Hrisztus' szuletése a' sfegény pásztorokna~',
nem pedig Heródes királynak, és a' fiJpapoknak ?

Meg akará ezzel mutatni az Isten, hogy ü nem u' szemé
lyekre tekint, hanem kegyelmeit tetszése szerint osztogntjn; va
lamint azt is, hogy szeret szegény, alázatos, hivö és jámbor em
berekkel társalogni, millyenek a' pásztorok voltak. Az elpuhult
's kényesztetett emberek, a' hitellenek ellenben, utálatosak sze
mei előtt. - Tanulj ebből alázatosságot, szerénységet és fiui hi
tet; gyülöld ellenben a' gögöt és ravaszságot: 's az Isten neked
is ki fogja magát benső sugallatai val nyílatkoztatní. Ha szegény
vagy, türd a' szegénységet békével, és Isten' akaratára való öröm
teljes elszántsággal. Ha pedig gazdag vagy, ne vesd meg sze
gényebb embertársaidat : mert ki tudja? Isten öt talán az ő jám
bor érzelmei- és keresztény életénél fogva jobbon szereti nálad
nál! Ha ezen tanácsot követed, ugy te is kedves leszesz Isten
előtt, és atyai jóvoltának számos bizonyitványaiban fogsz része
sülni.

Az angyalok örömükbendicsérék Istent 's énekelék : dicsöség
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Istennek a'magasségban, 's békeség a' földön, azaz: jóllét, szeren
cse, és áldás a' jóakaratu embereknek. Ezzel annyit akartak mon
daní, hogy Istent dicsöség és hála illeti azért, hogy fiát a' világra kül
dötte ; az emberek pedig, kik arra fogékonyak, békeségben legye
nek önmagukkal, ernhertársaikkal, és az Istennel. A' bün' következ
tében minden meghasonlott egymással, az ember: önmagával, a'
hozzá hasonlókkal és Istennel; minek következményei valának a'
nyugtalanság, czivakodás, víszálkodás, megoszlás és halál. De az
Ur Jézus által ismét minden egyesittetik ; ő a' sz. kereszt' fáján hü
neinkért eleget tett az Isten' igazságának, 's engedelmessége ál
tal ismét megszerzé nekünk Istennek megszentelö malasztját. Ál
tala válunk ujolag Isten' fiaivá; 's ez által már ez életben meny
nyei béke, a' másikban pedig kimondhatatlan boldogság lesz osz
tályrészünk. Tanulj az angyaloktól, kik a' Megváltó' születése
miatt örvendtek, és hozzá szerencsét kivántak az embereknek,
tanulj örvendeni, és Istennek hálákat adni azon jótéteményekért
is, mellyeket felebarátodnak ajándékoz; mivel igy te is részesü
lendesz azokban. Különösen pedig ma és minden időben adj forró
hálát Krlsstusnak, hogy testté lön a' végett, hogy téged az ör
dög' hatalmából kiszabaditson; és mondd minél gyakrabban az
angyalokkal: .Dicsöség a' magasságban Istennek, és békeség a'
földön a' jóakaratu embereknek'!

OKTATÁS A' lUÁSODIK MISÉRÖL.

E' míse' kezdele Isaiás' 9, 6.-ból van véve: "Világosság
fog ma fölöttünk fényleni; mivel az Ur született nekünk; és a' neve
lesz: Csudálatos, békeség' fejedelme, jövendő korszak' atyja, ki
nek országa nem érend véget." (Zsolt. 92.) "Az Ur országol;
diszbe van öltözve; fölfegyverzé 's körülövedzé magát az Ur
hatalommal." Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged mindenható Isten! add meg minékünk, kik
fölött megtestesült igédnek világossága elterjedt, hogy az, a' mi
elménkben a' hit által fénylik, cselekedetünkben is tündököljék.
A' mi urunk Krisztus Jézus által 'stb.
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Leczke. (Sz. Pál' le". Tit. 3, 4-7.)
,

Szerelmesim I miután a' miÜdvözítő Istenünk' kegyelmessége
és emberekhezviseltetö szeretete megjelenék, nem az igazság' cse
lekedeteinél, mellyeket végbe vittünk, hanem az ö irgalmasságánál
fogva üdvözített minket, az ujraszületés' fürdője, 's a' Szentlélektöl
származó megujítás által, mellyet kiönte reánk böségesen Krisztus
Jézus, a' mi ÜdvözitönkáHal; hogy az ö kegyelméböl megigazul
ván, reménységünk szerint az örök életnek örökösei legyünk.

Ma gy a r á z at. E' kevés szavakban adja elö az apostol üd
vösségünk' egész munkáját. A' végromlás a' segítség' nyujtását
szükségessé tette, a' segély pedig a' kegyelem' idejében érke
zett: melly előrekészittetett az Atya, 's eszközöltetett a' Fiu ál
tal, és megadatott a' Szentlélekben;'s melly nem az emberi
érdemen alapul, hanem az Isten' írgalmán, Az ember benne az
ujjászületés által részesül; igazságot munkálkodik benne: 's öt
az örök élet' reményével boldogitja. Dicsöség legyen érette Is
tennek!

Evangeliom. (Sz. Lukács. 2, 15-20.)

Az időben szólának a' pásztorok egymáshoz: Menjünk
el Bethlehembe, és lássuk meg a' történetet" mellyet az Ur
megjelentett nékünk. És elmenének sietve, 's találák Máriát
és Józsefet, és a' jászolban fekvő gyermekcsét. Látván pe
dig azt, elbeszélék, a' mi nekik a' gyermekcse felől mon
datott volna. 'S mindnyájan, a' kik hallák, álmélkodának
azokon, a' miket a' pásztorok nekik elbeszélének; Mária
pedig mindezeket jól megjegyzé magának, szivében forgat
ván. 'S visszatérének a' pásztorok, dicsőitvén és dicsérvén
Istent mindazokért, a' miket hallottak és láttak, a' szerint,
a' mint megmondatott vala nékik.

T a n u Is á g o k. I. A' pásztorok sietve követik Isten' sza
vát, melly öket a:. jászolhoz hivja; kölcsönösen buzditják egy
mást, keresik az Udvözltöt, és szerencsésen megtalálják ; öt más
emberekkel is megismertetik, és Istennek legbuzgóbb hálát mon
danak a' nekik tanusított kegyelemért. - Kövessük gyorsan az
Isteni sugallatokat; buzditsuk egymást a' jóra, istenes példák és
épületes beszédek által; adjunk hálát Istennek a' nekünk adott
ismeretekért, azoknak jó használása által, 's közöljük azokat szí
vesen másokkal is.
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II. Máría megjeg-yze magának minden szöt, mellyet fiáról
h3110lt~ 's azt szivében fontolgatta. -- Tanuljuk töle az egyszer
megismert igazságokat gyakori elmélkedés által megtartani ~ 's
azokat illyképen lelkünk' táplálékává tenni, melly által a' lelki
életben megerősíttetnünk 's föntartatnunk szükség.

OKTATÁS A' HARMADIK MISÉRÖL.

E' míse' kezdete minket Krisztus' lelki születésére emlékez
tet, vagyis azon születésre, melly állal nekünk lelkileg született,
"Kisded született nekünk, és fiu adatott nekünk, a' kinek vállain
uralkodás nyugszik, és neve leend : Nagy tanács' angyala." (Isai.
9, 6.) Enekeljetek az Urnak uj éneket, mert csudálatos dolgokat
vitt véghez. (Zsolt. 9í:.) Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Engedd kérünk mindenható Isten I hogy egyszülött fiadnak
testszerinti születése minket megszabaditson; kiket a' régi rab
ság a' bün' igája alatt tart fogva. Ugyanazon Krisztus Jézus ál
tal 'stb.

Leczke. ts« Pálnak Zsid. irt leo. j, j -12.)

~1inekutána Isten sokszor és sokféleképen szélott volna ré
gente az atyáknak a' próféták által, végezetre e' napokban szóla
nekünk fia állal, kit mindenek fölött örökösévé rendelt ~ ki által
e' világot is teremtette; ki mivelhogy az ö dicsőségének fényes
sége, és természetének ábrázatja, mindentönnönhatalmának igéje
által föntartván, a' bünöktőli megtisztulástö magaszerzé, 's a' magas
mennyekben a' fölségnek jobbja felől ül: annyival fölségesebb
lévén az angyaloknál, a' mennyivel fölülmúlja örökségül nyert
méltósága amazokét ; mcrt Idnek mondá valaha az angyalok kö
zül : Én fiam vagy te! én ma szültelek téged; és megint: Én
Atyja leszek ö neki, 's ö fiam lesz nékcm. Midőn pedig bevezeti
az ö elsőszülöttét e' föld' kerekségére, ismét meghagyja: imád
ják őt Istennek minden angyalai. Az angyaloliról ugyan ez
mondatik: Ki az Ő angyalait szelek gyrmánt, és szolgáit a' tüz'
lángjai gyanánt használja. De a' fiuról mondatik: A' te fejedelmi
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széked Isten örökkön örökké; 8' te országod' kormányhotja, igaz
ság' pálczája, Szeretled 8Z igazságot, és gyülölted a' hamisságot,
azér] kent föl téged Isten, a' te Istened, az örvendezés' olajával
társaid fölött. És: te UramI kezdetben a' földet alapitottad ; 's az
egek a' te kezednek müvei. Ök elenyésznek, te pedig megma
radsz; és mindnyájan mint a' ruha megavulnak, 's mint az öltö
zetet elváltoztatod öket, és elváltoznak; te pedig ugyanaz vagy,
's a' te esztendeid el nem fogynak.

Tanulság. Nem irhatni le fölségesebben, mint e'Teczké
ben, az Isten' fiának magas méltöságüt, 's az Atyánal{ jóságát és
szeretetét, ki öt tanit6nk- és Megváltónkul adta. Tanuld meg e'
leczkéböl keresztény lélek! milIy szorosan köteleztetel Istent
eme' nagy j6téteményeért szeretni, neki hálát adni, és Krisztust
mint élőképedet követni ; mert ha nem igyekszel követése által
hozzá hasonlóvá lenni, nem tartozol választottai közé, 's nem is
lesz részed mgváltásáhan. (Rom. 8, 29.)

F o h á s z. Ezer hálú! mandok neked oh mennyei Atya I hogy
tulajdon fiad által, kiben egyedül telt kedved, vagyis ki által
egyedül hékültél ki velünk, hozzánk szelani méltóztattál. Oh ir
galmasság' Atyja! sztvemböl akarom öt hallgatni, 's tanításának
mindenben engedelmeskedni.

Evangeliom. (Sr.. u« i, t-14·,)

Kezdetben vala az Ige, 's az Ige Istennél vala, 's Is
ten vala az Ige. Ez vala kezdetben az Istennél. Mindene~
ö általa lettek, és ö nélküle semmi sem lett, valami lett. Ö
benne vala az élet, és az élet vala az emberek' világossá
gli". 'S a' világosság a' setétben fénylik; de a' setétség azt
meg nem fogá. Vala egy ember, ki Istentől küldeték, kinek
neve vala János. Ez bizonyságtétel végett jelenék meg,
hogy bizonyságot tenne a' világosságról, és igy mindnyá
jan hinnének ö általa. Nem vala ö a' világosság; hanem
neki kell vala bizonyságot tennie a' világosságról. Amaz
igaz világosság, melly minden embert megvilágosit, e' vi
lágra jövendő vala. Ámbár az e' világban vala, mert a' vi
lág is általa lett; de a' világ ölet meg nem ismeré. Tulaj-
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donaiba Jove, 's az övéi öt be nem fogadák. Mindazoknak
pedig, valakik befogadák őtet, kik az ö nevében hisznek,
hatalmat ada, hogy Isten' fiaivá lennének. Kik nem vérség
szerint, sem a' testnek kivánsága által, sem a' férfiu' aka
ratjából, hanem az Istentől születtek. És az Ige testté lőn,
és mi közöttünk lakék. Es láttuk az ö dicsöségét, mint az
Atyától egyetlen egyszülöttnek dícsöségét, teljest kegye
lemmel, és igazsággal.

Mit ért sz,, János az Ige alatt ~

Isten' fiát, ki az Atya' igéjének azért neveztetik, mivel tőle,
mint a' szó a' szájból, de sokkal tökéletesebb és megfoghalatla
nabb módon származék; miért is isteni természete szerint egy az
Atyával; de különbözík tőle személyér tekintve. Ezenkivül az
Atya' igéjének neveztetik az Isten' fia még azért is, mertazAtya
a' Fiu által szélott hozzánk, 's nyilatkoziatta ki szent akaratját.
(Zsid. t, 2. Mát. 17, 5.)

Mit tesz: Kezdetben vala az Ige. 's az Ige Istennél vala?

Azt, hogy az lsten' fia volt már akkor is, midőn mindenek kez
detöket vették: következőleg az Atya-Istentöl öröktől fogva
született ~ kinél tehát e' szerint örök időktől fogva volt. Sz. Já
nos 'tehát itt az isteni Ige' örökkévalóságát és személyességét
tanilja. (Lásd erröl a' leczkél: Példabeszéd. 8, f. Boldogasszony'
fogantatásának ünnepén.)

Hogyan lett minden az Ige által?

Ezt nem ugy kell érleni , mintha Krisztus eszközül szolgált
volna Istennek a' világ' teremtésénél ; hanem inkább, hogy ő a'
világ' önálló alkotója, valamint annak föntartója 's megvállója is
egyszersmind. .

Mit jelent: ö benne vala az élet?

Annyit jelent, mint . Ő az élő, és igazságos; ö kulfeje min
den más életnek, valamint a' teslinek, ugya' lelkinek is. tu fő
leg lelkünk' magasabb, szellemi életére, vagyis azIstennek isme
retére és malasztjára, 's az örök boldogságra kell gondolnunk; mit
mind Krisztus által nyertünk: mivel ő Istent, és annak szent aka
ratját ismerni tanitott minket, 's egész a' keresztfán szenvedett
haláláig tanusitott engedelmessége által, nekünk Isten' kegyel
mét és barátságát visszaszerezte, 's minket az örök boldogság'
örököseivé tett.
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Miért neveztetik ezen élei az emberek' világosságának?

Itt különösen az vétetik tekintetbe, hogy Jézus, ki maga az
igazság, Isten- és az ö szent akaratjának igaz ismeretét hozá
meg az embereknek, 's öket ez által fölvilágosilotta; vagyis a'
hitetlenség', babonaság' és eretnekség' éjjeléből kiszabaditá.

Mit jelent: A' világosság a' setétben fénylik, de a' !etét!ég azt
meg nem fogá?

Annyit jelent, mint: Krisztus kezdettöl fogva, különösen
pedig földi élete alatt az embereket, kik a' bün által tévedésbe
és tudatlanságba, vagyis lelki setérségbe estek, az Istennek és
jónak megismerésére vezette; azonban az emberek el nem fo
gadák tanítását, 's ez okból a' setétségben maradtak.

Melly embereknél történik ez most is ~

Azoknál, kik daczára minden predíkálásnak, még sem hisz
nek; különösen pedig a' megátalkodott hünösöknél, .kik magukba
nem térnek, 's meg nem jobbulnak. Arnbátor az Isten nekik is
mindig világit kegyelme' világával, hogy öket a' hitre és hünbá
natra indítsa.

Mi által tett KereszteM sz. János a' világosságról bizonyságot?

Az által, hogya' világ' Üdvözitőjét hirdette, 's miután az
valóban megjelent, rá, mint Isten' hárányára, vagyis arra, kinek
jönnie kellett, azaz: a' Messiásra mutatott,

Mint világosit meg ]{risztus minden embert, ki e' fJilágra jön?

Külsöleg ugyan az ö szent élete, a' próféták' jóslatai, és sa
ját tanítása és csudái által; bensőleg pedig az által, hogy ne
künk a' hitet, azaz: malasztját adja, mellyel a' jót megismerhet
jük és cselekedhetjük. E' malaszttal mindnyájan elnyerhetik az
örök életet; csak vele közremunkálni akarjanak.

Miért vetették meg 's nem fogadák el Krisstust a' zsidók?

Mert cselekedeteik rosszak valának, 's Krisztus öket azok
míatt gyakran dorgálta, hogy öket megtérésre indítsa. Ezen
kívül a' zsidók azt várták, hogya' Messiás nagy fénynyel és di
csöséggel fog eljönni: 's azért vonakodtak a' názárethi Jézust, ki
szegény és alacsony rangu életet élt köztük, a' várt Messiás gya
nánt elismerni.

Kik fogadák el Krisztust?

Azok, kik benne hittek, kegyelme' világosságában jártak,
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azzal közremunkáltak, az általa nyujtott előkép szerint éltek, '5
azért Isten' fiaivá lettek.

Mi által leszünk Isten' fiaivá?

A' malaszt által, melly a' szent keresztségben fölöttünk ki
öntetik ; 's ha a' keresztség után az Isten' fiainak méltöságát va
lameíly halálos hünáltal elvesztettük, a' penitenczia' szentségé
nel, méltö fölvétele állal.

Hogyan kell azt érteni: az Ige testté Mn ~

Ezt nem ugy kell érteni, mintha az Ige, vagyis az Isten' fia
emberi terrnészetté változott volna állal; hanem csak annyit je
lent, hogya' szüz Máriától teslet vőn föl, és emberré lett. Tehát
Krisztusban k é t t e r mé s z e t egyesült: az isteni és emberi; ö
i g a z I s t e n é s e mb e r e g y s z e r s mi n d, azaz: Isten-em
ber. Mint illyen harminczhárom évet töltött az emberek közt, 's
velök n' legkegyesebben társalkodék. Noha isteni dicsőségében
is mutatta magát, mint Thabor' hegyén szinének átváltozásakor,
három apostol' láttára, ugy szinte csudái 's jelei, föllámadása és
mennybe-menetele által. Világosan megismerhették ebből az em
berel" hogy ö Istennek igazi 's természetes fia, minden kegye
lem' kutforrása, mellyböl minden boldogok, kik csak voltak és
lesznek, meritenek ; azaz: kegyelemért kegyelmet, vagyis ele
gendő erőt az erény' gyakorlatáhoa, és boldogságukat nyerték,
vagy csak ezután nyerendtk. (Ján. 1, 16.)

B u z du l a t. Oh mennyei Atya- és Ur Isten, ki nekünk sze
gény, elveszett embereknek szeretelt egyetlen fiadat, közbenjá
ronkat és Udvözitönket, Mária' szeplötelen szűz méhéböl ez éjjel
születni engedted: hálát mondunk neked szlvünk- és szavunk
kal, minden erőnkből, eme' végetlen kegyelemért; 's alázato
san esedezünk, ne hagyd azt soha emlékezetünkből kiesni, ha
nem engedd kegyelmesen, hogy azzal magunkat minden kisérte
tek' alkalmával vigasztaljuk neked érte mindenkor hálákat mond
junk, egész a' sirig hiven szolgáljunk, téged dicsérjünk, tisztel
jünk és dicsöltsünk. Amen.

Honnét ered a' szokás, ez időtájban, a' templomokban és házuk
nál jászolukat (Bethlehemeket) csinálni?

Assziszi szent Ferencztöl, ki az ujonszületett kisded Jézust
különösen szereté, 's hogy Irántal szerétetét szünte lenül fölger-
jeszsze, magának a' bethlehemi istállót és jászolt illyképen szokta
ábrázolni. l\'linthogy pedig egy illy szent szokás a' gyermekek és
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tanulatlanok' oktatása- és áhitatosságára nagy mértékben ssol
gálhat, az egész anyaszentegyházban behosatott ; de sok helyen
visszaélésekre is adott alkalmat, mert gyakran pénzvágyból,
vagy más okból, Krisztus' születésének illyetén ábrázolásával
több más világi '5 illellen mutatványok is köttettek össze. Illyes
minek semmi jászol- vagy Bethlehemnél sem volna szabad elő
fordulni.

OKTATÁS KARÁCSON UTÁNI VASÁRNAPRA.

Mi s e k e z'd e t: "Midön mindenek mély csendbe valának me
rülve, 's az éj folyamának középén lelt volna, akkor oh Uram t
leszálla Mindenható szózatod a' mennyböl, a' te királyi széked
röl." (Bölcs. 18, 14-15.) Az Ur országol; diszbe van öltözve;
fölfegyverzé 's körülövedzé magát az Ur hatalommal. (Zsolt.
92.) Dicsöség az Atyának 'sth.

Az egyház' könyörgé8e.

Mindenható örök Isten! intézd tetszésed szerint cselekede
teinket, hogy szerétett fiad' nevében méltök legyünk a' jóságos
cselekedetekkel hővelked ni. Ugyanazon Kristus Jézus által 'stb.

Leczke. (Sz. Pál' Galat. irt lev. 4, f -7.)

Atyámfiai! azt mondorn , valamig az örökös kis gyermek,
semmiben sem különbözik a' szolgútöl, jóllehet mindenek' ura;
hanem gyámatyák és gondviselök alatt vall, mindazon ídeig, mely
lyet atyja rendelt. Akkép voltunk mi is, valamig kis gyermekek
valánk, a' világ' tudományának elemeit ismerni tanulok, szolgá
lat alá vetve. De miután föltetszett az idö' teljes volta, elküldé
Isten az ö fiát, ki asszonytól lett, 's a' törvénynek alávetteték,
hogy azokat, kik a' törvény alatt valának, megváltaná, hogy fo
gadott fiuságot nyernénk. Minthogy pedig fiak vagytok, elküldé
Isten az ö fia' lelkét szivetekbe, ki azt kiáltja: Abba, Atya! Nem
vagytok azért többé szolgák, hanem fiak; ha pedig fiak, ugy Is
tennek örökösei is Krisztus által.
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M a g y a r á z a t. Sokan a' gaia ták közül, kik a' zsidó val
lásról a' keresztény hitre áttértek, azt vélték, hogy még mint ke
resztények is köteleztetnek Mózes' törvényének rendeleteit tel
jesitni. Ezeket oktatta tehát sz. Pál, hogy Krisztus őket azon tör
vény' rabságából, melly a' hivö és boldog életnek csak alapel
veit tanítá, 's mintegy csali gyámnoka volt a' zsidó népnek, ki
szabadította, 's öketIsten'fiaivá 's örököseivé tette, kihez illy bizo
dalmasan kiáltanak: ,Abba, szerete It Atyá.nk~! 's kitől Krisztus'
érdemei által igazulást és üdvösséget remélhetnek. - Mi még
sokkal nagyobb szeroncsében részesültünk, mint azon zsidók,
kik keresztényekké lettek, mínthogy ös atyáinkban, Isten' ma
lasztja által, a' pogányságból a' kereszlény hitre térittettünk, 's a'
hit állal ördög' fiaiból Isten' fiaivá 's örököseivé lettünk. Legyen
azért e' név kedvesebb előttünk a' világ' minden kincseinél. 'S
azért adjunk hálát Istennek, 's ovakodjunk e' nevet, és az ahhoz
csatolt elöjogokat ujolag elveszteni, 's magunkat a' bün által is
mét az ördög' önkénytes rabjaivá tenni.

Evangellom.' (Sz. Luk. 2, 33- 40.)

Az idöben, József és Mária, Jézus' anyja csudálkozának
azokon, a' mik mondatnak vala ö felöle. 'S megáldá öket
Simeon, és monda lUáriának, az ö anyjának: Ime ez téte
ték sokak' romlására, és föltámadására Izraelben, és Jelül,
mellynek ellene mondatik. Sőt a' te lelkedet is átjárandja az
éles tör, hogy kinyilatkoztassanak sok szivek' gondolatjai.
Ugyanakkor vala égy Anna nevü proféta asszony, Fánuel'
leányai közül Ászer' nemzetségéböl; ez sok idöt eltöltvén,
miután férjével szüzességétöl fogva hét esztendeig élt volna,
mintegy nyolczvannégy éves özvegy volt. Ki nem távozott
vala a' templomból; böjtölések- és könyörgésekkel szolgál
ván éjjel és nappal az Urnak. '8 ö épen ez órában oda jö
vén, hasonlóképen hálákat ád vala Istennek, és szóla felöle
mindeneknek, kik várják vala Izrael' váltságát. '8 elvégez
vén mindeneket az Urnak törvénye szerint, visszatérének
Galileába, Názáreth városukba. A' gyermek pedig növeke
dik és erősödik vala lélekben: teljes lévén bölcseséggel;
és az Istennek kegyelme vala ö benne.
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Miért csudálkoztak Mária és József azon, mi a' kisded Jézusró'
mondatott!

Nem azért csudálkoztak ök, mintha az agg Símeontól 6.bk
ról valami ujat, és eddig általuk nem tudott dolgot hallottak vol
na (mivel ök jól tudták, mi legyen rendeltetése): hanem csudal
koztak, és szivböl .örvendtek, hogy az Isten az újszülött Üdvözi
tő' titkait Simeonnak, a' pásztoroknak, és más jámbor emberek
nek is olly csudálatos módon kijelenté. Orvendj te is, ha mások az
isteni igazságok' ismeretére jutnak; nem csak, de őket erödhez
képest segitsed is arra.

Hogyan áldotta meg Simeon Máriát és Józsefet?

Szent kívánatokat mondott el fölöttük ~ és boldogoknak hir
dette, hogy méltók valának a' világ' Udvözitöjét a' templomba
hozni.

Milly értelemben van Krisztus sokak' romlására?

Krisztus' megtestesülése mindazoknak (de saját vétkök míatt)
vesztére, azaz: kárhozatára van, kik ama' tanitásokat és kegyelme
ket, mellyeket ö a' földre hozott, hasznukra nem fordítják, vagy
azokkal visszaélnek ; tehát azoknak ~ például ~ kik hallanak röla,
de még sem hisznek benne; valamint azoknak is, a' kik hisznek
ugyan, de e' hitök szerint nem élnek. Mindezelmek nem volna
bünök olly nagy ~ ha Krisztus el nem jött, 's tanitása és kegyel
me felöl mit sem tudtak volna. (Ján. 15, 22.)

Kiknek van Krisztus föltámadásukra, vagyis udvösségökre 1

Azoknak, kik hitét és tanítását elfogadták. és e' szerint élnek.

Mennyiben vala Krisstu« jel, a' mellynek ellene mondaték?

A' mennyiben a' zsidók, pogányok és hitetlenek, természet
fölötti, 's lelkismeretöket fenyitö tanításának ellentmondoltak; és a'
meanyiben átalában cseleliedetei ellenmondás' tárgyai lőnek:mi
vel nem egyeztek a' földies, érzéki bölcseséggel, és azzal ~ a' mi
után a' világ törekszik. Sz. Bernárd' tanitása szerint azonban ez
még most is történik; míután sok keresztények, kevélységöle ál
tal alázatosságának ~ fösvénységök által szegénységének ~ mér
tékletlenségök által böjtölésének. fajtalanságuk által tisztaságá
nak, restségök által buzgóságának 'sth. folytonosan ellene mon
danak; sőt, kit szájokkal vallanak ~ tetteikkel megtagedják ; kö
vetkezőleg csak szinre keresztények: kiknek Krisztus romlásuk
ra lesz, nem pedig föltámadásukra. Valljon nem vagy-e te is

g*
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illyen, csak szinre keresztény, ki élete által Krisztusnak folyvást
ellenemond? Mondj tehát inkább magadnakellent, azoz: küzd4le
vétkes hajlamídat és kivánságaidat , és tedd azokat Ie; utánoz
zad Krisztus' erényeit, kövesd lanitásait: bogy általa üdvösséget
nyerhess.

Mit jelent: lelkedet éles tör járaflája át ~

Annyit jelent, mint: téged nagy szenvedések fognak érni.
Ama' fájdalom, meIly Máriának anyai szivét a' Jézust ért üldöz
tetések és szenvedések' alkalmával, nevezetesen pedig Jézus'
halálakor, a' keresztfa' tövében átjárta, ill éles törrel hasonlitta
tik össze.

Mit tanulhatunh még mást is ez evangeliomból ?

t-ör: Annátöl, kicsaknem egész életét templomban töltötte,
tanulhatják az ö zve g y e k , mint szolgáljanak Istennek böjtö
léssel és imádsággal; mert az olly özvegy, a' ki nem imádkozik,
és .kéjekben uszik, már éltében meghalt.' (I. Tim. 5, 6.) 2-or:
Tanuljanak a' szülök, nem csak a' felöl gondoskodni, hogy mag
zataik testileg növekedjenek, vagy ügyesség- és gazdagságban
gyarapodjanak; hanem, és főleg arról is, hogyjámborság, példás
és békeszeretö életök által, Isten és emberek elötti kedvesség
ben is öregbedjenek.

F o h á s z. Oh Jézus, újszülött Üdvözítőm! inditsad szivün
ket tanításaíd' betöltésére: nehogy vesztünkre légy küldve, Kü
lönben ugyanis sokkal jobb letl volna, 3Z igazság' utját meg sem
ismernünk, mint, miután megismertük, attól 's a' nekünk adatott
szent parancsolattol ujolag eltérni. (II. Péter. 2, 21.)

OKTATlís AZ ÁLDÁSRÓL.

,Megáldotta öket.' (Luk. 2, 34.)

Mit tess, áldani?

Annyit tesz, mint valakinek valami jót adni, vagy kivánni.
Az első módon tulajdonképen csak az Isten maga áld minket;
mert minden lesti és lelki javak, mellyekkel bírunk, egyedül tőle
származnak. A' második módon áldanak minket az angyalok és
emberlársaink, midön nekünk jót kivánnak és azt számunkra Is
tentől kérik.
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Vannak-e erre példák i, a' IZ.-irá,ban ?

Igenis; egy angyal áldá meg Jákobot; 1) és Jákob megáldá
unokáit 2); Melkhizedek Ábrahámot 3). Rebekka pedig testvé
reitől áldaték meg 4).

Jó-e, ha a' szülök is megáldják magzataikat?

Igenis jó; mert az Isten gyakran (ha t. i. ezt maguk az em
berek nem akadályozzák] az illy áldás-kivánatckat teljesíti; mint
teljesíté Izsákét , ki fiát Jákobot 5), és Jákobét, ki fiait szinte
megáldá 6). Ellenben az Isten gyakran a' szülöknek magzataikra
mondott átkait is teljesüIni hagyja; mint ezt a' legkétségteleneb
beknek ismert történetek bizonyítják. ,Az atya' áldása fölépiti a'
házat; az anya' átka pedig lerontja alapját. ~ ')

MiIly ereje van a' pap' áldásának '?

Igen nagy; mert ez az anyaszentegyház' nevében, 's ekkép
mintegy magától az Istentől adatik, kinek a' papok sáfárjai ft'

földön. Azt tehát igen nagyra kell becsülnünk; de bünös életál
tal sem kell azután hatását akadályoztatnunk I A' ssülök neve
zetesen áldássák meg gyermekeiket a' papok által, kik házukat
ollykor meglátogatják ; mint Krisztushoz is odavileUek egykor a'
kisdedek, hogy kezeit tegye rájok, és áldja meg öket. (Mát.
19, 13.)

Mit mioe! lsten' áldása?

Minden az Isten' áldásától függ. A' kin Isten' áldása van,
annak minden sikerül. Azért igyekezzünk jámbor élet által Isten'
áldását megnyerni; mert az csak az igaznak házára szállhat. 8)
Egyébiránt ne csak a' földieket, hanem a' mennyeieket illetőleg
is kérjük Isten' áldását; azaz: kérjünk 'lelki javakat, Istennek is
meretét, jó erkölcsöltet és jó cselekedeteket, mellyek minket a' más
világra követnek.

OKTATÁS UJESZTENDÖ' NAPJÁN.

Miért neveztetik e' nap Ujesztendó' napjának?

~livel mai napon a' polgári esztendő kezdödik, mint az egy
házi esztendő Advent' első vasárnapján.

I) I. M6z. 32, 26. 29. - 2) Ugyanott: 48, 15. - 3) U. o. 14, 19. - 4) U. o.
24,60. - á) U. o. 27, 27. - 6) U. o. 49. _. 7) Sirák. 3, 11. - 8) Péltlabeu.
10,6.
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Mit kell mai nap tennünk?

A' mai nappal kezdődő évet Istennek kell fölajánlanunk,'s
kegyelmét kérnünk, hogy azt az ő dicsőségére, 's lelkünk' üd
vösségére, szentül engedje kezdenünk, és bevégeznünk.

Hogy kezdhetjük el az esztendőt istenele1l?

Ha komolyan szivünkré veszszük, milly kegyes vala irán
tunk az Isten; ez uj évet is megérnünk engedvén: holott ismerő
seink, és rokonaink közül, még annak beállása előtt, olly sokan a'
halál' áldozativá lettek; ha megfontoljuk, milly sok testi, és lelki
javakkal tetézett ő minket a' mult évben, 's milly háládatlanok
valánk mi iránta, midön olly sok rosszat tettünk, 's annyi jót el
mulasztotlunk; ha ezen hálátlanságot szívből megbánjuk, és erő
sen fölteszszük , hogy ez uj évben mi is uj, és Istennek tetsző
életet fogunk élni, 's e' végre Isten' malasztját buzgón kérjük.

Miért kif)ánunk egymásnak boldog ujéf)et '?

Mivel az is a' keresztény szeretetnek egyik gyakorlás-módja,
hogy egymásnak jót kivánjunk ; 's mivel az embernek az ujév' kez
detével, mellynek folytában öt annyi rossz érheti, az illy sze
rencsekivánatok valóban elkelnek. Csakhogy az illy kivánatok
nak szivböl heU fakadniok, 's nem egyedül csak a' világi ud
variasság által mondatniok : különben ugyanis nem tennénk töb
bet a' pogányoknál (Mát, 5, 47.); 's akkor jutalmat sem remél
hetnénk különbet, mint ők.

MinO ünnepet tart mai napon az egyhás?

Krisztus' körülmetéltetésének ünnepét; ki Mózes' törvényé
nek eme' szigoru rendeivénye alól sem vonta, magát ki, hogy
minket alóla Iölszahaditson. (Gal. 4, 4-5.)

Mi volt a' korulmetéltetés ?

Az ó-szövetségnek külsö jele, mellynél fogva az akkori
emherek az Isten' kíválasztott népéhez számittattak, mint mi je
lenleg a' sz. keresztség által Krisztus' egyházának tagjaivá le
szünk.

Kinek adta Isten legelOszö,' a' körülmetéltetési törvényt?

Ábrahámnak, még pedig: t-ör ama' szövetség' jeIéül,
mellyet Isten vele 's utódaival kötött (I. Móz.17, 19.); 2-or pe
dig a' keresztség' előképeül, melly által vétkeinktől megtisztit
falunk.
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Ki töriHte el a' körűlmetéltetést Y
Krisztus urunk; ki is annak helyébe a' sz. keresztséget ren

delte. (Mát. 28, 19.)

Milly értelme van a' körülmetéltetésnek szellemi, vagy erkölcsi
tekintetben?

Jelenti az érzékek' sanyargatását, és minden gonosz testi
kívánságok és vágyak' elfojtasát. E' körülmetélést a' kereszté
nyeknek is gyakorolniok kell; mivel ök ezt akeresztségben fel
fogadák, 's mivel e' nélkül a' keresztség mi hasznukra sem vál
nék, ll'Ia különösen kérd Jézust az illy erkölcsi körülmetélés'
gyakorlatához megkivántató kegyelemért; mire szolgáland n' kö
vetkezö

I RI á d s á g.

Uram és Megváltóm, Krisztus Jézus I hálát adok neked,
hogy ma, körülmetéltetésed' alkalmával, értem előszörakartad sz.
véredet ontani; 's kérlek, küldd a' te sz. malasztodat, hogy ér
ted szemeimet, füleimet, számat, kezeimet és minden érzekeimet
körülmetélhessern és sanyargathassam : hogy semmi rosszat ne
lássak, ne halljak, ne beszéljek, ne tapintsak, ne kivánjak, vagy
tegyek. Amen.

Mi s e k e z d et (mint Harácson' napjdn a' harmadik misénél] .

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki a' boldogságos szüz Mária' gyümölcsös szü
zessége által az örök üdvösség' jutalmait adtad az emberi nem
nek; engedd kérünk, hogy érettünk való esedezésének foganat
ját tapasztaljuk: ki által érdemesekké lettünk elnyerni az élet'
szerzöjét, n' mi Urunk Krisztus Jézust, a' te sz. fiadat, ki veled él és
uralkodik 8' Szentlélekkel egyetemben örökkön örökké. Amen.

Leezke. (Ugyanaz, melly Karácson' ünnepén az elsö misében.)

Evangellom. (Sz. Luk. 2, 2i.)

Az időben, bekövetkezvén a' nyolczad nap, hogy kö
rülmetéltetnék a' gyermek, nevezteték Jézusnak: melly ne
vet adá neki az angyal, mielőtt cl' méhben fogantatnék.

Miért akart Krisztus, születése utáni nyolczadik nap körülmetél
telni?

f -ör . Hogy irántunk való nagy szerétetét tanusítsa, melly-
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nél fogva már élte' kezdetén vérét ontó értünk. 2-or: Hogy az
isteni 's egyházi törvények iránti engedelmességre tanítson ; mert
midön magát irántunk viselletö szeretetéböl, önkényt, és a' nél
kül, hogy arra köteleztetett volna, a' zsid6 törvények' azon ren
delete alá vetette, melly minden figyermeket, születése után nyol
czadik napon körülmetéltetni parancsol (III. Móz. 12, 3.): ezzel
nekünk példát adott, hogy az Isten és egyház' parancsai iránt,
meUyekre köteleztetünk, annál nagyobb engedelmességgel visel
tessünk. Végre 3-or: hogy bennünket a' testi körülmetélés alól,
mit már fönebb is említénk, fölszabadítson.

Miért neoesteteu 6 Jézusnak?

Mert a' végre jött, hogy [I' világot megváltsa, és az embe
reket üdvözítse ; (Mát. 1, 21.) mivel e' szó J é z u s, Megvált6t,
Udvözltöt jelent: 's ez ama' szent, tiszteletre méltö , és hatalmas
név, melly által egyedül üdvözülhetünk. (Apost. cselek. 4, 12.)

Milly ereje tlan tehát e' néf'nek?

Igen nagy; mert az apostolok Jézus' nevében ördögöket
üztek ki 's betegeket gy6gyitottak; mint például ama' bénát a'
jerusalemi templom' ajtajánál. (Apost. cselek. 3, 6.) E' sz. név ál
tal mindent nyerhetünk Istentöl , a' mi üdvösségünkre hasznos.
(Ján. 14, 13.) Azért fölötte üdvös, n' szomoruság és elcsügge
dé 3, kétes gondolatok, és suryes kisértetek', névszerint a' szüzesség
elleniek' idején, leginkább pedig, ha valamelly vétekbe estünk, e'
szent nevet hivni segítségül: mivel e' név ollyan, mint az olaj
(Ének. én. 1, 2.), mell y világit, táplál, és gyógyit.

Mikép kell kimondanunk e' n. neoet, hogy halá,át éreu'iJk?

Nagy ajtatosság-, bizalom- és tisztelettel; mivel e' sz. név'
hallatára meghajolnak mindazok' térdei, kik az égben, földön, és
föld alatt léteznek. (Filipp. 2, 10.) MilIy rosszul cselekesznek
tehát azok, kik e' legszentebb nevet, majd minden szónál köny
nyelmüleg és tiszteletlenül használják I

Ki adta e' necet Kriutu,nak ?

Maga az Isten, ki Gábriel föangyal által, a' boldogságos
szüznek és szent Józsefnek megparancsolta, hogy öt ekkép ne
vezzék. (Luk. 1, 31. Mát. 1, 21.)

Ájtatos imádság Jézushoz bármilly 8ziikségben.

Oh szerelmes Jézusom! te, minden szomorodottak' vigaszta-
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lója r Neved valóban kiöntött. olaj; mivel te fölvilágositottad
azokat, kik setétségben, 's a' halál' árnyékában ülnek; te elve
szed a' lélek' vakságát, 's meggyógyitod annak nyavalyáít , te
táplálod és itatod azokat, a' kik éhezik, és szomjuhozzák az igaz
ságot. Légy tehát oh Jézus I nekem is Megváltóm és lelki orvo
som, 's gyógyilsd meg nyavalgö lelkem' sebeit. Oh Jézus! te,
minden szükölködök' menedéke, légy oltalmam a' kisértetekben.
Oh Jézus I a' szegények' atyja, légy az én táplálóm. Oh Jézus!
angyalok' öröme, légy vigasztalóm a' szomoruságban. Oh Jé
zus! egyedüli reményünk 's menedékünk! segits halálom' órá
ján; mert nincs számunkra az ég alatt más név, mellyben üdvö
zülhetnénk, csak a' te legszentebb neved oh Jézus !

I n té s. Szent Pál a' kolossaiakhoz irt levelében (3, 17.)
mondja, hogy mindazt.a' rnitszóval és cselekedeltel véghez viszünk,
az Ur Jézus' nevében cselekedjük. Ez oknál fogva valamint eme'
sz. apostol' tonitása-, ugy más szentek' példájánál fogva, nekünk
is szüntelen azt kell mondanunk, legalább gondolnunk: Kedve
dért kelek föl oh Jézus, kedvedért nyugszom le; kedvedért vir
rasztok, Jézus I és kedvedért alszom; kedvedért eszem, iszom és
mulatok ; kedvedért dolgozom, beszélek és hallgatok 'stb. Igy
szokunk meg, mindent Jézus' nevében tenni; 's hasznunk belöle
az lesz, hogy dolgaink boldogul folyandanak, vagy legalább ju
talomra lesznek méItók.

Imádság ujév' napjára.

Oh Isten, mennyeí Atya I ki a' könyörületesség' atyja, 's
minden vigesstalás' Istene vagy, vedd szivünk' mélyéböl eredö
hálánkat, hogy éltünket, kezdete óta, olly csudálatosan főntar
tottad, 's egészen ez ujévig, olly számos veszedelmek közt is ke
gyesen megóvtad. Kérünk téged a' te szerelmes Fiad, és az ö drá
ga sz. vére által, mellyet ma, körülmetéltetésekor, elöször ontott
érettünk: bocsásd meg minden vétkeinket, mellyeket a' mult év
ben parancsolatid ellen elkövettünk, 's mellyek által kegyelmed
ből kies ve, téged méltó haragra ingerellünk. Ah örizz meg mín
ket ez ujévben, és mindenkor, minden hüntöl, 's minden testi és
lelki szerencséUenségtöt. Öregbitsd és erősítsd bennünk a' hi
tet, a' reménységet és szeretetet. Engedd, hogy mától fogva
egész éltünk' végéig, érzelmeink, gondolataink, szavaink és cse
lekedeteink, mellyeket ezennel mindenkorra neked fölajánlunk,
isteni akaratod szerint intéztessenek ; és hogy minden gonoszat
diadalmasan legyőzvén, a' jót állandön gyalwrolhassuk. Add,
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hogy az igaz hitben halhassunk meg, 's majdan országodban,
mellyben egy napig élni többet ér, mint ezer évekig a' földön,
folytonos örömdús njévet ünnepelhessünk, 's téged angyaliddal
és szenteiddel együtt, örökké dicsérhessünk és magasztalhassunk.
Amen.

OKTATÁS AZ UJÉV' NAPJA UTÁNI VASÁRNAPRA.

Misel{ezdet, az egyház' könyörgése, leczke (ugyanaz, melly
a' Karácson utáni vasárnapon).

Evangeliom. (Sz. Mát. 2, 19-23.)

Az idöben, meghalvánHeródes, ime az Ur' angyala meg
jelenék Józsefnek álmában Egyiptomban, mondván: kelj föl
és vedd a' gyermeket és anyját: 's menj Izrael' földére:
mert meghaltak, kik a' gyermek' élete után leselkedének;
ki fölkelvén, vevé a' gyermeket és anyját, 's jöve Izrael'
országába. Hallván pedig, hogy Arkhelaus uralkodnék atyja,
Heródes helyett Judeában, félt oda menni, 's megintetvén
álmában, eltére Galilea' részeire; 's oda érkezvén, lakék
Názáreth nevü városban: hogy beteljesednék, a' mi meg
mondatott a' próféták által, hogy Názárethinek fog hivatni.

T a n u l s á g. E' történetböl kitetszik, milly csudálatosan
bánik az lsten övéivel ; megengedi ugyan, hogy üldöztessenek
és nyomattassanak: de azt soha sem, hogy végképen elnyomas
sanak ; 's kiállott szenvedéseiket előbb-utóbb különféle vigasz
talásókkal szokta kípótolní, Igy Krisztus Jézusnak Heródes' üldö
zése elöl Egyiptomba kellett menekülnie; mivel az Isten öt nem
nyilvános csuda, hanem természetes utoni menekülés által akarta
megmenteni; Jézusnak Egyiptomban, mint számkivetésben kellett
élnie; de e' szárnüzetés nem tarta tovább, mint Isten akarta ; 's
miután minden ellenségeit megszégyenitette és megsemmisítette
volna, visszahivja Urunkat, és békében, nyugalomban hagyja
tölteni ifjusága' éveit. - Istennek az ö sz. Fia iránti eme' bá
násmödja , azon gond, mellyel iránta viseHeték, szolgáljon vi
gasztalásul a' jámboroknak szorongattalásaikban. Tartsák magu
kat boldogoknak, ha az Isten velök is ugy bánik, mint fiával. Bi
zonyosan nekik is csak ugy, mint Krisztusnak, nem kellen d töh
bet szenvedniek, mint mennyit az lsten megenged; 's még eme'
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szenvedésöket is, ha azt türelmes szivvel viselendik, vigasztalá
sai fogják kisérni, 's csak rövid ideig tartand. Hogy pedig szent
J6zsef Judeát kerülte, 's a' gyermekkel és annak anyjával Gali
leába költözött, oka az volt, mert hallá, hogy Heródes királyt fia
Arkhelaus követte az országlásban. Ennél pedig nagyon is telje
sedett ama' régi közmondás, hogy: "az alma nem esik messze
fáját61;" mert olly kegyetlen volt, hogy e' miatt késöbb maguk
a' pogány császárok is letették ötet, és Judeából számkívetették.

Nazareusnak hivaték Jézus, mert Názárethben növekedett föl.
Mit sz. Máté különösen kiemelt, hogy ez által Üdvözilönknek a'
próféták által megjövendölt alárendeltsége- és megvettetésére fi
gyelmeztessen; mert Názáreth olly lenézett hely volt, hogy köz
mondássá vált a' zsid6knál, miszerint Názárethböl jót nem is vár
hatni"),

OKTATÁS VIZJ{ERESZT' NAPJÁRA.

Miféle ünnep ez?

Évenkinti emlékünnepe annak, hogya' három keleti bölcs,
kik régi hagyomány szcrint királyok is voltak, egy csillag által
vezéreltetve, mellyet Isten számukra föltüntetett, Bethlehembe
jövének; 's ott Krisztust megtalálván, benne a' világ' Üdvözitö
jére ismertek, öt imádták, és ajándékalkkal is megtiszteltélc

Miért hivatik e' nap latinul ,Epiphania' ünnepének?

"Epiphania Domini" magyarul annyit tesz, mint az ,Ur'
megjelenése ;' azért hivatik pedig igy, mivel az Ur mai nap nyi
latkoztatta ki ístenségét a' pogányoknak is; vagyis e' három
bölcsben megjelent a' pogányoknak is: ugy hogy ennél fogva
most már világossá lön, miszerint megvált6ja és üdvözítője akar
minden embereknek, 's nem egyedül csak a' zsidéknak lenni. Egy
ajtatos közhit azt tartja, hogy ugyane' napon, ámbár különböző
korszakban és esztendőkben, Krisztusnak még két más megjele
nése, vagyis kinyilatkoztatása is történt; egyik t. i., mikor sz.
János által a' Jordán' vizében megkereszteltetett, 's mennyeí
Atyja öt szerelmes fiának nyilvánitotta, a' Szentlélek pedig ga
lamb' képében rászállott; a' másik pedig a' kánai lakodalomban,

41) Több, e' történetre vonatkoré tanulságot, ,:8 annak bIlvebb magyarázatát az
apró szentek' napjára rendelt evangeliom' megrejtésében lalálhalni. E' na
pon az egyházi évről szóló előleges oktatást il (73. I.) olvashatni.
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hol a' viznek borrá változtatásával istenségét legelőször nyilat
koztatta ki csuda által. (Aranybeszédü sz. Péter. 160. heszéd.)

Miért kivánt Kriut1JI sz. Jánol által megkereutelletni ,. .
1-ör: Hogy, mint maga mondja (Mát. 3, 15.),minden igaz

ságot betöltsön; vagyis hogy magát az Istennek minden, 's igy
eme' rendeletének is alávesse. 2-or: Hogy ez alkalommal a'
mennyekböl is tanubizonyságot nyerjen róla, hogy ö az Istennek
fia. 3-or: Hogy keresztségére meghivná az ernhereket , hogy
ezek, mint sz. Ágoston mondja, ne késsének az Ur' keresztségé
hez jönni, miután ö maga is, saját szolgájától megkereszteltetett.
4-er: Hogya' vizet megszentelje ; 's végre 5-ör: hogy ez által
hivatalába mintegy fölavattessék.

A' mi s e k e z d e tb e n öröm telve énekli mai nap az egy
ház: Ime eljött a' királyok' királya; kezében az ország, hatalom
és uraság. (Malakh. 3, 1.) Adjad oh Isten I a' te törvényedet a'
királynak, és igazságodat a' király' fiának. (Zsolt. 71, 1.) Dicsö
ség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten J ki mai npp egyszülött fiadat a' pogányoknak egy
uj csillag állal kinyilatkoztattad, engedd kegyelmesen, hogy kik
téged a' hit által már megismertünk, dícsőséged' szinének látásá
hoz is eljuthassunk. Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Lenke. (fsaiás 60, 1-6.)

Kelj föl, vidulj föl, Jerusalem! mert imejön a' te világosságod,
és az Ur' dicsősége fölötted föltámad. Meri ime setétség borítja

a' földet, és homálya' népeket; te benned pedig föltámad az Ur,
és dicsösége föltetszik rajtad. És világosságodhoz járulnak a'
népek, és a' királyok a' fényességbez, melly föltámad te rajtad.
Emeld föl köröskörül szemeidet, és lássad. mindezek egybe
gyülve tehozzád jönnek; messze földről jönnek a' te fiaid, és öl
ben hozatnak el leányaid. Akkor fogsz te félni 's örvendeni,
és remegve fog szived terjedezni: midőn hozzád fordul a' ten
ger' gazdagsága, és hozzád jön a' népek' ereje. A' tevék' so-

.kasága elborít téged, Madiánnak és Effának gyors tevéi: mind-
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nyájan eljönnek Sábából; aranyat és tömjént hoznak; az Ur
nak dicsöségét hirdetvén:

~I a g y a r á z a t. E' leczkében Isalas proféta jövendöli, hogy
az Ur' világossága, melly maga a' Krisztus, földerülend Jerusa
lem' városa fölött, melly az egyházat jelképezi; hogya' pogányok,
kik eddig mit sem tudlak az Istenröl , ismeretének világosságá
ban fognak élni; hogy napkelet és nyugat' népei az egyház' ke-'
helébe térendnek , azt megdicsöitendök; 's hogy közbenjárásuk
által Izrael' elszéledt fiai is az egyházba lépendnek. E' jövendö
lés ma kezdett beteljesedni a' hárombölcsekben, avagy királyuk
ban, kik a' pogányság' zsengéi. Az egyház tehát méltán üli meg
legnagyobb diszszel a' mai ünnepel; és nekünk is a' legmelegebb
részvéttel szükség az egyháznak emez öröme iránt viseltetni:
mert mi is hajdan a' pogányok közé tartoztunk, és szinte e' há
rom királyban hivattunk meg az egy igaz hitre; miért is az· Is
lennek elég hálát és dicséretet alig vagyunk.képesekadni. Mond
juk tehát Isaiás (49, 13.) prófétával mi is: "Orvendezzetek egek!
vigadj föld, és énekeljetek dicséretet ti hegyek J mert megvi
gasztalá népét az Ur, és az ö szegényein megkönyörült."

Evaugeliom. (Sz. ~fát. 2, i - i 2.)

Minekulána tehát megszüleieIt volna Jézus Judanak
Bethlehemében. Heródes' király' napjaiban, ime bölcsekjö
vének napkeletröl Jerusalembe, mondván: Hol vagyon, a' ki
született, a' zsidók' királya? mert láttuk csillagát napkele
ten, és imádni jövénk ölet. Hallván pedig ezt Heródes ki
tály, megháborodék, és egész Jerusalem vele együtt. 'S
összegyüjtvén minden papi fejedelmeket, és a' népnek irás
tudóit, kérdezősködék tölök: hol kellene születni a' Krisz
tusnak ? Azok pedig felelének neki: Judána~ Bethlehemé
ben; mert Igy iratott meg a' profétáktól: Es te Bethle
hem, Juda' földje! semmiképen sem vagy legkisebb Judának
fővarosal közt ; mert kebledböl jön ki a' vezér, ki az én
népemet Izraelt kormúnyozni fogja. Akkor Heródes titkon
magához hivatván a' bölcseket, szorgalmasan kitudakozá tö
lök a' csillagnak, melly nekik megjelenék, idejét. 'S elküld
vén öket Bethlehembe, mondá: menjetek el, és kérdezős-
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ködjetek szorgalmasan a' gyermek felől; és ha megtalá
landjátok, adjátok tudtomra: hogy én is oda jövén, imádjam
ötet. Kik miután a' királyt hallották volna, elmenének: 's
ime a' csillag, mellyet napkeleten láttak, kalauzolá öket,
mig oda jutván, megállana azon hely fölött, a' hol a' gyer
mek volt. l\Ieglátván pedig a' csillagot, igen nagy örömmel
örvendezének ; 's bemenvén a' hajlékba, megtalálák a'
gyermeket az ö anyjával Máriával, 's leborulván imádák őtet ;
és megnyitván kincses szekrényeiket, ajándékokat mutatának
be neki: aranyat, tömjént és myrrhát. És feleletet vevén
álmukban, hogy vissza ne mennének Heródeshez, más uton
térének vissza tartomanyukba.

Mi birta rá e' három sz. királyt, hogy a21 ŰdDözitt5' fölkeresé
,ére olly hosszu utat tegyenek?

A' csillag, mellyet az Isten föltüntetett; de melly mellett
egyszersmind bensőleg is megvilágositottn öket, mint sz. Bernárd
mondja, hogy értsék a' csillag' jelentését, 's kegyelme állal annak
követésére birta. - Tanuljuk e' királyok' példájából, kik az Isten'
sugallatát haladék nélkül követvén, az Udvözitö' fölkeresése vé
gett olly terhes utra keltek: mint kelljen követni nekünk is halo
gatás nélkül az Isten' sugallását? A' zsidók' újszülött királya
után tett serény tudakozódásuk pedig serkentsen minket azon
tárgyaknak , mellyek üdvösségünk' elnyerésére szükségesek,
minden szorgalommaii megtanulása- és gyakorlására.

Miért ijedt meg Heródes, és vele egész Jerusalem ~

Heródes gögös, uralkodni szerető 's kegyetlen király volt;
azért megijedt, midön az ujonszületett királyról hallott; mivel at
tól tartott, hogy ez öt trónjától megfosztani, dicsöségének és
uralkodásának. véget vetni, 's talán kegyetlenkedése- és más rossz
tetteiért még keményen meg is fogja büntetni. A' gonosz lelkis
meret folyvást retteg, és örökké nyugtalan. "Az istentelenek pe
dig ollyanok mint a' habozó tenger." (Isaiás 57, 20,) Jerusalem
pedig, vagyis lakosai megijedtek, némellyek ugyan azért, mivel
ez örvendetes hir által meglepettek ; és féltek, hogy az ujon
született Messiásnak Heródes hántalmára lehet; mások pedig,
mert büneik- és vétségeikért az Udvözitőtől, mint igazság' kirá
lyától, csalt büntetést várhattak ; 's mert mindnyájan előrelát
ták, hogy Heródes ez ujon született királynak hire által ujabb
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kegyetlenkedésre fog ingereltetni, mell y miatt talán nekik is kel
lend szenvedniek.

Miért hivá össze Heródes a' papokat és ú'ástudókat?

Hogy megludhassa tőlök, hol születeit a' Megvá1tó. Ez azon
ban Istennek különös rendelése szerint történt, hogy t. i. mind
Heródes, mind pedig a' papok, a' Megváltó' születésének ideje-'s
helyéről meggyözödvén, hitetlenségöket semmivel se menthes
sék. - Hasonlóképen nekünk is' sokszor világosan értésünkre
adja az Isten a' legüdvösebb igazságokat; de azokra mi is olly
kevéssé hajlunk, mínt a' zsidók: kik elegendő ismerettel birtak
ugyan a' Megváltóról, sőt a' három királynak még a' hozzá ve
zető utat is megmutatták; de ezen ismeretet hasznukra nem for
ditották: minek következtében el is vesztek. Szintigy járandunk
mi is, ha azt, a' mit tudunk, 's a' mire másokat oktatunk , nem
gyakoroljuk.

Miért mondja Heródes, hogy maga is imádni akarja a' gyermeket?

Ezt Ö ravaszságból és tettetésből mondta. Nem volt ö neki
más czélja, mint hogy Jézust megölesse; és hogy e' kegyetlen
czélját elérhesse, csak azért tudakezddott olly pontosan szuleté
sének helye és ideje után, és szinlette magát olly ájtatosnak. 
Szintilly fogásolikal élnek ama' lélek-gyilkolók is, kik valameily
ártatlant esésre akarnak vinni. Farkasok' képében nem jelen
hetvén meg, azaz: gonosz szándékukat nem tüntethetvén ki min
gyárt, báránybőrt öltenek magukra, buzgók- és ájtatosaknak
szinlik magukat, valamig csak a' szivekbe nem lopödztak, hon
nan azután ajándékaikkal és hizelgéseikkel, a' szemérmet, isteni
félelmet, ártatlanságot, és magá l Krisztust is száműzik. Örizked
jetek ti ártatlan lelkek! az illy emberektől, ldl, báránybőrbe öl
tözve jönnek előtökbe, belül pedig ragadozó farkasok.

Mi birta a' királyokat arra, hogy Krisztust térdre borulva imádják?

A' napkeletieknél mindenkor szokásban volt, a' királyok és
nagyok előtt földre borulni. l\liután tehát e' királyok, a' kegye
lem' és hit' fénye által, (mellyel őket az Isten azért, hogy intésé
nek engedelmeskedtek, jutalmul fölvilágosilotta,) a' szegény pó
lyákba takart gyermekben az emberiségtől olly hön várt Meg
váltot, vagyis az Isten' fölkentjét, 's a' világ' Üdvözitőjétmegis
merték volna: tiszteletteljesen borulának elötte földre, öt a' leg
alázatosabban Imádandok. - Vajmi megszégyenitö e' pogány Id
rályok' hite és tisztelet-adása, azon hideg és hözönyös keresz-
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tényekre nézve, kik a' templomban a' kenyér' ssine alatt elrej
tett Isten előtt olly tiszteletlenül viselik magukat, bogy csak tér
döket is alig akarják meghajtani előtte I

Miért ajándékoztak a' királyok K"isztusnak a,'anyat, tömjént él
myrrhát?

Valamint szokásban volt napkeleten a' királyok és nagyok
előtt földre borulni,ugy szokás vala egyszersmind, ajándékokkalje
lenni meg előltök. A' drága ajándékok, mellyeket a' bölcsek
Krisztusnak nyujtották, arra mutatnak , hogy az ezeket nyujték
előkelő rangunk voltak: a' mint hogy egy ősrégi hagyomány
valóban mondja is, miszerint mindhárman királyok voltak, kiknek
egyike Gáspár, másika Menyhárt, harmadika Boldizsár nevet vi
selt. De efféle ajándékoldlal csak is a' fejedelmek, vagy királyok
tiszteltettek meg; azért a' bölcselmek emez áldozata Krisztus'
istenségének elismeréseül tekintendö. Tekintsd az adományokat,
mondja sz. Fulgentius, és tudni fogod, mit hittek! Némelly buz
gó sz.-irás-magyarázól{ ezt igy is értelmezik: az aranynyal ben
ne igaz királyt tiszteltek; a' tömjénnel valóságos Istent imádtak;
és a' myrrhával, melly olajba keverten kenet gyanánt használ
tatott, halandó embernek ismerék, és ezzel öt mintegy előre bebal
zsamozták. (Többi közölt I. aranybesz. sz. Pétert .157-9. besz.)

hliképen kedt'eskedhetünk Krisztusnak hason16 ajándékokkal'?

A r a II y n y a l kcdveske dhetünk neki, haakaratunkat, melly
legdrágább kincsünk, az őszinte szeretet, tökéletes engedelmesség,
és állandó önmegtagadás által oda ajándékozzuk; ugy szinte ha
nevében a' szegényeket alamizsnával segítjük. T ömj é n t gyujt
hatunk neki, szorgalmas, ajtatos és buzgóimádságainkkal. ~I y r r
há t, mi által a' rothadás gátoltatik, nyujthatunk neki, ha a' testi
vágyakat kerüljük, 's testünket és lelkünket tisztán és mocsok
nélkül tartani törekszünk. Általán mondhatni , hogy aranyat,
tömjént, és myrrhát nyujtunk neki, ha őt királynak, Istennek, és
embernek valljuk, 's az igaz hit' és istenes élet' ajándékaival já
rulunk elejbe.

Miért tértek a' királyok más uton vissza országukba ?

Ezt azért tették, hogy az Isten' parancsolatának inkább
hódoljanak, a' ki öket álmukban Heródes' gonosz szándékára
figyelmeztette, mínt Heródesnek; és ezzel minket arra tanítanak,
hogy l-öl': Istennek inkább engedelmeskedjünk, mint az embe
reknek. 2-or: Hogy ha egyszer megtértünk, és Istenünket meg-
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találtuk, ezután már egészen más uton kell járnunk, mint annak
előtte. A' vétkes kéjek, a' bün és jóbani hanyagság által Isten
töl és a' mennyországtól, melly hazánk, eltávoztunk: most te
hát a' töredelmesség által keressük ismét buzgón az Istent. '8
könnyen meg is találandjuk az Urat; mert ö könnyen megtaláltatja
magát azokkal, kik igazán keresik őtet. (Isai. 55.) Miután pedig
megleltük. a' kereszt és önmegtagadás' utján kell u' mennyek'
országa felé vándorolnunk.

B u z d u Ia t. Isteni MegváItóm! add nekem is e' napkeleti
királyok' hitét. Világositsd meg elmémet ama' fénynyel, melly
nekik világított; de indítsd meg szivemet Is, hogy e' világossá
got kövessem, és mostantól fogva téged, még pedig semmi mást,
hanem egyedül téged, ki elöbb kerestél engem, igaz lélekkel ke
resselek. Engedd, hogy valóban meg is találhassalak. hogy téged
ama' bölcsekkel lélekben és igazságban imádhassalak , 's neked
aranyat, tömjént és myrrhát nyújthassak ; akaratomat t. i. a' tö
kéletes engedelmesség; javaimat az alamizsnálkodás, testemet pe
dig az önmegtagadás által: - hogy igy, miután hitem' áldozatát
neked itt e' földön bemutattam, dicsöségedben is örökké imád
hassalak. Amen.

OKTATÁS VIZKERESZT UTÁNI I. VASÁRNAPRA.

A' sz. mise' kezdetekor az egyház Krisztus' örömteljes imá
dására buzdit minket, a' sz.-irásból merített következő szavak
kal: .Láttam egy embert magasztos trónon ülve, kit az angya
lok' seregei imádának, egy lélekkel dicsérvén őtet ; kinek orszá
ga örökké álland. (, (Dán. 7.) "Orvendezzetek Istennek az egész
föld' lakosai; szelgáljatok Istennek örömmel." (Zsolt. 99.) Di
csöség az Atyának 'stb. (A' szent misében egyébiránt minden
oda czéloz , hogy az Isten és parancsai iránt szives és kész
engedelmességre buzdíttassunk.)

Az egyház' imádsága.

Fogadd Uram' mennyei kegyességgel esdeklő néped' I{ö
nyörgését, hogy azt, a' mit tennie kell, megismerje, 's azt telje
síthesse is. A' mi Urunk Jézus Krisztus által 'stb.

10
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Leezke. (S". Pál'~'l6maiakh. irt Ieri. 12. 1-5.)

Kérlek azért titeket atyámfiai I AZ Istennek irgalmas jóté
teményeire, hogy ajánljátok föl 8' ti testeteket, élő, szent
és Istennek kedves áldozatul, okos tisztelettételre. És ne szab
játok magatokat e' világhoz; hanem változzatok el a' ti értelme
tek' megujulása által; hogy megvalaszthassátok, mi felel meg Is
ten' akaratjánakj mi legyen előtte jó, kedves és Lökéletes ? Azért
a' nekem adatolt kegyelemtől sürgettetvén , mindennek, valekí
közönségtekben van, meghagyom, hogy fölebb ne bölcselkedjék
annál, mint a' hogy illik bölcselkedni; hanem a' józanság' ha
táráig bölcselkedjék, a' mint kinek-kinek Isten a' hitnek mérté
két osztotta. l\lert valamint egy testben sok tagjaink vannak ; de
minden tagnak egyenkint nem ugyanazon foglalatossága van:
ugy sokan egy test vagyunk Krisztusban; de egyenkint kölcsö
nösen egymásnak tagjai vagyunk.

Mft g Ya r á z a t. E' leczkében sz. PóI apostol int, sőt kér
minhet az Istennek sokféle könyörületére, hogy testünket szcplöta
lenül őrizzük meg, és azt Istennek élő, szent, és előtte kedves
áldozntul nyujtsuk be. Élő áldozatul: ellenében a' zsldnknak,
kik csak holt áldozatokat nyujtának be, ugymint a' levágott bikák
és kosok' husát, 's több effélét; s z e n t á l d oza t u I, azaz : ollya
nu', melly a' bünnek minden szermyétöl ment legyen, és azért Is
tennek is kedves. Ezen élő, szent, és Istennek tetsző áldozatot
nyujtsuk be tehát testünkben: mi állal azonban lelkünk' áldo
zata ki nem záratik; söt inkább testünk' áldozata is csak ugy
nevezhető élö-, szent-, és Isten elött kedvesnek , ha neki egy
uUallelkünket is föláldozzuk. Mi megtörténhelik, ba 1-ör: min
den testi cselekedeteinket jó szándékkal, és Isten' dicsőségére
végezzük, '8 ez által azokat megszenteljük. 2-or: Ha testi ki
vánségainkat és gonosz vágyainkat elnyomjuk. például a' gögöt
legyőzzük, a' haragot zabolázzuk, a' bujaságot levetjük, kicsa
pongó gondolatinknak imádságunk által határt szabunk; szöval,
ha a' bünnek meghalva, egyedül Istennek élünk; ha szelgálatára
készen állunk: 's igy alázatos és töredelmes szivvel, Dávid' pél
dájára, minmagunkat Istennek élő áldozatul bemutatjuk. Külö
nösen 3-or: ha mi vallásos foglalatosságnlnkban, a' templomban
ugy, valamint otthon, nem csak testünkkel, hanem lelkünkkel is
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részt veszünk; azaz: ha nem csak szájjal, de szivvel is hiszünk
az Istenben, és imádkozunk hozzá; ha nem csak testünk' tiszte
lelteljes tartása, hanem egyszersmind benső tiszteletünk által is
tanusitjuk ajtatosságunkat és tiszteletünket iránta. '8 ebben áll az
okszerü isteni tisztelet is, mellyre minket az apostol buzdit. To
vább arra is int az apostol, hogy ne legyünk hasonlók a' világ
hoz, azaz: ne igazgussuk magunkat e' világ' fiainak elvei, er
kölcsei, és szokásaí szerint; hogy ne azt szeressuk mit a' világ
szeret , se ne azt tegyük, mit a' világ tesz. E' tanítás olly nagy
fontosságu, hogy ennek teljesítése nélkül Krisztus' valódi köve
Wi nem lehetünk: mert lehetetlen, hogy Isten' barátai legyünk,
ha a' világgal tartunk, melly Istennek ellensége (I. Ján.L, 15-17.)
Hogy pedig a' világgal egyenlők rie legyünk, le kell mon
danunk minden vétkes cselekedetek-, érzelmek- és hajlamokröl,
föleg azokról, mellyeket sz. Púl (Gal. 5, 19.) a' test' cselekede
teinek nevez, és mellyek' jutalma a' kárhozat: 's ujakba, egészen
ellenkezökbe kell öltöznünk..l\'Ieg kell szünnünk, tovább is a' ré
gi, földi ernbereknek lenni, hanem uj, istenes emberekké kell
válnunk, kiknek életök égben van; 's hogy illyenekké lehessünk,
gondosan kell törekednünk , megismerni mindent, a' mi Istennek
tetsző, következésképen jó és tökéletes. - Ez azután a' keresz
tényhez legillöbb t u cl o m á n y, mellyröl sz. Pálo' 2-ik versben
sz61. A' földnek minden tudománya- és müvészetével sem jut
hatunk be a' mennyek' országáhn, ha nem iparkodunk egyszers
mind azt is megtanulni. mire hi/ünk oldat, és mindazt megismer
ni, mit az Isten tölünk kiván. De ha ezen, Isten elölt kedves tu
dománynak birtokában vagyunk is, sőt ha azt tökéletességre vit
tük is, még sem szabad másol, fölébe kevélyen emelkednünk ;
mert egyedül Isten az, a' ld rnindenikünknek kiosztja a' hit' mér
tékét. Hasonl6k vagyunk mi egy testnek tagjaihoz ; 's ha egy
némeJlyik közülünk jelesebb tulajdonokkal birna is, mint a' má
sik, még sem szabad szeretetünknek és békés indulaturiknak el
hülnie; hanem mindenki közülünk arra törekedjék a' legbuzgób
han, hogy Krisztus' teste, az egyház, mindinkább öregbedjék, 's
hogy országa' érdemes tagjainak száma folyvást növekedjék.

F o h ás z. Add oh Jézusom I hogy testemet és lelkemet az
önmegtagadás, alázatosság és töredelmesség által élö, szent, és
neked telszö áldozatul nyujthassam, és soha se engedjem azt töb
bé a' bün', testiség', és világ' rabszolgájává válni, sem n' buja
ság, gőg, mérlékletlen étel és ital, vagy más egyéb bünök ál
tal megszentségteleniltetni.

10·
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Evangeliom. (Sz. Lukács 2, 42-52.)

Mi kor Jézus tizenkét esztendős lön, fölmenvén szülői

(József és Mária) Jerusalembe az ünnepi szokás szerint, 's
elmulván a' napok, midön visszatérének, a' gyermek Jézus
Jerusalemben vissza maradt, 's ezt szülől észre nem vet
ték. Vélvén pedig öt az uli társaságban lenni, egy napi
utat menének, és keresék öt az atyafiak és ismerösök közt;
's meg nem találván, visszatérének Jerusalembe, keresvén
őtet. És lön, harmad nap mulva megtalálták öt a' templom
ban, 3' tanítök közt ülve, hallgatván és kérdezvén öket. Ál
mélkodának pedig mindnyájan, kik öt hallgatták, okosságán
és feleletein; 's látván öt csudálkozának; és mondá neki
anyja: Fiam! miért cselekedté] igy velünk? Ime atyád, és
én busongva keresénk téged. O pedig felele nekik: mi do
log, hogy engem kerestetek? Tehát nem tudtatok, hogy ne
kem azokban, mik Atyáméi, kell foglalatoskodnom? De ök
nem érték e' beszédet, mellyet szóla hozzájok; és alámene
velök, és jöve Názárethbe; és engedelmes vala nekik. Anyja
pedig mindezeket elméjében tartá; és Jézus növekedék böl
cseségre, korra, Isten és emberek előtti kedvességre nézve.

Miért mene Jézus uiildivel a' [erusalemi templomba?

lUózes' törvénye szerint (V. Móz. 16, 16.) minden izraeIi
tának évenkint háromszor kellett Jehova' szine elölt, vagyis a'
sz. sátor elölt, avagy a' jerusalemi templomban megjelennie, ugy
mint Husvét, Pünkösd, és a' sátoros ünnepek' alkalmával. Mi
dön tehát Jézus tizenkét éves lőn, a' törvénynek eme' rendelete
öt is kötelezér miért el is utazott szülőivel Jerusalembe, hol ak
kor a' szenthely létezett. - Tanuljunk ebből Isten', és egyháza'
parancsainak mi is engedelmeskedni, 's azok' teljesitésében sem
mi nehézségtől sem ijedni vissza. Óvakodjunk kivált az Isten' házá
ból való elmaradásunkat oz oda vezető ut' hosszas és terhes vol
tával mentegetni. Ha Jézus tizenkét éves korában Názárethböl
Jerusalembe utazhatott, hogya' törvény' rendeletének eleget te
gyen: miért nem tehetnénk meg mi is a' templomig pár száz Jé
pésnyi utat? Azt se mondjuk, hogya' rossz idö 'stb. akadályoz
minket az isteni szolgálaton való megjelenésben. "A' meanyel
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tanítás' buzgó és hö tisztelői, mond aranyszáju sz. János, min
dent örömest eltürnek, csak hogy ezen nemes és szellemi vá
gyukat kíelégithessék ; és e' buzgalmukbanöket sem a' hideg, vagy
forróság, sem a' foglalatosságok' sokasága, vagy dolgok' halma
za, sem semmi más nem képes megakadályozni. Mig el
lenben a' rest és közönyös emberek, a' legkedvezöbb idömellett,
's ha mégolly sok idejek és alkalmuk van, - sem tanusitanak
legkisebb buzgóságot, hanem az ö fölöttébb vétkes álmukban
folyvást szenderegnek." Már pedig a' ki az egyházat és isteni
tiszteletet nem örömest látogatja, az ezzel azt bizonyitja , hogy
Istent és az ö sz. igéjét nem szereti! Hogy Jézus szülöivel ment
föl, az egyszersmind a' gyermekeknek is íntésül szolgálhat, hogy
ök is legörömestebb legyenek szülöik' társaságában, hol a' ve
szekedés, csivakodás, és elcsábíttatás' veszélyeitöl 'stb. legbiz
tosabban meg vannak óva.

Mit tanulunk abból, hogy mondatik: Jézu.,' ,zulői elvitték magukkal
a' gyermeket Jerusalembe?

Ebböl tanulhatják a' szülök, hogy magzataikat, mihelyt ké
pesek az iskolába járásra, keresztény oktatás' hallgatására, és az
imádságra; szorgalmasan serkentgessék , és kössék szivökre,
hogy Jézus' példájaként örömest járjanak ök is templomba, 's ott
magukat illendöen és tiszteletleljesen viseljék.

Miért maradt a' gyermek Jézus Jerusalemben ?

Hogya' tanítókat, kiket az ünnep' folytában hallott, tovább
is hallhassa, öket kérdései és adott feleletei által Isten' országa
felöl oktassa, 's ez állal lelkök' üdvét és Isten' dicsőségét el6
mozditsa : valamint azért is, hogy már most láttatné islenségé
nek néhány sugarait, és ez állal az embereket a' benne hívésre
előkészitené.

Miért keresték olly gondosan Jézust Mária és József?

Ezt ök az irántal nagy szeretetböl tették. Tanulhaljuk eb
ből, mennyire kell ovakodnunk, nehogy Jézus! büneink által lel
kikép elveszítsük , 's ha őt elveszitettük. milly buzgón kelljen
íparkodnunk, hogy ismét meglelhessük. Jézus' szülőinek eme' ke
resésök és tudakozódásuk által azon szülök is tanittatnak és meg
szég yenittetnek, kik magzataik' hol léte és tartózkodása felől ke
veset aggódnak: mindegy levén nekik, akár jó társaságban le
gyenek, hol valami hasznosat és üdvöset tanulhatnünak , akár
rosszban, hol ártatlanságukat elvesztik; 's kik magzataiknak még
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testi egészsége felől is sokkal kevesebbé gondoskodnak, Cs ezt
bátran elmondhatni ,) mint valameUy marhájokéról.

lJfiért találtatá meg magát Jézus a' templomban, hol a' tanitókat
kérdezgeté, 's felele nékik?

Ez által minket és míndeneket, különösen pedig a' gyerme
keket és fiatalokat akará tanítani, hogy iparkodjunk míndazt meg
tanulni, mi lelki üdvösségünkre szükséges, és e' végett az egy
házi beszédekre 's keresztény tunitásokra szorgalmasan járjunk,
Ne is szégyeneljük lelkí-pásztorainkat a' felől, a' mit nem értünk,
megkérdezni. Nem tudni valamit, 's az iránt kérdést tenni, nem
szégyen; hanem tudatlanságát, merö kevélységből, bevallani, 's
tanittatní nem akarni: ez már szégyen, és örök kárhozatra viheti
az embert.

Miért mondá Mária: Fiam 1 miért cselekedtél igy f)elünh?

Ezt azért mondta, hogy elvesztése fölötti fájdalmát, 's irán
taí szeretetét nyilvánítsa , de nem azért, hogy öt dorgálja: mert
Jézus egészen ártatlan volt. Mindazáltal mégis Máriának ezen
eljárása emlékeztetheti a' szülőket abbeli kötelességökre , hogy
gyermekeikre vigyázzanak, és öltet büntessék, ha rosszat csele
kedtek. Héli hirtelen, és borzasztó halállal büntettetett Istentől,
mert fiait meg nem fenyité. (I. Kir. 3, 12. 4, 18.)

,Ö engedelmes vala szülöinek. '

Ebből minden keresztény tanulhat az Isten', egyház' és szü
lők' parancsainak engedelmeskedni. Az engedelmesség jobb az
áldozatnál, mondja az irás (I. Kir. 15, 22.), és jobban tetszik Is
tennek az állatok' kövérségénél ; valamint ellenben az engedetlen
ség Islen elölt a' hamis jósolgatás és hálványozás' hüneivel tartatik
egyenlőnek. Idilly gonoszul cselekesznek azért minden engedet
len, de leginkább az olly gyermekek, kik szegény, elaggott, és
teheletlen szülőiknek-szöt fogadni, 's azokat segíteni vonakosz
nak ; sőt míattuk még szégyenlik is magukat: holott az Istenem
her Krisztus Jézus, szegény anyjának, 's nevelöatyjának József
nek, egy ácsnak mindenben olly engedelmes és szófogadó volt!
Átlwzottak azon gyermekek, kik szülőiket nem tisztelik (V. Móz.
27, 16.); 's mennyivel inkább azok, kik meg is vetik, és kigú
nyolják 's elhagyják öket! Szemeik egykor varjuk által fognak
kívájatní, (Példab esz. 30, 17.) 'S ha Isten az engedetlen és nya
kas gyermekeltet megkövezni pnrancsolja (V. M6z. 21, 21.): mit
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érdemelnek azok, kik szül öiket még meg is ütik, vagy azokra
eröszakos kezet emelnek? ... De ha az illy gyermekek itt a'
földön nem büntettetnek is (mi azonban csak igen ritkán törté
nik), bizonyára az örökkévalóságban a' pokol' kinjait nem fogják
kikerülhetni.

Mint nnoekedeu Kril:lttu biJlcleség-, hegyel,m- és korban?

Növekedő korához képest mindig ujabb jeleit adta azon
bölcseség- és kegyelemnek, mellyel telve vala; 's ezzel mind
nyájunkat, de különösen a' flutalságut tanítá , hogy az Isten' is
meretére vezető uton, valamint az erkölcsiség' ösvényén is, min
dig elöbbre haladjunk; mert minden kornak megvannak a' maga
kötelességei 's erényei, mellyek' teljesitésére kell törekednünk,
hogy az ezt követendő kornak tökélyére juthassunk.

B u z d ul a t. Szerelmes Jézusom r ki magadat tlsenkét éves
korodban szülöídtöl a' jerusalemi templomban megtaláltatnl ha
gyád, 's nekik mindnyájunk'pél dájára, folyvást engedelmeskedtél:
add, hogy mi is példádat követve, mennyeí At.yánk' ügyeiben,
vagyis inkább tulajdon üdvösségünk' egyedüli 's legfontosabb
ügyében gondosan eljárjunk, törvényeid' igáját zsenge korunktól
fogva békésen viseljük, '9 az egyház, sztl1öink és előljáróink' pa
rancsainak mindenkor engedelmeskedjünk. Mentsd meg a' neve
letlen ifjuságot a' botrányoaéletbent szándékos, és szemtelen
fölnevekedéstöJ. Adj malasztot és bölcseséget a' szülőknek, hogy
gyermekeiket tetszésed szerint, a' jó erkölcsökben nevelhessék
föl, '9 erre nézve nekik jó példával is elörnenjenek. Add végre
mindnyájunknak, hogy téged soha el ne veszítsünk, vagy ha
csakugyan elvesztettünk, buzgón keressünk, szerencsésen meg
találhassunk, és téged birván, a' kegyelem-, bölcseség- és eré
nyességben akkép növekedhessünk, hogy végre a' tökéletesedés'
ama' fokára juthassunk, mellyet nekünk czélul tuzél ki. Amen,
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OKTATÁS A' VALÓDI JÁMBORS r\GRÓL.

(Szalezi sz. Ferencznek ,Philothea' czimü könY'Déből. *)

,Megtalálták őt a' templomban.' (Luk. 2,46.) .Isteni szolgálatotok
észszerű legyen.' (Rom. 12, 1.)

A' jámborság', vagyis a' valódi ájtatosság' fogalma körül,
fájdalom! igen sokan csalödnak , mert valamint Arelius, feslmé
nyeiben mindenik arcznak ama' személyek' vonásait és hasonla
tosságait adta, kiket Ő szeretett: ugy az Istenséget is kiki saját
hajlama 's képzelődése után ábrázolja magának. Ki örömest böj
töl, eléggé jámbornak tartja magát, ha böjtöl; legyen bár szive
teli bosszuérzettel , 's mig az étlen maradás' kedvéért, félne, nyel
vét borral, vagy csak vizzel is nedvesiteni : azalatt legkevesbbé
sem tartózkodik azt, a' becstelenítés és rágalmazás által, feleba
rátjának vérébe mártani. Más, jámbornak tartja magát, mert bi
zonyos nagy számu imádságokat naponkint elmond; jóllehet az
tán a' házbeliek- és szomszédaira, csak ugy ömlenek szájából az
epés, gőgös, és sértő beszédek. Emez erszényét szivesen meg
nyitja ugyan az alamizsnára: de szivét elzárja ellenségeinek, 's
mit sem akar a' szelid ség- és kibékülésről tudni. Amaz ismét
szivesen megbocsát; de hogy adósságait kiflzesse , arra csak
törvényes erőszak által kényszerithetni. lUindezeket a' közvéle
mény istenes életüeknek tarthatja: de valóban nem azok. Midőn
Saul' zsoldosai Dávidot házában keresék, felesége Mikhol egy
Dávid' ruháiba öltöztetett képszebrot fekteté ágyába, elhitetvén
velök, hogy ő maga fekszik ott betegen, és alszik. Epen igy
tesznek sokan: hogy magukat istenfélőknek mutassák , bizonyos
külsö cselekedettel szineskednek ; 's a' világ őket jámboroknak,
lelkiek után sovárgóknak nézi: pedig valójában nem egyebek,
az igazi jámborság' képszohrai- 's árnyékánál.

A' valódi 's élő jámborság föltételezi az Isten' szeretetét;
sőt nem is egyéb, mint Isten iránti valódi szerétet. csakhogy azu
tán nem akármilly szerétet. A' mennyiben t. i. az Isten' szeretete
lelkünket szép iti : kegyelemnek neveztetik; mert minket az Isten
előtt kedveseliké tesz. A' mennyiben pedig lehetséget ád, és erőt a'
jónak véghezvitelére, valódi munkás szeretetnek neveztetik; de

*) Moormann' dolgozára után. i\lünster, 1841.
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istenességnek csak ugy mondathatík, ha elérte a' tökéletességnek
azon fokát, melly minket képesekké tesz a' jót nem csak megte
hetni, hanem azt egyszersmind gondosan, gyakran, és készséggel
is tenni. A' strucz madár soha sem repül, a' tyúkok csak nehezen,
's a' mellett alant és ritkán; ellenben a' sas, galamb, és fecske so
kat, sebesen és magasan repülnek. Hasonlóképen a' bünösök is,
nem emelkednek Istenhez jó cselekedeteik által; hanem minden
tevékenységök csak földies, és földiekért van. A' jó indulatu em
berek, kik azonban még nemjutottak el az ístenességíg, fölemelked
nek Istenhez egyesjó cselekedetek által; de csak ritkán, lassan, és
nehézséggel. Az istenesek ellenben sokszoros, magas, és gyors
roptekkel emelkednek Istenhez. Szóval: az istenesség nem egyéb,
mint bizonyos szellemi éberség és elevenség, melly által a' sze
retet az ö tetteit mihennünk, vagy mi azokat benne, kész és benső
hajlamrnal viszszük véghez. Valamint tehát a' valódi szeretet' föl
adata, minket arra birni, hogy az Istennek minden parancsolatait
átal án és egész terjedelmökben betöltsük: ugya' valódi jámbor
ságnak is az tulajdonsága, hogy minket azoknak egész készség
gel és szorgalmas leljesitésére ösztönöz. Ugyanazért az sem jó
nak, sem istenesnek nem nevezhető, ki Istennek minden paran
csolatait meg nem tartja. :l\ierthogy jók lehessünk, valódi szere
tettel, hogy pedig Istenesek. a' szeréteten kivül még nagy ele
venséggel és készséggel is kell a' szeretet' cselekedeteinek tel
jesítésében birnunk.

De az istenesség azon kivül, hogy minket az Isten' valamen
nyi parancsainak megtartásában készekké 's buzgókká tesz, még
többet is eszközöl. Minihogy t. i. ez, az igaz szerétetnek Lizo
nyos fokában áll; ennél fogva még arra is késztet , hogy kész,
hajlandó szivvel annyi jót tegyünk, a' mennyit csak birunk ; bár
ha e' jó cselekedetekre nem épen köteleztetünk is, hanem azok
csak tanácsoltatnak, vagy azokra csupán bensőleg ösztönöztetünk.
Az ember, ki bízonyos nyavalyából csak imént gyógyult föl,
mozog ugyan, mennyíre mozogni kénytelen; de csak lassu, ne
héz léptekkel. Szintigy van a' dolog az igazságtalanság' utjáról
megtért bünössel is; ö is csak annyira halad, mennyire Isten pa
rancsolja, 's e' mellett lassan és nehezen, mindaddig, valamíg az
istenességig eljut. De akkor, hasonlólag az egészséges ember
hez, nem csak jár, de fut is az Isten' parancsalnak ösvényén; sőt
keresztül is szökik rajta, 's megfutja az evangeliomi tanácsok és
mennyeí ihletések' ösvényét. Végre az istenesség és szeretet
csak ugy különböznek egymástól, mint n' láng a' tüztől. A' sze
retet lelki tüz, melly ha igazán lángra gyul, istenességnek mon-
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datik; 's igy az istenesség a' szeretet' tüzéhez csak a' lángotadja :
mi által a' szerétet nem csak az isteni parancsok' teljesitésére
nézve, de egyszersmind az égi ihletések', és evangeliomi taná
csok' gyakorlatára nézve is készszé 's buzgóvá válik.

OKTATÁS VIZKERESZT UTÁNI II. VASÁRNAPRA.

A' mise-kezdetben az egyház mínden teremtményt meghív,
az Istennek, egyszülött fia' megtestesüléséért adandó hálára.
"Az egész föld imádjon téged, és énekeljen néked; dalokat,
zengjen a' tc nevednek , Magasságbéli ! Orömkiáltásokkal vigan
tiszteljétek Istent földnek minden lakosi; énekeljetek nevéuek
dicséretet és dícsöitést.f (Zsolt. 65.) Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Örök mindenható Isten I ki a' mennyei és földi dolgokat egy
formán kormányozod és intézed: hallgasd meg kegyesen néped
nek esedezését , 's add meg a' te békédet napjainkban. A' mi
Urunk Jézus Krisztus által 'stb,

Leczke. (s•. Pálnak Róm. irt le". 12, 6-16.)

Atyámfiai! különbözö ajándékaink vannak, akegyelem sze
rínt, melly adatott nékünk; azért a' jövendőmondás attól, a' ki
azzal bir , gyakoroltessék , a' hitnek mlnémüsége szerint. Ki
nek hivatala az egyházi szolgálat, az a' szolgálattal ; a' tani
tó, a' tanítással jól foglalatoskodjék. A' ld int, buzgón intsen ;
a' ki segedelem-pénzt oszlogat , azt egyenes-szivüséggel tel
jesítse; a' ki elöljáró, szorgalommal forgolódjék ; a' ki máson
könyörül, az ezt vidámsággal teljesítse. A' szeretet a' tettetéstől

ment legyen; gyülöljétek a' gonoszt; ragaszkodjatok a' jóhoz,
az atyafiui szerétet által egymás iránt kölcsönös szivességgel
viseltessetek; a' tisztelet- adásban egymást megelözzétek. Kö
telességetek' teljesítésében restek ne legyetek; lélekben buz
gók legyetek; az Urnnk szolgáljatok; a' reménységben örö
met leljetek ; a' háboruságot békeségesen türjetek ; az imád-
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ségban állhatatosak legyetek; a' szenteknek szükségökben ada
kozzatok; vendégszeretetet gyakoroljatok. Áldjátok azokat, a'
kik titeket üldöznek; jót kivánjatok nekik, és ne átkozzátok
öket; örüljetek az örülőkkel, és sirjatok a' sirékkal , egyenlő

értelemmel legyetek egymás közt; kevélyen ne vélekedjelek
magatok felől: hanem alkalmaztassálok magatokat az alázato
sokhoz.

Ma gy a r á z a to Sz. Pál e' leczkében arra int minden lte
resztényt, hogy Isten' ajándékít , mellyekkel íelruháztntott , jól
használja. Ha valaIdre hivatal bizatott, az abban ugy járjon el,
hogy Isten előtt is számot adhasson róla. Különösen pedig a' fe
lebaráti szeretetre is int az apostol minket , mellyet hogy fen
tarthassunk, •oz irgalmasság' cselekedeteire buzdit, millyenek :
vándoroknak szállást adni, azokon, a' kik szerentsétlenség , vagy
igazságtalanság állal vagyonukat elvesztették 'stb., alamizsnával
segíteni; valamint arra is, hogy felebarátink' jó állapotján szint
olly örömet, szerencsétlenségökön pedig olly résztvevő szomo
ruságot érezzünk, minöt tulajdon szerencsénk- vagy szerencsét
lenségünkben szoktunk érezni.

Mellyih a' legjobb Buhöz a' felebaráti uBret,t' fentartálárCJ?

Az alázatosság; mellynél fogva, magunkat másoknál többre
nem becsüljük, 's mások' jó tulajdonait, elsöségeit szivesen elismer
jük. Ez erény eszközli azt is, hogy mindenki iránt megelőző
tiszteletlel viseltessünk; mindenkivel jóakar6lag és nyájasan bán
junk. Ez által a' béke fönlartatik : mig a' kevélyek, kik közt
egyik mindég jobb akar a' másiknál lenni, folytonos czivakodáa
és ellenségeskedésben élnek. (Példabesz. 13, 10.)

Erkölcsi tanttás az elöljárókra nézve.

Szigoru itéletet várhatnak azok Istentől, kik a' hivatalokat
egyedül csak a' nyereség' kedvéért keresik , és azokba magukat
befurják, akár birnak az azokhoz megklvántató ismeret- és
ügyességgel, akár nem; vagy ha csakugyan képese k is azoknak
megfelelni, kötelességeik' teljesitésével nem igen törödnek ; sőt
talán inkább mindent csak az adományok és jutalmak szerint tesz
nek, és intéznek. Az illyenekröl Isten már lsaiásnál is (1, 23.)
panaszolkodik, midön igy szól Izrael' népéhez: "Fejedelmeid (bi
ráid) hitetlenek, és orzök' társai (kik szabadságot vesznek ma-
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guknak mások' elnyomása- és kizsarolására). Mindnyájan sze
retik az ajándékokat, és jutalom után szomjaznak; az árva' ré
szére nem szolgáltatnak igazságot, 's az özvegynek ügye nem
jut el hozzájok." De jaj nekik! rögtön és gyorsan elérendem öket,
's a' legszigorubh ítéletre vonandom. (Bölcses. 6, 6.)

F o h á s z. Add malasztodat oh Isten l hogy sz. Pálnak az
alázatosság- és szeretetröl szóló tanítását, akaratod szerint hiven
betöltsük; hogya' szükölködőkönkönyörüljünk ; embertársaink
fölé ne emelkedjünk; hanem az alant lévőkhez is leereszked
jünk : hogy egykor velök együtt az egekben fölmagasztaltatni
méltöknak találtassunk.

Evangeliom. (Sz. János 2, 1-11.)

Az időben menyegző lőn Galileának Kána nevü váro
sában, és Jézusnak anyja is ott volt. Elhivaték pedig Jézus
is tanítvanyíval együtt a' menyegzőbe. 'S elfogyván bo
ruk, monda Jézusnak az ö anyja: nincs boruk. Monda neki
Jézus: lUi közöm nekem és neked ahhoz asszony? Nem jött
még el az én órám. Monda az ő anyja a' szolgáknak: va
lamit nektek parancsoland , megcselekedjétek. Vala pedig
ott a' zsidóknak szokásban lévő tisztulásukra hat kőveder
helyezve, mindenik két vagy három mértékü, 'S monda ne
kik Jézus: töltsétek meg a' vedreket vizzel ; és szinig teli
tölték azokat, Es parancsolá nekik Jézus: meritsetek im
már, és vigyétek el a' násznagynak; és oda vitték. Hogy
pedig megizlelé a' borrá lett vizet a' násznagy: (nem tud
ván honnét volna; de a' szolgák, kik a' vizet meritették, jól
tudták;) magához szólitá a' völegényt a' násznagy, és
mondá neki: Minden ember először a' jobb bort teszi föl,
's miután eleget ittak, adja a' gyengébbet ; te pedig a' jobb
bort tartottad mindeddig. Ez vala az elsö csudatét, mellyet
cselekedett Jézus a' galileai Kánában; és kinyilatkoztatta
dicsöségét; azért tamtványai hivének ő benne.

Mi okból értes it minket a' (elöl is az evangeliom, hogy Jézu!
édes anyjával, 's tanitványival együtt ott colt a' lakodalomban?

Ez által értésünkre adja, l-öl': Hogya' jegyeseknek isten-
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félö embereknek kellett lenniek; mert Jézust, annak anyját, és
tanitványait is meghivták a' lakodalomba, 's ezek a' meghivást
elfogadták. Ebből tanulhatják a' [egyesek, hogy ha az Isten' ál
dására szert tenni kívánnak, tiszta élet és buzgó imádság által kelJ
magukat arra érdemesekké tenniek, hogy Jézus menyegzőjöket
lelkikép meglátogassa; és hogy azt nem a' haszontalan költe
kezéssei és pompával, hanem Krisztus' jelenlétével, 's a' jegYi
sek' és minden jelenlévök' erényességével kell kitüntetní és meg
szentelni, Mivel pedig ez, fájdalom! igen ritkán történik, azért
láthalni olly sok szerencsétlen házasságokat. Átalában minden
nagyobb fontosságu foglalatosságainkban. nevezetesen valameily
életmód' választásakor, szükséges Krisztus Urunkat meghivnunk,
hogy az ő áldását, malasztját, és segedelmét nyujtsa. - De az
evangeliom ez által 2-Ol': arra is int minket , hogy szabad vi
gadnunk is, csak örömeink a' keresztény alapelvekkel ne ellen
kezzenek, és se magukban vétkesek. se pedig bünre vezetők ne
legyenek.

Miért gondoskodott Mária a' jegyesehről , midőn boruk elfogyott ?

Mert ő az irgalmasság' anyja l és kegyes szivü szószólója
minden bánkódók- és elhagyottaknak, a' kik istenfélők. Tanulhat
juk ebből, hogy ha magunk nem vagyunk képesek embertársa
inkon segíteni, legyünk legalább az ollyanoknál értök telt köz
benjárásunk által segitségökre , kik azt megtehetik ; valamint
azt is, hogy saját szorultságainkban is forduljunk az irgalmasság
nak eme' szerétetteljes anyjához. Láthatjuk az evangeliomból,
milly gondosan őrködik ö az emberek' fogyatkozásai fölött 's mint
segit még az anyagi szükségeken is, isteni Fiánál tett közbenjá
rása állal, még ha a' szükséget szenvedök nem folyamodnak is
e' végett hozzá. Mennyivel inkább fog közbenjárása állal segi
teni rajtunk, ha szellemi szükségeinkben hozzá folyamodunk, és
hathatós közbenjárását h.zodalmasan kérjük I

Miert mondá Krisztus hláriának: Mi hözom nekem és neked ah
hoz asszony?

Ezzel azt akará mondani: Oh anyám! e' tekintetben te nem
vagy anyám, hanem csak mint valamolly idegen asszony; miu
tán tőled csak emberi természetemet kaptam, de az Istenséget
nem. Az én Istenségem ugyan e' csudát végbeviendi, de nem
a' te, és a' rokonok' kivánsága szerint, hanem az én mennyei
Atyám' aknratjához képest teendem azt meg akkor, ha az erre
általa rendelt idő meg fog érkezni. Ez pedig még most nincs je-
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Jen. Mivel a' hiány még nem olly átalános és elismert, hogya'
jelenlevök a' történt csudát eléggé méltányolni tudnák, és ben
nem hinnének.

Jliért mondá Má"ia a' nolgáknak: Valamit nektek parancso
lana, megcselekedjétek?

Mert teljes bizodalmat táplált az iránt, hogy Jézus a' meg
igért csudát nem sokúra véghezviendi: mi csakugyan meg is
történt. A' boldogs. szüz' kérésé tehát nem ugyan tüstént, de
mégis rövid időn beteljesedett, mikor t. i. ez az Isten' rendelé
sével megegyezett. Igya' mi kéréseinket is nem mindenkor hall
gatja meg Isten azonnal; de tartsuk meg mi is, mint Mária, illy
esetekben, Isten iránti bizodalmunkat: ki rajtunk bizonyosan se
gíteni fog akkor, midőn annak ideje elérkezendik. - Az egész
evangeliomi elbeszélésből gyönyorün kivíláglik Jézusnak szüzies
anyjához viseltető szeretete is. Bár ne volna az egész világon
olly fiu, vagy leány, kik ha Jézusnak ezen gyermeki szeretetét
elnézik, magukat annak ellenkezőjéről, a' szülöik iránti háladat
lanságröl, szeretetlenségröl 'stb. kénytelenek vádolni, 's vétkes
és büntetésre méltó voltuk fölött keserű könyeket hullatni.

Mit jelent a' bor' hiánya ~

Némolly irás-magyarázok szerint, szellemi értelemben véve,
jelentheti a' házasok közti szeretet' hiányát, melly többnyire je
lentkezni szekott azoknál, kik egyedül pénz, külszépség 'stb. miatt
házasodnak ; vagy pedig- már házasságuk előtt is vétkes viszony
ban álltak egymással. Ezek kérjék buzgón Istent, hogy bűneiket
bocsássa meg; és azon legyenek, hogy összekelésök' alkalmával
táplált rossz szándéliaikat változtassák meg: haugyan akarják,
hogya' bor, vagyis szeretet' hiányát Isten náluk is pótolja.

Miért parancsolja Krisstus , hogya' bort a' násznagynak "i
gyék?

Hogy azt a' násznagy megízlelje, 's a' véghezvitt csuda fe
lől bizonyságot tehessen, és azt nyilvánilhassa ; valamint azért is,
hogya' rend föntartassék, és a' vendégek a' borral vissza ne él
jenek: mivel e' végre valának a' násznagyok rendelve. Ha e'
szavaknak: .kik! jó bort ád előbb, és csak később a' rosszabbi
kat" szellemi értelmet akarunk tulajdonitani, ugy azt mondhatjuk,
hogya' világ eleinte ugyan a' kéjek' édes borát nyujtja, de l{é
söbb a' folyvást furdaló lelkisrneret' keserű epéjét; Isten ellen
ben az ö választottjainak először a' viszontagságok' keserü po-
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barát nyujtja, de később a' vigasztalásnak édes borát adja már itt
a' földun, 's az örökké tartandó örömök' poharát a' tulvilágban.

Bu zd u I a t. On édes Jézusom! kész vagyok tetszésed sze
rint e' földön inkább a' szornoruságok' keserű poharát, mint a'
kéjek' édes borát ízlelni; csak engedd, ho~y egykor méltöna k
tarlassam a' tulvilágon részt venni választottaid' örömében l

OKTATÁS A' nÁZASSÁG' SZENTSÉGÉRÖL.

S:r.entség-e a' házasság?

Igenis, mivel az igaz hitü egyház azt, a' sz. atyák' tanu
sága szerint, az apostolok' Idejétől fogva egész mai napig, min
denkor szeniségnek tartotta; mit nem tehet vala, ha a' házasság
Krisztus által szentségi méltóságra nem emeltetett volna.l\'li több,
szent Pál azt még n a g y szentségnek is nevezi; (Erez. 5, 32.)
mert Krisztusnak az egyházzali elválhatatlan összeköttetését jel
képezi.

Millyen malaszt adatik e' szentségben?

E' szentségben szükséges malaszt adatik, t-ör: A' házas
sági hűségnek sértetlen megtartására. 2-or: A' gyermekek' ke
resztényi nevelésére. 3-or: A' házassági állapotban ki nem ke
rülhető viszontagságok' türelmes elviselésére, 's az egymássali bé
kés eg-yütllllkásra. 4-er: A' kölcsönös épület, és lelki üdvösség'
munkálásának elösegltésére. l\Iindezel\re nézve igen nagy szük
ségök van a' házasoknak az Isten' malasztjára , 's nélküle terhes
kötelességeiket vagy igen nehezen, vagy épen nem is teljesi
tendik, mind maguk', mind magzataik' lelki üdvösségének legna
gyobb kárára.

Mi a' ku/só jele a' házasság' szentségében adott malasztnak?

E' szentség' malasztjának külsö jele a' [egyesek' kölcsönös
megegyezése, és a' papi áldás. *)

Mil/y készület szükséges hossá, hogy valaki e' szentség' malaszt
jára méltó legyen, és abban réssesulhesses: ?

A' legelső és legjobb előkészület erre nézve a' jámbor és
tiszta élet, 's a' Szentléleknek buzgó segítségül hívása, hogy az

*) Trident. S)'Dod, sell. 2~. cap, 1.
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embert Iölvílágosítsa, és megismerni engedje, ha van-e hivatása
ez állapotra, vagy sem. A' második pedig, hogya' választásnál
ne' egyedül a' szépségre és gazdagságra, de mindenek elült és
föleg arra nézzen, hogy házastársul egy jó keresztényt nyerjen.
Végre a' harmadik és legközelebbi előkészület, a' lelkismeret'
megtisztitása, teljes, és (ha még ekkorig nem történt) általános
gyónás, ugy szinle az Oltárf-szentségnek vélele állal. Azonkivül
a' jegyesek megesküdtetésökkur a' sz. misét Iegnagyobbjajtatos
sággal és különösen a' végre hallgassák, hogy az Isten malaszt
ját nyujtsa nekik , ez uj állapotjoknak istenes elkezdésére, 's a'
velejáró kötelességeknek mindenkor hű teljesítésére.

Honnan származik a' sok szerenceétlen házasság?

Onnan, mert sokan a' házasság' utjára semmi más, hanem
csak a' bünös élet és gonosz tettek által készülnek, a' vétkezés
ben egész házasságukig folyvást megmaradnak , Js enuél fogva
mindig érvénytelenül és szentséglöröleg gyónnak, talán maga az
esketés elölt is; azonkivül csupán érzéki, vagy világias tekinte
tekből házasodnak, arra pedig legkevesbbé sem gondolnak, hogy
Istenhez fölvilágosillalás-, malaszt- és áldásért könyörögnének;
az esküdtetés' napján, minden kellö készület és ajtatosság nélküli
hangulattal lépnek a' templomba, 's még olt is könnyelmű maguk
viseletével hotrányul szolgálnak, 'stb, Csuda-e azután, ha az illy
jegyesek n' házas életben Isten' áldáséval és malasztjával nem
birnak ; miután magukat arra olly igen érdemetlenekké tették?

llliél't rendelé Isten a' házasságot?

Hogy az emberi nem föntartassék, és a' tisztátalanság' büne
eltávolittassék ; de egyszersmind azért is, hogya' házasok e'
földi élet' terheinek elviselésében egymást kölcsönösen segitsék,
's az erényességben tökéletesítsék. Azonkivül a' házasság arra
is legbiztosabb eszköz, hogya' gyermekek becsületesen nevel
tessenek és minden jóban, nevezelesen a' hildolgokban czélsze
rüen tanitlassanak. Azok tehát, kik a' házasságban csak a' tes
tiség' kielégítését keresik, és illy módon az Istent szivökhől ki
zárják, nagyon vétkeznek, 's az ördög' hatalmában vannak. (T6b.
6, 17.)

Mil/y szándékkal kell házasságra lépni?

Azon szándékkal, hogy az emlitett czélokat, mellyekre néz
ve a' házasság rendeltetett, hiven teljesitsuk. Ha minden jegye
sek illy m6don lépnének házasságra, akkor az bizonyára szent,
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Istennek tetsz ö, 's rájok nézve áldott lenne, 's teljesednének raj
tok sz. Pálnak ama' szavai, mellyeket (I. Timoth. 2, 15.) a' há
zasságban élő ajtatos asszonyokról mondott: "Az asszony gyerme
keivel együtt, mellyeket szül és nevel, üdvözül, ha a' hitben, és
szeretethen, szent és szelid jámborságban állhatatos marad."

Mi végre hirclettetnek ki az eljegyzettek a' templomban? •

Azért, hogya' netalán köztük fönforgó házassági akadály,
ugymint a' vérség és lelki rokonság, sógorság, vagyakármilly
más akadály kitudassék. Es mínden, ki efféle akadályt tud, kö
leles azt a' plébánosnak bejelenteni.

Miért áldatnak meg a' pap által a' jegges6k ?

Hogy ök, haugyan valamelly halálos bünnel azt önmaguk
nem akadályozzák, Istentől az egyetértés, egészség' 'stb. kegyel
mét, föleg pedig azon malasztot nyerjék, miszerint a' házas élet'
terheit békével viseljék, és magzataikat keresztényileg neveljék.

Miért nyujtanak a' jegyesBk egymásnak ksut. a' pap él két tanu
előtt Y

Ez által ök Isten és egyháza előtt szövetségre lépnek, hogy
egymáshoz egész éltökben hük maradnak, és készek, az élet'
minden viszontagságaiban egymásnak segédkezeket nyujtnni.

Mi végre uohott u. mile is tartatni al esketési annepély' alkal
mával!

Azért, hogya' házassági kötés maga az uj-szövetség' vér
o nélküli áldozatával erősittessék meg, és· tétessék föloldhatlenné.

Mit kell a' házasoknak esketés után tenniök?

Térdre borulván, adjanak egész alázattal hálákat Istennek
mindazon kegyelmekért, mellyeket nekik e' szentségben nyuj
tott; illy szókkal: ,Erösitsd meg Uram! mit malasztoddal ben
nünk munkáltál ; hogy azt, a' mit sz. szined elött fogadtunk , a'
mi urunk Jézus Krisztus' eljöveteléig megtarthassuk.' Es hogy
mindezt valóban meg is tarthassák, emlékezzenek meg gyakran
ama' kötelességekre , mellyeket nekik a' pap, összeadatásuk
elött megmagyarázott, és amaz intésekre, mellyeket az ál
dás' alkalmával nekik adott. Ezek szent Pálnak az efezu
siakhoz irt leveléből vétettek (5. fej.), hol t. i. arra tanítja a'
házasokat, mint viseljék magukat egymás' irányában; 's e' végre
nekik példányul Krisztusnnk egyházavali összeköttetését, és írán
tai szerétetét állítja elejekbe. A' férflaknak azt mondja, hogy: fe-

11
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leségeiket akkép sseressék, mint Krisztus szereti egyházát, mely
lyért önmagát kész volt a' halálra is adni: míböl következik,
hogy u' férjek feleségeiknek minden nyomoruságaikban, egész
halálig segítségül legyenek, és velök ne mint cselédek-, vagy
még ezeknél is alábbvalókkol bánjanak. Az asszonyoknak el
lenben parancsolja szent Pál, hogy férjeiknek mint gyengébbek,
minden nem-tiltott dolgokban engedelmeskedjenek, mint az egy
ház engedelmes Krisztusnak ; mivel a' férj, feje feleségének, mint
Krisztus is feje az anyaszentegyháznak. Nincs is az asszonyokra
nézve (mint ezt a' tapasztalés hízonyitja), biztosabb eszkös, fér
jeik' szivét megnyerni, 's állandó nyugalomban, egyességben és

-megelégedésben élni, mint szereteUeljes engedelmességök és
szolgálalra kész szeretetök: valamint ellenben mi sem idegeniti el
annyira férjeiket, és semmi sem szül hamarább elégedetlenséget,
mint a' gőgös és parancsolgató magaviselet. lUondja továbbá sz.
Pál, hogy 8' férfiak feleségeiket ('s igy az asszonyok is férjei
ket) akkép szeressék, mint saját testöket; mivel a' házasok mintegy
egy testet képesnek: "És lesznek ketten egy testté. 'S valljon ld
az, n' ki tulajdon testét gyülölné 's hecstelenitené? 's nem inkább
lehetőleg ápolná" ? Milly kegyetlenül, botorul, és igazságtalanul
cselekesznek tehát azon házasok, kik a' helyett, hogy egymást
szeretnék és egymás' jóllétéröl gondoskodnának 'stb., egymást
halálosan gyülölik, ingerlik, becstelenitik, a' magukétől is meg
fosztják, rágalmazásaikkal egymást lealacsonyítják, jó hiröket
kölcsönös en sárba tapodják és megsemmisítik I . . .. Az illye
nek azt nem is veszik észbe, hogy ezzel csak maguknak ártanak.
A' ld házastársát gyülöli és becsteleniti, az csak önmagát gyü
löli és becsteleniti ; valamint az is, ki házastársát szereti, sz. Pár
tanítása szerint , csak önmagát szere Li. Azért a' házasok köztí
egyesség és szeretet' föntártására mí sem szül,ségesebb,. mint ,
hogy közös gyarlóságaikat, fogyatkozásaikat és hibáikat béke
türéssel viselj él" egymást kiméleltel és barátságosan utba iga
zitsák, viszontagságaikat, inségöket és hajaikat, a' meanyire le
het magukban tartsák, és egyedül Istennek panaszolkodjanak, ki
csal, is egyedül segíthet. A' türelmetlenség, czivakodás, és pa
naszolkodás csak nehezíti a' keresztet, és a' bajt sulyosbitja.

Iru á d 8 á g.

Legkegyelmesebb Jézus I ki 8' kánabeli menyegzöben a'
házasság' rnegtisztelésére , a' viznek borrá változtalása által az
elsö csudateLtet mivelted, 's általa isteni hatalmadat k.inyilatkoz-
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tattad engedd kérünk, hogya' sz. házasság hiveid által tiszte
letben, és szentül tartassék meg, és hogy abban isteni félelem
mel és tisztességesen akkép éljenek hogy mind magukat, mind
pedig magzataillat holdogítsák. Amen.

OKTATÁS A' VEGYES-HÁZASSÁGOKRÓL I).

Mit kell megJegyeznünk a' vegyes-házasságolrról, vagyis ollya
nokról. mellyekben az egyik fél katholikus, a" másik pedig nem az?

Azt kell róluk megjegyeznünk , hogy azok, ha különben
semmi más bontó akadály sem fordul elö, igazi 's érvényes há
sasságok, 's azért mint minden valódi házasság, fölbonthatlanoh.
De mégis a' kathelika anyaszentegyház rosszalja azokat, és bi
zonyos esetekben vétkeseknek is nyilvánitja.

Miért rosualia tehát a' hatholiha anyasz.entegyháa aa illy há
sasságokat ?

Rosszalja föleg azon veszedelemnél fogva, melly az illy
vegyes-házasságoknál, a' katholikus félt, 's annak gyermekeit,
mind hitökre, mind lelki üdvösségökre nézve fenyegeti.

,S olly nagy-e valóban e' veuedelem?

MilIy nagy legyen az, már csak a' következőkből is kitűnik.
1-ör: lUi magullat n' h á z a s o k a t illeti, egyike legszen
tebb kötelességeiknek az, hogy kölcsönös tökéletesítésökön min
den erejekböl közremunkálkodjanak, Azon kell tehát lenniök,
hogy az üdvösség' ösvényén egymást gyámolitsák, 's az egyik
fél' lelki üdve a' másik' gondoskodásának tárgya legyen. E' kö
telesség' teljesitése azonban az olly házasokra nézve, kiknek ér
zelmeik a' különhöző hitvallás által szétválasztvak, fölöttébb ne
hézzé válik; miután még csak az ezen ezéihoz vezerö' eszközök
ben sem egyeznek meg': minthogy azt, mi az egyik elölt lelki
üdvösségének elnyerésére szükségesnek látszik, a' másik fölös-
legesnek, vagy épen babonás dolognak is nézi. .

Kölcsönös vallási befolyás nélkül, a' házasok' szellemi élete
és tökéletesedése nem eszkösölhető ; azonban e' kölcsönös val
lási befolyás j 6 t é k o n y n y á csak az egyforma hit, a' szentsé
gekben, 's a' templomi és magán-ajtatosságokbani közös részvét

l) KUllcbker után. (,'Die gelltjr~ten i~en, 3. m:ufI. !mien, 1842'.)
11*
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által tétetik lehetövé. '8 ez oknál fogva a' kölcsönös tökélete
sedést illetőleg, a' vegyes-házasságokban csak három eset gon
dolható: vagy közönyös mind a' két házasfél, 's mindcnik kö
veti saját meggyözödését, a' másikkal mitsem gondolván; vagy
pedig egybeolvasztják vallási nézeteiket, 's a' kettöböl egy har
madik ujat alakitnak, mellyben mindenki azt hiheti és teheti, mi
neki legjobbnak látszik; más szavakkal : vallási közönyösséghe
esnek, melly halála minden religionak ; vagy végre egyik fél a'
másikat saját vallására vonja. Hármas a' tátongó örvény, melly
nek szélén a' vegyes-házasságra lépö katholikus fél áll, ugymint :
a' házasok' egymás iránti hidegsége, a' vallási tekintetbeni b.ö
sönyösség, és hithagyás ; és fájdalom I igen is könnyen szokott
az egyik-, vllgy másiknak martalékává válni. Mellyík legyen
azonban e' három rossz közül a' legkisebbik, nehéz volna meg
határozni.

Valamint a' házasok képteleneit magukat a' vegyes-házas
sági életben kölcsönösen tökéletesiteni : ugya' házi 's nyilvános
8 j t ft t o s s á g o k a t s e m g y a k o r o l h a t j á k e g y ü t t. Min
denki előtt tudva van a"házi ajtatosságok' haszna, 's azoknak a'
családok' (ugya' házasok, mint ezek g-yermekei's cselédjei') er
kölcsisége- és jóllétére gyakorlott nagy befolyása. De ezen házi
ajtatosság' rendje egészen meg van zavarva, hol a' házasok nem
azonegy hitüek , következőleg nem is egy értelműek és érzé
süek. Igy például a' katholikus fél, imádságaihoz a' boldogságos
szűz, és szentek' segítségül hivását is oda csatolja, magára ke
resztet vet, és a' halottakért is imádkozik; holott ezekről a' nem
katholikus mit sem akar tudni, mivel öt erre vallása nem tanitja.
Már pedig valóban igaz katholikus szellemü ajtatosság nem lehet
a' szentek' segítségül hivása és azok' tisztelete, sem a' halottak
érti imádság nélkül. Igy tehát a' házasfelek' valláskülönbsége
még azoknak házi ájtatosságukat is megzavarja. Szintez áll, csak
hogy még nagyobb mértékhen , a' házasok' n y i I v á n o s á] t 8

t os s á g á r a n é z ve. Ezt illetőleg a' valláskülönbség még ak
kor is nagyon érezhető, ha mind a' két házas fél' ünnepei azon
egy napra esnek. De milly gyakran megtörténik, hogya' katho
likus fél ünnepet ül, melly felől a' nem-katholikus mit sem akar
tudni; mint ez például a' boldogságos szüz', vagy szentek' em
lékezetére rendelt ünnepeknél az eset. Azonban ha mingyárt a'
nem-katholikus fél színte megünnepelné is e' napokat, azért nincs
még a' bajon segitve. A' katholikus kath. templomát látogatja meg,
mig ellenben a' nem-katholikus saját imaházát. A' katholikus kö
teles az éven át többször járulni a' szent gyónáshoz, és Ur' asz-
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talához : mig hites társa felől igen is jól tudja, hogy ez a' bün
bánat' (penitenczia) szentségére mit sem ád , az Oltííri-s~f!ntsé
get illetőleg pedig hibás véleménynyel bir. A' katholikus, halot
tak' napján meglátogatja elszenderült testvéreinek sirj át , hogy
érettök imádkozzék; a' nem-katholikus pedig erről mit sem akar
tudni; a' katholikus köteles az anyaszentegyház által rendelt bőjti
napokat lelkismeretesen megtartani ; hites társa pedig ezeket bal
ga emberi rendeleteknek nézi. 'S igy vannak még több más aj
tatos gyakorlatok is, például körmenetek, (processiok,) bucsúja
rás-ok, mellyekhen a' katholikusnak részt kell vennie, de mellye
ket társa babonának, vagy legalább is haszontalan szokásnak
mond. Szóval, a' házasok vallási gyakorlataikbanmindenütt egy
más' utjában állnak. MilIy szomoru állapot ez rájok nézve!

.De a' dolgoknak emez állását még szerenesésnek le
het mondani, ha mind a' mellett, hogya' házasok vallási tekin
tetben egymással ellentétben állanak, legalább a' katholikus fél
vallása-, és egyházának hive maradna, annak tanitásához szoro
san ragaszkodnék, 's magát az egyház nyujtotta eszközökkel hi
tében edzené. Illy módon, ha nem élhetne is valóban boldogul
házasságában, legalább nyugottan várhatna annak a' halál általi
vég föloldatását. De fájdalom! nem mindenkor, sőt igen is rit
kán maradnak ök hivek vallásukhoz. Nagyon is gyakran érzi
magát a' katholikus fél, és sokszor maga a' protestans is amaz
állapotban, mellyet sz. János (Titk. jel. 3, 15.) e' szavakkal ir le:
"Tudom cselekedeteidet; tudom, hogy sem hideg, sem meleg
nem vagy. És vajha akár hideg, akár meleg volnál. De mivel
langyos vagy, és sem hideg, sem meleg: elkezdelek kihányni
számból. "

Azonban rendszerint a' kath. fél nem állapodik meg a' mln
den vallás iránti közönyösségnél ; mert ez állapot nagyon is visz
szás: hanem végre is kénytelen magát bizonyos vallásra elha
tározni; 's ezen elhatározás, a' tapasztalás' bizonyitása szerint
(mivel n' közönyös mindenkor a' könnyebbet választja), igen
gyakran a' kathelika hit' kárával történik; szóval, minden ve
g y e s-h á z a s s á g n á l, n a g y a' ves z é I Y a' k a t h o li ku g

félre, hogy hitét elveszti. 'S valóban minden, ki komo
lyabban vizsgálla azon vidékeket, mellyekben a' katholikusok o'
protestansokkal vegyesen élnek, tapasztalás által is bebizonyi
toltnak ismerendi el azon veszély' nagyságát, miszerint a' hitr.i
béke és család' nyugalma Igen sokszor csak a' katholikus fél' hi
tének föláldoztával vásároltethatík meg r
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2-or: Mi o' vegyes-hézasságbeli gyermekek' hitét,
é ÍJ Ie I k i II d v é t f e n y e g e t ö ves z é l Yt illeti, ez szintugy
igen nagy. Mert ha a' pretestans fél megigéri is, hogya' gyer
mekek a' kathelika hitben fognak neveltetni, félhetni mégis, hogy
ez nem fog történni; mivel fájdalom I a' tapasztalás hizonyitja,
mikép a' protestansok, kik illy igéretet tettek, a' házasság' megkö
tése után minden higondolhatö eszközöket fölhasználták, hogy gyer
mekeiket pretestans vallásban nevelhessék. De ha ez épen nem
történnék is meg, azért a' veszély a' vegyes-házasságböli gyer
mekekre nézve mégis igen nagy marad. Mert vagy azon eset
adja elö magát, hogya' j6 és szilárd érzelmü katholikus fél, csak
a' vallásához szinte szilárdan ragaszkodó protestans félnek sok
szoros ellenmondásai mellett viheli a' dolgot odáig, hogya' gyer
mekek a' kath. hitben kellőleg oktattassanak, és a' kath. egyház
által rendelt kegyszerekben részesHtessenek (minek kü vetkez
tében vagy fl' gyermekek' hite gyengül; vagy pedig elvesstik a'
szükséges és köteles tiszteletet, mellyel a' nem-katholikus szülö
nek is tartoznak: főleg, ha már a' katholika egyház felől némi
ismerettel, 's irántal vonzüdással birnak) : vagy pedig a' vallás
iránt atya és anya egyformán közönyösek; és igy már zsenge
korukban oltatik beléjek a' vallási közönyösség' elve: - vagy
végre 8' protestana fél titokban a' katholikus ellen müködik; mi
által a' gyermekek már ifju korukhan elkészittetnek a' kath, hit
től való egykori elszakadásra. ]\lindezen veszélyeknek ld van
nak a' vegyes-házasságból született gyermekek téve.

Milly okokna; rog~a kell még, az, emlitetteken ki~'Ül, a' hioeke: a'
tJegyes-háJauágról lebeuélni?

1-ör: Az egyformátlanság míatt, melly n' vegyes-házas
ságban a' felek közt fonáll. A' protestánsok ugyanis a' házassá
got fölbonthaténak tartják; azt bizonyos esetekben föl is bontják,
még pedig ugy ~ hogy az elváltak ujra megházasodhatnak ; a'
kath. egyház ellenben a' házasságot fölbonthatlannak nyilvánítja,
a' házasokat legfölebb is csak az ágy- és asztaltól választja el~ 's
a' házasságot többé egyik résznek sem engedi meg, ha csak a'
házasság egyik félnek halálával föl nem bontatík. Ebből termé
szetesen ft' kath. félre nézve némi bizonytalanság- és aggoda
Iomnak kell származnia, hogy o' pretestans fél öt el is hagyhatja:
melly esetben ez ugyan ujra megházasodhatík, neki pedig többé
házasodnia nem szabad. 2-or: A' vegyes-házasságokra nézve
fonálló kétség míatt, mellynél fogva nem tudhatni, ha valljon ré
szesülnek-e a' felek a' szentség' malasztjában, vagy nem? főleg
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azon esetben, hl' az illy házasságok egyház). engedmény nélkül
kötteltek ; 's mind a' házasfelek, mind pedig magzataik könnyel-o
müleg azon veszélynek tétetvék ki, hogy lelki üdvösségöket el
vesztendik. 3-or: A' botrány míatt, melly az illy házasságra lé
péssel, gyakran egész községeknek adatik. 4-er: Azon méltó ag
godalom miatt, mellyet ez által szülőiknek, testvéreiknek, roko
naiknak, de főleg lelkipásztoruknek okoznak, ki a' gondjára bi
zott lelkekről felelös.

Soha sem engedi-e meg a' kath. egyház a' vegyes-házasságokat?

Meg, de csak azon esetben, ha mind a' két nem beli gyer
mekek a' kath. hitben neveltetnek, 's e' fölött a' kath. félre néz
ve nem létezik előreláthatólag semmi veszély, melly hitét és lel
ki üdvösségét fenyegethetné.

Mit kell az ol/yan katholikusokról tartanun!t, kik gyermekeiket
proteItanI vallásban neveltetik ~

Ha csak egy az igazság, egy az igaz hit és egyház, 's ha
n' katholikus ugy, a' mint köteles, vallását egyedül üdvözitönek
tartja: akkor soha sem engedheti meg, hogy gyermelieinek bár
mellyike is más vallásban neveltessék; sőt inkább legszentebb
kötelessége a' katholíkusnak, minden nem-katholika személylyeli
házasságról eleve lemondani, ha amaz mind a' két nembeli gyer
mekek' kathelika hitben leendő neveltelésébe hele nem egyez.
Mert mint igaz katholikusnak meg kell tökéletesen győződve len
nie róla, hogya' Krisztus Jézus által alapított, 's a' Szentlélek'
vezérlete alatt álló kath. egyház azon kinyilatkoztatott isteni lant
hiven őrzi, 's azon kegyszereket osztogatja, melly tanhoz min
denkinek ragaszkodnia, 's melly kegyszereket mindenkinek hasz
nálnia kell, a' ld biztosan és rendes uton üd vösségét elnyerni
akarja. A' Krisztus Jézus által olly nyomatékosan ajánlott fele
baráti szeretetről szóló parancs továbbá minden katholikust an
nal, ohajtására 's minden szabad uton- és módoni eszközlésére kö
telez, hogy eme' tan mindenkitől elfogadtassék, és ama' kegy
szerekben mindnyájan részesittessenek. Ennélfogva semmi eset
re sem egyezhetik a' katholikus ollyasmíbe, a' mi által valaki
nek alkalom nyujlatnék arra, hogya' kath. igazság' ismeretére,
.'s ez által az örök életre ne juthasson. lIi ha már átalán véve is
igaz, mennyivel inkább áll, a' szülöknek gyermekeikhezi viszo-
nyát illetőleg? Miután u' kapocs, melly öket egybefüzi, sokkal
szerosabb azon átalánosnál, melly az embereket egybecsatolja ;
's épen e' saorosabb kapcsolatnál fogva méginkább kötelesek a'
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káros lehetne, 's azokat az igazság' megismerésében akadályoz
hatná. Semmi esetre sem adhatja tehát megegyesését a' kath. fél
valameíly házasságba, ha csak előbb mind a' két nembeli gyer
mekeknek kath. hitbeni neveltetése nincs biztositva; 's tilos és
vétkes minden afféle megegyezés, mellyben vagy mind a' két
nembeli gyermekek-, vagy azok' egy részének más vallásbani
neveltetése megengedtetik. Mihelyt a' katholikus lllyesmíbe be
leegyezik, azonnal tettleg mutatja meg, hogy ő akármi más in- .
káhh, mint katholikus, és nagyon vétkezik a' szülöi kötelességek'
legfontosbíka, t. i. azon kötelesség ellen, hogy minden gyerme
keinek lelki üdvéről legjobb szándékkal és lelkismeretesen gon
doskodjék.

Mit kell as ollyan katholikt4loknak, kik "egye'-háJallágra lép
nek, f6leg ajánlanunk?

1-ör: Hogy kérjenek Istentől erőt hozzá, miszerint sz. hi
tökhez szilárdul ragaszkodhassanak , és hogy gyakran ujilsák
meg erős föltételöket. e' szent hitben, Isten' kegyelmével élni, és
halni. 2-or: Hogy mind vallásukat, mind annak ssertartásaít,
mindig jobban ismerni törekedjenek; hogy azt minden megtáma
dások ellen sikeresen védhessék. 3-or: Hogy abban gyerme
keiket is buzgón taníttassák , vngy pedig önmaguk tanítsák.
4-er: Hogy sem guny és gyalázat, sem fenyegetődzés, vagy
kegyetlenkedés, de. még hízelgések, és több effélék által se hagy
ják magukat arra bíratní , hogy valamiben hitök- és egyházuk
tól eltérjenek, vagy pedig azt szertartásaiban, és rendeleteiben
gúnyolni hagyják, vagy épen megvessék, és hítöktől elszakad
janak. 5-ör: Hogya' protestans félnek a' kath. hit' irányábani
balítéleteit, fonák nézeteit eloszlassák, vele az igazságot meg
ismertessék, és öt minden tilos, vagy nemtelen eszközök' mellözé
sével, távol minden eröszaktól és mesterkélt rábesséléstöl, 'stb.
igazságos uton és módon a' kath. anyaszentegyháznak megnyer
ni iparkodjanak.

OKTATÁS VIZKERESZT UTÁNI III. VASÁRNAPRA.

M i s e k e z d e t: "Imádjátok öt Istennek minden angyalai!
Hallván ezt Sion örült, és Juda' városai vigadának. - Isten or
szágol, örvendjen a' föld, vigadjanak a' sek szigetek!" (Zsolt.
96.) Dicsöség az Atyának 'stb.
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Az egyház' imádsága.

Mindenható örök Isten I tekints kegyesen gyarl6ságunkra,
's terjeszd ki védelmünkre isteni fölséged' erös karját. A' mi
Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke. (Sz. Pál' Róm, irt lev. t2, t6-21.)

Atyámfiai! ne látszassatok önmagatok elött bölcseknek
lenni. Senkinek rosszat rosszal ne viszonozzatok : tisztessége
sen viseljétek magatokat, nem csak Isten, hanem minden ember
előtt is. Ha lehetséges, a' mennyire rajtatok áll, minden ember
rel békében éljetek. Önmagatokért bosszut ne álljatok szerelme
sim I hanem bizzátok a' fenyitö igazságot arra, a' kiről meg va
gyon irva: Enyim a' bosszuállás , én megfizetek, ugymond az Ur.
Ha tehát éhezik ellenséged, adj neki enni; ha szomjazik, nyujts
neki italt. Ezt cselekedvén, tüzes szenet gyüjtesz az ö fejére...
Meg ne győzettessél a' gonoszt61; hanem inkább győzd meg jó-
val a' gonoszt.

Mikor hagyja magát a' gonosztól meggyözetni az ember?

Midőn az ember minden kis megbántás által, melly öt éri,
rosszra hagyja magát ragadta Ini, és szivéhen azonnal a' hosszu és
visszafizetés' gondolatának ád helyet; mivel épen ez jele a' gyen
geség- és meggyőzetésnek. Valamint igen gyenge gyomornak
jele, a' nem emészthelés : ugy gyenge ember' jele az is, ha sértő

sz6t el nem viselhet. "Ha türelmetlen vagy, mondja sz. Ambrus,
meg vagy gyözetve; ha pedig türelemmel szenvedsz, g)'öztél."

Mit tegyilAk, ha bec.ületilnk meg.értetik ?

Mivel az Istennek saját képére teremtve, az Isten' fia által
megváltva, és a' Szentlélek' templomai vagyunk, 's az Isten' an
gyalaitól is szerettetünk; mivel mindegyikünk különös tehetsége
ket nyert az Istentől, 's azokkal az Isten' országában munkálku
dik: azért becsülhetjük, és tartozunk is magunkat megbecsülni;
e' megbecsültetést másoktol is követelve. ~Iit ha nem tennénk,
's minden ellenünk intézett bántalmat könnyeden vennénk: ebböl
az tetszenék ki, hogy méltöságunkat, mint Isten' fiai, vagy nem
ismerjük, vagy eléggé nem becsüljük; több vétkékbe is esnénk,
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mellyektöl méltöságunk' becsülése meg6v; 's minthogy a' ki ha
táskörét betölteni, kivált embertársait tanítani, utba igazitani, és
jobbitani akarjo, ezt becsültetés nélkül nem teheti: sok jót nem is
vihetnénk véghez. Innen következik, hogy ha becsületünk meg
sértetett , annak helyreállitását , törvényes uton kereshetjük.
Azonban ne gondoljuk magunkat minden szóval megbántottak
nak; ge ne nagyitsuk a' valódi sérelmeket. Ne adjunk azért helyet
szivünkben a' haragnak; hanem örizzük meg itt is a' felebaráti
szeretetet. Azért ne kivánjunknagy, és a' megbántóra nézve becs
telenitö elégtételt 'stb., különösen pedig magunk ne álljunk ma
gunkért bosszut. Hagyjuk a' bosszut Istenre.jei rólunk gondosko
dik, és a' hosszuállást magának föntartotta. Osz. Bernárd szerint
bizonyosan elégtételt fog a' rajtunk elkövetett méltatlanságokért
venni.

Tilos-e ennél fog'CG ellenilnknek G~on rosuat kiflánni, mellyd tJ
ki'Cán nékünk?

Bizonyosan az; mivel ez egyenesen ellenkezik Krisztus'
törvényével, ki Mát. 5., és Luk.6. fejezetében parancsolja, hogy
azoknak jót kivánjunk , kik nekünk rosszat kivánnak; azokért
imádkozzunk, kik minket gyülölnek és üldöznek.

Hogy gyüjthetünk ég& parauat ellenségünk' fejére?

Ha vele Istenért j6t cselekszünk; mivel a' jó tettek által
akkép szégyenittetnek meg és kinoztatnak ellenségeink, mintha
fejökre égő parazsat raknánk ; mídön t. i. kénytelenek látni, hogy
a' méltatlanságok, mellyekkel minket megharagíthatni reméltek,
nyugalmunkat nem zavarják, sőt még jóltévőikké is tesznek. Sz.
Ágoston is igy magyarázta a' fölhozott szavakat: A' szeretet' égő
parazsát fogod fejére gyujteni ; mert nincs, a' mi akkép ösztö
nözne a' szeretetre, mint 8' megelőző seivesség. Tanuld tehát
Krisztus' és a' szentek' példéjáböl, a' rossztól magadat meggyö
zetni nem engedni; hanem inkább gyözd te meg a' jó által a'
rosszat, azaz: tégy jót azokkal, a' kik veled rosszat tesznek,
gyülölnek és üldöznek.

F ° h á s z. OhI bár követném sz. Pálnak az ellenség' sze
rétetéről sz616 tanítását, hogy mennyei Atyámnak gyermeke le
hessek, ki napját fölkelti a' jámborok- és gonoszokra, és esőt ád
az igazak- és igazságtalanokra. (Mát. 5~ 45.)
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Evangeliom. (Sz. Mát. 8, i -i3.)

Azidőben, mikorlejött volnaJézus a' hegyröl, követé öt
sok sereg. Es imeegy bélpoklosközelitvénhozzá, imádá őtet,
mondván: Uram! ha akarod, megllsztíthatsz engem. És ki
nyujtván kezét Jézus, illeté öt, mondván:Akarom! l isztuljmeg.
És mingyárt megtisztult az ö poklossága. És monda neki Jé
zus: Meglásd, hogy senkinek se mondjad ; hanem eredj,
mutasd meg magadat a' papnak, és add be az ajándékot,
meIlyet parancsolt lUózes, bizonyságul nekik. Midön pedig
bement volna Kafarnaumba, járula elejébe egy százados,
esedezvén neki, 's ezt mondván: Uram! a' szolgám ot~
hon inaszakadtságban fekszik, és szörnyen g)'ötörtetik.· Es
monda neki Jézus: én elmegyek, és meggyógyitom őtet, Es
felelvén a' százados, monda : Uram! nem vagyok méltö,
hogy hajlékomba jöii; hanem csak egy szőval mondjad, és
meggyógyul az én szolgám. Mivel ámbátor magam is ha
talom alatt levő ember vagyok, mégis vannak kormányom
alatt vitézek, és mondom ennek: menj el, és elmegy; és
a' másiknak: jer, és eljön; és szolgámnak: cselekedjed
ezt, és megcselekszi. Hallván pedig ezt Jézus, csudálko
zék, és az öt követöknek mondá : Bizony mondom nektek,
nem találék ennyi hitet Izraelben. Mondom pedig nektek,
hugy sokan eljönnek napkeletről és napnyugotról, 's lete
lepednek Ábrahámmal, és Izsákkal, és Jákobbal mennyek'
országában. Az ország' fiai pedig kivettetnek a' külsö se
tétségre; ott lesz slrás, és fogak' csikorgatása. Es mon
dá Jézus a' századosnak: menj el, és a' mint hittél, ugy
történjék neked. És meggyógyula a\ szolga azon órában.

Miért mondotta a' bélpoklos Krisztusnak: Uram! ha akarod,
megtisztithatsz engem?

Az~al tanusitá Krlsztusban, minta' világnak megigért Messiás
vagyis Udvözitöbeni hitét, ki öt, mint igaz Isten, egy szavával
meggyógyithatta. Tanulunk ebből, 1-ör: lsten' mindenhatósá
gában bízni , ki megsegit a' szükségben. (Zsolt. 45, 2.) 2-or:
Isten' akaratjában teljesen megnyugodni, ezen, vagy hasonló tar-
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taJmu szavakkal: .Uram! ha neked tetszik, ésnckemhasznos, ugy
add meg nekern ezt vagy amazt; vagy pedig tagadd meg azt tő
lem. Minden a' te akaratod szerint történjék Uram' I

Miért nyujtá ki Krisztus kezét, és miért érinté a' bélpoklost?

Ezt azért tette, 1-ör: hogya' jelenlévők meggyözödjenek,
miszerint az erő, mellyel a' beteg azonnal meggyógyittatott, töle
és nem mástól származott, 's hogy az ö akaratja, a' beteget meg
gyógyitani. 2-or: Hogy ezzel nekünk példát adjon az alázatosságra,
's a' szegény betegek iránti szereteire : hogy tanuljunk töle , a'
bénák- és nyomorodottaktól nem iszonyodni, hanem inkább azon
lenni, hogy öket szerétetteljesen ápoljukv's nekik mindenben se
gédkezet nyujtsunk. Oh hogy fognak ama' nagy napon Isten előtt
megállni azok,. kik most ft' szegény- vagy betegre még csak
nézni is írtöznak? I

Miért mondá Kriutus: Akarom, tisztulj meg?

Hogy mindenhatóságát nyilvánitaná, és megmutatná, mi
szerint neki minden alá van vetve. "Mondá, és mindenek lőnek;
parancsolá és teremtettek. (Zsolt. 148, 5.)

Jlliért parancsolá meg Jézus a' {ölgyógyultnak , hogy senkinek
se mondja, misserint általa gy6gyittatott meg?

Tanitani akart ez állal bennünket, hogy jó cselekedeteinket ne
hirdessük hiu dicséret' keresése miatt : nehogy ez által a' meny
nyei jutalomtol megfosztassunk. (Máté. 6.) Azonban oh milly
gyakran vélünk eme' tanítás ellen! miután semmire sem vágyó
dunk olly ígen , mint arra, hogy jó tetteink, még ha mégolly
csekélyek is, embertársaink által dicsértessenek és magasztal
tassanak.

llUért küldé Krisztus a' bélpoklost a' papokhoz?

1-ör: Hogy azok, kötelességök szerínt , Mózes' törvényé
hez képest ítéljenek róla,'s tisztának nyílvánitsák, és nekí megen
gedjék , hogy az emberek' társaságába ismét visszatérhessen.
2-or: Hogy megakadályozná öket az általa véghez vitt csuda'
ellagadásában; 's nehogy a' bélpoklos' meggyóg)lu1ását valami
másnak tulajdonitsák. 3-or: Tanítani akara minket, hogy 8' pa
pok' szavaira, nem pedig életökre ügyeljünk; 's öket még ak
kor is tartsuk tiszteletben, és szabjuk rendeleteikhez éltünket"
ha bár látjuk is, hogy nem Isten' akaratja szerint viselik magu
kat: mint ez a' zsidók' papjainál gyakori eset voll.



178

Miért parancsolá Jér.us a' bélpoklosnak • hogy áldozatot nyujt
son be?

Mivel ez lUózes' törvényében a' bélpoklosságtól megtisztul
taknak meg vala parancsolva, 's hogy mi is tanuljunk az Istentöl
vett jótéteményekért háláltat adni.

lilit tanulhatni a' századosnak szolgája felöli gondoskodásából ?

Tanulhatják ebből a' családatyák, hogy beleg cselédjeikről
gondoskodjanak , miszerint azok betegségökben ápoltassanak,
mindenek előtt pedig a' haldoklók' szentségeivel jókor elláttas
sarrak. Kereszténytelenség, sőt kegyetlenség és vadság, a' sze
gény cselédeket, ha megbetegesznek, a' háztól elüzni, vllgy nyo
morult fekhelyökön feküdni hagyni, a' nélkül, hogy rólok jobban,
,:agy talán csak ugy is gcndoshodnának, mint egy beteg ehröl.
Atalában egészen Itereszténytelen érzés' jele, a' cselédeket sze
génységök, vagy alacsony sorsuk mialt megvelni; miután azok
szintugy Istennek gyermekei, mint a' gazdagok, 's Kriszlus a'
szegényeket épen ugy megváltolta sz. vérével, mint a' gazda
gokat, 's a' mennyet nekik is megigérte.

Miért mondá Jézus: eljövök, és meggyógyitom öte t ?

Nagy alázatosságának bebizonyításárn, mellynek következ
tében, noha Isten, és minden uraknak ura volt, nem átallolt egy
szegény szolgához jönni. Krisztusnak ezen alázatossága sok gaz
dagot megszégyenil, kik átalják, és sokkal nagyobbaknak tart
ják magukat, hogy sem szoigajok' jólléteért bármi csekély fárad
ságot is magukra vállaluának.

Miért mondá a' százados: Uram I nem vagyok méltó, hogy hajlé
kombajöjj?

Mivel jól ismerte saját bünös voltát és csekélységét, Krisz
tusnak pedig fönségét és ístenségét ; 's azért méltatl annak tar
totta magát rá, hogy ez i.ozzá jöjjön. Innét azt tanuljuk, hogy aláz
zuk meg magunkat, különösen mikor az Ur' asztalához járulunk,
Jézus Krisztust magunkhoz veendök,

Miért mondá: mondd csak egy szóval, és meggyógyul az én
IZoigám?

Ezzel bebizonyitá a' felöli meggyőződését, hogy Jézus az ö
szolgáján egy szöval, és távollétében is segíthet. Ez által tehát
megismerte Krisztus' islenségét: sok kereszténynek adva rá pél
dát, hogy ne szégyeneljék Krisztusbani hitöket, hanem azt vall
ják meg mindenütt szabadon, és nyiltan.
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Mit jelentenek a' uázado,' t/jbbi na"ai?

Azol,kal mondaní akará: Ha nekem, mint fensőbb tekintély alá
rendelt embernek engedelmeskednek katonáim és szolgáim:
meanyível inkább fognak neked engedelmeskedni, és szavadra
távozni a' nyavalyák,ki mindenhato vagy, és kinek minden alá
van vetve? Tanulj ebből minden szükségedhen Isten' mindenha
tosága- és [óságában bizní, és Krisztusnak 8' te Uradnak akkép
engedelmeskedni, mint ezen szolgák uroknak engedelmeskedtek,

Mit jelent, hogy kelet- és nyugutról sokan jövendenek mennybe,
oa ország' gyermekei pedig ki fognak belőle záratni?

Ezt Jézus a' megátalkodott zsid6k miaU mondá , kik nem
hiLtek benne, 's tanítását elfogadni nem akarták. Tudnillik sok,
kelet, és nyugot felé lak6 pogányok elfogadván az evangelle
mot, a' szerint élendenek, és Ábrahám-, Izsák-, és Jákobbal
mennyei örömöket fognak élvezni: a' zsidók pedig, kik Isten'
fiai voltak 's leginkább i~nyelhették a' mennyországot, hitet
lenségök és más vétkeik miatt ld fognak belőle záratni, 's a' se
térségbe, vagyis a' pokolnak legiszonyubb kinjaiba, hol csak si
rás és fogcsikorgatás lesz, fognak vettetni. - Igy lesz ez azon
keresztényekkel is, kik nem élnek hitök szerint. Rettegj tehát,
nehogy te is az isteni malaszttal val6 közremunkálás' hiányá
ban, örökre elkárhozzál, és mások, kik azzal közremunkál
nak, helyetted mennyekbe vétessenek föl. Igyekezzél azért üd
vödet, félelem és rettegés közt elömozditani. (Filipp. 2~ 12.)

B u z d u l a t. Add oh vigaszteljes Jézus! nekem a' bél
poklos' hitét és bizodalmát, hogy mindenkor a' te mindcnhal6
ságodban bizzam, és mindenben a' te isteni akaratodra hagyjam
magamat. Nyujtsd nekem egyszersmind oh legalázatosabb Jézus!
a' százados' hilél és szeretetét , hogy éretted felebarátomat kö
nyörülelesen gyámolitsam, és ez állal a' te kegyességed- és ir
galmasságodra is méltó legyek.

Erkölcsi oktatás az isteni akaratban való megnyugvásról.

,Uram! ha a k a r o d.' (Mát. 8,2.)

Azok, kik valamint a' szerencse-, ugy szerencsétlenségben
is megnyugszanak Isten' akaratján, és nem akarnak mást, mint
a' mit Isten akar; ugy hogy, ugy sz6lván, egy szivök és egy aka
ratjok van Istennel, és mindent békével tűrnek, sőt helyeselnek
is, benne örömet és gyönyörüséget találván, mit az Isten reájok
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küld, rendel, vagy legalább megenged: azok már e' földön bir
jók a' mennyet 1). Illy embereket nem szomorit meg semmi baj
ás szenvedés, semmi viszontagság: mivel nellik az mind j6, mit
Isten, az ö legkedvesebb atyjok reájok mér, legyen az kellemes
vagy kellemetlen, tisztelet vagy megvettetés , szegénység, vagy
gazdagság, élet, vagy halál. Minden, mit Isten cselekszik, az Ö
akaratjok szerint van; mivel nekik nincs más akaratjok, mint 81.,

melly Istené: ld azért nekik mindent akaratjok szerint lesz; mivel
mást nem akarnak, mint a' mit ö akar. Islen az öt félőknek aka
ratjok szerint teend. (Zsolt. 144.) Ki ne ohajtana illy boldog á1
lapotot ? Pedig könnyu azt elnyerni: csak erősen higyük, t -ör :
Hogy minden, a' mi velünk történik, Istentül jön; ,m e r t n i n c S

s em mi r o s s z (mit tudnillik az emberelt rossznak tartanak ;
mi azonban, ha j61 használtatik, a' legnagyobb áldás' lmtfeje rá
jok nézve) a' városban? sőt az egész világon, mit az Ur
n e m t e tt vol n a~2). 2-or: Hogy minden, a' mi Istentől jön,
javunkra szolgál: mert , az mind j ö , mit az Ur cselek
s zik 3). A' legjobb Istentől, a' legfőbb [ötöl, j6nál egyéb nem
származhatik. Ki e' két nagy igazságra minden körűlmények közt
meg fog emlékezni, az bizonyára az Isten' akaratjával minden
kor meg lesz elégedve, és általa megvigasztalva ; nz háboritatlan
béke- és örömnek lesz részesévé: némi elöérzetével birva azon
boldogságnak, mellyben a' szentek a' mennyekben , az isteni
akarattal egyesitett akaratuk' következtében részesülnek.

Oktatás a' gazdák' és cselédek' számára.

Á' gazdák ne csak arról gondoskodjanak, hogy engedel
mes, hü, ssolgálatra kész és szorgalmas, - hanem egyszersmind
és még inkább arról, hogy jámbor, istenfélő, és Isten iránt en
gedelmes' cselédekkel legyen házuk ellátva: mert lsten bö ál
dást áraszt a' gazdékra jámbor cselédeikért. Igy áldá meg Isten
Lábánt a' jámbor Jákobért. (I. Móz. 30, 30.) Igy Putifár' házát is,
az igaz Józsefért. (I. M6z. 39, 5.) Azért jól ügyeljenek a' gaz
dák arra, hogy istentelen cselédeket ne tartsanak házuknál; mert
a' tapasztalás tanitja , hogy Isten sokszor megtagadja áldását a'
családoktól istentelen cselédeiliért , 's azokat iszonyúan bünteti:
leginkább azért, mivel 8' kereszténynek főkötelessége az erköl
csiséget és fenyítéket Lázában fenturfani ~ kivált ha gyermekei
vannak, kik' ártatlanságának az elcsábitáslöli megóvására van
Istentől hivatva.

I) S. Cbrysostom. hom. 20. in Mallh. - 2) Ámos 3, 6. - a) Márk. 7, 37.
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De mivel a' házi gazdáknak nem csupán maguk és övéik,
hanem cselédjeik' irányában is vannak kötelességeik, ezeket is
gondosan teljesítsék. Azért cselédjeiknek adják meg az illö dijt
és élelmet, munkáyal ne terheljék tul öket, betegségökben ne
lökjék el maguktól; kIVáltképen pedig az Isten' házába járástól
ne tartóztassák vissza, hanem inkább maguk ösztönözzék őket
erre: mindenkor azon levén, hogy jó példával menjenek elő
nekik, és üdvös intéseik által azon hibáktól is, mellyeket magu
kon láttatnak, élszoktassák őket. Nevezetesen ez utóbbit illető
leg, alárendeItjeik' üdvössége körül tanusitott gondoskodásuk ál
tal, azokkal nagy jól fognak tenni, 's az Isten' tetszését megér
demlendik.

A' cselédek a' százados' szolgáitól, kik neki egy szóra en
gedelmeskedtek, tanulják meg, mint kelljen nekik is szivesen,
szorgalmasan, és gyorsan teljesiteni mindent, mit nekik urok pa
rancsol; föltéve, hogy az nem tiltott, Hogy illy engedelmesség
hez szokjanak, emlékezzenek szent Pál apostolnak ama' szavaira
(Koloss. 3, 22.) "Szolgák! engedelmeskedjetek mindenben azok
nak, kik uraitok test szerint; nem csupán szemre szolgálván,
mintha egyedül csak az emberek' tetszését keresnétek ; hanem
szivetek' együgyüségében, isteni félelemből. Mindent, a' mit
teszlek, jó szivvel cselekedjétek; míntha az Urnak, nem pedig
embereknek szolgálnálok ; mivel tudjátok, hogy az Urtól fogjá
tok elvenni az örökség' jutalmát. Legyelek Krisztus' szolgái."
E' tanítást cselédek híven megtarlsátok ! Legyetek hivek és szor
galmasok: ovakodjalok a' házban okozható minden czivakodás
és visszavonástól , 's uraitok' hibáinak kiheszélésétől ; soha se
botránkoztassatok senkit, sem vigyázatlan, avagy istentelen be
szédek, sem és még kevésbbé, illyetén cselekedetek által; ne
vezetesen ne adjatok botránvra okot a' kisdedeknek. Hanem in
kább ugy szelgáljatok mindenben uraitoknak, mintha csak Isten
neli szolgálnátok. Ugy egyszer az Urtól a' jutalmat is elveendi
tek, és örökösei lesztek mennyeí boldogságának.
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OKTATÁS VIZKERESZT UTÁNI IV. VASÁRNAPRA.

Mi s e k e z d e t (mint az előbbi 'l)asárnapon).

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten' ki tudod, hogy olly nagy veszedelmek közt, mi
nőknek ld vagyunk téve, emberi gyarlóságunimái fogva meg nem
állhatunk: adj nekünk testi és lelki erőt, hogya' mit büneinkért
szenvedünk, segilségeddel legyözhessük. A' mi urunk Krisztus
Jézus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Róm. irt lef)o 13, 8-to.)

Atyámfiai!senkinek semmivel ne maradjatok adósak, egyéb az
egymás iránti kölcsönös szeretethen ; mert akl embertársát szeretí,
a' törvényt betölté. Mivel e' parancsolatok: ne paráználkodjál;
ne ölj; ne orozz; hamis tanuságot ne szólj; a' másét ne kivánd;
's ha mi egyéb parancsolat van, az mind ezen egy meghagyás
ban foglaltatik: Szeressed embertársadat, mint tenmagadat.
A' ld embertársát szeretí , az gonoszt nem cselekszik. Ugyan
azért, minden törvénynek teljesítése, a' szerétetben áll.

Hogyan kell sz. Pálnak ezen ssaf)ait érteni, hogya' ki felebarát
ját ssereti, betölté a' törf)ényt?

Sz. Agoston azokat igy magyarázza: A' felebaráti szeretet
nek az Isten' szerétetéből kell erednie, 's enneli azt megelőznie;

mert Istenért kell a' felebarátot szeretnünk, ha őt keresztényileg
és ugy, mint Istennek tetszik, akarjuk szeretni. Ki tehát az Istent
szereti , az megtartja a' négy elsö parancsolatot: mert ö hisz,
remél Istenben; Istent és szülőit tiszteli; és mivel felebarátját
szereti, a' többi parancsolatot is megtartja : mert a' szeretet, mint
sz. Pál mondja, visszatartja öt, hogy felebarátjának semmi rosz
szat se tegyen; azért nem öl, nem lop, nem ítél vakmerően,

nem beszél rosszat felöle, 'stb. következésképen az egész tör
vényt megtartja , mivel e' két parancsolatban az egész törvény
benfoglaltatik. (Mát. 22, 40.)

F o h á s z. Uram Jézus! öntsd szivünkbe a' szeretet' lel
két, hogy valamint te irányunkban teljesitetted a' szerelet' tör

12
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vényét, a' te kegyelmeddel azt mi is teljesithessük felebarátunk'
irányában.

Evangeliom. (Sz. Mát. 8, 23-27.)

Az időben, midőn Jézus a' hajócskába bément, követék
öt tanítványai. '8 ime nagy indulás lőn a' tengeren, ugy
~ogy a' hajócska elborittatnék a' haboktól;ő pedig aluszikvala.
Es hozzá járulván tanitvanyai, fölkelték őt" mondván: Uram!
szabadils meg minket; elveszünk. Es monda nekik Jézus:
mit féltek kicsiny hitüek? Akkor parancsolt a' szeleknek,
és a' tengernek, és nagy csendesség lőn. A' jelen volt
emberek pedig álmélkodának, mondvan : Kicsoda ez; mert
még a' szelek és tenger is engedelmeskednek neki?

Miért aludt Krisztus a' hajóban, mellybe beszállott ?

Kevéssel azelőtt Jézus mind szöval, mind pedig a' pogány
százados' szolgájának, 's Péter napának csudateljes meggyógyi
tásával igyekezett tanítványainak ö benne, mint Isten' igaz fiá
ban helyezett hitöket 's az irántal blzodalmukat megalapitani ; 's
most, a' nagy szélvész alatt, melly a' hajótvégveszélylyel fenye
geti, alszik, hogy e' hitöket és bizodalmukat megkisértse, és e'
kisérlet által mindínkább szilárditsa.

Miért dorgálá meg tanitványait, midőn fölkeltették, és segitségért
esdének?

Mivel ezen aggodalmuk által hitök, és bizodalmuk' hiányos
voltál tanusitották ; ha ugyanis erősen hitték volna, hogy ő Is
ten' fia, ugy azt is hinniök kellett volna, hogy ő rajtok aludva is
csak ugy segíthet, mint ébren. Az élet' veszedelmei és viszon
tagságai közt nyilvánitott csüggetegség és híslelküség , némi
bizodalmatlanság Isten iránt, mellyet azért ő igen rosszal. "Átlw
zott az ember, a' ki emberben bizik 's karjává halandót választ; 's
a' kinek szive Istentől eltér. Áldott ellenben az ember, ld az Ur
ra támaszkodik, és bizodalmát az Urban helyezi." (Jerem. 17,
5. 7.)

Mit kell aJ hajó és szélvész' példázata alatt értenünk?

A' hajó' képe alatt Krisztus' egyházát, de minden egyes
ember' lelkét is érthetni; a' szélvész alatt pedig azon kisértete
ket és üldözéseket, mellyeket az egyház bizonyos korszakokban,
a' lélek pedig naponkint kénytelen kiállni.
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Miért engedi meg az Ur, hogy egyházát kisértetek és üldöztetések
éljék?

t-Öl': Hogy az egyház' tagjai, kik mindaddig, valamig csak
e' földön élnek, a' gonosz ellen folytonosan vivni 's küzdeni tar
luznak, e' harczban hanyagokká ne váljanak; hanem mindenkor
vigyázzanak és fölfegyverkezve legyenek. 2-or: Hogy minél
több kísértetet, üldöztetést és szorong attatást kell nekik szenvednl
kivülről, annál buzgóbbali legyenek minden jónak gyakorlatában.
3-or: Hogy mindig jobhan sovárogjannk a' mennyei nyugalom
után; és 4-er: soha se feledjék, miszerint mindenben az Isten'
gyámolitására vagyon szükségök, ld a' maga egyházának egye
dül képes maradandó béllét és nyugodalmat adni.

hlilly zivataro!cat enged az Isten egyes emberekre jönni?

Ö minket belegségekbe, szegénység- és üldöztetéshe 'stb.
enged esni; a' világot kegyetlenkedni, a' sátánt dühöngeni, az
érzékiséget föllúzadnl hagyja ellenünk, 's mintegyalunni látszik:
hogy béketűrésünket és szaretetünket megpróbálja. Illy esetek
ben erösen ragaszkodjunk ama' hithez, hogy az Urnak minden
kor gondja van reánk. Térjünk hozzá, ha előbb róla csaknem
egészen elfeledkeztünk. töredelmes könyhullatások közt vissza;
helyezzük egész reménységünket benne, 's mint a' tanitványok,
(csakhogy azokénál nagyobb bizodalommnl) esedezzünk hozzá:
"Uram! segits rajtunk ; mert ha le nem nyujtasz segedelmet,
elveszünk!" Vagy mint Dávid (Zsolt. 43, 23.): "Kelj föl Uram!
.lUiért szenderegsz? Ehredj föl, és ne taszíts el magadtól minket
örökre." Ö a' mi gyermeki, töredelmes és bizodalomteljes ese
dezéseink állal könnyen föl hagyja magát ébresztelni , és se
gélynyujtásra indíttatni: ha ugyan ez lelkünk' üdvére nézve is
hasznos; mert ki az, a' ld valaha benne bizott, és megszégye
nült volna?

hliért kelt fol Jézus, és miért parancsolt a' tengernek, hogy csen
desedjék le?

Hogy készséget a' segélynyujtásra, és mindenhatőságát,

mellynek mindenek alávetvék. megmutassa. - Az emberek, kik
ezt látták, csudálhoztak vala, mondván : Valljon kicsoda ez, hogy
még a' szelek, és tenger is engedelmeskednek nekí ? lUi az Is
ten' valamennyi müveiben naponkint látjuk legnagyobb csudáit
az ö mindenhutösága-, bölcsesége- és jöságúnak, 's még sem
indittatunk meg általuk; hanem egészen hidegek, és l,özönyö
sek maradunk Isten iránt. Ez annak jele, hogy mi csak testi, nem

12*
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pedig lelki szemekkel nézünk mindent, vagyis hogya' teremt
mények' szemlélete által nem emelkedünk azok' teremtőjéhez, 's
a' teremtett dolgoknak sokoldalu szépsége- és hasznából nem
következtetjük az Isten' jóságát, szépségét, 'stb. Mit ha tennénk,
bizonyára forróbban imádnók és szeretnők Istent, '5 jobban vá
gyódnánk utána. Vetkőzzük le tehát e' hibánkat, 's ne éljünk,
mint az oktalan állatok e' világon: hanem mint értelmes emberek,
kik arra vannak alkotva, hogy a' teremtményekből azok' alkotó
jára ismerjenek, és öt szeressék. (Róm, 1, 20.)

B u z d u l a t. Add oh legkegyesebb Jézus! hogy minden
szükségünkben erősen hizzunk isteni segedelmedben ; 's ne en
gedd, hogy valaha kicsiuyhitüek legyünk. Ugy szinte azon sok
veszedelmek közt is, mellyeknek ki vagyunk téve, részesits min
ket szüntelen oltalmadban; élj mindenhatóságoddal a' mi ellen
ségeink ellen; parancsolj az üldözések' háborgó tengere- és
szeleínek, hogy lecsendesedjenek, és drága véreddel megvál
tott egyházadat csend- és békében hagyják, hogy szentségben,
és igazságban szolgáljunk neked, és az örök üdv' ohajtou part
jára biztosan eljuthassunk. Amen.

Hitbeli oktatás azon igazságra nézve, bogy lsten kormá
nyoz mindent, vagyis az isteni gendvlselésről.

,Ö p e d i g a l usz i k val a.' (Mát. 8, 24.)

Igy gondolkoznak némelly emberek. Azt vélik ök, hogy az
Isten sokkal nagyobb ur, mintsem hogya' világ' gondjával fog
lalkoznék. Ez, ugy vélik, nem egyeznék meg az ő fölségével;
elég, hogya' világot megteremté (talán még ezt is alig hissik] ;
többiben ezt magára, vagy a' vak esetre bízza, 's élvezi önbol
dogságát. .. Igy gondolkoznak, mondom , sok emberek, de csak
a' balgatag és istentelen emberek. Mert ugyan milly Isten lenne
az, ha ollyan volna, minönek őt ezek képzelik?! Vagy nem tud
ná, vagy nem akarná a' világot kormányozni. Ha nem tu d n á,
nem volna mindenható; ha nem a I{ a r n á, nem volna jó; ha
pedig mit sem tudna a' világról, nem volna mindentudó. Nem
volna-e tehát egy holt bálvány Inkább, mint egy igaz és élő Is
ten, 's a' legtökéletesebb lény? Vagy talán nem is tökéletesség,
mindenröl , még a' legcsekélyebb dolgokrot is, boldogsága- 's
békéjének megháhoritása nélkül gondoskodhatui? '8 valljon meg
lehet-e az Istentlll e' tökélyt tagadni, ld azemberekhe, míntszinte
az állatokba is övéik iránti gondoskodést oltott?
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De tegyük föl (mi azonban lehetetlen, 's az Isten'természe
tével is ellenkezik}, hogy az Isten nem gondol az általa egyszer
meg-teremtett világgal: megállhatna-e a' világ gondviselése nél
Ini! ? ... Megállhat-e sokáig, a' különben legjobban épült ház,
a' legmeslerségesebb szerkezetű óra is 'stb., ha senki sem viseli
gondját? ... Nem esnének-e tehát vissza a' semmiségbe, vllgy
nem jönnének-e a' legnagyobb rendetlenségbe, a' különben bár
milly j61 alkotott teremtmények is, ha a' teremtőnek ugyanazon
keze, melly őket semmiből létre hozá, nem biztosilaná létüket,
tartósságukat és rendjeket ? Igaz ugyan, hogy az isteni gondvi
selés' utjai, 's kormányzásának módja annyira elrejtvék előttünk,
hogy ha az ész és kinyilatkoztatás állal nem volnánk máskép tanit
va, bizonyos esetekről elmélkedvén könnyen azon hiedelemre
tévedhetnénk. hogy azok' alap-okaiul a' kényszerű vak sorsot,vagy
egy véletlent, vagy a'természet' folyását, vagy az ördögök" avagy
rossz emberek' gonosz akaratját lennénk hajlandók nézni. De az
isteni gondviselés illy esetekben is munkás; mert a' mi Istent illeti,
mi sem történik véletlenül. Isten' tudta, rendelete, és megenge
dése nélkül a' legcsekélyebb dolog sem történhetik. A' vak eset,
valamint a' sors és szerencse is, nem egyéb, mint tébolyodott,
avagy istentelen embereknek agyréme, mellyet már az okosabb
pogányolt is megvetettek. Maga a' természet' folyása pedig nem
egyéb, mint a' teremtményeknek Isten általi, folytonosan tartó,
legbölcsebb, és legjobb föntartása és kormányzása. Az emberek'
vagy ördögök' rossz akaratja csak eszköz, mellyet Isten az ö
legbölcsebb intézése szerint, a' jónali létesítésére használ: mert
Isten a' rosszból is, mellyet történni enged, jót tud elöhozni; 's
azért inkább megengedi, mint szent Ágoston mondja, a' rosszat,
mint hogya' jó elmaradjon. .

Istennek e' cselekvés-módja felül, a' sz.e-irásnak majd min
den lapjai nyujtanak bizonyitvánt. Tekintse csak valaki végig az
első szülőink, Ábrahám, egyiptomi József, Mózes és az Izrael'
népe, Jób, Hüth, Dávid, Tóbiás, Eszter, JudiIh' 'stb. történetét :
's mindenült könnyen föllelendí legvilágosabb nyomait a' legböl
csebb gondviselésnek, a' legkegyesebb gondoskodásnak és kor
látlan hatalomnak, mellynél fogva Isten mindent, eséljaihoz képest,
választottjainak javára tud intézni. Erre a' mai evangeliom is
nyujt bisonyitványt ; mert miért szállott be Krisztus a' haj6cská
ba? miért támadt a' szélvész? miért alszik ezalatt Krisztus? Ta
lán ez mind véletlenül történik? Nem; hanem szándékosan, és
Krisztus' rendeletére történik: hogy tudniIlik megkisértse tanit
váuyalnak hitét és bizodalmát, továbbá, hogy megmutassa min-
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denhatóságát , 's 'ez által öket a' hit- és bizodalomban megerö
sítse.

Bizonyos tehát, hogy Isten mindeneket elöre lát, intéz, és
kormányoz. Ezt bizonyitja az irás, az ész, sőt a' mindennapi ta
pasztalás is. Mert ha jobban vigyáznánk éltünk' eseményeire, bi
zonyára világosan látnék az Istennek irányunkbaní gondviselé
sét, 's az eddiginél nagyobb bizodalommal haz ynök magunkat
gondviselése- és korrnányozására. Ha, mint Kriszlus mondja,
(Mát. 10, 30,) fejünknek minden hajszálai meg vannak olvasva,
ugy hogy Isten' tudta és akarata nélkül (Lukács 21, 18.) egy
sem eshetik le; ha Isten még a' verebeliről is olly igen gondos
kodik (Luk. 12, 6.), 's aliaratja nélkül egy sem esik le közülök
a' födélrűl (J\'Iát. 10, 29.): mit félnénk az ö kormányzésa és gond
viselése alatt mi, kik Isten előtt sok verebeknél kedvesebbek és
becsesebbek vagyunk? ~A z U r k o r m á II Yo z e n g e m', mond
Dávid; (Zsolt. 22, 1.) .s e mm i b e n sem szenvedhetek
fo g y a t li o z á s t.' Igenis, mi sem fogunk semmiben fogyatko
zást szenvedni, ha magunkat Isten által hagyjuk kormányoztatni,
azaz: ha tökéletesen megnyugszunk akaratjában, 's rendeletei
vel megelégszünk. De ha ellenszegülünk akaratjának, akkor vas
vesszövei fog minket kormányozni. (Zsolt. 2, 9.) Mivel szük
séges, hogy Isten fölöttünk vagy az ő jósága-, vagy pedig szi
goruságával uralkodjék. Nem alvó Isten ö, "Ime szunnyadozik;
de nem alszik, ki Izrael fölött őrködik." (Zsolt, 120, 4.)

ORTATÁS VIZIíERESZT UTÁNI V. VASÁRNAPRA.

E' vasárnapon a' keresztényerényeIi' gyakorlata szolgál
elmélkedés' tárgyául, és az, hogy Isten eltüri 3' rosszakat a' földön,
hogy általuk a' jók a' béketürésben gyakoroltassanak.

Mi S e li e z d e t (ugyanaz, melly Vizkereszt 'IItání III. vasár
napon).

Az egyhúa' könyörgése.

Kérünk Uram! őrködjél 3' te néped fölölt folytonos atyai
szeretettel, hogy védelméd által mindenkor megoltalmaztassék,
valamint bizodalmát is egyedül csal, a' mennyei kegyelmek' re
ményében helyezi. A' mi Urunk Jézus Iírisetus által 'stb,
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Atyámfiai I öltözzétek föl azért, mint lsten' választottjai,
mínt szentek és Isten' kedveltjei, a' szives könyörületességet,
li' kegyelmességet, alázatosságot, szelídséget, hosszuvárakozást ;
eltűrvén kölcsönösen egymást, és megbocsátván egymásnak, ha
kinek más ellen panasza van, mint Krisztus is megbocsátott nektek,
ugy ti is. Mindezel\. fölött pedig öltözzétek föl a' szeretetet, melly
a' tökéletességnek köteléke; és az Isten' békéje uralkodjék szi
vétekben, mellyre hívattattok is egy testbe; és hálaadók legye
tek. Krisztus' tanítása bőséges mértékben lakozzék ti köztetek;
minden bölcseséggel oktatván, és intvén egymást magatok közt
zsoltárokkal, dicséretekkel, és lelki énekekkel: jó kedvvel éne
kelvén szivetekhől az Urnak. És mindent, mit cselekesztek, akár
beszéd, akár munka legyen az, cselekedjétek az Ur Jézus' nevé
hen, hálákat adván az Istennek és Atyának ö általa.

Miért nef'ezi sz. Pál a' szereletet a' tökéletesség' kötelékénekY

l\'Iivel az minden erényt egyesit és tökéletesít; mivel a' ki
az Istent és felebarátját igazán szereti, az minden erényt fog,
még pedig tökéletes módon gyakorolni; az alázatos lesz, irgal
mas, héketürő 'stb.; szerétet nélkül pedig semmi valódi erény
sem létezik. Sz. Pál azt is kivánja, hogya' keresztények az Ur'
békéjét is bírják, mellyre rnint azonegy testnek, t. i. Jézus Krisz
tus' testének tagjai, hivatva vannak, 's érette legyenek egész
háladatossággal. Mint erre szolgáló eszközt ajánlja nekik az is
ten-igéveli gondos foglalkozást ; 's azért fölhivja őket, hogya' zsol
tárokban, dicséretek-, és más lelki, szent, és hasznos énekekben
keressenek épülést. Ezzel ugyan ö leginkább az isteni szolgálat
ra való összejövetelire czéloz, azonban illyesmi keresztényeknek
minden ídűhen illöbb és hasznosabb lenne, mint hiu világi 's faj
talan énekeket danolni, mellyek annyi botránynak és sok rossz
nak okai.

Tovább int bennünket szent Pál, hogy mindazt, a' mit te
szünk, akár szóval, akár cselekedettel, ha például eszünk, iszunk,
dolgozunk, alszunk, mulatunk, tegyük mindenkor Jézus' nevében,
vagyis az ő akaratja szerint és szellemében; ez által Istent, a'
mennyei Atyát tisztelvén, 's neki hálákat adván. Oh mint fognak
halálos ágyukon szomorkodni, kik most míndennapi cselekedetei-
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ket a' jó szándék' fölinditása által Istennek áldozni elmulasztják;
ha majd akkor, csak hogy későn, meglsmerendik, milly nagy ér
demeltet gyüjlhettek volna, ha mindent eme' jó szándélikal cse
lekedtek volna; mint fognak ellenben örvendeni azok, kiket ön
tudatuk meg fog nyugtatni, hogy minden cselekedetök' végczél
jául Istent tüzék ki! Bár fontolnák ezt meg minden emberek, ne
vezetesen azok, kik arczuk' verejtékével, nagy fáradság- és baj
jal keresik mindennapi kenyeröket. mert ha ezt nem teszik, mín
den fáradozásuk és munkálkodúsuk kárba vesz az örökkévaló
ságra nézve; 's a' más világon még sokkal szerencsétlenebbek
lesznek, mint ezen voltak,

F o h á s z. Oh Isten! a' szeretet, béketürés és irgalmas
ság' Istene J tedd sziveinket hajlandókká, hogy téged és feleba
rátunkat öszinte lélekkel szeressünk, 's hogy mindent, a' mitgon
dolat-, szó- és cselekedettel teszünk, a' mi Urunk Krisztus Jé
zus' nevében tegyünk, és neked általa hálákat adjunk.

A' nyilvános elyházi énekről.

~Krisztus' tanitása bőséges mértékben lakozzék
ti k ö z t e t e k ; minden bölcseséggel ok t a t v á n , és
i n t v é n e g y má s t ma g a t o k k ö z t zs oIt li r o kk a J~ d i c s é
r e t e kk e I~ é s Ie l k i é n e k e k k e I: j ó k e d v vel é n e k e 1-

vén szivetekböl az U r n a k.' (Kol. 3~ 16.)

Már Dávid, és utána Ezekhiás parancsolák, hogy R' zsoltá
rok és más sz. énekek a' papok, és leviták által énekeltessenek,
még pedig karban: hogya' kedélyek annál inkább épüljenek. és
ajtatesságra buzdittassanak. (II. Krón. 29.) Megtartá e' szokást
a' keresztény anyaszentegyház ís, sz. Pálnak a' mai leczkében
előterjesztett tanítása' következtében: hogya' keresztények e'
földön, az Istent énekekkel szakadatlanul dicsőítő (Titll:. jelen. 5.
7. 14. f.) angyalok- és szenteket némileg követhesséli ~ 's leg
alább a' napnak bizonyos óráiban dicsöltsék és magasztalják Is
tent, neki minden jóért hálákat adván 's öt büneik' bocsánatáért,
's a' megkivántat6 malasztért kérvén. Syri,ai sz. Efrem követ
kezö szavakkal buzdit a' szent éneklésre: "Öazt mondja: .Jöjjünk
tehát Isten' szine elébe magasztalással, és dicsöltsük öt zsoltárok
kal.~ Zsoltárokkal, mondja Dávid, és nem boh6zatokkal; zsoltárok
kal, nem ördögi énekekkel. Rajta! ugymond, boruljunk le elötte
imádva őtet, és sirjunk; nem pedig, hogv : .tánczoljunk, és pengés
suk a' czitherát, ~ hanem sírjunk, zsoltároll:- és énekekben, A' so
lozsma elűzi az ördögöt, fegyver az éjjeli rémek ellen, a' nap' ter-
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heítöl megnyugvás, biztossága a' kiskorúaknak, az öregek' vi
gasza, az asszonyok' illő disze. A' solozamadicsöségesekké teszi
az ünnepeket, és Istennek tetsző gyászt idéz elő, 's könyeket
csal ki még a' kőkemény szivekből is. A' solozsma az angyalok'
foglalkozása, égi munka, szellemi áldozat; megvilágositja a' lel
ket, éghez emel föl, Istenneli társalkodásra vezet, megörvendez
teti a' lelket, véget vet a' hasztalan csevegéseknek, eltávoztatja a'
kaczagást, figyelmeztet az ítéletre, kibékíti az ellenséges indula
tokat. Hol a' zsoltárok töredelemmel énekeltetnek, ott angyali
val jelen van az Isten. De hol az ördög' énelteil zengedezik, ott
az Isten' haragja van jelen, 's jaj és büntetés a' kaczagóknak.
Hol a' sz.-irás olvastatik, ott az igazak' fölvidulása, és hallgatók'
üdve van, az ördög pedig megszégyenül. De hol a' czllhera,
táncz, és kéztapsolás hallatszik, ott megvakitlatnak a' férfiak, el
romlanak az asszonyok, az angyalok szomorkodnak, az ördög pe
dig ünnepét ülí." Bár míndenki jól megfontolna 's követné e'
szavakat I Bár sokan, ha házaikban, a' mezön 'stb., nem énekel
hetnek is mindig sz. énekeket, legalább botránkoztatókat ne da
nolnának ; hanem csak illedelmes énekeldtel igyekeznének kedé
lyöltet fölvidámitani 's dolgukat könnyebbitni. Milly sok vétek
kerültetnék ki ez általI

Evangeliom. (8".. Ittál. i 3, 24-30.)

Az időben Jézus a' népnek más hasonlatosságot is
elejébe terjesztett, mondván : Hasonlólőn mennyek' országa
az emberhez, ki jó magot vetett földjébe? l\1időn pedig az
emberek alunnának ~ eljöve ellensége ~ és fölül konkolyt
vetett a' buza közé, 's elment. Később, mikor felnöveke
dett a' fü, és gyümölcsöt hozott, megletszék a' konkoly is.
Azért járulván a' cselédes emberhez szolgái, mondák: nem
de jó magot vetettél e' földedbe; honnét vnn tehát rajta a'
konkoly? Es monda nekik: ezt ellenséges ember cseleked
te. A' szolgák pedig kérdezék öt: Akarod-e, hogy el
menjünk, és kiszedjük azt? És felele: nem; hogy netalán
a' konkolyt szedegetvén , vele együtt ki ne tépjétek a' jó
buzát is. Hagyjátok mind a' kettőt felnőni az aratásig; és
az aratás' alkalmával megmondom az aratóknak: szedjétek
először a' konkolyt össze, és kössétek azt kévékbe meg
égetés végett, a' jó buzát pedig gyüjtsétek csürömhe.



Mi értetik a' mennyország alatt?

Az Isten' egyháza Vllgy az igaz hivők' gyülekezete a' föl
dön. Igy neveztetik pedig, mivel egy különös isteni országot
képez a' földön, és mert minket lstenhez a' mennybe vezet.

Mire akar minket Jézus e' hasonlatosság által tanitani ?
Különösen meg akarja mulatní 1-ör: hogy egyházában nem

csalt jó mag, azaz: jó ember-ek, de rossz mag, vagy rossz embe
rek is vannak ; 2-or: hogy ő csak a' jó, de nem egyszersmind
n' rossz magnak szerzöje ~ melly az ördögtől veszi eredetét ;
3-or: hogy az ördögtől elhintett rossz magot eltűri békével az
aratásig, 's nem irtja azt ki tüstént.

Mit kell tehát a' jó mag, 's mit a' konkoly alatt érteni~

A' jó mag alalt az Isten' fiai, vagyis a' jók értendők, a'
konkoly pedig az ördög' fiait, vagyis n' rosszakat jelenti. (Ján. 8~
44.; I. Ján. 3, 8.) A' jó mag alatt azonban érthetjük az evange
liomot is, melly az embereket jökká, és Isten' fiaivá teszi, a'
konkoly alatt pedig az ördög' csábításait, nevezetesen a' tévtano
kat, mellyek az embert rosszra vezetik, és veszedelembe ejtik.

Mikor mondhatni, hogy az emberek alusznak?

1) Ha az egyház' elüljárói, püspökök és plébánosok ki
halnak, vagy kötelességökben lanyhák és restek, 's nyájok' ju
haira nem ügyelnek; mivel illyenkor jön el az ördög, 's elhinti
a' rossz emberek által a' tévtanok, és bünök' konkolyát, 2) Mi
dön a' többi keresztények tunyúk, és hanyagok az Isten' igéjé
nek, és n' sz. misének hallgatásában, a' szentségek' Iölvételében,
az imádság- P,s más jó cselekedetek' gyakorlatában. Illyenkor
szinte eljön az ördög, és lelkökbe hinti a' rossz gondolatok és
kívánságok' magvát; mellyböl azután a' kevélység és nagyra
vágyás, bujaság, harag, irigység és fösvénység' gyoma nő föl.

JIié7·t nem engedi Isten a' konkolyt. flagyis a' rossz embereket
kigyomláltatni és kiú·tatni?

1) A' bűnösök iránti hosszuvárakozása- és türelméböl, kiket
az erényes emberek' szemlélete által is jóra kiván hirni, és
megtérésre; mint ezt sz. Pál, sz. Magdolna, és más szentek' pél
dájából látjuk : mert Isten nem akarja a' bünös' halálát, hanem,
hogy megtérjen. és éljen. 2) Az igazak iránti szeretetéhöl ; mert
ha rosszak nem volnának a' világon, a' jók míntegy megfosz
tatnának az erény és érdem' tárgyaitól , vagyis nem lenne többé
alkalmuk a' béketűrés, alázatosság, szüzesség, békeségszeretet ,
irgalmasság' 'stb, gyakorlására. Bárcsak minden gonoszok szi-
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vökre vennék Istennek hosszuvárakozását, és magukat megjob
bitanák ! 'S vajha a' jök is mindnyájan békével tűrnék hibás ern
hertársaikat ; és minél több a' rossz, mi a' világon történik, ök
maguk annál buzgóbbak lennének a' jóltevésben f

Mikor lesz az aratás' ideJe?

Az átalános itélet' napján, midön az angyalok kimenvén, el
választják a' rosszakat a' jóktól, ho!!y azokat a' pokol' tüzébe
vessék, ezeket pedig az örökké tartó örömökbe vesessék. (Mát,
13, 49.) Valljon eddigi életed által nem tetted-e te is magadat
a' pokol' tüzére méltóvá? Gondold meg jól! .iHost még van időd
a' megtéresre.

B u z cl u I a t. Oh hüséges Jézus! ld mint a' lelkeknek
legjobb barátja, isteni igéd' jó magvát szivünkbe elhintéd, hogy
az örök életre hőséges gyümölcsöket hozzon: elevenitsd és ter
mékenyitsd e' magot bennünk; oltalmazz gonosz ellenségünk el
len: hogy közénk semmi hamis, vagy erkölcstelen tanítás' kon
kolyát ne hínthesse, és a' jót el ne rontsa; őrizz meg a' bünök
beni elalvástöl, 's a' jóban való hanyagságtdl: hogy mindenkor
éberek és vigyázók legyünk a' világ, ördög' és test' incselke
dései ellen, hogy azokat vitézül Iegyőzzük , és boldogul hall
hussunk meg. Amen.

A' rosszra való hajlandóságról.

,Honnét van a' ko n k o l y ?' OJát.13: 27'.)

Honnét ered az emberben a' rosszra való hajlam']

Ez az eredendő bünnek következménye és büntetése,
mellyet első szülöínktöl, az azoktól vett származás által örök
lőttünk; e' rosszra való hajlandóság megmarad a' megkereszteIt
ben is, ámbátor az eredendő bün eltörültetik a' keresztség által.

Miért marad az meg az emberben az eumtou eredendü bUn után is ?

1) Hogy alázatosak legyünk, megismerve gyengeségünket,
és nagy nyomoruságunkat , 's hogy Istenhez, mint a' mi leghatal
masabb és legjobb Atyánkhoz folyamodjunk: hasonl ólag a' gyer
mekekhez, kik ha másoktól megijesztetnek vagy megtámadtat
nak, azonnal atyjok- vagyanyjoknál keresnek oltalmat és se
gitséget. Igy tett sz. Pál, ki midön a' testi kivánságoktól heve
sen íngereltetnék, folytonos és huzgó imádsággal fordult Isten
hez. (II. Korint. 12, 7.)

2) Istennek nagyobb dicsőségére, hogy tudnillik az ő ke
gyeIme és isteni gyamolítésannk ereje 's hatalma rajtunk nyilvá-
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nuljon; mi nem történhetnék. ha illy gyengeségeknek nem vol
nánk alávetve.

3) MegpróbáltatásunIt 's az erényekbeni gyakoroltatásunk
végett: hogy tudniIlik alkalmunk legyen a' küzdelern- és diadalra,
's hogy henyék- és rosszakká ne váljunk. A' viz, ha nincsen
mozgásban, csakhamar meapossed és büzhödik. A'ltatona, ha so
ha sem lát ellenséget, elfelejti a' fegyverforgatást, és a' höstet
tek' véghez vitelére képtelenné válik. Igy mi sem gyakorolhat
nók az erényt, és nem szerezhetnök meg magunknak az égi ko
ronát, ha a' kisértetek által alkalmat nem nyernénk a' harcz- és
gyözedelemre. Mi a' küszködöt sanyargntja, az a' gyöztest ju
talmazza, mondja sz. Bernard.

OKTATÁS VIZKERESZT UTÁNI VI. VASÁRNAPRA.

A' m i s e Ite zd e t (ugyanaz, melly Vizkereszt utáni III. t'a
,drnapon).

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged mindenható Isten I add hogy mindenkor egyedül
arról elmélkedjünk, a' mi észszerű, 's csak azt tegyük szeval és
cselekedettel, a' mi elölted kedves. A' mi urunk Krisztus Jé
zus által, 'stb.

Leczke. (Sr.. Pálnak Thesszalonik. il't l. lee. t, 2-10.)

Atyámfiai! Hálákat adunk Istennek mindenkor érettetek
mindnyájatokért, megemlékezvén róla lok imádságainkban; szün
telen elménkben forgatván hitetek' cselekedeteit, munkás sze
reteteteket , és békétürü reménységeteket a' mi Urunk Jézus
Krisztus által, az Istenben, a' mi Atyánkban; tudván szerel
mes atyámfiai! Istentől történt választatástokat. Mert az evan
geliom' hirdelése ~ melly általunk történt nálatok, nem állott
puszta beszédben; hanem csudálatos hatalommunkákkal, 's n'Szent
lélek' ajándékai, és tökéletes meggyözödés által hitelesíttetett;
mint magutok is tudjátok, miképen viseltük magunkat közöttetek
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téritéstekben. Ti pedig miután a' tanítást sok háborúság közt,
a' Szentlélek által bennetek munkált örömmel fogadtatok, min
ket és az Urat követitek: annyira, hogy tükör-képül szolgáI
tok Maczedoniában és Akhájában minden hivöknek. ~Iel'l nem
csak li tőletek terjedett el az Ur' tanitása Maczedoniában, és
Akhájában'; hanem ezen fölül Istenben való hitetek is minden
helyen ismeretes, annyira, hogy szükségtelen arról még VilIa
mi többet szélnunk. .ll'Iivel mások elég-gé hirdetik mi felőlünk,

minemü volt légyen hozzátok menetelünk, és hogyan tértetek
meg a' bálványoktól az Istenhez: hogy szolgálnátok az élű és
igaz Istennek, és várnátok az ö fiát mennyekböl (kit Föltamass
tott u' halálból), Jézust, ld megszabadit minket a' jövendő kár
hozattól.

M a g y a r á z a t. E' levél' kezdetén isteni kegyelmet és
minden jót kiván sz, Pál a' thessznlonikaiaknak ; értésökre adván
nekik azon örömét, mellyet nekl (nem üres, hanem sokjó csele
kedettel ékesített) hitök és minden külinségek közt is, a' Krisz
tustól igért boldogságot állandóan váró reményük által szerzé
nek. Biztositja azért öket az' Isten' kegyelme- és barátságáról,
ki öket kiválasztá, 's ki, .ha kegyelmével közremunkálnak, és a'
jóban állhatatosak lesznek, örök jutalomhan akarja őket részesitní.
Dicséri öket, hogy olly sok nyomorúság és üldöztetések közt is
nem csak maguk fogadták el az evangeliomot, hanem még más
nemzeteknek is példányul szelgáltak a' hitben. - Vajha a' mai
keresztényekről is el lehetne mondaní , hogy élö, 's minden jó
cselekedetben nyilvánuló hillel, és erős reménységgel birnak ;
hogy kiválasztvak Istentöl , 's hogya' hitben példányai a' hitet
leneknek! Kivánjuk ezt legalább, és emlékezzünk meg imáink
ban minden hanyag és '.ithideg keresztényekről, hog-y adja meg
nekik az Isten a' kegyelmet, miszerint életöket hitökhez szab
hassák!

Evangeliom. (Sz, Mát. 13, 31- 35.)

Az időben Jézus más hasonlatosságot is monda a' nép
nek: Hasonló a' n.ennyek' országa a' mustármaghoz,
mellyet vevén az ember, elveti földébe; melly kisebb
ugyan minden magoknál, de felnövén nagyobb minden
bokroknál, sőt fával vetélkedik, ugy hogy az égi madarak
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rászállhatnak, és ágain fészket rakhatnak. Más hasonlatos
ságot is beszéle nekik: Hasonló (ugymond) mennyek' or
szága a' kovászhoz, mellyet vevén a' sütő asszony, három
mérő lisztbe elegyit, mig mind megpossad. Mindezeket ha
sonlalosságokban mondá Jézus a' seregeknek, és hasonla
tosságok nélkül nem szóla nekik. Hogy beteljesednek, a'
mi megmondaték a' proféta állal, kinek szavai ezek: rejtett
beszédekre nyilom meg számat, és a' világ' alkotásától fog
va eltitkoltakat fölfedezem.

Mi értetik ill a' menayol'szág alatt?

Az anyaszentegyház, és Krisztus' tanítása, melly minket
mennybe vezet.

bliért hasonlittatik [(risztus' egyháza a' mustármaghoz?

Mivel azzal nagy hasonlatossága van, A' mustármag ugyan
is ámbátor kisebb minden magok közt, mégis keleten egész fává
válik, ugy hogy az ég' madarai eljönnek, 's ágai alatt laknak.
Igy az Isten' egyháza is u' földön kicsiny kezdettel birt ugyan
eleinte, de mindig több ember gyül bele; kiket ámyékában,
azaz: védelme alatt, a' béke- és boldogságra vezérel.

hliért hasonlittatik Krisztus" tanitása kovászhoz?

Mivel az, hasonlóan a' nag)' liszttömeget átható kovászhoz,
az egész embert, Id azt fölvette, 's annak minden gondolatait,
szavnit és cselekedeteit áthatja, sőt még testét is megnemesíti és
megszenteli ; vag"y pedig azért is, mivel bennünket, ha szándé
kosau cl nem térünk WI e, egészen uj emberekké változtat.

Milly élet~zabály kooetkesík ebből, magunk' viseletét illetőleg?

Az, hoay Krisztus' szavait, mellyeket a' predikácziókban,
tanításokban 'stb. hallunk, szivünkre kell vennünk, azokat gon
dosan megőriznünk : 's hutásukat sem konnyelmüség, sem pedig
megátalkodús által nem kell akadályoznunk ; hanem inkább őszinte

megtéresi szándék és buzgalom által odnmunkálnunk, hogy azok
m'nket n' bünöktűl mindinkábh és egészen megszahaditsanak,
minden jóban elömenetelt szerezzenek, és Istennek tetszö uj em
herekké változtassnnuk által.

lUi által terjedt el leginkább olly igen Kris üus' tanitása , és egy
háza?

1) Leginkább Islen' mindenhntösága, és ama' sok csudák
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által, mellyeket annak terjesztésére mivelt. 2) Krisztus' tanítá
sának belbecse által, melly legkivánatosabb fölvilágusitásokat ad
Istennek mivoltn- 's tulajdonairöl, és arról, a' mitéreUünk embere
kért tett, ugy szinte örök rendeltetésünk-, 's tulvilági lélünk-, vagy
is az örök életről. 3) Az első keresztények' szeretete és fedd
hetetlen élete által, mellynél fogva a' hitelleneket magukhoz von
ták. 4) A' kereszténység' üldöztetése által; mert Tertullián sze
rint "a' v é r t a n u k' v é r e, m a g val ő n a' I[ e r e s z t é ny
s é g n ek." Gyorsan és messze terjedtek ugyan Mahomed és má
sok' hamis tanai is: min azonban nincs mit csudálkcznunk ; mert
nem mesterség az embereket arra birni, mi a' test- és vérnek
kellemes, és mire őt a' rossz hajlamok önkény t ragadják. Ha az
illy tanítás messze terjed, ugy az, Morus Tamás angol kanczel
lár' és vértauu' helyes mondása szerint, nem nagyobb csuda, mint
ha egy nehéz kömagától a' mélységbe zuhan; ellenben olly tanítást
terjeszteni, melly mint a' kereszténység, minden földi és lesti
hajlamoknak ellentáll, ahhoz több, mint emberi erő kivánta tik.

Miért beszélt Krisztus mindég hasonlatosságokban ?

Hogy az együgyűek annál könnyebben megértsék és tIlrt
sák tanítását; némollykor pedig azért, hogy csak a' jöakaratu
aktól értessék meg. - Ki mások' tanításéval foglalkozik annak
Krisztus' példája szerint mindig azok' ismereteit és tehetségeit
kell szeme előtt tartania, 's előadásával nem saját dicséretét, ha
nem egyedül csak hallgatóinak üdvét keresnie. - Adj hálát
Krisztusnak e' napon, hogy egyházába meghitt, 's abba bekehele
zett, és igyekezzél mindig Isten' kegyelméhen lenni: hogy az
egyház' lelki javaira, az imára, 's a' hivök' más jó cselekedeteire
méltó légy, és bennök részesülhesséI.

B u z d u I a t. Oh kegyes Jézus! Idnek egyházában, an
nak kelétkezte óta már számtalanok nyerének okulást, vigasz
talást és lelki nyugalmat . engedj minket is árnyékában megpi
henni, és add, hogy isteni akaratodtól egészen áthatva uj elllbe
rekké váljuk , 's ez által jövendő haragodtol megszabaduljunk.
Amen.
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OKTATÁS SEPTUAGESIlUA-VASÁRNAPRA.

Miért neveztetik e' f)asárnap Septuagesimának?

A' .septuagcsima' szó a' latin nyelvben hetvenediket jelent.
Az első orleansi zsinat után némelly jámbor keresztények, neve
zetesen papok, a' Husvét előtti hetven napok alatt böjtölni szok
tak : miért bőjtjök 8 e p l u II g e s i m ának, 's annak első vasárnap
ja 8 e p l u a g e s i ma' vas á r na p j á n a It n e ve z t e t e t t; melly
nevezet azután megkülönböztetésül később is megmaradt. Igy
van ez ü' következő három vasárnappal is; mert némelly ke
resztények Husvét előtt hatvan nappal kezdének böjtölni, hon
nét u' ,8 e x a g e s i ma,~ mások ötven nappal, honnét a' ,Q u i n
q ua g e s i ma" mások negyven nappal, honnét a' ,Q u a dr a g e
s i m a~ nyertéli nevöket. Ezenkivül szokás volt különféle vidé
keken a' hétnek egy vagy több napjain a' böjtöt megszüntetni, 's
e' szerint a' mint a' hétnek több vagy kevesebb napjait kihagyték,
70, 60, vagy 50 nappal Husvét előtt kezdték meg a' bőjtöt; hogy
összevéve az egyes napokat, mellyeken a' bőjt megtartatott, a'
negyvennapi bőjt kíjöjjön: honnét a' .Septuagesíma' 'stb. nevek
eredtek.

su« böjtbItek régenten 70 napig Husvét előtt?

Allmin és Amalarius azt mondják, hogy ez a' zsidók' babiloni,
hetven évig tartott fogságának emlékezetére történt; mert va
lamint a' zsidók e' 70 év alatt vétkeikért bűnbánatot teltek, 's ez
állal 8Z igéret' földére visszatérhetést kiérdemelték : ugy igye
keztek a' kereszlények is, 70 napi bünbánat által az Isten' ke
gyelmét ujolag megnyerni. De bármint legyen ez, annyi bizo
IlYOS, hogy az egyház mai napon kezdi el gyermekeiben a' töre
delmes érzelmeket ébreszteni, 's öket a' bőjtre előkészitni: melly
oknál fogva, hogy minket töredelmességre indítson, a' papi so
lozsmáhan emlékezetünkbe hozza az emberi-nemnek az ördög'
hatalma alatti fogságát, mellybe első szülöínk' vétke által jutot
tunk, 's melly sokkal keservesebb, mint volt a' zsidók' babiloni
fogsága.

lIIiéd hagy föl az egyház mai Msárnaplól kezdve Husf)élig min
den bröménckkel. millyen az Alleluja. a' ,Téged Isten dicsérünk', ,Di
csöség Istennek a' magasságban' 'stb. ?

Hogy e' napokban bűneinket, mellyeknél fogva az ördög'
rabságába estünk, sirássuk meg, és ígyekezzünk a' jó cselekede-
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tek' gyakorlása által az Istenhez és n' mennyei paradicsomba,
mellyböl minket a' vétek kizár, visszatérni. Azonkivül még- azért
is, hogy emlékezzünk meg, mikép e' földön mintegy számkive
tésben élünk.

Hogy azon nyomor' nagyságát, mellybe a' vétek által es
tünk, liel1őJeg fölfoghassuk, 's ez által a' bünösök töredelmes
ségre indíttassanak, az egyház a' m i s e k e z d e t h e n, az ezész
emberi-nem' nevében, Dávid' szavaival (Zsolt. 17.) ekképen szól:
"J{örülvettenek engem a' halál' fájdalmai; a' pokol' kötelei liö
rülfontuk engem. Nyomoruságomban az Urat hivfam segítségül,
és Istenemhez kiálték: és meghallgatta szavamat az ő szent
templomából, és füleibe jutott az ö szentélye elölti kiáltásom.
Szeretlek Uram! téged, én erősségem, én kösziklám, erős me
nedékem, és szabaditóm." Dicsöség az Atyánllli 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Uram I hallgasd meg keg'yesen néped' imád
ságát, hogya' kik vétkeink miatt igazságosan szenvedünk, ne
ved' dicsőségeért irgalmasan megszabadittassunk. A' mi urunk
Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth: irt l. leo. 9, 24. - íü, 5.)

Atyámfiai I Nem tudjátok-e, hogy azok, kik pályát futnak,
noha mindnyájan futnak, mégis csak egy nyeri el a' jutalmat?
Ugy fussatok tehát , hogya' jutalmat elnyerjétek. Mindenki
pedig, a' ki 8' küzdésben tusakodlk , míndenektöl megtartós
tatja magát; és azok ugyan, hogy hervatag koszorut nyerje
nek, mi pedig, hogy örökké hervadhatállant. Én azért ugy fu
tok, mínt a' ki nem bizonytalanért fut; akkép harczolok, mint fi'

ki nem hiába veri a' levegöt: hanem az én testemet sanyarga
tom és szolgaság alá vetem, hogy netalán mig másokat tani
tok, én magam elvettessem. - Nem akarnálak pedig titeket
atyámfiaiI tudatlansúgban hagyni oz iránt, hogya' mi atyáink
mindnyájan ama' felhő alatt voltak, 's mindnyájan a' tenge
ren átmentek. És lUózes által mindnyájan bemártattak ama' fel
höbe, és a' tengerbe. 'S mindnyájan ugyanazon lelki eledelbúl
ettek; 's míndnyájan ugyanazon lelki italt itták (mert amaz
öliet követett lelki ssikláböl ivának, melly kőszikla vala Krisz
tus): de sokan közülök Istennek jötetszését meg nem érdemlék.
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Ma g y a r á z a t é s a l k a l ma z á S, Annak megmutatására,
hogy Ádám első atyánk' engedetlensége 61a, (mivel keskeny az
ut és szoros a' kapu; Mát. 7, 14.) nagy fáradság- és munkával
kell a' mennyek' országába bejutni törekednünk : ma az egyház
e' levelet olvastatja, mellyben sz. Pál sürgeti a' keresztényeket
a' mennyei korona utáni komoly törekvésre; azok' példájára hi
vatkozván, kik pályát futnak, 's kik közül mégis csak egy, tud
nillik az, a' ki mindnyájokat fölülmulja, nyeri el a' jutalmat. Ez
zel sz. Pál azon evangeliomi igazságra cséloz, miszerint sok a'
hivatalos, de kevés a' választott; 's buzdit minket , hogy igye
kezzünk ez utóbbiak közé számittatni. Tovább a' görög bajvi
v6kra emlékeztet, kik sokáig készültek a' harczrar magukat
minden olly ételek- és érzéki élvezetektöl megtart6zlatván, mel
lyek által erejek gyengittethetett volna: hogy vitézül vivhassa
nak, és szert tehessenek a' hervatag koszorura. Ha ezek annyit
tettek olly csekély dijért; miért ne kerülhetnők mi mindazt, a'
mi bennünket alkalmatlanokká tesz nem egy veszendő díj', ha
nem a' mennyei dicsöség' hervadhatatlan koronájának elnyeré
sére? Miért ne igyekeznénk tehát az érzéki gyönyörök' vágyát el
nyomni, 's igy legveszedelmesb ellenünket, a' testiséget, a' szel
lemnek, ezt pedig az Istennek alóvetni ? l\liért ne Igyekeznénk
az ördög' és angyalai' kisértéseinek és megtámadásainak ellent
állni, 's a' világ' hizelkedéseit legyőzni? IUiért ne fáradosnánk
rajta teljes erővel, hogy az imádság, Isten' szeretete, 's más eré
nyek' gyakorlata által magunknak az örök élet' koronáját bizto
sítsuk ? Mire hogy bennünket még inkább buzdítson, az apos
tol önmagát állitja föl példányul, mint ollyat, ki nem a' bizony
talanba fut, hanem buzgón a' czél felé tart, 's mint I)lIy hajvivét,
ki nem a' levegőt, hanem ellenét sujtja, és azt böjtölés, virrasztás,
és imádság által a' lélek' hatalma alá vetni törekszik. - Fontold
meg keresztény! ha egy sz. Pál, olly szent, és Istennek tetsző
apostol, szükségesnek tartá testét sanyargatni, 's egész komoly
sággal törekedni a' czél felé, nehogy elvettessék: ki kecsegtet
heti magát azon reménynyel. hogy huja és tunya élet mellett, és
j6 cselekedetek nélküli hittel is üdvözülend ?

Hogy még világosabban értsék meg a' keresztények, mi
szerint a' nyert lelki kegyelmek' daczára sem szabad magultat az
elvettetést illetőleg egészen biztosakul tartaniok, sz. Pál őket az
izraelitákra is emlékezteti, kik Egyiptomból kiköltözvén, szinte
sok lelki javakban részesittettek az Isten által: 's mégis elvettet
tek általa, 's a' pusztában haltak el: minthogy az Istentől nyert
kegyelmeket üdvösségökre nem hasznaltak, sőt inkább lsten
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iránt hűtelenekké lőnek, ellene zúgol6dtak, 's o' bálványozás,
fajtalanság, dobzódás 'stb. legutálatosabb vétkeinek adák magu
kat által. Ez, mínt sz. Pál alábbmegjegyzi, nekünk például történt,
hogy a' rossz utánvágyódva el ne csábittassunk, hanema' kereszt
ségben nyert kegyelemmel egyezö életet éljünk 's hitünket jó
cselekedetekben nyilvánitsuk.

Az izraeliták által a' pusztában elvett jótétemények közé
tartozott, hogy szellemi (jelképes) mödon, Krisztusban megke
reszteltettek, ugy szinte az Ur' vacsorájában is részesültek, és
Krisztus' kegyelmeinek forrásából ittak. Mivel a' felhö, melly
nappal árnyékával a' hőséget mérsékelte, éjjel pedig az utat vi
Iágositá, jelképe volt a' keresztség' kegyelmének, melly a' ki
vánságok' tüzét csillapítja, az emberi lelket megvilágositja; a'
tenger pedig a' keresztségi vizetjelképezé, mellyböl szintollysér
tetlenüllép ki a' keresztény, mint hajdan az izraeliták száraz láb
bal a' vörös tengeren átmentek. A' manna oz Oltári-szentségnek
vala jelképe; a' pusztában nyert viz pedig Krisztus' kegyelem
forrásának : mint ezt Jézus Jánosnál (6, 31.) önmaga mondja.

F o h á s z. Oh Jézusom! segits engem, hogy sz. Pál' példája
szerint malasztod állal gyámolitva, igyekezzem a' tökéletességet
és mennyet, az erények' folytonos gyakorlása által elnyerni.

Evangeliom. (Sz. Lukác. 20, 1-16.)

Az időben Jézus az ö tanítványainak a' következő példa
beszédet mondta: Hasonló mennyek' országa egy cselédes
emberhez, ki korán reggel kiméne, muveseket fogadni szől
lőjébe ; szerződvén pedig a' müvesekkel, egy tizes pénz
napi bérben, elküldé őket szőllöjébe. '8 kimenvén három
órakor, láta más henyélőket állni az áruhelyen ; és monda
nekik: menjetek ti is az. én szöllőmbe, 's a' mi igazságos
lesz, megadom nektek. Es ök kimenének. Ismét pedig ki
méne hal, és kilencz óra tájban, és hasonlókép cselekvék.
Tizenegy óra tájban pedig kimenvén, és más henyélőket ta
lálván, szólitá öket: mit álltok itt egész nap hivalkodva?
Felelének neki: mert senki sem fogadott meg minket.
Monda nekik: menjetek ki ti is szöllömbe. l.\likor pedig este
lőn, mondá a' szőllö' ura a' gondviselőnek : hivd elő a' rnü
veseket, és add meg nekik héröket. elkezdvén az utolsók
tól az elsőkig, Előállván tehát, kik tizenegy óra tájban jöt-
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tek, kaptak egy-egy tizes pénzt. Előlépvén pedig az elsők is,
azt vélték , hogy többet fognak kapni; kapának pedig ök
is egy-egy tizes pénzt. '8 elmenvén zugolódának a' cse
lédes ember ellen, mondván: Ezek az utolsók egy óráig
munkálkodtak, és egyenlökké tetted öket hozzánk, kik a'
nap' terhét és höségét viseltük. Ö pedig felelvén egyiknek
közülök, monda: Barátom! nem teszek neked igazságtalan
ságot. Nem egy tizesben szerzödtél-e velem? Vedd el a'
mi tied, és menj. Annyit akarok pedig amaz utolsónak is
adni, mint neked. Avagy nem szabad-e nekem, a' mit aka
rok, cselekednem? Talán azért irigykedik szemed, mivel én
jó vagyok? Igy lesznek az utolsók elsőkké, 's az elsők

utolsókká ; mert sokan vannak a' hivatalosak, kevesen pe
dig a' választottak.

Mi értetik e' hasonlatouágban a' gazda, mi a' szóllomüvesek és
tizes pénz alatt?

A' gazda az Isten, ki különféle idők- és korszakokban, tud
nillik Ádám, Noe, Ábrahám, M6zes,· és végre Krisztus' és az
apostolok' idejében hivta magához az embereket, mint munkáso
kat: hogy szöllöjében, melly az ö reIigiója 's egyháza, dolgozza
nak ; és a' kivánt bért, vagy is a' t i z e s t, azaz: Isten' kegyel
mét, 's a' mennyei dicsőséget és boldogságot megérdemeljék.

Miképen és mikor hivja Isten az embereket?
Hivja öket a' lelkismeret' benső szózala, egyházi szönokok

és gyóntat6 atyék, hasznos könyvek és beszélgetések, szerencse
és szerencsétlenség, 's az emberi élet' minden eseményei állal;
és ezt ö valamint a' gyenge fiatal korban, ugya' virágzó, 's agg
korban is teszi: melly életkorok a' munkára való meghívás' kü
lőnféle órái alatt értethetnek.

Mit tesz, munkálkodni a' szol/őben?

Annyit tesz, mint Isten' tiszteletére, tulajdon és mások' ja
vára munkálkodní, küzdeni és szenvedni, miként ez a' leczkéhen
mondatík, Igyekeznünk kell tudnillik saját lelkünkből és mások
ból a' vétkeket kiirtani, 's erényeket ültetni helyökbe, Valamint
tehát a' szöllöben ásni, kapálni, gyomol irtani, a' fölösleg est,
hasztalant és ártalmast elmetszeni, a' földet termékenyitni , ll'

gyenge vesszöket karékhoz kötve megerősíteni szükség: ugy
kell a' sir és pokol felöli elmélkedés, öntudatunk' vizsgúlása, vél
keink-, rossz hajlamaink- és ezek' kulforrásainak nyomozása ál
tal lelkünk' földét előkésziteni ; vagyis az lsten' igéjének elfo-



t97

gadására, 's a' töredelmes érzésekre fogékonynyá tenni. Ki kell
tovább a' gonoszság' konkolyát az igaz bűnbánat által irtanunk, 's
az ujra kihajtó rossz kívánságokat önsanyargatás, leginkább az
imádság és bőjt által megnyesnünk ; lelkünknek az elmélkedés,
jó könyvek' olvasása 'stb. által táplálékot kell szereznünk ; a'
rossz szukások' helyébe ellenkező erényeket ültetnünk, 's inga
dozó akaratunkat mintegy az isteni akarathoz kell hozzá kötnünk,
hogy állandó maradjon, 'stb.

Jlit kell tennünk, ha valamelly vétket, vagy rossz szokást ki aka
runk irtani? .

Valamint sok időbe és fáradságba kerül, az olly megkemé
nyedett daganatot. melly magát testünkben megfészkelte, szét
oszlatni . ugy sok fáradságba kerül valamelly vétek' kiirtása is.
Ha tehát ennek tevésére magunkat elhatároztuk, szükséges, hogy:
1) Egész utálattal legyünk a' vétek iránt, 's magunkban a' vétek'
kiirtását illetőleg, hő kivanatot gerjeszszünk. 2) Isten' kegyel
méért kell esedeznün I" mint melly nélkül semmit sem vihetünk
végbe. 3) Igen hasznos, olly épületes könyvet olvasni, melly
azon vétket tárgyalja, mellyet el akarunk hagyni. 4) Az Isten'
igéjét előadó tanitásokon, sz. heszédeken, és keresztény oktatá
sokon meg kell jelenni. 5) Ajtatosan gyónni és áldozni, 's külö
nösen e' vétekre vonatkozólag a' gyóntató atyától tanácsot, Is
tentől pedig segitséget kérni. 6) Olly szentet tisztelni, ki e' föl
dön élvén, ugyanazon vétekben volt; mellytöl azonban az Isten'
kegyelmével megszabadult : mint például sz. Mária Magdolna, ki
nagy bünösböl szlntolly nagy bünbánóvá lőn. 7) Bőjtölni, ala
mizsnát adni, és más jó cselekedeteket gyakorolni. Különösen
hasznos: 8) naponkint megvizsgálni lelkísmeretét, és leginkább
a' gyakori visszaesések' okát kínyornozní ; 's végre 9) minden
egyes visszaesés' esetében, a' penitencziát azonnal magának ki
szabni.

Hogy ültethetünk lelkünkbe erényeket~
Azon erény iránt, meUyet magunkévá akarunk tenni, igaz

szeretetre kell gyuladnunk, 's benső vágyódással kell utána so
várognunk. Istent annak elérhetése végett, az ö kegyelméért kell
kérnünk; illy tárgyról irt könyveket olvasnunk; a' keresztény
oktatásokra szorgalmasan eljárnunk ; ajtátosan gyónnunk és ál
doznunk, 's a' gyóntató atya' tanácsát iránta kikérnünk, hogy mi
módon szerezhetjük meg ez erényt; és végre azon szentekre
gyal(rabban emlékeznünk, kik magukat ez erényben különösen
kitüntették; és öket kérnünk, hogy Istennél esedezzenek értünk.
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Melly emberek hi"alkadnak él henyélnelr?
Azok, kik az Isten' dicsőségére, saját- és embertársaik' ja

vára mit sem tesznek. A' sok foglalatosság ezt illetöleg nem
ment ld bennünket; mert egyetlen, és egyedül szükséges dol
gunk, az isteni szolgálat, és lelkünk' üdvössége. Ilenyék pedig
különfélekép lehetünk: t) ha semmit sem teszünk; 2) ha rosszat
teszünk; 3) ha mást teszünk, mint a' mi hívatalunk-; és állásunk
nál fogva kötelességünk; vagy ha 4) dolgunkat nem Isten' sze
retetéhöl, és j6 szándékkal végezzük. E' henyeség kizár minket
az örök boldogságb61; mint az olly szolga is, ki vagy semmit,
vagy. ura' akaratja ellen tesz, elesik díjátél. l\1i míndnyéjan Is
ten' szolgái vagyunk, és nem mondhatjuk, hogy senki sem fo
fadolt föl bennünket; mert az Isten míngyért, hogy meg szület
tünk, szöllöjébe, tudnillik egyházába fogadott, az igaz vallásban
tanlttatott, 's mindenkor szeretetteIjesen hivott magához, vala
hányszor tőle távozni akartunk, vagy el is távoztunk. Ha tehát
meghívását nem követjük; ha keresztbe tett kezekkel henyélünk,
a' helyett, hogy szöllöjében szorgalmasan dolgoznúnk; vagy ha
tetteinkben egyedül saját hecsültetésünk, önhasznunk, a' gyö
nyörélvezet 'stb. szolgál czélul, a' helyett, hogy Isten' tisztele
tét, saját és mások' lelki üdvét igyekeznénk előmozditani: ugy
estve, vagyis az itélet' napján mínö dijra számolhatunk? Ha a'
cselédes ember azokat is olly szigorun ítélte meg, kik senki ál
tal sem fogadtatlak föl, mi fog még velünk történni?

Mié,·t kapnak az utobók ja annyit. mennyit azok, kik egész nap
dolgoztak?

Tanuljuk ebből, hogy Isten az embereket nem a' munkának
ideje- 's tartösságéhos, hanemaz erények' gyakorlatában mutatott
szorgalom- és buzgalmukhoz képest jutalmazza.Mert megtörten
hetik, hogy egynémelly, ki nagyon kis időt töltött az Ur' szolgála
tában, messze tulhalad érdemével mást, ki j611ehet sokáig élt, de
nem munkálkodott olly buzg6n. (Bölcses. 4.)

Mit jelent a' uéíllöbe legelöuör meghivottak' zugolódá,a a' mun
kadij' kioutásakor?

A' legelőször meghivoltakalatt példázatbana' zsidók értetnek.
Krisztus ezzel azt akarja jelenteni, hogy ők, kiknek visszatetszett,
hogya' pogányok, kik utoljára hivattak meg, az isteni kegyel
mek' kiosztásakor hozzájok hasonlékul tartattak, ezen fön fognak
akadni és zugolódni: mi késöbb valóban meg is történt. De ez a'
mennyhen nem lesz igoy; ott nincs helye semmi irigységnek, ka
jánság- és zugolódásnak. A' helyett, hogy zugol6dnának, az Is
tennek sok ideig ssolgált szentek csuk csudálkozni fognak az Is-
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ten' j6ságán, mellyet oz o' megtért bűnösökkel, és azokkal, kik
neki rövid ideig ssolgáltak , éreztet; mert ezek is szintazon ti
zest nyerendík, vagyis a' mennyek' országának ugyanazon örö
kös birtokában, '8 Istennek létasa- és élvezetében fognak része
sülni: jóllehet a' dicsöség- és más örömökben némi különbség
lesz; mivel isteni Megváltónk' bizonyitása szerínt, mindenki cse
lelledetei szerint fog megjutalmaztatnl.

A' cselédes embernek a' zugolódó munkúsokhoz intézett fe
leletéből tanuljuk, bogy ne zugolódjunk Istennek felebarátunk
iránti kegyes jóvolta ellen, 's azt ne irigyeljük tölök; mert az
irigység rút, sőt ördögi vétek, mellyet Isten gyülöl. "A z ör
dög' irigysége által jöve a' halál a' világbo." (Böl
cses. 2, 24.) Az irigykedök tehát az ördögöt utánozzák (25. v.);
csakhogy senkinek sem ártanak vele másnak, mint önmaguknak;
mivel irigységök emészti öket. ~1inden más bünös szenvedély
szerez némi gyönyörüséget az embernek (ámbátor azt mindig
hosszu bánat követi) : csak az irigység nem; mert szüntelen ki
nozza azokat, kik neki hódolnak. E' fölölt az irigység sokszor a'
legborzasztóbb gonosztettekre viszi az embert; mint ezt a' test
vérg'yilkoS Kain' példájáb6l látjuk. De ugyan csak rajta látjuk
azt is, mint bünteti meg Isten az irigységet. Bár mlndkettö óvá
sul szolgáljon nékünk!

Mikép kell azt érteni, hogy az elsrJk utolsókká lesznek, 'stb.?
Ez tulajdonkép ismét fi' zsidókról értendő; minthogyugyan

is Krisztus' tanítását és meghívását el nemfogadták, utolsók lesz
nek, vagyis a' minden tartományokbólmeghivott pogányok, szám
és érdemre nézve elsők fognak lenni: a' zsidók pedig, kik hiva
tásuk szerint elsők voltak, idő- és számra nézve utolsók lesz
nek: mivel ők csak a' világ' végezetekor fognak mindnyájan az
egyházba térni. Krisztus ugyan s o k a t meghivott a' zsidók kö
zül : de k e ves e n követték ötet; azért csak kevesen is lettek
m e g v ú l a s z tv a. - Bár ne mondhatnök ezt el ll' keresztények
ről is, kiket ugyan mindnyájokat megbivolt az Isten, 's a' meny
nyiben rajta áll, akar is üdvösiteni (I. Tim. 2, 4.) : de kik közül
mégis, fájdalom I igen sokan élnek hivatásukkal ellenkezöleg,
Isten' szöllöjében nem dolgoznak, és igy következőleg az örök
üdvösséget sem fogjáll elnyerni.

Bu z dU la t. Oh irgalom- és kegyelemteljes Isten I ki min
ket méltatlan szolgáidat érdemünk nélkül és csupa kegyelemböl
szőllűdhe, vagyis az igaz hitre meghivtál. 's azt munkálni paran
csoltad; nyujtsd, kérünk, a' te segedelmedet. hogy soha se he
nyéljünk, hanem mint hü munkások, szüntelen a' te sz. akaratod'
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teljesitésén igyekezzünk. Mit 8' mult években elmulasztánk, at
jövőben állhalatos szorgalmunk által akarjuk helyrepötolnl, hogy
a' hevégzett munka után az igért jutalmat elnyerjük. A' mi urunk
J ézus Krisztus által. Amen.

OKTATÁS SEXAGESIMA-VASÁRNAPRA.

E' vasárn ap' nevét már a' mult vasárnapi oktatásban megma
gyaráztuk. A' mi s e k e z d e t a' 45-ik zsoltárból vétetett: "Ébredj
föl! .lUiért alszol Uram? Serkenj föl; 's ne vess el minket örök
re! Miért fordítod el tölünk arczodat; megfelejtkezvén nyomo
ruságunkról ? Mert porig alázodott a' mi lelkünk; a' földhöz ta
pada testünk. Kelj föl Uram! és légy segedelmünkre ; és sza
badíts meg minket a' te neved végett." Dicsöség az Atyánal{, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki látod, hogy semmínémü cselekedeteinkben sem
helyezzük bizodalmunkat, engedd meg kegyesen, hogya' pogá
nyok' tanítójának esedezései által minden viszontagságok ellen
megoltalmaztassunk. A' mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth; irt 11. lev. 11, 19. - 12, 9.)

Atyámfiai! Mivel olly bölcs emberek, mint ti, örömest el
türik az esztelenkedőket. Ugy eltüntek, ha valaki veletek mint

szolgákkal bánik, ha valaki vagyonotokat megemészti, ha valaki

huz-von benneteket, ha ki fölfuvalkodva megvet , vagy ar
czul ver titeket. Kisebbségemre megvallom , hogy az illye
tén veletek hánásra erőtelen voltam. Mindazonáltal ha ki va
lamivel kérkedni merészel (mint halgatag szólok), bátorkodom
én is kérkedni. Zsidók ök? én is; izraeliták ök? én is; ők Áb
rahám' mnradékai? én is; ölt Krisztusnak tisztviselöl (mint bal
gatag szólok)? én még inkább. Sokkal többet fáradoztam, su
lyosabb veréseket szenvedtem, többször voltam fogházba zárva,
gyakorta forogtam halálos veszedelemben. A' zsidóktól ötször
szenvedtem egy híján negyven csapást. Háromszor verettettem
meg vesszővel; egyszer megköveztettem ; háromszor állottam
ki hajótörést; éjet és Dllpot [I' rnély tengerben töltvén. Mennyit
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utaztam, mennyi veszedelmeken estem át, folyóvizeken, gyilko
sok köst, tulajdon nemzetem' körében, pogányok' közepette, a'
városok- és pusztaságokban, a' tengeren és álnok atyafiak miatt l
Idejárulnak a' gyakori ellankadás, nyomoruság, álmatlan éjek,
éhség, szomjuság, böjtölés, hideg és ruhátlanság, Asokon ki
vül, mellyek még más részről nyomnak, ugymint : a' naponkint
rám támadó sokaság, n' minden gyülekezetek felöli agg6dás. Ki
nyavalog, a' nélkül, hogy én is ne szenvednék? Ki botránkozik,
a' nélkül, hogy égető fájdalmat ne éreznék ? Ha már dicsekednem
kell, viszontagságnimmal fogok dicsekedni. Az Isten, és urunk
Jézus Krisztus' Atyja, ki mind örökké áldott! tudja, hogy nem
hazudok. Damaskushan Aretás király' helytartója haddal örizi
vala Damaskus' városát, meg akarván engem fogni. De ablakon át
kosárban bocsáttattam le a' köfalon , és ugy menekedtem meg
kezeiből. Ámbátor pedig nem hasznos dicsekednem, mégis át
térek a' látásokra, 's az Urt61 vett kijelentésekre. Tudok egy
embert Krisztusban, ki tizennégy esztendő előtt (testben-e, vagy
test nélkül, nem tudom; Isten tudja), egészen a' harmadik ég
be ragadtaték föl. És tudom, hogy ezen ember (testben-e, vagy
test nélkül, nem tudom; Isten tudja,) n' paradicsomba ragadta
ték, és olt titkos igéket hallott, mellyeket nem lehet embernek
elbeszélni. Az illyenekben dicsekszem; de magamra nézve nem
dicsekszem egyébbel, hanem csak az én gyarl6ságornmaI. De ha
bár dicsekedni akarnék is, nem volnék azért esztelen, mivel
igazságot szélnék. Azonban megtartóztatom magamat: hogy va
laki rólam magasabban ne gondolkodjék annál, minta' mit bennem
lát, avagy hall tőlem. Hogy pedig a' jelenések' nagy volta föl
fuvalkodottá ne tegyen, hegyes ösztön adaték testembe, a' sá
tánnak angyala: hogyarczon csapdosson emgem, és igy ne
hüszkélkedhessern. Azért, hogy tudnillik ez eltávoznék tőlem,

háromszor kértem az Urat. De azt felelé nekem: Elegendő ne
ked az én kegyelmem , mert az én eröm az erőtlenségben tet
szik ki tökéletesen. Örömest dicsekszem azért erötlenségeimben:
hogy lakozzék bennem Krisztus' hatalma.
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Miért téteti" a' mai mi,ében emlité« sz. Pálról, és miért olvasta
tik ezen levele?

Az egyház ma folytatólag buzdit minket azon munkára,
mellyet magunkra kell vállalnunk, ha az örök üdvösséget el
nyerni akarjuk. Azérl emlékeztet sz. Pál' példájára, ki Isten' ke
gyelmével annyit telt és szenvedett; hogy ezzel arra hirjon, mi
szerint az isteni kegyelemmel küzremunkálva , mi is hasonlót
cselekedjünk, Szintezen okból tartatik ma Rómában az ugy ne
vezett .Statio' vagyis Istenl-tisztelet sz. Pál' templomában.

Miért beszél magáról sz. Pál olly dicséretes dolgokat?

Ezt ő nem teszi balgatag, és Isten előtt gyülöletes dics
vágyból, hanem Isten' tiszteletére, a' korinthusiak' hasznára, és
irántuk viseltető szeretetböl, kik magukatnémellyál-apostolok ál
tal csalatní, 's megfosztatni hagyák hitöktől : kik velök saját ön
ző czéljaikra visszaéltek, javaikat tőlök kicsikarták, és velök a'
legdurvábban bántak; mig sz. Pált megvetelték, és öt mások
előtt is gyalázni törekedtek. Hogy ezt jövőre megakadályozza,
's amaz ál-apostolok által az evangeliom' terjedésének gátul ve
tett akadályokat elháritsa , kényszerítve lálja magát rá sz. Pál,
mindazt, a' mit Isten éretle, és ö Istenért tett és szenvedett, ki
nyilatkoztatni. Ezzel ő magának és szavainak kellö tekintélyt
akar szerezni, 's a' hamis tanltök' befolyását megsemmisilni.

Miért mondá sz. Pál: ki nyavalog. a' nélkül, hogy én is ne lZen
vednék ~

Ezzel azt akarja mondani: olly sokaknak hitbeli gyenge
sége, langvossága , kicsinylelküsége annyira érdekel, mintha
csak mindezt magam érezném. Ha másokbotránkoztatnak hitök
ben, 's igaz eljárásukhan és lelki nyugalmukban háborgattalnak :
égek a' rajtok segileni vágyó buzgalomtól, és igen fájdalmas
nekem, öket ekkép szenvedni látnom.

Mi a' test' ösztöne, 'Cagy a' sátánnak angyala, mellyről az apos
tol mondja, hogy szüntelen arczul oeri őtet?

Némelly magyaráz6k szerint ez alatt a' testiség- és tisztá
talan vágyakból eredő kisértetek értendők; mások szerint pedig
a' külsö szenvedések, nélkülözések és üldöztetések, mellyekkel
az apostolnak folyvást küszködnle kellett.

Mi által eolt lehetséges sz, Pálnak, mindezeket meggyőzni?

Istennek kegyelme által, melly mini maga megvallja, gyen
geségét támogatta.

F o h á s z. Add nekem oh Isten I u' te kegyelmedet, hogy
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az érted annyit fáradott és szenvedett szent Pál' példájára, ssínte
iparkedjam a' jó cselekedetek' gyakorlása által, az örök üdvös
ségetelnyerni ; és hogy semmiben se tulajdon dicsöségemet, hanem
mindenben csak a' te tiszteletedet, és felebarátim' javát keressem.

Evangeliom. is». Luk. S. 4-15.)

Az ídöben, midön sok nép menne Jézushoz a' városok
ból, mondá nekik e' hasonlatosságot: Kiméne a' magvető,
elvetni magvát; és midőn szórná , némelly ugyan az ut!'a
esett, és eltapodtaték, 's az égi madarak megevék azt. Es
némelly kősziklára esett, és kikelvén elszárada; mert nem
vala nedvessége. És némelly a' tövisek közé esett, mellyel
együtt fölnevekedvén, a' tövisek elfojták azt. És némelly
jó földbe esett, és száz annyi gyümölcsöt hoza. Ezeket
mondván, felkiálta: A' kinek fülei vannak a' hallásra, hallja.
Kérdik vala pedig öt tanltványal , mondván: MilIy értelme
van ezen hasonlatosságnak ? Kiknek ö felele: Nektek ada
ték, hogy az Isten' országának titkait megértsétek, egye
beknek pedig csak hasonlatosságokban : hogy látván, ne
lássanak, és hallván, ne értsenek. Ez pedig a~ hasonlatos
ságnak az értelme: A' mag az Isten' igéje. A' kiknélutfélre
esik, azok, kik hallgatják; azután eljön az ördög, és kiveszi
az igét szivökböl, hogy hivén, ne üdvözüljenek. A' kiknél
pedig a' kősziklára esik, azok, kik mídön hallják, örömmel
fogadják az igét; de gyökerök nem lévén, csak ideiglene
sen hisznek, és a' kisértet.' idején elszakadnak. A' melly
tovább a' tövisek közé hull, azokatjelenti, kikhallják ugyan,
de a' kiknél, midön folytatják életöket, azt a' világi gondok,
gazdagság, és gyönyörüségek megfojtják , és azért gyü
mölcsöt nem hoz. Végre a' jó földbe vetett mag alatt azok
értetnek. kik a' hallott igét. tiszta és jó szivvel megtartják,
és gyümölcsöt teremnek a' hékelürés által.

Miért hasonlitlatik Isten' igéje a' maghoz?

Azért, mivel az Isten' igéjéből alikép erednek a' jó csele
kedetek, mint a' jó magból a' jó gyümölcs; és mivel az ember
az Isten' igéjének magva nélkül szintolly kevéssé teremheti a'
lélek' gyümölcseit (Galllt. 5, 22.), mint a' milly kevéssé hozhat
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jó gyümölcsöket egy be nem vetett föld. Ez 01{b61 mondá szent
Ágoston is, hogy az embernek az Isten' igéje olly szükséges,
mint maga Krisztus' teste; 's hogy az, ki az Isten' igéjét figyelem
nélkül hallgatja, szint olly kárhoztatást érdemel, mint ki vigyá
zatlanságból Krisztus' testét a' földre ejti.

Miért kiálta Krisstu« e' példabeszédnél : a' kinek füle tlan a' hal
lásra, hallja?

Azért, hogy e' hasonlatosságban foglalt oktatás' fontosságát
és szükséges voltát megmutassa, és hallgatói! a' felölei gondol
kodásra ébreszsze. Valóban egész üdvösségünk attól függ, hogy
valljon hallgatjuk-e az Isten' igéjét, és engedelmeskedünk-e ne
ki, vagy nem; mert: .boldog, ki az Isten' igéjét hallgatja, és azt
megőrzi'.

Valljon honnét tlan a' sok konkoly: holott az Isten' igéjének mag
'lJa olly surun hintetik ?

Onnan, mert a' mint Krisztus mondja, ezen isteni mag majd
az utra, majd a' sziklára, majd ismét tövisek közé hull, és ritkán
esik jó földbe; vagyis az Isten' igéjét hallgató emberek, majd
ollyanok, mint a' nyilvános és járt ut, mellyen az arra hullott
mag eltapodtatik, vagy madarak által emésztetik föl; azaz: illy
emberek ezer meg ezer rossz gondolatok által megkeményedett
és kiszáradt szivvel birnak; ugy hogy az Isten' igéje épen nem
hat rájok, és igy az nekik liiában hirdettetik. l\'lások ismét hason
litanak a' sziklához, mellyen a' mag kikel ugyan, de csak hamar
ismét elszárad, mivel nincs neki mélyebb földje és nedvessége.
Ez azon embereket példázza, kik élénk és heves indulatuak, de
a' kiknél hiányzik a' szelídség, és mélyebb, azaz őszinte vágyó
dás az üdvösség után. Az illy emberek meghallgatják az Isten'
igéjét, általa magukat meghatva érzik, 's azonnal jó föltételeket
inditanak föl magukban, tesznek is kevés jót: de ha kisértetbe
jönnek, azonnal ismét rá hagyják magukat a' bünre vétetui. A'
tüskék közé hullott maghoz hasonlít az Isten' igéje, midőn az olly
embereknek hirdettetik, kiknek lelkök telve van a' gazdagulás és
érzéki gyönyörök iránti gondokkal, mellyek az isteni ige' mag
vát nem engedik kikeIni és gyümölcsösní, hanem azt azonnal el
fojtják.

Mit kell tehát cselekedn1Jnk, hogy jó és termékeny földdé tláljunk ?
1) ~Iinden rossz gondolatot, és minden vétkes kivánságo

kat el kell magunkban nyomnunk. 2) Oszinte 's erős kívánságot
kell magunkban fölinditanunk, hogymegtérni, 's a' jóban állhatato
san megmaradni akarunk. 3) Le kell mondanunk minden szer-
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fölötti gondoskodásról a' mulandö jnvak és jelen élet' gyönyö
rüségei iránt. 4) Istent szivünk' mélyéböl kell kérnünk, hogy mind
erre segitsen az ö sz. kegyelme által. Szöval, üdvösségünk le
gyen elsö és legfőbb gondunk. Ugy Isten is bizonyosan sokszo
ros jó gyümölcsök' termésére. 's az örök jutalom' elnyerésére
fog minket segitni.

Mi szolgál leginkább arra, hogya' .,zÓ,·akozád szülü gondoktól,
.{üleg az Isten' igéjének hallgatása alatt, a' templomban, megszaba
duljunk ~

Az iránti erős bizodalom ~ hogyazalalt, mig templomban
vagyunk és Istennek szolgálunk, ö a' mi házunk és vagyonunk
fölölt örködik; mint ezt IL M6z. 34~ 24. megigérle.

Az lsten' igéjének erejéröI.

Az Isten' ígéjének ereje többfélekép en fejeztetik ki a' sz.
írásban. Jeremiás a' t ü z h e z hasonlítja, melly ellenállhatatlan
erövel tör ki a' legbensöbb rejtckekböl, és szintolly hatalmasan
terjed: nevezetesen a' szalmát, vagyis a' hamis próféták' tanítá
sát megemészti; továbbá p ö r ö I y h e z, melly a' sziklákat is
szétzuzza, vagyis meglágyitja a' legkeményebb sziveket is, és
fogékonyokká teszi az Isten és j6 iránt. (Jerem. 23, 29.) A'
zsoltáros v i I á g o s s á g n a k nevezi, melly megvilágifja az utat,
vagyis eloszlatja a' tudatlanság'<éjét, 's megmutatja a' földi ván
dornek. mint kerülheti ki üdvének veszélyeit. (Zsolt. 118 l 105.)
A' zsid6khoz irt levélben (4~ 12.) mondalik : "Az Isten' igéje
végrehajtó elevenséggel és hatálylya! bir j behatöbb minden két
élü kardnál; keresztül vág egész az akarat- és elmének, az
egybekötö izek- és velőknek oszlásaig : sőt a' gondolatoknak és
a' sziv' hajlamainak megitélésére is kiterjed." Vagyis az Isten,
igéjének bir6i kardjával, melly a' legtitkosabb gondolatokat is
megitélendi, elválaszthatja a' lelket a' szellemtől, a' velőt a'
csonttöl ; vagy a' testet a' lélekkel együtt örök halálra vetheti.
Jakab 1~ 23. t ü I{ö r n e k neveztetik, mellyben szennyfolljait és
hibáit ki-ki megláthatja. Isalasként b e c s e s h a r ol II t ~ vagy
e s ö, melly megnedvesiti 's termékenyiti a' lelkek' földét. Ez
végre azon isteni m a g, melly ha jü.és kellöleg elkészitelt föld
be jut, százszoros gyümölcsöt hoz. (Luk. 8, 8.) Igy, mondhatni,
egyetlen illy isteni magocska sz. Ágostonban, sz. Antal apátban,
tolentini sz. lUiklósuan 'stb., a' szent életnek legcsudásabb gyü
mölcseit terrné , mivel Ágoston e' szavak állal térittetett meg:
Tisztességesen éljünk ; nem mértékletlenséget és részegséget,
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nem ágyas-bázakhani bujálkodást és szemtelenséget , nem ver
sengést és irigykedést űzve" (Rom. 13, 13.). Antalt e' szavak:
"Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el, a' mid van, és osztogasd
el a' szegényeImek: és kincsed lesz mennyben; és jöjj, kövess
engem" (Mát. 19, 21.). ~Iiklóst pedig a' következők: "Ne sze
ressétek a' világot, sem azokat, a' mik e' világhoz tartoznak"
(I. Ján. 2, 15.), inditák a' tökéletes élet' követésére. Azért
mondja aranyszáju szent János is, hogya' sz.-irás néhány rövid"
szóban a' legmagasabb bölcseséget nyujtja, 's néha egyetlen
mondás elegendő belőle, hogy egész éltünk' foly tára útravalét
adjon.

]JIillyennek kell lenni az embernek, hogy az lsten' igéjéböl hau
not meritsen?

Szükség, hogy jó, és kellően elkészitett föld legyen, azaz:
birjon igazságot szerető, tanulni vágyó, alázatos, és üdvét őszin
tén kereső szivvel ; hogy az Isten' igéjét míndenkor, nevezete
sen a' sz. beszédek- és keresztény tanitásokban,iIIőelőkészület
és figyelemmel hallgassa; és az azokban hallott isteni ígnzságc
kat szivéhen megőrizvén, azokat teljesiteni is törekedjék.

Mit kell a' szent beszéd elött tenni?

Aranyszáju sz. János Saul- és Dávidróli harmadik beszé
dében azt kérdi: "Ki az, n' ki drága nedveket tisztátalan edény
be önt, mielött azt kíöblitette volna"? Azért a' sz. beszéd elött
tisztitsa meg az ember szivét; legalább a' bánat és töredelmes
ség által: mert bÜDÖS lélekbe nem megy a' bölcseség' szelleme
(Bölcs. 1, 4.). Valamint a' bevetendő földet előbb jól megtisztit
ják és elkészítik: ugy kell szivünknek is előbb megtiszliUatnia,
's azon sz. vágyódás' fölindítása által, hogy valami jót tanuljunk,
elkészittelnie, mielőtt valameily sz. beszédet haszonnal hallhat
nánk. A' ki esek kiváncsiságból, 's hogy valami ujat halljon,
vagy azért megy a' sz. beszédre, hogya' szónokot megitélje,
hogy lásson és láttassék 'stb.: az hasonló a' farizeusokhoz, kik
szintilly okból hallgatták Krisztust, de épen azért nem is volt
semmi hasznuk az ő sz. beszédeiből. ~lindenekelőtt a' Szentlé
lek ur Istent buzgón kell kérnünk, hogy világositson meg; mi
vel a' Szentlélek nyitja meg az ember előtt a' keresztény igaz
ságok' értelmét, 's az imádság már maga is termékenyítő harmat
a' lélek' földjére. Ezután ki kell minden aggasztó gondot és
nyugtalanító gondolatokat elménkből uzní, nehogy az isteni mag
az utra, vagy tövisek közé hulljon, 's ott össsetapodtassék, vagy
elfojtessék.
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Mint kell az embernek magát sz. beszéd alatt f';selnie Y
Szükség azt vágyödás-, figyelem- és tiszteletteljesen hall

gatni; mivel az egyházi szönokok állal Isten szól hozzánk; miu
tán Krlsztus azt mondja felőlök, hogy; "A' ki titeket hallgat, en
gem hallgat" (Luk. 10, 16.). Az egyházi szónokok Krisztus' kö
vetjei (Mát. 10~ 16.). Már ha, mondja aranysz. sz. János *)~ a'
követ, ki királyának parancsait és rendeleteit Iölolvassa, olly
nagy fígyelem-, csend- és tisztelettel hallgattatik, mennyivel na
gyobb figyelem-, csend- és tisztelettel szükséges az Isten' kö
vetét hallg-atni ~ midőn az predikácziójában Isten' akaratját hir
deti? . . Őrizkedjél tehát az egyházi sz6nokokat gáncsolni, vagy
megvetni ; mivel e' megvetés magára oz Istenre háramlik, ki azt
mondja: "ki titeket megvet ~ engem vet meg" (Luk. 10, 16.).
Ha valameily szónok' személye vagy előadása magában véve
méltó is a' g-áncsolatra: de hivatala, mellyet visel, és Isten' igéje,
mellyet hirdet, mindenkor tisztelendő és becsülendő. Isten' igéje
mindenkor isteni mag, 's az marad örökké, melly ha jól fogad
tatlk, drága gyümölcsöt hoz, bárkitől és bármikép hintessék is
az ki; mivel a' vetésben nem az a' fő, hogy ki vet, hanem, hogy
a' vetés mílly földbe történik. Törekedjél csak mindenkor jó föld
lenni, ugy o' legrosszabb predikácziöböl is a' legjobb gyümöl
csöket fogod nyerni. E' mallett őrizkedjél a' sz. beszédben mon
dettakat másolira alkalmazni, hanem csak tenmagadra figyelmezz
(I. Tim. 4, 16.); külöuben a' szent beszédből mi hasznod sem
lesz. Ha ment vagy a' sz, beszédben megtámadott bünöktöl, ugy
adj hálát Istennek, és ne vess meg azért másokat, Idk azoknak
alávetvék ; hanem inkább kérjed az Istent, hogy szabaditsa meg
őket azoktól, téged pedig jövőre is óvjon meg. Orizkedjél tovább
a' sz. beszéd alatt az alvás-, fecsegés- vagy más csintalanságok
t61; mert minden hivalkodó szdért szigoru számadást kell adnod.
Gondold meg, hogya' Iii Istentől van, oz az Islen' igéjét örömest
hallgatja (Ján. 8, 47.). Ha tehát nem hallod örömest és figye
lemmel, ugy nem vngy Istentől, 's nem is fogsz Istenhez eljutni.

Mit kell tennunk a' sz. beszéd után?

Iparkodnunk kell a' hallolt jót teljesiteni ; mert Isten elött
nem azok igazulnak, kik csak hallgatják a' törvényt, hanern a'
kik azt teljesitilt is (Rom. 2, 1::3.). A' hik csak hallgatjak az Is
ten' igéjét, de tetteiket szerinIe nem intézik, azok hasonlók az
emberhez, ki megtekinti a' tükörben arczát, de .a' mint belené-

"') Hom. 14. in Gen.
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zeit, tüstént odább megy, és felejti, nilkép nézett ki~ (Jak. 1,
22-24.). Valamint tehát haszontalan a' tükörbe nézés, ha a'
magán észrevell foltokat és szennyet le nem törli az ember;
szintugy haszontalan a' sz. beszédek' hallgatása is, ha az ember
magát állaluk hibáinak letevésére Indíttatni nem hagyja. Sőt ez
által oz ember Isten előtt még visszatetszöbb és büntetésre mél
több lesz; mivel a' szolgn, ld tudja urának akaratját 's azt még
sem teljesíti, sok ütésekkel fog büntettetul (Luk. 12, 47.). Jobb
volna tehát, mint sz. Péter mondja (II. Péter 2, 21.), ha a' jám
borság' utját meg sem ismerte volna, mint annak megismerése
után, ujolng eltérni tőle. De hogya' szerit beszédben hallott jót
gyakorolhassuli is, szükséges azt mindenek előtt emlékezetünk
ben megtartani, róla gondosan elmélkedni, 's magunkat rá gyak
ran emlékeztetni. Azért Krisztus nem azokat mondja boldogok
nák, a' kik hallgatják Isten' igéjét, hanem a' kik azt megtartják
(Luk. 11, 28.). Mit sem használ az olly étel, mellyet a' gyomor
azonnal kivet, hanem csak ugy táplál, ha megmarad a' gyomor
ban és olt kellöleg megemésztetik. Nem hozhat a' mag gyümöl
csöt, ha csak jó földdel nem fedétik be, ha nem éri 's melegili
meg a' nap, ha eső és harmat nem nedvesiti, 's egyébkint is nem
ápoltatik. Ugy az Isten' igéjét is Máriaként (Luk. 2,51.) meg kell a'
szivben őrizni, a' felölei szorgalmas elmélkedés által azt mintegy
megemészteni, imádságokkal öntözni, teljesitésének buzgó kivá
nata óllal melegilni: csak ha ezt megteszszük. fog az százszoros
g~'ümölcsüt hozni. Gondoljuk azért meg gyakrabban (ne csak az
nap, hanem az egész héten át), mit hallottunk a' sz. beszédben,
's valljon azt eddig mint teljesitettük : egyszersmind pedig azt is
vizsgáljuk meg, mint akarjuk és birjuk azokat jövőben teljesíteni.
Szóljunk róla másokkal is: mi által sok haszontalan, veszedel
mes és illetlen beszédnek elejét vehetjük, és sok jót eszközöl
hetünk. l'londassunk el mások által a' predlkáczlóböl valamit, 's
mondjunk el mi is belőle holmit; és beszélgessünk velök arról,
mi a' sz. beszédben mondatott. Különösen a' szülők- és házigaz
dáknuk kellene ezt gyermelieik- és alárendeltjeikkel tenni. Va
lamint sokan, mondja ,~ranysz. sz. János, ha valamelly kertből
jönnek egy rózsát, kis ibolyát, vagyakármilly más virágot hoznak
haza magul\kal,' vagy mint másol, gyümölcsöseikből gyümölcs
csel rakott ágakat visznek haza, mig ismét músok a' dus lako
mákból övéiknek némi ételmaradványokat hoznak: ugy kell ne
ked is, ha a' templomból megtérsz, feleségednek, gyermeűeíd
nek, vagy cselédeidnek valarnelly intést hozni magaddal. Az illy
rózsák nem hervadnak, az illy gyümölcsök nem rothadnali el, az
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illy étkek el nem romlanak, 's azok neked és tieidnek nemcsak
egy rövid mulandó örömet, hanem maradandó hasznot fognak
szerezni az által, hogy sok hünöktöl fognak titeket visszatartóz
tatní. - Továbbá, gyakran kell Istent azon kegyelemért kérni,
hogya' hallott jó tanításokat megtartsuk , 'stb. Oh ha mind igy
cselekednének, kik a' sz. beszédekre eljárnak, mílly nagy hasz
not vonnának azokból, 's mennyivel jobb lábon állna köztünk a'
kereszténység!

B u z d u l a t. Istenem! oh mínt szégyenlem, hogy isteni
igédnek magva, mellyet mindenkor olly gazdagon hintettél szi
vembe, mindeddig olly kevés gyümölcsöt hozott! Oh könyörülj
rajtam, és változtasd meg szivemet, hogy jó földdé váljék, melly
ben a' te sz. igéd gyökeret verhessen, akadály nélkül virulhas
son és növekedhessék, és megteremje végre az üdvösség' gyü
mölcseit, a' mellyeket tőlem vársz. Amen,

OKTATÁS QUINQUAGESINIA-VASÁRNAPRA.

Ez elnevezés' eredete már fonebb a' Septuagesima-vasár
napon adolt oktatásban elmendatott. A' Jn i s e k e z d e t egy szo
rongatott, de Istenben bizó ember' fohásza a' 30-ik zsoltárhöl :
"Légy nekem oh Uram! oltalmazo Istenem és menedékem, hogy
megtarts engem. Mert te vagy az én köszirtem és menedék-vá
rom; a' te nevedért vezérelj és igazgass engem, Benned biztam
Uram! ne szégyenüljek meg örökké: igazságod szerint szaba
díts meg engem!" Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Ur Isten! hallgasd meg kegyesen könyör
gésünket; és a' bün' kötelékeitől megszabaditván, őrizz meg
minket valamennyi viszontagságtóI. A' mi urunk Jézus Krisztus
állal, 'stb. .

Leczke. (Sz Pálnak Korinth. irt 1. lev. i 3, f - í 3.)

Atyámfiai! ha bár emberek, avagy angyalok' nyelvén szól
nék is, de ha szerétetern nincs, ollyanná lettem, mint a' pengő ércz,
vagy a' zengő czimbalom. És hajövendömondás' ajándékával bir
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nék, és mindentitkokathelátnék, és minden tudományom volna is;
söt ha ollyan erős hitem volna, millyen a' hegyek' áttételére is
elegendö: de ha szeretetem nincs, semmi sem vagyok. És ha
elosztimám is a' szegények' táplálására minden vagyonomat; sőt

ha testemet tüzre adnám is, ugy hogy elégjek: hogyha szeretet
nincs bennem, semmit sem használ nekem. A' szerétet bosszu
türö, kegyes; a' sacretet nem irigykedik, nem cselekszik gono
szul, föl nem fuvalkodik. Nem viseli magát illetlenül, nem va
dászsza tulajdon hasznát, nem gerjed haragra, nem forgat elmé
jében gonoszságot. Nem örül a' hamisságnak, örvendez pedig
az igazságon; mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent elszenved. A' szeretet soha meg nem szünik; akár a'
jövendöléseknek végök szakadjon, akár az idegen nyelven való
szólás elmuljék , akár a' tanításból szerzett ismeretek elenyész
szenek. Mert most csak részszerint van bennünk az ismeret, és
részszerint a' jövendőmondás. De miután eljövend a' teljes töké
letesség, akkor eltörültetik a' mi részszerint van. Mig gyermek
valék, ugy szólék, mint gyermek, ugy érték, mint gyermek,
ugy gondolkodám, mint gyermek; miután pedig férfikorra ju
tottam, elhagyám a' gyermekkorhoz illő dolgokat. Most csak tü
kör és homályos beszéd által látunk; de akkor szinröl szinre.
Most részszerínt van bennem az ismeret; akkor pedig olly tisz
ták lesznek ismereteim, mint minök a' rólam valók. Azonban e'
mostani állapotunkhan megmarad e' három: a' hit, remény és
szeretet; da ezek közt legjelesebb a' szeretet.

M a g y a r á z a fo E' leczkében sz. Pál minket a' szeretet'
szüksége, jelessége és minösége felől oktat. Mondja t. i., hogy
minden természetes és természet fölötti adomány, minden jótett,
sőt maguk az erények (a' hit' erénye 'stb.) sem segítik az em
bert üdvösségének elnyerésére, ha nincsenek szerétettel párosít
va és lelkesitve: mert Isten előtt cselekedeteinket egyedül a' sze
retet teheti kedvesekké. Ha tehát mégolly sok jót tesz is az em
ber, ha mégolly bőven adakozik is, imádkozik, böjtöl és dolgo
zik: de ha mindezt nem Isten és felebarátja iránti szeretetből
teszi, nem remélhet jutalmat az égből. Tovább a' szerelet még
mások' gyöngéit 's bántalmait is békével türi ; nem irigye azok
nak, kik nagyobb, sem nem veti meg azokat, kik csekélyebb te-
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hetségekkel birnak nálánál; nem dicsvágy6, nem önzö~ a' bal
eset- és sérelmek miatt el nem keseredik, 'stb. A' szeretet még
az örökkéval6ságban is tart, jóllehet ott a' különös szellemi te
hetségek, ugymint a' jövendölések 'stb. megszünnek : mert a' jö
vő nem lesz már elrejtve; ugya' különféle nyelvek: mert mind
nyájan kölcsönös szemlélet által ismerendik és értendik egymást;
maga az isteni dolgoknak e' földön olly fárasztó 's tökéletlen tu
dománya is: mivel ott világosan és fáradság nélkül fogjuk látni
a' teljes igazságot. Itt a' hit, remény és szeretet tesz mínket iga
zultakká és szentekké : ou egyedül a' szaretet fog boldogitni;
mivel a' hit szemléletté, a' remény hirassá válandík. A' szeretet
tehát a' legnagyobb, mert örök, A' hit szent Ágoston szerínt, az
Isten' házának alapját veti meg, a' remény fölemeli az épületet,
a' szerétet bevégzi. E' három erény képezi bennünk az uj em
bert. A' hit -megvílágosltja, meghóditja az értelmet; a' remény
megerősí] minket, és elszakasztja szivünket a' földi javaktól ; a'
szerétet pedig azt megtisztitja, és Istennel füzi össze. Törelied
jél azért oh keresztény lélek! birni e' három erényt, de főkép a'
szeretetet,

F o h á s z. Oh szeretet' Istene! öntsd szivembe a' tiszta
szeretet' lelkét, hogy sz. Pál' tanitása szerint mindenkor a' kegye
lem' állapotjában lenni törekedjem. 's ez által minden cselekedetem
elötted kedves, nekem pedig érdemet szersö legyen. Amen.

Evangeliom. (Sz. Luk. 18, 31-43.)

Az idöben , maga mellé vévén Jézus a' tizenkettöt,
monda nekik: Ime fölmegyünk Jerusalembe , és betelje
sednek mindenek, a' mik megiratt ak a' profétáktól az ember'
fiáról. l\lert a' pogányok' kezébe adatik, és,megcsufoltatik,
és gyalázattal illettetik és megpökdöstetik. Es miután meg
ostorozták , megölik őtet ; de harmad napon feltámad. Ök
azonban semmit sem értének ezekből, 's e' beszéd elrejtett
titok vala elöttök ; és meg nem értették, a' mik mondattak.
Lön pedig, mikor Jerikóhoz közelitene. egy vak üle az ut
félen, koldulván. Ez hallván az ott elmenö sereget, kérdé:
mi volna az? Mondák pedig neki: hogya' názárethi Jézus
menne által. Ekkor kiálta. mondván: Jézus, Dávidnak fia!
könyörülj rajtam. És az eÍölmenök dorgálák öt, hogy hall
gatna; de ö annál inkább kiálta: Dávidnak fia! könyörülj

14*



212

rajtam. Megállván tehát Jézus, magához vezetteté öt,és
midön már közel volna, kérdezé őtet, Mondván: mit akarsz,
hogy cselekedjem neked? Amaz pedig felelé : Uram! hogy
lássak. És mondá neki Jézus: Láss; a' te hited megszaba
ditott téged. És mingyárt látott, és követé őtet, dicsőitvén
Istent; az egész nép pedig, melly e' történetnek szemta
nuja volt, dicséretet ada Istennek.

Miért jövendölte meg Krisztus kinssenoedését tanitványainak
olly gyakran?

1) Hogy megmutassa, milly bensőkép vágyódik érettünk
szenvedni; mert a' mit igen kiván az ember, örömest beszél ar
ról. 2) Hogy tanítványai, midön látandják , mint bánnak vele
gonosztévőként, és mint kínozsák, semmi rosszat se gondoljanak
róla, 's magukat megcsalatottaknak ne higyjék, hanem inkább,
megemlékezvén róla, hogy ő határozottan megjövendölé nekik
az ő kinszenvedését és halálát; ez által hitök benne, mint a'
mindentudö Isten' fiában méginkább szilárduljon.

Tehát épen semmit sem értettek a' tanitványok abból, mit nekik
Krisztus ssenoedése {elöl jövendölt?

Azt ugyan értették bizonyosan, hogy szenvedni fog; míu
tán ettül sz. Péter még vissza is akará őtet tartóztatni (Mát. 16,
22.); de szavait a' MeSDiás' országa felöl táplált rernényeikkel,
's a' Megváltó' hatalma felőli vélekedésökkel semmiképen sem
tudták összeegyeztetni. Azt sem fog hatták meg, mi okból és mi
czélra fogna szenvední, és mi módon fogna föltámadni. l\'Iindezeket
a' Szsntléleknek kellett később, midőn már megtörténtek, meg
foghatóvá tenni előttök (Ján. 14, 26.). Olly igen szükséges ne
künk a' Szentlélek' fölvilágositó malasztja, hogy nélküle a' még
olly világosan előadott vallási igazságok is megfoghatlanok ma
radnak előttünk.

Mié,·t nevezi magát Krisztus itt, és több más helyen ,ember'
fiának?

Ezzel a' zsidók' szólásmódja szerint azt akará kijelenteni, hogy
ő valóban ember, és Ádám' utódja. Tovább arra is akart tanítaní
minket, hogy alázatosak legyünk, és ne vágyódjunk magas czi
mek és nevezetek után.

Miért nevezi a' vak, Krisstust ,Dávid' fiának'?

Hogy kijelentse, mikép őt Messiásnak tartja, ki Dávid' nem
zetségéből igértetett meg a' zsidóknak, hogy öket és minden
benne hivöt megváltson. (Zsolt. 131, 11.)
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Miért kérdezé Krisztus a' ooko t : ,Mit akarsz, hogy cselekedjem
neked'?

Ezt ö nem azért tette, mintha nem tudta volna, hogya' vak
mit kiván; banem: 1) Hogy az annál jobban bebizonyithassa hi
tét, és az iránti reménységét, hogy az Üdvözitö ált"al szemeinek
világát valóban visszanyerendi. 2) Hogy kijelentse, . milly hön
vágyódik utána, miszerint velünk jót tehessen; és hogy milly
kedves előtte, ha nyiltan és bizodalmasan előterjesztjük neki
szükségelnk et.

Tanuljuk meg ezen vak tól, ki magát buzgó és kitartó kö
nyörgésében az altalmenők által megzavartatni nem engedte, mint
kelljen a' kezdett jóban, az ettől visszatartani törekvő emberi
tekintély' megvetésével is elörehaladnunk, 's magunkat sem a'
rossz példák, sem a' megvetés, vagy a' világ' fiainak gúnyai ál
tal megzavartatni nem engednünk. Továbbá tanuljuk meg tőle,
hogy az Istenhez forró hálával és változatlan hüséggel kell ra
gaszkodnunk, ha egyszer már fölnyitotta lelki szemeinket, és a'
szellemi vakságtól, melly a' testinél sokkal veszedelmesebb és
ssomorubb, megszabaditott. Nem is kérhetjük öt e' végre elég
gé; nem levén nagyobb szerencsétlenség, mint Istent, önmagun
kat, és azt, a' mi üdvünkre válik, vagy pedig abban gátol, nem
látni, vagy nem ismerni. '8 épen ebben áll a' szellemi vakság;
mellytöl annakokáért igyekeznünk kell magunkat, az istenige'
megismerésének őszinte kivánása, kitartö imádság, és az igaz
ság' keresésében részünkről is tanusitott buzgalom által megsza
baditni; épen ugy, mint ama' vak is, kiröl az evangeliom emlé
kezik, bensöleg vágyódott a' gyógyulás után, azért Jézust állha
tatosan kerte, 's öt a' nép közt fölkereste. 8zintilly buzgósággal
kell, nekünk is, ha bűnben vagyunk, a' valódi megtérés után
vágyódnunk, és Istent azért kérnünk; 's fölkelnünk. hogy hozzá
juthassunk, és tőle bűneink' bocsánatát megnyerjük.

Miért olvastatik ezen evangeliom a' mai vasárnap?
A' kath. anyaszentegyház Krisztus' fájdalmas kinszenvedé

se- és halálára akar általa emlékeztetni, hogy ekkép minket a'
három nap mulva beálló nagyböjtre elökészitsen , mellyben az
igaz töredelmesség által kell Krisztus' szenvedésében részt ven
nünk. Azonban e' részben a' keresztények közül számosan, sok
kal kevésbbé tanulékonyok, mint Krisztus' tanítványai voltak, és
nagyobb vakok az evangeliomi világtalannál ; miután semmit sem
akarnak abból érteni, mi nekik a' templomLan Krísztus' kinszen
vedese felöl mondatik; annál kevesbbé akarván testöket érette
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sanyargatni. Hanem inkább e' napokat, régi pogány szokás sze
rint, mindenféle kicsapongásokban, dohzödás- és fajtalanságban
töltik,'s a' testi gyönyörökbe elmerülve fetrengenek , ezzel Krisztus
urunkat ujolag kícsufolván, megostorozván és keresztre feszít
vén; arra nem is gondolva, hogy ezen és egyéb hüneíkért peni
tenczíát tartsanak. 'S valljon keresztények ezek? .... Ah! po
gányoknak kellene öket nevezni, miután ugyis egészen a' pogá
nyok' módjára élnek.

B u z d u l a t. Oh Jézus! ki olly hön vágyódtál jóllétünkért
szenvedni: add, hogy irántad való szeretethöl a' kéjeket utáljuk,
kedveljük ellenben a' test' sanyargatását és fölfeszitését: hogy
igy a' lelki vakságtól megszabadíttatni, téged mindegyre jobban
ismerni, forróbban szeretni, 's végre örökre birni legyünk
méltók.

OKT.\TÁS HAMVAZÓ-SZERDÁRA.

Miért nefJeztetik igye' nap?
Mert a' kath. anyaszentegyház e' napon a' hamut megáldja,

's a' hivök' homlokát azzal meghinti.

Mi "égre ssenteltetik meg a' hamu?
Hogy Isten' áldása szálljon rá, és mindazokra, kik vele ma

gukat alázatosan meghintetík, különösen azért, hogy: 1) testök
nek egészséget, lelköknek pedig oltalmat nyerjenek. 2) Hogy
bünbánó 's töredelmes lelket, minden büneik' bocsánatát, és 3)
mindazt elnyerjék Istentől, a' miért igazságosan esdenek: külö
nösen a' valódi bünbánat' kegyelmét, 's a' bünbánóknak igért ju
talmat.

Mint kell a' sr.entelt hamut fogadni?
1) Azon kéréssel, hogy az Isten engedje rajtunk teljesüIni

mindazon czélokat, mellyekért a' hamu megszenteltelik. 2) Alá
zattal megemlékezvén 's bevallván Isten előtt, hogy -P o r é s
h a ID u~ vagyunk, és büneink miatt ismét -P o r r á 's h a m u v li
k e II l e n n ü n k~; mit hamvazáskor a' pap is elmond fölöttünk:
hogy alázatosságot csepegtessen belénk, 's a' bünbénat' legerösb
indokára emlékeztessen.

Miért kell magunkat meghamfJaztatnunk?
Hogy kijelentsük Isten és emberek előtt, miszerint nem

szégyeneljük hünös voltunkat nyilván megvallani, valódi bünbá-
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natot mutatni, 's elismerni egy jobb élet' megkezdésének szük
ségét; de főképen azért, hogy az uj élethez kegyelmet nyerjünk
Istentől.

Kedoes-e Isten eMtt, ha magunkat a' mondott okokból beham"as
tatjuk?

Igenis; mivel az Isten magn parancsolta, hogy az izraeli
ták, bánatuk' jeIéül hamuval hintsék be magukat l). Igy tön Dá
vid is, ki még kenyerét is hamuval hinté meg 2); igya' ninive
beliek 3), Judith 4), Mardokheus ;;), és Jób 6) 'stb.

Miért takartatnak el némelly helyeken mától fogva nagy-bIIjt' "é
geig az oltárok kék lepellel?

A' bőjt Krisztus' ldnszenvedése miatti gyászidö, mellyben
gyakran kell eme' kinszenvedés fölött elmélkednünk, 's magun
kat ez által hünbánatra buzditnunk. E' végből hajdan míndenütt,
egész nagy-böjtön át, n' bánat' szinét viselö (azaz: kék) fátyollal
horinattak le az oltárok' ékei, 's az oltárokon Krisztus' kinszen
vedését ábrázoló kép függött: hogy mingyárt egyházba lépésök
kor tudtul adassék az embereknek, hogy milly időszakban élnek.
Ezt egyedül Fekete-vasárnap tenni, csak a' tizennyolczadik szá
zadban kezdték. Most már ekkor sem teszik mindenütt; a' feszü
letek mindazáltal e' napokon minden egyházban fátyollal vonat
nak be. Hasonló okból a' pap is kékhe öltözik. Az egyház ezen
idöben minden nyilvános mulatsagot, tánczot, ünnepélyes me
nyegzőt 'stb. tilalmaz.

Az egyház, hogy bünbánati buzgalmát nyilvánítaa , mellyel
n' hamvat fogadja, és könyörületre birja az Istent, m i s e k e z
detül a' következő szavakat használja: "Mindeneken könyörülsz
oh Isten! és nem gyülöles semmit teremtményeid közül ; elnézed
az emberek' büneit a' bünbánat' tekintetéből, és kiméled öket:
mivel te urunk és Istenünk vagy." (Bölcs. 11, 24. 25.) Könyö
rülj rajtam Isten! könyörülj rajtam; mert benned bizik lelkem.
(Zsolt. 56.) Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! nyujtsd híveidnek malasztodat, hogya' tIsztelet
reméltó nagy-böjti ünnepet kellö jámborsággal kezdhessék, és
zavara tlan áhitattal tölthessék. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

l) Jerem. 25, 34. 2) Zsolt. 101, 10. 3) Jón. 3. 4) Jud. 9. ~) Eutber. 4. 6) Jób.
43, 6.



216

Leczke. (Joel profét. 2, 12-19.)

Azt mondja az Ur: térjetek meg hozzám teljes szlvetekhöl,
böjtöléssel, sírással és kesergéssel. Szaggassátok meg szivete
ket, nem pedig (csak) ruháitokat, és térjetek az Urhoz, a' ti Is
tenetekhez; mert ö kegyes és irgalmas, béketürö és nagy ke

gyelmességü, 's az ö jósága fölülhaladja a' bünös' gonoszságát.
Ki tudja, talán még visszahuzza fenyegetését, és megbocsátván, a'
bőség' áldását hagyja maga után: hogy bemutathussátok az Ur
nak, a' ti Isteneteknek az eledeli 's itali áldozatokat? Kürtölje
tek bőjtöt, hirdessetek gyülést. Gyüjtsétel\ egybe a' népet, tart
satok szent gyülekezetet, hivjátok össze a' véneket, vegyétek
mellétek a' kisdedeket és csecsemöket ; menjen ld a' völegény
szobájából, 's a' menyasszony ágyas hajlékából. A' tornácz és
oltár közt sirjanak a' papok, az Ur' szolgáí, 's mondják: Bo
csáss meg Uram! bocsáss meg a' te népednek; és ne add örök
ségedet a' gyalázatra, hogy uralkodjanak rajtok a' pogányok;
hogy ne gunyolódhassanak a' népek, mondván . Hol van az ö
Istenök? Forrón szereté az Ur az ö földjét, és megkegyelmez az
ö népének. Felelvén tehát az Ur, ezt mondja népének: Ime én
adok nektek gabonát, bort és olajat, 's hövölködni fogtok azok
kal; nem adlak többé titeket a' pogányoknak gyalázat' tárgyául.
Ezt mondja az Ur, a' Mindenható.

M a g y ar á z a t. Joel azt kivánja il' zsidóktöl, hogy bü
neik fölötti bánatuk' jeiéül, ne csak ruháikat, hanem sziveiket is
szaggassák meg; azaz: necsak külsö, hanem benső bánatot is ta
nusítsanak, megváltoztatván rossz hajlamaikat 'sth.; gyüljön az
egész nép össze, közös bünbánati cselekedetekre, 's a' papok
esedezzenek az Urhoz irgalomért : ugy övéi n könyörülni, 's a' kiál
lott bajokért áldásteli időt fog küldeni Isten. Ez igéket ma olvas
tatja az egyház, hogy mingyárt a' böjt' kezdetén tudtul adja, milly
bünbánatot kiván tőlünk. Oh keresztény! vedd szivedre e' tani
tást, és bűnbánatodat ne csupán az ételektöl , hanem minden vét
kes érzelemtől való tartózkodással, és jó tettekkel is nyilvá
nitsad.

Evangeltom, (Sz. Mát. 6, 16-21.)

Az időben, monda Jézus az ö tanitvanyinak : Mikor
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böjtöltök, ne legyetek szomoruak, mint a' képmutatók: kik
meghervasztják arczukat, hogy az ernberektől böjtölöknek
láttassanak. Bizony mondom nektek, hogy elvették jutalmu
kat. Te pedig midön böjtölsz, kend meg fejedet, és arczo
dat mosd meg: hogy ne láttassál az ernberektől bőjtölőnek.

hanem Atyádtól, ki a' rejtekben van; és Atyád, ki a' rej
tekben is lát, megfizet te néked. Ne gyiijtsetek magatoknak
kincseket a' földön, hol azokat a' rozsda és a' moly meg
emészti, 's hol a' tolvajok kiássák és ellopják: hanemgyüjt
setek magatoknak kincseket az égben, hol azokat sem a'
rozsda, sem a' moly meg nem emészti, 's hol a' tolvajok ki
'nem ássák, sem el nem lopják. Mert a' hol kincsed van,
szived is ott van.

M a g y a r á z a t. Jézus inti tanítványait, hogy ne böjtöl
jenek szineskedésböl , vagy hogy az emberektöl láttassanak és
dicsértessenek ; mivel olly bőjtért. melly nem alázatosság- és
je akaratból származik, semmi jutalmat sem fognak a' mennyeí
Atyától nyerni. Inti egyszersmind öket, hogy ne szeressek fö
löttébb a' földieket: mert ezek az ember' minden vágyát, gondo
latát és tetteit egészen elvonják az égieklöl; holott tulajdonké
pen egyedül csak ezek érdemlik meg igazán fáradságunkat és
gondoskodás unkat , minthogy ezeket sem a' moly meg nem
emésztheti, sem u' tolvajok ki nem áshatjál" és el nem orozhatják.

Oktatás a' negyvennapi böjtről.

Honnan ered a' negyvennapi bőjt?

A' negyennapi böjt kétségkivül Krisztus' példájából ered,
ki mielőtt megváltói hivatalát megkezdené, a' pusztában negyven
napig bőjtölt.

Miért tartjuk meg mi a' böjtöl, 's miért épen a' Husvét elötti
negyven napon?

1) Hogy Krisztus' példáját kövessük. 2) Hogy Kriszlus'
bőjtölése- és kinszenvedésében részt vegyünk, 's testünknek
ezen önkénytes sanyargatása által, sz. Pál' példája szerint (Kol.
1, 24.), testünkön egészítsük azt ki, mi Krisztus' szenvedései
ből hiányzik. Ezt azonban nem ugy kell érteni, mintha Krisztus
nem szenvedett volna eleget megváltásunk végett, 's ennél fog
va ehhez még a' mi szenvedésünk is szükségeltetnék : mivel ft'

Krisztus általldöntött vér, világok' megváltására is elegendö
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volna. E' ,hely tehát inkább ezt jelenti: az Ur' szenvedése világ'
végezetéig tort; mert valamint szenteiben önmaga tiszteltetik és
szerettetík, o' szegényekben tápláltatik és ruháztatik ; ugy II az
a' ki oz inséget türi mindenkiben az igazság míatt, és szenved
mindenkiben 'stb.; vagyis más szavakkal: Krisztus, ki már a'
maga testében szenvedett, tagjaiban tovább is szenved, egész a'
világ' végéig: mivel a' tagoknak szenvedésökben is hasonlitaniok
kell a' főhöz, ha egykor hozzá dicsöségben is hasonlók akarnak
lenni. Krisztus urunknak ezen, hiveiben hátralevö szenvedéséböl
már mi is magunkra vehetünk egy részt a' böjt által, 's igy nem
csak magunknak használhatunk, hanem az egész anyaszentegy
háznak: nem csupán azért, mivel más keresztény társainknak
épülésére szolgálunk, hanem azért is, mivel Krisztus' titokteljes
testében, vagy az egyházban, egyik tag' érdeme 's erénye má
soknak is használ. 3) Hogy testünket a' léleknek alája vessük,
gonosz ingereit csillapítsuk, tiszta és szüz életet éljünk; 's igy
magunkat 4) a' sz. Húsvétra, az isteni bárány' vételére elöké
szitsük ; valamint a' zsidók is testök' sanyargatása által (nem lé
vén nekik szabad mást, mint kovásztalan kenyeret, és keserü,
vad füveket enní.) készíték elő magukat husvéti bárányuk' véte
lére: holott ez csak elöképe volt n' mienknek. 5) Végre, hogy
hűneinkért némi elégtételt nyujtsunk Istennek, mi legalkalma
sabban történhetik Husvét elött: ez idő főleg Krisztus' keserü
kinszenvedése fölötti elmélkedésre levén ezentelve.

Ugy büjtöltek-e hajdan is, mint napjainkban?
Igenis, csakhogy még szigorubban ; mert: 1) nem csak a'

hústól tartóztatták meg magukat, mint jelenleg, hanem minden
től, a' mi husból ered, ugymint a' tojás-, vaj-, és sajttól 'stb.;
sőt még a' bor- és haltől is: jóllehet ez nem volt átalános egy
házi törvény. 2) Egész nap böjtöltek, 's csak este vecsernye
után, vagy éjjel ettek. Innen van, hogy napjainkban eme' régi
szokás' emlékezetére böjtben a' vecsernye délelötttartatik; mivel
az egybáz, mint kegyes anya, most már megengedi az estebédet
délire változtatní, és este is némi keveset magunkhoz venni: ne
hogy igen elgyengüljön a' test, és a' munkára tehetetlenné vál
jék. MiIly nagyon megszégyenittetnek e' régi szokás által sokan
a' mai keresztények közül , kiknek még a' mostani böjtölés-mód
is fölöttébb terhes. De miféle keresztények ezek, kérdi sz. Amb
rus: kik hizlalják testöket, mig Krisztus éhséget szenved? Az,
ki nem vétkezett, böjtöl a' mi büneinkért: és mi nem akarunk tu
lajdon, szémos és sulyos hüneínkért bőjtölni!
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Miként tölthetn; haszonnal a' blJjtöt ~

Minthogy sz. Leo pápa' tanitása szerint a' böjt' lényege nem
az ételtöli, hanem inkább a' hüntölí megtartóztatásban áll, és
hasztalan tagadtatik meg a' testtöl a' táplálék, ha csak egyszers
mind a' lélek is vissza nem tartatik a' büntöl : iparkodnunk kell
böjtön át nem csak az étel- és italban tartani mértéket, hanem min
den illetlen kedvtöltésekkel és vétkekkel is fölhagyni ; 's vala
mint a' böjtölés által lankasztjuk a' testet, szlntolly mértékben
iparkodjunk erősiteni a' lelket: mil az ideigleni dolgokról való
szorgoskodással fölhagyás, gyakoribb imádság, és Krisztus' kin
szenvedése felőli részvétteljes elmélkedés, a' szentségek' gya
koribb vétele, a' sz. misének naponkinti hallgatása, istenes köny
vek' olvasása, és más jó tettek' gyakorlása, nevezetesen az ala
mizsna által eszközölhetünk; mivel a' sz. atyák szerínt, ha böj
tünkből hasznot akarunk vonni, azt, a' mit a' testtől elvonunk, a'
szegényeknek kell adnunk I "Az adakozás nélküli bőjt, írja sz.
Leo, nem a' lélek' tisztítása, hanem a' test' kinzása ; és a' ld ak
képen vonja meg magától az étket, hogy mellette a' jótevöségtöl
is tartózkodik: annak ezt inkább zsugoriság, mint önmegtartóz
tatás gyanánt kell betudní."

Milly szándékkal heli bőjtölni?

1) Azon SZándékkal, hogy ebben Krisztust kövessük, és
szenvedésében részt vegyünk. 2) Hogy aker. katholika egyház,
mint Krisztus' jegyese és a' mi anyánk iránt engedelmességet
tanusítsunk. 3) Hogy testünket ezen önkénytes sanyargatás ál
tal szent, élő, és Istennek tetsző áldozatul bemutassuk. 4) Hogy
elkövetett bűneinkért eleget tegyünk. 5) Hogy malasztot nyer
jünk Istentől e' vagy ama' bűnnek kerülésére, 's e' vagy amaz
erénynek sajátunkká tevésére. E' szándék naponkint megujitandó
a' következö könyörgés által:

Könyörgés.

Uram Jézus Krisztus! a' te böjtöd- és kínszenvedéseddel
egyesített böjtömet fölajánlom, az egyház iránti engedelmesség
ből, a' te dicsőségedre, 's hálaadásul a' tőled vett sok jótétemé
nyekért, továbbá elégtételül minden, részint saját, részint idegen
bűneimért, a' kegyelembeni megmaradásom vége ll, ezen N. bün'
elkerülése-, és ezen N. erény' gyakorlásáért (itt neveztessék meg
a' táfJoztatni szándékozott bün, és gyakoroltatni kif'ánt erény).
Amen.
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Hamvazó-szerda. utáni csütörtökön.

Leczke. (lsaiás profét. 38, 1--6:)

Az időben halálra betegedék Ezekhiás , és beméne hozzá
Ámosnak fia, Isaíás proféta, és mondá neki: Ezt mondja az Ur:
rendezd el házadat; mert meghalsz, és nem fogsz élni. Ezekhiás
falhoz fordulván arczczal, könyörge az Urnak, és mondá: Uram!
kérlek, emlékezzél meg róla, hog-y igazságban és tökéletes sziv
vel jártam szined előtt, és hogy azt cselekedtem, a' mi sze
meidben jó volt. E' közben nagy sírásra fakadt Ezekhiás. Ak
kor szóla az Ur Isaíásnak, mondván: Eredj, és mondd meg Eze
khiásnak : Ezt mondja az Ur, Dávid ösatyádnak Istene: meghall
gattam imádságodat, és láttam könyhullatásidat; ime napjaidhoz
tizenöt esztendőt adok, és Asszur' királya' kezéből is megsza
baditalak téged e' várossal együtt, és meg fogom azt oltalmázni.

M a g y a r á z ti t. Midőn Asszur' királya Szennakherib,
meghóditással fenyegette Juda' országát, Isaiás az Isten' paran
csolatára tudtul adá Ezekhiásnak halála' közeledtét. Akkor ez
forró imádsággal fordult az Urhoz, és megnyerte tőle élete' meg
hnsszabbllását, kíszabadittatását az assziriaiak' kezéből, ugyszinte
az Isten' oltalmát, 's védelmét Jerusalem' és az egész zsidó or
szág' számára. - Tanuld meg ebből, milly nagy becse és haszna
legyen az Istenhez való őszinte térésnek, 's az alázatos és buzgó
imádságnak. '8 használd te is a' szerencsétlenség és nyomoruság'
napjait arra, hogy emlékezzél meg elkövetett büneidre; hogy fo
lyamodjál Istenhez alázatos és forró imádsággal, 's elkövetett
vétkeid fölötti őszinte bánattal j 's tarts értök valódi penitencziát.
De a' kiállott inség után se feledkezzél meg Istenről: nehogy
előbbi büneidbe vissza essél, és Isten téged a' te töredelmetlen
szived miatt veszni hagyjon; mint ez Faraó királylyal és a' zsi
dókkal történt.

(Az eoanqeliomot lásd a' 171-dik lapon; e' sza'Oaknál kesdee:
"lUidön bement volna (Jézus) Kafarnaumba," 'stb.]

Az egyház' könyörgése.

Könyörülj Uram I oh könyörülj a' te népeden, hogya' meg
érdemlett büntetések által javulva, irgalmasságod által ujolag
föléledjen. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.
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Hamvazó-szerda utáni pénteken.

Leczke. (1saiás profét. 58, 1-9.)

Azt mondja az Ur: Kiálts téli torokkal, és megszünés nélkül!
Trombitához hasonlólag emeld föl szavadat! hirdesd az én népem'
vétkeit, és Jákob' házának gonoszságait. Napról-napra keresnek
ugyan ők engem, és kivánják tudni utaimat: mint olly nép, melly
igazságot cselekedett, és el nem hagyta az Isten' parancsolatit;
kivánnak tőlem igazságot, és vakmerőn közelitenek az Istenség
hez. ,Mi bőjtölünk [mondjdk}: és te miért nem tekintesz ránk?
Sanyargatjuk testünket: és te miért nem ügyelsz rá"? Ime (azért,
mert} mídön böjtöltök, önkényes tetteket gyakoroltok, és szo
rongatjátok minden adósaitokat. Ti perlekedésre és versen
gésre bőjtöltök, és hogy igazságtalanul, ököllel verekedjetek.
Ne bőjtöljetek igyezentul többé, hogy 8' magasságban a' ti ki
áltástok meghallgattassék. Valljon illyen-e a' bőjt, mellyet én
kivánok? Ha az ember napestig gyötri magát, lehajtja fejét, mint
a' káka, 's maga alá zsákot és hamut terit: valljon ezt neve
zed -e böjtnek , és az Ur' liedves napjának? A' bőjt, mellyet
én kivánok, ez: oldjad meg a' gonoszság' köteleit; vedd le az
elnyomatottnak terhét; bocsásd szabadon a' lebilincselteket , és
zuzz össze minden igát. Szegd meg az éhezőnek kenyeredet;
fogadd he házadba a' bujdosókat , ha mezitelent látsz, ruház
zad őt, és testvéred előtt ne rejtsd el magadat. Akkor föltá
mad, mint a' hajnal, a! te világosságod, és hamar eljön a' te
gyóg~rulásod; akkor arczod előtt megyen igazságod, és az
Urnak dicsősége fedez téged. Akkor könyörögsz, és az Ur
meghallgat; kiáltasz, és felel neked: ime itt vagyok! l'Iert
én irgalmas vagyok, a' te urad és Istened!

M a g y a r á z a t. A' zsidók sokat bőjtöltek a' babiloni
fogságban; de bőjtjök nem volt kedves Isten előtt: mert csak
testöket sanyargatták, a' vétkektől pedig vissza nem tarták ma
gukat. Elszaggatni a' vétek' kötelékeit, felebarátját nem nyom
ni, a' szükölködűnek segedelmére sietni 'stb., ez az Istenneli
tetsző bőjt, melly örök boldogságra vezérel.
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Evangeliom. ts« Mát. 5, 43. - 8, 4.)

Az idöben, monda Jézus az ö tanitványainak: Hallottátok,
hogy mondatott: szeressed felebarátodat, és gyülöld ellen
ségedet En pedig azt mondom nektek: szeressétek ellen
ségeiteket; tegyetek jót azokkal, a' kik titeket gyülölnek ;
és imádkozzatok azokért, a' kik üldöznek és rágalmaznak
titeket; hogy legyetek fiai Atyátoknak, ki a' mennyekben
van, ki az ö napját fölkelti a' jámborok- és gonoszokra, 's
esöt ád az igaZak- és hamisakra. Mert ha csak azokat sze
relitek, a' kik titeket szeretnek , micsoda jutalmát, fogiátok
vehetni? Nem ezt cselekszik-e a' publikánusok is? Es ha
csak atyátok' fiait köszöntitek, rnit nilveltekegyebeknél töb
bet? Nem azt mivelik-e a' pogányok is? Legyetek azért
tökéletesek, mint mennyei Atyátok is tökéletes. Vigyázza
tok, nehogy igazságtokat a' végett gyakoroljátok az embe
rek elölt, hogy láLLassatok tölök ; mivel ugy nem lesz jutal
matok Atyátoknál, ki a' mennyekben van. Mikor azért ala
mizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad elött, mint a' kép
mutatók cselekesznek a' gyülekezetel\ben és utczákon,
hogy tiszteltessenek az emberektől. Bizony mondom nek
tek, elvették jutalmukat. ~Iidön pedig te alamizsnát osz
togatsz, ne tudja balkezed, mit cselekszik a' te jobbod:
hogy alamizsnád rejtekben törlénjék , és Atyád, ki belát a'
rejtekbe, megfizet tenéked.

lU a g y a r á z a t. Már az ó-szövetségben is parancsolva
volt, szeremi minden embert; de az irástudók e' parancsolatot
akkép magyarázták, mintha e' szeretetböl az ellenségek ki vol
nának véve. Jézus tehát megmutatja, milly igazságtalanul tesz
nek a' zsidók, midón magukat ez értelmezéshez tartják; és inti
öket, hogya' minden embert, még az ellenséget és megbántót
is átkaroló szerétet által törekedjenek a' menuyeí Atyához ha
sonlókká lenni. Továbbá inti öket, hogya' jót ne dicséretért
'sth, tegyél\; mert akkor a' dicséreten kívül egyéb jutalomra
nem számolhatnak , 's tetteik az örökkévalóságra nézve el van
nak veszve: miután ott csak azon cselekedetek jutalmaztatnak
meg, mellyek Istenért, és Istennel vitetteit végbe. Csak iIlye
nek által gyüjt az ember érdemkincseket a' más világra. Vedd
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ezt szivedre oh keresztény! és szeresd minden embertársadat;
j6tetteidet ne dicséret-, hanem az Isten- és Krisztusért gyako
rold: 's akkor bö jutalmat fogsz egykor érettök a' más világon
nyerni.

Az egyház' könyörgése.

Oltalmazd UramI a' te népedet, és malasztoddal tisztitsd
meg kegyesen minden büntöl ; mert nem ártand neki semmi vi
szontagság, ha semmi igazságtalanság sem uralkodik henne. A'
mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Hamvazó-szerda utáni szombatnn.

Leczke. (1saiás profét. 58, 9- f 4.)

Azt mondja az Ur: Ha eltávolitod körödből az elnyoma
tást, az ujjal-mutatást és rágalmazó beszédet; ha adsz az éhe
zönek , a' mit önlelked kiván; ha kiélégited az epedöt: akkor
föltámad a' homályban a' te világosságod, és setétséged a' déli
naphoz lesz hasonlóvá. Az Ur lesz neked szünetnélkül ve
zéred, kielégíti a' nagy szárazságban lelkedet, és sértetlenül
megörzi csontjaidat; és leszesz mint az öntözölt kert, és mint
a' vizforrás , mellynek vizei el nem fogynak. És fölépíted ak
kor 9' régi rornladékot ; több nemzetségre terjedendö alapokat
raksz, és romlások' építőjének neveztetel , ki bátorságba he
lyezted az utakat. Ha a' szombati napon megtartóztatod lá
badat, hogy e' szent napomon ne miveljed azt, a' mit szived
kiván; ha a' szemhatot örömnapodnak nevezed, az Ur' tisz
teletre méltó szent ünnepének, és azt megszenteled, ugy hogy
ne cselekedd abban munkáidat , sem azt, a' mit te akarnál;
se ne fecsegjen szád hazug beszédet: akkor örülni fogsz az
Urban; az ország' magasira vezetlek; fölemellek annak birá
sára, és Jákob atyád' örökségével eletlek téged. Az Ur' szája
mondá ezt.

1.\'1 a g y a r á z a t. Az elsö kilencz versben (221. 1.) ki
nyilatkoztatá Isten a' proféla állal, milly böjt liedves előtle , 's
mint fogja azt megjulalmazni. A' mai sz. leczkében szinte erröl
van még szó; különösen a' 12-dik versben igértetik , hogya'
hün- és nyomorba sülyedt emberi-nem Izrael állal, vagyis az
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Izraelböl támadandó MegváItó által, ismét föl fog emeltetni, 's
visszahelyeztetni eredeti állapotjába. Tudtul adatik továbbá, milly
szerencsében részesülendnek az izraeliták, ha a' szombatot szen
tül megtartják ; tudnillik örvendhetui fognak az Ur' segedelmé
nek, uralkodni fognak az egész tartomány fölött, és elnyerendik
Jákob' örökségét. - Tanuljuk meg ebböl , milly hasznos a' va
lódi böjt, és az Istennek szentelt napoknak igazán megülése- és
e' szerint lelkismeretesen cselekedvén , tegyük magunkat Isten'
tetszésének és áldásának részesivé ! Adjunk egyszersmind hálát
Istennek minden időben, hogy megváltásunkra egyszülött fiát
elküldte!

Evangeliom. (Sz. Márk. 6, 47- 56.)

Az időben, midön már besetétedett, a' hajó a' tenger'
közepén volt; Jézus pedig egyedül maga a' parton. '8 lát
ván öket küszködni az evezéssel, (mivel ellenkező

szelök volt.) az éjnek negyedik vigyázása felé hozzájokjö
ve, járván a' tengeren; és el akara menni mellettök. Azok
pedig látván öt a' tengeren járni, szemfényvesztésnek vé
lék, és fölkiáltának ; mert mindnyájan láták öt, és meghábo
rodának. 'S mingyárt megszólilá öket, mondván nekik: Bizza
tok; én vagyok: ne féljetek! És beszálla hozzájok a' ha
jóba, 's megszünék a' szél; és annál inkább álmélkodának
magukban: mivel a' kenyerekkeli történetet nem érték; ho
mslylyal levén szivök befedve.'S álevezvén a' tengeren, jö
vének Genezareth' földjére, és kikötének. IUihelyl pedig a'
hajóból kiszálltak, azonnal ráismerének ; és befutván azon
egész larlományt, kezdék nyoszolyákban körülhordozni a'
betegeket, a' hol öt lenni hallották. És valahova beméne a'
falukba, vag'y szállásokra, vagy Városokba, kivivék az utczára
a' betegeket, és kérék öl, hogy csak köntöse' szegélyét is
illethessék; és valakik csak illeték öt, meggyógyulának.

E I m é Ili: e dé s é s b II Z d u la t. IUilly nehezen tud az em
ber hinni! Azo]: kik a' hajóban valának, látták n' kenyerek'
szaporodását, ettek is belőlök: és még sem hitlék , hogy az Ur
mindenben miudenhatö, 's hogya' tengeren is járhat. ~Iilly szé
gyenítö rájok, 's ránk nézve is azok' példája, kik Krisztushoz
hozák betegeiket; kérvén öt, hogy csak ruhája' szegélyét is il-
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lethessék, és visszanyerik egészségöket. Oh Jézus! segits raj
tunk kícsinyhítüeken, hogy téged lsten' fiának ísmerjünk, és
minden szükségüukben szilárdan bízzunk benned!

Az egyház' könyörgése.

Oh lsten! gyárnolitsd adományiddal hiveidet , hogy szün
telen azok' élvezete után sovárogjanak, és azokban részesülje
nek is mindenkor. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

OKTATÁS BÖJT' ELSÖ VASÁRNAPJÁRA,
melly .Inveeavltf-nak neveztetik.

Igy neveztetik e' vasárnap a' latin ,1n v o c a b i t" szótól,
mellyel a' míse kezdődik, és melly a' 90-ik zsoltárból van véve,
és Istenbeni bizodalomra serkent minket; ki örömest meghall
gatja a' bünbánők' könyörgését, minthogy maga mondja: "Mi
dön segitségért kiált, meghallgalom öt; vele leszek a' szorult
sághan j kimentem öt abból,' és dicsöségessé teszem ötet; megál
dom hosszu éleltel, és megmutatom neki segedelmemet. Ki a'
Magasságbelinek oltalmában lakik, az a' mennyei mindenható Is
ten' védárnyéka alatt fog nyugodni." Dicsőség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Isten! ki egyházadat a' negyvennapi böjt' évenkinti megtar
tása által tisztítod, add meg népednek: hogy mitaz önmegtagadás
által nálad elérni törekszik, azt a' jó cselekedetek' gyakorlása
által megnyerhesse. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leeake. (Sz. Pálnak Korinth: irt II. lev. 6, i -10.)

Atyámfiai I intünk titeket, hogy az Isten' kegyelmét hijába
ne vegyétek; mert ezt mondja az Isten: Kellemes idöben meg
hallgattalak téged, és az üdvösség' napján megsegítettelek té
ged. Ime most a' kellemes idö , ime most az üdvösség' nap
ja! Ugyanazért mi is vigyázzunk, hogy senkinek semmiben
botránkozásra okot ne adjunk, és igy ne szídalmaztathassék a'
mi szolgálatunk. Sőt inkább mindenekben ugy viseljük magun
kat, mint Istennek szolgái: a' sok türéshen , háhoruságokhan,
szükölködésekben, szorongatásokban, verések' szenvedésében,
fogházakban, ellenünk támasztott lázadásokban , fáradságos

15



226

munkákban, vigyázás okban és bőjtölésekben ; a' tisztaságban,
tudományban, szelídségben, kegyességben, a' Szentlélek' aján
dékainak használásában, tettetés nélküli szeretetben; az igaz
ság' hirdetésében, az Istentöl nyert csudatévö eröben, a' jám
borság', mintegy jobb- és balkézben levö , fegyvereinek forga
tásában. Akár becsüljenek, akár gyalázzanak, akár rágalmaz
zanak, akár dicsérjenek bennünket; habár hitelöknek tartatunk
is, azért mégis igazmondók vagyunk; habár megvettetünk is,
mint ismeretlenek, azért mégis mint ismeretesek foglalkozunk;
ámbátor folytonosan haldoklani látszunk, azért ime mégis akkép
viseljük magunkat, mint élők; ha megosloroztattunk is, elég,
hogy még meg nem ölettünk. Ugy viseljük magunkat mint szomo
ruak, holott mindig örömet érzünk; mint szegények, noha so
kakat gazdagitunk ; mintha semmink sem volna, és mégis min
dennel hírnánk.

Igen is méltán olvastatja ma az egyház e' levelet, mellyben
sz. Pál inti a' hívőket, hogy példája szerint hasznukra fordítsák
a' kegyelem' idejét: mert a' ki tétlenül hagyja magában a' ma
lasztot, és vele jó tetteket nem mível , az azt híában nyerte.
Sz. Pál a' kegyelem' ideje alatt átalában a' kereszténység' korát,
a' kath. egyház pedig különösen a' nagy böjt' idejét érti; melly
a' legnagyobb titkok' emlékezelére vagyon szentelve, 's melly
hen minket minden a' hünbánatra, javulásra, és az isteni kegye
lern' elfogadására hiv föl. Ne engedjük tehát ez időt, melly egy
szersmind a' szellemi aratás' ideje, haszon nélkül átvonuIni: ha
nem gyakoroljuk magunkat a' sz. Pál által megnevezett erények
hen , főleg a' mértékletesség-, béketürés- és szüzies tisztaság
han, az Isten és felebarátunk iránti szerétethen. Fegyverkez
zünk föl jobbról és balról a' jámbor élet' fegyvereivel, azaz: él
jünk Isten' szolgáiként, kik az erényre szerencsét és szereneséf
lenséget egyaránt eszközül használnak; ha szerencsések, az alá
zatosság- és önmegtartóztatásban, ha szerencsétlenek, a' béke
türés- és nagylelküségben gyakorolván magukat. Ne engedjük
magunkat sem guny, sem megvetés ~ sem üldözés, sem kinzás,
sőt még a' halál által sem, az .erénytöl , vagy a' megkezdett ja
vulási utról eltérittetní.

F o h á s z. Oh Jézus I add, hogy mindenkor együttmun
káljunk malasztoddal, 's az üdvünk' megszerzésére adatolt időt
jól használhassuk.



Evangeliom. (Sz. Mát. 4, t-iL)

Az idöben, a' pusztába viteték Jézus a' Lélektől, hogy
megkisértetnék az ördögtöI. Es miutánnegyven nap és negy
ven éjjel böjtölt volna, megéhezék. '8 hozzájárulván a' kisér
tő, mondá neki: Ha Isten' fia vagy, mondd, hogy e' kövek
kenyerekké változzanak. Ki felelvén, monda: Irva vagyon,
hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanemmindenigével,
melly Isten' szájából származik. Akkor fölvivé öt az ör
dög a' sz. városba, és a' templom' tetejére állítá. '8 mon
da neki: Ha Isten' fia vagy, bocsátkozzál alIá innét; mert
irva van: angyalainak parancsolt felőled, és kezökben hor
doznak téged, hogy netalán köbe üssed lábadat. Monda neki
Jézus: Ismét irva van: ne kisértsed a' te Uradat Istenedet.
Ismét fölvivé öt az ördög egy igen magas hegyre, és meg
mutatá neki a' világ' minden országait, és azok' dicsőségét,
És monda neki: Ezeket mind neked adom, ha leborulván,
imádandasz engem. Akkor monda neki Jézus: távozzál el
lenkezö (sátán); mert irva van: a' te uradat Istenedet
imádjad, és csak neki szolgálj. Akkor elhagyá őtet az ör
dög; 's ime angyalok jövének, és szolgálának neki.

T 8 n u l s á g o k. I. Krisztus a' Szentlélektöl ösztönöz
tetve, elvonul a' pusztába, hogy magányban és csendben, böj
tölés és imádság által készitse magát magas hivatására; 's ma
gát a' sátántól megkisértetni engedje: hogy szent Pál szerínt'),
hozzánk, az egy bünön kivül, mindenben hasonlóvá levén, megki
sértetnék ugyan, de azért bün nélkül maradna, 's ekkép olly fö
papunk lenne, ki gyarlóságainkat szánakozva tudja eilürni; egy
szersmind pedig példájával tanitana bennünket, miszerint az Is
ten' igéjével, mint valamolly karddal 2) fölfegyverkezve , üzzük
el, és gyözzük meg a' kisértőt. - Kövessük tehát minduyájan,
nagyok és kicsinyek, Krisztust bátran; az ö segedelmével
nem lesz nehéz diadalmaskodnunk, A' legnehezebb kisértése ket,
nevezetesen a' testi gyönyörök, Iönhéjazás, fösvénység és ural
kodás' vágyát legyözni, önpéldájával tanitolt meg bennünket
Krisstus j ha pedig egyszer ezeket legvőztük , a' többiek fölölt
könnyen gyözedelmeskedhetünlL Vitéz harczunk' jutalmául azt

1) Zsidókho 4, 15. 2) Efez. 6, 17.
15*
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igéri Krisztus, hogy vele ugyanazon trőnon ülendünk, valamint
ö is diadalmaskodott, és üle Atyjának királyi székére I). Gyer
mekeknél a' testiség' kísértetei, gyakran a' nyalánkság- és rest
ségre 'stb. kisértés' alakjában mutatkoznak: a' honnan követke
zik, hogy e' bünök korán sem olly csekélységek, mint minökül
azokat közönségesen szokás nézni, 's hogya' gyermekeknek leg
nagyobb buzgósággal szükség azokat kerülni.

II. Ha Krisztus, az Istennek egyszülött fia, megengedte,
hogy az ördögtől megkisértessék, 's még egy magas hegyre, 's
a' templom' csúcsára is fölvitetett általa: ennélfogva épen nem
csudálkozhatunk, ha mi is különféle ördögi kisértése k' alkal
matlanságait szenvedjük. Csali mi is akkép harczoljunk azok el
len, mint ö tett.

III. Abból, hogy Krisztushoz, miután az ördögöt legyőzte,
angyalok jövének és szelgálának neki, tanuljuk, mikép azok,
kik a' kisértéseket állhatatosan legyőzték, a' jó angyalok' társa
ságának, vigasztalása- és segedelmének örvendhetnek. Azért
legyünk annál buzgóbbak a' kisértések elleni harczokban.

Hitbeli, 's közéletre szolgáló tanltés a' kisértésekröJ.

,Hogy megkisértetnék az ö r d ö g t ö l.' (Máté 4,1.)

Mi a' kisértés?
Ollyetén szö, tett, avagy sugallás, mell y vagy azon végből

történik, hogy az ember bünre vitessék, vagy hogy alkalmat
nyerjen valamolly erény' gyakorlására 2). Az elsö mödon, melly
rossz, kisértenek: az ördög, a' világ, vngy gonosz emberek, és
testünk; a' másik módon pedig, melly jó, kisért az Isten.

Mi által kisértetünk leginkább?
Az eredendő büntöl ránk ragadt tulajdon rossz kívánságunk,

és rosszra való hajlandóságunk 3) által; miért is a' test minden
kor a' lélek ellen vágyódik. 4)

Megkisérti-e az ördög is az embert?
Igenis, mivel a' sz.e-írásban áll, hogy: .az ördög körül jár,

mint az orditó oroszlán, keresvén, kit nyelhessen el.' (I. Pél. 5,
8.) Azért neveztetik az ördög a' mai evangeliomban is kisértő
nek. Azonban nem minden kisértések erednek az ördögtől; ha
nem a' legtöbb saját megromlott természetünkböl , vigyázat
lanságunkból, 's érzé kein k' féktelenségéből származik, mellyek-

I) Titk. jel. 3, 21. 2) Bayerlink s. verbo: Tenlalio. 3) Jak. 1, 14-15. 4) Gal.
5, 17.
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nél fogva magunkat a' vétkezés' veszedelmének teszszük ki;
mert ,mindenki a' maga ki vánságátöl ingereltelik és csalogattatik ;
's ha a' rossz kivánság megfogant, ssüli a' bünt.' (Jak. 1, 14.15.)

Miképen kisért bennünket az ördög?
Hosszu tapasztalás állal tanittatva, fölgerjeszti bennünk a'

természeti kívánságot olly hünök' elkövetésére, mcllyekre az
embert hajlandónak tudja I); megvakitja és összezavarja a' kép
zelödést, ugy hogy az ember sem az ideigleni kárt, szégyent és
gúnyt, sem n' bűnnek utálatosságát és az örök büntetést többé
nem látja, 's ekképen a' bünbe rohan. Igy első anyánkat is Évát,
először a' tiltott gyümölcsnek kiváncsi szemlélete által az evés
vágyra, azután nagyravágyásra , 's utoljára nyilt engedetlen
ségre is vitte 2). Ugyanazt akará tenni a' mai evangeliom szerint
Krisztussal is; kinél azonban csóbitása nem sikerült. Gyakran a'
betégség és más ideigleni rosszak, ugyszinte a' gyermekeknek
halál' következtébeni elvesztése, gazdagságbani kárvallás , és
más efféle szerencsétlenségek által is igyel[szik az embert rá
birni, hogy elégedetlenség, és az isteni gondviselés ellen való
zugolódás által vétkezzék, mint ezt a' kegyes Jóbbal tette.

If.ényszerithet-e benniinket az ördög rasura ?
Epen nem; mert mínt sz. Ágoston mondja, az ördög a' ki

sértésben hasonló a' lanezra kötött ebhez , melly csak ll' hozzá
vakmerön közelitőket marhatja meg. Aranyszáju sz. János pedig
megjegyzi: ,Azt ugyan megengedjük, hogya' sátán minket igen
sok hünre ingerel; de legtöbbször mégis saját restségünk és ha
nyagságunk miatt hotlunk meg; 's ha az ördög sokakon győze
delmeskedik, ezt nem az ő ereje, hanem az emberek' gyengesé
ge okozza.' Gyözzük le tehát n' mi gyengeségeinket, igyekez
zünk csak szenvedélyeinken uralkodni, 's érzékeinke t, neveze
tesen szemeinket féken tartani; nehogy mi magunk nyujtsunk ez
által az ördögnek alkalmat megkisértétésünkre és bünbe tassit
tatásunkra : ugy sok kisértetektől egészen meg leszünk mentve;
azokon pedig, mellyek érendenek minket, diadalmasan fogunk
győzedelmeskedni; kivált ha azok' idején tüstént. Istenhez folya
modunk, segedelmét kérve. Mert ha Isten velünk, ki lehet elle
nünk? Senki sem erősebb, mint az ember, a' kivel Isten van, 's
ki örömteljes ~izodalmat helyez Istenben.

Megkisérti-e Isten is az embereket?
Meg, hanem egészen máskép, mint az ördög; mert az Is

ten nem íngereltethetík, de ő sem igerel senkit a' rosszra 3):

1) S. Thom. P. I. qu. III. A. 3. et qu. 115. A. 5. 2) I. M6z. 3. ~) Jak. t, 13:
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hanem csak alkalmat ád ré, a' kisérlések' megengedésével,hogy
béketürésünket, és irántai szeretetünket bebizonyitsuk, 's átalá
ban erényeinket tettleg kimutassuk I). Igy szól ö maga is, Mózes
szolgája által: "Kisért titeket az Ur, a' ti Istenetek, hegy kites
sék, valljon szerétitek-e öt teljes szivetek- és lelketekböl" 2)?

Hágy-e az Isten minket emberek által is megkisértetni?
Igenis, hágy; még pedig a' fönnevezett okokból. Igy en

gedte a' szüzies Józsefet Putifár' neje 3), Jóbot 4) és Tohiást") tu
lajdon hitveseik általmegkisértetni. Azonban erőnk fölött soha sem
enged kisértetni ; hanem a' kisértéseket mindenkor akkép intézi,
hogy elviselhessük.•Vagyis az Isten nem csak nem enged erőnk
fölött kísértetni, hanem a' kisértetés' idején segitségünkre is
van, gyámolít és erősit bennünket; haugyan mi is megteszszük
a' magunkét,'s nem hiányzik részünkről is a' jó szándék, az Islen
ben vetett remény, 's az akaratjábani megnyugvás és béketürés,
nevezetesen pedig az imádságbani buzgóság. Igy azután a' kisér
teteket legyőzhetjük, és azokból husznot is huzhatunk. Lásd ez
iránt sz. Pál' történeté t, a' Sexagesima-vasárnapra való leczké
ben. (I. Kor. 10, 13.)

Mikor egyez az ember a' kisértésbe?
Nem előbb, mint mídön tudva, és szabad akarattal elhatá

rozza magát az eléjetartott rossznak megtevésére. Valamig csak
legkisebb ellentállást is mutat, mindaddig bele nem egyez. (Igy
szalezi sz. Ferencs. Philoth. 3. 4. 5. f.)

Mellyek a' legjobb sserek a' kisértések' legyőzésére? .
1) Az alázatosság, mellynél fogva megismerjük Isten elölt

nyomoruságunkat , gyengeségeinket és tehetetlenségünket, 's
nagy bizodalommal esdünk segedelméért. Ez által biztositjuk
magunknak az Isten' segélyét; ld az alázatosoknak kegyelmét
nyujtja, ellenben a' kevélyeknek ellentáll (Jak. 4, 6.). 2) A'
bold. szüz l\'1áriának, a' sz. őrangyal- és védszenteknek segítségül
hivása. 3) Jézus' sz. nevének kimondása, keresztvetés, szentelt
vizzeli meghintés 'stb. 4) Ájtatos elmondása a' ,lUi Atyánk'-nak,
föleg a' hatodik kérésnek: ,ne vigy minket a' kísértetbe'; azaz:
ne engedd oh Istenem! hogya' kisértésbe megegyezzem. 5)
Átalában az ajtatos imádság, szigoru és gyakori böjttel össze
kötve: hogy testünk a' léleknek, lelkünk Istennek hódoljon. Az
imádság pedig annál szükségesebb, mivel még az olly kisérté
sekben is, mellyek erőnket nem haladják , megkivántatik az Is-

I) Bölcs. 3, 5. 2) V. lUóz. 13, 3. a) I. Móz. 39. 4) Jób. 2, 9. 5) Tob. 2.
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ten' segedelme: hangyan nem akarunk meggyözetni. Mivel azt
mondja az Ur, hogy: "nálam nélkül nem cselekedhettek sem
mit." 6) Folytonos vigyázat, hogy semmi kisértés se rohanjon
meg minket észrevétlenül. 7) Megemlékezés az Istennek jelen
létére; mert merészelne-e valljon valaki az Istennek, e' szigo
ru ítélö-bírónak jelenlétében ollyasmit gondolni vagy tenni, mi
miatt egy becsületes ember előtt is pirulnia kellene? 8) Elmél
kedés a' h a l á I r ó I, melly a' megegyezés után azonnal bekö
vetkezhetik ; a' p o k o I' ö r ö k k i nj a i r ól, mellyekkel a' pil
lanatnyi testi kéjelgés büntettetik; 's az ö r ö k k é t a r t ó ö r ö
m ö k r ő I, mellyekkel a' kisértetek' legyőzője fog jutalmaztatni.
9) A' bünnek elkövetése után bekövetkező lelkismereti fur
dalások , szivbeli nyugtalanság, és szorongattatások, félelmek'
'stb. meggondolása; valamint ellenben fontolóra vevése amaz
örömnek, melly a' kísértések' legyőzéséből ered. Ha vala ki bizo
nyos személy miatt kísértetík, képzelje csak el, millyen lesz ama'
személyaggkorában, vagy a' sírban, E' szer a' legjobb szolgá
latot teendi. 10) Azon személyek' és helyek' kerülése, kik által,
és a' hol közönségesen hünre kisértetünk ; vagy az azoktóli se
bes távozás: mert a' ki szereti a' veszedelmet, az elvész benne;
azaz: ki a' kísértetbe bocsátkozik, és azt vélí, hogy abból min
dig elég ideje lesz menekülní, annak veszte bizonyos. 11) Foly
tonos munkásság; mert már sz. Barnabás' levelében meg vagyon
irva: Munkálkodjál kezeddel, hogy hüneidtöl megszabadulj ; az
az: dolgozz, hogy magadat s' huntől menten tartsad. ') A' munka
által elvonatnak gondolataink a' kisértet' tárgyaitóJ, a' test enge
delmességre szoktattatík , a' rossz kivánságok pedig elnyo
'matnak.

B u z d u I a t. Uram Jézus! "ki a' pusztában negyven na
pot étel és ital nélkül tölteni, 's e' mellett még a' gonosz lélek
től is megkisértetni akartál: kérlek a' te sz. böjtödre, engedj e'
sz. böjt' idején a' torkosság, mértékletlenség és minden tiltott
gyönyörök ellen, a' te szent kegyelmeddel vitézül harczolnom, 's
a' sátán' sugallatinak ellentállnom , hogy az örök élet' koronáját
megérdemeljem. Amen.

Böjt' első vasárnapja utáni hétfőn.

Leczke. (Ezekhiel profét. 34, i 1 - 16.)

Igy sz61 az ur Isten: Ime én magam fölkeresem az én ju
haimat, és meglátogatom öket. A' mint a' pásztor megvizsgálja
I) 19. f.
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az ő nyáját ama' napon, mikor elszéledett juhai közt van: ugy
vizsgálom meg én is az én juhaimat, és megszabaditom öket
mindazon helyekről, meUyekre a' borus és homályos időszak

ban elszéledének. Kimentem öket a' nemzetek' közül ; össze
gyüjtöm öket az országokból, és bevezetem öket az ö föld
jökre ; 's Izrael' hegyein legeltetem öket, a' patakoknál , és a'
tartomány' minden lakhelyein. A' legbujább legelökre vezetem
őket, és Izrael' magas hegyein lesz telepedésok ; olt nyugosz
nak meg a' zöldelö füves mezökön , és kövér réteken fognak
Izrael' hegyein legeltetni. Én legeltetem az én juhaimat, és én
megtelepitem öket, ugymond az ur Isten, u' Mindenható.

lU a g yor á z a t. A' proféta ugyan köselebbről a' zsi
dó népnek, a' babiloni fogságból Isten' közvetlen segélye ál
tal lett kiszabaditása felöl szól; de az egész (mi Isaíás- és
Jeremiásnál gyakori eset), magasabb értelemben véve, egy
szersmind képe a' minden népek' egy akolban, és egy pász
tor, t. i. Jézus Krisztus alatti egyesülendésének. MilIy sok jót
tőn már velünk e' pásztor; 's mílly sok jót tesz nekünk még
most is folyvást I Az ö szent igéjével és kegyszereivel (a'
szentségekkel) bőséges táplálékot ád lelkünknek, oltalmaz el
leneinktől.'s ha valamellyíkünk, hünös élete által eltávozott töle,
szeretetteIjesen megy utána , 's nem nyugszik, mig öt föl nem
találja, és vissza nem viszi a' nyájhoz. Hála neked oh jósá;...
gos pásztor, örök hála ezen szeretetedért I Csak arra kérünk,
hogy engedd mindig jobban és jobban megismernünk a' te jó
téteményeidet, 's hogy magunkat a' buzgó és munkás szeretet
által mindig szorosabban csatoljuk hozzád, és tőled soha töb
bé el ne szakadjunk!

Evangeliom. (Sz. Máté 25, 3i -46.)

Az időben, mondá Jézus tanitványainak: Mikor eljö
vend az ember' fia az ö dicsöségében, és minden angyalok
ö vele, akkor ülni fog az ö fölségének fejedelmi széké
ben. És eléje gyülnek minden nemzetek, és elválasztja öket
egymástól, mint a' pásztor elkülönözí a' juhokat a~ kecs
kéktől : és a' juhokat jobbja, a' kecskéket. pedig balja felől
állitja. Akkor szól a' király azoknak, a' kikjobbja felöllesz
nek : Jöjjetek Atyám' áldottai, birjátok a' világ' kezdetétől
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fogva nektek készittetett országot; mert éheztem , és en
nem adtatok; szomjuhoztam, és innom adtatok; jövevény
valék, és szállásra befogadtatok engem. Mezitelen valék,
és befedeztetek engem; beteg valék, és meglátogattatok
engem; fogságban valék, és fölkerestetek engem. Akkor fe
lelnek neki az igazak, mondván: Uram! mikor láttunk téged
éhezni, és tápláltunk téged; szomjuhozni, és italt nyuj
tánk neked? Avagy. mikor láttuk, hogy utas lettél volna,
és szállásra befogadtunk; avagy hogy mezitelen voltál, és
befedezénk téged ? Avagy, mikor láttunk téged betegnek,
avagy fogságban, és meglátogatánk téged? És felelvén
a' király, ezt mondja nekik: Bizony mondom nektek, vala
mit cselekedtetek egynek az én legkisebb atyámfiai közül,
azt nekem cselekedtétek. Akkor szól azoknak is. a' kik
balja felől lesznek: Afkozottak! távozzatok el tÖlem az
örök tüzbe, melly készittetett az ördögnek és az ö angyalai
nak. Mert éheztem. és nem adtatok ennem; szomjuhoztam,
és nem adtatok innom; jövevény voltam, és szállásra be
nem fogadtatok engem; mezitelen , és be nem fedeztetek
engem; beteg és a' fogságban, és meg nem látogattatok
engem. Akkor fognak neki felelni azok is, mondván:
Uram! mikor láttunk téged éhezni, avagy szomjuhozni,
vagy hogy jövevény, vagy meztelen, vagy beteg, avagy
fogságban lettél volna, és nem szolgálánk neked? Akkor
megfelel nekik mondván: Bizony mondom nektek, valamit
nem cselekedtetek egynek ezen legkisebbek közül, azt
nekem is megtagadtátok. És elmennek ezek az örök kinba,
az igazak pedig az örök életre.

M a g y a r á z a t. Ha mások iránt irgalmasságot gya
korlunk , ugy mi is irgalmat nyerendünk I Az irgalmasságnak itt
megnevezett cselekedetei átalában a' felebaráti szerétetnek bár
mlllyen tettei, 's ezek az egész törvény helyett emlittetnek; mi
vel az igazi felebaráti szerétet Istenért gyakoroltatik , és igy Is
ten' szeretetét is magában foglalja. Gyalwroljuk tehát az irgal
masságnak ezen cselekedeteit, nehogy az itélet' napján örök
kárhozatra vettessünk !
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Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged' Uram! oldd meg büneink' kötelékeit, és for
ditsd el től link kegyelmesen mlndazt, mít büneink által érdem
lünk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb,

Böjt' elsö vasárnapja utáni kedden.

Leczke. (lsaiás profét. 55, 6-t L)

Az időben mondá Isaiás proféta: Keressétek az Urat, mig
feltaláltathatík , és hivjátok segítségül, mig közel van. Hagy
ja el utját az istentelen, és gondolatait a' gonosz férfi, 's tér
jen az Urhoz, ki könyörül rajta, 's a' mi Istenünkhöz, a' ki
igen kész a' megbocsátásra. Mert az én gondolatim nem a' ti
gondolatitok , 's a' ti utaitok nem az én utaim, ugymond az
Ur; mivel a' mint a' földet fölülhaladják az egek, ugy az én
utaim is fölülhaladják a' ti utaitokat, és az én gondolatim a'
ti gondolatitokat. És a' mint leszáll az eső és hó az égből,
's oda többé nem tér vissza, hanem megrészegitvén a' földet,
zöldelövé 's termővé teszi, magot ád a' vetőnek , és kenye
ret eledelül: ugy leszen igém is, melly a' számból kimegy;
nem tér. az hozzám üresen vissza: hanem teljesit míndent ,

valamit akarok, és szerencsésen létesití mindazt, a' mire
küldöttem, mondja az Ur, a' ~Iindenhat6.

M a g y a r á z a t. E' szavak fölhivnak mínket, hogy
használjuk a' kegyelem' idejét, 's forduljunk őszinte hünbánattal
az Urhoz, ki igy bizonyosan könyörülni fog rajtunk, és meg
kimélend minket. De ha ezt nem teszszük, ugy örökre el
veszünk; mivel ő rnondta , hogya' .hüneiket megbánni nem aka
ró, és vásott bűnösöket örökre büntetendi; az ö -igéje pedig
igazság, és míndent, a' mit csak akar, teljesit. Ha az ige alatt
az istenség' második személyét értjük, mint több egyházatya és
sz.-irást értelmezű , akkor következő az értelem: Krisztus vég
rehajtandja az én akaratomat, 's itéletet fog tartani a' gonoszok
fölött, a' mint ezt rá biztam. - Keresztények I keressük tehát
az Urat, mig föltalálhatő , vagyis mig tőlünk, mint átalkódottak
t61, el nem fordul; kérjük öt, mig közel van, főleg a' bőjti na
pokban, hogy érezzük fölöttünk irgalmát, és kárhozatra ne jus
sunk.
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Evangellcm. (Sz. Mát. 2i, iO-n.)

Az idöben beérkezvén Jézus Jerusalembe , mozgásba
jött az egész város, kérdezösködvén: Kicsoda ez? A' né
pek pedig .mondák : Ez ama' Jézus, a' názárethi proféta
Galileából. Es bemenvén Jézus az Isten' házába, kiüzé
mlndazokat , kik a' szentegyházban árulnak és vesznek va
la; 's a' pénzváltók' asztalait, 's a' galambárusok' székeit
fölforgatta ; mondván nekik: Irva van: az én házam imád
ság' házának mondatik ; ti pedig azt latrok' barlangjává
változtattátok. Es járulának hozzá a' templomban vakok, és
sánták, és meggyógyHá öket. Látván pedig a' papi feje
delmek és irástudók a' csudákat, mellyeketcselekedék,
és hallván a' gyermekeIte!., kik a' szentegyházban kiáltának,
mondván: Hosanna Dávid' fiának! bosszonkodának, és
mondák neki: Hallod-e, mit mondanak ezek? Jézus pedig
munda nekik: Igenis; hát soha sem olvastátok : a' kisde
dek' és csecsemösök' szájából készitettél magadnak dicsé
retet? És elhagyván öket" kimene a' városból Bethaniába,
és ott marada.

1\'1 a g ya r á z a t. A'. jerusalemi templomnak több elö
csarnoka volt, mellyek' egyíke a' pogányok' tornáczának hiva
tott; minthogy abba a' pogányolmak is szabad volt bemenniek.
Később e' tornáczban foglaltak helyet az áldozati marhák' áru
löí , 's a' pénzváltók, kiknél a' görög és római pénz zsidóval
váltalék be; mert egyedül illyént volt szabad bemutalni. Ez ál
tal pedig a' szent hely megszentségtelenítteték , annyival is in
kább, mert az adás-vevés gyakran csalás- és uzsorával 'stb. járt.
Jézus tehát isteni hatalmánál fogva megtisztitá a' templomot; az
árulókat és vevőket kikergetvén. Szellemileg, a' sz. atyák' ér
telmezése szerint, Q' templom alatt az emberi-nemet (és min
den egyes lelket) érthetni, mellyet Jézus a' bün- és nyomortól
megtisztitani, 's megváltani jött. Orizkedjél azért oh keresztény!
az Üdvözitö által megváltott lelkedet ismét az árusok- és ve
vőknek , vagyis a' vétkek- és hunöknek zsákmányul adni; tö
rekedjél inkább ezeket az ö segitségével teljesen kiüzni magad
ból: hogy öt az evangeliomban emlitett gyermekekként tiszta
szivvel dlcsöithessed, és magasstalhassad,
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Az egyház' könyörgése.

Ur Isten I engedd hozzád könyörgésünket fölhatni , 's tarts
távol egyházadtól minden gonoszságot. A' mi urunk .Jézus Krisz
tus állal, 'stb.

Böjt' elsö vasárnapja utáni szerdán.

(Kántorböjt.)

Leczke. (Királyok' III. könyv. 19, 3-S.)

Az időben Illés (futván ellenségei elől), Berszabeebe juta,
melly Judához tartozék, és ott hagyta szolgáját. Maga pedig
a' -pusztába ment egy napi járó földre; 's egy fenyöfához ér
kezvén, leüle alatta , 's azt kiváná, hogy halna meg, mond
ván: Elég már Istenem! vedd magadhoz lelkemet; mert nem
vagyok jobb őseimnél ! 'S lefekvén olt, elaluvék a' fenyőfa'

árnyékában. De csakhamar egy angyal illeté őtet, mondván
neki: Kelj föl, egyél! Mikor pedig föltekinte, ime fejénél egy
szén között sült pogácsa vala, 's egy korsó viz. Evék tehát,
és ivék, és ismét lefeküvén, elaIvék. Visszatérvén pedig má
sodszor is az Isten' angyala, érinté ől, mondván . Kelj föl,
egyél; mert nagy ut áll előtted I Fölkelvén tehát evék, és
ivék, azután pedig azon ételnek erejével negyven nap, és
negyven éjjel jára az Isten' hegyéig Hórebig.

M a g y a r á z a t. Illés azt ajánlá Baál' papjainak, hogy
vegyenek egy bikát, szeljék darabokra, 's helyezzék fára, de
alatta tüzet ne rakjanak: ő is hasonlót fog tenni; 's a' kinek Is
tene azután tüzet fog küldeni az áldozat' megemésztésére, az
lesz az igaz Isten. A' bálvány' papjai egész napon át rimán
kodtak isteneikhez , de haszontalanul. Ekkor Illés esedezett az
Urhoz, és azonnal tüz szállott le az égböl, 's áldozatát mege
mészté. Baál, és papjai csulfá lönek. Min meghosszonkodván Je
zabel , Illést halállal fenyegette. 'S Illés , a' különben olly ret...
tenthetetlen , most egy nő' fenyegetéseitöl retteg. Isten illy
gyarlóságokat szenteiben is eltűr, hogy öket az alázatosságban
megtartsa , és megmutassa, mikép eg) edül ő általa erősek. De
azért Illés az Istenben vetett bizodalmát el nem veszté ; hanem
inségében mindent az Isten' akaratjára hagyott. '8 ez által méltévá
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lön, egy angyal által, természet fölötti erövel (jelképileg a' leg
szentebb Oltári-szentséget ábrázolóval, melly minket a' mennybe
vezető uton erősít) megerösittetni.

Evangellern. (Sz. Mát. 12,38- 50.)

Az időben szólának némelly irástudók, és farizeusok
Jézushoz: Tanitó! jelt kivánunk tőled látni. Ki válaszolván,
monda nekik: E' gonosz, és parázna nemzetség jelt ke
res; de más jel nem adatik neki, hanem Jónás' proféta' je
le. Mert valamint Jónás a' czethal' hasában három nap, és
három éjjel volt; ugy lesz az ember fia is a' föld' gyom
rában három nap, és három éjjel, A' ninivei férfiakfölkel
nek az itéletben e' nemzetség ellen, és kárhoztatni fogják
azt; mert megtértek , Jónás' tanítását hallván. És ime Jó
násnál nagyobb van itten. A' déli királyné fölkel ítéletkor
e' nemzetség ellen, és azt kárhoztatni fogja; mert eljött
a' földnek messze határiról , hogy hallgalhassa Salomon'
bölcseségét. És ime Salomonnál nagyobb van itten. Mikor
pedig a' tisztátalan lélek kimegy az emberből, száraz he
lyeken jár, nyugodalmat keresvén, és nem talál. Akkor igy
szól : visszatérek hajlékomba, a' honnan kijöttem. És el
jövén üresen találja azt, seprőkkel megtiszlitva, és kiéke
sitve. Akkor elmegy, és más hét, magánál gonoszabb lel
ket vesz maga mellé, 's .berontván ott laknak; és amaz
embernek végső állapotja szerencsétlenebb lesz az elsőnél.

Ugy lesz dolga ezen leggonoszabb nemzetségnek is. l\Iég
midön szólana a' seregekhez , ime anyja, és atyjafiai kivül
állának vala, kivánván vele szólni. Monda pedig egy valaki
hozzá ; Ime anyád, és atyádfiai kivül állanak, keresvén té
ged. O pedig felelvén a' vele szólónak, monda: Ki az én
anyám, és kik az én atyámfiai? '8 kiterjesztvén kezét ta
nilványira, monda: Ime az én anyám, és az én atyámfiai.
Mert valaki az én Atycí mnak, a' ki mennyekben van, aka
ratját cselekszi, az az én atyámfia, 's hugom és anyám.

T a n u l s á g. Valamint a' farizeusok, ugy sok kereszté
nyek is még mindig jelt és csudát kivánnak Krisztustól. Jónás'
jele beteljesedett; mert Krisztus érettünk meghalt; harmad nap
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pedig halottaiból föltámadt; miáltal bebizonyitá tanitásának igaz
ságát, 's magát az élet és halál' urául nyilvánitotta : és ök még
sem hisznek. De jaj nekik! n' ninivebeliek, és déli királynö fog-

, ják öket az itélet' napján elitélni. ,Ki Atyám' akaratját cselekszi,
az az én fi- és növérem , és anyám.' Vedd ezt jól szivedre ke
resztény! és iparkodjál mindenben mennyei Atyád' akaratját cse
lekedni, hogy Jézus' testvérének, és anyjának fönséges méltó
ságára emeltessél.

Az egyház' könyörgése.

Uram! kérünk téged, világositsd meg szlvünket a' te vilá
gosságoddal , hogy belássuk , mit kell tennünk, 's a' mi jó, azt
véghez is vihessük. Amen.

J e g y z e t. Ma, ealamint pénteken és ssombtüon. is a' ká1ttorböjti
oktatás (78. 1.) olvasható.

Böjt' első vasárnapja utáni csütörtökön.

Leczke. (Ezekhiel pro{ét. 18, 1-9.)

Az időben szóla az Ur: Mi dolog az, hogy köztetek ama'
hasonlatosságot közmondásként veszitek Izrael' földjén, mond
ván: az atyák evének savanyu szöllöt , 's a' fialt' fogai vás
nak el? A' mint én élek, ugymond az Isten, nem szolgál
többé nektek ezen hasonlatosság közmondásul Izraelben. Ime
minden lélek enyim, az atyának lelke ssintugy, valamint a' fiué;
a' melly lélek vétkezik, az hal meg. 'S a' férfi, ha jámbor,
igaz itéletet hoz, és igazságot cselekszik , a' hegyeken (bál
f/ányokl1ak áldozva) nem eszi/t, szemeit Izrael' házának hál
ványaihoz nem emeli; felebarátja' feleségét meg nem szeplö
siti , 's havi folyásu asszonyhoz nem járul; senkit meg nem
szomorit , a' zálogot az adósnak megadja, eröszakkal semmit
el nem ragad; kenyerét az éhezőknek adja, 's ruházattal fedi
he a' mezitelent; uzsorára nem kölcsönöz , és azon felül nem
vesz; kezét minden gonosztól visszatartóztatja , 's az ember,
és ember közt igaz itéletet tesz; parancsolatimban eljár, ité
leleimet megőrzi , hogy igazságot cselekedjék: - az illyen
ember igaz, és élvén él, ugymond az ur Isten, a' Mindenható.
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M a g y a r á z a t. A' zsidók panaszolkodtak at babiloni
fogságban, hogy atyáik vétkeztek, és fiaiknak kellett bünhöd
niök; az előttünk levő szavakkal tehát megtanítja öket Isten at
proféta által, miszerint ö csak at hünöst bünteti, legyen az
atya, vagy fiu; ts hogy ök is nem atyáik, hanem önbüneik mi
att bünhödnek. Igaz ugyan, hogy Isten a' szülök' bűneit a'
gyermekekben is bünteti, de csak annyiban, a' mennyiben ezek a'
szülöiktöl öröklött rossz hajlamoknak ellent nem állnak (mit
mégis Isten' kegyelmével megtehetnének), hanem szülöik' büneít ,
szahad akarattal utánozzák. Az igazat, ki a' gonoszt kerüli, a'
jót pedig gyakorolja l Isten gyakran már itt e' földön hosszu
élettel és boldogsággal, minden esetre pedig a' más világon az
örök üdv' -élvezetével jutalmazza. - Soha se mondjuk azért,
ha nyomor és szükség nehezedik ránk, hogy ez mások' bünei
miatt történik. Magunknak is elég bününk van, és ezek miatt
bünhödünk. Fussunk csak a' rossz elöl, tegyük a' jót, neveze
tesen a' felebaráti szeretetnek fönnevezelt cselekedeteit: 's ak
kor nincs mit félnünk az Isten' büntetésétől.

Evangeliom. (S". Mát. 15, 21-28.)

Az időben Tirus-, és Szidonnak környékébe tért Jé
zus. És ime egy kanaáni asszony kijövén azok' határából,
kiálta hozzá: Könyörülj rajtam Uram, Dávidnak fia! Az én
leányom szörnyen gyölretik az ördögtől. Ki egy szót sem
felele neki. '8 hozzá járulván tanitványai , kérék vala öt,
mondván: Bocsásd el öt, mert utánunk kiált. Ö pedig fe
felvén, monda: Nem küldettem másokhoz, hanem csak az
Izrael' házából elveszett juhokhoz. Ama' pedig elébe lép
vén, imádá öt, mondván: Uram! légy segítségül nekem!
Ki felelvén, monda: Nem illik elvenni a' gyermekek' ke
nyerét, és azt az ebeknek vetni. Ama' pedig monda: Ugy
van Uram! de azért mégis a' kölykök is esznek az uraik'
asztaláról lehullott morzsalékokból. Akkor felelvén Jézus,
monda neki: Oh asszony! nagy a' te hited; legyen neked
a' te kivánságod szerint. És meggyógyula leánya azon
percztöl fogva.

M a g y a r á z a t. Jézus ugyan nem csak a' zsidókat,
hanem a' pogányokat is megváltotta ; de az Isten' igéjének a' po-
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gányok közötti hirdetése az apostoloknak tartatott föl. Azért
mondja Jézus: én csak Izrael' elveszett [uhaihos vagyok küldve,
és elfordul a' kanaáni asszonytól, a' ki pogány volt. Minthogy
azonban ez kérésében állhatatos marad, és alázatteljesen mond
ja: Habár én csak ebecske vagyok is, még sem vagyok egé
szen idegen; mert mint a' Ide kutya , nem hagyhatom el uram'
asztalát: Jézus végre is meghallgatja öt, mondván: ,Oh asszony!
nagy a' te hited; legyen neked a' te kivánságod szerint.' Tanuljuk
meg ebből, milly nagy erővel bir Isten előtt a' bizodalomteljes,
alázatos, és állhatatos imádság. Ne is fáradjunk ki a' könyör
gésben; mert habár mégolly mélyen volnánk is a' szükség- és
bünben elmerülve, a' valóban gyermeki 's bizodalomteljes imád
ság mégis képes lenne minket azokból kisegitni. (Aranyszáju sz.
János.)

Az egyház' könyörgése.

Kérünk Uram I add, hogya' keresztény népek értsék, a'
mit vallanak, 's az égi adományt, mellyet tőled nyernek, sze
ressék. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Böjt' első vasárnapja utáni pénteken.

(K á n t o r b öj t.)

Leczke. (Ezekhiel i8, 20-28.]

Azt mondja az ur Isten: A' melly lélek vétkezfk, az
hal meg; a' fiu nem viseli atyja: gonoszságát, 's az atya nem
viseli fia' gonoszságát; az igaznak hasznára saját igazsága,
ugy az istentelennek is kárára saját istentelensége fog válni.

Ha pedig az istentelen minden elkövetett büneiröl penitencziát
tart, minden parancsolatomat teljesiti , 's igazságot cselekszik:
élvén él, és meg nem hul. Semmi elkövetett gonoszságairól
meg nem emlékezem; hanem az igazságáért, mellyet csele
ked ett , élend. Valljon azt akarom-e , hogy az istentelen meg
haljon; 's nem inkább, hogy megtérjen az ő utjairól , és él
jen? Ha pedig eltér az igaz az ö igazságától, és gonoszsá
got cselekszik mindazon undokságok szerint, meIlyeket az is
tenlelen szekott üzni , valljon élend-e? Söt semmi igazsága,
mellyet cselekedett, emlékezetben nem lesz; a' gonoszság
ban, mellyet cselekedett, és azon bünében , mellyel vétkezett,
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hal meg. Azt is mondottátok : Nem igazságos az Ur' utja. Hall
jad tehát Izrael' háza! valljon nem igazságos-e az én utam?

vágy inkább nem gonoszak-e a' ti utaitok? Midőn eltér az
igaz az ö igazságától, és gonoszat cselekszik, abban hal meg;

a' véghezvitt gonoszságba II hal meg. Midőn pedig az istente
len elkövetett istentelenségéhöl megtér , igazat, és igazságot
cselekszik, az illyen megtért megtartja életben lelkét, Eszére

jövén, és megtérvén minden véghezvitt gonoszságából, élvén
él, és meg nem hal: ezt mondja az Ur, a' Mindenható.

B u z d i t á s. Bünös l ne essél kétségbe; mert ha az Is
tenhez fordulsz, és elhagyod gonosz tetteidet, élni fogsz, vagy
is elnyered ismét Istennek kegyelmét , 's gyermekei közé fogsz
ujolag számittatni; habár olly vörösek volnának is hüneid , mint
a' skárlát , és azok' száma a' tenger' fövényéhez volna hasonló.
Te pedig megigazult! el ne bizd magadat. Udvösséged felől
még nem vagy olly bizonyos, mint te magadat elhiteted ; mert ha
eltérsz a' jámhorságtöl, 's a' hunhöz fordulsz, ugy meg fogsz halni,
azaz: nem leszesz az Isten' gyermeke; kegyelmét 's az örök
életet elveszted. Alázatosságban munkálkodjatok azért mindnyá-.
jan üdvösségeteken ; emlékezzetek meg a' már megbocsátott hü
neitekre is; és ezeknél fogva ne engedjétek magatokat csalárd
biztosságba ringattatni. A' ki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
Valamennyi halandók! munkáljátok üdvötöket félelem- és rette
gésben; mivel az Isten igazságos: ugyanazért semmi meg nem
bánt vétket, semmi hanyagságot a' jóban, nem fog büntetlenül
hagyni.

Evangeliom. (Sz. János 5, 1-15.)

Az időben ünnepök volt a' zsidóknak, és fölment Jé
zus Jerusalembe. Van pedig Jerusalemben a' juhkapunál
egy íürdőtó, melly zsidóul Betheszdának neveztetik, és öt
tornácza van. Ezekben fekszikvala a' viznek fölzavarodását
váró nyavalyások-, vakok-, sánták- és száradásban szen
vedöknek nagy sokasága. lllert angyal szálla alá időnkint a'
tóba, 's fölzavara a' vizet; a' ki azért a' viznek fölzavará
sa után első bocsátkozék le a' tóba, meggyógyult, akár
minemü betegségben sinlődött, Vala pedig ott egy ember,
ki már harmincznyolcz esztendeig betegeskedetl. Ezt lát-

16
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ván Jézus fekünni , 's megértvén, hogy sok idejü beteg
volna, kérdé öt: Akarsz-e meggyógyulni? Felele neki a'
nyavalyás: Uram! nincs emberem, hogy mikor a' viz föl
zavartatik ,Iebocsásson engem a' tóba. l\lig ugyanis én
oda érkezem , már más száll be előttem. Monda neki Jé
zus: Kelj föl; vedd nyoszolyádat, és járj. És tüstént meg
gyógyula az ember, 's fölvévén nyoszolyáját, jára. Szom
bat vala pedig ama' napon. l\'Iondák azért a' zsidók a' meg
gyógyullnak: Szombat van; nem szabad nyoszolyádat hor
doznod. Ki felele nekik: Az, a' ki engem meggyógyított,
mondá nekem: vedd föl nyoszolyádat, és járj. Kérdék te
hát öt: ld az az ember, a' ki mondá neked: vedd föl nyo
szolyádat, és járj? De a' meggyógyult nem tudá , ki volt
légyen az? l\Iivel Jézus az azon helyen lévő sokaság közthátra
vonta magát. Később elötalálá öt Jézus a' templomban, 's
monda neki: Ime meggyógyultál; de többet ne vétkezzél;
nehogy más valami, annál még' russzabb történjék rajtad.
Ekkor elmenvén azon emher , tudtul adá a' zsidóknak, hogy
Jézus volna az, a' ld őtet meggyógyitotta.

1.\'1 a g y a r á z n t. "Tudtul adá a' zsidóknak, hogy Jézus
volna az, a' ld őtet meggyógyilottll," Kövessuk e' példát,
ha valamelly szukségböl , testi nyavalyától , nevezetesen, ha
valamelly büntöl megszabadulunk ;'s ismerjük el tartózkodás nélkül,
hogy: ,Az Ul' az, a' Id velünk ezt telte"; mert minden emberi erő'
megfeszitése és segedelem siker nélküli, ha az Ul' áldását nem
adja hozzá; 's u' bunöktöl egyedül ö szabadithat meg minket. De
azután kövessük is intését, és ne vétkezzünk többé: nehogy
még valami rosszabb történjék velünk, és nehogy büneinkben
haljunk meg!

Az egyház' könyörgése.

Hallgass meg minket irgalmas Isten! és öntsd szivünkbe
kegyelmed' világát. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Böjt' első vasáruapja utáni szemhat ou.

(Kántorhöjt.)

Leczke. (Sz. Pálnak Thesszal. irt I, lev. 5,14-23.)

Kérünk titeket atyámfiai! intsétek azokat, a' kik rendetlenül
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élnek; vigasztalj átok 8' félénk szivüeket; gyámolitsétok az erőt

leneket; béketürö kiméléssel viseltessetek minden emberhez.
Meglássátol{ ~ hogy senki másnak gonoszt gonoszszal ne viszo
nozzon , hanem mindenkor ~ egymás közt is ugy ~ mint minden
emberek' irányában ~ csak jó cselekedetekkel foglalatoskedjatok.
Mindenkor vidám ked vüek legyetek. Szünet nélkül imádkozza
tok. Mindenel{érthálát adjatok: mivel ezt kivánja lőletek az Isten,
Jézus Krisztus' tanitása szerint. A' lelket ki ne oltsátok. A' jö
vendöléseket ~ és irás' fejtegetését meg ne vessélek. l\'lindent
vizsgáljatok ~ és azt ~ a' mi jó ~ tartsátok meg. Mindelltö[ ~ a' mi
gonosznak látszik ~ megoltalmazzátok magatokat. A' békeségnek
Istene pedig szenteljen meg titeket egészen: hogy tökéletesek
legyetek , és a' ti elmétek épségben, lelketek és testetek pe
dig ártatlanságban tartassanak meg ~ a' mi urunk Jézus Krisztus'
eljövetelére.

M a g y a r á z a t. ,A' lelket ki ne oltsátok.' Meg ne hiu
sltsátok a' Szentlélek' munkálödását ; azaz: ne akadályozzátok
meg a' bünök és könnyelmüség 'stb. által a' Szentlelket benne ~

miszerint reátok hasson ~ és szent malasztjában részeszit
sen ~ 'stb. A' jövendöléseknek ~ vagyis a' jövő dolgok' előre
megmondásának , a' hittitkok' hirdetésének ~ a' szent-irás' ma
gyarázásának adományait meg ne vessétek; hanem vizsgál
játok meg a' hit' zsinorrnértéke szerint ~ 's a' mi jót napfényre
hoznak ~ azt tartsálok meg. Vessétek a' szellemet Istennek ~
a' lelket és testet pedig a' szellemnek alája: ugy gáncs és féle
lem nélkül nézhettek az Ur' ítéletre jövetelének eléje.

(Az evangeliomot sz. Máté' 17, 1-9. lásd a' holnapi vasárnapon.)

.b egyháa' könyörgése.

Engedd oh Isten! hiveidet ohajtett áldásod által megerö
södní , hogy akaratodtól soha el ne térjenek ~ és jótetteidben
szüntelen örvendezhessenek. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

OKTATÁS BÖJT' JUÁSODIK VASÁRNAPJÁRA ~

melly ,8eminiscel'e'-nek neveztetik.

Igy neveztetik e' vasárnap a' misét kezdő ~R e ol i II i s c e
16*
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r e' szótól. Maga ft' m i s e k e z d e t pedig könyörgés a' hünbe
nem egyezés' malasztjáért. "Emlékezzél meg Uram! örök könyö
rületességed- és irgalmasságodra, hogyelleneink soha se vigad
janak fölöttünk. Szabadíts meg minket Izrael' Istene! minden
ínségünkből. Hozzád emelem Uram lelkemet: Istenem! te benned
bizom; ne engedj megszégyenülnöm. " (Zsolt. 24.) Dicsöség az
Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Isten I ki látod, hogy egészen erőtelenek vagyunk, védj
minket belsö- és külsöleg: hogy minden testi viszontagság
tól megssabadittassunk , és lelkünkben minden rossz gondo
latoktól megtisztuljunk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Thessz. irt l. lee. 4, i-7.)

Atyámfiai! kérünk és intünk titeket az ur Jézusban, hogy
naponkint jobban iparkodjatok ugy járni, és Istennek tetszeni,
a' mint ennek kellő módját tölünk tanultátok: hogy mindig töké
letesebbek legyetek. Mert tudjátok, minö parancsolatokat adtunk
nektek az ur Jézus' akaratja szeriut. Mivel ez az Isten' akaratja,
hogy szentek legyetek , és a' paráznaságtól megoltalmazzátok
magatokat. Hogy testét mindegyilek szentség- és tisztességben
tudja hirni; hogy azt a' tisztátalan kivánság' zabolátlansága által
meg ne becstelenítse, mint a' pogányok, kik nem ismerik Istent.
Senki meg ne nyomoritsa , se meg ne csalja embertársát akár
milly dologban; mivel mindezen cselekedetekért hosszut áll az
Ur: a' mint ezt mingyárt eleinte megmondtuk nektek és okokkal
bizonyitottuk. Tudnillik nem tisztátalankodásra hivott minket az
Isten, hanem a' szentségre: a' mi urunk Jézus Krisztusban.

M a g y a r á z n t. E' levélben inti sz. Pál a' thesszaloni
kaiakat, hogy tanítása szerint éljenek; nevezetesen fölhívja öket,
hogya' tisztátalanság- és közéletbeni csalárd kárositásoktól min
denkor menten tartsák magukat. E' hünök, ugy látszik, gyako
riak voltak a' thesszalonikabelieknéJ. MilIy sok helyen illyenek
azok nálunk is! Bár mindenki meggondolná, hogy megszentel
tetésre vagyunk hivatva, 's hogy az Isten mindezeknek bosszu
löja fog lenni.

F o h á s z. Ur Isten I add, hogy hivatásomnak megfelelő
becsületes, tiszta és szent életet éljek; hogy keresztény neve-
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met j6tettekkel ékesítsem , ne pedig, mint 8' téged nem ismerő
pogányok, magamat egészen a' földi és testi kivánságoknak
adjam állal.

Evangeliom. (Sz. Mát. 17, t-9.)

Az időben maga mellé vevén Jézus Pétert és Jakabot,
'5 ennek ?cscsét Jánost, fölvezeté öket külön egy magas
hegyre. Es szinében elváltozék előttök. '8 arcza fényes lőn,
mint a' nap; ruhái pedig fehérek, mínt a' hó. '8 ime meg
jelenének nekik Mózes és Illés, szélvan ö vele. Felelvén
pedig Péter, monda Jézusnak: Uram! jó nekünk itt lenni;
ha akarod, készitünk itt három hajlékot, neked egyet, Mó
zesnek egyet, 's Illésnek egyet. Mig ö szólna, ime fé
nyes felleg árnyékozá meg öket. És szózat hallatszott az
égböl, ezt mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a' kiben ne
kem tökéletesen kedvem telt; öt hallgassátok! '8 hallván ezt
a' tanitványok, arczukra esének, és igen megfélemlének.
És hozzájok járulván Jézus, illeté öket, '5 monda nekik: Kel
jetek föl, és ne féljetek. Fölemelvén pedig szemeiket, nem
látának senkit, csak egyedül Jézust. És midön lemenének
a' hegyröl , megparancsolá nekik Jézus, mondvan : Senki
nek se mondjátok meg a' látást, valamig az ember' fia ha
lottaiból föl nem támad.

Miért változék át uinében Krisztus a' Tábor hegyen tanit"ónyai
elölt ?

1) Hogy magát nekik az ö dicsőségében, mint Istennek
fia, megmutassa; 's ez által 2) öket az istensége felőli minden
kétség ellen megóvja, midön majd a' Kálvária' hegyén halálának
tanui leendnek. 3) Hogy ők, és velök minden hivők, a' jövendő
dicsőség' és örömek' reményében, szenvedéseikrrek béketűréssel
viselésére buzdíttassanak. 4) Hogy tanuljuk meg, milly dicső
ségesen fog egykor a' mi testünk halottaiból föltámadni. (I. Kor.
15, 52.)

Miért jelent meg e,z alkalommal Móze, és Illés?
Hogy n' törvény és próféták bizonyságot tegyenek Krisz

tusról , miszerint ő, és nem más valaki az Istennek fia 's a' vi
lág' üdvözítöje; mert Mózes alatt a' törvény, Illés alatt pedig a'
látnokok, proféták értetnek.
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MirJl bes:r.éltek tik K"iutussal?
Haláláról (Luk. 9~ 31.); mivel ez középpontja 8' megváltás'

müvének, és mivel az ó-szövetség' szentjei is ~ kik munkás hitök
által megigazultak, mennyekbe csak akkor mehetlek be, mídön
Krisztus' halála által az egész megváltás' müve be lön végezve.

Miért akart Péter a' hegyen három hajlékot épiteni ?
Mert el volt kábulva a' mennyei elragadtatástól ~ 's a'

szerfölöuí öröm annyira megfosztá öt nyugodt eszméletétöl, hogy
nem tudta ~ mit beszél; és nem gondolta meg ~ miszerint az em

.ber csak nagy fáradságo k által juthat ela' mennyei dicsö-
ségbe; 's azért mielőtt megdicsöittetését kérhetné , elöbb állhata
tosságért kell neki a' világ' kisértéseinek ellenében könyörögni.
- Ha sz. Péterre az égi gyönyöröli' egyetlen cseppje is illy ha
tással volt: Istenem! millyen lesz a' te házadnali bösége ~ midön
mennyhen a' gyönyörök' egész folyamával fogod itatni választot
taidat I (Zsolt. 35~ 9.)

Kitől jött e' UÓ:6at: ,E:6 az én sserelmes fiam; öt hallgalSátok' ?
A' mennyei Atyától: ki ezzel tudtul adá ~ hogy fia által fog

az uj törvény kihirdettetni; kit is azért mindenki hallgatni, azaz:
neki engedelmeskedni köteles.

Miért tiltotta meg Krisztus tanitványának uinválto:6ása' kihir
detését föltámadása elütt~

1) Hogy többi tanítványai 's követői Krisztusnak , ha halá
la és föltámadása után hallandják ez eseményt, annál szilárdab
ban higyjenek benne. 2) Mivel még nem jött el az ídö , mellyhen
magát az egész népnek teljes dicsöségében akarta bemutatni. 3)
Hogy megtanitana rá bennünket, miszerint a' véghezvitt jót
szükség nélkül ne híressteljük.

B u z d u l a t. Oh Jézusom! vonj minket magadhoz a'
mennyei örömek' szenilélete által ~ hogya' szellemi harczban el
ne lankadjunk , 's ki ne fáradjunk; hanem ezentul vitézül har
czoljunk, a' te malasztoddal minden kisérteteken gyözedelmes
kedjünk ~ 's a' jóban való állhatatosság ~ és minden földi bajok és
szorongatások' békés elviselése által ~ a' mennyeí boldogságra
méltókká váljunk! Amen.

Böjt' második vasérnapja utáni hétfön.

Leezke. (Dániel profél, 9, 15-19.)

Az időben igy imádkozék Dániel az Urhoz: Urunk Istenünk I
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ki népedet Egyiptom' Iöldjéröl hatalmas kézzel kivezetted , '8

magadnak mind e' mai napig hirt-nevet szereztél; ámbátor vét
keztünk, gonoszat cselekedtünk Uram! minden igazságod ellen:
mindazonáltal forditsd el, kérlek ~ haragodat és bosssudat a' te
városodról , Jerusalemröl , és a' te szent hegyedröl. Mert a' mi
büneink és atyáink' gonoszsága miatt lőnek Jerusalem és a' te
néped gyalásnt' tárgyává mindeneknél , a'Jdk körülöttünk van
nak. Most tehát Istenünk I hallgasd meg fl' te szolgád' imádságát
és könyörgését, és tenmagadért forditsd arczodat szent helyed
re, melly pusztán áll. Én Istenem! hajtsd le füleidet, és hallgass
meg; nyisd fel szemeidet, és tekintsd meg a' mi pusztaságunkat,
és ama' várost, mellyre n' te neved illesztetéli : mivel nem a' mi '
jámborságunkban , hanem a' te nagy irgalmasságodban bizván ,
nyujtjuk szined elé könyörgésünket. Hallgass meg Uram! en
gesztelődjél meg Uram! figyelmezz, és cselekedd meg. Istenem!
ne halaszd el tenmagadért; mivel 8' város és néped a' te neve
det viselik.

])'1 II g Y a r á z a t. Dániel kéri az Istent, hogy tekintsen
ismét kegyelemmel az ő népére, városa- és templomára; kéré
sét nem a' nép' jámborságával, hanem Isten' irgalmával és azon
körülménynyel támogatván, hogyesedezésének meghallgatása ál
tal magának az Istennek neve fog megdicsöittetni. Imádságaink
ban tehát mi is ne jámborságunkra , hanem az Isten' irgalmára
hivatkozzunk; és kérjük öt az ö sz. nevére, hogy egyházának
elleneit megalázni, megtériteni , magát az egyházat pedig mind
egyre dicsöbhen virágozni engedje.

Evangeliom. (Sz. János' 8, 21 -29.)

Az időben szóla Jézus a' zsidók' tömegéhez : Én el
megyek, és kerestek engem, és a' Li bünötökben meghaltok.
A~ hova én megyek, ti oda nem jöhettek. Mondák azért a'
zsidók: Valljon megöli-e magát? mivel azt mondja: hova
én megyek, ti oda nem jöhettek? O pedig folytatá: Ti in
nét alulról vagytok; én onnan fölülről vagyok. Ti e' vi
lágból valók vagytok; de én nem vagyok e' világból való.
Azért mondám nektek, hogya' ti büneitekben meghaltok.
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Ugyanis ha nem hienditek, hogy én az vagyok: meghal
tok fl' ti büneitekben. Itt kérdék öt: te ki vagy? és felele
nekik: Kezdettöl fogva, és most is arról szólok nektek.
Sokat kellene még felőletek szólanom, és lehetne titeket
dorgálnom. 'S valamint az, a' ki engem küldött , igazmon
dó, ugy én is csak azokat hirdetem a' világnak, a' miket
tőle hallottam. De meg nem érték, hogy Istenről, az Atyá
ról szólana nékik. Monda azért nekik Jézus: Mikor felma
gasztaljátok az ember' fiát, akkor megismeritek, hogy én
vagyok, és magamtól semmit sem cselekszem; hanem azo
kat szólom , a' mikre tanitott engem az Atyám. Az Atya,
ki engem küldött, velem van, és nem hagyott engem egye
dül; mert én mindenkor azokat cselekszem, a' mik neki
kedvesek.

Mag y a r á z a t. Világosan kimondja itt Jézus a' zsidóknak,
hogy ö a' Messiás, és igaz Isten. Kezdettől fogva valónak ne
vezi magát, nem csak mivel az Atyától öröktől fogva származik,
hanem azért is, mivel ő minden teremtmények' létre hozója. Ö
azt hirdeti a' világnak, mire öt Atyja tanitja : azért tanitmánya
igaz. Ö kereszthalált szenvedend a' világ' büneiért; de a' kik
nem hísznek benne, kik tehát megvetik tanitásat és áldozatát,
azok bűneikben fognak meghalni. Oh Jézusom! add kegyelme
det, hogy élő hiltel higyünk benned, 's ez által az örök boldog
ságot elnyerjük.

AI egyház' könyörgése.

Mindenható Isten! hallgasd meg könyörgésinket , és mivel
az örök boldogságot bizton remélnünk engedted: hagyj kegye
sen irgalmadnak is részesivé lennünk. A' mi urunk Jézus Krisz
tus által, 'stb.

Böjt' második vasárnapja utáni kedden.

Leczke. (Királyok' III. könyv. 17, 8- f 6.)

Az idöben, parancsolá Isten Illésnek, a' theszbitának:
Kelj föl, és menj Szareptáha, melly Szidon mellett van, és ma
radj ott; mert ime meghagytam ott egy özvegyasszonynak,
hogy tápláljon téged. Fölkelvén tehát, elméne Szareptába. EI-
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érkezvén pedig B' város' kapujához, ott egy özvegyasszonyt
látott fát szedegetni; kit megszélítvan , monda neld: Kérlek,
hozz edényedben egy kevés vizet, innom. És midön amaz már '
megindult, hogy vizet hozna, utána kiálta: Hozz nekem, kér
lek, kezedben egy darab kenyeret is. Felele az asszony: A'
te urad- Istenedre mondom, hogy nincs kenyerem, hanem
csak egy maroknyi lisztem az edényben, és kevés olajom B'

korsóban; épen most keresgélek egy-két darabka fát, 's haza
menvén eIkészHem azt magamnak és a' fiamnak: mit ha meg
eszünk, azután meghalunk (éhen). Kinek mondá Illés: Ne
félj; csak menj , és cselekedjél a' szerint, a' mint szélottál :
de legelőször is csinálj nekem abból a' liszthűl egy hamuban sült kis
pogácsát, és hozd ki hozzám; magadnak pedig és fiadnak az
után készíts. Mert azt mondja Jehova, Izrael' Istene: a' liszt
veder ki nem ürül, sem az olaj a' korsóból ki nem fogy
mindaddíg , valamig esőt nem ád Isten a' föld' szinére. El
menvén pedig akkép cselekvék, n' mint Illés mondta, 's mind
Illés, mind az asszony, mind ennek háznépe evének; és
azon naptól fogva a' lisztveder ki nem fogyott, sem az olaj
a' korsóban kevesebb nem lelt ~ a' mint ezt Isten Illés ál
tal megigérte.

M a g y a r á z a t. I1Iés kemény próbára tevé ki ez öz
vegy asszony' erkölcsét és jóságát; de az , Isten' kegyelméből,
hitt a' proféta' szavainak , 's csudálatos készséggel azon kevés
től is megfosztotta magát , a' mivel még birt. De ezen készséget
meg is jutalmazta az Isten; mert tízszeresen , sőt százszorosan
nyerte azt vissza ~ mit magától megtagadott. Ob keresztény I légy
hasonló ez özvegyhez, és adj te is a' kevésből örömest és kész
séggel a' szegénynek , főkép e' szent böjt' idején: és bizonyos
lehetsz róla, hogy az Ur azt visszafizetendi neked ítt, és az örök
kévalóságban.

Evangeliom. (Ss. Mát~' 23, i - i 2.)

Az idöben mondá Jézus a' seregeknek és tanitványai
nak: Mózes' székében irástudók és farizeusok ülnek: an
nakokáért a' miket mondandanak nektek, azokat mind tart
sátok és tegyétek meg; de az ö cselekedeiteket ne köves-
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sétek: mert tanitanak ugyan, de maguk nem teljesitik. Ne
héz és elviselhet.len terheket kötnek és raknak az emberek'
vállaira; maguk pedig azokat ujjokkal sem akarják illetni.
Minden tettöket pedig azért viszik véghez, hogy láttássa
nek az emberektöl: ez okból megszélesitik emlékeztetö
hártyáikat, és köntösük' prémjét meghosszabbitják. Szere
tik pedig az elsö helyeket. a' vendégségekben , 's az
első székeket az imádság' hajlékaiban , és a' köszön
téseket a' közhelyeken , és hogy főtanitóknak hivassanak
az emberektől. Ti pedig ne hivassátok magatokat fötani
tóknak: mert egy, a' ti főtanitótok : ti pedig mindnyájan
atyafiak vagytok. Es ne hivjatok senkit atyátoknak e' föl
dön: mert egy a' ti Atyátok, a' ki mennyekhen van. Ok
tatóknak se hivassátok magatokat: mert egy a' ti oktató
tok , Krlsztus, A' ld köztetek előljáró, az szolgátok le
gyen; rnert a' ki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a'
ki megalázza magát, felmagasztaltatik.

M a g y a r á z a t. A' zsidók balkarjokon szent-írási mon
datokkal beirt emléklapot hordtak (félreértvén V. Móz. 22, 12.,
és 6, 8.• a' hol mondatík, hogya' törvényt szemök előtt és szi
vökhen hordják); ruháikon pedig , magukat a' pogányoktól meg
különböztetendölt , szegély t , rojtokat vagy bojtocskákat visel
tek. A' farizeusok és irástudók szélesebb emléklapot és szegély t
viseltek , mint másolt; hogy ez által mintegy azt tanusitsák. mi
szerint ök a' törvényt különös buzgalommal betöltik, Mi azonban
nem ugy volt; mert ök ezt csak szineskedésből tették, cseleke
deteik ellenkezvén tanitásaikkal : ők másokra terheket róttak,
mellyeket maguk ujjal sem érintének. Jézus tehát arra inti a'
zsidökat , hogy az illy álszenteskedéstöl , 's az emberek általi be
csültetés- és kitüntetésnek ezen hiu vágyától őrizkedjenek; ajánlja
nekik ellenben, hogy mit az irástudók a' törvényből elöadnak, ugy
szinte azok' külön rendeleteit is, mellyek' hozására joguk van,
hallgassák meg, és szeríntök éljenek. - Tanuljuk ezekből: utáini
a' képmutatást, ezen titkos mérgét 's öldöklő férgét minden
erény- és szentségnek; szakadatlanul törekedni a' valódi erény
után; és Krisztus' egyházának a' hivek' üdvére czélozó paran
csolatait lelkismeretesen teljesi tni.

Az egyház' könyörgése.
Ur Isten I hallgasd meg kegyesen könyörgésünket , és gyó-
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gyitsd meg 8' mi beteg lelkünket, hogy bocsánatot nyerve, mín
denkor áldásodnak örvendezhessünk. A' mi urunk Jézus Krisztus
által, 'stb.

Böjt' második vnsarnapja utáni szerdén.

Leeske. (Euther' ra, 8-tL és t5-17.)

Ama' napokban Mardokheus könyörge az Urhoz ~ mond
ván: Uram' ugymond , Uram ~ mindenható király' Mivel
minden a' te halalmad alá van helyezve: ha Izraelt meg
szabadítani eltökéléd , alulratodnak senki sem állhatand ellent.Te
teremtetted az eget és földet ~ és mindent ~ n' mi az ég' körében
foglaltatik. Mindenneli: ura vagy, és fölségednek senki ellent
nem állhat. - És most Uram, királyom, Abrahám' Istene I kö
nyörülj a' te népeden; mert elleneink minket elveszteni, 's örök
ségedet eltörleni ssándékoznak. Ne utáld meg Uram! a' te öröksé
gedet, mellyet Egyiptomból váltottól meg magadnak. Hallgasd
meg könyörgésemet, és kegyelmezz a' te tulajdonodnak és örök
ségednek; forditsd örömre siralmunkat : hogy életben maradván
Uram I a' te nevedet áldjuk; 's ne engedd a' téged dicsérök' aj
kait elnémulni.

M a g y a r á z a l. Artaxerxes perzsa királv , legfőbb
méltóságra emelvén Amánt ~ megparancsolá, hogy mindenkl
térdet hajtson előtte. Minthogy lUllrdokheus ezt tenni vonaka
dott , Amán felböszült , és olly rendeletet eszközle ki a' király
nál, melly szerint Perzsa-országban a' kijelelt napon valamény
nyi zsidó megölessék. Ekkor az Urhoz fohászkodoUlUardokheus:
és könyörgése meghallgattatott. Ö és népe meg lőn mentve.
Ámán és pártfelei pedig halállal büntettettek. - A' ld másnak
vermet ás, maga esik bele. A' fölfuvalkodást bukás szokta kö
vetni; ellenben, a' kik az Urban hiznak, és buzgón fohászkod
nak hozzá, azokat az Ur a' veszedelmekböl megszabaditja.

Evangeliom. (Sz. Máté' 20, t 7-28.)

Az idöben fölmenvén Jézus Jerusalembe. maga mellé
vevé a' tizenkét tanítvényt külön , és monda nekik: Ime
fölmegyünk Jerusalembe , 's az ember' fia el fog árultatní
a' papi fejedelmeknek és irastudóknak; és halálra kárhoz-



252

tatják öt, 's a' pogányok' kezébe adják, hogy megcsufoltassék,
és megostoroztassék, és fölfeszittessék; de harmadnaponföl
támad. Akkor hozzá járula Zebedeus' fiainak anyja, fiaival
együtt, és térdre esék, hogy kérne valamit tőle. Ki monda neki:
Mit akarsz? Felele neki: Parancsold, hogy ezen két fiam or
szágodban egyik jobb, a' másik bal kezed felől üljön. Fe
lelvén pedig Jézus, monda: Nem tudjátok, mitkértek. Meg
ihatjátok-e a' kelyhet, mellyet én meg fogok inni? Mondák
neki: Megihatjuk. Felele nekik: Az én kelyhemet ugyan
megiszszátok; de a' jobb, vagy bal kezem felől való ülést
nem enyim, rendelni nektek, hanem a' kiknek az Atyámtól
készíttetett, A' tiz ezt hallván, bosszonkodék a' két testvér
ellen. Jézus pedig magához hiván öket, mondá: Tudjátok,
hogya' pogány nemzeteken fejedelmeik uralkodnak; és
nagyjaik hatalmaskednak rajtuk. Nem ugy lészen ti közöt
tetek: hanem ha valaki köztetek nagyobb akar lenni, cselé
detek legyen; és ha valaki közöttetek elsö akar lenni, szolgá
tok legyen. Mint azember' fia semjött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ö szolgáljon, és lelkét adja sokakért váltságul.

1\1 a g y 8 r á z n t. Jézus itt megjövendöli halálát, és Ze
bedeus' fiainak, Jakab- és Jánosnak, az anyjok (Salome) últal
hozzá intézett kérelmökre azt feleli: ,Ti elsők akartok lenni or
szágomban, és uralkodni vágytok; de ti ezen uralkodással hely
telen fogalmat kapcsoltok össze. Országomban is lesznek ugyan
előljárók és alattvalók, parancsolék és engedelmeskedök , elsök
és utolsók: de az én országomban az uralkodás nemollyan, mint
8' pogány fejedelmeké , kik kényök szerint bánnak alattvalóik
kal, 's magukat általuk szolgáltatják ; hanem inkább a' szolgá
latban, 's az alattvalókérti önföláldozásban áll: valamint én ma
gam is életemet adom sokakért, hogy öket az Isten' igazságát
kiengesztelö 's az emberekért eleget tevő halálom által, a' bünök',
a' világ', és ennek fejedelme' rabságából megváltsam.' Oh ke
resztény I ha Isten' országában akarsz valami lenni, ugy minde
nek előtt az alázatosságra törekedjél ; azaz: alázd meg magadat
bensődben, habár semmi vétekkel sem vádol is öntudatod, 's ha
talán erényeiddel másokatfölülmulsz is: mintezt sz. Pál cselekedte
(I.KorA, 4.; I. Timoth. 1, 15.). Tartsd magadat rá készen, hogy
téged az Ur végett különféle sanyarúságok érjenek; és kerüld a'
hünt , melly míatt az Udvözitö keserü halált szenvedett: nehogy
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vétkes életeddel öt ismét ujra fölfeszitsed, magadat pedig áldo
zat-halálának sikerétől megfoszszad.

Az egyház' könyörgése.

Oh Isten f visszaállif6ja és kedvelője az ártatlanságnak,
irányozd magadhoz szolgáid' sziveit , hogya' Szentlélek' tüzé
töl felgyuladjanak, és o' hitben erősek- és tettekben buzgókul talál
tassanak. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Böjt' második vasórnapja utáni csütörtökön.

Leczke. (Jeremiás' 17, 5-10.)

Ezt mondja az Ur Isten: Átkozott azon ember, a' ki emberben
bizik, karjává halandót választ, és eltér szive az Istentől. És
lészen, minta' bor6ka (gyalog-fenyő) csemete a' pusztában;'s nem
látja a' jónak elérkeztét, hanem kiaszott vidéken fog lakni a'
sivatagban, a' széks6s földün, hol senki sem lakhatik. Áldott
az ember, ki az Urra lámaszkodik, és kinek az Ur bizodalma.
Mint a' viz' mallékére ültetett fa lesz ő, melly a' vizbe ereszti
gyökereit, 's nemérzi a' hőség' jövetelét; mellynek levele zöld ma
rad, a' száraz esztendőtől nem fél, és nemszünikmeg gyümölcsöt
teremni. lUinden lényeknél csalárdabb a' sziv, és gy6gyithatatIa
nabb; ki ismeri meg azL? Én, az Ur, a' ki megvizsgálom a' szi
veket, és áthatom a' veséket: hogy megfizessek kinek-kinek az
ö utja, és cselekedeteinek gyümölcse szerint: mondja az Ur, a'
lUindenhat6.

M a g y a r á z a t. Ki Isten helyett emberekben helyezi
bizodalmát, az vétkezik, és elhagyatott lesz a' szükség' idején;
mert az ember' szive gonosz és csalékony: azért állhatatlan is ,
és nem biztos. Ellenben a' ki Istenben bizik, az nem fél semmi
szükségtől ; merf bizonyos az Ur' segélye felől, melly bőséges
forrása a' vigasztalásnak és örömnek. Bizzunk azért mindenkor
Istenben: és ö szakadatlanul meg fog védeni 's oltalmazni ben
nünket.

Evangeliom. (Sz. Luk. 16, 19-31.)

Az időben mondá Jézusa' farizeusoknak: Volt egygaz-



dag ember, ld bársonyba és biborba öltözködék , 's napon
kint fényesen vendégeskedett, Volt pedig egy Lázár nevü
koldus is, ki amannak ajtaja előtt feküvék, megrakva feké
lyekkel: kivánván a' gazdagnak asztaláról lehulló morzsa
lékokból is kielégittelni; de mellyekhöl senki sem ad vala
néki; fekélyeit pedig csak a' mellette elmenő ebek nyal0

gatták. Lőn pedig, hogy meghalt a' koldus, és viteték az
angyalok által Ábrahám' kebelébe. Meghalt a' gazdag is, és
eltemettetéle Ez a' pokolban, midőn kinokat szenvedne,
fölemelvén szemeit, lálá Ábrahámot távol, és Lázárt kebe
Iében: 's fölkiáltván , monda: Atyám Ábrahám! könyörülj
rajtam; és küldd el Lázárt, hogy csak ujja' hegyét is vizbe
mártván , hivesitse meg nyelvemet; mert gyötretem e' láng
ban. Felele pedig Ábrahám: Fiam! jusson eszedbe, hogy
elvetted javaidat életedben: hasonlóképen Lázár is türte
viszontagságait; most pedig ez vigasztaltatik, te ellenben
gyötretel. ~Iindezek fölölt köztünk és köztetek nagy mély
ség állaplttátott meg, ugy hogy sem azok, a' kik innét
hozzátok átmenni akarnának, ne mehessenek, sem onnét
senki hozzánk át ne jöhessen. ~Ionda tovább: Kérlek tehát
téged atyám! küldd el öt atyám' házába; mert öt atyámfia
van; tegyen tehát azoknak bizonyságot, hogy ök is ezen
kinzás' helyére ne jussanak. Felele neki Ábrahám: vanMó
zesök , és vannak profétáik ; hallgassák azokat. Amaz pe
dig monda: Nem ugy, atyám Ábrahám! hanem ha valaki
a' megholtak közül föltámadand , annak fognak hinni. Fe
lele végre neki: Ha Mózest és a' profétakat nem hallgat
ják, annak sem fognának hinni, ki a' halottak közül föl
támadna.

M a g y a r á z fl t. A' gazdag ember azokat jelenti, a' kik
rosszul használják a' földi javakat, és semmi jót sem tesznek,
nevezetesen ernbertársaik iránt irgalmasságot nem gyakorolnak;
a' szegény Lázár pedig azokat , kik a' földön fáradságos, de
erényes életet. élnek. Ezek örök jutalmat vesznek; örök bünte
tést amazok. A' gazdagnak testvéreihez azok hasonlitanak, a'
kik mondják , hogy ö!{ is hinnének és penitencziát lartanának , ha
uj csudákat, uj kírryilatkoztatasokat nyernének, De ha ök az
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evangeliomban elbeszélt csudákkal és kinyilatkoztatással birván,
még sem hisznek, sem peniteneziát nem tartanalt : akkor sem
fognának hinni és megtérni , ha valaid halottaiból föltámadna;
még akkor is találnának kifogásokat, istentelen életök' mente
getésére.

Az l'gyház' könyörgése.

Ur Isten l légy a' te szolgáidnak segedelmökre , és része
sitsd a' hozzád esedezőket folytonos kegyelmedben: hogya' te
vezérleted- és kormányozásodnak örülök' javait megáldjad , 's
a' megáldottakat megtartsad. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

Böjt' második vasárnapja utáni pénteken.

Leezke, tt. Mózes' 37, 6-22.)

Ama' napokban imigy szóla testvéreihez József: Halljátok
kérlek álmomat, 3' mellyet láték. Ugy tetszett nekem, mintha a'
szántóföldön, kévéket kötöttünk volna, 's mintha az én kévém
fölemelkedvén, helyben megállott, a' ti kévéitek pedig az enyi
met körülvévén , azt mélyen meghajolva tisztelték volna. Mon
dák neki bátyjai : Valljon még királyunk leszesz-e 's a' te ural
kodásodnak fogunk-e alája vettetni? Ez álomnak és beszédnek
tárgya tehát az irigység' és gyülölség' uj gyujtószerévé vált.
Más álmot is láta, mellyet testvéreinek elöterjesztvén, mon
da: Álmomban látám, hogya' nap, hold és tizenkét csillag le
borulva tisztelének engem. Mit midön atyjának és testvéreinek
elbeszéle, megdorgálá öt atyja, mondván: ~lit jelentsen tehát
az álom, a' mellyet láttál ? Avagy talán azt-e, hogy én, és anyád,
és testvéreid téged földig meghajolva fogunk tisztelní ? An
nakokáért bátyjai irigykedének rá; atyja pedig hallgatagon el
mélkedék e' dolog felől. Történt azonban, hogy őtet , midön
bátyjai a' nyájak' legeltetésével foglalkoznának Sikhemben, Iz
rael megsz6litaná, moudván : Ime bátyáid Sikhem' földjén le
geltetik a' juhokat: jer, elküldelek téged hozzájok. Ki felelé:
Ime készen vagyok. Monda neki atyja: Menj tehát, és lásd
meg, valljon j61 van-e minden bátyáid és a' barmok körül;
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és azután hozd nekem hírül , a' mi történik. Igy elküldetvén
József, Hebron' völgyéből jöve Sikhem' környékébe: hol öt
a' mezön bolyongani látván egy ember, megkérdé, kit keres
ne? Kinek felele: Bátyáimat keresem; kérlek, mondd meg ne
kem, hol örzik a' nyájakat? Monda neki amaz ember: El
mentek ezen környékből j hallám pedig, mídön azt mondák:

Menjünk el Dothaírnha. Utánuk eredvén tehát József, megta
lálá bátyjait Dolhaimban. Kik, midön öt jönni messzíröl láták,
míelött hozzájok érkeznék , a' felől tanakodának, hogy meg
öljék; igy szolván egymásnak: Ime jön az álomlátó; jertek,
öljük meg öt, és vessük egy régi vízverembe, és mondjuk: Q'

fenevad ette meg őtet. Akkor majd kitetszik, mit használnak
neki álmai. Ezeket hallván Ruben, igyekszik vala rajta, hogy ke
zeikből kimentené ötet, 's igy szóla hozzájok: Ne öljétek öt
meg, és ne ontsatok vért; hanem vessételt e' vizverembe ,
melly itt a' pusztában van; és tartóztassátok kezeiteket a' vé
rengzéstöl. Ezeket pedig azért mondá , mivel kezeik közül ki

szabaditani szándékozott, és visszavinni atyjának.
M a g y a r á z a t. Irigység vitte József' testvéreit annyi

ra, hogy öt elveszteni magukban elhatároznák I Igy van az! ha
az ember nem áll mingyárt kezdetben ellent a' bünnek, ha azon
nal nem nyomja el a' vétkes gondolatot, a' tilos hajlamot. Ha a'
kis rossztól nem óvja magát: ugy nem tudja, hova fog jutni.
Ezt minden embernek jól szivére kellene venni, és semmi, még
a' legkisebb hünt sem kellene magában megszenvednie ; a' szülők
és tanítóknak pedig az volna kötelességök, hogy igyekezzenek
rajta, miszerint gyermekeik- és tanítványaikbél a' kisehh hibá
kat is kiirtsák: nehogy a' kis bünöshöl nagy váljék. - Buben'
példája pedig arra tanit minket, hogya' rosszat, a' hol csak le
het, erélyesen akadályozzuk.

Evangeliom. ts« Mát. 2i, 33- 46.)

Az időben monda Jézus a' farizeusok- és irástudóknak:
Volt egy cselédes ember,a'ki szöllötültete, és sövénynyel be
keríté, és sajtóhelyet ásott benne, és tornyot épitett ; és bérbe
adván a' müveseknek, messze földre elutazott. Elközelget
vén pedig a' termés' ideje, elküldé szolgáit a' müvesekhez ,
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hogya' termést beszednék. De a' müvesek megfogván a'
szolgákat , némellyeket megverének , másokat megölének,
némellvet pedig megkövezének. Ismét más szolgákat külde,
többeket mint először : és hasonlóképen bántak azokkal is.
Végre pedig fiát küldé hozzájok, mondván: Tisztelettel
fognak fiam iránt viseltetni. A' müvesek pedig látván fiát,
mondák maguk közt: Ez az, örökös; jertek, öljük meg öt,
és mienk lesz az örökség. Es megragadván, kiveték öt a'
szöllöből , és megölék. Midön tehát megérkezendik ama'
szöllönek ura, miképen fog bánni azon muvesekkel ? Mon
dák neki: A' gonoszokat gonoszul veszti el, és szőllöjét

más müveseknek adandja bérbe, kik megadják neki a' gyü
mölcsöt a' szekott Időben. Monda nekik Jézus: Soha sem
olvastátok-e az irásokban : a' kö, mellyet megvetettek az
épitők , az lőn a' szeglet' fejévé? Az Urtól lön ez; és csu
dalatosnak tetszik a' mi szemeink előtt. Azértmondom nek
tek: elvétetik tőletek Isten' országa, 's olly népnek adatik,
melly annak gyümölcseit megtermi. '8 valaki e' köre esen
dik , összetöri magát; a' kire pedig ama' kö fog esni, azt
összezuzandja. Hallván pedig a' papi fejedelmek és farize
usok e' hasonlalosságokat, megérték , hogy róluk szólana.
'8 alkalmat keresvén elfogására , félének a' néptől ; mert
mint prófétát tisztelék őtet.

M a g y a r á z a t. E' példázatban a' házi gazda az Isten,
3' szöllöhegy az Isten' országa, mint az kezdetben a' zsidóknál
föltetszett. A' sövény az isteni gondviselés' oltalma és sz. an
gyalok' örködése; a' borsajtó az isteni törvény" melly minden
kit az erény' és jámborság' gyümölcseinek megszerzésére szo
rit j a' torony a' felsőségek földi védelme; a' müvesek az €löl
járók, u. m. királyok, papok, tudósok, birák; az elutazás az Is
ten' láthatatlanságának jelképe ; a' szolgák a' proféták; a' fiu
Jézus Krisztus, kit a' zsidók megfogván kivégeztek. E' miatt el
is vétetett tőlök az Isten' országa, 's ök a' büntető igazság' ke
zébe jutottak. Hasonlóképen fog ez törlénni mindazokkal, a' kik
megvetik az Urat és üldözik ötet , 's büneikkel mintegy ujolag
fölfeszítik.

Az egyház' könyörgése.

Adj Uram I népednek testi 's lelki egészséget, hogy jó cse-
17 .
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lekedetek után törekedjék, 's mindenkor méltó legyen a'te hatal
mad' védelmével megoItalmaztatni. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

Böjt' második. vasárnapja utáni szombaton.

Leczke. (1. Mózes' 27, 6-39.)

Ama' napokban mondá Rebekka fiának Jákobnak: Hallot
tam atyádat Ezsau bátyáddal szólaní , és azt mondani: hozz ne
kem vadat, és készíts nekem abból kedvem szerinti étket,
bogy evén megáldjalak téged az Isten elött , mielőtt halálom
bekövetkeznék. Most azért fiam cselekedd azt, a' mit megha
gyok néked: menj ki a' nyájhoz, és hozz be nekem két leg
szebb gödölyét, hogy azokból olly étket készitsek , millyent
atyád örömest eszik; ezt azután beviszed atyádnak, hogy ab
ból egyék, és. téged áldjon meg, mielött meghaljon. Kinek
felele Jákob: Tudod, hogy Ezsau bátyám szőrös ember, én
pedig sima vagyok; ha atyám megtapogat engem, és észre
veszi, félek, nehogy azt vélje, hogy öt megcsalni akartam, 's
igy áldás helyett áthot vonjak fejemre. Felele neki anyja:
Rám szálljon az átok, fiam I csak fogadd szavamat; és elmen
vén, hozd el azt, a' mit mondottam. Elmenvén tehát, behozá 's
6tadá anyjának; ki elkészíté az étket, ugy, a' mint tudja vala,
bogy kedvelé Jákob' atyja. Azután vevén idősebb fiának
Ezsaunak jó illatu ruháit, mellyek otthon nála valának, azok
ba felöltözteté kisebbik fiát Jákohot ; kezeit pedig, és mezíte
len nyakát a' gödölyék' bőrével befödözvén , kezeibe adá az
elkészített étket, 's a' kenyeret, mellyet sütött. Ezeket bevi
vén, monda: Atyám I Ki felele: Hallom. Ki vagy te fiam?
Monda Jákob: Én vagyok elsőszülött fiad Ezsau; ugy csele
kedém , a' mint parancsolád: most tehát kelj föl, ülj le, 's
egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a' te lelked.
Ismét szóla Izsák fiához: Mikép találhattál , ugymond , fiamI
olly hamar? Felele Jákob: Isten' akaratja vala, hogy hamar
jönne előmbe, a' mit kerestem. ~Ionda Izsák: Jőjj közelebb
fiam, hogy megtapogassalak , és meggyözödjem róla, valljon
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te vagy-e az én fiam Ezsau , vagy nem. Oda méne tehát Já
kob atyjához Izsákhos ; ki megtapogatván öt, monda: A' szó
ugyan Jákob' szava, de u' kezek Ézsau' kezei. 'S meg nem
ismeré őt; mert a' szörös kezek a' nagyobbikéihez hasonlita

nak. Azért meg akarván őt áldani? megkérdé: Te vagy-e az
én fiam Ezsau? Ki felele: Én vagyok. Ö pedig: hozd ide te
hát ugymond , fiam, a' vadászatból készitett étket, hogy meg
áldjon téged az én lelkem. Oda vivé tehát neki: Ö pedig

evék Bort is hoza neki, és ivék Ekkor mondá atyja Izsák:
Jer ide fiam, és csókolj meg engem. Oda menvén tehát,
megcsókolá öt.. Ki mihelyt megérzé a' ruhák' illatját, min

gyárt áldani kezdé, mondván: Érzem az én fiam' illatját, mint
az Istentől megáldott gazdag mezőnek illatját Adjon neked az Is
fen az ég' harmatjából, 's a' földnek kövérségéből buzát és borf

bőségben. Szolgáljanak neked fl' népek, és hajoljanak meg előt

ted a' nemzetségek; légy urol" atyád' fiainak, és anyád' fiai bo
ruljanali le előtted. A' ki megátkozand téged, az átok alatt le

gyen; ellenben áldásokkal teljéli be, valaki féged megáldand.
Alig végzé el Izsák a' Jákobra mondott áldást, és alig méne
ki atyjától Jákob, megérkezék Ézsau a' vadászatról. Ki el

készitvén vadjából az étket, bevivé atyjának, mondván: Kelj
föl atyám! és egyél a' te fiadnak vadászatából, hogy megáld
jon engem a' te lelked. Kérdé azért öt Izsák : Hát ki vagy te?
Felele: Én vagyok a' te elsőszülött fiad Ezsau. Erre megijedt

Izsák, fölötte csudálkozván; és minden határt fölülmuló álmél

kodással mondá: Ki volt tehát az, ki az állala fogott vadból ho
zott nekem, és ettem míndenböl, mielőtt megjönnél ? Kit meg is

áld ék, és áldott lészen. Hallván Ezsau atyjának ezen szavait, el
ordítá magát nagy kiállással , és elkeseredve mondá: Aldj meg

engem is atyám! Ki felele: Bejöve öcséd álnokul, és elnyerte
áldásodat Ezsau pedig utána veté: Igazán nevezék öt Jákob

nak; mert immár másodszor fogta meg sarkamat ; előbb az el
sőszülöttség' igazait csalá el tőlem, most pedig másodszor áldá

somat ragadá el. Ismét monda azért atyjának: Nem tartottál-e
meg nékem is valami áldást? Felele Izsák : Ime uraddá teltem

17*



,"el, és minden atyádfiait szolgákul adám neki , buzával és bor
ral meggazdagitám öt: ezeken tul pedig mit cselekedjem még
neked fiam? l\londá Ezsau: Valljon csak egy áldásod van-e
atyám? Áldj meg, kérlek, engem is! Minthogy pedig nagy
jajgatással sira, megindulváll Izsák ~ monda neki: Zsíros föld?
és fölülről való égi harmat lesz a' te áldásod.

M a g y a r á z a t. Jákob sokat fáradozék ~ hogy meg
nyerje atyja' áldását: 's ebben minden gyermeknek utánoznia
kellene ötet; de ezen áldást ne törekedjenek, mint Jákob, képmu
tatás és szinlett szenteskedés által elnyerni ~ hanem inkább a'
rendes és istenes élet által. Hehekka és Jákob hibáztak abban,
hogy czéljokra tiltott eszközöket használtak ; hacsak legyözhe
tetlen tudatlanságban nem voltak az iránt, hogy nem tiltott czél
ra sem szabad vétkes eszközöket használni. Egyébiránt az Isten
sokszor a' szent embereket is cl engedi esni, hogy igy annál vi
gyázöbbakká legyen heununket. Milly nagy fontosságu a' nap
jainkban, fájdalom! olly kevéssé kcresett , és gyakran könnyel
müleg eljátszott szülöi áldás , mái' fonebb (1 a3. L) meg vala
mondva.

Evangelium. (Sz. Lukács' t 5, t t-32.)

Az idöben monda Jézus a' farizeusok- és irástudóknak.
Egy embernek két, fia volt. És monda az ifjabbik közülök
atyjénak. Atyám! add ki nekem az engem illető rész-örök
séget. Es megosztá köztuk az örükséget. Nem sok napok
mulva pedig az ifjabbik fia rnindeneket egybegyujtvén , ide
gen messze tartományba utazott; hol buja életet üzvén ,
örökségét elpazarolta. llliután pedig mindeneket megemész
teLt volna? nagy éhség lön ama' tartományban? és ö is szü
kölködni kezden. 'S elmenvén, ama' tartománynak egyik la
kosához szegödék ~ ki öt mezejére küldé sertéseket örizni:
's kiváná gyol1lfát meglölteni azon hüvelyes gyümölcscsel?
mellyet a' serlések evének: de nem engedteték neki. Ma
gába szállván pedig? monda: Hány béres bövelkedik ke
nyérben atyám' házánál ; én pedig' majd éhen halok meg.
Fölkelek, elmegyek atyámhoz, és ezt mondom neki: Atyám!
vétkeztem az ég ellen, és tc ellened: mái' többé nem va
gyok méltó , Iíadnak hivalni: csak béreseid közé fogadj be
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engem. Fölkelvén azért , elméne atyjahoz. MikOI' pedigmég
távol volna, meglátá öt atyja, és irgalomra indittatvan ,
elébe futott, nyakába borult, és megcsókola őtet. Es mon
da. neki fia: AIyám! vélkeztem az ég ellen, és te ellened;
már többé nem vagyok méltó , hogy fiadnak hívassam. De
atyja szólitá szolgáit: Hozzálok elö a' legdiszesebb kön
töst, és abba öltöztessétek öt. ~ és adjatok gyürüt. kezére,
és sarut lábairu. Vezessétek ki a' hizlal l borjut , és öljétek
meg; együnk és vigan mulassunk : mert ime fiam meghalt,
és megelevenedék ; elveszett, és megt,alállaték. '8 kezdé
nek vigan lakozni. Az idösbik fia pedig a' mezőn vala; ki
visszajövén, midön a' házhoz közelgetne, hallá a' pengő
hangzást, és lejtőjárast. És szólita egyet a' szolgák közül,
kérdve, mi dolog' volna ez? Az pedig monda neki: Ocséd
jött meg; és atyád a' hizlalt. horjut megölelé, mivelhogy jó
egészségben nyeré öt vissza. Erre megbosszonkodék, és
nem akara bemenni. Kijövén telnit alyja, hivogatá ötel. Az
pedig felelvén, mondá atyjanak : Ime annyi esztendeje szol
gálok neked, és parancsolalodat soha által nem hágtam;
mégis soha sem adtál nekem egy güdölyét is, hogy jó ba
rátimmal vigan vendégeskedhetlem volna. !l'lidön pedig ez
a' te fiad, ki ürükségél szajhákk~1 megernészté , előjött, a'
hizlalt borjut ölelted meg neki. O pedig monda neki: fiam!
te mmdenkor velem vagy, és mindenema' tied. Vigan ven
dégeskedni 's örvendezni kelle pedig most , mivel a' te
öcséd, ki meghalt, megelevenedék , és már el lévén vesz
ve, megtaláltaték.

M a g y a r á z a t. E' hasonlat az Istennek a' bűnbánó
vétkesek iránti szeretetét , 's a' tévedők' üdvének megszerzése
körül tanusitott munkásságát , továbbá a' bűnösök' nyomorusá
gát és penitencziáját ábrázolja: melly is a' bünök' megismeré
sében, az azok fölötti bánatban, a' javulás' föltett szándékában,
a' gyónásban, vngyis bűneink' megvallásában , és az elégtételben
áll. Igen szépen mondja Aranyszáju sz, János az ezen evange
Hom fölött tartott egyik beszédében: "Miután tehát tudjuk ,
hogy Isten az ö hozzá visszatérö bűnösöket nem csak nem ta
szitja el magától , hanem inkább még maga megy utánuk és föl
keresi öket, 's ha megtalálta, nagyobb örömet érez fölöttük, mínt
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az igazakon: miután tehát ezt tudjuk, ennél fogva ha bünösök
vagyunk is, nem akarunk kétségbe esni; de más részről eré
nyeinkre sem építeni tulságosan sokat. Rettegni fogunk inkább:
nehogy az elbizakodás miatt hünhe essünk; ha pedig elestünk,
penítencziát fogunk tartani. Két dolog van, melly minket rom
lásba vihet, tudnillik : a z á l-b i z o d a l o ID, midőn állunk, és
a' k é t s é g b e e s é s , ha elestünk." De lehet ezen példázatot
még a' zsidók- és pogányokra is alkalmazni. Ugyanis az Ur is
mételve akarja tudtokra adni a' zsidóknak, hogy az általuk bü
nősökül tartott pogányok, hunbánatra kész érzelmök miatt előt
tök fognak hehocsáttatni a' mennyek' országába. Illy értelemben
azután az öregebb fiu a' büneiben megátalkodott Izrael' népét,
különösen a' törvényszerű igazságuliban bizakodó farizeusokat;
az ifjabbik pedig a' bünös , de bánatra kész pogány világot, és
átalában a' töredelmes bűnösöket ábrázolja. .

Az egyház' könyör;ése.

Uram r őrizd meg a' te népedet állandó szeretettel , hogy
valamint egyedül a' mennyei kegyelemben helyezi bizodalmát,
ugy mennyei oltalmad által meg is védelmeztessék. A' mi urunk
Jézus Krisztus által, 'stb.

OKTATÁS BÖJT' HARl\'IADIK VASÁRNAPJÁRA,

melly ,Oculi'-nak neveztetik.

E' vasárnap ismét a' m i s e k e z d e t t ö l nyerte nevét, melly
,Oculi" szóval kezdődik, és melly egy, az ördög' incselkedéseitől

megszabadíttatni kivánó lélek' imádsága. "Szemeim szüntelen az
Urhoz vannak emelve; mert ő huzza ki lábaimat a' tőrből. Te
kints rám, és könyörülj rajtam; mert én elhagyatott, és sze
gény vagyok. Uram! hozzád emelem föl lelkemet. Istenem! te
benned bizom; ne engedj megszégyenülnöm." (Zsolt. 24.) Di
csöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged mindenható Isten! teklnts kegyelmesen az
alázatosak' fogadástételeire , 's nyujtsd ki védelmökre fölséged'
hatalmas karját. A' mi urunk' Jézus Krisztus által, 'stb.



Leczke. (Sz. Pálnak Efe"u,iakkor. irt le". 5, t-9.)

Atyámfiai! Legyetek Istennek követői, mint szerelmes fiak.
És járjatok o' szeretethen ; mint Krisztus is szeretett minket, és
önmagát mutatá he értünk ajándékul és áldozatul Istennek gyö
györüséges illatozásra. A' paráznaság pedig, és minden tisztá
talanság, vagy fösvénység ne is neveztessék köztetek, ugy,
mint szentekhez illik. Szintugy távoztattassék el minden szemte
lenség, esztelen beszéd , és trágárság, mellyek nem illenek;
hanem ezek' helyét a' hálaadás (a' kereszténység' jóMteméngei
ért) foglalja el inkább. Mivel azt tudjátok, és jól jegyezzétek
meg magatoknak, hogy semmi paráznának, tisztátalannak, vagy
fösvénynek, ki hasonló a' bálványok' imádójához , nincsen örök
sége KrisztU5-, és az Istennek országában. Senki meg ne csal
jon titeket hiábavaló beszédekkel; mert ezen vétkek mlatt száll
le az Isten' haragja a' hitetlenség' fiaira. Annakokáért óvjátok
magatokat, hogy azokban részesek ne legyetek. Mert hajdan
setétségben valátok, most pedig az Urtöl nyert világossággal
hirtok. Mint a' világosságnak fiai, ugy járjatok. EJ világos
ságnak gyümölcse pedig mínden , a' mi jó, szent, és igaz,

M a g y a r á z a t. Fölhivja itt az apostol a' kereszténye
ket Istennek utánozására a' jó akaratban, mint ez a' szülők által
szerettetni kivánó gyermekekhez illik. Inti tovább öket, hogy
kerüljék a' paráználkodást, és minden más tisztátalanságot, a'
fösvénységet (melly a' gazdagságot isteniti , 's igy az embert
hálványimádóvá teszi), szemtelenséget , esztelen- és bolondozó
beszédeket, mellyek egy keresztényhez nem illenek (hozzá in
kább illik a' kereszténység' jótéteményeinek hálás elismerése);
mivel e' vétkek bizonyosan kizárnak a' mennyb öl. Int azért az
apostol, hogy ne engedjük magunkat azok' csábító beszédei ál
tal elszédittetni , kik mindezen bűnöket semmibe sem veszik, 's
azokat igen is könnyen megbocsátható gyengeségeknek lenni ál
litják. A' setétség' és ördög' fiai azok, a' kik igy heszélnek,
és Isten' haragját vonják le maguk- és mindazokra, kik nekik
hitelt adnak. A' kereszténynek, ki a' világosság, vagyis a' hit'
gyermeile tartozik lenni, mindazt tiltott és vétkes gyanánt kell
néznie, mít a' vallás és saját lelkismerete bünösnek mondanak.
E' zsinórmérték sserint kell neki élni, nem pedig az istentelen



emberek' vakmerő itélete szerint. Ha tehát k~resztényI valaki
el akarna téged csábitani , kérdezd meg magadat: valljon mer
nél-e illy tettel az Isten' ítélőszéke előtt megjelenni? Hallgasd
meg ez iránt. hited- és lelkísmeretednek , mint részrehajlatlan bi
ráidnak szavát, 's azután abból, a' mit ezek mondanak , vonj
következtetést: valljon az, a' mi neked ajánltatik , jó-e, vagy
rossz; meg van-e engedve, vagy nincsen?

F o h á s z. Oh Istenem I tisztitsd meg szivemet minden
földi javak utáni rendetlen vágytól, és testi kivánságoktól. He
lyezzed a' te félelmedet ajkaim' őréül , hogy ne széljak esztelen
avagy pajzán, még kevesbbé ocsmány és botrányos szavakat,
's azok által magamat megcsalatni , 's tőled eHériltetni soha se
engedjem.

Evongeliom. (S~. Lukács' t t, 14-28.)

Az időben Jézus ördögöt üze ki egy emberböl, a' ki
néma vala; kiüzetvén pedig az ördög, szólani kezdett a'
néma, és csudálkozának a' seregek. Némellyek pedig kö
zülök mondák: Az ördögök' fejedelme, Belzebub által üzi
ki az ördögöket. Mások" pedig kisértvén őtet, jelt kiván
nak vala tőle az égböl. O pedig látván gondolataikat, mon
dá nekik: l\linden, magában meghasonlott ország elpusz
tul, 's a' magával ellenkező háznép elvesz. Ha teháL a'
sátán is ellenkezik önmagával, hogyan fog megállhatni
országa? l\1ivel azt mondjátok, hogy Belzebub által üzöm
ki az ördögöket. '8 ha én Belzebub által üzörn ki az ördö
göket, fiaitok ki által üzik ki? Annakokáért ök lesznek bi
ráitok. Ha pedig az Isten' erejével üzörn ki az ördögöket,
kétségkivül elérkezett hozzátok az Isten' országa. Midön
egy erős fegyveres ember udvarát őrzi , minden, a' mivel
bir, bátorságba van helyezve. De ha nála erősebb rohanván
rá, meggyözi ölet; fegyvereit, mellyekben bizott, elsze
di , 's ragadományait elosztja. A' ki velem nincs, ellenem
van; 's a' ki velem nem gyüjt, tékozol. Imkor a' tisztáta
lan lélek kimegy az emberböl , vizetlen helyeken jár, nyu
godalmat keresvén; mellyet midön nem talál: visszatérek,
ugymonrl, házamba, honnan kijöttem. '8 eljövén, seprök
kel megtisztltva , 's kiékesitve találja azt : akkor elmegy,
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és hét, magánál gonoszabb lelket vesz maga mellé , 's be
menvén, ott laknak; és azon embernek későbbi állapotakár
hozatosabb lesz az elöbbinéI. Midön pedig ezeket mondaná,
egy asszony a' sereg közül fölemelvén szavát, monda ne
ki: Boldog a' méh, ,melly téged hordozott, és az ernlők ,
mellyeket szoptál. Ö pedig felele: Sőt inkább boldogok,
kik az Isten' igéjét hallgatják, és azt megtartják !

Mi értetik itt a' néma ördög alatt?
Betű szerint a' gonosz lélek, ld azoirat , a' kiket testileg

elfoglalt, annyira gyötri 's kínozza , hogy végre némákká , sőt
dühösekké is válnak. Erkölcsi értelemben pedig a' szemérmes
ség értethetik alatta, mellytöl az ördög megfosztja az embert,
mídön vétkezik, de melIyet, mikor vétkeit meggyónni akarja,
mint álszégyent neki visszaád ismét, hogy ennél fogva bűneit
elhallgassa.

Mikép üzi ki még most is l(risztus a' néma ördögöket?
Az ő kegyelme által, meIlyel a' bünöst fölvilágositja ,

hogy tetteinek 's rnulasztásainak vétkes voltát helássa, és élen
ken megismerje, miszerint a' vétkek , mellyeket a' gyónásban
elhallgatott, egykor az egész világ előtt fognak nyilvánittatni ;
's melly által e' szerint felbátoritja öt az álszemérem' legyőzé
sére. - Oh r ne szégyeneld azt egy ember előtt megvallani ,
mit egy vllgy talán sok ernher előtt t e n n i nem szégyenlettél ,
mondja sz. Ágoston. Mondd magadban: az ördögnek, a' ki vé
tekre vitt, daczára, 's az általam megbántott Istennek szeréte
téböl , meg akarom most magamat szégyeniteni , 's bűneimet
nyíltszlvüen meggyónni. Illy módon Isten' kegyelmével önma
gad fogod kiűzni a' néma ördögöt, és Istennél kegyelmet talá
landasz. Vagy inkább akarod bűneidet magadba rejtve, a' pokol
ba vinni?

Mi által mutatta meg Krisztus a' zsidóknak. hogy nem Belzebub'
segedelmével iJzi ki az öt'dögöltet?

Az által, hogy: 1) megmutatta nekik, miszerint az ördög'
hatalma nem állhatna föl sokáig, ha egyik a' másikát üzné ki.
2) Elejekbe adván, hogy ha megengedik (mint ezt valóban tet
ték is), hogy fiaik nem Belzebub által űzik ki az ördögöket,
Jézus' nevét segítségül hiván: ugy azt rá sem foghatják igaz
sággal. 3) Egész élele, és minden tettei által, mellyek épen az
ördög' hatalmának lerontására czéloztak,'s meIlyek által.az
ördög' müvei megsemmisittetnek. Bármilly rágalom ellen, nincs
jobb önvédelem, az ártatlan életnél; 's az ártatlanul rágalmazot-
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takra nézve nincs jobb vigasztalás, mint Krisztusra gondolni:
kit végetlen szentsége mellett sem kiméltek , hanem arról vá
doltak a' káromló nyelvek, hogya' rossz lelkeket az ördögök'
fejedelmének nevében üzi ki; 's ki mindezeket békével türte ,
rosszat rosszal nem fizetett vissza, sőt inkább rágalmazdinak 's
az őt karomlöknak is folyvást a' legnagyobb jótéteményeket
osztogatta: őket Isten' országa felől oktatta, betegeiket meg
gyógyitotta , 'stb. Mások égből kivántak jelt az ur Jézustól: mít
azonban ő megtagadolt tőlök; tudván, hogy ezt ők csupán hiu
kiváncsiságból kérik, vagy épen csak azért, hogy őt megszé
gyenlthessék és kígunyolhassák, (mintegy előre föltévén , hogy
illy csudát nem fog tehetni.) nem pedig azért, hogy higyjenek
benne; mire pedig őket Krisztusnak egyéb csuda tettei is ele
gendőképen rábírhatták volna. Utálatosak az Ur' szemei előtt a'
gunyolödók ; 's csak az együgyüek- és szelideknek adja kegyel
mét. (Példabeszéd. 3, 32. 34.)

Kit példáz az erős fegyveres ember?
A' gonosz lelket; ki azért neveztetik igy, mert még min

dig bh- az angyalok' értelme- 's erejével; ezen fölül pedig
hosszu tapasztalás által igen gyakorlott benne, hogy az emberek
nek, mikor ezt az Isten megengedi, különféleképen árthasson:
mire öt gonoszsága, Isten és emberek iránti gyülölete ssünet
lenül is ösztönözi.

Mellyek az ördög' fegyverei?
Az ö ravaszsága, mellyel az embereket ugy el tudja széditeni

és vakitani , hogy büneik' nagy voltát és azok' ártalmas követ
kezéseit be nem látják. Megtámad ő minket saját rossz hajlama
ink állal is, mint már fönehb említtetett ; továbbá fegyverül
használja még legyözésünk- és megrontásunkra a' dologtalansá
got, rossz társaságokat, és imádságbani restséget is 'stb. De
legerősebb és legbiztosabb fegyverzete, az emberi tekintet,
és amaz ismeretes: "Mit fognak az emberek mondani?" Mivel
legtöbben azért térnek el az erény' utjáról , vagy azért nem
lépnek arra, hogya' gonosz emberek által ki ne gunyoltas
sarrak.

Ki azon ,erőúbb'. ká az ördög' fegyvereit eluedte ?
Krisztus Urunk; ki azért jött a' világra, hogy az ördög'

müveit és országát lerontsa I), és e' világból a' setétség' feje
delmét kívesse") , vagyis, hogy az embereket megváltsa, és a'
sátán' hatalmából kiszabadítsa. Az ördög a' bün által mond szent

l) I. Ján. 3, 8. _ 2) Ján. 12, 31.
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Ágoston, hatalmába kerité az emberi-nemet, 's annál fogva meg
is tartá benne a' vétkeseket, és ö uralkodott a' hitetlenek' szivében.
De a' Krisztusban helyezett hit, 's a' Krisztus' halála és föltámadása
által, ezerek szabadíttatnak ki az ördög' hatalmából, Krisztus' testé
be illesztetnek , 's egy illy nagy fö alatt, mint hű tagok, azonegy
lélek által lelkesiUetnek. Ne féljünk tehát az ördögtől és lesei
töl: ha hiszünk Krisztusban, ugy az ö szenvedése és halála ál
tal az ördög' hatalmától megszabadittatva , az ö testének tagjai
vá leszünk, 's az ö szelleme fog bennünk élni; és kegyelmet is
nyerendünk töle , az ördög' minden incselkedéseinek és sugalla
talnak könnyü szeréveli meggyözésére!

Miért 1nondja Krisstus : ,A' ki velem nincs, ellenem van'?
Ezzel azt akarja mondani: Én nektek farizeusok! kik a'

népnek ugyan tanítói igen.de velem lenni nem akartok.azt mondom,
hogy minden olly tanitő , ki nincs kizárólag és határozottan az
én tanításom mellett , az szükségkép ellenségem; és minden ta
nítö , ld a' népet nem az éli országomba gyüjti, azt elszéleszti,
's mint egy elszéledt nyájat, a' romlásnak adja állal. Az igaz
ság és. tévely, Krisztus és sátán közt nincs középut. Vag)" az
Istené, vagy pedig a' sátánél vagyunk; valami harmadiknak
nincs hely. Ezt jól jegyezzék meg maguknak míndazok, a' kik
azt vélik, hogy félig Istennel, félig a' világgal tarthatnak, és
azért mégis üdvözülhetnek.

Miért mondatik: ,a' tissuitalan lélek vizetlen helyehen7jár, nyugo
dalmat keresvén, és nem talál'?

Az ördögök örökké kínoztatnak, és nincs nyugodalmuk; de
gonosz akaratjok némi kielégitést , és mintegy nyugodalmat lel
benne, ha az embernek árthatnak . mi természetesen lehetetlen,
ha az Istentől puszta helyekre üzetnek , vagy az embereknek
árthatás' hatalma- és alkalmaitól megfosztatnak ; mivel ez eset
ben igyekeznek ugyan ártani, de nem árthatnak, azaz: nyugo
dalmat keresnek, de nem találnak.

Mit jelentenek e' szavak: , Visszatérek házamba,' 'stb.?
Nem mást, mint: Visszatérek a' lélekbe, mellyet elhagy

tam. 'S ha visszatér, üresen leli azt, seprövel kítisztitva , és
fölékesítve , azaz: malasztok, és erények nélkül, mintegy ki
seperve, és szép és alkalmas lakásul számára elkészitve.

Miért mondatik: ,Azon embernek késűbbi állapota kárhozatosabb
lesz az elöbbinél' ?

l) lUivel azt, a' ld valamelly vétekbe visszaesik , méltán
félthetní , hogy nem sokára több más vétket is el fog követni. 2)
Mivel az esés utáni fölkelés, vagyis a' véteknek másodszori el-
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hagyása, a' visszaesés után már sokkal nehezebb, mint először
volt, és mindig nehezebbé válik, minél gyakrabban ismételte
tik a' bün. 3) Mivel félhetni töle , hogya' hün szokássá válik,
és a' megtérés csaknem lehetetlenné lesz; és igy attól is tart
hatni: 4) hogya' hünös egészen megátolkodjék, 's az Isten' sza
vára többé épen ne hallgasson, és igy örökre elvesaszen.

Miért emlittetik meg különösen az asszony, ki a' nép közt Krisz
tust dicsőítette?

Szent Beda szerint azért, hogy ez asszonynak dicséretes
emlékezete örökre föntartatnék, mint a' ki Krisztust nyilvánosan és
minden félelem nélkül, mint boldogot dicsöité: mig a' farizeu
sok, és zsidók' főbbjei leggyalázatosabb módon káromolták és
kisértették őtet,

Miért mondá Krisztus azokat boldogoknak, kik az lsten' igéjét
megtartják ?

Mivel, mint Iönebb mondottuk, nem elegendö az üdvös
ségre, csak hallgatni az Isten' igéjét, hanem szükséges annak
tettleges teljesítése is. Krisztus e' felelet által tudatni akarta,
hogy szüz anyja nem annyira dícsöítendö azért, mivel öt, mint
Isten' fiát, méhében fogadta, szülte , és fölnevelte ; mint in
kább, hogy mindenkor törekedett szívében megörizni az Isten'
igéjét, és életét a' szerint intézni.

B u z d u l a t. Oh ur Jézus, te igaz világosság! világo
sítsd meg eoz én lelki szemeimet, hogy magamat soha se hagy
jam a' gonosz lélektől akképelvakittatni, hogya' gonoszságnak
utálatos és büntetésre méltö voltát többé be ne lássam, 's hogya'
szégyen' érzetét letegyem, és akaratod ellen vétkezzem; vala
mint ellenben álszeméremből se tartózkodjam elkövetett hü
neimnek a' gyóntató-atya, mint a' te képviselőd elötti megval
lásától , 's a' megkezdett jó utoní elöbbrehaladástól. Erösits
meg egyszersmind oh Jézus, te a' szenteknek erössége! ke
gyelmeddel , hogya' folytonos éberség, magamra való szorgos
vigyázat, gonosz kivánságaim' leküzdése, a' dologtalanságnak ,
rossz társaságnak, és imádságbani restségnek elkerülése 'sth.,
különösen pedig az emberek' itéletérei tekintetnek meg vetése
által, képes lehessek az ördögöt az ö fegyvereitöl megfosztani;
's oltalmazz a' vétekbe való visszaesés föl, hogy el ne veszszek,
hanem egykor mennyben veled örökké vígadhassak. Amen.
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Böjt' harmadik vasórnapja utáni hétfÖli.

Leczke. (Királyok' IV. könyv. 5, f-t5.)

Naámán a' syriai király' hadseregének fővezére nagy
tekintetü volt ura előtt , és mindenkítöl tisztelteték. mert ö

állala engede Isten győzedelmet Syriának. Vitéz, gazdag em

ber vala, de bélpoklos, Kimenvén pedig Syriáhól a' rabló
csapatok , Izrael' földéről egy kis leányt vittek magukkal fog

va, ki Naámán' feleségének szolgálatjába került. Ez mondá
egykor asszonyának: Bárcsak az én uram a' proféta elé men
ne, ki Samariában lakik ; az megtisztítaná öt poklosságától !
Bemenvén tehát Naámán, urához a' királyhoz, megjelenté
neki, mondván: igy meg igy beszél egy Izrael' földéröl való
leány. Felele a' syriai király: Menj el; küldök levelet is Iz

rael' királyának. Elméne tehát, magával vivén tiz talentom
ezüstöt, hatezer aranynt , és tiz öltöző ruhát. És elvivé az

Izrael' királyának szóló levelet, mellynek foglalatja ez volt:
Vevén e' levelet, tudjad, miszerint Naámánt, az én szolgá
mat küldöm hozzád, hogy öt meggyógyitsad poklosságából.
Olvasván pedig Izrael' királya a' levelet, meghasitá l{öntösét,

fölkiáltván : Isten vagyok-é én, hogy ölhessek , és elevenit

hessek ; mivel ez egy embert külde hozzám, hogy tisztilsam
meg öt poklosságától ? Veg'yétek csak gondolóra , és lássátok,
mint keres alkalmat, hogy belém köthessen! Hall ván pedig
Elizeus, hogy Izrael' királya meghasogatta ruháját, illy ize
netet külde hozzá: Miért szaggalád meg ruhádat? hadd jöjjön

hozzám (Naámán), és tapasztalja , miszerint van proféta Izra
elben. Elmenvén azért Nuámán , lovain és kocsiján , megál

lolt Elizeus' lakának kapuja elött. De Elizeus követet külde

hozzá, illy izenettel: Menj, és mosódjál meg hétszer a' Jor
dánban: igy egészséges lesz tested, és megtisztulsz. lUegha
ragudván azért Naámúu , visszatért, uiondván : Azt gondo

lám, hogy kijön legaláhb hozzúm , 's megállván elöltem ,
segítségül hivandja Jehovút , az ö Istenét, illetni fogja ke

zével a' poklosság' helycit , 's ekkép gyógyit meg engem.
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Nem egészségesebhek-e Damaskus' folyóvizei, Abana és
Tarfar , Izrael' minden vizeinél? Nem mosódhatom-e meg
bennök, hogy meglisztuljak? '8 megfordulván, visszaméne
nagy bosszonkodással. De hozzá járulván szolgáí , szólának ne
ki: Atyánk! ha valami nagy dolgot parancsolt volna is a'
proféta, mégis meg kellene tenned; mennyivel inkább, miu
tán egyedül azt mondta: Mosódjál meg, és megtisztulsz ? Le
méne tehát, és lebukék hétszer a' Jordán' vizébe, az Isten'
emberének szava szerint: és megujula teste, 's ollyan lőn,

mint a' kis gyermeké, 's megtisztult. Visszaméne tehát min
den utitársával együtt az Isten' emberéhez, és oda jövén,
megálla elötte , igy szólván: Most tudom, hogy nincs más
Isten az egész földön, hanem csak Izrael' Istene I

1\1 a g y a r á z a l. ,Miért tegyem én ezt? Miért valljam
meg bűneimet egy papnak , hogy azokért bocsánatot nyerjek?
Miért vegyem magamhoz az Ur' testét, hogy lelkemnek erőt és
egészséget szerezzek"? Illyen és hasonló kérdéseket tesz (mint
Naámán) a' kevélység is; molly meg nem gondolja, hogy egye
dül Istenhez tartozik, meghatározni az eszközöket, mellyekkel
rajtunk segiteni akar. - Tanuljunk azért meg, alázatosak lenni;
mivel az alázatosság, kezdete és főkelléke minden erénynek:
valamint a' kevélység és nagyravágyás, alapja az Istentöli el
pártolásnak és minden bünnek ; mert a' gőgös nem csak föllá
zad Isten ellen , és magát sok bünre hagyja ragadtatni , hanem
gőgje által még a' látszólag jótetteket is megrontja, 's azokat
vétkekké , és Isten' megbántása ivá teszi.

Evangeliom. (Sz, Lukács' 4, 23 -30.)

Az idöben szóla Jézus (a' názárethi zsinagógában) a'
farizeusokhoz: Bizonyosan e' hasonlatosságot fogjátok
nekem emlileni : Orvos! gyógyilsd meg magadat. Hallot
tuk, milly nagyok törléntek Kafurnaumban: cselekedd
azokat honodban is. Fo lytatá pedig: Bizony mondom nek
tek, hogy egy proféta sem kedves hazájában. Igazság, a'
mit nektek mondok: sok özvegy vala Illés' napjaiban Izra
el' országüban; mikor be vala zárva az ég három esz
tendeig, és hal holnapig , és nagy éhség lön az egész
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földön. És azok közül egyikhez sem küldeték Illés, ha
nem csak Szidonba a' szareptai özvegyasszonyhoz. És sok
poklos vala Elizeus proféta' idejében Izrael' földén; de
azok közül senki meg nem tisztittatott , hanem csak a' sy
riai Naámán. Ezeket hallván, haraggal telének el mindnyá
jan a' zsinagogában. 'S fölkelvén, kiüzék öt a' városból;
és vivék öt egészen azon hegynek tetejér~, mellyen váro
suk épitve volt, hogy öt onnét levetnék. O pedig keresztül
menvén közepettök , eltávozék.

M a g y a r á z a t. Jézus, a' ki ismeri a' szivek' gondo
latit, igy szól Názárethben a' farizeusokhoz: Ti magatok is ta
nubizonyságot adtok róla nekem, hogy tudok tanitani : de azért
még sem hisztek bennem; sőt még akkor sem fognátok bennem
hinni, ha azokat cselekedném köztetek , a' miket Kafarnaumban
tettem. E' hitetlenség, és az Isten' irgalma-, 's kegyelméveli
ezen ellenkezés miatt elvétetik tőletek az üdvösség' tanítása, és
a' pogányokra fog átszállani , épen ugy, mint ez Illés' és Elizeus'
korában a' testi javakkal történt. Erre megbosszonkodtak a' fa
rizeusok, és kltasziták Jézust városukhól. Ö pedig közöttük ke
resztül menvén , eltávozott. - Orizkedjünk a' mi hitetlensé
günk és ellenszegülésünk által elüzni körünkböl DZ Urat! Mert
a' hol nem hisznek benne, olt elvonja kegyelmét, 's az embert
magára, és igy vesztére hagyja. Vagy találhaló-e számunkra
üdvösség másutt, mint egyedül a' megfeszített Jézus Krisztus'
nevében? I

Az egyház' könyörgése.

Oh Urunk I jőjj segítségünkre a' te irgalmaddal , hogy bü
neink' közelgö veszélyr ltöl a' te oltalmad által megmentessünk,
és a' te szabaditásod által üdvözülhessünk. A' mi urunk Jézus
Krisztus által, 'stb.

Böjt' harmadik vasáruapja utáni kedden,

Leezke. (Királyok' IV. könyv. 4, f -7.)

Ama' napokban egy asszony kiáltott Elizeushoz, mondván:
Meghalt férjem, a' te szolgád; jól tudod pedig, hogy szolgád
istenfélő volt: ime eljön a' hitelező , hogy két gyermekemet
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elvigye magának szolgákul. Kitől kérdé Elizeus: Mit kivánsz,
hogy cselekedjem neked? mondd meg, mid van házadban?
Amaz pedig felele: Nincs a' te szolgálód' házában egyéb, mint
egy korsó olaj. Kinek monda Elizeus: Menj, kérj valamennyi
szomszédaidtól sok üres edényt; bemenvén pedig hajlékodba,
zárd be az ajtót, mikor odaben leszesz te, és a' te fiaid; és
tölts a' korsóból valamennyi edénybe; 's a' melly megtelt , tedd
félre. Elméne tehát az asszony, 's bezárá az ajtót magára és
fiaira; ezek hozzá vivék az edényeket: ö pedig megtölté. Meg
töltvén az edényeket, mondá fiának: Hozz ide még edényt; a'
ki monda neki: nincs több. És megszünt az olaj folyni. Eljövén
pedig megjelenté az Isten' emberének; a' ki igy szóla hozzá:
Menj, add el az olajt, és fizess meg hitelezödnek ; a' többiből

pedig élj fiaiddal együtt.
B u z d i t á s, Lásd, mint segiti az Ur övéit f Ezen öz

vegyhez épen a' legnagyobb szükség' idején volt legközelebb
Isten' segedelme. Igy engedi néha a' mi inségünket és nyo
moruságunkat is a' legnagyobb fokra emelkední , hogy minket
próbára tegyen; de ha a' próbát kiál/juk ~ és benne helyezett
bizodalmuk illyenkor sem csökken: ugy bizonyosan nem fog
késni segélyével; mert ö még mindég a' régi Isten: karja nem
rövidült, és jósága Hem kevesbült meg. Bizzatok tehát az Is
tenben minden szükségeitekben (külonösen ha özvegyek, vagy
árvák vagytok): és ö nem hágy titeket megszégyenülni.

Evaugetlom, (Sz. J/áté' 18, 15-22.)

Az időben mondá Jézus az ö tanítványainak: Ha vét
kezik ellened atyádfia, menj el, és dorgáld meg öt csak
kettötök közt ; ha téged meghallgatand , meg fogod atyád
fiát nyerni. Ha pedig meg nem hallgatand , végy magad
mellé még egyet, Y<lgy kettöt : hogy két vagy három ta
nu' szájvallása által hltelesittessék az egész beszéd. Ha
azokat sem hallgntandja , mondd meg az nnyaszenlegyház
nak: ha pedig az anvaszcntegyhazat sem hallgatandja: le
gyen előtted ollyan , mint a' pogány, és publikánus. Bi
zony mondom nektek, valamiket megkölöztök a' földön,
meg lesznek kötözve mennyhen is; és valamiket föloldoz-
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tok a' földön, mennyben is föl lesznek oldozva. Ismét mon
dom nektek, hogy ha ketten közületek egy értelemben le
endenek a' földön, minden, valamit kérendenek , meg
adatik nékik az Atyámtól, a' ki mennyekben van. Mert va
lahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben ,
ott vagyok közepettök. Akkor hozzá járulván Péter, kér
dé: Uram! hányszor kell megbocsátanom az engem sértő
atyámfiának; hétszer-e? Felele neki Jézus: Nem mondom
neked, hétszer, hanem hetvenszer hétszer.

M a g y a r á z a t. Jézus ez evangeliomban a' testvéri
megintésról , és ennek Iokaíröl , az egyháznak megkötési és föl
oldczási hatalmáról , a' közös imádság' áldásairól , 's felebarátu nk'
hibáinak megbocsátásáról szól. "Ha vétkezik ellened atyádfia,"
azaz: ha megvetőleg bánt veled, ha csábitás , avagy rossz pél
da által, vagy bár mi módon kárt okozott, dorgáld őt meg elő
ször négy szem közt. Ha meghallgat, megnyerted atyádfíát , az
az: ll' vétektől, és annak következményeitől megszabaditottad
őtet, Ha pedig meg nem hallgat, végy magad mellé még egyet,
vagy kettőt, hogy őt rossz tette felől többek' szava iparkodjék
meggyőzni. Ha azokat, sőt végül az egyházat sem hallgatja
meg, okkor ollyan legyen előtted, mint a' ki a' keresztény
községhez nem tartozik; és az egyhásfőnökök , a' kiknek ha[al
muk van megkötni és feloldani,joggal bírnak, az illyenneli való
ban tettleg is kizárására. Talán a' kízáratásbdl eredt szégyen öt még
magábaszállás- és hunbánatra inditandja. Még egyszer mondom
nektek: ha bajotok van egymással, menjetek egymáshoz; mert
ha bármit kérendetek is együtt ketten az én nevemben (vagyis
az általam adott szabály' értelmében, országom' terjesztésére,
vagy valamelly jót tevés' szándékából), meg fogjátok nyerni. '8
épen azért nelitek is mindenkor meg kell megbántóitoknak bo
csátanotok , hogy ezen egyesség soha meg ne zavartassek. Dor
gáljatok tehát, és bocsássatok meg szeretettel , hogy minden
időben testvéreitekkel egyesülten küldhessétek imáitokat menny
be, '5 megnyerhessétek mindazt , a' mit kértek.

Az egyház' könyörgése.

Védj bennünket Uram! oltalmad által, és ments meg min
den igazságtalanságtól; ezért kérünk téged a' mi urunk Jézus
Krisztus állal 'stb.

18
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Böjt' harmadik vasárnapja utáni szerdán.

Leczke. (lI. Mózes' 20, f 2--24.)

Ezt mondja a' te urad Istened: Atyádat és anyádat tisz
teljed, hogy hosszu életű légy a' földön, mellyet a' te urad
Istened ád tenéked. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Hamis
tanubizonyságot ne sz6lj felebarátod ellen. Felebarátodnak se
házát, se feleségét, se szolgáját, se szolgál6leányát, sem ök
rét, se szamarát, sem egyéb jöszágát meg ne kivánjad. Az

egész nép pedig látván (és hallván) a' dörgéseket, villámláso
kat, trombita-harsogást, és füstölgő hegyet, megfélemlék, és
rémültéhen measzebbre visszahuz6dotL M6zesnek pedig mon
dák: Sz61j te hozzánk, és meghallgatjuk szavaidat; csak ne
szóljon hozzánk az Isten, bogy netalán meghaljunk. Felele
Mózes a' népnek: Ne féljetek! mert azért jöve le Isten, hogy
titeket megpr6bálna, míszerint tisztelet- és félelemmel visel
tessetek iránta, és ne vétkezzetek.. 'S távol álla a' nép; .1\16
zes pedig a' homályhoz járula, mellyben megjelenék az Is
ten. Monda pedig még az Isten M6zesnek: Igy sz61j Izrael' fi
ainak: ti magatok tapasztaltátok , hogy az égből szélottam
hozzátok. Ne csináljatok magatoknak sem ezustböl , sem arany
ból istenképeket. Földböl emeljetek nekem oltárt, és azon
mutassátok be épen égő , 's hálaadó áldozataitekat, juhaitokat,
és barmaitokat; és minden helyen, hol az én nevem dicsér
tetni fog, eljövök hozzátok, és megáldalak titeket.

M a g y a r á z a t. Az Ul' mennydörgések és villámlások
közt adta parancsolatait, hogy irántuk a' legmélyebb tiszteletet
keItse föl az emberekben. Bál' mi se felednök soha e' tisztele
tet; vajmi sok vétségtől meg lennénk általa mentve! Fontoljuk
meg azt is, mit Isten Izrael' népének mond: ,Minden helyen,
hol az én nevem tiszteltetui fog, eljövök hozzátok, és megálda
lak titeket. r. Isten' áldása tehát egy helyhez sincs kötve; mi an
nali épen ugy lehetünk részesei községünk' egyházában, vagy
egy csendes szoháhan, mít másutt: ha ugyan dicsőitjük az ő sz.
nevét, vagyis magunkat a' jámbor éjet és észszerü imádság ál
tal, kéréseink' meghallgattatasaru érdemesitni törekszünk.
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Evangeliom. (Sr.. Máté' 15, t-20.)

Az időben irástudók és farizeusok jövének Jézushoz
Jerusalemből , mondván: Miért hágják át tanitványaid a'
régiek' hagyományát? M,ert nem mossák meg kezeiket,
rnidőn kenyeret esznek. Ö pedig felelvén, monda nekik:
Hát li miért hágjátok által az Isten' parancsolatját hagyo
mányaitok miatt? 1\'lert Isten mondá: Atyádat, és anyádat
tiszteljed; ismét: Valaki atyját, vagy anyját átkozza, ha
lállal haljon meg. Ti pedig azt állitjátok , ha valaki atyjá
nak, vagy anyjának azt mondja: az ajándék, melly álta
lam hemutattatik , neked is használ: eleget tesz, ha min
gyárt értékéből nem tiszteli is atyját vagy anyját; és meg
fosztottátok foganatjától hagyományotok miatt az Isten' pa
rancsolatját, Képmutatók! igazán jövendölt felőletek Isaiás,
mondván: E~ nép ajkaival tisztel engem; de szivök távolva
gyon tőlem. Hasztalanul tisztelnek pedig engem, emberi tu
dományt, és parancsolatokat tanitván. És magához hiván a'
seregeket, mondá nekik: Halljátok, és értsétek meg! Nem
az fertőzteti meg az embert, a' mi a' száján bemegy; ha
nem a' mi száján kijön, az undokitja meg az embert. Ak
kor hozzájárulván tanitványai, mondák neki: Tudod-e, hogy
a' farizeusok hallván e' beszédet, megbotránkoztak? Ö pe
dig felelvén , monda: l\'Iinden növény, mellyet mennyei
Atyám nem ültetett, lövestöl kiszaggattatik. Hagyjátok
öket: vakoknak vak vezérei; ha pedig vak vakot vezet,
mindketten verembe esnek. Felelvén pedig Péter, ~ondá
neki: Magyarázd meg' nekünk ama' hasonlatosságot. O pe
dig mondá: l\lég ti is értelem nélkül vagytok? Nem érti
teli-e, hogya' mi az ember' száján bemegy , a' gyomor
ba száll, 's az árnyékszékbe bocsáttatik? A' mik pedig a'
szájból kijönnek, a' szívböl származnak; és ezek fertőzte
tik meg' az embert. IUel't a' szivhől erednek a' gonosz gon
dolatok, g'yilkosságok, hazasságtörések , paráznaságok,
lopások , hamis tanuhizonysagok, káromlások. Ezek undo
kitják meg az embert; mosdatlan kezekkel enni pedig nem
fertőzteti meg az embert.

18*
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M ft g '! a r li z a t. A' farizeusok az Isten' törvényei hez
sokat toldottak , és azt, ki ezen toldalékokat megtartotta , még
az isteni parancsok' hetöltésétől is fölmentették; mondván pél
dául, hogya' ld sokat áldoz az isteni-tiszteletre ~ az szülőittisz
telni, és gyárnolitani nem tartozik, és több effélét. Illy toldalék
volt azon szabály is, hogy mcsdatlan kézzel enni nem szabad.
A' farizeusok e' szabály' áthágásáról vádolták a' tanítványokat,
Jézus azonban igy felelt: A' tisztátalan [tisztátalan kezek által
készitett, vagy valóban tiltott) étek, ma g á b a n v é v e nem
fertőzteti meg az embert, vagyis nem teszi bünössé , 's bünte
tésre méllóvá; hanem a' hensö , a' szivben lakő , 's külsöleg
gonosz tettekben nyilatkozó rossz érzelem fertőzteti öt meg, és
teszi bűnössé. Láthatni ebből, mennyire tévednek azok , a' kik
Jézusnak ezen szavaival akarják az egyház által parancsolt böjt
nek megvetését és áthágását mentegetní, Az étel ugyan ma g á
h a n, meJlyel az egyház' parancsolata ellen élsz, igaz, hogy nem
tesz bünössé ; mert minden eledel jó, mint Isten' adománya; 's
mivel csak a' testre tartozik, lelked' bensejét nem illeti: de a'
szádból idjövö vakmerö beszéd, meJlyel az Istentől rendelt ha
talomnak ellentállsz , a' te engedetlenséged, zabolátlan torkos
ságod , és élvezetvágyod: ezek fertőztetnek meg téged, és
hozzák rád Istennek visszatetszését és büntetését.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged ur Isten I engedd, hogy mi,kikoltalmad' kegyel
mét keressük, minden rosszaktól megmentve, neked nyugodt
szivvel szelgáljunk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Böjt' barmadik vasárnopja utáni csütörtökön.

Leczke. (Jeremiás profél. 7, i-7.)

Ama' napokban lőn az Ur' szava hozzám, és monda: Állj
az Ur' házának kapujában, és hirdesd ott az igét, és mondd:
Judabeliek ! halljátok az Ur' igéjét mindnyájan ti, kik bementek
e' kapun az Urnak imádására. Ezt mondja a' világnak ura, Iz
rael' Istene: jobbitsátok meg utjaitokat és cselekedeteiteket, és
lakhattok e' helyen. Ne bizakodjatok azoknak hazug beszédei
ben, kik azt mondják: az Ur' temploma, az Ur' temploma, az
Ur' temploma ez (melly nunket meg/)éd)! Mert ha megjobbit-
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játok utaitokat és cselekedeteiteket, ha o' férfi, és társa között
igaz itéletet teendetek , ha a' jövevényt, árvát és özvegyet nem
nyomorgatjátok, sem ártatlan vért nem ontotok e' helyen, és

nem jártok idegen istenek után saját veszedelmetekre: akkor

ast cselekszem, hogy lakjatok e' helyen, ez országban, mely
Iyet atyáiloknak adtam, mind örökön örökké: mond az Ur, ll'

Mindenható.

M a g y a l' á z a t. E' leczkében inti a' proféta a' zsidó
kat, hogy ne engedjék magukat a' templomban, és hamis profé
tékban helyezett álhizodalom által a' megtéréstöl visszatartóztat
ni ; mert az Isten csak azoknak irgalmaz, kik tetteiket, és szán
dékaikat szentül intézik; és esztelenség lenne, mondani: ,Az
Isten velünk van: és megoltalmaz minket; mert hiszen nálunk
van temploma, 'sth.' E' szavakat mi keresztények is megjegyez
betjük magunknak; nehogy helytelenül bizakodjunk a' mi vallá
sunk- és egyházunkhan : hanem inkábh arra törekedjünk, hogy
szándékainkat és cselekedeteinket megjavitsuk, és Isten előtt
keresztényi szeretetben , igazságosan és jámborul éljünk. Csak
igy lesz velünk az Isten' áldása.

Evangeliom. (Sz. Lukács' 4, 38-44.)

Az időben elhagyv án Jézus al zsinagogát (Kafarna
umban), betére Simon' (Péter') házába. Simon' napát pe
dig erősen lelé a' hideg; és könyörgének neki érte.'S mellé
állván, parancsola a' hideglelésnek , és az elhagyá őtet; ki
is azonnal fölkelvén, szolgál valanékik. A' nap' lenyugvása
után pedig mindazok, al kiknek különféle nyavalyákban
sínlődő betegeik valának, elejébe hozák azokat; ö pedig
egyenkint kezeit rájok tevén, meggyógyHá öket. Sokból
pedig ördögök menének ki sikoltással , mondván: Te vagy
ama' Krisztus, az Istennek fia. 'S megdorgálván öket,
nem hagyá tovább szólani öket; mert tudják vala, hogy ö
a' Krisztus. Megvirradván pedig, kiméne egy magános
helyre; de a' seregek fölkeresék őtet , és hozzá jövén,
tartóztatták , hogy ne menne el tőlök. Kiknek felele: lllás
városoknak is hirdetnem kell az Isten' országát; mert a'
végre küldettem. És tanit vala Galileának zsinagogáiban.
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M 8 g Y a r á lj n t. E' betegek' meggyógyitásában Jézus
magát a' szükségben irgalomteljes , és mindenható segitőnek ,
's a' sátán, és országa' legyőzöjének mutatja. Folyamodjunk
azért mi is minden inségünkben e' szeretetteljes , és hatalmas jó
barátunkhoz ; de ha általa megszabadlttattunk , szenteljük is föl
minden erőnket az ö szolgálatára: időnket az ö példája szerint
az imádság és dolog közt megosztván, 's lépteinket jótettelikel
jelelvén.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged ur Isten f add, hogy néped mennyei kegyel
med által mindég tökéletesebb, és parancsolataidnak minden
időbeni teljesitésére alkalmas légyen. A' mi urunk Jézus Krisz
tus által, 'stb.

Böjt' harmadik vuárnapja utáni pénteken.

Leezke. av. Mózes' 20, 2. 3. 6-13.)

Ama' napokban összeseregIének Izrael' fiai Mózes, és
Áron ellen, és fölzendülvén , mondák: Adjatok vizet, hogy
ihassunk! - Hallván ezt Mózes, és Áron, elbocsáták a' né
pet, 's bemenvén a' szövetség' sátorába, arczra borulva ki
áltának az Urhoz, mondván: Ur Isten f hallgasd meg e' nép'
kiáltását, és nyisd meg előtte kincsedet élö viz' forrásában: hogy
megelégedvén, szünjék meg zugolódása. Es megjelenék az Ur'
dicsősége fölöttük. És szöla az Ur Mózesnek, mondván:
Vedd a' vesszőt, és összegyujtvén a' népet, te, és Áron bá
tyád, parancsoljafok szemeik' láttára a' szlklának ; és ez vizet
fog adni. Kihozván pedig a' vizet a' kősziklából, igyék az
egész közönség" barmaikkal együtt. Elvevén tehát Mázes a'
vesszőt az Ur' szine elöl , a' mint parancsolá neki, a' kő

szikla elé gyüjté Áronnal a' közönséget , és monda nekik:
Halljátok lázadók, és hitetlenek! valljon fogunk-e nektek vi
zet e' kösziklából elöhozhatni? Fölemelvén pedig Mózes ke
zét, megüté vesszejével kétszer a' kösziklát , 's kiömle a' viz
nagy höséggel, ugy hogy mind a' nép, mind barmai eleget
ihatának. Monda azért az Ur lUózesnek és Áronnak: Mivel-
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hogy nem hittetek, nekem, hogy megdicsöitenétek engem Iz
rael' fiai előtt, nem viszitek be e' népet azon földre, meUyet
adok nékik. Ez az ellenkezés' vize, hol ellenkezének Izrael'
fiai az Urral; de megdicsöítteték köztük.

T a n u l s á g. Isten' megszámithatlan és nagy jótétemé
nyekben részesité Izrael' népét; 's ez mégis azonnal fölzudul
ellene, midön viz' hiányát érzi I Nem hasonlóképen teszünk-e
mi is, hu tartós szerencse után egy szerencsétlen nap is virrad
ránk? Illy Istenbeni bizodalmatlanság által kizárjuk magunkat
a' mennyböl; mint Mózes és Aron az ő kétkedésök, és hitetlen
ségök által (mellyet Mózes e' kérdésével : "Valljon fogunk-e
nektek vizet e' kösslkláböl elöhozhatni?" világosan kimutatott),
szinte méltatlanokká tették magukat arra, hogy az igéret' földé
re bemehessenek.

Evangeliom. (Sz. János' 4, 5-43.)

Az időben Jézus Samariának egyik városába Jove,
melly Sikharnak nevezteték, és azon földhöz tartozott,
mellyet Jákob fiának, Józsefnek adott Olt vala pedig a'
Jákob' kutja is. Jézus tehát elfáradván .az utban, leüle ott
a' kut mellé. Vala pedig mintegy hat óra. Ugyanakkor jöve
oda Samariából egy asszony, vizet meriteni: kinek monda
Jézus: Adj nekem innom. (Mert tanitványai elmentek o'
városba, hogy étkeket vennének.) Mondá tehát neki a' sama
riai asszony: Te zsidó lévén, hogyan kérhetsz italt tölem,
ki samariai asszony vagyok? Minthogy a' zsidók nem lár
salkodnak a' samariaiakkal. Felele Jézus, és monda neki :
Ha tudnád az Isten' ajándékát, és ki legyen az, a' ki ne
ked mondja: adj innom: bizonynyal te kértél volna töle, 's
ö élő vizet adott volna néked. Monda neki az asszony: ~Ie
ritésre való edényed sincs: a' kut pedig mély ; honnan
van tehát élő vized? Valljon nagyobb vagy-e te Jákob
atyánknál, ki nekünk e' kutat adá, mellybül ü maga, fiai,
és barmai ittak? Felele Jézus. és monda neki: Minden, a'
ki e' vizből iszik, ismét meg~zomjazik; a' ki pedig abból
a' vizből iszik, mellyet én adok neki, nem szomjazik örök
ké. Hanem a' viz, mellyet én adok neki, az örök életre
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szony: Uram! adjad nékem azon vizet, hogy ne szom
juhozzam; sem ide ne jöjjek meriteni. Monda neki Jézus:
Menj el, hivd elő férjedet, és jöjj ide vissza. Felele az
asszony, és monda: Nincs férjem. Monda neki Jézus: Jól
mondád, hogy nincs férjed; mert öt férjed volt, 's a' ki
vel most élsz, nem a' te férjed: azt igazán mondtad. Monda
neki az asszony: Uram! látom, hogy proféta vagy. A' mi
atyáink e' hegyen imádák Istent; li pedig azt mondjatok,
hogy Jerusalemben van azon hely, hol azIstent kell imádni.
Monda neki Jézus: Asszony! hidd el nekem, hogy köze
lit az idö, mellyben sem e' hegyen, sem Jerusalemben
nem imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, a' rnit nem tud
tok; de mi azt imádjuk, a' mit tudunk: mert az üdvösség
a' zsidók közül ered. De eljön az ídő , söt már jelen van,
mellyben az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az
Atyát. A' mint hogy az Atya is illyen imádókat keres. Lé
lek az lsten; azoknak tehát, a' kik öt imádják, lélekben,
és igazságban kell öt Imádniok. Monda az asszony: Tudom,
hogy eljön a' Messiás, a' ki Krisztusnak mondatik. Mikor
azért ö eljövend, mindenekre megtanit minket. Monda ne
ki Jézus: Én vagyok az: a' ki szólok véled. 'S erre meg
érkezének tanítványaí , kik csudálkozának, hogy asszony
nyal beszélget. Mindazonáltal senki sem mondá: mit kér
dezkedel , vagy mit beszélsz vele? Az asszony tehát elha
gyá vedrét, 's elmenvén a' városba, felszólitá a' lakoso
kat: Jertek ki; lássátok azon férfit, ki nekem mindeneket
megmondott, a' miket cselekedtem; valljon nem ö-e ama'
Krisztus? Kimenvén azért a' városból, hozzá jövének. Az;
alatt kérik vala öt tanitványai, mondván: Tanitó, egyél. O
pedig felele nekik: Van nekem enni való eledelem, mely
lyet ti nem tudtok. A' tanítványok azért mondák egymás
nak: Talán hozott valaki neki enni? Monda nekik Jézus:
Az én eledelem az, hogy annak akaratját teljesitsem , a' ki
engem küldött, és elvégezzem munkáját. Nem a' ti köz
mondástok-e: még négy hónapnak kell elmúlnia, azután
lesz az aratás? De ime azt mondom nektek: emeljétek föl
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szemeiteket, és nézzétek a' tartományokat; immár fehérek
az aratásra. És a' ki arat, jutalmát veszi, és gyümölcsöt
gyüjt az örök életre: hogy mind a' ki vet, mind a' ki arat,
együtt örvendjen. Mert ebben igaz ama' közmondás, hogy
más a' magvetö, és más az arató. Én titeket küldöttelek
annak learalására , miben ti nem munkálkodtatok ; mások
munkálkodtak, és ti az ö munkáikba beállottatok. Abból
a' városból pedig a' samariaiak közül sokan hívének benne,
azon asszonjnak beszéde miatt ~ a' ki bizonyságot tön ,
mondván: valóban mindeneket meg mondott nekem, a' mi
ket cselekedtem. Midön azért kijöttek volna hozzá a' sa
mariaiak, kérék öt, hogy nálok szállásoljon ; és két napig
ott marada. Es sokkal többen hivének benne az ö beszé
deiért. És mondák az asszonynak: Már nem a' te beszé
dedért hiszünk; hanem mi magunk hallók öt, és meg va
gyunk róla gyözödve, hogy ez bizonyára a' világ' üdvözí
tője , a' Krisztus.

JU a g y fl r á z a t. Jézus élő vizet ád. Ez kegyelme' for
rásáról , és valamennyi kegyszerekröl (szentségekröl) értendö ,
mellyekkel megtisztit , mcgszentel és üdvözít. E' viz megmos és
fölfrisit , mérséklí a' szenvedélyek' és kivánságuk' hevét, ter
mékenyekké tesz az Istennek tetsző cselekedetekre; ez adja
meg valódi életét a' léleknek, szükségeít ez elégiti ld, és meg
szentelö, 's boldogit6 ereje az egész örök létre kiterjed: fölté
ve, hogy az, a' ki abban részesült, azt valamelly sulyos vétek
által önmaga el nem vesztegeti és meg nem fosztja magát töle. E'
vizből kapunk mi , ha, mint ama' samariai usszony, vétkes vol
tunkat megismerjük, meghánjuk 'stb. és Jézust Messiásnak elis
merjük. - A' samarialak csak Mózes' törvényét fogadták el, a'
profétákat pedig, kik a' törvényt fejtegeték , és megmagyará
zák, elvetették; mi által isteni- tiszteletök önkényessé vált, is
teni alapját elvesztette, 's gyakran a' pogányok' babonás hité
vel vegyíttetett össze, A' zsidók ellenben a' proféták' szakadatlan
sora által behízonyithatták, hogy isteni-tiszteletök törvényszerü,
hogy Isten maga alapitotta az üdvösségre czéloz6 intézeteket, 's
igy az üdvösség tőlök jön, 'stb. A' lélek- és igazságbani imá
dás itt a' zsidók' külszertartási szolgálatának tétetik ellenébe.
Jézus nem mondja ez által, hogy egyházában külsöisteni-tiszte
let nem is lesz; hanem csak, hogy valamint a' zsidók'isteni-tisz
telete kiválólag k ü l S ö volt, ugy viszont a' keresztények' iste-
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ni-tiszteletének kivélélag bensönek az istenes érzelmek- és tet
tekben állónak kell lenni. Az asszonya' Messiást másokkal is
megismerteti; példát adva nekünk, hogy mi is szorgoskodjunk
róla, miszerint embertársunkat Isten- és a' lUegváltónak isme
retére segítsük. - A' következőkben azt mondja Jézus, hogy
az ö eledele az Atyja' akaraljának teljesítésében áll, és hogy ta
nitványai aratandják le, mit ö és a' próféták elvetettek; mert
Síkhar lakói, kik épen kijövének hozzá, megérleli már rá, hogy
anyaszentegyházába , mingyárt mennybemenetele után fölvétés
senele. Vegyük szivünkre e' szép evangeliom' egész tartalmát ,
és intézz ük szerinte cselekedeteinket: hogy egykor az Urtól mi
is érett gyümölcsnek találtassunk, melly méltő legyen az ö csüré
he, a' mennyek' országába gyüjtetni !

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged mindenható Isten! add, hogy mí , kik oltál
madban bizunk , segedelmeddel minden viszontagságokat legyöz
hessünk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Böjt' harmadik vasárual'jn utáni szembaten.

Leczke. (Dániel profét. 13, i-62.)

Ama' napokban egy férfi lakott Babilonban, ki Joakim
nak hivatott. Ez Susanna nevu feleséget vön , Helcziásnak
igen szép és istenfélő leányát. Mert szülői jámborok lévén,
leányukat l\lózes' törvénye szerint oktatták. Joakim pedig
igen gazdag vala, és gyümölcsös kertje házához közel feküvék.
Hozzá gyülekezének a' zsidók, minthogy legfőbb tekintétü
vala mindnyájok közt, Ezen esztendőben a' nép' vénei közül
két olly hirát választának, mint a' millyenekröl az Ur mond
ta: hogy az igazságtalanság Babilonban 8' vénektől eredt,
ama' biráktól , kik a' népet igazgatni látszának. Ezek gyakran
jövének Joakim' házéha, 's mindazok szintoda hozzájok fo

lyamodtak, kik ügyüket a' törvényszék elé terjeszték. lUidőn

tehát a' nép déltájban eltakarodék, beméne Susanna férjének
gyümölcsös kertébe sétálni. Látván pedig a' vének, hogy na
ponkint bemenne sétálni, fölgerjede gonosz kivánságuk irán-
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ta. 'S fonákul gondolkodván ~ elméjeket elforditák ~ szemeiket
az ég' látására föl nem emelték, sem oz igazságos itéletekre
nem ügyelének. Szerelmétől mindketten megsebesültek; de
fájdalmukat egymásnak ld nem jelenték: szégyenelvén egy
másnak kijelenteni a' vele fertelmeskedni kivánó szándékukat.
Napról-napra szemesebben leselkedének tehát utána ~ hogy
látnák őtet. Egy napon mondá egyik a' másiknak: Menjünk
haza ~ mivel ebéd' órája vagyon. Kimenvén tehát eltávozának
egymástól. De mídön visszatérének, össsetalálkozának , 's en
nek okát tudakozván egymástól, megvallák egymásnak fajta
lan kívánságukat; és tüstént közösen idöt rendelének, mldön
öt magánosan találhatnák. Történt tehát, hogy midön alkal
mas időre lesnének , Susanna egykor, mint tegnap 's teg
napelött , (azaz: szokása sserini «] csak két leánytól kisértetve,
beméne a' gyümölcsös kertbe, meg akarván Ott mosódni; mi
vel hőség volt. 'S nem találtaték olt senki; az elrejtözött , és öt
szemlélö két véneken kivül. Ekkor mondá a' leányoknak: Hoz
zatok nekern olajat és szappant , a' gyümölcsös kert' ajtait pe
dig zárjátok be, hadd mosódjam meg. Megcselekedék tehát azt,
a' mit meghagya nékik : bezárák a' gyümölcsös kert' ajtait, 's
a' hátulsó ajtón kimenének, elhozni a' miket kivánt; nem tud
ván, hogya' vének ott ben volnának elrejtözve. lUidön pe
dig a' leányolt kimentek, fölkele a' két vén, 's hozzá futa,
mondván: Ime a' gyümölcsös kert' ajtai be vannak zárva, és
senki sem lát minket; mi pedig téged kívánva égünk: meg
egyezve tehát, közösülj velünk, Ha ezt nem akarod, bizony
ságot teszünk ellened, hogy egy ifju volt veled, és azért
küldéd ki magadtól a' leányokat. Erre Susanna Iölfohásskod
ván, monda: Szorougattatom mindenfelöl; mert ha ezt megts
szem, ugy ez halálom lesz nékem; ha pedig nem cselekszem,
kezeitekböl ki nem menekülök. De jobb nekem, gonosz tett
nélkül kezeitekbe esnem, hogy sem vétkeznem az Ur' szine
előtt. Fölkiálta tehát Susanna nagy szóval; de fölkiáltának el
lene a' vének is. És elfuta egyili a' gyümölcsös kert' ajtait
fölnyitni. ~lidön tehát a' szolgák a' gyümölcsös kertböli kiál-
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tást hallák, berohanának a' hátulsó ajtón, hogy látnák, mi tör
tént. Azt pedig a' vének elbeszélvén , a' szolgák igen elpiru
lának ; mivel illy dolog Susanna felöl soha sem mondaték. l\lás
nap tehát, midön eljöve a' nép Joakimhoz, az ö férjéhez, el
jöve a' két vén is, Susanna ellen azon gonosz szándékkal eltelve,
hogy öt megöljék. Azért mondánaka' nép elött: Küldjetek Susan
nához, Helcziás' leányához, Joakim' feleségéhez. És tüstént el
küldének. El is jöve ö szülöi-; gyermekei- és minden rokonni
val együtt. Susanna pedig igen kellemes, és szép ábrázatu volt.
Ama' gonoszok azonban, mínthogy be volt fátyolozva , lefedet
niparancsolák, hogy csak igy is szemeiket az üszépségén hizlalják.
Övéi pedig sirának , és mindazok, a' kik öt ismerték. Fölkel
vén tehát a' két vén a' nép közt , fejére tevék kezeiket. CÖ
azonban sirván, az égre tekintett; mert bizodalma volt szivének
az Urban.) És mondák a' vének: Midőn mi egyedül sétálnánk a'
gyümölcsös kertben, ez liát leánynyal bejöve, 's bezárá a' gyü
mölcsös kert' ajtait; elbocsátván magától a' leányokat. Ekkor
hozzá jöve egy ifju, ki el vala rejtve., és közösült véle. Mi pe
dig a' gyümölcsös' szegletében lévén, és látván a' gonoszságot,
oda futánk, és láttuk öket egymással közösülni. Amazt ugyan
meg nem foghattuli , mivel erősebb vala nálunknál, 's fölnyit
ván az ajtót, kiugrott; ezt pedig megfogva, megkérdők , ki
volt azon ifju: de ezt minekünk kijelenteni nem akarta. Ezek
nek mi tanui vagyunk. Hitt nekik a' sokaság, mint véneknek,
és a' nép' biráinak ; halálra itélék tehát őtet. Ekkor Susanna fel
kiálta nagy szöval , .mondván: Örök Isten! ki belátod a' titko
kat, és tudsz mindent előbb, hogysem megtörténnék , te tudod,
hogy ellenem hamis bizonyságot tőnek: és ime meghalok; ám
bátor azokból semmit sem cselekedtem, miket ezek gonoszul el
lenem költöttek. Meg is hallgatta szavát az Ur; mert midőn a'
halálra vitetnék , felbuzditotta az Ur egy ifjunak szent lelkét, ki
Dánielnek hivaték. És ö felkiálta nagy szóval: Tiszta vagyok én
ennek vérétöl. Az egész nép tehát hozzá fordulván, mondá:
Micsoda beszéd ez, mellyet szólottál? Ö pedig közöttük állván,
monda: Illy balgatagok Izrael' fiai? A' nélkül, hogy elörebo-
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csátott vizsgálat szerint hoznátok itéletet, és magatoknak o' va
lóságról meggyőződést szereznétek , halálra ítélitek Izrael' le
ányát? Térjetek az ítéletre vissza, mivel hamis bizonyságot tő

nek ellene. Visszatére tehát a' nép nagy sietséggel, és mondák
neki a' vének: Jőjj ide, ülj közénk , és tégy nekünk jelentést;
mivel Isten téged a' véneket illető tiszteletre érdemesitett. Mon
da tehát nekik Dániel : Válaszszátok el öket távol egymástól, 's
megítélem öket. Midőn pedig egymástól elkülönözve valának,
előhivá közülök az egyiket, és mondá neki: Te elaggott go
nosztévőI hüneíd , mellyeket azelött elkövetél , most száll
nak fejedre: mert hamis itéleteket hozál, az ártatlanokat el...
nyomván, a' vétkeseket pedig elbocsátván; holott az Ur mon
dá: az ártatlant, és igazat meg ne öljed. Ha tehát láttad öt,
mondd meg most . minö fa alatt láttad öket egymással beszélni?
Ki monda: Maszti1[szfa alatt. Dániel pedig monda: Valóban
fejedre hazudtál; mivel az Istennek angyala, elitélő végzést
hozván töle , kétfelé vág téged. Ekkor ezt félre állitván ,
előhozatá a' másikat, és monda neki: Te Kánaán, és nem
Júda' maradékaI téged a' szépség csalt meg, '5 a' kivánság
ámítá el szivedet. Igy bántatok ti Izrael' leányaival; és azok
félelemből is társalkodának veletek : de Juda' leánya gonosz
ságlokban meg nem egyezett, lUost tehát mondd meg nekem:
micsoda fa alatt találtad öket egymással enyelegni? Ki monda:
Tölgyfa alatt. Monda tehát Dániel: Valóban te is fejedre ha
zudtál; mivel az Ur' angyala fegyverrel várakozik már itt, hogy
ketté hasítsen téged, és megöljön titeket. Ekor felkiálta nagy
szóval az egész gyülekezet, és áldá Istent, ki megszabaditja a'
benne bizöket. 'S feltámadván a' két vén ellen, mint a' kiket
arról, bogy hamis bizonyságot tőnek , Dániel ön szájokból gyö
zött meg: a' szerint bántak velök, a' mint felebarátjok ellen
vétettek, Végrehajták Mózes' törvényét, és megölék öket. Igy
szabadula meg az ártatlan vér ama' napon.

])1 a g y a r á z a t. A' szüzies Susannát házasságtörésröl,
(tehát egy olly büntettröl , mellyre Mózes' törvénye halálbün
tetést rendelt) vádoló k~t véu , féltünő példa nekünk , mi mélyen
sülyedhet az ember I Ok buja vágyra gerjednek , 's elfordít-



286

ják szemeiket, bogy ne lássák az eget, szándékuk' vétkessége
ne jusson eszökbe, és Isten' igazságos itéletére ne is gondolja
nak. Illyen az ember l Kerüli mindazt, a' mi öt vétkes tettére
Iigyelmeztetné ; 's önmagát vakítja, hogy háboritatlanul vétkez
hessék. Es milly ravaszul igyekeznek a' gazok Susannát , ki
gonosz tettökbe beleegyezni nem akart, megrontani! Megnyitják
az utczára vezetö ajtót: valószinüvé teendők ~ hogy Susanna'
költött büntársa azon szökött Id. De Isten megszabadítja azokat,
a' kik benne bíznak. Fölkelti Dániel' prófétai lelkét ~ 's a' go
nosztevök önmagukat fogják meg az ártatlanságnak vetett tör
ben. A' tiszta Susanna gvönyörü példányképe a' szorongatott és
üldözött ártatlanságnak. - Bármilly földi veszteséget ~ 's ha kell,
a' halált is inkábh türd el, mint hogy valameily bünbe egyez
zél ; '5 ha ártatlanul üldöztelel , bizzál az Urban; és ö meg-
ssahadit téged, és elleneidet megszégyeniti. .

Evangelium. (Sz. János' 8. t-it.)

Az időben elméne Jézus az Olajfák' hegyére. Korán
l'eggel ismét a' templomba jöve, 'saz egész nép hozzá gyü
lekezék; 's leülvén, tanítja vala öket. Az irástudók pe
dig és farizeusok egy házasságtörésben talaltatott asszonyt
hozának elejébe ; 's öt a' középre kiálliták , mondván neki:
Mester! ez az asszony épen most találtaték házasságtörés'
cselekedetében. A' mi törvényünkben pedig Mózes·megpa
rancsolá, hogy az ollyan megköveztessék. Te azért mit mon
dasz? Ezt pedig mondják vala, kisértvén őtet, hogy bevá
dolására okuk lenne. Azonban Jézus lehajolván, ujjáy,al
irogat vala a' földön. Midőn pedig kérdésökre feleletet
sürgetnének , fölemelkedvén , monda nekik: A' ki közüle
tek bün nélkül van, az vessen első követ rá. És ismét le
hajolván, irogatott a' földön. Midön ezt hallák, lelkisme
retök által megszégyenitve, egyik a' másik után, elkezd
vén a' vénektől, mind az utolsóig kitakarodának , ugy
hogy csak egyedül Jézus maradna hátra, 's előtte a' közé
pen álló asszony. Fölemelkedvén pedig Jézus, és az asszo
nyon kivül senkit sem látván, monda neki: Hol vannak
azok, kik téged vádoltak ? Senki sem kárhoztatott-e té
ged? Az pedig fetele: Senki Uram! Erre monda neki Jé-
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zUS: Én sem kárkoztatlak téged; menj , és ezentul ne vét
kezzél többé.

T a n u l s á g. MilIy különbség Susanna , és o' nő közt I
Susanna o' legtisztább ártatlanság; e' nő pedig házasságtörő.De
az Ur o' legnagyobb vétkest sem taszitja el, ha őszinte bünbá
natot tart. Tudták ezt a' farizeusok, 's azért intézték hozzá a'
kérdést: valljon megköveztessék-e a' házasságtörö asszony,
vagy nem? Azt gondolták ök, hogy szelidségénél fogva .nemvmel
fog felelni: míböl alkalmat nyertek volna őt is, mint M6zes'
törvényének áthágéját , halálra itélni. De Jézus szelid, az igaz
ság' megsértése nélkül. Tulajdon vétkeikre emlékezteti a' fari
zeusokat, 's ez által ugy megszégyeniti öket, hogy elmenének,

. a' nélkül, hogy elitélték volna az asszonyt. Ennek pedig mon
dá, hogy ő sem akarja öt elitélni (hanem az itélet', kimondását
a' törvényszékre hagyja); és inti, hogy többé ne vétkezzék.
Igy mutatta meg Jézus ez alkalommal is, hogy keresni és üdvö
ziteni jött azt, a' mi elveszett. - Ovakodjunk a' büntöl , mint
Susanna ; de ha már egyszer vélkeztünk , legyen bár hunünk
olly nagy, mint a' házasságtörő asszonyé, tartsunk bünbánatot:
hogy büneink megbocsátlatván , (ha nem is az ideigleni,) leg
alább az örök büntetések elengedtessenek , és örökre el ne kár
hozzunk.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten I nyujtsd nekünk kezedet segélyül; hogy teljes
szivünkhől keressünk téged, és mé1l6k legyünk mindazt elnyer
ni, miért hozzád könyörgünk. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

OKTATÁS BÖJT' NEGYEDIK VASÁRNAPJÁRA,

melly ,Laetare'-nak neveztetik.

A' mai misekezdet ,L a e t a r e~ szóval kezdődik, mellytöl
e' vasárnap nevét vette , 's melly Isaiás' 66, tO. H-böl véte
tett: "Orvendj Jerusalem, 's mindnyájan nagy örömmel, a' kik
bánkódtatok ; és teljetek be vigaszának bőségével." (Zsolt.
121.) "Örvendtem , midőn mondták nekem: menjünk föl az Is
ten' házába." Dicsöség az Atyának, 'stb.

E' roi s e k e z d et, valamint a' leczke által is, a' mennyci
örömekre akar minket az egyház emlékeztetni; hogy ez által a'
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a' bünbánat- és böjtölésbeni buzgalomra, az üldöztetések és
szenvedések' türelmes elviselésére serkentsen bennünket. An
nál nagyobb dicsöség 's öröm vár ránk mennyben , minél töb
bet szenvedtünk és küzdöttünk a' földön, minél jobban megza
bolázluk testünket, 's azt a' léleknek alárendeltük.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged mindenható Isten! engedd, hogy mi, kik bü
nös éltünkért igazságos büntetéseket szenvedünk, a' te kegyelmed'
vígasztalása által enyhülés t nyerjünk. A' mi urunk Jézus Krisz
tus által, 'sth.

Leczke. (Sz. Pálnah Galatákhoz irt leo, 4, 22-31.)

Atyámfiait meg vagyon irva: Ábrahámnak kél fia volt,
egyik 8' szolgáló leánytól, másik a' szabadostól. De az, ki a'
szolgáló leánytól származott, csak test szerint született t a' ki
pedig a' szabadostól, igéret által. l\Iiket ábrázolásképen kell

érteni. Tudnillik ezek által a' két szövetség jelentetik. Egyik
ugyanis a' Sinai hegyről való, szolgákat szülö anya, valóságos

Hágár; mert Hágárnak neveztetik Arábiában a' Sinai hegy, il
lik pedig e' nevezett a' mostani Jerusalemre is, melly fiaival
együtt szolgál. A' szabados pedig ama' fölséges Jerusalemnek
képe, melIy mindnyájunk' anyja. Erre illenek az irásnak ama'
szavai: Vigadj magtalan, a' ki nem szültél , és ujongass, a' ki

szüléshen még nem vajudtál: mert sokkal többen vannak a' fér
jétől már elhagyatottnak gyermekei , hogy sem annak, melly

nek férje van. l\1i pedig atyámfiai! Izsák' ábrázolása szerint , DZ

igéret' fiai vagyunk. Azonban valamint akkor az, ki a' termé
szetnek rendes folyamatja szerint született , háborgatá azt, ki
lélek szerint (felsőbberő' hozzájárulláMl) született: ugy történik

ez most is. De mit mond az irás? Üzd ki a' szolgáló leányt,

és az ö fiát; mert nem lesz örökös a' szolgáló leány' fia a' sza
bados' fiával. Következésképen nem vagyunk a' szolgáló leány'

fiai, hanem a' szabadoséi!

M a g y a r á z a t. Ábrahámnak két fia volt; ezek' egyi
ke, tudnillik Izmael, ~gárnak fia, természet' ntj án ; Izsák pe-
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dig ~ Sárának fia ~ természetfölötti uton ~ az Ábrahámnak adott
igéret szerint CI. Móz. 18~ 10.) fogantatott és született. E' két
anyában a' két szövetség' elöképét látjuk; Ágár szolgálóban
tudnillik az ó- ~ Sára szabad asszonyban pedig az uj-szövetsé
get: ugy szinte Agár' fiában a' zsidók',. Sáráéban pedig a' ke
resztények' elöképét; mivel a' zsidók Abrahámnak természetes
származás szerinti fiai ~ mint Izmael: a' keresztények pedig,
természetfölötti származás- és isteni kegyelemnél fogva azok,
mint Izsák. Az uj-szövetség mennyei Jerusalemnek neveztetik,
mert mennyböl eredt ~ 's az d-szövetséget ~ a' régi, földi Jeru
salemet magasabb és szellemiebb értelemben tünteti elö. Az uj
Jerusalem ~ vagyis Krisztus' egyháza, eleinte ugyan Istenre
nézve gyümölcstelen voll; de kegyelmének vétele után sokkal
gyümölcsözőbbé lett, mint az Istennel régen eljegyzett zsinago
ga ~ melly végre hütlensége , és főképen érzékies gondolkozás
módja miatt, hasonlólag Agárhoz ~ gyermekeivel eltaszittatott
az Istentől, vagyis a' megváltás- és üdvözitésböl kizáratott:
mig az egyház naponkint uj magzatokat szül Istennek, azaz: uj
hivőket szerez, nekik pedig Istentől tökéletes üdvöt eszkö
zöl ki.

F o h á s z. Oh Jézus! add kegyelmedet, hogy magamat a'
böjtölés, imádság, az üldöztetések- és minden viszontagságok
hani béketűrés által, szenvedéseid' részesévé's hozzád hason
lóvá tegyem: hogy el ne taszíttassam töled egykor, mint testi
leg gondolkozó 's elfajult gyermek, hanem méltó legyek a' te
isteni igéreted- és örök vigasztalásodra a' mennyei Jerusa
lemben !

Evangeliom. (Sz. János' 6, t - t 5.)

Az időben átméne Jézus a' galileai tenger' másik part
jára Tiberiás' városanak környékéből , és nagy sokaság kö
veté öt; mert látták cl' jeleket, meIlyeket cselekedett azo
kon, a' kik betegek valának. Fölméne azért Jézus egy
hegyre, 's olt üle tanitványival. Közel vala pedig a' Hus
vét, a' zsidók' föünnepe. Fölemelvén azért Jézus szemeit,
és látván, hogy igen sok nép gyülekezik hozzá ~ mondá
Fülöpnek: Honnan veszunk kenyereket , hogy ezek egye
nek? Ezt pedig mondá, kisértvén öt; mivel ö tudta, mit
volna cselekedendö. Felele neki Fülöp: Kétszáz pénz áru

19
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kenyér nem elég nekik, hogy kinek-kinek közülök csak
valami kevés is jusson. lVIonda neki egy tanitványai közül ,
András, Simon Péternek bátyja: van it] egy gyermek, ki
nél öt árpa-kenyér, és két halacska vagyon; de mi ez
ennyi népnek? lVIondá pedig Jézus: Telepitsétek le
az embereket; mert sok széna vala azon a' helyen. Le
telepedének azért számszerint mintegy ötezer férfi. Jézus
pedig vevé a' kenyereket, és hálákat adván, kiosztá a' ta
nitványoknak, és a' tanítványok eloszták a' letelepültek
közt. Hasonlóképen a' halacskákból is, a' mennyit csak ki
vánnak vala. lVIiután pedig eleget ettek, mondá tanítvanyi
nak: Szedjétek föl a' maradék darabocskákat , hogy el ne
veszszenek. Fölszedék tehát, és tizenkét kosarat töltének
meg az öt árpakenyér' hulladékaiból, melIyek megmaradtak
azoktól, a' kik ettenek. Azon emberek tehát látván a' csu
dát, mellyet cselekedett vala Jézus, mondának: Bizonyára
ez ama' proféta, ki e' világra jovendőül váratik. Ugyan
azért Jézus észrevévén , hogy készülnének egybegyüle
kezni , 's öt eröszakkal királylyá tenni: ismét eltávozék,
maga egyedül a' hegyre.

IIfit tanulhatunk az Ur Jézust ~'övelö nagy sukaságtól?
Tanulhatjuk tőle; 1) hogy Jézushoz a' mi szükségeinkhen ,

betegségeinkben 'stb. mi is olly bizodalommal folyamodjunk,
mint ök ; 2) pedig, bogy az Isten' igéjének hallgatásában szint
olly buzgóságot tanusitsunk , mint ezen emberek; kik e' meny
nyei eledel utáni vagyodasukban a' földi élelemről egészen d
feledkeztek, 's ha csak az Udvözitö csudát nem tesz, az éhen
meghalás' veszedelmének tették volna ki magukat. Oh I ha ezen
buzgóságnak csak tized része is föllelhető volna közöttünk!

Miért telte Krisztus urunk Fulopot próbára?
1) Hogy lássa, valljon hiszi-e az, miszerint ö csuda által

is segíthet, 2) lUegtanitand6 minket rá, hogy természetes, és
szokott eszközökhez kell nyulnunk , előbb, hogy sem a' termé
szetfölüttiekhez folyamodnánk. 3) Hog)' az élelem' hiányáról
előre meggyözűdött nép elölt a' csuda annál jobban feltűnjék. 4)
Hogy tanuljunk bizni az Istenben, ld az inség' idején segítsé
günkre van. (Zsolt. 9, 10.)
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Miért, és millyen szertartásokat használt KriSJtu. e' .csudatetl'
alkalmával?

Sz. }Uáté' előadása szerlnt (14, 19.) l-öl': föltekintett az
égre; általa értésünkre adandó, hogy minden jó. fölülről jön;
és hogy isten az, a' ld mindeneket áldással tölt be. 2) Hálákat
n.lott ; hogy utinket [IZ isteni adományokérti háladatosságra éh
reszszcn. Az asztal, ugyrnond aranyszáju sz. János, melly imád
sággal kezdűdik , és azznl végzűdík , soha sem fog hiányt szen
vedni. 3) i\Iegáldá a' kenyeret ; hogy megtanuljuk , miszerint
f,Z isteni áldás mindent megszaporit.

Miért perancsoita lú'isztus osszeszedetni a' megmaradt morzsá-
kat ; és milly tanulságokat vonhatunk ebbül? .

Parancsolta ezt: 1) nehogy összetapodtassanak és veszen
dőbe menjenek. 2) Hogya' maradék' sokaságából annál világo
sabban kitűnjék n' csuda' nagysága. 3) Hogy megtanítson min
ket, becsülni az Isten' adományait, bármilly kicsinyeknek lát
szassanak is azok , és ha magunknak rájok szükségünk nincs,
a' szegények' részére megtartani. 4) Hogy megtanulnók belöle ,
mikép azt, mit a' szegények- és szükölködőknek adunit , Isten
száz- és ezerszeresen vissza fogja fizetni. Minél többet ajándé
kozunk a' szegényeknek, annál többet fogunk mi is nyerni az
Istentől. (II. Kor. 9, 6.) Azért mondja alamizsnás sz, János,
alexandriai patriárka : "lUeg akarom oh Uram! látni, ki fog ha
marább megszünní, te-e, hogy nekern adj, vagy pedig én, a'
szegények közti kiosztással.'

lI1iért távozott el Jézus a' csudatett után?

l\Iivel a' nép e' csudabél öt Messiásnak lenni megismervén,
öt nyilvánosan kírálynak akarta kikiáltaui ; hololt pedig nem
földi, hanem lelki országot jött alapitni. Ezzel egyszersmind
azt adá tudtunkra ~ hogy tetteinkben ne annyira az emberek'
magasztalását, és szeretetét , mint inkább Isten' dicsőségét tart
suk szem elölt; 's hogy munka után a' magányt keressük, a'
hol elvonultan a' világ' zajától ~ háborítatlanul ajtatoskodhassunk.

Vign~ztuló tauitás a' szegénységben.

Ezen evangeliom a' jámbor ~ és Krisztust követő szegé
nyekre nézve különösen vigasztalással teljes; miután Krisztus
az öt követő nép felölmég kéretlenül is gondoskodott. Isten, u'
világ' kezdetétől fogva minden időben gondoskodott ö véirűl.

Választott népéneli egy nagy éhség' idejéni megvignsztalúsáru ,
Hl*
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és segedelmére , Józsefet előre küldötte Egyiptomba I). Izrael'
fiait a' pusztában mennyei kenyérrel 2), Illés profétát pedig holló
által táplálta 3). Dánielröl is gondoskodott, mídön az oroszlányok'
vermébe vettetett 4). Nem kevésbbé tanusítá Isten az övéi fe
lőli kegyes gondoskodását az új-szövetségben is; rnidőn öket a'
legnagyobb szükség' idején, majd állatolt ., majd angyalok,
majd emberek által a' legcsudálatosabban táplálta: mint ez a'
szentek' életéb öl kiviláglik. Méltán mondta tehát Dávid ~), hogy
az Isten egy igazat sem hágy el; azaz: senkit' ., a' ld Istent
igazán szolgálja, 's Krisztus' parancsa szerint , mindenekelőlt az
Isten' országát és annak igazságát keresi 6), ezenkivül pedig
nagy bizodalmat helyez Istenben. lUcl,t a' kik ezt-nem teszik,
azok nem remélhetik , hogy nz Istentől sokat nyerjenek. Ki Is
tent elhagyja, az az Istentől is elhagyatik. De az ö igaz gyer
mekeit Isten soha sem hagyja el. Igyekezzél tehát jó gyermeke
lenni: ugy Isten is mindig jó atyád lesz. "Bizd gondodat az
Urra, 's ö tápláland téged 7)." Némellyeknek dolgaik csak azért
mennek olly rosszul, mert nem az Istenhen, hanem egyedül az em
berekben, vagy önmagokban híznak. Ez által azonban épen
nem altarjuk azt mondani , hogy az Istenhen hízónak nem is kell
többé dolgoznia, vagy föntartásáról gondolkoznia ; mivel irva
van: "A' ki müveli földét, bővelkedik élelemben . a' Id pedig
henyélessel tölti idejét, nagy bolond 8)." Es ismét: "A' ki nem
akar dolgozni, ne is egyék D)."

F o h á s z. MindenhlHóságodban bizom én ur Islen! és
erősen hiszem, hogy ha téged féllek , kerülöm u' rosszat, és jót
cselekszem , bármilly szegény is különben élelem, sok jóval fo
gok birni (Tob. 4, 23.).

Oktatás, mikép kell a' husvéti ünnepre késsülni.

,Közel vala pedig a' húsvéti ü n n e p.' (Ján. 6,4.)

Húsvétkor nekünk is föl kell támadnunk Krísztussal , vagy
is a' tévelygés' vágyai által megromlott régi emberből kívetkezve,
ujat kell felöltenünk , ld Isten szerint teremtetett igazságban, és
valódi szentségben. E' végb öl 1-ör: győzzük meg magunkat
Isten iránti szeretetből; kerüljük a' lármás társaságokat , 's ke
ressük gyakrabban a' magányt, és vonuljunk csendes szobács-

l) I. Móz. 45, 5. Zsol!. 104, 17. - 2) V. ~I6z. 8, 3. - 3) Ill. Kir. 17. _ 4) Dáni
el' U. - ~) Zsolt. 36, 25. - 6) Luk. 12,31. - 7) Zsol!. 5~, 23. _ S) Pél
dabesz. 1~, 11. - 9) H. Thesszal. 3, tO.
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kánkba ; mert .a' magányban Isten szöl az emberhez.' (Oseéa'
2, 14.) 2-or: Isten' kegyelmével szorgalmasan vizsgáljuk meg
lelkismeretünket , és fontoljuk meg, mínt vagyunk Istennel;
mivel e' nap a' li "kiengeszteléstek és minden hünöktőll meglisz
tulástok' napja; tiszták lesztek az Ur előtt, mert ez a' nyugoda
lom' szombalja;" vagyis a' bánat- és magányba-térésé, Sa
nyargassátok azért lelketeket , és készüljetek hozzá böjtölés-,
virrasztás- és imádkozással 'stb. A' melly lélek e' napon meg
nem tisztitja magát, az tiltassék ld a' nép közül. (III. Móz. 16,
30. és 23, 29.) Ennél fogva, 3-or: mcslantél fogva Husvétig
szigorubb bőjtöt tartsunk , Krisztus' szenvedése fölött a' temp
lomban vagy otthon gyakran résztvevőIeg elmélkedjünk , 's neki
azért hálákat adjunk; a' szegényeknek, ha tehetségünkben áll, bö
vebben oszszunk alamizsnát; vagy ha mi is szegények vag-yunk,
türjük békével a' szegénységet és szükséget , 's ajánljuk föl
Krisztusnak: egyesítvén ait az Ö szegénysége-, éhsége- és
szemjuságával. Végre 4-er: valódi, 's töredelmes gyónást kell
tennünk, CI' gonoszság' és csalfaság' régi kovászát .kitisztlta
nunk , hogy ugy, a' mint illik, a' tisztaság' és igazság' ko
vásztalan kenyerében tarthassuk meg az Ur' vacsoráját; (I. Kor.
5,7.) mivel Krisztus, a' mi husvéti bárányunk, már megöletett;
's valamint a' zsidók' husvéti bárányának megöletését a' kovász
talan kenyér' evése követi : ugy Krisztus' áldozatát a' régi go
noszság' kovászátél ment tiszta élet- és gondolkozásmódnak
kell a' kereszténynél követnie.

Böjt' negyedik vuárnapja utáni hétfön.

Lecske. (Királyok' III. könyv. 3, i 6-28.)

Ama' napokban két rossz életü asszony jöve Salomon király
hoz, 's megállván előtte, mondá az egyik: Kérlek uram! én, és ez
asszony egy házban lakunk, és megszültem nála szobájában. Har
madnap mulva pedig az én szülésern után ö is megszült , és együtt
valánk, és senki más velünk a' házban nem vala, csak mi ketten.
l\leghala pedig a' fia ez asszonynak éjjel; mert elaludván, agyon
nyomta. Fölkelvén tehát az éjjeli csendben, elvette fiamat oldalam
mellől : mert én, a' te szolgálöd , aludtam; és ölébe fektette ,
a' maga meghalt fiát pedig ölembe helyezé. Midőn ~ggel föl
kelék , hogy megszoptassam fiamat, halva találám ;' de nappal
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szorgalma tosabban megvizsgálván ~ láttam, hogy nem az én
szülöttem volt. Felele a' másik asszony: Nem ugy van, mint
mondod; mert a' te fiad halt meg, az enyim pedig él; amaz
ellenben mondá: Hazudol; mert az én fiam él, és a' lied halt
meg. És illyképen versengének a' hirál)' elött. Akkor mon
dá a' király: Ez azt mondja: az én fiam él, és a' te fiad
halt meg; emez pedig azt feleli: nem, mert a' te fiad halt
meg, és az enyim él. Mondá azért a' király : Hozzatok ide
kardot; és midön bevitték volna a' kardot a' királyhoz , mon
dá : Vágjátok kétfelé az eleven gyermeket , és adjátok felét
az egyiknek, felét a' másiknak. Ekkor az asszony, Idé oz ele
ven fiu vala, mondá o' királynak (mert megindult fián szive):
Kérlek uram! adjátok neki a' fint élve, 's ne öljétek őt meg; amaz
pedig mondá: Sem az enyim, sem ~, tied ne legyen, hanem
ossztassélc föl. Felele a' király , és mondá: Adjátok ennek az
eleven gyermeket, és ne öljétek meg; ő az anyja. Meghallá
tehát egész Izrael az itéletet, mellyet a' király hoza, és meg
Iélernlének : látván, hogy isteni bölcseség van benne az igaz
ségtételre.

Tanulják meg e' leczkéböl azok a' kikre Isten valameíly
hivatalt bizott, mint kelljen minden időben jog és igazság sze
rint kiegyenlíteni a' viszálkodásokat ; 's az Istentől nyert böl
cseséget, akaratja szerint , az ö dicsöségére 's az embertársak'
boldogsága- és javára felhasználni. A' fia' éleléröl 011)' igen
gondoskodö anya emlékeztesse a' szülöket hötelességökre ;
gyermekeik' testi, 's méginkább lelki élete felöl a' legbuzgób
ban gondoskodni.

Evangellom. (S». János' 2, t3-25.)

Az időben közel vala a' zsidók' Husvétje , és Jézus
fölméne Jerusalembe. 'S talála a' templomban árusokat ,
kik ökröket , juhokat , és galambolwt árulának , és ott ülö
pénzváltókat. Es ostort fonva kötelecskékből , mindnyajo
kat kihajtá a' templomból, a' juhokkal és ökrökkel egyült,
a' váltók' pénzét pedig elszórá 's asztalaikat fölforgalla. 'S
azoknak ~ a' kik galambokat árulának . mondá: Vigyétek el
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ezeket innét, és ne változtassátok az Atyám' házát ke
reskedőhazzá. Ekkor megemlékezének tanitványai, hogy
irva van: A' te házad iránt való buzgóságom meg
emésztett engem. Felelének azért a' zsidók, és mon
dák neki: l\linö jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselek
szed? Felele Jézus, és monda nekik: Bontsátok el e'
templomot, és harmad napra fölépitern azt. l\londák tehát a'
zsidók: Negyvenhat esztendeig épitteték ~' templom, és
te három nap alatt fogod azt felállithatni ? O pedig ezt tes
tének temploma felöl monda. Azért mikor feltámadott vol
na a' halálból, megemlékezének tanitványai , hogy ezt
mondoLta légyen, és hivének az irásnak, és a' beszéd-.
nek, mellyet mondott vala Jézus. l\lidön pedig Jerusalem
ben mulatna a' Husvét' ünnepén, sokan hivének az ö nevé
ben, látván a' csudákat, a' mellyeket munkált. De Jézus
önmagát nem jelenté ki nekik bizodalmasan ; mivel ismer
te mlndnyajokat, Mert neki nem vala szükséges , hogy
valaki bizonyságot legyen az ember felöl: tudva lévén
előtte , mi volna az emberben.

ll'I II g Y a r á z II t. Ez evangeliomban a' templom' meg
tisztilása felől van szó , mellyet Jézus' tanítói hivatalának kez
detén vitt véghez; a' többi három evangelista pedig azon meg
tisztilásról emlékezik, melly annak vége felé történt. (Ez iránt
lásd a' mondottakat. 235. 1.) Jézus az Isten' szellemi templomát,
az emberiséget jött megtisztitani , és Istennel ismét egyesíteni:
's azért elsö és utolsó foglalkozásaul választá, a' földi templom'
megtisztitását , melly elö- 's jelképe volt a' szelleminek. Azon
kérdésre : milly csuda által mutatja meg, hogy ö erre föl van ha
talmazva? felelé, hogy föltámadása által bizonyitandja be isteni
tekintélyét. 'S valóban Krisztus' föltámadása legteljesebb és leg
világosabb bizonysága annak, hogy mint Isten-ember, áldozata
által a' hunöket megsemmisitette , 's azok' következményét, a'
halált legyözte. Imádjuk tehát öl, mint az Istennek emberré lelt
fiát, minden idöben; különösen pedig templomainkban, hol a'
legszentebb Oltári-szentségb en jelen van, mindenkor olly tisz
teletet és áhitatosságot tanusitsunk iránta, minö e' szent hely
hez illik.



Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged ur lsten! hallgasd meg kegyesen a' mi kö
nyörgésünket, és nyujtsd nékünk , fl' kiknek kedvet ajándéko
zál az imádsághoz, karod' oltalmát. A' mi urunk Jézus Krisztus
által, 'sth.

Böjt' negyedik vftsárnftpja utáni kedden.

Leczke. (ll. Móze,' 32, 7-14.)

Ama' napokban szóla az Ur Mózesnek, mondván : Eredj,
menj le; vétkezett a' te néped, mellyet kihozál Egyiptom' földé
ről. Hamar eltávoztak az utröl , mellyet kimutattál nekik ; ön
tölt borjut csináltak maguknak, és azt imádták; áldozatokat is
tevén neki, mondák: ezek a' le isteneid Izrael, kik téged kihoz
tak Egyiptom' földéről. Mondá ismét az Ur Mózesneli: Látom,
hogy ez kemény nyakú nép : azérl hagyj engem, hogy fölger
j edjen haragom ellenök, és eltöröljem őkel : és téged nagy nem
zetté teszlek. M6zes pedig kéré az Ural, az ö Istenét, mond
ván: Miért gerjed föl Uram! haragod a' te néped ellen, mely
lyet nagy erővel, és hatalmas kézzel hozál ld Egyiptom' földé
ről? Vejha ne mondják az egyiptomiak: Álnokul vitte ki öket,
hogy megölje a' hegyek közt , és eltörölje a' föld' szinéről.

Szünjék meg haragod, és légy irgalmas a' te néped' gonoszsá
gának. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról, és Izraelröl, a'
te szolgáidrél, kiknek tenmagadra megesküdtél. mondván. meg
sokasitom a' ti magzatailokat,mint az ég' csillagait, 's ezt 8Z egész
földet, mellyröl szölottarn , a' ti maradékotoknak adom, hogy
örökké hirják. És megengesztellelék az Ur, hogy ne cseleked
né azt a' rosszat, mellyel fenyegelé népét.

.M a g y a r á z 8 t. Valamint Izrael' népe, ugy mi is néha
igen hamar eltérünk az utröl , mellyet az Ur nekünk kíjelelt , és
mellyen haladni már elkezdettünk. Ha nem akarjuk, hogy 8Z

illy állhatatlanságunkért fölgerjedjen 8Z Isten' haragja ellenünk,
's kiirtson bennünkel : valódi hünbánattal kell hozzá fordulnunk,
és szentjeinek közbenjárásaért esedeznünk. A' mai leczke mu
tatja, mennyit tehet o' szentek' imádsága. Ha az ö közbenjárású-
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kat birjuk , és valódi hünbánattal törekszünk kiengesztelni az
Istent, ugy ö bizonyosan ki is fog engeszlelödni, ,és nem te
endi azon rosszat, mellyet ellenünk kimondott.'

Evangeliom. (Sz. János' 7, 14-31.)

Az időben ~ mldön az ünnepi hétnek fele, elmult volna,
fölméne Jézus a' templomba, és ott tanita. Es csudalkoza
nak rajta a' zsidók, mondván: lUikép tudja ez az irásokat;
holott nem tanittatott ? Felele azért nekik Jézus: Az én
tudományom nem az enyim; hanem azé, a' ki engem kül
dött. A' ki annak akaralját cselekedni törekszik, az itéle
tet fog ezen tudományról hozhatni : valljon Istentől szár
mazik-e? avagy én csak magamtól szólok. A' ki önmagá
tól szól, az tulajdon dicsőségét keresi; de ki annak di
csőségét keresi ~ a' ki őt küldötte , az igazmondó, és ha
misság nincs benne. Nem adott-e nektek IUózes törvényt?
'S mégis senki sem tartja meg közületek a' törvényt. l\li
ért kerestek engem megölni? Felele a' sereg: Ördögöd
van; ki keres téged megölni? Felele Jézus: Egy munkát
cselekedtem (szombaton), és mindnyájan nehezteltek mi
alta. lUózes rendelé nektek a' körülmetélést; ámbátor ezen
törvény nem annyira lUózestöl, mint az atyáktól veszi ere
detét: mindazonáltal szombaton is körülmetélitek az em
bert. Ha a' körülmetélést fölveheti az ember szombaton, a'
nélkül, hogy l\'Iózes' törvénye fölbontassék: miért bosz
szonkodtok rám, hogy az egészen beteg embert szomba
ton meggyógyitottam ? Ne ítéljetek a' külső szin szerint;
hanem igazságos itéletet hozzatok. lUondánnk azért némely
lyek a' jerusalemí lakosok közül : Nem ez-e az, a' kit meg
ölni keresnek? Ime nyilván szól, és senki sem tilalmazza
azt néki. Talán bizony a' főemberek is meggyőződtek a'
felől, hogy ez legyen valósággal ama' Krisztus? Azonban
ezt tudjuk, honnét való légyen. De Krisztust , mídön el
jövend, senki sem fogja tudni, honnét jött légyen. Jé
zus tehát er ösebb szeval folytata a' tanitast a' templom
ban, mondván: Ha engem ismertek, és azt is tudjatok j
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honnét való legyek: tehát azt is kell tudnotok , hogy én
magamlól nem jöttem, és hogy az, a' ki engem küldött ,
igazmondó légyen , a' kit 1i nem ismertek. Én pedig isme
rem öt; mert föle vagyok, 's ö küldött engem. Keresik vala
azért öt megfogni; de senki sem rnerészlé kezeit rávetnl :
mert még nem jou el az Ö órája. A' közünség közül pedig'
sokan hivének ö benne.

M a g y a r ú z a t. Ez evangeliomban azt mondja Jé
zus a' zsidókuak , hogy az ő tanitása Istenről van; a' miről
azok , a' ldl, szerinfe élnek , teljesen meg is fognak g~'özödni:
mert minél pontosabban teljesiti valaki az ö parnncsait , annál
világosabban be fogja látni tanitásának isteni eredetét : mi már
csal, abból is kiviláglik hogy ö nem tulajdon, hanem Isten'
dicsőségét keresi. l\Iert ha tanitása nem Istentől volna, ugy ő,
mint minden más, ld mag-ától szöl , tulajdon dicsőségét ke
resné. Felhívja továbbá Jézus a' zsidökat , hogy igazságosak
legyenek, és öt ne ítéljék el azért, hogy szombaton egy bete
get meggyógyított; minthogy hozzájok, kik maguk sem tartják
meg a' törvényt, legkevesebbé íllik, annak áthágása miatt má
sohól itéletet hozni. Egyébiránt, mondja tovább, e' gyógyi
tás nem is áthágása a' törvénynek, szintolly kevéssé az, mínt
a' körülmetélés, mellyet öl, szombaton is végeznek : és igy
épen semmi okuk sincs arra , hogy őt kárhoztássák. Jézusnak
e' szavai a' zsidókat ugyan méltán rabírhatták volna, hogy
higyenek benne; de ők makacs és átalkódott nép lévén, az
igazságot elfogadni , 's őt Isten' fiának elismerni vonakodtak :
miért is őt, midőn istensége Felől még világosabban szölana, el
fogni akarták. De azért sokan hittek ő benne; 's épen ezek
azok, a' kiket mi utánozni kivánunk : valamint más részről kö
telességünk , az előbbiek' átalkodottságát , és igazságtalansá
gát kerülni,

Az egyház' könyörgése.

Könyörülj u' te népeden Ur Isten! és engedd kegyelme
sen, hogy az öt folytonosan érő sanyaruságok közf, enyhülést
nyerjen. A' mi urunk Jézus Krisztus állal ~ 'stb.
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Böjt' negyedik vásárnapja utáni 8zerdán.

Leczke. (1saiás' I , i 6-19.)

Ezt mondja az ur Isten: Mosdjatoli meg ~ tisztuljatok ki,
tegyétek le gonosz szándékailokat szemeim elölt ~ hngyjalok föl
a' ti rossz cselekedeteitekkel. Tanuljatok jót miveIni , keressé
tek az igazságot; segitsetek az elnyomottakon ~ védelmezzétek
igazságos itélettel az árvát ~ 's az özvegyet a' törvénykezésben
oltalmazzátok. 'S azután jöjjeteli ~ és szálljatok velem szembe ~

mondja az Ur. Ha olly veresek lesznek is hűneitek ~ mtnt a'
skarlát ~ fehérekké válnali , mínt a' hó; 's ha olly pirosak len
nének is, mint a' bibor ~ fehérekké fognak, mint a' gyapju ~

lenni. Ha ti engedelmeskedni fogtok ~ és rám hallgattok ~ ugya'
földnek javaival élendetek ~ mond az Ur ~ a' lUindenható.

E' leczkében az Isten tudatja Isaiás által a' zsidokkal , hogy
mindaddig ~ valamig csak penitencziát nem tarlanali , nem mond
hatják ~ mintha az Isten őket kelleténél sanyaruhban fenyitené.
De ha az ö gonosz utjaikat elhagyják ~ ugy meg fogják lálni ~
hogy ö szent és igazságos ~ egyszersmind azonban i r g a 101 a S

Isten. lUivel ö akkor minden bűneihet megbocsátja, ha még
olly nagyok volnának is; és öket nyugodtan fogja Földjök' javait
élvezni hagyni. Ezen intés minket is illet. Mi se mondjuk , ha
az Istennek büntető keze ránk nehezedik ~ hogy nngyon is ke
ményen hüntettetünk , hanem inkább térjünk Istenhez az őszinte

hünhánnt által: ugy mi is érezni fogjuk Istennek irgalmát; ak
kor Ö nekünk is meg fog bocsátani, és keg yelmébűl ~ több más
javakkal is gazdagítani fog minket,

Evangeliom. (Sz. János' 9, t-38.)

Az időben láta Jézus egy embert, ki születésétől fog
va vak volt. Es kérdék öt tanltvanyal, mondván: Tanító !
kinek vétke, az övé-e, vagy szülöié okozá, hogy ez va
kon születnék? Felele Jézus: Sem ennek , sem szülőinek

vétke nem oh; hanem hogy kijelentessenek az Isten' cse
lekedetei ö benne. Nekem szükségcs, annak cselekedeteivel
foglalkoznom, a' kl engem küldött , mig nap van. Eljön
az éj, mellyben senki sem munkálkodhatik. A' meddig e"
világon vagyok, világossága vagyok e' világnak. Ezeket
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mondván, a' földre pökött, és sarat csinála a' nyálból, és
a' sarat a' vaknak szemeire kené, 's mondá neki: Eredj,
mosódjál meg Siloe' úsztató tavában (melly ~,elküldöU"-nek
magyaraztatík). Elméne tehát, és megmosdék, és visszatére,
látván. A' szomszédok pedig, és azok, a' kik öt azelőtt

látták, hogy vak volna, mondák: Nem ez-e az ~ a' ki ül
vén, koldula? Némellyek mondak , hogy: ez az; mások pe
dig, hogy hasonló hozzá. Ö pedig mondá: Én vagyok az.
Kérdék tehát: miképen nyiltak meg szemeid? Felele az,
és mondá: Azon ember. (I' ki Jézusnak hivatik, sarat esi-

) .
nált , és megkené szemeimet: és mondá nekem: eredj a'
Siloe' úsztató tavához, és mosódjál meg. És én elmenéli ,
megmosdám, és látok. Kérdezék öt azért: hol van az?
Felele: nem tudom. Elvezeték tehát azt, a' ki előbb vak
voll, a' farizeusokhoz. Szombat volt pedig ama' nap,
mellyen Jézus sarat csinált, és megnyílá annak szemeit,
Ujra kikérdék tehát öt a' farizeusok is: miképen nyerte lé
gyen meg a' látást? Ö felele nekik: Sarat tőn szemeimre,
's megmosdám , és látok. ~l~mdák azért a' farizeusok közül
némellyek : Ez az ember nem Istentül való, mivel meg
nem tartja a' szombatot, ~émellyek pedig mondak : Hogyan
cselekedhetik hünüs ember illyen jeleket? és meghason
lás vala köztök. Szólának azért ismét a' vaknak: Te mit
mondasz a' felül, a' ki szemeidet megnyitá? Öpedig felele:
hogy proféta. Nem hivék azért a' zsidók ö róla, hogy vak
volt, és szemei megnyiltali volna; mig elő nem hivák an
nak, ki szeme' világát megnyerte, szülöit. És megkérdék
öket, mondván: Ez-e ama' fiatok, kiről azt mondjátok,
hogy vakon született? 's ha ez ugy van, míképen lát te
hát most? Felelének nekik annak szülői : Tudjuk, hogy ez
a' mi fiunk, és hogy vakon született, l\llképen törlénék pe
dig, hogy most lát? avagy ki nyilotta meg szemeit? mi
nem tudjuk; elég idös , öl kérdezzétek; széljon ö maga
felül. Ezeket mondák peJig annali szülő i , mert féltek a'
zsidóktól. Mivel mar elhatároztak a' zsidók, hogya' ki öt
Krisztusnak vallaná , az a' gyülekezetből kirekesztemék.
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Ez okból mondák szülűi: elég idős, öt kérdezzétek. Má
sodszor is elöszóliták tehát azon embert, a' ki vak vala,
és mondák neki: Adj dicsőséget Istennek ; mi tudjuk, hogy
ezen ember hünös. Felete amaz: Bünös-e, nem-e? nem
tudom; hanem azt az egyet tudom, hogy vak valék, most
pedig látok. Ismét sürgelték tehát öl: Mil csinált neked?
és hogyan nyílá meg szemeidet? Felele nekik: lUár meg
mondottam nektek, . de nem akartátok hallgaini ; miért ki
vánjátok ismét hallani? Talán ti is az ö tanilványi akartok
lenni? Szidalmazák tehát öt, mondván: Légy te az ö ta
nitványa: mi pedig Mózes' tanilványai vagyunk. Hogy 1\ló
zesnek szélott légyen az Isten, azt tudjuk: ez pedig hon
nét légyen? nem tudjuk. Felele nekik amaz ember: Épen
az csudálatos, hogy ti nem tudjátok, honnét való légyen,
és mégis megnyitá szemeimet. Tudjuk pedig, hogy Isten
a' bünösöket meg nem hallgatja; hanem azt, a' ki az Istent
tiszteli, 's akaratját cselekszi, azt hallgatja meg, Soha
sem hallatszott , hogy valaki a' vakon születettnek megnyi
totta volna szemeit, Ha ez nem volna Istentől, semmit sem
cselekedhetnék. Felelének, és mondák neki: Te egészen
hünökben születtél , és tetanilasz minket? És kiveték öt
a' gyülekezetböl. l\leghallá Jézus, hogy kivelették öt,
és találkozván vele, mondá neki: Hiszesz-e az Isten' fiá
ban? Felele az, és mondá: Kicsoda az, Uram! hogy hi
gye k benne? Jézus pedig mondá neki: Láttad is öl, és
a' ki veled szól , ö az. Amaz pedig mondá: Hiszek Uram!
és leborulván, imádá ötet.

M a g y a r á z a t. .Sem ennek, sem szülőinek vétke nem
oka; hanem, hogy kijelentessenek benne az Isten' cselekede
tei.' De valljon ez emberrel, az lsten' dicsősége miatt, nem tör
tént-e igazságtalanság? ~Iinö igazságtalanság ? kérdezi arany
száju szent János. 8öt azt állítom , hogya' vakság ez emberre
nézve jótétemény volt, mivel az Ur belső szemeit is megnyi
totta. '8 valóban az illy megvilágosittatás , melly az örök bol
dogság' kezdete , nem ér-e föl néhány évi nyomorral ? Azért ne
panaszolkodjunk, ha az Ur szenve dések állal akar bennünket
magához vonnil - A' sár, mellyel Jézus u' szemeket megkente,
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's o' t6bani mosödás ~ magában véve semmi erövel sem hírt, a'
vakon született embernek meggyógyítására; de az ur Jézus va
lószinüleg azért használta e' külső jeleket , részint hogy megmu
tassa a' zsidöknak ~ miszerint szombaton sem tilos segíteni a' be
tégeken ~ részint hogy tudtokra adja ~ mikép az ö országúban a'
belső kegyelmek külsö jeleli Ct. i. a' szenIségek) által eszközöl
tetnek. Különösen meghaló a' meggyógyilottnak állhatatossága
mindazon üldöztetések' daczára, mellyek öt vallása miatt érték;
és Jézushozi ragaszkodása ~ kitől magát elválasztatni semmi állal
sem engedte. Kövessült mi is e' vakon született' példáját, és ad
junk hálál Istennek minden jótéteményeiért ~ de különösen azért,
hogy minket az igaz hitre meghivott ; 's ne engedj ük magunkat
sem megvetés , sem üldöztetés, sem halál által hitünk' meg
vallásától elrettentetní , és Istennek szerétetétől elválasztatni !

Az egyház' könyörgése.

Uram! hallgass a' hozzád folyamodók' esedezéseire ;'s hogy
megadhasd nekik, a' mit kérnek , engedd, hogy csali azt kérjek,
a' mi neked tetsző. A' mi urunk Jézus Krlsztus áltnl , 'stb.

Böjt' negyedik vasérnapja utáni esütürtökün.

Leczke. (Királyok' IV. könyv. 4, 25-38.)

Ama' napoltban jöve a' szunami asszony Elizeushoz, az Is
ten' emberéhez Kármel' hegyére; 's meglátván öt a' proféta ál
talellenben , mondá szolgájának, Gíezinek : Ime a' szunami asz
szony! Fuss elejéhe , és kérdezd: jól vagy-e le, jól van-e fér
jed, és a' gyermek? Iíi felele: jól. Azonban elközelitvén a' he
gyen az Isten' emberéhez ~ álölelé annak lábait. Oda lépe tehát
Giezi, hogy elvonja öt onnét; de a' proféta inlé szolgáját ,
mondván: Hogyj neki béliét ; minthogy elkeseredett lelke; Isten
pedig eltilkolá tölem ~ és nem jelenté meg okát nékern. .I\leg
szólamlék tehát az asszony imigyen: Kérlem-e fiat tőled, uram
tól? Nem mondtam-e: ne bíztass csalfa reménységgel? Pa
rancsolá tehát Giezinek : Övezd által ágyélddat ~ vedd kezedbe
botornat, és menj, Ha valakit elötalálsz , ne köszöntsd ~ ha kö
szönt is valaki ~ ne felelj neki ~ és tedd hotomat a' gyermek'
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arczára. De a' gyermek' anyja mondá: Az élö Istenre, 's a' te
életedre esküszöm, el nem távozom tőled. Fölkele azért Elize
us, és követé :lZ asszonyt.· Giezi pedig előre oda méne, 's a'
gyermek' arczára tevé a' bolot; de már sem szózat, sem ér
zékenység nem vala benne, Visszalére tehát Giezi Elizeus elé:
tudtára adván neki, hogya' gyermek föl nem támadt. Beméne tehát
Elizeus a' szobába ; 's ime a' gyermelr halva fekszik vala ágyá
ban. Bemenvén pedig, az ajtót magára zárta és a' gyermekre,
's imádkozék Istenhez. Azután fölhágván az ágyra , a' gyer
mekre feküvék , száját annak szájára, szemeit szemeire, ke
zeit kezeire nyomá, 's rá hajlott: és megmelegedék a' gyer
mek' teste. Egy kevéssé pedig elmenvén tőle, föl 's alá járkált
a' szobaban , és ujra fölhágván az ágyra , megint rá hajlott: és
tüsszente a' gyermek hétszer, és felnyitá szemeit. Kiáltva te
hát Giezit, mondá: Hivd elő a' szunami asszonyt. Ki hivattat
ván, beméne a' proféta' szobájáha ; ez pedig mondá: Vidd el fia
dat. A' profétahez 1d~,:~'litve tehát az asszony, földig meghajtá
magát előtte, lábaihoz esék ~ és fölvévén fiát, kiméne, Elizeus
pedig visszament Galgalába.

1\1 a g y a r á z a t. Ezen anya fiának testi betegsége miatt
fölöttébb nagy szomoruságbari volt; ugyanazért Elizeushoz sio
tett, nála isteni segits-get keresendő. Tanulják meg ebből a'
szülök, hogy míhelyt valameily gyermekök megbetegszik, azon
nal félretéve minden más dolgaikat, arról gondoskodjanak ,
hogy egészségét visszaszerezzék; 's kérjék imádságaikban az Is
tent, hogy az orvos állal rendelt szerelehez áldását adja. De a'
szunarni asszony' hite még gyenge voll; mint ezt ama' sürgetös
kérelme is mutatja , hogy maga Elizeus menjen vele; 's azért
nem kelt föl a' fiu tüstént, midőn Giezi, ld őt holtnak vélte,
arczára tevé botját: hanem csak midön Elizeus Isten' áldásaért
könyörögvén, hosszabb ideig természetes eszközöhet használt
főlélesztésére. Miből kiletszik, hogy Isten csak a' benne bízók
nak nyujtja segedelmét. Higyünk tehát erősen: hogy az Ur ál
tal minden szükségeínkb ől klszabadittassunk.

Evangeliom. (Sz. Lukács' 7, ff - t7.)

Az időben beméne Jézus egy Naim nevü városba; 's
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vele együtt mentek az ö tanitvanyai, és nagy sokaság.
Mikor pedig a' város'kapujához közelgetne, ime egy ha
lottat vittek ki, a' ki anyjának egyetlen egyszülölt fia volt;
az asszony pedig özvegy vala, 's a' városi népnek nagy
része kiséré őtet, Látván pedig öt Jézus, érzékenyen meg
illetödék rajta, 's mondá neki: ne sirj. És odajárulván, megil
leté a' koporsót. Azok pedig a' kik vivék , megállának; és
mondá: Hju! mondom neked, kelj föl. Es fölüle , ki meg
holt vala, és szólani kezdett; és átadá öt anyjának. Elfogá
pedig mindnyájokat a' félelem; és magasztalák az Istent,
mondván: Nagy proféta támadott köztünk ; és az Isten
meglátogatta az ö népét.

M a g y a r á z a t. Milly nagy különbség van azon föl
ébresztés közt , mellyröl a' mai leczke , és a' közt , mellyröl az
evangeliom szól I A' naimi özvegy' fia meg volt halva; 's mégis
Jézusnak csak mondania kellett: "Ifju! mondom neked . kelj
föl!" és tüstént fölemelkedik a' halott, és szólani kezd I Nem
látjuk-e ebből, hogy Jézus az élet', és halál' ura? I Oh Jézus I
te reád, és egyedül csak rád bizom tehát életemet. Tégy velem
akaratod szerint; vedd el életemet, vagy hngyd meg: csupán
azt add, hogya' bűnök' halálából fellámadjak , a' hitet , re
ményt és szerétetet megőrizzem, és utols6 szavarn ez lehessen:
,Uram! a' te ke zeidbe ajánlom lelkemet"!

Az egyház' kön)·örgése.

Isten! ld tanitója 's vezetője vagy a' te népednek, távoztasd el
a' vétkeket, mellyektöl ostromoltalik : hogyelötted míndenkor
kedves, és oltalmad alatt biztos lehessen. A' mi urunk Jézus
Krisztus által, 'stb.

Böjt' negyedik vasáruapja utáni pénteken.

Leczke. (Királyok' III. könyv. t 7, 17-24.)

Ama' napokban megbetegedett a' ház' asszonyának (hol
Illés turtdzkodott) fia j 's a' nyavalya olly sulyos volt, hogy
lélekzeni is megszünt. Monda azért Illésnek: lm közörn volt
hozzád Isten' embere? Bejöttél hozzám, hogy emlékezetbe hoz-
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zad vétkeimet, és fiamra halált hozzál? Felele Illés: Add ide
fiadat; és kivevén azt öléből, fölvitte a' fölső szobába, hol ö
lakék, 's lefekteté ágyára. Kiáltván pedig Istenhez, mondá:
Uram Is.tenem I hát az özvegyet is, a' kinél tart6zkodom, és
élösködöm , illy szerencsétlenséggel látogatod, hogy elveszed
gyermekét ? Akkor Idterjesztve magát háromszor a' gyermek
fölött, és Istenhez kiáltva, mondá: Uram Istenem J térjen
vissza, kérlek, a' lélek ebbe a' gyermekbe. ~Ieghallgatá Isten Illés'
könyörgését, és visszatére a' lélek a' gyermekbe, és megeleve
nedék. Fölvevén tehát Illés a' gyermeket, levitte a' fölső sze
báh6l az alsöba , 's átadván anyjának, mondá neki: Ime fiad
élI Felele Illésnek az asszorry: 1\'10st tudom, hogy proféta
vagy, és hogy igazán az Isten' nevében szélasz.

M a g y a r á z a t. Ezen asszony' szavai, mond Theodo
rét , méltök az álmélkodásra. Azt mondja ö: Szentséged' világa
láthatékká teszi hüneimet, mellyek ezelőtt el valánalt rejtve.
Nem mondja: Szerencsétlenséget hoztál rám; hanem tulajdon
büneit tartja szerencsétlensége' okául. Bánja alázathan, hogy
prófétát fogadott he házáha. A' proféta a' gyermek fölé borult,
's háromszor elterült fölötte; hogy ez által, mint szent Ágoston
mondja, egy nagy tithot , a'népek' folébresztését jelentené. A'
népek halva fekvének büneikben , de Isten fölkelté öltet: le
ereszkedvén nyomoruságukhan hozzájok, és velök mintegymeg
mérkőzvén, A' háromszori eltérülés a' Szentháromságot jelenti.
Mivel a' Itereszfény nép, nem az Atyától a' Fiu nélkül, nem az
Atya- 's Fiut61 a' SzenLlélek nélkül, hanem a' teljes Szenthá
romségtol fog feltémasztatní.

Evangellem, (SI. Jáno,' it, t-45.)

Az ídöben megbetegedék Bethániában, Mária és Már
tha testvérek' jószágán egy Lázár nevü férfi. (l\Iária pedig
az vala, ki az Urnak lábaira kenetet önte, 's azokat hajá
val törülgelte : kinek bátyja, Lázár, belegeskedék.) Hú
gai tehát Jézushoz küldének, azt izenvén: Uram! ime a' kit
szeretsz, beteg. Ezt hallván Jézus, mondá: Ezen beteg
ségnek végezéíja nem a' halál, hanem az Isten' dicsösége:
hogy állala az Isten' fia dicsölttessék. Kedvelé pedig Jézus
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Márthát, és ennek testvérét Máriát, és Lázárt. Midön pe
dig meghallá, hogy Lázár beteg, akkor ugyan két nap
azon a' helyen marada. Ezek után monda tanitványainak:
Menjünk ismét Judeába. Mondák neki a' tanitványok: Ta
nitó , most keresének a' zsidók megkövezni, és már me
gint oda fogsz menni? Felele Jézus: Nem tizenkét órája
van-e a' napnak? Ha ki nappaljár, meg nem botlik; mivel e'
világ' világosságát latja.Haki pedig éjjel jár, megütközik:mi
vel annaknincsvilágossága. Ezeket szólá, 's azután, mondá
nekik : Lázár, a' mi jó barátunkalszik; de elmegyek őt az álom
ból fölkelteni. Mondák azért tanitványi : Uram! ha aluszik,
meggyógyul. Jézus azonban ezt Lázár' halála felől mondá;
de ök azt vélék, hogy ő álomi alvásról szólna. Akkor te
hát világosan megmondá nekik Jézus: Lázár meghalt. És
örülök miattatok, hogy ott nem valék: hogy higyetek.
Azonban menjünk el hozzá. Mondá tehát Tamás, ki ket
tösnek hivaték, tanitványtársainak: Menjünk el mi is; hogy
vele meghaljunk. Oda jövén azért Jézus, már negyednapi
nak találta Lázárt a' koporsóban. Bethánia pedig Jerusalem
hez mintegy tizenöt futamatnyi föld volt. És -a' zsidók kö
zül sokan kijövének l\lárthához, és Máriához: hogy öket
bátyjok miatt vigasztalnák. Mártha azért hallván, hogy Jé
zus jön, elejébe ment; Mária pedig a' házban üle. Monda
tehát Mártha Jézusnak: Uram! ha ill lettél volna, meg
nem halt volna bátyám. Mindazáltal most is tudom, hogy va
lamiket kérendesz Istentől, megadja néked az Isten. Mondá
neki Jézus: Feltámad a' te bátyád. Monda neki Mártha: Tu
dom, hogy feltámad. a' fellámadáskor, az utolsó napon.
Monda neki Jézus: En vagyok a' feltámadás, és az élet;
a' ki bennem hisz, az élni fog, ha meghalt is. És minden,
a' ki él, és bennem hisz, meg nem hal örökké. Hiszed-e
ezt? Felele neki: Valóban Uram! én elhittem , hogy te
vagy ama' Krisztus, az élő Istennek fia, kinek e' világra kel
le jönni. Ezeket mondván, elméne, 's elhivá öcscsét, Má
riát; titkon mondván: A' tanító itt van, és hiv téged. Ez,
mihelyest hallá, fölkele sietve, 's hozzá jött. Mert Jézus
még nem jöve be a' faluba, hanem azon helyen vala, hol
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Mártha elejébe méne. A' zsidók azért, kik vele a' házban
valának és vigasztalák öt, látván, hogy hirtelen fölkelt és
kiment, követék öt, mondván: A' koporsóhoz megy sirni.
Mária tehát azon helyre érkezvén, hol Jézus vala, meg
látván öt, leesék lábaihoz, mondván neki: Uram! ha itt
lettél volna, meg nem halt volna bátyám. Jézus azért, hogy
látá öt, és a' zsidókat is, a' kik kisérék , vele együtt sir
nl , fölötte megilletödék magában, és szomorúnak látszék.
Es kérdé: Hova helyezétek öt be? Mondák neki: Uram!
jöjj: és lásd. És könyeze Jézus. Mondák azért a' zsidók:
Ime mint szereté öt. Némellyek pedig közülök mondák:
Nem cselekedhette volna-e az, ki a' vakon születettnek
szemeit megnyitá, hogy ez meg ne halna? Jézus tehát is
mét megindulva magában, a' sírbolthoz jöve, melly egy
barlang vala, kővel betámaszt.va. Es mondá Jézus: Ve
gyétek el a' követ. Mondá neki a' meghaltnak húga Már
tha: Uram! már szagos; mivel negyednapi. Mondá neki
Jézus: Nem mondottam-e neked, hogy ha hiszesz, meg
látod az Isten' dicsöségét? Elvették azért a' követ. Jézus
pedig fölemelvén szemeit, mondá:, Atyám! hálákat adok
neked, hogy meghallgattál engem. En pedig tudtam, hogy
mindenkor meghallgatsz engem; de ezt a' körülálló nép
miatt mondám, hogy az engem töled küldöttnek lenni hi
gyen. És ezt mondván, nagy szóval kiálta: Lázár! jöjj
ki. És mingyárt előjöve a' megholt, bepólyázott kezekkel
és lábakkal; arcza pedig kendövei vala betakarva. Es mon
da nekik Jézus: Oldozzát.ok ki öt, és bocsássátok el. A'
zsidók közül azért, kik Máriához és Márthához jöttek, és
látták, a' miket Jézus cselekedett, sokan hivének ö benne.

M a g y a r á z a t. Lázár' föltámasztása által Jézus ujolag
az élet' és halál' urának, az élö Isten' fiának mutatja magát.
Imádjuk öt, mint illyent; 's forduljunk hozzá szükségeinkben
segedelemért. Ö azt meg nem fogja tagadni tölünk , ha szint
olly röviden, olly bensőleg, és bizalomteljesen kérendjük őtet,
mint Lázár' testvérei. Igaz ugyan, hogy Mártha csaknem el
veszté már hitét: de az Ur fölsegítette klcsinyhitüségét , mond
ván: "Én vagyok a' föltámadás és az élet; a' ki bennem hisz,
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az éln! fog, ha meghalt fs; és mlnden , a' ki él, és bennem hisz,
meg nem hal örökké;" vagyis az nem csák a' lélek' valódi éle
tét hordandja magában, hanem test szerint sem fog tulajdonké
pen meghalni. Mert habár teste lefizeUe is a' hün' zsoldjál, és
meghal: de a' lélekbeni ujraszületés által csírát nyer egy
romlatlan és dicsőült testhez; ugy hogy halála csak egy elszen
deredés , mellyet az "általam" törtérrendő föltámasztás után, a'
boldogság' örök tisztaságu napja fog követni. Ur Isten! engedd,
hogy mi is lássuk egykor e' napot, és részesei legyünk dicsö
ségednek : hogy valamennyi dicsőült lelkekkel együtt téged
örökké dicsérhessünk és magasztalhassunk I

Az egyház' könyörgése.

Engedd mindenható Isten, hogy mi, kik gyengeségünk'
érzetében a' te erösségedben bizunk, szeretetleljes oltalmad
nak mindenkor örvendezhessünk. A' mi urunk Jézus Krisztus
állal, 'stb.

Böjt' negyedik vftsárnapja utáni szombatcn.

Leczke. (lsaiás profét. 49, 8-i5.)

Ezt mondja az Ur: a' kegyelemnek idején meghallgatlak
téged, és megsegitlek téged az üdvösség' napján; megtarta
lak téged, és teljesítem benned azt, a' mit igértem a' nép
nek: hogy fölsegéljed az országot, és kioszszad az elpusztult
örökséget. Hogy mondjad a' foglyoknak: menjetek ki I azok
nak, kik a' setétségben ülnek: jöjjetek világosságra I Akkor
legeltetnek ök az utakon, és minden halom legelőjök lesz.
Nem éheznek, sem nem szomjuhoznak; nem süti öIlet a' hő

ség és a' nap: mert a' rajtok könyörülö igazgatja öket, és
vezeti a' vizek' forrásihoz. És járhatókká teszem minden he
gyeimet , és minden járt utaim fölemeltetnek. Ime ezek mesz
sziröl jönnek! Ime azok éjszak- és napnyugotról; azok pe
dig a' déli tartományokból. Örvendezzetek egek! vigadj föld I
és dicséretet énekeljetek ti hegyek! IUert megvigasztalá né
pét az Ur, és az ö nyomorultjain megkönyörült. De azl mondá
Sion: Elhagyott engem az Ur, és megfeledkezett rólam az
Isten I Valljon megfeledkezhetik-e az anya csecsemöjéröl, ugy,
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bogy ne könyörüljön mébe' gyümölcsén? gs ha oz elfeled
keznék is: én nem feledkezem meg rólad. -

M a g y a r á z a t. E' jövendölés valamint a' babiloniai
fogságból lett kíszabadulásra ~ ugya' Krisztus által eszközlőtt
megváltásta is czéloz. Krisztus az új-szövetség' közbenjárója; ö
van hivatva Istentől ~ hogya' megromlott emberiséget ujolag :
visszaállitsa ~ az Isten' gyermekeinek lelki örökségét visszasze
rezze ~ és eloszsza azok közt ~ kiket a' sátán', a' bün' és tévedés'
hatalmából kiszabaditett. Az idegen országból visszatéröknek mi
sem fog hiányozni az uton ~ az uj-szövetség' hivei míndenütt
föllelendik a' lelki táplálékot, az élet' kenyerét ~ és semmi baj
sem érendi öket, semmi rossz sem fog ártani nékik; ft' rajlek
könyörülö Islen megnyilandja nekik a' szentségekben kegyelme'
forrását ~ elháritandja üdvösségük' minden akadályait ~ és ök
megszabadittatésukért magasztalni fogják őtet, Jöjjetek ki tehát
ti foglyok I és jertek a' világosságra; egyesüljetek azokkal ~ kik
valódi hünbánatukban az Urhoz visszatérnek, és világa által ma
gukat fölvilágosiltatni hagyják: ugy ö titeket is párIfogása alá
vesz; mivel az ő irgalma nemzetségről nemzetségre átszáll
mindazokra ~ kik öt félik.

Evangeliom. (S". János' 8, 12-20.)

Az időben szóla Jézus a' zsidókhoz, mondván: Én va
gyok a' világ' világossága; a' ki engem követ, nem jár se
tétségben, hanem az élet' világossága le sz nála. Mondák
tehát neki a' farizeusok: 'fe magad felől tészesz bizonysa
got; azért bizonyságod nem hiteles. Felele nekik Jézus:
Ha mingyárt én magam felől teszek is bizonyságot, mégis
hiteles az én bizonyságom: mert tudom, honnét jöttem, és
hová megyek. Ti testi tekintetből itéltek; én senkit sem ité
lek ugy; ha tehát mind a' melle tt is itéletet hozok, az én
itéletem híteles : mert nem vagyok egyedül, hanem én és
az Atya, ki engem küldött, A' ti törvényetekben pedig ir
va van: hogy két tanunak bizonységtétele hiteles. Ime nem
csak én teszek bizonyságot magam felől, hanem bizonysá
got tesz felőlem az Atya is, a' ki engem küldött- Kérdék
azért öt: Hol van a' te Atyád? Felele Jézus: Engem sem
ismertek, Atyámat sem ismeritek; ugyanis ha engem is-
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mernétek , ismernétek Atyámat is. Ez igéket szólá Jézus,
tanitván a' templomhan , a' kincses ládánál; és senki sem
fogá meg öt, mert még el nem jött az ö órája.

M a g y a r á z a t. Jézus itt a' világ' világosságának ne
vezi magát, vagyis az emberek' tanitójának , a' legfönségesebb
értelemben, és mondja: Ki engem hallgat, és tanilásomat kö
veti, az nincs tévedésben, és (a' mi ezzel összefügg) bünben
és nyomoruságban ; hanem birja az igazságot, melly öt erényre
vezérlendi most , és üdvözítendi a' jövendűben. Erre azt mon-:
dák a' zsidók ! .Te magad felől tészesz bizonyságot; azért bi
zonyságod nem hiteles.' Jézus pedig felelé: Jóllehet én magam
felől teszek bizonyságot, bizonyságom mégis hiteles; mert tu
dom, honnan vagyok, azaz: tudom, hogy Isten' fia vagyok;
és mint Istennek, más bizonyságra nincs szükségem; mit ti nem
tudtok ugyan, de beszédeim- és tetteimhűl könnyen átláthatná
tok. Különben még sem állok magányosan: mert hiszen Atyám
is bizonyságot tesz r6lam. De ti nem ismeritek Atyámat; mert
ha öt ismernétek, megismernétek engem is; és viszont, ha en
gem ismernétek, ezen ismeret Atyám' megismerésére vezetne
benneteket. - Nem igy van-e ez még most is? Soltan tagadják,
hogy Krisztus az Istennek fia. De miért? ll'Iert magát az Istent
nem ismerik, és azért rá nézve méltatlannak tartják, hogy fiát
érettünk szegény hunösökért föláldozza ; és mível , másodszor,
Jézus' beszédére és tetteire, mellyek öket jobbra tanithatnák ,
nem ügyelnek. Eszök és szivök elsetétült : azért nem hisznek.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten I ki inkább könyörülsz azokon, kik benned re
ménylenek , hogysem haragudnál rájok: engedd, hogya' rosz
szat , mellyet teltünk, igazán megsirassuk , és vigasztalásod'
kegyelmét elnyerni méIt6k lehessünk. A' mi urunk Jézus Krisz
tus által, 'stb.

OKTATÁS BÖJT' ÖTÖDIK VASÁRNAPJÁRA,

melly I~udica'-nak neveztetik.

E' vasárnap ismét a' m i s e k e z d e t' első szavától nevezte
tik ,J u d i c a~-nak. ,Passio~ vagy szenvedésí vasárnapnak is
hivatik Krisztus' kinszenvedésétől, melly fölötti elmélkedés fog-
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annak emlékezetére, hogy Krisztus ez időtájban, egészen Jeru
salembe történt bemeneteleig, elrejtőzött a' zsidók elől, és nem
láttutá magát nyilván. A' miséhöl kihagyatik a' .Dicsöség az
Atyának': mintegy nem találva magunkat érdemeseknek, hogy
a' három személyü egy Istent fenszóval dlcsöítsük , mig az Is
tennek fia büneink míatt, minden gyalázat-, szégyen- és becs
telenítésnek ki vagyon téve. A' ,J u d i c a~ zsoltár, mellyet kü
Jönben az oltár' lépcsőinél szekott a' pap elmondani, ma nem
imádkoztalik; mert ma a' főpapok tanácsot tartottak Jézus ellen:
azért az egyház m i s e k e z de t ü l használja e' zsoltárt, mond
ván a' szenvedő Megváltó' nevében: "Szolgáltass nekem igaz
ságot Ur Isten! 's védelmezd ügyemet a' kegyetlen nemzetség
ellen; a' gonosz és álnok férfiutól szabadíts meg. Bocsásd ki
világosságodat, és igazságodat: azok vezessenek el engem a'
te sz. hegyedre, 's vigyenek hajlékidha. " (Zsolt. 42.)

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged mindenhat6 Isten I tekints kegyelmesen a' le
népedre, hogya' test' kivánságait segedelmeddel fékezze, 's a'
lélek' jó érzelmeit oltalmad alatt megőrizze, A' mi urunk Jézus
Krísztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Zsidókhoz, irt le". 9, 11-15.)

Atyámfiai I Krisztus a' következendő jöknak főpapja meg
jelenvén, nagyobb, és tökéletesebb sátor állal, melly nem
emberi kezek által csináltatott, vagyis nem földi alkotású, nem is
bakok és borjuk , hanem önvére által ment egyszer be a' szen
télyhe , örök időkig tart6 üdvösséget szerezvén. lUert ha a'
tulkok- és bakoknak vére, 's az üsző-borjunak hamva ráhintet
vén a' (társaságképen) tlsztátalanokra, megszerzi nekik a' testi
tisztulást; menuyivel inkább megtisztítja Krisztusnak vére a' mi
lelkismeretünket a' bolt cselekedetektől, hogy az élő Istennek
szolgálhassunk? ki ártatlan lévén, az örökkévaló Lélek által ön
magát mutatá be Istennek áldozatul. És azért közhenjéröja az uj
szövetségnek: hogy az előbbi szövetségben történt általhágások'
megváltásáért szenvedett halálának közbejötte állal, a' -hivata-
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losok elvegyék o' végnélkül tart6 örökségnek igéretét: Krisztus
Jézusban, a' mi Urunkban.

M a g y II r á z a t. Ezzel sz. Pál arra tanit mlnket , hogy
Krisztus, mint az új-szövetség' főpapja, u' kereszt' oltárán ki
ontott vére által, a' mennyire rajta állott, az emberek' huneiért
tökéletesen eleget telt; és most már csak az kivántatik hogya'
bűnösök tulajdon közremunkálásuk által magukat Krisztus' kin
szenvedésének részeseivé tegyék, és annak érdemét maguknak
megszerezzélr. Az egyház tehát azért olvastatja ma e' leczkét ,
hogya' bünösök e' szent időben bőjtölés, valódi hünhánat, és
egyéb töredelmességi cselekedetek által, Krisztus' szenvedésé
nek részeseivé tegyék magukat, és Istennell a' megváltás' nagy
jótéteményeért hálát adjanak, őt szeressék , és dicsőítsék.

F o h á s z. Add kegyelmedet oh kegyteljes Jézus I hogy
büneink' tökéletes megbánása, és a' jótettek' gyakorlása által ma
gunkat keserű kinszenvedésed' részeseivé tegyük, 's az örök
életnek megigért örökségót elnyerhessük!

Evangeliom. (Sa. Jáno,' 8, 46-59.)

Az Időben szöla Jézus a' zsidókhoz, mondván: Ki vá
dolhat közületek engem vétekröl? Ha pedig igazságot mon
dok nektek, miért nem hisztek nékem? A' ki Istentöl van,
hallgatja Isten' igéjét; ti tehát azon okból nem hallgatjátok,
mivel Istentől nem vagytok. Felelének neki a' zsidók: Nem
de jól mondjuk mí, hogy te samarial vagy, és ördögödvan. Fe
lele Jézus: En bennem ördög nincs; hanem tisztelem Atyá
mat; ti pedig becstelenséggel illettetek engem. En mind
azonáltal nem keresem az én becsületemet; van, ki ke
resse és itéletet hozzon, Bizony-bizony mondom nektek:
valaki megtartandja az én beszédemet, halált nem fog látni
mindörökké. Mondák azért neki a' zsidók: Dlost ismertük
meg, hogy ördögöd van; ugyanis Ábrahám meghalt, a'
proféták is meghaltak; és te azt mondod: ha ki az én be
szédemet megtartandja, nem fogja a' halált megizlelni mind
örökké. Avagy nagyobb vagy-e te a' mi atyánknál Ábra
hámnál, a' ki meghalt? valamint a' profétákis meghaltak. Ki
nek képzeled te magadat? Felele Jézus: Ha én enmaga
mat dicsöitem, dicsőségem semmi; van, ki dicsölt engem,
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az én Atyám, a' kirö} azt mondjátok, hogya' ti Istenetek,
De ti meg nem ismertétek, én pedig megismertem öt. Es
ha azt mondom, hogy nem tudom ölet, hozzátok ha
sonló hazug leszek. De tudom öt, és megtartom az ö be
szédét. Ábrahám a' ti Atyátok örvendett, hogy látni fogja
az én napomat: csakugyan meglátta, 's örült rajta. 1\]on
dák ,azért neki a' zsidók: 1'1ég ötven esztendös nem vagy,
és Abrahámot láttad volna? lUondá nekik Jézus: Bizony
mondom nektek, mlelött Ábrahám lenne, én vagyok. Kö
veket ragadának azért, hogy rá hajigálnák. Jézus pedig
elrejté magát, és kiméne a' templomból.

lIfiért kérdezte KriSJtuI (J' zIidókat: ,Ki "údolhat közUletek en
gem "étekröl' ?

1) Hogy megtanítson mínket , miszerint annak, ki máso
kat inteni, és büntetni akar , a' mennyíre lehetséges, arra Ile11
törekednie , hogy maga büntelen legyen. 2) Hogy megmutassa,
mikép ö épen azért, mert minden véteklől ment , több mint em
ber (I. Jón. t, 8.); következöleg lUessiás, és Istennek fia: mint
ezt a' zsidóknak többször, és különösen ez evangeliomban a'
legnyiltabban megmondolIa , 's csudái állal világosan bebizonyi
tolla.

Miért mondta J4zul: ,Ki aJ Istent61 "an, hallgatja ai lsten'
igéjét' ?

Hogya' zsidók, kik isteni tanitásának hitelt adni, 's nzt Itö
vetni vonakodtak, értsélt meg, mikép ölt nem Istennel" hanem
az ördögnek gyermekei közé tartoznak. A' ki Istentől van, az
szivesen is hallgatja az Isten' igéjét; hanem a' földies, a' testi és
ördögi érzelrnü , milsem akar felöle tudni, hogy gonosz életé
ben ne zavartassék. E' szerint könnyen megitélhetjük , Istentől

vagyunk-c, vagy nem. Ha szívesen hallgatjuk az Isten' igéjét;
ha örömest, és mindannyiszor elmegyünk, a' mikor csak lehet, a'
templomba, hol az nekünk hirdeltetik ; ha gyönyörködünk a' jó
könyvekben; ha a' hallottak- vagy olvasottaknak örömest enge
delmeskedünk: ugy Istennek gyermekel vagyunk. De ha az
igazságot hallani nem akarjuk ; a' templomot és azon helyeket, a'
hol valami jót tanulhatnánk, kerüljük ; ha félre veljük a'jö Itöny
veket, a' rossz könyveket pedig, és a' rossz társaságoket szor
gosan fölkeressük ; ha örömest hallgatjuk a' vétkes beszédeket,
vagy magunk is szivesen folytalunk illyeneltet , vllgy másokat
azokra csábitunk ; ha restek vagyunk a' halIoLt jónak teljeslié-
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sében, ellenben annál buzgóbbak a' látott vagy banolt rosszak'
utánozásában : ugy hasonlók vagyunk ama' zsidókhoz, 's nusonlé
büntetést is várhatunk fejünkre.

Vigasz a' rágalmazásokban.

Midőn Krisztus a' zsidóknak az igazságot megmondta (mint
ez közönségesen történni szokott), rágalmazó 's becstelenitö sza
vakat nyert jutalmul: samariainak, azaz: tévhitünek, vagyis eret
nek- és ördöngösnek neveztetvén. Vigaszul szolgálhat ez azok
nak, kitt ártatlanul rágalmaztatnak : meggondolván, hogy csalt az
történik velök, a' mi Krisztussal. Az illy embereket sz. Ágoston
is vigasztalja, mondván nekik l): "Barátom f milly gyalázat ér
het, mellyet Megváltód elöbb nem szenvedett volna? Rágalmaz
nak? O előbb rágalmaztatott; majd zabálónak, majd íssákosnak,
majd eretnek- és lásltönak, majd hünösök' társa- és barátjának,
majd ördöngösnek csufoltatván; sőt azt is kellett hallania, hogy
az ördögöket Belzebub-, az ördögök' fejedelmének nevében üzi
ki."~) Azért vigasztalá tanitványit is e' szavakkal : ,Ha a' házi
urat Belzebubnak nevezték, mennyivel inkább fogják annak ne
vezni háznépét !' 3) Keserüeknek érzed a' fájdalmakat? Nincs
olly keserű fájdalom, mellyet ö nem szenvedett volna; mert mi
fájdalmasabb a' keresztha Iálnál? ,Oh keresztények fr. mondazért
sz. Pál 4), "gondoljátok meg, ki légyen az, a' ki a' bünösöktöl
önszemélyében olly ellenkezést szenvedett; hogy el ne faradja
tok, és (bármilly megvettetés és gyalázat' daczára is) el ne csüg
gedjetek. "

JUként , és miért t'édelmezte magát Jézus a' ssidúk' rágalmaz6
beszédei ellen?

Ugy, hogy legnagyobb nyugalommal, egyszerüen tagadá
azt, a' mi ellene mondatott, állítván: hogy ördöge nincs, és
hogy igazságot szól a' zsidóknak; nem, mintha samariai, 's igy
a' zsidók' születetl ellensége volna, hanem mivel tisztelni akar
ja Atyját, hivatalának betöltése által. Hogy pedig Krisztus e' rá
galmakra válaszolt, holott azokat máskor felelet nélkül szekta
hagyni, azért történt, mert ha azokat, hallgatva, mintegyelismer
ni látszott volna, isteni küldetése kétessé vált, 's következöleg
az Isten' tisztelete, és az emberek' üdvössége kárt szenvedett
volna. Krisztus tehát ezen magaviselete által arra tanit minket,

I) Serm. 10. De verbo Dom. - 2) Máté 9, 34. - 3) Máté 10, 25. _ 4) Zsidók.
12,3.
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hogya' rágalmak és becstelenitések ellen csak akkor, 's illyenkor
is egész nyugalom- és szerénységgel, védjük magunkat, midön
azok az Isten' dícsöségének, 's az emberek' üdvének ártalmasek ;
ha pedig csak saját becsületünket sértik, Krisztus' példája sze
rint , bizzuk Istenre az azoktóli megszabaditást, ki jobban tud
azoktól megszabaditani, 's nekünk igazságot saolgáltatnl ,mint
mimagunk. (Lásd a' tanulságokat a' Vizkereszt utáni III, vasár
napra való leczkében.)

Miként látta Ábrahám Krisztus' napját?
Lélekben, azaz : 1) l\'lidőn még e' földön volt, isteni ld-'

nyilatkoztatás által mint egészen bizonyost, és ugy szólván jelen
valót ismerte meg Krisztus' eljövetelét, 's az ebből az emberi
nemrebóramlandó üdv míatt, elöre szive' mélyéből örvendett.
2) A' pokol' elötornáczában különös isteni kinyilatkoztatásból
tudá meg az ös-atyákkal együtt Krisztusnak valóban megtörtént
eljövetelét; mi neki különös vigasztalásul szolgált. Kitetszik in
nen azon igazság is, hogya' megholtak részt vesznek sor
sunkban, és örvendnek, ha jól folynak dolgaink, különösen pe
dig, ha az Isten kegyelmét adja minden jóhoz, és mi azt lelki
üdvünkre buzgón fölhasználjuk.

Miért akarták a' zsidók Krisztust megkövezni '?
Mivel Isten' fiának nevezte magát, mit ök vakság-ukban is

tenkáromlásnak tartottak, mellyre a' törvény által (Ill. Mózes'
24, 15. 16.) a' megkövezés' halálos büntetése volt szabva.

!Iiért rejté magát el Krisztus a' zsidók elölt, és miért nem boss-.
szu Ita meg inkább magát rajtuk?

1-ör: Hogy kitüntesse béketürését, szelídségét, és a' hü
nösök iránti kegyességét, 's megtanilson rá minket, miszerint el
lenségünknek inkább engedni, 's öt kikerülni tartozunk, nem pe
dig vele szembeszállni, és bosszut állani rajta. 2-or: Ezzel elő
re kivánta megjelenteni, hogya' zsidókat átalkodottságukért el
hagyván, l) a' pogányokhoz fog fordulni: mint ezt példája szerint
az apostolok meg is cselekedték. 2) 3-or: Inteni akart bennün
ket, hogya' haragos és veszekedö embereket kerüljiik: "mert
becsületére válik az embernek, megtartóztatni magát '8' versen
géstöl; az oktalanok ellenben szeretnek veszekedésekbe ele
gyedni." ') A' hol pedig viszálkodás és czivakodás uralkodik,
ott nem lakik az Isten; (Sz. Ignácz a' Philadelph. irt level.)

B u z d u l a t. Legkegyesebb Jézus f mídön téged halálos
elleneid olly igen rágalmaztak, te szeliden feleltél nekik, és mi-

l) JáD. 12, 20. - 2) ApOlt. CIelek. 13, 46. - l) P6ldabelZ. 20, 3.
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dön meg akartak kövezni, te kitértél előlök: mi pedig egyetlen
goromba sz6t sem akarunk hallgatva mellözni; felebarátunknak
semmiben sem "karunk engedni, sernminemü sértést békével tür
ni, hanem míndenkor a' legnagyobb hevességgel védelmezzük 's
bosszuljuk meg magunkat, Bocsásd meg e' türelmetlenségünket
és haragos indulatunkat. és add kegyelmedet, hogy békén turjük
a' nekünk okozott bántalmakat, 's ha dicsöséged vagy felebará
tunk' üdve kivánja, szerényen feleljünk azokra. Engedd egyszers
mind, hogya' Le szent igédet szivesen és figyelmesen hallgas
suk, igazán megértsük és megtartsuk, 's igy igéreted szerint
örökké élhessünk, Amen.

Böjt' ötödik vasárnapja utáni hétfon.

Leczke. (Jónás profét. 3, 1-10.)

Ama' napokban sz6la az Ur Jónáshoz másodszor,mondván:
Kelj föl, és menj Ninivébe, omn' nagy városba, és hirdesd nekik
azt, a' mit én mondani fogok néked, És fölkelvén Jónás, elmé
ne Ninivébe az Ur' parancsolata szerint. Ninive pedig nagy vá
ros vala, kerülete három napi járó föld lévén. És midön Jónás
egy napi járásnyira már bement volna a' városba, kiáltván, mon

dá: Még negyven nap vagyon, és Ninive elsülyed I Hivének a'
ninivebeliek Istennek, és böjtöt hirdetvén, kicsinytől fogva nagyig
gyászruhába öltözének. A' ninivebeli király is, meghullván e'
beszédet, fölkele királyi székéből, letevé fejedelmi köntösét, és
gyászba öltözvén, porba üle. És kihirdetteté Ninivében a' királynak
és főemberelnek határozatából a' következő parancsolatot: Sem
az emberelt, sem a' barmok, ökrök és juhok meg ne izleljenek
valamit; ne legeltessenek, vizet se igyanak; hanem öltözzenek
gyászruhába az emberelt a' barmokkal együtt, és kiáltsanak az
Urhoz erösen; 'és térjen meg kiki az ö gonosz utjúr6l és ál
nokságátöl, mellyben találtatik. Ki tudja, talán megengesztelö
dik az lsten, és megbocsát; talán elfordíjja hosszülö haragját,
hogy el ne veszszünk? És látá az Isten cselekedeteiket, hogy
megtértek gonosz uíjokröl, és megkönyörülvén rajtok, elengedé
Isten azon büntetést, meUyel megfenyilendö vala őket, és végre
nem hujtá.
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M ft g yor á z o t. Ninive' lakö! az által hárilák el ma
guktól a' proféla állal jövendölt szerencsérlenséget , hogy mind
annyian, kezdve o' legnngyobhtól a' legkisebbig ~ igaz és buzgó
bűnbánalot tartottak. Azért dicsértettek meg Krisztustél is ~ és a'
zsidöknak elejekbe tétettek, kik töredelmetlenségükben megma
radtak. (Mát. 12~ 41.) Vegyük jól szivünkre ~ hogy az ig-azi és
buzgó bűnbánat állal kiengeszteltetik Isten ~ és elfordítja lö
lünk kegyelmesen azen hünletéseket , rnellyeket gonosz csele
kerletünk állal megérdemlellünk ; dp- ha töredelmetlenséuünkben
megrnaradunk , el fogunk vettetni, mint a' zsidók ~ 's a' ninivei
férfiak föl fognak ellenünk kelni, és kérhoztutni rninket ; mert ha
ök Jónás' tanításúra bűnbánatot tartounk. mi állal mentenök ma
gúnkat mi , ha Krisztus' tanításúra bűnbánatot nem tartanánk?

Evangellent. (Sz. János' 7, 32-39.)

Az időben meghallván a' farizeusok, hogy ö (Krisztus)
felőle a' község ezeket suttogna, tüstént szolgákal küldének
a' faaizeusok és papi fejedelmek, hogy megfognák őtet. Mon
dá tehát Jézus : Mégegy kevés ideig veletek térsalkodom ; az
után elmegyek ahhoz, a' ki küldött engem. Keresni fogtoken
gem; de nem fogtokmegtalálni : mert a' hol én akkor leszek, ti
odanem jöhetrek. Mondák azért a' zsidók egymásnak: Valljon
hová menend ez, hogy mi nem fogjuk öt meglnlálni? Vall
jon a' görög tartományokban megtelepedelt zsidókhoz me
nend-e , 's olt a' már meggörögösödteket fogja tanita
ni? Minő beszéd ez, mellyet mondolI : ke-restek engem,
és meg nem találtok ; mert a' hol én akkor leszek, ti oda
nem jöhettek? Az ünnepnek pedig utolsó nAgy napján ki
álla Jézus, és kiálta, mondván: Ha ki szomjuhozik, jöjjön
hozzám, és igyék. Annak, ki bennem hisz, mint az irás
mondja, élő viznek folyói fognak kiáradni belsejéből. Ezt
pedig a' (Szent-) Lélekről monda , mellyet veendők valá
nak a' benne hivők.

M 8 g Y a r á z a t. Ezen evangellomban azt mondja Jé
zus a' ssldöknuk , hogy nem sekára visszatérend Atyjához; és
akkor keresni fogják öt, de nem találnndják , mert nem mehet
nek föl a' mennvekhe ~ hogy öt n' földre ismét lehozzák. Jézus'
e' szavaiban h-hál a' zsidókhoz intézett fölhívás rejlile , hogy
hBsznülják a' jelen kegyelemidöt; mert nem sohara eJmulik, '5
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azután hasztalan obajtandják, hogy még egyszer eljöjjön. Igy
tehát minden népnek, minden egyes emhernek megvan.látoga
tási ideje, mellyben a' kegyelmet még elfogadhatja és üdvözül
het. Ha haszon nélkül engedi elmulní , ugy menthetetlenül bol
dogtalan sorsának esik áldozatul. Talán még negyven nap, ba
rátom! és reád nézve is vége a' kegyelemidönek I Nem ri
aszt-e ez föl téged Megvált6d' hívásának követésére? Akkor
azután hasztalan fogsz sz6zata után sovárogni; mert a' hol ö
van, oda te nem mehetsz. Föl tehát I használjuk az üdvösség'
idejét; és kegyelme mindig bővebben fog ránk kiönletni; fo
lyammá leend az, mellyel nem csak mi, hanem mások is ki fog
ják lelki szomjukat olthatni.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Ur Isten! adj népednek lelki és testi épsé
get ~ hogy folytonosan jötetteket gyakorolván, mindenkor mélt6
legyen a' te védelmedbení részesülésre. A' mi urunk Jézus
Krlsztus által, 'stb.

Böjt' ötödik vaRárnapja utáni kedden.

Leczke. (Dániel profét. 14, 28-42.)

Ama' napokban elmenvén a' királyhoz a' babiloniak,
mondának : Add kezünkbe Dánielt, ki Bélt lerontá, 's a' sár
kányt megölé; különben megölünk téged háznépeddel együtt.
Azért látván a' király, hogy erövel rárontanának , enge
delt a' hatalmaskodásnak , a' szükségtöl kényszeriltetve, 's
általadá nekik Dánielt. Kik öt az oroszlánok' vermébe ve
télt ~ hol hat napig volt. A' veremben pedig hét oroszlán tar
taték ; és azoknak naponkint két testet és két juhot adának: de
akkor semmitsem adtak nekik, hogy Dánielt ennék meg. Judeá
ban pedig Habakuk n~vü proféta élvén ~ étket főzött és kénye
ret apritott egy edénybe, 's a' mezőre kimenvén, elvivé az
aratóknak. Ekkor sz6la az Ur' angyala Habakuknak : Vidd el a'
nálad lévö ebédet Dánielnek Babilonba, ld az oroszlánok' ver
mében van. De Habakuk felele: Uram I Babilont nem láttam;
és azt sem tudom, hol vagyon ama' verem. Ekkor fejének ha
jait megragadván, üstökénél fogva vivé öt, 's letevé Babilou
ban a' verem fölött, az ö lelkének sebességével. És kiálta Ha
hakuk , mondván: Dániel! te, Istennek szolgája , vedd el az
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ebédet, meUyet ne ked lsten küldött. Dániel pedig monda: Ur
Isten r megemlékezél tehát rólam, és nem hagyod el azokat, a'
kik téged szeretnek. Fölkelvén azért Dániel, evék. Az Ur' an
gyala pedig Habakukot tüstént visssaállltá helyére. Azonban
heted napon eljöve a' király, hogy siratná Dánielt, és a' ve
remhez menvén, betekinte; 's ime Dániel üle az oroszlánok
köz], A' liirály tehát hangos szöval kiálta, mondván: Nagy
vagy te Dániel' Ura Istene; nincs is kivüled más Isten I Ezután
kivéteté öt az oroszlánok' verméből. Azokat pedig, a' kik ve
szedelmének okai voltak, a' verembe vetteté , 's azon pillantat
ban megemésztetének szemei elött. Akkor mondá a' király:
míndazok, kik a' földön laknak, féljék Dániel' Istenét; mivel ö
a' szabadító, jeleket és csudákat tevén a' földön: ö menté meg
Dánielt is az oroszlánok' verméböl.

Dániel a' Bél nevü bálvány' papjainak csalárdságait Babi
lonban a' király elöU fölfedezte, Bélt templomával együtt leron
tatta, és az lsten gyanánt tisztelt sárkányt is megölte. Azért fel
böszültek ellene a' babiloniak, és a' gyen~e királynál annyira
vitték a' dolgot, hogy Dániel az oroszlánok' vermébe vetletett.
De az Isten n-m hagyja el nzokat , a' kik öt szeretik. Dániel az
oroszlánok' közepelle is sértetlen maradt, és lsten által csudá
latosan tápláltatott, Tanulhatjuk ebhöl , hogy nem kell azért el
csüggednünk ha minket az igazsézért , tuivel tudnillik talán
mint papol" szülők elöljárók, tisztviselők, tanítök , a' !\Ícsa
pong6k- és gonoszoknak ellentállottunk , és nem-keresztényi
maguk' viselelét türní nem akarluk , szldalmaznnk és üldöznek,
Mert ha Isten nem szabadit is meg minket csuda állal, mint Dá
nielt; mégis elöbb-utöbb napfényre engedi jönni, hogy mi csak
a' jót akartuk. El oem hagyja Isten azokat , a' kik öt szeretik.

Evangelioni. (Sz. János' 7, 1-13.)

Az időben körüljár vala Jézus Galileában; Judeába
pedig nem akara rnenni ; mivel a' zsidók öt megölni ké
szültek. Közel vala pedig a' zsidók' ünnepe, a' sátoros
ünnep. Mondák azért neki atyjafiai: l\Ienj ki innét, és
eredj át Judeába; hogy olt is lássák tanítványaid a' csudá
kat, meIlyeket cselekszel. l\Iert a' ki nagy hírt , nevet ld-
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ván magának szerezní., az rejtekben semmit sem cselek
szik. Ha illyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a'
világnak. l\lert atyjafiai sem hivének benne. Felele nekik
Jézus: A' nekem alkalmatos idő még nincs jelen; de ti
neklek minden idö alkalmatos. Titeket 'gyülölnl nincs oka
a' világnak; engem p.edig gyülöl: mert én bizonyságot le
szek felöle, hogy cselekedetei gonoszak. Ti menjetek föl
ezen linnepre; én most még föl nem megyek ezen ün
nepre: mert az én időm még bé nem teljesedék. Ezeket
mondván nekik, Galileában marada. Miután pedig atyjafiai
fölmentek volna, akkor ö is fölment az ünnepre; de nem
nyilván, hanem mint egy titkon. A' zsidók tehát keresék öt
az ünnepen, és tudakozódtak felöle, mondván: Hol van
amaz? És sokféle beszéd támada róla a' nép közt. Mert
némellyek ugyan azt mondák, hogy jó ember; mások el
lenben azt állították, hogy nem; hanem ámitja a' népet.
l\lindazonáltal senki sem szóla felőle nyilván, a' zsi
dóktóli félelem miatt.

l\'Iég Jézus' testvérei , azaz: rokonai sem hittek isteni kül
detésében. Azérl mondák neld: ha igazán csudalévő vagy, mu
tnsd meg magodat Jerusalemben a' főtanács elött , melly lettei
det meg tudja ítélni , és megrnondandja nekünk, hanyadán va
gyunk. Erre ö felelé: Az én időm nem jött még el; a' ti időtök
pedig mindig jelen van; azaz: mivel a' vilnggal tartotok , mivel
olly hitetlenek yngyloli, mint nz , nincs okotok félni töle , 's
hcmulalhaljúlok magntokat neki , midön akarjátok ; de utánam
leselkedik a' világ; mert nem tartok vele, 's azért alkalmas
idöre kell várnom , mellyhen magamat hemutassam. Igy van ez
még ma is: ld a' gonoszokkal tart , nem kell tülök félnie; de ki

: velölt nem' tart , azt becsmérlik és üldözik ; és az illyennek nagy
okossággal kell élnie, ha az alkalmas idöpontot, mellyben nekik
használhat, ellaláini , vagy lőreiket kikerülni akarja. Azonban
boldogok, kik az igazságért uldöztetnek, mert övék a' mennyek'
országa. (l\'ldl. 5, 10,)

Az eg)'hlíz' kÖllrörgése.

Adj nekünk Urnm! sznlgálnlodban átlhatatosságot , hogy
g),llrnpoojék napjaiukbun népednek érdeme és szúma. A' mi
urunk Jézus Kriszlus állal, 'stb.
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Böjt' ötödik vasárnapja utáni szerdán.

Leczke. (lll. Mózes' 19, 1. 2. 11-19.)

Ama' napokban szóla az Ur Mózesnek, mondván: Szólj
Izrael' fiainak egész gyülekezetéhez , és mondd nekik: szentek
legyetek, mivel én Jehova, a' ti Istenetek szent vagyole Ne
lopjatok ; ne hazudjatok ; se meg ne csalja egyik-a' másikat. Ne
esküdjél hamisan az én nevemre; meg ne szentségtelenitsed az én
nevemet. Én vagyok Jehova. Ne kövess el igazságtalanságot
embertársadon ; sem erőszukkal ne nyomjad el őtet. Ne tartóztasd
magadnál reggelig a' napszámos' bérét. Ne mondj gonoszat a' si
ketnek ; gáncsot se vess a' vak' elejébe : hanem féljed a' te ura
dat Istenedet; mert én Jehova vagyok. Ne kövess el az itélet
ben igazságtalanságot; ne nézd a' szegénynek személyét, sem a'
hatalmasra ne tekints; igazságot itélj felebarátodnak. Ne légy rá
galmazó, sem árulkodó a' te néped közt. Ne állj föl vádoskod
ni embertársad' vére ellen. Én Jehova vagyok. Ne gyülöld szi
vedben felebarátodat, hanem bátran fedd meg öt: hogy ne le
gyen hünöd míatta. Ne légy bosszuálló; haragot se tarts nem
zettársaid ellen. Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat. Én
Jehova vagyok. Tartsátok meg rendeleteimet; mert én vagyok
a' ti Uratok Istenetek.

B u z d u l a t. Oh kegyes Jézus! ki magad mondád, hogy
nélküled mit sem tehetünk, add nekünk a' te kegyelmedet:
hogy elég erösek legyünk, e' parancsokat mindenkor hiven be
tölteni, 's a' te utaid ról soha el nem térni. Amen.

Evangelfom. (Sz. János' tO, 22-3S.)

Az idöben a' templom' szentelésének ünnepe volt Je
rusalemben , és tél vala. És Jézus a' templomban, a' Sa
lomon' tornáczában járkála. Körülvevék azért öt a' zsidók,
és mondák neki: iUeddig tartod lelkünket függöben ? Ha
te vagy Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Felele ne
kik Jézus: i\fár megmondottam nektek; de nem hiszitek.
A' cselekedetek, mellyeket én cselekszem Atyám' nevében,

21
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azok tesznek bizonyságot rólam. De li nem hisztek: mert
nem vagytok az én juhaim közül, A' mint mondottam nek
tek: Az én juhaim hallgatják az ~n szavaimat, és én ismerem
öket, és ök követnek engem. Es én örök életet adok ne
kik; és soha el nem vesznek, és senki sem ragadja kiazo
kat kezemből. Atyám, ki azokat nekem adta, mindeneknél
hatalmasabb; és senki sem ragadhatja ki azokat Atyám'kezé
ből. Én és az Atya egy vagyunk. ~legint köveket ragadá
nak azért a' zsidók, hogy öt megköveznék. Felele nekik Jé
zus: Sok jó cselekedeteket mutattam nektek Atyámtól; azok
közül mellyik cselekedetért köveztek meg engem? Felelé
nek neki a' zsidók: Jó cselekedet miatt nem kövezünkmeg
téged, hanem a' káromlásért; mivel te ember lévén, ma
gadat Istenné teszed. Felele nekik Jézus: Nincs-e meg
irva a' ti törvényetekben: én mondoltam, Istenek vagy
tok. Ha azok mondattak Isteneknek, kikhez az Isten' igéje
intézteték , és meg nem vettethetik az irás: rólam, kit az
Atya megszentelt , 's e' világra küldött, mondhatjátok-e ti,
hogy: káromkodol? mínthogy azt mondottam: Isten' fia
vagyok. Ha nem munkálom Atyám' cselekedeteit, ne hi
gyetek nekem. Ha pedig azokat munkálom , és ha nekem
nem hisztek, a' cselekedeteknek higyetek ; hogy megis
merjétek , és higyétek : hogy az Atya én bennem van, és
én az Atyában vagyok.

1\1 a g y a r á z n t. Ezen evangeliomban azt mondja Jézus
a' zsidóknak, hogy ha már szavaiért nem hisznek benne, higyenek
legalább cselekedeteiért. De ök nem juhai közül valók , azaz:
nincs készségök a' hitre; azért nem hallgatjál, szavát ~ és azt
nem követik. De nem is nyerendtk el a' kegyelmet ~ és dicsö
séget, mellyet ö és Aty.ia~ övéiknek e' földön és mennyben adand
nak. Erre ismét Istensége felöl szöl , mondvan, hogy Atyja ne
ld legfönségesebb, vagyis isteni természetet és lényeget adott,
következőleg ö egy az Atyával. E' beszédre a' zsidók köveket
ragadtak, hogy őt megkövezzék. - Igy van ez a' lntetlenekkel I
Mi őket az igazság' ismeretére vezethetné , és megmenlhetné ,
az még inkább megkeményiti ; mivel a' hitellenség a' romlott ~ 's
a' hitre semmi készséggel sem biró szivben lakik, Óvakodjunk
azért minden büntöl, nehogy ralnket is megromlott szivünk hi-
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tetlenségre csáhitson , 's most, és az örökkévalóságban elvesz
szünk.

Az egyház' köny6rgése.

lUindenhat6 Isten! ballgasd meg könyörgésünket, és ve
tünk ~ kiknek hizodalrnat adtál, szeretetedben remélhetni , érez
tesd kegyesen szekott irgalmadat. A' mi urunk Jézus Krisztus
által, 'stb.

Böjt' ötödik vasárnapja utáni csütörtökön.

Leczke. (Dániel profét. 3, 34-45.)

Ama' napokban imádkozék Azariás az Istenhez, mondván:
Kérünk, hogy ne adj, legaláhb a' te nevedért, minket örökre
ellenségeinknek martalékul, és ne bontsd föl szövetségedet. Ne
vond vissza tőlünk irgalmadat, Ábrahámért, a' te kedvesedért ,
Izsákért, a' te szolgádért, és Izraelért, a' te szeutedért ; kiknek
szölván megigérted, hogy maradékukat megsokasitod , mint az
égen fénylő csillagokat, és a' tenger' partján heverő fövényt.
Ámde Uram! annyira megkevesedtünk , hogy minden egyéb
nemzeteknél kisebb számmal vagyunk , és most az egész föld'
lakói elött lealáztatva nyögünk huneinkért. Nincs jelen idöben
fejedelmünk, hadvezetönk , profétánk; nincs épen égö, eledeli,
hálaadó és jó illalu áldozatunk; nincs helyünk zsengéink' bemutatá
sára, bogy megnyerhetnök a' te irgalmadat! De fogadj ujra kegyel
medbe mínket, mint most már töredelmes szivüeket, és megalázó
dott lelküeket. lUintha kosokból, tulkokbólés ezer kövér bárányból
álló egészen elégö áldozatot mutatnánk be: ugy legyen mostszi
ned előtt kedves ezen áldozatunk; mivel a' te benned bizók meg
nem szégyenülnek. Követünk téged most egész szivvel; fé
lünk tégedet, és keressük szinedet. Ne szégyenits meg tovább
is minket; hanem cselekedjél velünk a' te kegyességed és
irgalmasságod' sokasága szerint. lUents ki minket , mint haj
dan csudákat cselekedtél, és dicsöitsed, Uram I a' te neve
det; hogy szégyenüljenek meg mindazok, a' kik gonoszul
bánnak szolgáiddal; és a' te mlndenhatösagod állal megsze-
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gyeníttetvén , töressék össze hatalmuk. Hogy tudják meg,

hogy te vagy egyedül Ur, egyedül Isten, liinek dicsösége
kiterjed az egész földre, a' mi Urunk Istenünk,

M a g y a r á z a t. Nabukodonozor egy al'any szobrot ké
sziltetett (melly valószinüleg Bél bálványt ábrázolta), és meg
parancsolá, hogy míhelyt hallani fogják a' trombiták' 'stb. har
sogását, azonnal mindenki boruljon le 's imádja azt. Minthogy
pedig ezt három zsidó férfi megtenni vonakodott , föladatván a' ki
rálynál, ennek parancsolatára tüzes kemenczébe vettettek: mi
a' kaldeusoknál rendes halálbüntetés volt. De a' három férfi fel
's alá járkált a' lángok közt , dicsérvén Istent; Azariás pedig
imádkozott az Urhoz, hogy Abrahám, Izsák, és Jákob végett
könyörüljön népén, és szabadítsa ki ellenségei' kezéből. Kövessük
mi is e' három férfi' példáját, 's valamint ök, ugy mi se engedjük
a' világ' hármelly hatalma állal is magunkat arra hiratní , hogy
valamit hiLünk ellen cselekedjünk ; és szükségeinkben kiáltsunk
az Urhoz, mint Azariás: hogy az előtte kedves szentjeiért kö
nyörüljön rajtunk ,és szabaditson meg minden nyomorunkből.

(Ali evangellomot lásd e' könyv' második részében sz, ltlagdolna'
ünnepén,)

Az egyhiz' könyörgése.

Légy irgalmas, kérünk téged ur Isten! a' te népednek:
hogy megvetvén. a' mi neked nem tetszik, inkább a' te paran
csolatidnak teljesítésében gyönyörködjék. A' mi urunk Jézus
Krisztus által, 'stb.

Böjt' ötödik vasáruapja utáni pénteken.

Leezke. (Jeremiás profét. 17, 13-18)

Ama' napokhan szőla Jeremiás: Uram! Izrael' reménysé

ge, megszégyenülnek mindnvájau , a' kik téged elhagynak,
és a' kik eltávoznak tőled, a' földre iratnak; mivel az Urat,

az élő vizek' lmtfejét elhagyták. Uram! gyógyits meg engem,

és meggyógyulok; szabadils meg engem, és megszabadulok ;

mert te vagy az én dicséretem. Ime azok azt mondják neltem ;
Hol az Ur' igéje? hadd jőjön hát. Én pedig téged, mint pász
toromat, nem késedelmeskedtem követni; nem is kivántam a'
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szerencsétlenség' napjait. Te tudod, hogya' mi kijött aja
kimból, az szined elölt jó volt. Ne légy félelemre nekem, te!
reményem a' nyomoruság' napján. Szégyenüljenek meg, a' kik
üldöznek engem; és ne szégyenüljek meg én; böduljannk meg
a' félelem miatt ök, és ne bóduljak meg én; hozd rájok a'
nyomoruság' napját, és rontsd meg öket kétszeres romlással.

T a n II I s á g. Egyedül Istenben találjuk föl üdvünket! Ki
az Istent elhagyja, 's igéjét kigunyolja, az meg fog szégyenül
ni ; hasonló az a' homokba irt iráshoz , mellyet egy szélroham
elragad, ugy hogy nem marad legkisebb nyoma is. Igy az isten
telen; de egészen máskép van a' jámborral : ld segítségét Is
tenben keresi. Az ipség' napján az ur Isten az ü reménye; ki öt
meg is szabadítja. O még inkább csak annál tisztultabban jön ld
valamennyí szenvedései- és bajaiból ~ 's napról-napra méltóbbú
válik, a' minden jó' és boldogság' forrásával végképen egye
sülhetni,

Evangeliom. (Sz. János' H, 47-54,)

Az időben egybegyüjlék a' főpapok és farizeusok fl'

tanácsot ~ és mondák: Mi tevők legyünk? mivel ez az em
ber sok csudákat lesz? Ha igy hagyjuk őt, eljönnek a' 1'0

maiak, 'S elfoglalják tartomanyunkat és nemzetünket. Egy
pedig közülök , névre Kaifüs , ki abban az esztendőben

főpap vala, mondá nekik: Ti semmit sem tudtok; meg sem
gondoljatok . hogy hasznosabb nekünk, hogy egy ember
haljon meg a' nemzetért, minisem hogy az egész nemzet
elveszszen. Ezt pedig nem magától mondá; hanem azon
esztendőbeli főpap levén ~ jövendölé, hogy Jézus meg
fogna halni a' népért. Es nem csak a' zsidó népért, ha
nem hogy az Isten' fiait, a' kik elszéledve valának ~ egy
begyüjtené. Azon naptól fogva tehát közértelemmel el lőn
köztük határozva, hogy megölnék őtet. Jézus azért már
nem jára nyilván a' zsidók közt ~ hanem elméne onnét a'
pusztaság mellett fekvő tartományba, Efraim nevu város
ba, 's ou lakék tanitvényival.

lU II g Y II r á z II t. A' főpapok és farizeusok Jézust min:
den áron elveszteni akarván , tanácsba gyültek ~ mellyhen Kal-
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fás azon nevezetes nyilatkozatot tette, miszerintjobb, ha egy em
ber hal meg a' népért, mintsem az egész nép elveszszen. Ezzel
Ö, a' SzenIlélek' vezérlete alatt, de öntudatlanul és akarata el
len, azon nagy titkot mondá ki: hogy Krisztus' halála által mín
den ember megszabadiltatik, és nem csak a' zsidók, hanem a'
pogányok is az Isten' országába fognak gyüjtetni. Igy intéz Is
ten mindent tervei szerint; megszégyeniti az emberek' bölcse
ségét, és kényszeriti öket, aliaratuk ellen is bölcs, szent és ke
gyes ezéíjainak létesitését elösegiteni. De jaj annak, kit neki
erre kényszeritenie kell; itélet alá fog az esni, és tettei szerint
jutalmaztatni.

Az egyház könyörgése.

Kérünk téged mindenható Isten! engedd, hogy mi, kik
oltalmad' kegyelmét keressük, minden rossztól menten, te ne
ked nyugodt lélekkel szolgálhassunk. A' mi urunk Jézus Krisz
tus által, 'stb.

Böjt' ötödik vasárnapja utáni szombaton.

Leczke. (Jeremiás profét. iS, i8-23.)

Ama' napokban szólának egymás közt a' gonosz zsidók,
mondván: Jertek, és készltsünk (az igaz ellen) tervet: mert
nem veszhet el a' papoknál a' törvény, sem a' bölcseknél a' jó
tanács, sem pedig a' prófétáknál a' ldnyilatkoztatás. Jertek I
verjük meg öt nyelvvel, és ne figyelmezzünk beszédeire. Fi
gyelmezz rám te UramI és halljad ellenkezöim' beszédit. Vall
jon a' jóért roszszal kell-e fizetni, hogy nekem vermet ásnak?
Emlékezzél, hogy szined előtt álltam, javukért szólottam, és
haragodat róluk elháritani ígyekestem. Azért add fiaikat az éh
ségnek , öket pedig a' fegyvernek martalékul; legyenek felesé
geik magzat nélkül és özvegyek: férjeik megöletvén, és ifjaik
fegyver által veszvén el a' harczban. Kiállás fog hallatszani hé
zaikból, midőn hirtelen rájok hozod az ellenséges sereget: 
mert vermet ástak, hogy megfogjanak engem, és tőrt vetettek
lábaimnak. Te pedig Uram! tudod minden gyilkos törekvései
ket ellenem; ne bocsásd meg nekik az ö gonoszságukat; ne ke-
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gyelmezz meg hamisságuknak , 's ne törüld le szined elölt bün
jöket; roskadjanak össze a' te szemeid elölt, és cselekedjél ve
lök haragod szerint , te a' mi Urunk és Istenünk.

M a g y a r á z a t. Ezen leczkében Jeremiás ellenségei
ellen panaszolkodik, a' kik mondják: Nekünk nincs szükségünk
Jeremiásra; vannak még törvénytudó papjaink, vannak jó ta
nácsadók a' mi hölcseink közt , és Isten' igéjét hirdelők profé
táink közt (ők a' hamis profétakat érlelték, kik akaratjol, sze
rínt szólának): azért verjük meg Jeremiást nyelvvel, aznz : rá
galmazzuk a' király elölt, hogy megölettessék. Igya' zsidók;
Jeremiás pedig Istenhez folyamodik, hogy szabaditsa meg öt; a'
népet pedig, melly neki jót roszszal viszonoz, büntesse meg,
és adja ellenségének Nabukodonozornak kezébe: hogy igazság
talanságát belátva, magát megjobbitsa, Az egyház o' szenvedő
Jeremiást, mint Kriszlus' elöképét, ellenségeit pedig mint Krisz
tus' ellenségeinek előképét tekinti. Mi is oka annak, hogy ezen
leczkét ma olvastatja.

Evangeliom. (S:.. János' 12, 10-36.)

Az időben elvégzék a' papi fejedelmek, hogy Lázárt
is megöljék; mivel ö miatta sokan jövének oda a' zsidók
közül , és hisznek vala Jézusban. Más nap pedig a' nagy
sokaság, melly az ünnepre megjelenék ~ hallván Jézusnak
Jerusalembe jövetelét, pálmaágakat vőn és elejébe méne ,
kiáltván: Hosanna! áldott, ki az Ur' nevében jön, Izrael'
királya! És egy szamár' vemhét találván, felüle rá; mint
irva vagyon: Ne félj Sion' leánya! Ime a' le királyod jön,
ülvén a' szamár' vemhén. Ezeket elöbb az ö tanitvánvai
nem értették; hanem mlutan megdicsöitteték Jézus, akkor
megemlékezének, hogy azok felöle iratlak , 's ugyanazért
cselekedték ezt véle. Az öt kisérö nép pedig bizonyságot
tön róla, hogy ö az, a' ki Lázárt kiszóIitá a' koporsóból,
és feltámasztá a' halálból. Annakokáért ki is ment elejébe
a' sokaság; mert hallá, hogy ezen csudát ö cselekedte lé
gyen. A' farizeusok azért mondák egymás közt : Látjá
tok-e, hogy haszontalan minden törekedésünk ? Ime a' vi
lág mind utána indul. Valának pedig némelly görögök azok
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közt , kik· fölmentek, hog)' Istent imádnák az ünnepen.
Ezek tehát Fülöphöz járulának, ki Galileának Betszaidavá
rosából vala, kérvén öt: Uram! akarnók Jézust látni. El
méne Fülöp, és megmondá Andrásnak; András ismét Fü
löppel együtt megjelenték Jézusnak. Jézus pedig felele
nekik: Eljött az óra, hogy az ember' fia megdicsöittes
sék. Bizony-bizony mondom nektek, ha a' földbe vetett
búzaszem meg nem hal, csak magában marad; de ha meg
hal, sok gyümölcsöt hoz. A' ki életét szereti , az azt el
veszti; a' ki pedig életét gyülöIi e' világon, az azt meg
örzi az örökkévalóságra. Ha ki" nekem szolgál , engem kö
vessen; és a' hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is:
azt pedig, a' ki nekem szolgáland, megliszteli az én
Atyám. Megháborodék most az én lelkem, és mit szóljak?
Atyám! szabadits ki engem ez órából. Azonban épen azért
jövök ez órában. Atyám! dicsőitsd meg a' le nevedet.
Szózat jöve azért az égből: Megdicsőilettem, és ismétmeg
dícsöitendem. Az ott álló, 's ezt halló sereg azért mondá ,
hogy mennydörgés történt légyen; mások pedig mondák:
Angyal szélott neki. Felele Jézus, és mondá: Nem én
miattam lőn e' szózat , hanem ti nilattatok. l\'Iost hajtatik
végre az itélet e' világ fölött; most vettetik ki e' világ' fe
jedelme. 'S én ha fölmagasztaltatom a' földről, mindene
ket magamhoz vonzok. Ezt pedig mondá , jelentvén, mine
mü halállal fogna meghalni. Felele neki a' sereg: Mi azt
hallók a' törvényből, hogy Krisztus míndörökké megma
rad; tehát miképen mondhatod le, hogy szükség az em
ber' fiának fölmagasztaltalnia ? Ki ez az ember' fia? Mondá
tehát nekik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a' vi
lágosság. Járjatok, mig világosságtok van, hogya' se
tétség el ne lepjen titeket; mert a' ki setétben jár, nem
tudja, hová megy. Mig világosságtok van, higyetek a' vi
lágosságban, hogya' világosság' fiai legyetek. Ezeket
szólá Jézus, és eltávozván, elrejté magát előttük.

M a g y a r á z a t. Azon körülmény, hogy pogányok jö
vének öt hallgatni, alkalmat adott Jézusnak halála' közelléte és
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szüksége felöl szölní , 's ezzel intéseket kapcsoini össze, hogy
higyenek benne, mint a' világ' világosságában. Azt mondja
Krisztus: Eljött az óra, hogy az ember' fia megdicsőíttessék;
azaz: itt az idő, hogy halálom últal bemenjek a' dicsőségbe; és
nem csak a' zsídök--, hanem a' pogányoktől is Messiásnak is
mertessem el. Meg kell halnom, hogy az emberek' megváltását
eszközöljem j valamint a' buzaszemnek is meg kell halnia, hogy
gyümölcsöt hozzon. Azonban mindennek , a' ki lelkét az örök
életre meg akarja szabadilni, gyülölnle kell magát e' földön, az
az: el kell temetnie magában a' vétkes embert minden kivánsá
gaival , mint én testemet valódi halálnak adandom által. Csak
ugy lesz az én tanilványommá, 's hozzám a' halál' czéljára nézve
hasonlóvá; 's azért meg is fog bennem, és velem dícsöittetni.
Midőn Jézus megdicsöíttetésért könyörgött Atyjához, imádságára
szó hallatszott az égbül, mellyet néhányan Isten' szavának , má
sok angyali szózatnak, ismét mások természetes mennydörgés
nek tartottak. Tanuld meg ebből, hogy Isten' szavát azon mér
tékben halljuk és értjük, a' mellyben arra fogékonyak vagyunk.
A' szózat, mond aranyszáju sz. János, tiszta volt ugyan, és
határozott; de a' nehezen hallók és érzéldleg gondolkosok előtt
az olly sebesen eltünt , hogg csupán hangja maradt fönt - Vé
gül Jézus a' zsidókat arra hívja föl, hogy higyenek benne j ne
hogya' setétség ellepje öket , azaz: nehogy gyümölcstelenül
muljék el rájok nézve a' világosság' és kegyelem' ideje, 's az
után hasztalanul sóvárogjanak segedelem után. Bűnös! kövesd
te is ez intést; mert ld tudja, valljon átalkodottságod miatt nem
fog-e Isten rövid idő mulva elhagyni? Térj meg tehát, mig vi
lágit az ő kegyelmének világa, hogy meg ne előzzön a' romlás.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged ur Isten! oltalmazd mindenhatóságoddal es
deklő népedet, és oktasd kegyelmesen a' megtisztultat, hogya'
jelen vigasztalás által a' jövendó jókra előkészittessék. A' mi
urunk Jézus Krisztus által , 'stb.

OKTATÁS VIRÁG-VASÁRNAPRA.

Miért nevez.tetik e' vasárnap Virág-vasárnapnak?
Mivel ekkor már kifejlik a' természet, és virágokkal kezd

ékeskedni; 's mivel virágos barkákát és p ú I ma - á g a k a t vi
szünk a' templomba. Miért más nyelveken, különösen az egyhá-
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zén, .Pálma-vasérnap'<nak is neveztetik; t-ör: Mivel az egy
ház ma Jézus' Jerusalembe történt dicsőséges bemenetelének
emléknapját ünnepli, hol az Ur az ájtatos néptől p á l ma-ágak
kal fogadtaték. (Mát. 21. f.) 2-or: Mivel épen ezért, az egyház'
szokása szerint, megszentelt p ál má lika I vagy barkakkal ün
nepélyes körmenet tartatik nálunk is.

Mi czélra szentelik meg a' barkákat?
1-ör: HOlrY a' kik azokat ájtatosan hordozzák, Istentől

testi és lelki oltalmat nyerjenek. 2-or: Hogy azok, a' kiknek
házailiba vitetnek , Isten' áldását vegyéli , minden viszontag
ságtóI mentek legyenek, és minden időben lsten' keze által vé
dessenek. 3-or: Hogy elísmerjük , miszerint Isten a' lelketlen
tárgyak által is üdvösségünk' munkálását akarja jelenteni, 's
megértsük a' Jézus' Jerusalembe lelt titokteljes bemenetelé
nek értelmét, mellynél a' pálmák a' halál' fejedelme fölötti győ
zedelemnek jelképeül, az olajfaágak pedig a' lelki kenet' ez ut
tali föltüntének bizonyságául szelgáltak. Továbbá, hogy Isten
től azon kegyelmet is kérjük, miszerint Jézus Krisztus által
a' halál' országa fölölt diadalmaskodhassunk , 's ez által mél
tók legyünk, az ö föltámadásában is részt vehetni. 4-er: Hogy
magunkat eltökéljük , Krisztusban rokoninkkal egyesülten, az
Ur' elejébe menésre; nem annyira pálmák-, mint inkább jócse
leliedetekkel , és neki nem ruháink' kiterltése , hanem a' hit ál
tal, 's minden illetlenség' és botrány' elhárításával utat készile
ni : hogy igy tetteink istenesek legyenek, az Ur' nyomdokait
kövessük, és méltök legyünk egykor urna' mennyei Jerusalem
be fölvéletni. (Romai misekönyv szerint.)

Az egyház, hogy bennünk a' szenvedö Üdvözitöirént részvétet
gerjeszszen, Krisztus' személyében panasz-szavakkal esd a' mi
s e kezd e tben: (Zsolt. 21.) "Uram ne vond mega' te segedelme
det lölem; siess oltalmazásomra! Szabadils meg az oroszlán' szájá
ból, 's a' vadbikák' szarvaitól ments meg. Istenem I Istenem! teliints
rám! l\Iiérthagyál el engem? Szabadulásomtól messze távolitanak
az én vétkeim" (t. i. a' mellyekérti elégtételt magamra vállaltam).

Az egyház' könyörgése.

Mindenhat6 örök Isten I ld Üdvözitönket, hogy az emberi
nemnek az alázatosság' követendö példáját adjad, testet fölven
ni, 's a' kereszthalált szenvedni engedted add kegyelmesen,
hogy héketürését követhessük , és föltámadásában részt vehes
sünk, A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.
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Leczke. (Ss, Pálnak Filippibel. irt le", 2, 5 - iL)

Atyámfiai I azon érzés legyen ti bennetek, melIy vala
Krisztus Jézusban; ki isteni természettel birván, nem raga
domány gyanánt tekinté Istenneli egyenlöségét; de mégis el
rejté önmivoltát, és szolgai természetet vévén magára, ha
sonlatossá lőn az emberekhez, és külsö ábrázatjában ugy ta
láltaték, mint ember. Megalázá önmagát, és engedelmes lőn a'
halálig, még pedig a' keresztfának haláláig, Annakokáért az
Isten is fölmagasztalá öt, és olly nevet ajándékoza neki , melly
minden névnek fölötte vagyon: hogy Jézus' nevére minden
térd meghajoljon, mennyben, földön, és föld alatt; és min
den nyelv vallást tegyen a' felől, hogy Jézus Krisztus légyen
az Ur az Atya Istennek dicsőségére,

T ft n u l s á g. Isten' egyháza kivánja, hogy, nevezelesen
ez időben, akkép érezzünk, mint Krisztus; ki ámbátor Islen
vala, 's az Istenneli egyenlőséget nem kellett ragadománynak
néznie, (mint ez a' sátánnal és emberekkel történik, ha Isten
nel egyenlők akarnak lenni,) mégis az alázatosságot és enge
delmességet olly igen szereté, hogy magát minden dicsőségtől
megfosztván, szolgaí alakot vőn föl, 's ezzel magát mintegy meg
semmisítette, és engedelmes lön halálig, még pedig egészen a'
gyalázatos kereszthalálig; miért is őt Atyja olly igen föl is ma
gasztalta, 's mindenek' Urává telte. Alázd meg tehát magadat
Krisstussal , és örömest engedelmeskedjél Istennek, az egy
háznak, és előljáróidnak : hogy te is egykor ő vele fölmagasz
taltassál.

F o h á s z. Oh vajha ugy éreznék , mint te, Jézusom I ki
magadat olly igen megaláztad, és egész a' gyalázatteljes ke
reszthalálig engedelmes voltál! Valljon nem a' legszenvedhetle
nebb , és büntetésre legméltóbb gög-e, ha én, a' földnek fér
ge, magamat kevélyen fölemelem, mig' a' végtelen fölség ma
gát annyira megalázta? Oh MegváJtóm I kérlek a' te halálod ál
tal, adj hozzá kegyelmet, hogyezentul igazán kövesselek az
alázatosságban.

Mis.~ alatt, evangeliom helyett az ugy nevezett .Passio",
vagy az Udvösítö' kinszenvedésének története olvastatik, Máté'
26- és 27-dik fejezete szerint (alább Nagy-pénteken ugyanaz
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előkerülend a' négy evangelista' közmegegyezése . szerint) ;
mel1ynél sem tömjén, sem gyertyák nem használtatnak , sem
.Domínus vobíscum' nom mondatik . jelül, hogy Jézus, a' világ'
világossága, a' halál által tőlünk elvétetett: mi által, mint tud
juk, az apostolok' és tanítványok' hite, szeretete és áhitata is
meg lőn ingatva, és csaknem eloltatott. Midön a' szenvedés'
történetének olvasásában a' pap e' szavalihoz ér: "meghajtá fe
jét, és kiadá lelkét!" az egész hivö néppel együtt térdre borul,
Jézus' halálának, melly által megváltásunk végbevitetett , nagy
titkáról elmélkedendö , és Istennek azért egész szivböl hálákat
adandó.

(Barka-szenteléskor a' pap köretkezű Evangeliom-ot olvas:
sz. lJláté' 21, 1-9.)

Az időben, midőn Jézus tanítvanyalval Jerusalemhez
közelitelt , és Bethfagéba jött volna, az Olajfák' hegyéhez,
elkülde két tanitványt , mondván nekik: Menjetek a'
nektek által-ellenben fekvő helységbe, és mingyárt találtok
egy megkötött nőstény szamarat" és vele a' vemhét: oldjátok
el, és vezessétek ide nékem. Es ha valaki nektek valamit
mondand , azt feleljélek , hogy az Urnak ezekre szüksége
van, és mingyárt elbocsátja. Ez pedig mind azért lőn,
hogy beteljesedjék, a' mi megmondatott a' proféta által ez
igékkel: Mondjátok meg Sion' leányának : ime! a' te kirá
lyod jön szeliden , szamár' hátán, és a' teherhordozónak
vemhén ülve. Elmenvén pedig a' tanltvanyok, akkép cse
lekedének, a' mint megparancsolá nekik Jézus. És elhozák
a' szamarat, és vemhét, 's rájok teríték ruháikat, és ötet
felültették. Felette szamos nép pedig beterité köntöseivel
az utal; mások pedig ágakat vágának a' fákról; és elhinték
az uton. A' seregek pedig, mellyek előzik és követik vala,
kiáltának, mondván: Hosanna Dávid fiának ! áldott, a' ki
jön az Ur' nevében. Hosanna a' magasságban !

Miért vonult Jézus olly ünnepélyesen Jerusalembe ?
1) Hogy megmutassa, mikép ö n' zsidóknak azon Messi

ása és királya, kiröl Zakhariás próféta megjövendölte, hogy
illy ünnepélyesen vonulaud Jerusalembe. 2) Hogy magát ollya
nul mutassa be, ki a' sátánt meggyözendí , 's minket Istennel
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kiengesztelend ; miért is nem harczi ménen , hanem szamár'
vemhén ülve, alázatosságban, és szegénységben vonul Jeru
salembe ; magát ekképen a' békeség' fejedelmeül ismertetvén
meg. 3) Hogy igy az irástudók- és farizeusokat ~ 's az egész
zsidó népet, a' legünnepélyesebben és félreismerhetlenül ~ a'
benne hívésre fölhívja: hogy ~ ha még most sem hinnének
neki, többé magokat semmivel se menthessék,

ltliért ment a' nép K1'iszt'Us elejébe pálmaágakkal?

Ez Isten' sugallatából törlént ~ hogy általa megmutattatnék,
miszerint Krisztus, mint a' halál" ördög' és pokol' meggyözöje,
az embereknek Istennel ~ önmaguk- és embertársaikkal békét
szerzend , és nekik a' mennyeí Jerusalemet megnyitandja ; mi
vel a' pálma gyözedelem' és béke' jele. Hol azonban a' világ'
állhatatlanságát és változékonyságát is nagyon meg tanulhatjuk
ismerni; mert épen azok, kik csak imént pálmákkal mentek
Krisztus elejébe 's hangoztallák: "Hosanna Dávid' fiának!" ke
vés nappal utána: .Feszitsd meg !'-et kiáltozának. Tanuld innen,
bizodalmadat egyedül Istenben, nem pedig emberekben helyezni;
's őrizkedjél egyszersmind e' népet az állhatatlanságban követni
az által ~ hogy HuSV.::l::Ol· DZ Udvözltöt örömmel fogadva, őtet
nem sokára utána büneiddel ujolag f'ölfeszitsed. (Zsidókh. 6~ 6.)

Miként kell ma a' szent meneten (processión) a' szentelt barkákkal
jelen lenniink ?

Szintolly istenes szándékkal ~ mintha az ajtatos néppel
együtt Jerusalemben mi is Krisztusnak mennénk elejébe , öt a'
világ' Üdvözitöje gyanánt imádandók. I

Mit kell e' közben numdanunk és gondolnunk?

Az ajtatos néppel mondhatjuk: "Hosanna Dávid' fiának;
hosanna a' magasságban" 'stb.; 's mellelte Istentől azon kegyel
met kérhetjük, hogy az istenesség által mi is virágozzunk a' jó
cselekedetekben , diadal.naskodjunk Krisztussal a' világ, ördög
és test fölött, 's ez által érdemeljük meg, vele együtt bemehetni
a: mennyei Jerusalembe.

J/iért zörget a' pap a' szent menet után háromszor a' templom'
ajtaján, mig azt föl nem nyifják?

Annak jeléül , hogya' mennyország az igazak előtt be volt
Krisztusig zárva, az ő halála által pedig megnyitlatolt nékik.

B u z d u l a t. Oh Jézus! örökké viruló 's gyümölcsözö
fája az életnek, Idben a' mennyei paradicsom' lakói végetlenül
gyönyörködnek, add, hogy mi is a' szerétet által mindenkor
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akkép viruljunk , mint ft' pálmák, '8 ft' jó cselekedetek' gyakor
lása által minden idöben virágozzunk és gyümölcsöszünk.

OKTATÁS A' NAGY.HÉTBÖL.

ifliért neveztetik ezen hét nagy-hétnek?

Mert Krísztus e' hélen a' legnagyobb és legszentebb mü
vet, a' bünös emberi-nem' megváltását , vitte véghez.

Mi nevezetest tön Krisztus e' hét' négy első napjaiban?

Miután Virág-vasárnapon a' nép' legnagyobb örömzaja
közt bement Jerusalemben a' templomba, 's itt még a' gyerme
kektől is illy örömkiáltásokkal üdvözöltetett: "Hosanna Dávid'
fiának": az adó- 's vevőket a' templomból kiüzte (Mát. 21,
12.); 's miután az egész napot tanítás- és betegek' gyógyifásá
val töltötte, estve tanítványaival Bethániába, egy, az Olajfák' he
gyének aljában, Jerusalemtöl egy órányira fekvö faluba tért
vissza (Márk' 11, 11.). A' következö három napon szinte föl
ment Jerusalembe , 's nappal a' templomban tanított, az éjt pe
dig mindenkor az Olajfák' hegyén töltötte (Luk. 21, 37.). Szent
beszédeiben e' napok' folyta alatt külünösen a' zsidó papokat,
irástudók- és farizeusokat igyekezett meggyözni arról, hogy Ö
valóban a' Messiás (Mát.22, 4'2.)~ és hogy öka' neki készitett halál
által, mellyet ö megjövendölt (Mát. 21,39.), súlyosanvétkeznek,
és magukra 's az egész zsidó népre végromlást hoznak; mellyet
ö a' fügefának a' kimondott átokra (Márk' 11.) bekövetkezett el
száradása , 's Jerusalem' és a' templom' pusztulásának megjö
vendölése által (Luk. 21.) világosan értésökre adott. Egyéb
iránt öket részint világos szavakkal (MáI. 23.), részint pedig
hasonlatosságok álLalOlát. 21. 22. 25.) annyira megczáfolta és
szégyeniteLte , hogy az ellene viseltetö harag- és gyülölségböl
egyhangúlag, és erősen elhatározák, őtet megölni. (Mát. 26.)
Határozatuk' végrehajtását leginkább elösegité az istentelen Ju
dás, ld őtet fukarságból 30 ezüst pénzért (a' mi pénzünkszerint
mintegy 26 frt.) a' főpapoknak eladta, '5 a' következő napon,
vagyis csütörtökön , elárulta, '5 kezeikbe szolgáItaUa. Hála
legyen neked oh Jézus! mindazért , a' mit érettünk tettél, és
szenvedtél.
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.NAGY-nÉTFÖN.

Lenke, (lsaiás pro{ét. 50,5-10.) .

Ama' napoliban mondá Isaiás (a' Messiásról): Az ur
Isten megnyitá fülemet; és én nem ellenkezem; én vissza
nem térek. Általadám testemet a' veröknek , 's arczomat az
azt szaggatóknak; nem fordilom el arczomat a' gyalázat és
pökdösés elöl. Az ur Isten megsegit engem: azért nem szégye
nülök meg; azért mint kemény kősziklát tartom oda arczo
mat, és tudom, hogy meg nem szégyenülök, Közel van az,
a' ld által megigazulok : ellenem ki tusakodik? Álljunk elö
mind egyült : kicsoda vádol be engem? Járuljon hozzám. Ime
az Ur Isten segit engem: ki az, a' ki engem kárhoztat? Ime
ők mindnyájan, mint a' ruha, megavulnak , 's a' moly meg
emészti öket. A' ki közületek féli az Urat, és hallgatja szel
gája' szavál , az setétségben és világosság nélkül járván is,
bizzék az Urban, és támaszkodjéli Istenére.

Isaiás itt látnoldjag Iírisztusról beszél, Idnek Isten megha
gyó, hogy az ernhereket rnegvállsa , és ö vissza nem tért , az
az: nem vonakodott azt teljesiteni ; hanem inkább irántunk való
szeretetből , minden szenvedést és fájdalmat szabad akarattal
viselt; 's ez által az ö 's a' mi elleneinket , a' világot, ördögöt,
hünt és halált legyözvén, bement a' maga dicsöségébe. He
lyezzük mi is hlzcdalmunkat Istenben, ha nyomort és szükséget
kell szenvednünk ; föllépen pedig, ha setétségben járunk , va
gyis ha hünökheu vagyunk. ugy ö nekünk az ö világosságát és
kegyelmét adandja , segítönk fog lenni és nem hagyand minket
szégyenben.

Evangellom. (Sz. János' i 2, i-9.)

Husvét elölt hat nappal méne Jézus Bethaníába, a'
hol meghalt vala Lázár, kit föltámasztott Jézus. Szerzének
azért ott neki vacsorál, és l\'Iárlha szolgál vala; Lázár pe
dig egyike volt az ö vele letelepülteknek. Ekkor l\Iária ve
vén egy nehezék nagy áru tiszta spikanard kenetet, azt
kiönté Jézus' lábaira, '5 hajával az Ö lábait megtörlé ; a'
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ház pedig betelék a' kenet' illatjával. Monda azért egy a'
tanítvanyal közül ~ Iskaríot Judás, Simonnak fia, ki öt el
árulandó vala: l\1iért nem adatolt el ezen kenet háromszáz
tizesen , és ára nem osztatott inkább ki a' szegények közt?
Ezt pedig monda, nem mintha a' szegényekre lett volna
neki gondja; hanem mert tolvaj volt, 's az erszény nála
levén, az abba adott pénzt 'hordozta, l\'Ionda azért Jézus:
Hagyj békét neki; ezt ö az én temetésem' idejére tartotta.
Ugyanis szegények mindenkor vannak veletek, de én
nem mindenkor leszek közöttetek. Azonban felette sokan
a' zsidók közül , megtudván ottléteiét , oda jövének, de
nem csak Jézus miatt , hanem hogy Lázárt is látnák, kit
föltámasztott a' halálból.

}\JI a g y a r á z a t. }\JIiIly különbség Mária, ld Jézus' lá
bait drága nárdus olajjal megkente, 's hajával ismét letörl é , és
Judás közt , ki a' töredelmes nőt ezen, mint ö nevezé, tékoz
lásáért megróUa! MiHy nagy }\JIária szeretete , 's milly csekély
Judásé; milly nagy ellenben pénzvágya és gyülölsége I Mind
ennek daczára Jézus öt mégis eltüri tanítványai' társaságában,
hogy neki mindig több időt 's alkalmat adjon a' bűnbánatra. Milly
hosszu türelem ez az Urtöl RZ iránt, a' ki öt el vala árulandó!
Azonban nem jut-e nekünk is ugyanazon hosszu türelem részül?
Vagy van-e közöttünk egy, de csak egy is, ki igazsággal mond
hatná magáról, hogy öl semmi bün sem terheli, 's ennél fogva
nincs is bünhánat- és javulásra szüksége? Sőt inkább nem va
gyunk-e mindannvian, suk és különféle hanyagságalnk, gyal'ló
ságaink , vétkeink és gonoszletteink miatt az Isten' büntető igaz
ságának alávelve? Nem töltélelesen igaz-e az, mit aranyszáju
sz, János mond, hogy tudnillik Istennek az egész emberi-ne
met ki kellene irtania , ha minden hunöst azonnal, és még ez élet
ben meg akarna bünteini ? Engedjük tehát magunkat Istennek
ama' nagy kegyessége és hosszu várakozása által megjavíttatni ,
hogy tőle bocsánatot nyerjünk, 's ne legyen olly Lorzasztó vé
g-ünk, mint Judásnak! Tanuljunk egyszersmind Jézusnak ezen
hosszu türelméböl , tévedő emberlársaink iránt kimélettel vi
seltetni, és öket szerétetteljes bánásmódunkkal javulásra birni.

Az egyház' kÖllyöl'gése.

Segits rajtunk Isten! mi üdvünk; és engedd, hogy öröm-
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mel üljük meg azon jótétemények' emlékünnepét, mellyek'által
minket ujonnan helyreállitani méltóztattál. A' mi urunk Jézus
Krisztus által, 'sth. .

NAGY-KEDDEN.

I.Hzke. (Jeremiás profét. H, 18-20.)

Ama' napokban mondá Jeremiás proféta: Az Ur jelenté
meg nekem, innen tudtarn meg; már ez előtt megmutatád te
nekern az ö törekedésöket. Én pedig hasonló voltam a' leö
lésre vitt szelid bárányhoz , és nem tudtam, hogy ellenem
tanácsot tsrtottak , mondván: Tegyünk (mérges) fát kenye
rébe, 's gyomláljuk öt Id az élők' földéről ; hogy neve ne
legyen többé emlékezetben. De te seregek' Ura I ki igaz biró
vagy, ki a' veséket és sziveket vizsgálod, engedd meglát
nom a' te bosszudat rajtok; mert neked ajánlom föl ügyemet,
én Uram Istenem!

M a g y a r á z a t. Valamennyi egyháztanitó megegyez
abban, hogy Jeremiás itt Krisztus' személyér viseli, 's annak
előképe. A' szavuk ennélfogva Jegközelebb ugyan Jeremiásra
vnnatkoznak , Idnek ellenei fát akarának kenyerébe tenni:
vagyis őt valamelly fának vngy növénynek forgácsával , avagy
nedvével meg akarák mérgezni; de tökéletes értelemben Jézus
Krisztusra vonutkoznak , kinek a' mennyei Atya a' zsidók' töre
kedéseit kinyllatkoztatta , és a' Id mint egy bárány, melly szá
ját föl nem nyitjn, vitetett a' kereszthalálra; mert ellenségei
mondák: .Tegyül: n' keresztet osztályrészévé , 's törüljük öt el
a' földröl." Igy sz. J ero~os. A' prófétának ellenségeire bosszut
esdö imádságát illetőleg egy más egyház-atya, szent Ágoston
megjegyzi: hogy ez jóság, nem pedig rossz akarat' jele; mert
ö elleneinek nem vesztét, hanem javulását, és az isteni igaz
ságnak a' végrei kinyilatkoztatását kivánja, hogy általa sokan
megtérjenek.

J e g y z e t. bla ismét a' kinszenvedés' története olvastatik, még
pedig lIIárk' 14- és 15-ik fejezete szerint (lásd alább Nagy-pénteken).

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! tisztitseu meg mínket irgalmad a' régi igazság
22
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talanságtól , 's tégy képesekké, hogy uj és szent teremtmé
Dyekké váljunk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

NAGY-SZERDÁN.

Leczke. (1saiás profét. 62, H.; 63, i-7.]

Igy szöl az ur Isten: Mondjátok meg Sion' leányának:
Ime jön a' te Üdvözitőd; ime a' jutalom vele van, és előtte a'
visszafizetés! Kicsoda ez, a' ki Édomból jön, Bozra felől,
vörösre festett ruhában? Ez ékes öltözetben itt, ki erejének
nagyságában jár, kicsoda? Én vagyok, a' Idnek igérete igaz,
és segitsége hatalmas. Miért vörös tehát ruhád; és öltözeted,
mint a' sajtóban taposóé? A' sajtót egyedül tapostam, és a' né
pek közül senki sem vala segítségemre. Összetapodámöket bosz
szumban; 's haragomban összetiportam öket; és akkor vérök ru
hámra fecskendezett, 's minden öltözetemet beszennyeztem. Mert
a' hoszúállásnak szivemben elhatározott napja ez, és az enyimek'
megszabaditásának esztendeje megjött. Körülteliinték , és nem
vala segitő; álmélkodám, hogy nem gyámolit senki. És meg
segitett az én karom; és haragom gyámoIilott engem. 'S ösz
szetapodám a' népeket haragomban, és busulásomban össze
tiportam öket, ugy hogya' földre kiöntetnék vérök. Emle
getni fogom az Istennek irgalmasságait , és az Urnak dicső

ségét hirdetni mindenekben, a' miket az Ur, a' mi Istenünk ,
cselekedett vélünk.

M a g y a r á z a t. E' leczkében a' proféta egy nagy
hősi ir le, ki Édomon, és a' népeken diadalmaskodott. Édom
és a' Iegyőzött népek alatt itt Isten' országának lelki ellene it kell
érteni, kik Isten' hatalma állal legyözetnek ; 's azért ez isteni
nek rajzolt hős nem lehet más, mint a' lUessiás. Senki sem se
gitett neki; ö egyedül tapoda le a' népeket, azaz . minden em
beri segély nélkül, saját erejével gyözé meg elleneit. Vérrel
festett ruhája szép; mert az isteni igazságról és kegyelemről ta
nuskodik : ki csak azért büntet, hogy jót tegyen. O bosszut
hoz és megváltást egyszersmind: bosszut az Isten' elleneinek ,
az ördögnek és gyermekeineli ; megváltást a' hünbánatra kész
búnösöknek. Azért hálákat is ád a' jótéteményekért, mellyek-
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nek az Isten' népe részesévé lett. És mi ne mondanánk-e vele
együtt hálát? Igenis, hála légyen az Atyának, ki a' Fiut ér
tünk odaadta; hála légyen a' Fiunak , ki magát értünk föláldoz
ta, váltságunkat eszközlendö. Hála legyen Üdvözitönknek mín
den sebért, mellyet értünk szenvedett , minden vércseppért ,
mellyet értünk outott ! És e' hála különösen az által nyilvánuljon ,
hogy magunkat olly népül törekedjünk bemutatni, melly szent,
és minden jönak hön hódol.

J e g y z e t. illa is olvastatik a' kínszenvedés' torténete , és pedig
Ltekács' 22- és 23-dik fejezete sserint, (Lásd alább Nagy-pénteken.)

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged ur Isten! tekints Ie kegyesen a' te családod
ra, mellyért Iind Jézus lírisztus nem vonakodott a' gyilkosok'
kezeibe adatni, 's a' kereszt kinjait elszenvedni. Ki veled él és
uralkodik 'stb.

OKTAT1\S NAGY-, VAGYIS ZÖLD-CSÜTÖRTÖKRE.

Honnan van e' név: Zöld-csütörtök?

Ezt nehéz meghatározni. Némellyek a' zsoltárnak (22, 1.)
azon szavaiból származtatják, a' hol mondatik : "Az Ur az én
pásztorom ... ö zöld ligetekbe telepitett le engem"; mások az
örökké virágzó és zöldelő Krisztustol , ld tegnap, és ma, és ötök
re ugyanaz; ismét mások a' gyümölcsök' zsengéitöl, meIlyeket
ez időben Istennek kellett fölajánlani ; még mások Luk. 23, 31
böl: "Mert ha o' zöldelő fán ezeket mivelik" 'stb., vagy onnét,
mivel ma Jézus a' Gethszemani kertbe ment ld. Legvalószinübb ,
hogy öseink c' napot azért nevezék el igy, mert azon Krisztus'
szenvedésével üdvünk föl kezde vírulni, 's mintegy zöldeIni. La
tinban az ,Urvacsora' napjának' neveztelik.

Mi nevezetest tön e' napon Jézus?

Apostolaival az utolsó Húsvétet tartotta, vagyis velök
l\lózes' törvénye szerint , egy sült hárányt evett, meIly az ö
előképe vala; 's mellvet utra készülten , tudnillik körülövezett
ágyékkal , 's kezeikben pálczát tartva, kovásztalan kenyérrel
és vad salátával evének: emlékéül annak, hogya' zsidóknak is
épen igy kellett azt Egyiptombúllelt kiköltözésök' alkalmával
enniök (II. lUúzcs' 12. fej.); és intésül , hogy mi keresztények
a' mi husvéti bárányunkat ,Iírisztus Jézust, az Ur' vacsorájában

22*



szinte körülövezell ágyékkal , azaz: a' világtóli megválásra ké
szen, kovásztalan szivvel, egyszerüen és öszintén , 's bün
bánatunk' keserü könyeivel együk. A' husvéti lakoma után az
Ur megmosá tanitványainak lábait; intvén öket, hogy hasonlólié
pen cselekedjenek ök is, azaz: épen olly alázatosak és szere
tetteljesek legyenek, mint ö; testét és vérét adta nekik a' ke
nyér' és bor' szine alatt, lelki eledel- és italul; ez által az Ol
tári-szentséget, és szent miseáldozatot szerzé ; '5 az apostolo
kat áldoz6papokká tette, megparancsolván nekik, hogy ezt az ö
emlékezetére cselekedjék. Erre utolsó beszédeit tartá (sz. Ján.
13-18. fej.), mellyekben tanitványait különösen a' szeretetre
intette, öket oktatta, bátorította, 's az elmenete fölött szomor
kodökat a' Szentlélek' megígérésével vigasztalla ; végre ugy
nevezett főpapi imádságában magáért, tanitványaíért , és min
den leendö hiveiért imádkozott; ezután pedig szokása szerint az
Olajfék' hegyére mentki: hol imádkozással, és magának az Isten'
akaratjába val6 odaengedésével , nagy halálfélelem, és véres
veríték közt megkezdte kínszenvedését , és nem sokára Judás
tól a' zsidóknak egy csókkal elárultatott. Ezek öt Annás nevü
főpaphoz vezeték, azután Kaifáshoz: hol öt aj főtanács halálra
itélte , Péter pedig megtagadta.

A' m i s e k e z d e t ez: "Nekünk pedig a' mi urunk Jé
zus Krisztus' keresztjéhen kell dicsekednünk , ki a' mi üdvünk,
életünk és föltámadásunk , 's a' ki által megváltattunk és meg
szabadittatlunk". (Gal. 6, 14.) "Könyörüljön az Isten rajtunk,
's áldjon meg minket; deritse ránk arczát, és könyörüljön raj
tunk." (Zsolt. 66, 2.)

Az egyház' könyörgése (ugyanaz Imelly Nagy-pénteken).

Leeeke. (Sz. Pálnak Korinth, irt I. lev. 11, 20-32.)

Atyámfiai I Midőn egybegyülekeztek , immár nem az Ur'
vacsoráját tartjátok. Mert kiki saját vacsoráját eszi meg elöbb,
és igy mídön némellyik még éhezik, a' másik már részeg.
Tehát nincsenek házaitok, hol külön ehettek és ihattok ? Vagy
megvetitek az Isten' szentegyházát , és csak megszégyeniteni
akarjátok azokat, kik magukkal semmit sem hoznak? Valljon
mít mondjak nektek erre? Dicsérjelek-e ebben titeket? Ebben
nem dicsérhellek. Mert én az Urtól vettem, u' mint azt elö
tökbe is terjesztém, hogy az Ur Jézus azon éjszakán, mely-
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lyen elárultaték ~ vevé a' kenyeret; és hálákat adván, meg
szegé ~ és mondá: Vegyétek ~ és egyétek; ez az én testem ~

melly érettetek rnegtöretik; ezt cselekedjétek az én emléke
zetemre. Hasonlóképen vevé a' poharat is ~ miután vacsorált
vala ~ mondván: Ez a' pohár uj szövetség az én véremben; ezt
cselekedjétek, valamennyiszer iszszátok, az én emlékezetem
re. Mert valahányszor eenditek e' kenyeret, és landjátok e'
poharat, az Urnak halálát fogjátok hirdetni, valamig eljövend.
Azokáét't valaki eendi ezen kenyeret, vagy iandja az Urnak
poharát méltatlanul : vétkezik az Urnak teste és vére ellen.
Vizsgálja tehát meg minden ember önmagát, 's csak az
után egyék e' kenyérből, és igyék e' pohárból. Mert ha
ki méHatlanul eszik ~ és iszik, az itéletet eszik és iszik
magánalt ; mivelhogy meg nem különbözteti az Urnak testét.
Ez okból vannak köztetek olly sok betegek és erőtele

nek, és el is aludtak sokan. l\'Iert ha mi magunkat megitél
nök , nem adatnék olt, hogy igy büntettessünk. Midőn pedig
hüntettetünk , az Urtól feddelünk meg: hogy e' világgal el ne
kárhoztatlassunk.

T a n u I s fi g. Az apostol iUazt mondja ~ hogy ö különös
isteni kinyilatkoztatásból tudá meg ~ mint rendelé Kriszlus az Ur'
vacsoráját ~ 's mint adá abban testét és vérét étel- és italul. A'
korinthusiak tehát gondosan őrizkedjenek, nehogy e' szent la
komát méltatlanul élvezzék; mert a' ld azt méltatlanul veszi ma
gához, az Krisztus' teste és vére ellen vétkezik, vagyis ha
sonló büntetést érdemel ahhoz, a' ki Krisztus' teste, és vére
ellen másképen vétkezett; mint Judás, ki csókjával árulta el az
"ártatlan vért"; és mint a' zsidók, kik a' Krisztuson erószakos
kodtak , öt megkötözék, arczul csapdosák 'sth., és végre ~ hogy
vére kiontassék, átadták Pilátusnak. Ennekokáért, folytatja
az apostol ~ jól megvizsgálja magát az ember, mielött e' ke
nyérből ennék, és e' kehelyből innék: nehogy itéletet egyék
és igyék magának. Pál' emez intésének azon körülmény volt
oka, hogy néhány korinthusi nem csak leli hassal ~ hanem még
ittasan is járult Krisztus Jézus' sz. leste- 's vérének vételéhez.
Ugyanez inditotta az egyházat is azon parancsolat' hozására,
melly szerint mindazoknak ~ kik a' legszentebb Oltárl-szentsé-
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get magukhoz akarják venni (a' súlyosan betegeket kivéve), éj
féltől éhgyomorral kell lenniök.

Evangelíom. (Sz. János' 13, 1-15.)

A' Husvét' ünnepe előtt, tudván Jézus, hogy bekö
vétkezék azon órája, melIyben át kellett a' világból az
At.yához mennie, midőn szerette volna övéit , kik e' vilá
gon voltak, mindvégig szerette őket. Elvégződvén tehát
a' vacsora, miután az ördög Judásnak , az Iskariot Simon'
fiának szivébe bocsátotta volna azon föltételt, hogy elárul
ná Jézust; ámbátor tudná Jézus, hogy az Atya neki min
deneket kezeibe adott, és hogy Istentől jött ki, és Isten
hez mégyen: fölkelvén mégis a' vacsorától, letevé felső
köntösét, és kendőt vévén, körülövezé magát. Azután vi
zet tölte medenczébe, 's kezdé mosni a' tanitványok' lá
hait ; megtörölgetvén a' kendővel, mellyel körül vala köt
ve. Jöve azért Simon Péterhez, a' ki mondá neki: Uram!
Le mosod-e meg az én lábaimat? Felele neki Jézus: A' mit
én cselekszem, azt te most nem érted; megérled pedig
azután. Monda neki Péter: Az én lábaimat meg nem fo
god örökké mosni. Felele neki Jézus: Ha meg nem mos
lak téged, nem lesz részed én velem. l\londa neki Simon
Péter: Uram! ugy ne csak lábaimat, hanem kezeimet és
fejemet is. Felele neki Jézus: A' ki már megmosódott,
annak egyébre nincs szüksége, hanem csak, hogy lábait.
megmossa; mivel különben egészen tiszta. Ti is tiszták
vagytok; de nem mindnyájan. Mert tudta, ki volna az,
a' ki őt elárulandá; azért rnondta: nem vagytok tiszták mind
nyájan. l\fiután tehát megmosta lábaikat, és köntösét ma
gára felölté, ismét letelepedvén , monda nekik: Ertitek-e,
mit cselekedtem nektek? Lássátok, ti engem tanítónak és
Urnak neveztek; és jól mondjátok: mert az vagyok. De
ugyanazért, ha én, Ur és tanító lévén, a' ti lábaitokat
megmostam: li is tartoztok vele, hogy egyik a' másiknak
lábait megmossa. Mert előképet mutattam nektek: hogya'
mint én cselekedtem veletek, li is akképen cselekedjetek.
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Míért mosta meg Jér.us tanítványainak lábait t
Hogy uj bizonyságát adja nekik alásatossága- és szerete

tének; hogy öket hasonlóra serkentse, 's ez állal a' következö
hittitok' elfogadására készltse ; midön egy uttal megmutatá,
hogya' ld már a' keresztség, vagy penitentziatartás' szentsége
által a' súlyosabb bünöktöl megtisztult, többé csak a' lábmosásra ,
vagyis a' föláldozó szeretetre vagyon szüksége: hogy csekélyebb
hibáitól is megrneneküljön , és az Oltári-szentség' vételére ér
deruesüljön.

Miért mossák ma meg a' lelki főpásztorokalárendeltjeiknek, va
lamint a' nagy fejedelmek tizenkét lizegénynek lábait?

Ez Krisztus' lábmosásának emlékéül történik, és figyel
meztetésül, hogy amaz áldozatkész, és önmagát odaengedö sze
retetre minden, akár fő-, akár alrendü ember köteleztetik , és
mindennek igyekeznie kell, miszerint e' kötelességét teljesítse.

lIfiért mond ma olly egyházakban, hol több áldozó-pap tlan, csak
egy pap misét , mellynél a' többi áldozik?

Miután Krisztus e' napon a' vérontásnélküli áldozatot egyedül
maga vitte véghez, 's a' jelen volt apostolokat az ö szent teste
és vérével táplálta: ennél fogva helyén van, hogy c' példát
követve, minden közönségben, az abba tartozó papok, Főnökük'
kezéből vegyék az Oltári-szentséget. Épen azért a' papol, ez
áldozatra nyakukban stolával jelennek meg, jelentőjével azon
papi méltösagnak , mellyet ma Jézus apostolainak adott, 's
mellyet a' papok azoktól örököltek.

Miért nem huzzák meg a' harangokat a' mai misétöl kezdve a'
szombatiig , és miért használnak faeszkiizöket (kereplöket) ?

1) Az egyház az ekkép beállott csend által a' Krisztus' kin
szenvedése és halálII fölötti mély szomoruságát akarja nyilváni
tani , és inteni minket , hogy azt a' csendes magunkbaszállásáltal
mintegy miis gyászoljuk meg, és erkölcsileg haljunk meg Krisztus
sal. 2) Ezzel az apostolok' hallgatagságát akarja jelenteni, kik a'
18-ik zsoltárban mintegy a' harangokkal , mellyeknek hangja az
egész földkerekségre kihat, hasonlíttatnakössze, de Jézus' halála
kor egészen elnémultak, 's a' zsidókelöl elrejtőztek. Szombaton is
mét meghuzzák a' harangokat, mert az apostolokKrisztus' föltáma
dása után (meIlyet oze' napi mise tartalmaz.) magukat ismétláttatták
's hallatták. Faeszközökkel hívja pedig az egyház a' népet e'
napokon isteni szolgálatra: 1) Alázatosságból , mint Alkuin
mondja; mennyiben e' faeszközök a' harangokkal összehason
litva, nagyon szegényesek, 2) Azért, hogy az apostoloknak u'
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zsidók általi elrémittetését jelentse. 3) Hogy minket Jézus' ke
reszt-halálára emlékeztessen, 's a' keresztfát, melly által min
den nép mennyei dicsőségre hivatik, megtisztelje.

Miért mestelenitik meg isteni-szolgála:t után az oltárokat?
Ez által jelentetik, hogy Krisztus , kínszenvedésekor mín

den diszét és alakját elvesztette, 's valamennyi ruháitól meg
fosztatott, mellyeket a' katonák egymás közt fölosztoUak; mint
ez már a' 21-dik zsoltárban megjövendöHetett: mellyet azért e'
szertartásnál imádkoznak is. Ezen kivül e' szertartás a' Jézus'
halála fölötti gyásznalt is jele, és serkentés az abbani benső
részvételre.

lJIiféle ájtatosságokat gyakorolhatunk ma?
Jézus' dicsőségére mi is megmoshatjuk tizenkét szegénynek

lábait, vagy nekik alamizsnát adhatunk. E' fölött Kriszlusnak
buzgón hálát kell adnunit , hogy az Oltári-szentséget rendelte;
azt áhitatosan magunkhoz kell vennünk, vagy legalább aláza
tosan imádnunk; továbbá valamint a' reggeli ísteni-szolgála
ton, ugya' délesti setét solozsmákon is ájtatosan jelen len
nünk, 'stb.

Mik a' setét solozsmák , és mi azok' jelentése?
Egyházi- karbeli imádságok, mellyeket a' papok e' héten

sserdán , csütörtökön, és pénteken estve gyászos szertartások
és énekek közt végeznek. Az egyház ezzel Krisztus' kinszen
vedését és halálát akarja gyászolni, 's a' hunösöket az Istenhez
való visszatérésre birni; melly végre különösen Jeremiás pro
Iétának amaz érzékenyítő , 's a' gyász- és töredelrnességre olly
hathatósan inditó siralmait használja.

lJIiért neveztetnek azok setét solozsmáknak?
Mert közönségesen esle , gyertya-világnál tartatnak; az

ért is talán, mível olly gyászosak , komorak és setétek.

lIfiért tartatnak a' solozsmák estve?
1) Mert Krisztus este fogatott el erőszakosan, mint vala

melly gyilkos, és éjjel kellett olly borzasztó sokat szenvednie.
2) Hogy ez által azon setétségre emlékeztessünk, melly Krisz
tus' fölfeszitésekor három óráig tartott. 3) Hogya' tanítványok'
sziveiben e' három napon uralkodott lelki setétséget példázza;
's 4) hogy az egyház' gyásza, (mellynek képe a' setétség ,)
nyilvánittassék.
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Mit jelent az , hogya' háromszöga tartón létJ8 tizénkét gyertya,
'. fJégre az oltáron létJök is egymás után eloltatnuk?

1) A' háromszögü tartőn lévő gyertyák az apostolokat pél
dázzák, kik Krisztust egymás után elhagyták. 2) A' gyertyák'
eloltása azon setétséget ábrázolja, melly Jézus' halálakor a'
földön elterjedt; 's a' zsidók' vakságát, kik Krisztust a' világ'
világosságaul elismerni vonakodtak , 's azért halála által az
átalkedott hitetlenségnek legnagyobb setétségébe estek.

Mit jelent az utolsó gyertya, melly égve az oltár megé rejtetik,
•s midőn mindennek oég6 van, ismét előhozatik?

Krisztust jelenti, ki halála után kis ideig ugyan a' sirban
rejtve maradt, de nem sokára onnan ismét, tulajdon erejével
elöjött , 's ez által magát ínkább , mint minden egyéb által, az
Isten' fiának, 's a' világ' világosságának lenni bizonyitotta.

J e g y z e t. A' székes-egyháza/tban ma a' keresztelendök', és
betegek' olaja, 's az ugy nevezett kegy-olaj, (chrisma) ssentcltetnek,
Adjunk hálát Istennek azon szentségek' rendeléseért • mellyelrhez e'
szent olajok használtatnak j és kérjünk töle kegyelmet, hogy azokat
méltón vehessük (öl.

OKTATÁS NAGY-PÉNTEKRE.

Miért tn rtjuk mi keresztények e' napot olly nagy tiszteletben .,

Mert Krisztus Jézus, az örök Atyának egyszülött fia, e'
napon adatolt át a' zsidók állal Pontius Pilátusnak, 's a' pogány
katonáknak; kiktől a' Jegkegyetlenebbül megostoroztatott, tövis
koszorúval megkoronáztatott , szidalmak és csufságok közt a'
nehéz kereszttel megterheltetett , a' Kálvária' hegyére vitetett,
ott két gyilkos közt , mint azok' feje 's vezére, a' legfájdal
masabb módon fölfeszittetett , és igya' szent keresztfán az em
beri-nem' megváltását keserü halálával befejezte,

J/iért szenvedett Krisztus olly igen sokat megváltásunkért?

Hogy nekünk megmutassa: 1) milly nagy rossz a' hüu ,
mellyért neki olly sok, és sulyos szenvedéseket kelle kiállnia,
hogy az isteni igazságnak eleget tegyen; 2) hogy milly nagyon
szeret minket: miután annál inkább szerét valaki mást, minél
többet tesz és szenved éretle; 's 3) milly komolyan akar éret
tünk tökéletes elégtételt adni, és m i n d e n embereket boldo
gitani. Krisztus tehát bizonyosan nem oka, ha valamelly bünös
elkárhozik; mivel ö kínszenvedése által minden hunösöket meg
váltott. - Adj hálát Krisztusnak végetlen szeretetéért; utáld a'
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hünt , mint .legnagyobb rosszat, és iparkedjél Krisztus' kin
szenvedése' érdemeinek, közremunkálásod által részesévé lenni.

Miért üljük meg Nagy-pénteken olly ünnepélyesen Krisztus' kin
szenvedésének emlékét ~

Hogy Krisztus urunknak, megváItásunkért, tartozó hálát ad
junk. E' czélra, 's e' végből , mint aranyszáju sz. János meg
jegyzi I), már sz. Pál meghagyta, hogy e' nap ünnepélyesen
megtartassék ; a' mint hogy azt a' keresztények minden időben
is a' legnagyobb ünnepélyességgel, legmélyebb gyászszal, leg
szigorubb böjttel, 's az egyházak' szorgalmas látogatásával 'stb.
megülték.

ll/iért nem üljük mi mégis a' Nagy-pénteket olly fényesen, mint a'
protestansok?

Mert szomoruságunk Krisztus' halála fölött sokkal nagyobb,
mintsern hogya' fényes ünnepély' tartására kedvünk lehetne.
Hisz' egykor maga a' nap is részt vett, elsetétedése állal az Ur' [ia
lála fölötti gyászban; hogyan ülhetnénk tehát mima vig ünnepélyt,
vagy örömnapot ? Megemléllezüllk ugyan mi is e' napon r6la,
hogy Krisztus' halála által Az örök boldogságot öröklöttük ; de
mi örömünket, és hálánkat nem birjuk máskép, mint az isteni
szolgálat , a' szent sirnak szorgalmas látogatása, és ájtatosimád
ság állal kifejezni.

ll/iért kezdödik az isteni-szolgálat két leczke' olvasásával?

Hogy megmutattassélc, miszerint Krisztus mind a' zsi
dók-, mind a' pogányoliért meghalt. E' leczkék' elseje Oseás
profétaból (6, 1 - 6.), másika lUózes' II. könyvéből (12,
1-11.) van véve. lUindkeltö Jézus' haláláról nyujt bizonyit
ványt; a' második nevezetesen az Udvözitöt, mint bárányt állítja
elő, ki megöletett értünk,

Az első leczke után a' pap következő egyházi könyörgést
mond:

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! kitől Judás büneinek büntetését, 's a' lator val
lása' jutalmát elvette: engedd meg kegyesen, hogy irgalmad'
sikerét tapasztaljuk; hogy igy, valamint a' mi urunk Krisztus
Jézus, az ö kinszenvedésében amannak árulása' bérét, emen
nek hite' díját megadta: ugy mi is a' régi ember' levétkesése után,

l) Homilia I. de cruce.



347

föltámadása' kegyében részesüljünk. Ki veled él, és uralko
dik, 'stb.

A' második leczke után a' kínszenvedés' története olvasta
tik sz. János szerint (18.19.), még pedig fedetlen fatámaszon, és
gyertya nélkül:· annak jeléül , hogy Krisztus, a' világ' világos
sága is kiöltatott fájdalmas halála állal a' keresztfán. A' kin
szenvedés' története után a' pap, Krisztus' példája szerint , ki a'
kereszten minden emberért imádkozott , az egyház' valamennyi
rendéért , ugy szinte az eretnekek», zsidók-, és pogányokért is
imádkozik. De midön a' zsidókért imádkozik, nem hajtanak tér
det; mivel ők Krisztust térdhajtással csufolták. Mondd el itt
minden ernherekért a' következő könyörgést:

Ur Jézus! ki a' kereszten mondhallan fájdalmak közt , min
den ernberekért imádkoztál , alázatosan esedezünk egyházad' fő
pásztoráért , N. pápáért , N. püspökünkért , 's minden egyházi
szolgákért , a' mi királyunkért , és minden uralkodóért , minden
keresztelendőért. valamennyi szomorodoHak- és nyomorultakért,
's minden kathoIilmsokért: hogy öltet hitökben megtartani méltóz
tassál , 's hivatásuk szerint neked ájtatosan szelgáljanak. Kö
nyörgünk egyszersmind valamennyi tévelygőkért, 's az egyhá
zunktól elszakadtakért , zsidók- és pogányokért: hogy öket
egyházaddal egyesíteni, 's az örök üdvösségre vezérelni ke
gyeskedjél. Amen.

Miért hozatik azután elö az oltál' megiti egy betakart feszület, melly
lassankint lelepleztetile. és a' népnek megmutattatik ?

Annak jeléül , hogya' fölfeszített Üdvözítő eleinte egé
szen megvetett, és a' világ előtt ismeretlen voll, de lassankint
mindenütt hirdetve lőn, és minden emberek által imádtatott.

Mit énekelnek leleplezéskor ?

A' pap énekli: "Ime a' keresztfa, mellyen a' világ' üdve
függött"; mire az énekltar feleli: "Jöjjetek!. imádjuk".

Miért tétetik ezután a' leleplezett [esziilet a' szentély' közepén
egy [ekete f)ánkosra?

Jelül, hogy az Üdvezitő most a' sirhan nyugszik; egyszers
mind emlékeztetésül , hogy ő egyháza' kebelét választá mintegy
nyugvó helyeül , 's vele fog a' világ' végeig maradni. Ezenkivül
az egyház a' kereszt által a' fölfessitettnek szerétetére 's imá
dására is akar buzditani minket ; miért is a' pap, és utána az
egész nép, az Údvözítö' sebhelyei! áhitattal megcsókolja, hogy
ez által irántal szerétetét tanusítsa, és őt alázatosan imádja.
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Miért .,ea le a' pap el imddáskor laruit ?
Ez a' Krisztus iránti tiszteletböl történik. Erkölcsi értelemben

azt is jelentheti, hogy vétkeinket és gonosztetteinket , vagyis
az ó-embert le kell vetköznünk , ha Krisztust méltón akarjuk
imádni, és kereszthalálának gyümölcseiben részesülni.

Mit jelent a' fölfeszitettnek háromszor. imádása?

Ez által az egyház Krisztus Jézusnak háromszori legna
gyobb meggyaláztatását akarja némileg helyre hozni, melly
tudniIlik Urunkon elkövettetett: 1) midön Annás' házánál sze
meitbekötözék , öt arczul csapdosák, és mint hamis profétát
kigunyolták ; 2) midön Pilátus' házában tövisekkel megkoro
názták , és mint álkirály] kicsúfolták , 's 3) midön a' Kálvária'
hegyén öt, mintha magát álnokul nevezte volna az Isten' fiának,
gyalázattal tetézék I).

Mit énekel ez imádás közben a:o énekkar?

Panasz-éneket, vagy feddö mondatokat, mellyekközvetle
nül ugyan a' zsidókra vonatkoznak , mint kik az öket annyi sok
jóban részesitett Isten' fia iránt, olly hálátlanok voltak, és jó
téteményeit a' ,Feszitsd meg I Feszitsd meg Ir. dühös orditással
köszönék meg; de mellyeket azon háládatlan keresztényekre is
alkalmazhatni , kik az Ur' dicső nevét viselik ugyan, azonban
öt tetteikkel megtagadják , 's hüneikkel , a' mennyíre tőlük kite
lik, ujolag fölfeszitlk. E' panasz-ének' egyes részei közt a' kar
görög és latin nyelven, fölváltva énekli: "Szent Isten I Szent
erős! Szent halhatallan Isten! irgalmazz minékünk I" ~1iáltal
Krisztus a' szenvedett kinok- és gyalázatért megtiszte1tetik, és
kéretik , hogy bocsássa meg azon méltatlanságokat , mellyeket
rajta a' háladatlan keresztények is olly sokszor elkövetnek. Erre
az összes énekkar még egy dicsérő éneket mond a' szent ke
resztről; és minden nyelvet fölhiv , hogy ama' dicsöségteljes
diadalt, mellyel Krisztus az ö halála által kivivott , magasztal
ják , 's őt azért tiszteljék és imádják. Menj oda te is, és bo
rulj fölfeszített MegváItód előtt térdre; imádd öt alázatosan, és
esőkold meg áhitatosan öt szent sebeit, mondván: ,Krisztus Jé
zus l imádlak és magasztallak téged, hogya' te szent kereszted
állal engem, 's az egész világot megváltottad. Mindazon dicsé
retet, mindazon tiszteletet és hálát, mellyet ma irántad az
egész világ tanusit , szivem' mélyéböl ohajtom én is nyílvánita
ni. Adj hozzá kegyelmet, hogy magamat mindenütt a' te ke-

') L. Mazzioellinek a' szent n~gy-bétre irt munkáját.
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reszted' tisztelöjének valljam ~ 's e' vallást tenni soha se szé
gyeneljem ~ habár e' miatt a' világ kinevetne , günyolna, söt
üldözne és kinozna is engem. ~

Mi kÖ'Detkezik ezután?

A' tegnapi sz. misében megáldott Oltéri-szentség ~ melly
valamelly kápolnában, vagy mellék--oltáron tartatott ~ most ün
nepélyesen elhozatik ~ a' nagy-oltárra tétetik, megfüstültetik ,
azután pedig az ístení-szolgálat folytattatik.

Tehát ma nem tartatik mise?

Nem; mivel a' pap ma nem áld meg uj kenyeret és bort,
azt Krisztus' szent teste- 's vérévé változtatván (miben pedig a'
mise' lényege áll); hanem a' tegnap megáldott két ostya közül
egyet különféle gyász-szertartások közt magához vesz; mely
Iyeknél fogva ez ájtatosság közönségesen csonka-misének is ne
veztetik, és mellyek helyesen jelképezik azon szomoruságot és
zavart, mellybe a' tanítványok Krisztus' halála állal ejtettek.

Miért nem tartatik ma mise?

Minthogy Krisztus mai nap, mint Áron' rende szerinti fő
pap u' szent keresztfán önmagát, vérét ontva föláldozta, nem illö,
hogy haláláldozata a' szent misében vérontás nélkül is ismétel
tessék. Ezen kivül a' szent mise öröm-, és vigasztaló-áldozat,
minél fogva az ma, a' gyász végett is elhagyatik.

Jlilly ajtatosságot gyakol'olhatunkma ?
Keresztutat járhatunk ~ Krisztust a' szerit sirban imádhat

juk , neki keserű kinszen vedésaért hálakat adhatunk ~ arról áj ta
tosan elmélkedhetünk , és azt szivünkbe véshet] ük ; mint szent
Ágoston mondja: Nézz a' kereszten függö Jézus' sebeire ~ az
érted meghalónak vérére, a' megváltónak érdemére l Lehaj
totta fejét, hogy megcsókoljon ; oldalát megnyitá szeretésedre ;
kinyujtá karjait ~ hogy megöleljen ; egész testét odaadta meg
váltásodra. Gondold mindezeket jól meg l hogy egészen szived
ben legyen az , ki a' keresztfán egészen fölfeszíttetett érted.
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Oktatás, mint kell Krisztus' keserü. kinszenvedése fölött el
mélkednünk.

,Oh ti m í n d n y áj a n , k i k az uton mellettem elmen
teli, vigyázzatok, és l á s s á t o k , ha van-e fájda
lom, az én fájdalmamhoz h a s o n l ö'Y (Jerem. siralm.

1, 12.)

Krisztus' kínszenvedése felől legtöbben igen hiányosan
elmélkednek. Ugy képzeli k, mintha Krísztus Jézus szemeik előtt
valóban vért izzadna , elfogatnék , megostoroztatnék és fölfe
szittetnék. .. '8 ez eddig jól van: de közönségesen a' szenve
dőnek fájdalmainál maradnak ; és nem gondolják meg, sem szi
vökre nem veszik, hogy m i é r t, és III i k é P e n, rnilly béke
türéssel , szelidség- és szerétettel 'stb. szenvedett; söt a' fő

dolgot abban helyezik , ha a' szenvedő 's haldokló Údvüzitő
iránt lehető nagy szánakozással voltak. Az ugyan igen jó, ha a'
keresztény szív , a' Jézuson elkövetett méltatlanságok fölött
nagy szánakoz ást érez: de ezzel nem kell még megelégednünk;
ezt nem kell f ö d o log n a k néznünk Mert valljon mi okból
szanvedett az ártatlan, szent ~ szeplőtelen Jézus olly sokféle, 's
majdnem kiállhatlan fájdalmakat? l\Iiért hagyta magán a' zsi
dókat, és pogányokat , a' népet és papokat, u' birákat és vád
lókat olly borzasztón méltatlankodní ? l\Iiért szenvedett testben
és lélekben olly kimondhatatlanul ? Azonkivül, hogy mindent
megelevenitő halála által mínket hűneinktől meg akart váltani,
egyik oka mindennek bizonyosan az volt, hogy nekünk egy,
ugy szólván mlndenhatö , és minden tekintetben tökéletes pél
dát adjon, rnint kelljen minekünk, hünös embereknek, viselni
magunkat csekély, és gyakran igen is megérdemlett viszontag
ságainkhau. Krisztus érettünk szenvedett , irja sz. Péter (I. lev.
2, 21.), .és példát hagyott nektek hálra , hogy nyomdokait kö
vessétek'. E' kevés szó megtanít rá minket , mint keljen Jézus
Krisztus' kinszenvedése és halála fölött elmélkednünk.

A' valódi áhitat a' szenvedö 's haldokló Jézus iránt abban
áll, hogy (a' hünöknek , mellyek őt a' keresztre vitték, szi
vünkböli megutálása mellett) ama' példateljeset , mi az ő kin
szenvedésében és halálában foglaltatik , pontosan kikeressük ,
felöle figyclmesen elmélkedjünk, és azt magunk' viseletében hün
kifejezzük. Abban áll az igazi áhitat a' szenvedő 's haldokló Jé
zus iránt, hogy mennyei Atyjának akaratja iránti tökéletes en
gedelmességét, irántunk emberek iránt tanusított megmérhetlen
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szeretetét , a' legborzasztóbb kinok közt is valóban isteni béke
türését és szelídségét, gyaliran és komolyan megfontoljuk, 's
beszédünket és hallgatásunkat , szenvedésünket és béketürésün
ket ahhoz szabjuk. Abban áll az igazi áhitat a' szenvedő 's hal
dokló Jézus iránt, hogy mí , mint Jézusnak valódi tanitványai ,
akkép szenvedjünk , mint ö szenvedett; mint Jézusnak valódi
tanítványai.olly engedelmesek legyünk, mint a' míllyen ö volt; mint
Jézusnak valódi tanitvánYli, akkép éljünk és haljunk ~ mint ö élt
és meghalt. Ki a' héketürést, a' szelidséget ~ az Istenbeni meg
nyugvást szenvedései küzt , a' Jézus' kínszenvedése fölötti
elmélkedésböl még meg nem tanulta, az Krisztus Jézus' Idnszenve
dése fölölt még soha sem elmélkedett kellőleg. Ki a' Jézus' Idn
szenvedése fölötti elmélkedésb öl még meg nem tanult, Istenben
bizní , bárha megsebesített is; hozzá pillantani föl, ha tekintetét
elrejté is; hálát adni neki , ha sujt is; hozzá kitartó bizodalom
mal sohajtani föl, ha segélyével késni látszik is: az érthet min
dent , de ama' könnyu, 's ha szabad annak nevezni, mesterké
letlen mesterséghez , hogy Krisztus' kínszenvedése fölött ha
szonnal elmélkedjék, nem ért. Ki a' Krisztus Jézus' kinszenve
dése fölötti elmélkedésböl még meg nem tanulta, a' rosszat jóval
fizetni vissza ~ a' szidalmazó t áldani, u' gyülölöt szeretni , a'
megbántót megölelni: az fönséges dolgokat tudhat, de Urát, és
mesterét , a' maga példányképét , lírisztus Jézust még nem is
meri; az Krisztus Jézust ~ és azt, a' ki öt küldte ~ még nem
szereti. 1\'lár pedig ebben áll minden. Ha tehát Krisztus' kinszen
vedése fölött elmélkedünk , akkép elmélkedjünk ~ hogy mellel te
az ő szent példáját is szemeink elött tartsuk, és magunkat az ő
szent nyomdokainak követésére buzditsuk ') !

Sz. Ágostonnak Krisztus' kinszenvedéséböl kivont vigasz
taló tanitása.

Semmi viszontagságaim közt sem találék olly hathatós
gyógyszert~ mint minök Krisztus' kiuszenvedése és sebei. Ezekben
biztosan alszom ~ és félelem nélkül megnyugszom. Krisztus
érettünk meghalt! A' halálban nincs semmi olly keserü , mit
Krisztus' halála meg nem édesitene. Egész reményemet az Ur'
halálában helyezem. Az ö halála az én érdemem.menedékhelyern,
üdvöm, életem és föltámadásom. Ilu valameily ocsmány gondo
lat nyugtalanít ~ Krisztus' sebeibe rejtödzöm, Ha az érzéldség

l) Vö. Sailer' ,Lese- und Gebclhbuch.' Il. Köt. 165 's köv. II.
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lenyomott, Uram' sebeire emlékezem ' .. és ismét fölkelek. Ha az
ördög alattomban utánam leskelődik, Udvözüömnek legbensőbb
irgalmasságához folyamodom, és eltávozik tőlem. Ha a' bujaság'
tüze lángol tagjaimban, az ismételt visszagondolás által Uram
nak sebeire, kioltatik. )Iinden reményem' és bizodalmam' bi
zonysága Jézusom' drága vérében van, melly üdvünkért olly
bőven folyt. Ebben lelek enyhülést , ha hüneim' sokasága el
csüggeszt és kétségbe akar ejteni. Ez által reménylem büneím
nek teljes bocsánatát megnyerhetní, 's egykor tehozzád Istenem!
eljuthatni. Amen.

Krisztus Urunk' kínszenvedésének története, a' négy evan
g('list~íból összeszedve.

Az időben monda Jézus az ö tanitványninak : Tudjátok,
hogy két nap mulva Husvét lesz, 's az ember' fia elárultalik ,
hogy megfesziltessék. Ugyanakkor egybegyülének a' papi feje
delmek , és a' nép' vénei, a' föpapnak , kinek Kaifás voll neve,
pitvarában. És tanácsot tartának I), miképen lehetne Jézust ra
vaszsággal megfogni, és megölni? l\'Iondánal[ pedig: Nem az
ünnepen 2), nehogy talán zavar üssön ki a' nép közt. l)'Iidőn pe
dig Bethaniában volna Jézus, a' hol Lázár meghalt, kit föltá
masztott Jézus, a' bélpoklos Simonnak házában: szerzének neki
vacsorát, és Mártha szelgála. Lázár pedig egyike volt a' vele
együtt letelepülteknek. Ekkor Mária vévén egy nehezék nagy
áru spikanard kenetet , azt kiönté Jézus' lábaira, 's hajával az ö
lábait megtörlé ; a' ház pedig betelék a' kenet' illatával. Monda
azért egy a' tanítványai közül , Iskariot Judás, Simonnak fia,
ki öt el vala árulandó: lUiért nem adatott cl ezen kenet három
száz tizesen , és ára nem osztogattatott el inkább a' szegények
közt? Ezt pedig rnondá , nem mintha a' szegényekre volt volna
neki gondja; hanem mert tolvaj volt, 's az erszény nála lévén,
az abba adott pénzt hordozla. Némellyek (szinte) neheztelének
ezért maguliban , mondván: Mire való már e' kenetnek illyetén

l) E' tanács szerdán, a' hét' negyedik napján tartatott, 's azért voll szokás a' ke
resztényeknél , e' napon böj lölni.

2) IUivel az ünnepre sok nép gyült össze Jerusalemben : mellyröl, miulán az Jézust
követte , azt hillék, hogy eliléltetését, és kivégeztelésél akadályozni fogja. E'
körülmény igen nevezeles ; mert ebbül kiviláglik, hogy Jézus nem csak átalában
közel lévö halálát, de annak napját is tudta : jóllehet ezt még azok maguk
scm tudták, a' kikről a' halál ercdendett ; ·s kik a' Jézus állal megjövendölt
napot világosan kikerülni akarták,
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vesztegetése ? Mivel e' kenetért háromszáz tizesnél többet ad
tak volna; melly pénzt a' szegények köst lehetett volna kiosz
tani. '8 mérgelődének ellene. Jézus pedig monda: Hagyjatok
neki békét; miért háborgatjátok őtet? O rajtam jó cselekedetet
vitt végbe. Szegények ugyanis mindenkor lesznek veletek, a'
kikkel, a' midőn akartok , jót cselekedhettek ; de én nem min
dég maradok köztetek. A' mi tőle kitelt, megtette : mivel ö testemet
előre megkente az eltemetésre. Bizony mondom nekteli , vala
hol hírdettetni fog ez evangeliom az egész világon, azIs , a' mit
ez tőn, el fog beszéltetui az ö emlékezetére. Beméne pedig fl'

sátán Judásba, ld Iskariotnak neveztetik, a' ki egy vala a' tizen
kettő közül. Ez elmenvén, szóla a' papi fejedelmek- és tisztvi
selökkel az iránt, hogy miképen akarná öt nekik kezökbe adni.
Kik megörültek, és egyezésre léptek vele, hogy pénzt fogná
nakneki adni; és harmincz ezüst pénzt határoztak néki I). 'S
lekötelezé magát; és alkalmat keresett, a' nép' összefutása nél
kül leendő kézbe adására. Felvirradván pedig a' kovésztalanok'
napja, mellyen kell vala megöletni o' husvéti báránynak, el
küldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el
nekünk a' Husvétet; hogy a~.t megegyük. Kik kérdezék tőle: Hol
akarod azt elkészíttetni 2)? Opedig felele nekik: Ime mihelyt be
érkeztek a' városba, előtökbe jön egy ember, korsó vizet vi
vén; menjetek utána azon házba, a' mellybe betérend ; és igy
szöljatok a' házi gazdának : a' tanító tudakoztatja tőled, hol a'
szállás, hol a' husvéti bárányt tanitványaimmal megehessem J) ?
Az mingyárt egy tágas, és csínosan megteritett vacsoráló-he
lyet fog nektek megnyitni; olt tegyetek készületet. Kik elmen
vén, mindent ugy találának, a' mint mondaték nekik: és elké
sziték a' Husvétet. Elkövetkezvén pedig az idő, letelepedék , 's
a' tizenkét apostolok is vele együtt letelepedtek. Es midőn enné
nek, Jézus megháborodék lelkében, és kinyilatkoztatást tőn,
mondván: Bizony mondom nektek, közületek egy elárul en
gem. És fölötte megszomorodván , .. kezdték egyenkint kérdeni:
Valljon én vagyok-e az Uram? O pedig felelvén, mondá: Ki

I) Körülbelül tizenöt tallért. Ez volt II. Mózes' 21, 32. szerint a' rabszol
gák' ára.

~) Az elkészítés abban állt, hogya' husvéti bárány, el nem darabolva , meg
süttetett; 's az evésnél hasznáitatni szekott keserü füvek, és a' kovászta
lan kenyér, egyéb hozzá tartozandó kkal , p. o. borral 'stb. együtt besze
reztetett.

3) Jézus nem nevezé meg az embert; valöszinüleg azért, mivel a' helyet Ju
dás előtt most még eltitkolní akarta.

23
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velem kezét a' tálba bemártja I), az árul el engem. Az emberfia
ugyan elmegy, a' mint irva vagyon róla; de jaj azon ember
nek, a' ki által az ember' fia elárultalik ! Jobb lett volna azon
embernek, ha nem született volna 2). És ök kezdének tudako
zódni egymás köst , hogy valljon kicsoda lenne közülök az, a'
ki ezt fogná cselekedni? Felelvén pedig Judás, a' ld ötet el
árulta, mondá: Valljon én vagyok-e az Rabbi? Felele neki:
Te mondád ~). Egy pedig az ö tanítványai közül , kit szeretett
Jézus, az ö kebelén fekszik vala. Inte azért neki Simon Péter,
hogy tudakozná meg: kicsoda volna az, a' ki felöl szölna. Az
pedig Jézus' mellére hajolván, kérdé öt: Uram! Kicsoda az?
Felele Jézus: Az, a' kinek a' bemártott kenyeret adom. És be
mártván a' kenyeret, adá azt Judásnak , az Iskariot' fiának. E'
falat után belé ment a' sátán 4). Mondá azért neki Jézus: A' mit
tenni magadban eltökélettél. hajtsd mielöbb végre 5). 'S Judás
azonnal kiment 6). Az éj pedig ekkor már beállott. ~Iidön pedig
ennének, vevé Jézus a' kenyeret, és megüldván , megszegte ,
's oda nyujtotta nekik, mondván: Vegyételi , és egyétek; ez
az én testem, melly érettetek adatik ; ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre. Hasonlóképen vevé a' poharat is, és hálákat adott,
és oda nyujtotta nekik, mondván . Igyatok ebböl mindnyájan.
Mert ez a' pohár uj szövetség az én véremben, melly érette
tek és sokakért kiontatik a' bunök' bocsánatjára. Bizony mondom
nektek, hogy már nem iszom többé e' szöllötö' terméséből, mind
a' napig, a' mellyen amaz ujat iandom az Isten' országában 7).
'S mindnyájan ivának belöle.

\) Jézus meg nem szünt Judást inteni, mondja aranyszáj u sz. János; és noba
az milsem használt, Jézus még sem mulasztá el meglenni azt , a' mit le
hetelt. Mi se szünjünk meg tehát a' bünösöket taradauanul és minden mö
don keresni.

~) Az Istentől ellasziltatolt bűnösök' ínsége és fájdalma olly nagy lesz. hogy
ök a' további gyötrelmek' elkerülésére megsemmisilletni ohajtanának ; de
ezt meg nem nyerendik.

R) Mil azonban az Ur ol1y m6don visaonmtt , hogy mások azt észre nem vették.
f) Megszállotta öt, és egészen hatalmába kerité; miután öt már elöbb árulásra

ösztönözte volna.
;) ~Ii azonban nem volt parancs, mint sz. Ágostoll megjegysi , hanem inkább

nemc a' jövendölésnek; mintha mondaná: Az, a' mit lenni akarsz, nem
sokára beteljesedik! Vagy: tedd minél előbb, a' mit lenni akarsz; mert
vágy6dom szenvedni és meghalni az emberiségért.

8) Kérdés: jelen volt-e Judás az utols6 vacsorán? Lukács szerint jelen volt.
Annak, hogy Málé és llárl[ a' vacsora elötti idöre teszik az árulás' föl
fedezését, az lehet oka, mert a' lábmosásnál vevék észre némi j eleit az
árulásnak.

') E' szavakat az Ur, mint sz. Lukácsbél (22, 16.) lathatni , a' szent áldczat'
rendelése előtt mondá; de minihogy kösvétlenül a' borról vala szó, szen]
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Miután ezeket mondotta volna Jézus, a' dicsérő éneket el
végezvén, kiméne azokása szerint a' Kedron palakon tul I), az
Olajfák' hegyére; és tanítványai követék őtet. Akkor monda
nekik Jézus: Ti mindnyájan megbotránkoztok hennem az éjjel.
Mert irva vagyon: megverem a' pásztort; 's a' nyájnak juhai
elszélednek. De miután feltámadok, megelőzlek titeket Galile
ában. Felelvén pedig Péter, monda neki: Ha mindnyájan meg
botránkoznak is benned, de én soha meg nem fogok botránkos
ni. Monda tovább az Ur: Simon, Simon! ime a' sátán kikivént
titeket, hogy megroslálna titeket, mint a' buzát 2). Én pedig
könyörögtem éretted, hogy el ne fogyjon a' te hited; és miu
tán megtérendesz , atyádfiait megerősitsed 3). In monda neki:
Uram J kész vagyok, veled a' tömlöczbe 's a' halálra is menni. Fe
lele neki Jézus: Eletedet áldozod fel érttem ? Bizony-bizony
mondom neked, hogy az éjjel, mielőtt a' kakas másodszor szőljon,
háromszor tagadsz meg engem. Felele Péter: Ha meg kellene is
halnom veled, én meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szó
Iának a' többi tanitványok is.

~s jövének a' mezei szállásra, mellynek neve Gethszema
ni 4), hol egy kert vala, mellybe ö tanitványaival bément. Tudta
pedig Judás is, a' ki őt elárulta , a' helyet; mert Jézus gyakran
ment oda tanítványaival. Es monda tanitványainak: Ilijetek itt
le, mig én imádkozom. Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne es-

Máté idekapcsolta. Értelmök ez: Ez az utolsó ital, mellyet én halandó
éltemben köztetek élvezek. Ezeniul más italom lesz a' mennyek" orszá
gában. Az örök boldogságo t tudniIlik az Ur gyakran vendégséghez hason-
litotta. Ugy itt is. .

I) Kedron patalt Jerusalem' keleti oldalán, a' város és az Olajfák' hegye közt
foly.

~) A' megkisértetés meg rostálás közti hasonlatosség igen helyes: mert vala
mint a' rostálás által a' jó mag elválasztatik a' polyvát61, 's igy azt ettül
megkülönbözteIhetni, ugy az emberek is a' kisértetben pr6báltatnak meg,
valljon j6k-e vagy rosszak?

8) Simon, Simon! te egyházam' alapköve! a' sátán igyekezni fog téged, test
véreidet és minden hiveimet a' tanitastéli eltérésre birni ; de én különö
sen imádkoztam éretted Atyámhoz, hogy Krisztusbani hited, mellyet meg
vallottál , soha meg ne fogyatkozzék: mert tőled, mint fönöktöl függ
minden. Te is meg fogsz ugyan tantorittatni ; de megtérendesz. 1Ui ha meg
történt, erösilsd meg lestvéreidet is a' hitben. Az Ur ill megigérte az
egybáz' fönökének, 's minden törvényes utódjának, hogy Kriszlusnak igaz:
megvallása , mikép azt Péler tevé, 's az igaz hit soha meg nem szünendik :
mi pedig megtörtéDnék, ha ölt nyilván, az egyház elölt tévely t tanilaná
nak , vagy abba beleegyesnének. Ez azonban soha sem történt, és nem
is fog megtürténui. (Sz. Leo és Cyprián.)

') Mi annyit tesz, mint olajsajtó: hihetöleg az e' helyen létezett több illyen
njtól61 ekkép neveztetvén.
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selek l)! És maga mellé veszi Péteri, Jakabot és Jánost 2); és
kezde reszketni, és szorongattatni. Akkor monda nekik: Sz0

moru az én lelkem, egész halálig 3). Váralwzzatok itt, és le
gyetek ébren velem együtt. És egy kissé előremenvén, . mínt
egy kőhajltásnylra, leborula, 's imádkozék, mondván: Atyám!
ha akarod, vedd el e' poharat tőlem 4); mégis nem az én aka
ratom, hanem a' tied legyen 5). M~gjelenék azonban neki egy
angyal az égböl, bátoritván őtet 6). O pedig arczra borulván 's 
a' halállal tusakodván , hosszabban imádkozék 1), mondván:

.Abba, Atyám! minden lehetséges neked; ments meg engem e'

.pohártól. Mindazonálta~ ne az történjék, a' mit én akarok , ha
nem a' mit te akarsz. Es lön a' verítéke , mint a' földre lefolyó
vérnek cseppjei 8). 'S fölkelvén az imádkozástöl , tanitványaihoz
jött; kiket aluva talált a' szomoruság miatt. Es szólitá öket: Mit
alusztok? Keljetek föl, és imádkozzatok; hogy kísértethe ne
essetek! És mondá Péternek: Simon I alszol? Tehát egy óráig
scm maradhattál ébren? Vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy
kisértethe essetek. A' lélek ugyan kész, de a' test erötlen 9).
És ujolag elment imádkozni, ugyanazon igéket mondván:
Atyám I ha el nem mulhatik e' pohár, a' nélkül, hogy azt meg
igyam, legyen a' te akaratod! És visszatérvén, ismét aluva
találá öket; mert szemeik el vollak nehezedve. '8 ök nem tud-

l) Hogy meg ne botránkozzatok közelgö szenvedésemben. Krisztus nem mondja:
ne jöjjetek kisértetbe ; mivel ez nem áll mindig hatalmunkban; hanem hogy
ne vétkezzetek a' kisértetben. Az ébren létel azt illetőleg, a' mibennünket ki
sértetbe hozhat, és az ájtatos imádság, diadalmaskodnak a' kisérteteken.

2) E' három tanítványa lálta öt megdicsöiLve; azért akarta Krisztus , hogy szen
vedéseinek is legközelebbi tanui legyenek.

3) Halálos szorougatásokhan vagyok. Minthogy t. i. Krisztus Urunk isteni termé
szetével az emberit egyeslté, azért az emberi érzeteknek , a' szomoruság- és
fájdalomnak is alá volt vetve, Azonban, mint sz. Agoston megjegyzé, nem
azért, mintha szükségképen kellett volna; hanem mivel akarta. Valamint
ugyanis az emberi természet' elfogadása isteni szabadságának cselekvénye
volt; ugy mindaz, a' mit mint ember tett, vagy szenvedelt, szabad
ságában állott.

4) E' fájdalmas halált.

5) Ne az én emberi, hanem a' te isteni akaratod legyen meg.
6) Ez azon feleletet hozta az égből, mikép Atyjának akaratja, hogy szenvedjeu ;

előállitva szenvedéseinek magasztos gyümölcseit, és ez által őt megerősitvén.
Jézus a' belső vigasz- és Ielvilagositasröl önkény t lemondott.

7) Minél nagyobb volt szenvedése, annál buzgóbb volt imádsága.
B) Hogy Krisztus valóságRal vért izzadott, IIÖZÖS véleménye a' sz. atyáknak. Sz.

Athanáz még egyházi átkot is mond azokra, kik ezt tagadnák.
9) Azért is az ember keveset bizzék saját erejében, és föllételeiben . hanem csak

az Isten' kegyelmében, mellyért buzgón esedezzék. '
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ták, mit feleljenek neki. Ö pedig ugy hagyván öket, ismét el
méne, 's imádkozék harmadszor, ugyanazon igé ket mondván.
És harmadszor jöve tanítványaihoz, és monda nekik: Alhattok
már, és nyugodhattok I). Elég; az óra elérkezett. Ime az em
ber' fia a' bünösök' kezébe adatik. Keljetek föl; menjünk el.
Ime közelít , a' Id engem elárul. Mig ezeket m ondaná , ime Ju
dás, egy a' tizenkeltö közül megjelenék; ld is egy csoport ka
tonát 's a' főpapok- és farizeusoktól szolgákat véve magához,
oda jöve kardokkal , dorongokkal, lámpákka l, szövétnekek
és fegyverekkel , a' föpapok-, Irástudók- és vénektől küldetvén.
Jelt adott pedig az áruló, mondván: A' kit én megcsókolok, ö
az; fogjátok meg; és vigyázva vezessétek. 'S oda érkezvén,
sebesen Jézushoz járula, megcsókolandó ötet; és monda .
Üdvöslégy Mesler I Es megcsókolá ötet. Jézus pedig monda
neki: Barátom! miért jöttél? Judás I csőkkal árulod el az em
ber' fiát? És Jézus, a' ki mindent tuda, mi reá következendő
vala, előre lépett, és monda nekile Wt keres tek? 9k felelé
nek neki : A' názárethi Jézust. Jézus monda neklk . En vagyok
az l A' mint ö mondá: én vagyok az! hátra vonultak, .~s földre
esének 2). Ekkor ismét kérdezé tőlök: Kit kerestek? Ok pedig
mondának : A' nézűrethi Jézust! Jézus felele: lUegmondlam
nektek, hogy én vagyok az; ha tehát engem kerestek, bo
csássátok el ezeket. Hogy beteljesedjék az ige, meliyet mon
dott: a' kiket nekem adtál , nem yeszték el azok közül egyel is.
Ekkor hozzá menvén , Jézusra tevék kezeiket, és meg-fogák
ötet. Midőn pedig azok, a' kik körülötte valának, láták, a' mi tör
ténendö vala, mondának neki: Uram! vágjunk-e köséjek kard
dal? És Simon Péter, egy azok közül, a' kik Jézussal valának,
kinyujtá kezét, kivoná kardját, 's a' főpap' szolgájához csap
ván, jobb fülét elvágta. A' szolga' neve pedig Malkhus volt.
Felele pedig Jézus: Hagyjatok nekik békét. Elég eddig! 'S il
letvén fülét, azt meggyogyította. És monda Péternek Jézus: Tedd
vissza hüvelyébe kardodat; mert valakik fegyvert rántanak ,
fegyver által vesznek el 3]. Avagy nem kell-e meginnom a' po-

I) Ez nem pihenésre adott engedelem, hanem inkább szemrehányás, hogy lik a'
közel lévö yeszedelemre olly keveset ügyeltek. (Aranyszáj u sz. Jáuos.)

2) Nézd itt az irgalmas Istennek intll tekintetét , 's a' bir6nak fenyegetIileg föl.
emelt ujj át. Azonban valamint Judás, daczára az Ur' szavainak, tovább IS
megátalkodolt maradt: ugya' földre borult sereg sem változtatá meg Iölté
telét.

a) Minduok, a" kik valakit karddal sértenek, a' nélkül, hogy erre rölh.atalmaz
va lennének, megérdemlik, hogy ugyanaz történjék velök. Hasonlo hason
lóvallizelletik vissza. (I. ltl6zes 9, 6.)
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harat , mellyet az Atya nyujt nékem? Vagy azt véled, nem
kérhetem Atyámat? és ö több mint tizenkét sereg (legio) an
gyalt állitana mellém I). De miként teljesednék ugy be az irás,
melly szerint ezeknek szükséges megtörténníök "}? Ugyanazon
órában mondá azoknak, a' kik hozá jövének, a' föpapoknak, a'
templom' gondviselöinek , és 8' véneknek: Mint egy goncsatévő
ellen jöttetek ,ki, kardokkal és dorongokkal, hogy engem meg
fognátok. Naponkint köztetek valék a' templomban, és nem
nyujtottátok ki kezeiteket ellenem. De ez a' ti idötök , mellyben
a' setétség' fejedelmének hatalma van rajtam 3). Ez pedig mind
azért történt, hogy fl' próféták' irásai heteljesednének, A' sereg
tehát, és a' hadnagy, 's a' zsidók' szolgái megfogák Jézust, és
megkötözék ötet. Ellkor elhagyák öt valamennyi tauítványaí , 's
elfutának. Követé pedig ötet egy ifju, ld testének fedezésére
csupán gyolcs szövetet ölte magára, 's megragadák ötet 4). Az
pedig eleresztvén a' szövetet , meztelen futa el tőlök. És vivék
öt Annáshoz; mert ipája volt Kaifásnak , ki azon évben föpap
volt. Kaifás pedig az vala, ki a' zsidóknak tanácsolá, hogy
hasznosabb egy embernek meghalni a' népért. Péter pedig Jé
zust messzünnen követé; 's egy más tanítvány is követé őtet.

E' tanítvény ismeretes volt fl' föpap előtt, 's Jézussal együtt
bement a' föpap' pitvarába. Péter pedig kivül álla az ajtó mel
lett. Kiméne tehát a' másik tanltvány , a' kit ismere a' főpap, és
szóla az ajtónálló leánynak, 's bevezeté Pétert. l\'londa azért
az ajtónálló leány Péternek: Nemde te is ezen embernek tanit
ványai közül vagy? Felele az: Nem yagyok! Körülállának pe
dig a' szolgák és poroszlók, szenet rakosgatván ; mert hideg
vala, és fütöztek; 's Péter is köztök állott, 's fütözék a' tüznél,
hogy látná a' dolog' végét. A' föpap pedig kikérdezé Jézust az
ö tanítványai és tudománya felől. Jézus pedig felele néki: Én
mindig a' zsinagogában és templomban taníték , hol valamennyi

I) A' romai legio 6000 emberblll állotl. Tizenkét legio képzett egy hadsereget
Az Ur' szavainak értelme: nekem emberi segítségre nincs szükségem; miu
tán magamnak angyalit is szerezheinék.

2) Én egyedül Isten' akaraljának teljesedését kérem; ez pedig, valamint a' profé
ták (Isai. 52, 1il., 's 53.) megjövendölték , az hogy az emberek' üdvösségeért
szenvedjek, és meghaljak.

a) Eddig nem fogtatok meg engem, noha majd mindég veletek voltam; azonban
akkor még nem érkezett el az Atyámtól meghalározott pillanat. Ime most el
jött; 's az ördög hatalmat nyert, engem általatok keresztre feszilni.

4) Ez ifju valöszinüleg egyike volt Jézus' követőinek, 's álmából a' lárma állal
ébreszteteit föl: éji ruhában követvén a' meaetet ; hogya' dolog' kimenetelét
láthassa.
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zsidók egybegyülnek , és rejtekben semmit sem beszélék ! Mit
•kérdez'sz engem? Kérdezd azokat ~ a' kik hallák, a' míket be
szélék nekik; ime ök tudják, a' miket mondoltam. Midön pedig
ezeket mondotta volna, egy az olt álló szolgák közül arczul üté
Jézust ~ mondván: Igy felelsz-e a' föpapnak? Felele neki Jé
zus: Ha hibásan szölottam, bizonyitsd be a' hibát; ha pedig he
lyesen, miért ütsz engem l)? Es Annás őt megkötözve Kaifás
főpaphoz küldé. 'S vivék Jézust Kaifáshoz; hova minden papi
fejedelmek ~ irástudók és vének összegyülének. Azonban a' föpap
és az egész főtanács bizonyságot keresének Jézus ellen ~ hogy
őt halálra itélhessék; de nem találának. Mivel ámbátor sokan
tőnek ellene hamis bizonyságot ~ de a' bizonyságok nem egyez
tek meg egymással fölötte. Végül két tanu jött ~ 's ezek mondá
nak: Mi hallottuk öt mondani: Én .elbonthatom e' templomot ~ és
harmadnapra ismét fölépithetem. En' elbontom e' kézzel épitett
templomot, és harmadnapra más, nem kézzel készitettet állítok
helyébe 2). Es bizonyságuk nem vala öszhangzó. Annakokáért
fölkelvén és középre lépvén a' főpap ~ kérdezé Jézust, mondván:
Nem felelsz-e azokra semmit ~ a' miket ezek ellened állitnak ?
Ö pedig hallgatott, és nem felele semmit 3). Ismét kérdezé öt a'
föpap , mondván : Te vagy-e Krisztus ~ az áldott Istennek fia?
Kényszerítelek téged az élő Istenre ~ hogy mondd meg nekünk ,
valljon te vagy-e a' Krisztus ~ az Istennek fia? Felele neki Jé
zus: Te mondád 4) ~ én vagyok az. Egyszersmind pedig azt is
mondom nektek: hogy ennekutána az ember' fiát az Isten' ha
talmasságának jobbja félölIátandjátok ülni 5)~ 's eljönni az égnek

I) Tanuljuk ebböl , hogya' ki Jézust követi, az nem közönyös és hideg a' tapasz
talt méllatlanságok' irányában: sőt inkább igen is érzi azokat, 's kikel az
elkövetett igazságtalanság ellen; de nem hevesen és szenvedélyes durvaság
gal, hanem méltósággal, ~s csendes, férfias komolysággal.

2) Jézus nem mondá: Szét fogom e' templomot bontani; hanem 'm rontsátok
azt el (ön testét értvén) : miért is azok, kik e' szavakat máskép adták elII,
vagy azokat más értelemre csavarták, méltán neveztetnek hamis taaűknak.

a) Minthogy önvédelmezése ugyis haszontalan lett volna. Különben is a' tanuk
egymásnak ellent mondván (l\lárk' 14, 59,), a' vádlott már csak ez által is
eléggé meg vala védve. (Isai. 53, 7.)

4) Ez által Jézus ünnepélyes és törvényszéki eskü által erllsiti meg isteni és mes
siási mélt6ságát. E' tanuságtételböl származott a' vértanuk' minden tiszte
lete, és dicsősége. Mivel e' szó vértanu , martyr , egy ollyant jelent, a' ki
élete-, és vérével tesz az igazság felöl bizonyságot. Ugyanazért mind
azok illy névvel tiszteltetnek meg, kik azért végeztettek ki, mivel vallották ,
hogy Jézus Krisztus lsten.

~) lsten' jobbján ülni, annyit jelenI, mint az lsten" hatalmával birni. (Zsolt.
109, 1.)
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felhőiben I). Akkor ketté szakitá köntösét a' főpap 2), mondván:
Káromkorlékl Mi ssükségünk van még tanukra ? Ime most hal
lottátok a' káromlást? Mi tetszik nektek? Ök pedig felelének
neki, mondván: Méltó a' halálra! Akkor arczára pökdösének.
A' szolgák pedig, a' kik Jézust tarták, csufolták ötet, vervén.
'S hefedvén arczát, öklükkel verék ötet; mások pedig arczul
csapdosák , és kérdezék öt, mondván: Találd ld, ki ütött meg
téged? És sok más káromlást beszélének ellene. Péter ez alaft
kint volt az udvarban, és melegité magát. 'S a' főpap' szolgá
Iéinak egyike hozzá lépett, 's midön öt a' tűznél ülni látná, fi
gyelmesebben rátekintvén", monda: Ez is ö vele volt. Ta is a'
názárethi Jézussal voltál. O azonban megtagadá őtet mindnyájok
előtt, és monda: Asszony! nem ismerem őtet, Nem tudom, mit
mondasz. És ö kirnéne a' tornáczba. Ekkor szölt a' kakas. Mi
dön pedig kiméne az ajtón, egy más leány meglátá öt, és mon
da azoknak, a' kik ott valának: Ez is a' názárethi Jézussal vala.
Ekkor ezek mondának neki: Talán te is tanitványai közül való
vagy? És ö ismét esküvel tagadá, hogy: Nem vagyok. Én nem
ismerem ez embert! Es egy kevés vártatva , mint egy óra után,
egy a' főpap' szolgái közül , rokona annak , kinek Péter levág
ta fülét, ugyanazt erősíté , mondván: Valóban ez is vele volt;
mert ö is galileai. Nem láttalak-e téged vele a' kertben ? 'S a'
körülállók hozzámenvén , mondának: Valóban te is azok közül
való vagy; és szólásmódod is elárul. Ekkor ismét eltagadá Pé
ter, mondván . Ember! nem tudom, mit mondasz. Akkor kez
de átkozódni és esküdni , hogy ö ezen embert nem ismeri. 'S
azonnal, mig ö beszélne, a' kakas másodszor megszólalt. Ekkor
megfordulván Jézus, Pélerre tekintett. És Péter megemlékezék
az igéről, mellyet Jézus neki mondott: l\'lielött a' kakas kétszer

I) Mostantól fogva tehát, miután engem a' főpap, az egész nép' nevében,
mint Messiást megvetett : istenI méllóságban, és dicsőségben, isteni ha
talommal felruházva fogtok látni, megilélletéstekre eljönni. Az ember' fi
ának az egek' felhőiben való eljöntele annyi, mint iléletrei eljövetele.
Ez ünnepélyes megtagadással kezdődött Krisztus urunknak a' zsidók' fö
lött tartandó itélete, Jerusalem' szétrombolása, 's az izraeliláknak min
den népek közöIli szétoszlásuk; valamint erkölcsi romlásuk, átalkedott
ságuk, 's ideiglenes nyomoruságaik, mellyek őket időről időre érik, mind
annyi közvetlen csapások az Ur' utols6 eljöveteléig, midőn ő láthat6 di
csőségben fog eljönni az egész világ' megitélésére. Ezen dicsőséggel je
lenik ö meg miudeu egyes zsidó' halálakor is a' különös megitélésre.

2) Ö ugyanis Jézus' beszédét istenkíromlásnak vette, mellynek hallatára szo
kás volt, a' ruhát szélrepesztem : hogy ez által a' zsidók az Irántai utá
latot, és az a' fölött érzett szomorusagukat kimutassák (IV. Mózes' 14, 6. IV.
Kir. 19, 1.). Sz. Jeromos szcrint a' főpapnak ezen teile igen jelentékeny
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szél , te engem háromszor meg fogsz tagadni. '8 Péter kiméne 'l

és kezde keservesen sirni I).

Midön pedig megvirradott , egybeseregIének a' nép' vé...;
nei , a' papi fejedelmek, és irástudók Jézus ellen, hogy öt ha
lálra itéljék ; 's bevezeték öt gyülekesetökbe , és mondának ne
ki: Ha te vagy a' Krisztus , mondd meg nékünk. Felele nekik
Jézus: Ha megmondom is nektek , nem fogjátok hinni. Ha pe
dig én kérdezlek titeket, nem feleltek nekem , és el nem fog
tok bocsátani engem 2). Ezen időnek utána pedig az emher' fia az
isteni hatalomnakjobbja f~löl fog ülni.Erre kérdék mindnyájan:Te
hát Isten' fia vagy te? O pedig felele nekik: Jól mondjátok,
hogy én az vagyok I Azok pedig mondának: Mi szükségünk
van még ellene.hizonyságra? miulán mi magunk hallottuk azt
saját szájából. Es megkötözvén öt, elvivék, és általadák Pontius
Pilátus főtisztnek s).

Akkor látván Judás, hogy halálra kárhoztatlatott , meg
bánván cselekedetét 4), visszavivé a' harmincz ezüst pénzt a'
papi fejedelmek- é~ véneknek , mondván : Vétkeztem , elárul
ván az igaz vért. Ok pedig mondának: Mi gondunk nekünk ar
ra? Te lásd! És elszórván a' templomban az ezüst pénzeket,

volt, Ö szélrepeszté ruháját, hon ez által megmutassa , miképen a' zsidók'
főpapsága ezen tul megszünt,

I) Kiment, és gyarlóságáról meggyőzödl'c, nCIIl akart tovább is illy vesze
delmes helyen maradni. Az igazán lüredelllles bünös , nem csak a' bű
nöket, hanem az azokra vezető alkalmat is kikerüli. Sirni kezdeti; mert
fájt neki, hogy azt bánlolla meg , a' kit szerelett. Sir keservesen i mert
ha a' szeretet heves, a' fájdalom is keserves utána, Sz. Kelemen, sz.
Péter' tanítványa és követője azt mondja, hogy sz. Péter valahányszor
a' kakas' szavát hallotta, mindannyissor lárdeire omloIt, és büuét Ileser
vesen megslrata, Nazianzi sz. Gergely' tanusága szeriet pedig sz. Péter,
esése miatt, keserű fözelékkel szokolt élni.

2) Mert ti nem az igazságot, hanem csak ürügye] kereslek, mellynél fogva
engem elitél hessetek.

a) Mióta Judea romai tartománynyá vált , Syria' kormányzójának volt alá vet
ve; noha ennek helytartója által kormányozlalott. Ez kezelle az adó'
bessedését , és joggal birt a' fenyitü esetekben élet és halál fölött itél
ni. O Caesareában lakott ugyan rendesen , azonban Husvétkor Jerusa
lemben tartózkodott, hogy az oda gyülekezett zsidók közt a' békét és
rendet föntarlsa. A' zsidók Jézust Pilálushoz vezeték; mert ha ki
mondhatták is, hogy: méltó a' halálra i de az itéletet végre nem hajt
batták. E' jogot a' romaiak néhány esztendő óta ch-ették tőlök.

4) Judás, mint látszik, nem csupán pénzvágyból árulta el Jézust i hanem
egyszersmind azon reménytől is tápláltatva , hogy öt kényszerilendi föl
di birodalmának megalapitására. Minthogy pedig magát várakozásában csa
lódni látta, megbánta tettét. lUegbáuta, mível abból nem szarmaztak azon
hasznok, mellyekre számolt.
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eltűvos ék, 's elmenvén, magát felakasztotta l). A' papi fejedel
mek pe dig fölszedvén az ezüst pénzt, mondának . Nem szahad azt
a' templom' pénztárába tenni; mivel vér' dija 2). Tanácsot tartva
tehát, megvellék azon-n' fazekas' mezejét , a' jövevények' te
metésére 3). Azért hivatéli azon mezö hakeldamának, azaz:
vér' mezejének mind c' mai napig. AHol' teljesedett be, mi meg
mondalott Jeremiás proféla állal 4), ezen igéidrel : És elvevék"
a' harmincz pénzt, a' becsültnek árát; a' kit megbecsülve, Izrael'
fiaitól megvettek "). És adák azokat a' fazekas' mezejéért 6), a'
mint az Ur rendelé nékern 1).

Öli tehát Jézust a' törvényházbn (Pilátushoz) vitték. Vala
pedig reggel. Azonban ök nem nienének be a' lanácsházha ,

l) Kétségbeesésböl , hogy büne meg nem bocsanathatik. Valamint azok, a' kik
nyakukat kötéllel összeszorilják, azért halnak meg, mivel a' szükséges le
vegőnek az utat elzárták: ugy bensőleg megfojlalnak, kik az Isten' irgalma
f,ölölt kélségbe esnek; mert a' Szentlélek nem látogathalja meg öket, (Szent
Agoston.)

2) Vagyis olly pénz, melly azért adatolt ki, hogy valaki halálra vitessék.
3) Az idegen zsidók' számára, kiknek nem volt saját tcmetö-helyök , minövel 8'

benlakók birtak. A' fazekasnak ezen földje hihelöleg azért volt olly olcsó,
mivel az agyag fölhasznállatott belöle , ennél fogva hasseuvehetetlen volt.

4) Zakhariás profélának megparancso\lalolt, hogy egy nyájal, mint annak pász
tora, legeltessen. E' parancsolat az isleni föpászlor' nevében történt. E'
nyáj alatt a' zsidó nép érteték. l\linlhogy ö dijt kivánt érle, azért a' zsidók a'
szolgabér, 30 ezüst pénz által akartak tö!e megszabadulni (11, 12.). "Vesd a'
Iazekasnak , az Ur' házába, e' diszes bért," mondá neki lsten, "melly:,e
becsülének engem" (Zakhar . 11, 13.) ; vagyis : Engedd, hogy e' csuf dij te
gyen Isten elött panaszt a' háládatlan nép ellen; és az Ur, ki a' sz.-irások
ban gyakran a' tetszése szerint különféle edényt képező fazekas által példáztalik,
mint illyen, Jeremiás által telljövendölését teljesítse, és a' semmire való edényt,
az Izrael' népét zuzza össze. E' szavak Jézuson, lanitásának végidejében tel
jesedének. Judás, ki öt valóban ezen gyalázalos pénzért fOl:alá el, lelkiis
meretének furdalását érezve, a' föpapok' lábaihoz veté az ezüst pénzt; ök pe
dig, minthogy azt, mint vérpénzt a' templom' kincséhez nem teheték, szán
tóföldet vettek azon egy fazekastól, az idegenek' eltemetésére.

5) T. i. Judástól , Izrael' fiainak egyikélől.

6) E' szántóföld' megvétele állal, az lsten népe' vezetllinek mindenkorra szem
betunőleg meg akarta mutatni, hogy ök nem becsülték főpásztorukattöbbre
akármilly kösönséges rabszolgánál , ki áruba bocsáttatik; 's a' kiért olly cse
kély bér adatik, mint a' szántóföldért , melIyet a' fazekas már elhasznált,
mitsem hagyván rajta egyebet a' kövecs- és haszonvehetetIen földnél. Hogy
épen a' fazekastól véleteIt meg ezen szántóföld, ez annak jelentésére történt, .
hogy ezen vérpénz által a' zsidók' büneinek niértéke megtelt , és Istent azon
fazekassá telte, ki Jeremiás szerint (19, 11.), a' zsidók' országát, mint egy
fazekat azétverte.

7) Az ur Jézus' történetében tehát nem csak Zakh.lriás' jövendölése, t. i. a' nyáj
nak pásztorálól lelt elszakadása teljesedett be, hanem, mi annak leg
közelebbi következménye lett, Izrael' népének Jeremiás által megjövendölt
végképeni elvettetése is. Ez okból sz. Mált: a' jövendölés' szavait egészen
Jeremiásnak tulajdonitja.
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hogy meg ne rertöztetnének I), hanem hogy részesüljenek ll'

husvéti étkekben. Kiméne tehát Pilátus, és monda nekik: Micso
da vádatok van ezen ember ellen? Felelének neki: Ha ez nem
volna gonosztévö ~ ugy öt bizonyára nem adtuk volna kezedbe.
Monda azért nekik Pilátus: Vegyétek tehát magatok által ~ és
törvényetek szerint ítéljétek öt meg. Felelének neki a' zsidók:
Nekünk nem szabad megöletnünk senkit. Hogy teljesednék Jé
zus' beszéde ~ mellyel megjelenté ~ minémü halállal fogna meg
halni. Ok azonban elkezdék ötet vádolni ~ mondván: Bizonynyal
megtudtuk ~ hogy ez a' népet füllázifju ~ és tiltja a' császárnak
tartozó adó' fizetését; mínthogy magát ama' Krisztus királynak
lenni mondja. Beméne azért ismét Pilátus a' tanácsházba ~ és
kérdezé öt ~ mondván: Te vagy-e a' zsidók' királya? Jézus fe
lelé: Magadtól mondod-e ezt? Vagy egyebek mondták ezt ne
ked én rólam")? Felele Pilátus: Valljon zsidó vagyok-e én")? A'
te nemzeted ~ és u' föpapok adának téged kezembe. Mit csele
kedtél? Felele Jézus: Az én orsziigom nem e' világból való 4).
Ha e' világból való volna az én országom, az én szolgáim bi
zonyára harczolnának me!lettem ~ hogya' zsidóknak kezökbe
ne adassam; most pedig az én országom nem innen való. Kérdé
azért öt Pilátus: Tehát csakugyan király vagy- te ? Jézus fele
lé: Jól mondod , hogy én király vagyok ~). En a' végre szü
lettem ~ és azon okból jelentem meg a' világban, hogy bizonysá
got tegyek az igazságról fi). Minden~ ld az igazságból von ') ~

I) A' husvéti bárányt már az ünnep' elöestéjén (Csütörtökön estve) megették. A'
. Husvét' ünnepén, '5 a' többi husvéti napokon pedig más állatokat is öltek ál

dozatul, mellyek szinte husvéti áldozatoknak neveztettek, és a' köaös ven
dégségekben emésztetlek föl. Hogy ezekben mint tiszták, részt vehelisenek ,
nem volt szabad a' pogány, és azért tisztátalannak tartatott helytartó' házába
menniök. E' tisztátalanságba eséstől tehát féltek; de az ur Jézust keresztre
fesziteni nem irt6ztak! Mire nem képes a' babonás hit!

') Jézus ezt nem azért kérdezte, mintha tőle akarná megtudní ; hanem ez által
azt akará neki mondani: Te ezeket nem magadt61 mondod, hanem mások
beszélték néked.

a) Hogy magamt61 tudhatnám , van-e a' zsidóknak királJuk.

4) Birodalmam • országom nem ollyan, mint a' többi földi birodalmak, hanem
szellemi, 'I egyszersmind földöntúli.

5) Igenis az vagyok; de nem földi király, hanem a' zsidóknak megigért Messiás.
az igazlág' királya. Valammt elöbb a' zsidók' Iötanácsa, ugy most a' pogá
nyok' itélllszéke elölt is be vallja magas méItóságát.

6) Hogy az igazságot hirdessem, és azt sz. élelem. és csudateljes predikálásom
által megerllsitsem.

7) ,Igazságból lenni', annyit jelent, mint Isten szerint élni. Isten' fiaivá leszünk
az Urnak szent kegyelme állal, mell y minket a' rossz hajlamok' túlsulyjától
fölment, 's a' uentség éa il:azsál: állal az isteni gyermekaégben részesitend.
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hallgatja az én szavamat. Monda neki Pilátus: Mi az igazság l)?
'8 ezt mondván , ismét kiment a' zsidókhoz, főpapok- és se
regekhez , és monda nekik: Én semmi okot sem találok ez em
berben. És midön sokakban vádoltatnék a' papi fejedelmektöl,
és vénektől, Jézus semmit sem felele ~). Akkor monda neki Pilátus:
Nem hallod-e, mennyit vallanak ellened? Semmit sem felelsz-e?
Jézus azonban többé mít sem felelt; ugy, hogy PIlátus a' fótiszt
fölöttébb csudálkoznék 3). Azok pedig még nagyobb hévvel erö
síték vádjaikat , mondván: Lázitja a' népet; tanítván egész Ju
deában; Galileától kezdve, mind eddig. Pilátus pedig Galileát
hallván emlittetni , kérdé, ha Galileából való ember volna-e.
Megtudván pedig, hogy Heródes' hatalma alá tartoznék, Heró
deshez küldé őtet, ld azon napokban maga is épen Jerusalemben
volt. Heródes meglátván Jézust, igen megörüle. l\1ivel régtől
fogva kivánta öt látni: mert sokat hallott róla, 's azért remélé ,
hogy valami csudatételt , mellyet munkáland , fog töle láthatni.
Azért különfélékröl kérdezé őtet; de ö semmit sem felele né
ld 4). Azonban az ott állé papi fejedelmek és irástudók szünet
nélkül vádolák ötet. Heródes tehát testöreivel együtt megveté
öt, és fehér köntösbe öltöztetvén , csurot üze belöle , 's vissza
küldötte Pilátushoz. Ama' naptől fogva Pilátus és Heródes egy
más közt jó barátolt lettek; mert azelőtt egymásnak ellenségei
voltak. Pilátus azért egyhegyüjtvén a' papi fejedelmeket, és
tisztviselöket , és a' közönséget , monda nekik : Elömbe hozátok
ez embert, mintha ö a' népet lázitaná ; 's ime jelenlétetekben
kikérdeztem öt; de nem találék benne semmi hünt azok küzül ,
a' mellyekröl öt vádoljátok. De Heródes sem: mert elküldélek
titeket hozzá; 's ime semmi sem bizonyosodott be ellene, mi
miatt halálra ítéltethetnék. Megveretvén azért öt, elbocsátom.
Tartozék pedig az ünnepen a' foglyok közül egyet elbocsátani
nékik, kit ök akarának, Vala pedig akkoriban egy Barabbás ne
vü , ld a' lázitókkal fogatolt el, a' zenebona' alkalmával történt
gyilliOsság' elkövetése miatt, Fölgyülekezvén azért a' nép, sür-

I) Pilátus az egész vádat szóviUnak tartá, 's azt hivé, hogy ezen országlás által,
a' császár' méltósága legkisebb csonkulást sem szenved ; azért a' nélkül,
hor;y valamelly választ várt volna, eltávozék, 's a' zsidókhoz szóla:, Nem ta
lálok benne semmi vétséget'.

2) Mert minden csupa álnokság vala (mond sz. Ágoston), 's igy önvédelme is ha
szontalan lett volna.

3) Az ö nagylelkü békelürésén, lelki erején, 's a' halál' megvetésén.

4) l\lert ezek mind hiu kérdések valának, mellyek csak az ö kiváncsi tudvágyának
- kielégitésére szolgállak volna.
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getni kezdé őt arra, mit nekik mindenkor megtett. Pilátus pe
dig felelvén nekik, monda: Akarjátok-e, hogy elbocsássam
nektek a' zsidók' királyát? Kit akartok, hogy elbocsássak nek
tek? Barabbást-e, vagy Jézust, a' ki Krisztusnak mondatik l)? Mert
tudta, hogya' papi fejedelmek irigységből adák öt kézbe. Mi
dön pedig az itélöszékben ülne, külde hozzá felesége, izenvén:
Ne avasd magadat ezen igaznak ügyébe; mert sokat szenvedék
ma miatta álmomban 2). A' papi fejedelmek és vének pedig rá
beszélék at-népet, hogy kérnék ld Barabbást, Jézust pedig elvesz
tenék. Szólván pedig a' főtiszt, monda nekik: Kit akartok, hogy
nektek a' kettő közül elbocsássak? Ok pedig felelének: . Ve
szitsd el ezt; és bocsásd el nekünk Barabást. Ismét szöla tehát
hozzájok Pilátus, el akarván bocsátani Jézust. Mit akartok tehát,
hogy cselekedjem a' zsidók' királyával, Jézussal, a' ld Krisz
tusnak mondatik? Azol[ pedig ujra kiáltának: Feszitsd meg; fe
szítsd meg ölet. Pilátus pedig monda nekik: De valljon mi go
noszt tön ez!? Nem találok benrie semmi halálra méltót, Megve
relem tehát és elbocsátom őtet, De azok nagy kiáltással töre
kedének vala, sürgetvén, hogy fölfeszittessék. 'S a' papi feje
delmekkel egYf'sJtett kiáltásuk mindinkább növekedett, és ök
mondának: Feszittessék föl I Feszitsd föl ötet I Látván tehát Pi
látus, hogy semmire sem mehet, hanem inkább még nagyobbá
lesz a' háborodás, vizet vévén, megmosá kezeit a' nép elött ,
mondván: Ártatlan vagyok én ez igaznak vérélől ; ti lássátok.
És felelvén az egész nép, mondá: Az ö vére mi rajtunk, és a'
mi fiainkon 3)I Annakokáért Pilátus eleget akarván tenni a' nép
nek, elereszté nekik Barabbást: a' ld lázadás' okozása és gyilkos
ság miatt záratolt a' fogházba; Jézust pedig akaraljokra hagyá,
hogy fölfeszlttetnék. Akkor tehát Pilátus előfogatván Jézust,

I) Öazt remélte , hogy az összegyült nép, nem engedve magát a' vak szenvedély
töl elragadtatni, az ur Jézusnak szabadon bocsállalását kérendi; 's ez állal
föl leend menlve attól, ho;;y öt magálól szabudi tsa fol: mi öt a' föpapoknál
gyülöletessé teendette.

2) ÉrleIme : Én álmodtam, hogy én és te iszonyuan fenyegettetlünk, ha ezen ár
tallan halálra fogna általad ítéltetni. Több sz. atya' véleménye szerint ezen
álom Pilatus' meginlése végett bocsáltalolt Istentül az asszonyra. Pilátus'
sorsa késöbb valóban szerencséllen volt; mert Flavius József (zsidó), '8 több ke
reszlény irók szerint, nem sokkal azután bevádollatott, Romában törvény
szék elejébe állitlatolt , és Galliának egyik Vienne nevu városába számkivel
tetett : hol azután önmagát meggyilkolta.

B) Iszonyu önelilélés I Hogy az milly borzaszlón teljesedett, Jerusalem' pusztu
lásának siralmas történele mutatja, 's látjuk ma is a' zsidó népen, melly az
egész világon szélszóna , magával hordozza az Istennek álkát.
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megostoroztatá l). A' vitézek pedig a' tanácsbáznak pitvarába
vivék öt, 's egybehívák az egész örálló sereget, és levetköz
tetvén , vörös karmazsin szinü palástot adának rá, és koszorut
fonva tövisból, azt fejére tevék, és nádat adának jobbjába; 's
térdet hajtván, csufolák őtet, mondván: Udvözlégyzsidók' királya r
'S arczulcsapdosák, és pökdösék őtet, és fejét náddal veregették ;
és térdöket hajtván, imádtálc őtet. Ekkor ujra kiment Pilátus ~
és monda neldk: Ime előtökbe vezetem ütet , hogy lássátok,
miszerint semmi halálra méltó hünt nem találok henne. Kiméne
azért Jézus, a' tövis koronát , 's a' vörös bársony köntöst hor
dozva magán. És monda nekik Pilátus: Imhol az ember 2)! Mi
dön pedig a' papi fejedelmek és szolgák meglátták őtet , kiáltá
nak, mondván : Feszítsd meg; feszítsd meg ötet I Monda nekik
Pilátus. Vigyétek el öt ti, és feszítsétek meg; mivel én nem
találok benne vétséget. Felelének a' zsidók : Neltünk törvényünk
vagyon, és a' mi törvényünk szerint meg kell halnia; mivel
hogy magát Isten' fiának mondta. Mikor Pilátus e" beszédet hal
lá ~ még inkább megijedt. 'S bemenvén ismét a' tanácsházba ,
kérdezé Jézust: Honnan való vagy te? Jézus azonban nem adott
neki választ. l\'Ionda azért neki Pilátus: Nem felelsz-e nekem?
Nem tudod, hogy hatalmam van megfeszitésedre ~ és hatalmam
van elbocsátásodra ? Felele Jézus: Nem volna semmi hatalmad
rajtam ~ ha csak onnan felül nem adatott volna. Azokáért annak,
a' ki engem neked általadott , nagyobb a' büne 3). Atlól fogva,
igyekezék Pilálus öt elbocsátani; de a' zsidók kiáltának, mond
ván: Ha ezt elbocsátod, nem vagy n' császár' barátja. Mert
minden, a' ki magát királylyá teszi, ellene mond a' császárnak.
Pilátus tehát hallván e' beszédet, kihozatá Jézust, 's az ltélöszékbe
üle azon helyen, melly szines körakatnak , zsidóul pedig gab-

1) Az ostorozás rendszerint megelőzte a' kereszt-büntetést j és a' meztelen tes
ten, melly alacsony, csipöig ér/} karóhoz volt kötve, ostorokkal hajtatott
végre. A' romai ostoruk szijból valának fonva, mellyeken keresztül sodro
nyok huzódtak 's bizonyos kapcsokban végzödtek , mellyek az ostorozottak'
testét embertelenül fölszaggattak. Pilátus ostorozta Ini hagyá Jézust, azon re
ményben, hogya' zsidók ezzel meg fognának elégedni; és szabadon bocsát
ják őtet.

2) Lássátok a' szerencsétlent , és szerfölött keményen fenyitettet j könyörl1ljetek
rajta!

3) Fölöttem való hatalmad Istent öl származik; mert Istennek akaratja, 's az
cuvérn is, hogya' keresztfau meghaljak. Mindazonáltal te nem vagy ártallan ;
mert kötelességedben állana, az igazságtalan vadlöknak ellentállni. Azonban
ezek' "étke nagyobb, mint a' lied. A' zsidók gonoszságból, Pilatus vétkes
g)'öngeségböl követék el a' bÜ1I1.
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hatának mondatik I). Vaja pedig a' Husvétnek előkészület-ideje,
'5 mintegy hat óra; és mondá a' zsidóknak: Imhol a' ti király
tok' Azok pedig kiáltának :•. Vidd el, vidd el ötet; feszítsd meg'
Monda nekik Pilátus: A' ti királyotokat feszilsem-e IDeg? Fe
lelének a' papi fejedelmek : Nincs nekünk királyunk, hanem csak
császárunk. Akkor tehát Pilátus általadá nekik Jézust, hogy
fölfessittetnék. Altalvevék azért Jézust; '5 miután megcsufolták
ötet , kivetkőzteték öt a' vörös bársonyböl , 's elvevék tőle a'
nádat, és felöllöztették tulajdon ruhájába, '5 kivivék ~ hogy
megfeszítenék őtet. Ki keresztfáját maga hordozván, kiméne
azon helyre, melly agykoponyák', zsidóul Golgotha' helyének
mondatík2). 'S midőn kivinnék őtet , megragadának egy Simon
nevü czyrenei embert 3), ld a' mezöröl tért vissza, 's Alexan
dernek és Rufusnak atyja volt; és kényszeríték ötet, hogy vin
né keresztjét; és rátevék a' keresztet, hogy Jézus után vinné 4).
Követék pedig őtet a' népnek számos serege, és sok asszonyok,
a' kik siraták és kesergék őtet, Feléjek fordulv án pedig Jézus,
mondá: Jerusalem' leányai' ne sirassatok engem; hanem ma
gatokat és gyermekeiteket sírassátok. Mert ime eljönnek a' na
pok, mellyekben mondani fogják: Boldogok a' magtalanok, 's
a' méhek , a' mellyek nem szültek , és az emlök, a' mellyek
nem szoptatta k 5). Akkor kezdik mondani a' hegyeknek: Esse
tek ránk; és a' halmoknak. horiIsatok el minket 6). l\'Iert ha igy
bánnak a' zöldelő fával; mi fog a' szárazzal történni 1)? Veze
tének pedig ki még más két gonosztévöt is, hogy vele együtt
megöletnének. 'S elérkezének azon helyre, melly Golgothának,
vagyis agykoponyák' helyének nevezteték. És adának neki

I) A' ,Lithostroton' görög !%ó, 's apró sziues kövekböl kirakott (mozaik) padlót
jelent. Ez az itélőszék körül valószinüleg magasabbra emeltetett, 's ugyan
azért az akkori héber (tulajdonképen arám) nyelven, gabbatának, azaz: ma
gaslatnak, emelvénynek neveztetett.

2) Az elité1tek és kivégzettek' l, ponyáitól neveztetvén igy ezen, Jerusalem' vá
rosához éjszak-nyugatra közel fekvt\ domb.

S) Czyrene, hasonló nevü afrikai tartomány' fövárosa volt.
4) Az elitéltek maguk villék a' keresztet. Jézus azt valoszinüleg maga vitte a' vá

ros' végeig,· hol a' meneltel Simon találkozott. Mivel pedig Jézus az ostoro
zás által igen elgyengült, Simonnak kelle It segileni őtet.

5) Boldogok azon asszonyok, a' kiknek nincsenek gyermekeik, a' kikért gyászol
niok kellene! Olly iszonyu lesz a' nyomoruság, melly Jerusalemet érendi.

e) Akkor a' hegyek' és dombok' barlangjaiba fognak az emberek a' rettegés miatt
rejtözni , 's mivel ilt sem találanllnak biztos helyet az inség' elkerülésére,
rögtön halálukat fogják kivánni.

7) Ha velem, az élet' fájával, az ártallannal , igy bánnak: miliy sorsa leend az
istentelen bünösnek?



368

myrrhával , és epével vegyilett hort '); de megizlelvén azt, nem
akart inni ~). Vala pedig három óra 3). És ök fölfessiték ötet ,
és két gonosztévöt vele, az egyiket jobb, a' másikat bal keze fe
lől, középben pedig Jézust. És beteljesedék az irás, melly azt
mondja: és a' gonosztévök közé számláltaték 4). Jézus pedig
mondú : Atyám! bocsáss meg neklk'}; mert nem tudják, mit
cselekesznek 6). Fölirást is készile pedig Pilátus; azt a' kereszt
fánali tetejére függesztetvén. Vala pedig irva : "Názárethi Jé
zus, a' zsidók' Idl'álya 1)." E' föliratot sokan olvas ták a' zsidók
közül; mivel a' hely, a' hol megfeszitteték Jézus, közel volt a'

l) A' halálitélet' végrehajtása előtt az elitélleknek, fájdalmaik' enyhitésére,
illyen bor nyuj taiou ; a' myrrha elkábilván, 's némileg eszén kivüli állapot
ba helyezvén a' szereacsétlent.

2) l\lert nem akará fájdalmait kisebbileni ; "s tökéletes öntudallal kivánt meghalni.

3) Azaz: miután a' harmadik 6ra vége felé járt, 's a' hatodik már kezdödött (déli
12 óra felé). A' zsid6k t. i. valamint a' nappalt, ugy az éjszakát is négy részre,
vagyis nagyobb órákra, u. m. elsö-, harmadik-, hatodik-, és kilenczedikre
osztották föl; mcllyek' mindegyike három órát foglalt a' mi számilásunk sze
rint, magában. Az elsö nap' keltével kezdödötl, és három óráig tartoll; melly
nek eltöltével a' harmadik vette kezdetét. Ez ismét három órából állolt , és
délig tartott ; ekkor a' hatodik kezdödölI , és délutáni három óráig tartott,
Hat óra' kezdetével (lehál délben), feszillelell keresztre Krisztus; és a' ki
lenczedill 6ra' kezdetével hall meg. (Ján. 19, 14.)

4) Isai. 53, 12.
~) Bünbocsánal megtérés nélkül nem lélczhetvén, Jézus ennél fogva azért esede

desett mcnuyei Alyjának, hogy azon borzasztó vakságot , mellyel lUegválló
jáuak vérét szomjazza, a' zsidó néplöl és annak elöljáróitól eltávolitsa , és
öket istentelen lellök' megismerésére vezesse : hogy átlátva gonoszságukat,
hüneiketmegbáujűk, 's mig idejök van, az üdvhöz vezetö eszközöket hasz
nálják. Es ö nem liiában esedezék; kevés idö mulva ugyanis már többen büu
bánólag tértek vissza a' kivégeztetés' helyéről, 's melleiket verték.

G) Bármilly vétkes "olt is a' zsidó népnek, főleg elöljár6inak tudatlansága, igaz
mégis, mit sz. Pál apostol mond, hogy: ha az Istennek elrejtett bölcsesé
gét megismerlék volna, a' dicsöség' Urát keresztre nem feszilik (I. Kor. 2,
7.). De ez átalában is áll; mert mindannyian nem tudjuk, mit müvelünk, mi
dön vétkezünk. Ha ugyanis megfonloln6k, hogy bünt követvén el, Megvál
tónknak érettünk szenvedett kimondhatlan fájdalmait, és végetlen szereletét
miniegy megvetjük , 's bogya' mennyiben rajtunk áll, Krisztust ujra ke
r esztre febzitjük, "s a' jogot, Isten' fiaivá lehetni, 's a' megdicsőült Krisz
tussal örök és kifejezhetlen életet élhetni, könnyeImüen, és makacsul meg
vetjük; ha mindezt megfontolnók: ugya' sünt elkövetnünk lehetetlen volna.
'S ha mégis vélkezünk , valéban nem tudjuk, mit cselekszünk.

7) Ezzel Pilátus kétség kivül azt akarta mondani: Ez, a' nélkül, hogy mondoua
volna, a" zsidók királyául adta ki magát, és azért feszitlelell föl. De Isten'
akarutja szerint u~y rejczé azl ki, ho~y vele Jézus valódi méllóságát és ha
laldnak igazi okát jelcnlcné: mert valéban ö volt a" zsidók' királya, 's föl
k eulje , l\lessiása: és mive] az voll, azért kellen az Istennek örök végzése
szcriut a" kereszt cn meghalnia.



869

városhoz. Vala pedig irva zsidóul, görögül, ~s római nyel
ven I). Mondának azért Pilátusnak a' zsídök' föpnpjaí: Nem
kellett volna irnod: zsid6k' királya; hanem hogy ö mondá: én
vagyok a' zsidók' királya. Felele Pilátus: A' mit irtam ~ írva
marad. A' vitézek továbbá, miután fölfeszileLték volna Jézust,
elvevék ruhült (mellyeket négy részre osztánnk ; mindenik vi
téznek egy részt) _, köntösével együtt. Vala pedig a' köntös var
rás nélküli , fölülről végig egészen egy szövésü. J\Iondánuk
azért egymásnak: Ne hasogassuk el azt, hanem vessünk rá
koczkát , Idé legyen? Igy teljesedének be az irásnak ama' sza
vai: Föloszták ruháimat maguk közt , és köntösöm fölött sorsot
vetének). Ama' vitézek ugyan ezeket cselekedlék ; 's leülvén,
őrizék ötet "). És az állalmenűk káromlák ölet, hajlogniván fe
jöket, és mondvün : Void ld lerontod IlZ Isten' templomát, és
azt harmad nap alatt fülépíted , szubadilsd meg magadat, le
szállván o' keresztrűl '), '8 n' nép ott állott és nézett; és ök, va
lamint n' papi f'ejedclmek , írástudók és vének is, kinevetlék és
csufolák öt, mondván : Egyebeken segített; magán nem tud sl'gi
{eni. Ilu Izrael' királya , szálljon le most ti' ker csztről ; és mi
hiszunk benne. Segitsen magán, ha Krisztus , Istennek válnsz
tottja. Izrael' királya , szálljon le most n' keresztről ; hogy lás
suk, és higyünk. Istenben bizott: most, ha akarja , szabadítsa
meg öt; mivelhogy azt mondoUa: Isten' fia vagyok. De o' 1\11
tonák is klgunyolák ölet, és hozzá rnenvén , ecsetet adának
nekí , mondván: Ha zsidók' királya vagy, segits magadon s) l

I) I10gy mindnyájan olvashassák. A' héber nyelv az ország' nyelve volt; a' latin
a' zsid6k rotcu uralkodó népé; a' göröl1 pedig azon zsidöké , kik Palesztinán
kivül laktak , de az ünnepre feljöttek Jerusalembe. A' szent atyák az] hisaik,
hOl{Y ez :Ht~1 értésükre adatolt, miképen: Krisztus mindnyájunkért meghalt ,
'll hitének elfogadására minden népet meghiv ; azon idökor lel(nevezetesc!lb
három népe, ugy mint 3' zsidó, római '6 görög alaU 3' tObbi népeket il
értvén.

2) Zsolt. 21, 19. Némelly sz. atyák azt vélik, hogya' négy rész alat] a' négy ví
lágrész értelik , mellyek 3' Krisztus' kegyelmébeni részesülésre hivatvák; al
alsó köntős alatt pedig a' hit' és szeretcr' egysége, a' keresztény élet' alapja.

l) Az örök pe-iig a' megfesaiuetett mellett maradtak vala, mig meg nem halt;
mert féllek, nehugy tisztelői elvigyék őtet.

.) Ha mlelött meghall, a' keresztről leszallou vqlna, nem maradandott engedelmes
3' halálig, és pedig a' kereszthalalig. Sz. Agoston pedig azt mondja: O ~'
keresztfán fü~göll, hugy minket példája általttirelemre tanítson; nem pedig
hogy hatalma' jeiét mutassa. E' hatalmát feltámadásánál fOl(ja mutatni , ha el
jövend ideje dicsöségének. Ö azonbrn ez idöt meg nem elÓli, 's nem siet a'
diadal után, midön még a' küzdés" ideje van.

l) Ö mindeut hallgatva szenved, és szcuved mindvégigI 'S épen ezért kiált röl
Tertullián: Ti farizeusok I ebböl kelleti volna ől.megismernelek. Az emberi
kevélység illy azehdségrll erőtlen ; csak hten szenvedhetett iIlr csendbeD
6_ LQrelemmel.

24
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De még a' fölfüggeszleU gonosztevők közül is egyik káromolta
öt ~ mondván: Ha te vagy a' Krisztus ~ szabadítsd meg tenma
gadat, és ments meg minket. Felelvén pedig a' másik, dorgálá
öt, mondván ~ Te sem félsz Istentől; holott ugyanazon büntetést
szenveded? Es mi ugyan méItán, mert cselekedeteinkkel ér
demlett büntetésünket szenvedjük I); de ez semmi gonoszt sem
cselekedett. És monda Jézusnak: Uram I emlékezzél meg rólam,
mikor országodba be fogsz menni. Kinek felele Jézus: Bizony
mondom neked, még ma velem lészesz 8' paradicsomban 2). Jé
zus' keresztje mellett pedig állának, az ő anyja, '5 anyjának
rokona Mária, Kleofás' felesége, és :lUária lUagdolna. Jézus
azért meglátván. anyját, 's a' mellette álló tanítványt, a' kit sze
retett , mondá anyjának: Asszony I ime a' te fiad I Azután
mondá a' tanítványnak: Ime a' fe anyád I '8 azon időtől fogva
hajlékába, gondviselése alá vevé öt a' tanítvány, Vala pedig
közel hat óra, és setétség !őn az egész földön kilencz óráig, '8
a' nap elhomályosudék 3). Es .kilencs órakor Jézus nagy szöval
felkiáltván, mondá: Eli, Eli I Lamma sabhachthaní 4). Azaz:
Istenem I litenem I miért hagytál el engem 5)? Némellyek a' kö-

I) A' nyomoruságok' idején valljuk be Oli is alázalosságban, hogy Jézus olly ki
DOS halált sz envedett , a' nélkül, hegy rosszat cselekedett volna; mi pedig
azt szenvedj ük, a' mit érdemlettünk. Legyünk készek, magunkat még a'
halálnak is alávetni, legmélyebb hódolat' érzetével amaz isteni fölség iránt,
melly bünös nemünket elöleges fenyegetése sz eriut e' sorsnak alávetette.

2) E' helyre 'Sz. Ágoston megjegyzi: Lásd az elsö itélelet, mellyet a' Fiu-Isten'
keresztjéröl, miut birói székéről mond. Két lator közt függvén, mind a' ket
tőnek birája volt. Egyiket, ki istenséget megvallotta 's elismerte, üdvözité;
a' másikat. pedig, a' ki szívének gonoszságában megátalkodva maradt, elkár
hoztatta. O tehát ez idötöt fogva megmutatta, mit teend korlátlan teljes ha
talmában az élők- és holtakkal: kik közül némellyeket jobbjára, másokat
pedig baljára fog állitani. Nehogy azonban valaki meglérését egészen az utol
só óráig vakmerön halogassa, ugyanazon sz. atya mondja: "Volt egy, ki
a' végperczben még, kegyelmet nyert: nehogy kétségbe essél; de csak egy
volt, nehogy merészen vétkezzél."

3) E' setétséget nem a' rendes nap-, Hgy holdfogyatkozás okozta: mivel ez hold'
töltekor, midön a' zsidók' Husvétje szokolltartatni, természeles uton nem
történhetett; hanem a' napnak csudalatos elhomályosodása, melly sugarait,
a' mint a' világ' világossága kimult, visszatartotta.

4) E' szavak a' 21-dik zsoltárból vannak véve, mellyekböl kitetszik, hogy az
egész zsoltár Krisztusra vona tko zil... Az evangelisták zsidó nyelven fejezék ki
e' szavakat , hogy megmutassák, mint vehettek alkalmat némellyek a' nézök
közül, mondani: hogy Eliást, vagyis Illést hívja. E' szó ,Eli', melly zsidóul
annyit tesz , mint, ,én Istenem', a' zsidó nyelvet nem értö néptöl Eliásnak
(Illésnek) vétetett,

~) Miért tagadsz meg tölem minden vigasztalást, olly annyira, hogy nem csak
testem' fájdalmai minden enyhülés nélkül gyotrenek , de lelkem is annyira
elha~yalott, mintha veled összeköttetésben sem volnék? Bizonyára nem té
vedünk, ha azt hiszszük, hogy Jézus, ki (a' büut kivéve) mindenben meg
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rüláHók közül ezt hallván, mondának: Ime Illést hivja. Tud
ván pedig Jézus, hogy már minden egyéb megtörlént , hogy
tökéletesen beteljesednek az irás, mondá: Szomjuhozom I Vala
pedig ott egy eczettel teli edény helyezve. Az ott levők közül
azért oda futamodván egyik, szivacsot töltött meg eczettel, és
nádszálra függesztvén, azt inni adá neki, mondván: Hagyjátok
öt! Lássuk, ha eljön-e Illés, hogy levegye ötet. Minekutána
tehát Jézus az eczetet megizlelte, mondá: Beteljesedett l)! És
Jézus nagy szöval kiáltván"}, monda . Atyám I kezeidbe aján
lom lelkemet 3). És ezt mondván, . lehajtá fejét, és kiadá lelkét.
(Itt a' pap az egész hif)ó közönséggel térdre borul; az Ur Jé
zus' kinszenvedése- és halálának titka (elól mély áhitattal el
mélkedendó.) És ime! a' templom' elöszönyege ketté hasadt fö
lülről aljáig 4), és a' föld megindula, 's a' kősziklák megrepe
deztek 5). És a' koporsók megnyílának , és sok szentek' testei,

akart kisértetni , még ezen, Istentől látszólag elhagyatott, és könyörületre
méltó állapotba is azért jutott, hogy mindazoknak vigasztalásul szolgáljon,
kik (hozzá hasonlón) bizonyos időre Istentől mintegy elhagyottan érzik ma
gukat.

I) Legyen bármi Ily fáradság- és küzdésteljes az életünk, boldogok leszünk, ha
esélunkat elérve , mondhatjuk az apostollal: "Jó harczot harczollam, futá
somat elvégeztem, hitemet megtartottam ; a' mi még hátra van, eltétetett
nekem az igazság' koronája, mellyet megád nékem az Ur, mint igaz biró,
ama' napon; és pedig nem csak nekem, de mindazoknak is, a' kik örömmel
várják az ő megjelenését."

2) Jézus fönhangon kiállott, hogy megmutassa, mikép bir még életerővel ; kö
vetkezőleg, hogy nem szűkségből, de szabad akaratból áldozza föl életét az
emberekért. Három óra körül halt meg; ugyanazon időben, mikor a' temp
lomban az üt jelképező, 's mindennapi áldozati bárány bemutattatott.

3) Dávid e' szankat azért mondá, hog)' éltét Istennek fölajánlja; mert ellenségei
től üldöztetvén , élete mindig veszélyben forgott (Zsolt. 30, 6.). Az egyház
ugyane' szavakat mondatja el gyermel[Civel, midöa haláluk' órájához közeli
tenek; és ohajtja, hogy valamint Jézus, ugy ők is nyugodt lélekkel és Is
tenben vetett bizodalommal ejtsék ki azokat, miután éltök' pályáját pontos,
és Isten' akaratjához mért engedelmességgel megfutották.

f) Két szentélve volt a' templomnak. Egyik azon hely, hova a' papok akármi
kor bemehettek , a' másik pedig a' szeutek' szentje, mellybe egyedül a' fő
pap, ez is csak egyszer egy évben meheteit be, (ll. Móz, 26, 33.; 30, tO.
III. 16, 2.) Ez utolsónak függönye Jézus' halálakor szétszakadt. Titkos jel
képe volt ez aunak, hogy Mózes' törvénye Jézus' halálával megszünt, 's a' ke
gyelem' törvénye életbe lépett, a' menny' kapui megnyiltak , 's az isteni val
lás' litkai ki fognak jelcntetni.

5) A' zsidók' büutettének iszonyuságál az egész természet tanusitá , 's a' sz. atyák
szerint, e' borzasztó események elöjelei valának azon haraaaak , melly az
átalkodoltakat várja. Néhaevan megtérlek , de a' legnagyobb rész érzékelien
maradt; mig végre a' Szentlélek' titkos munkálódása állal az apostolok' be
szédei sukak lelkismeretét fölébrcszték, és sziveiket a' büubánatra előkései
tették. Igaz tehát, hogya' bünökben megátalkodott ember a' csudák' szavát
sem hallja: liacsak a' kegyelem füleit föl nem nyitja; vagy inkább neki olly
füleket nem ád, mellyek által azok' tudására juthasson.

24*
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mellyek elaludtanak , föltámadtak , és kikelvén sírboltiaíkböl ,
föltámadása után a' szent városba jövének I), és megjelenének
sokalmali 2). Látván pedig a' százados, a' ki vele általellenben
vala, hogy ekképen kiáltva halt meg, monda: Bizonyára Isten'
fia volt. Es midön a' vele lévők látnák a' földindulást, és azo
kat, a' mik történtek, igen ,megrémülének, és mondának : Bizo
nyára Isten' fia volt ez! Es mindnyájan , a' kik e' látományra
seregenkint kijövének, és szemlélői valának a' történteknek ,
mellöket vervén, visszatérének. Valamennyi ismerösei pedig, és
az asszonyok, a' kik őt Galileából követék , bogy neki szolgál
nának, ámbátor távol állának, de mindezeket látták. Ezek kö
zül volt Mária Magdolna, Mária Jakah- és Józsefnek anyja, és
Salome, Zebedeus' fiainak anyja; kik midön még Galileúban
vala, követék ötet , és szolgálának neki , 's egyebek is sokan ,
a' kik vele együtt fölmentek Jerusalembe. A' zsidók azonban,
nehogy szombaton a' kereszten maradnának a' testek (mivel a'
szombati előkészület vala, és nagy szemhatnap következelt ,)
megkérék Pilátust, hogy töretnéneli meg száraik 3), és vétet
nének Ie a' keresztről. Eljövéneli tehát a' katonák , és o' vele
együtt megfeszitetteknek , elöbb ugyan az egyiknek, azután a'
másiknak megtörék száraikat ; de Jézushoz közelítvén , midűn

lálták, bogy meghalálozolt , nem törék meg szárait; hanem egy
a' vitézek közül , lándsával nyitá meg oldalát, mellyböl legot
tan vér és viz folyt ki 4), 'S a' ld látta ~) , bizonyságot lesz róla,

I) Jerusalembe.

2) Krisztus' föltámadása tehát nem volt abrand , mint melly annyi föllámarloU
haloltak, miut tanuk állal, volt megerösitve. Ertésüukre adatolt ez állal U
is, hogy az ö föltámadása a" mienknek kezdete , záloga, és példánya.

l) EzL telt ék , hogy halálukról biztcsiuassanak , és pedig a' rómaiak' 8r.oká~1
szerint , kik a' Iölfeszitetteknek , mielött a' keresztfáról levennék , oldalait
lándsánl megnyiták, és száraikat meglörék, - és mivel a' törvényben ren
deltetelt (V. M6z. 21,23.), hogy ha valaki lülfüggesz.tetik, holt teste a' fán
ne maradjon, hanem ugyanazon napon lemellessék el; nehogy az orS1á~,
mellyet Isten az Ö népének birtokul adott , megfertöztcssék.

') Jézus az ostoroztatás, tövisseli koronázás és rölreszilletés ált~1 testének majd
minden vérét elvesziette ; seivének átdöfése által pedig a' szivvérlöl is meg
fonlalott , és ezzel együtt viz folyt ki sebéből. Több sz. slya mindkellöben,
I. i. a' vér- és vizben titokteljes jelképét ssemlélte a' két szenlség nek, a7. Ol
tári- és a' keresztség' szenlségének; azokban az Ur", szerelelhalála állal meg
IOrt szivének legfőbb adományait látván, Sz. Bernard mondja: Ezen seh nem
csak azon méhet mutatja az egyháznak, a' hol élelet nyert; de elr)'szrrs·
mind vőlegénye' szivének titkait , és belsejét is kinyilatkoztatja. MiDdannyi~n
lathatjuk innen, milly szeretettel viseltetett irániunk KriiZlus, él mOIlIl)ire
kötelestetünk mi ÍJ Urunkat "iuoDt szeretni I

? SUllt J(u08,
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Idnek bizonyságlétele igaz. És ö tudja, hogy igazat beszél,
hogy ti is elhigyétek. Mert ezek is azért Jőnek, hogy heteljesed
nék nz irás: Csontot ne ronisatok benne I). Más helyen pedig
az mondalik : Meglátják: azt, a' kit általszegeztek 2).

Ezek után pedig, a' mint beesteledék, jöve egy gazdag
férfiu, Idnek neve József vala; ki tekintélyes tanácsos volt, 's
jó és igazságos ember vala, ld az ö tanácsukba és cselekede
teíkbe nem egyezett: ArimatheábóJS), Judeállak egyik városá
ból való, ld maga is várta az Isten' országát. Ez bálran 4) be
ment Pilátushoz, és kikérle Jézus' testét; ö is Jézus' tanltványa
lévén: de titkon , n' zsidóktóli félelem mialt. Pilátus pedig csu
dálkezott rnjla , hogy már meghalt. 'S előhivatvén a' századost,
kérdezé öt, ha valljon meghalt volna-e már? Megértvén pedig
ezt n' százndostöl , odaajándékozte a' testet Józsefnek. Elmen
vén tehát József, levevé Jézus' testét. Hozzá csatlakozott pe
dig Níkcdemus is, az, ki először éjjel jöve Jézushoz, mintegy
száz nehezéket hozván összevegyilett myrrháböl, és áloéból 6).
József pedig gyolcsot vásárlott , 's levevén a' testet, tisztu
gyolcsba takarta, Levevék azért Jézus' testét, és betakarák ru
hákha , fűszerek közé ; mint szokás n' zsidóknál temetni ft). Vala
pedig azon helyen, a' hol Jézus fölfeszitlelett , Iter', és e' kert
ben uj sirbolt , mellybc még senki sem helyeztetett. Mivel tehát
ezen sirbolt közel volt, 's a' zsidók' szombatjának előestéje va
la, oda tevék be Jézust. József Öt a' kössiklában kivágott uj
sírboltba helyezé 1), 's nagy követ hengeritvén a' sírbolt' ajta-

l) Ez betü ezerint mondatott a' husvéti báráByr61, melly Jézus Krisztnsnak j6so
lati előképe volt. (II. DIóz. t 2, 46.)

2) Zakhariásnál (12, to.) Krisztus' fölfeszittetése megjósoltatett.

8) Jerusalemlől éjszaknyugatra , hat-hét mártföldnyi Uyolságban fekvő vá
rosból.

4) A' bár4ny, melly azért halt meg, hogya' bűnösök' megtéritése által a" farka
sokat bárányok ká valtoxtassa , képes egyszersmind a' bárányokat is orosalá
nokká változtatni , midőn a' félénk tanitványokat, olly ssiverély- és állba
tatossággal ékesiti Iöl , melly képes mindent legyőzni.

S) Az 410éfa azon kellemes illalu gyümölcsöt termi, melly a' holttetemek' füstö
lése- és bebalzsamozására használtatott.

6) Miként a' zsidóknál az előkelő személyeket eltemetni etokás volt. Igy kezilé
Jézus, halálának gyalázatát tiszleletteljes eltemettetése állal megsemmisiLeni;
mig azt harmadik napon, dicsőséges föltámadása által egészen eltörlötte.

7) Krisztus szegény volt éllében, mert tulajdon lakása sem voll. Szegény halála
u-au is, mert másnak sirjába tétetett. Elsö volt, ki e' sirba tétetett, nehogy
talán azt higyék, miszerint más, és nem ő támadt föl halottaiból. AI
eYaD,eiisták szorgalmasan följegyzék temelésének minden kOrülméDfcit,
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jához, elméne I). Vala pedig az ünnep előtti készület' napja, és
rá a' szombat következék 2). Az asszonyok pedig, Mária Mag
dolna, 's Mária Jössefnek anyja, kik vele Galileából jövének,
oda mentek , 's leülvén a' sírbolt' ellenében, nézék azt, és mint
helyeztetett abba az ö teste. Visszatérve azért, füszereket és ke
neteket szerzének; mindazonáltal szombaton a' parancsolat sze
rint veszteglének. Másodnap pedig, melly az ünnepi készületet
követi, egybegyülének Pilátushoz a' papi fejedelmek és farize
usok , mondván: Uram! emlékszünk , hogy ama' hitető 3) még
éltében mondotta, hogy: harmad nup mulva föltámadok. Hagyd
meg azért, hogy őrizzék a' koporsót harmad napig, nehogy
valamikép eljőjjenek tanítványai , 's ellopják a' testet, és azt
mondják a' közönségnek : Föltámadt a' halálból; 's az utolsó té
velygés gonoszabb legyen az elsőnél. Mondá nekik Pilátus:
Vannak őrálló vitézeitek ; menjetek , őrizzétek, a' mint jónak
vélitek. Azok pedig elmenvén, megerősíték u' kopors6t: meg
pecsételvén a" követ, és őröket állitván mellé4).

Tanitás Urunk' sz. köntöséröl *).

A' zsidóknál kétféle öltöny vala szokásban , az alsó öltöny,
vagyis a' köntös, és a' felöltő, vagy köpenyeg. Az alsó öl
tönyt rendese n ll' mezitelen testen hordták (ámbátor nem ritkán
alatta még egy vászon-inget is viseltek); 's térden alul ért, és
járás, vagy munka közben fölgyüreieit ; vagy hogy fölhuzni
lehessen, egy övvel volt alácsatolva. Gyakran varratlan volt,
's az ujjakkal együn egy darabban szöve, és csak fölül vala nyi
lés rajta, hogy felöltethessék. Illye" volt (Ján. 19, 23.) az Ur'

hogy halála- és föllámadásának igazságát annál inkább megerösitsék; mivel
az egész kereszténység e' két titok' elhivésén alapul.

t) Kivül a' sirboltokra nagy köveket volt szokás hengeriteni , nehogy a' vadálla
tok bemehessenek és a' testeket fölemészszék.

') A' bekövetkező szombati nagy nap eltiltá a' további készületeket, bebalzsa
mozást, és tökéletes eltakaritást: azért öt József ideiglenesen tulajdon sir
jába tevé be. Csak szombat után lehetett a' testei rendesen megkenni : melly
munkát a' sz. asszonyok a' hét' első napján valóban tettleg el is akarták vé
gezni. (Márk' 16, 1.)

I) Ök e' nevezet alatt Jézust értették; ki, mint sz. Ágoston mondja, e' néven akart
neveztetni, vigasztalására azoknak, kik az igar.ságért méItaUanságot lesz
nek kénytelenek tapasztalni.

4) Nehogy a' katonák megvesztegettetvén , a' holttestet ellopatni engedjék.
*) Vö. Marx J. munkáját: ,Geschichte des heil. Rockes in der Domkirche zu

Trier. Trier, 1844.'



375

köntöse is. Egy régi hagyomány szerint azt Krisztusnak szüs
anyja maga szőtte : miben az ekkori szokásként , semmi felötlö
sem volt; mivel a' ruházat felőli gondoskodás, fonás és szövés,
akkori időben egészen az asszonyokhoz tartozott. Krisztus' föl
feszitésekor (Ján. 19, 23. 24.) a' katonák e' köntös fölött sor
sot vetének ~ hogy Idé legyen. Föl lehet tenni, hogy Jézus' ta
nítványai , ld1\ a' kereszt mellett álltak, Urok' szent öltönyét
nem hagyák ellenségei' valamellyikének kezében; hanem azt
megvették , 's 8' hitetlenek' csufságai , az üldözők' rablás- és
dulásvágya ellen biztositnni , 's ezért azt, a' mennyire lehetett,
szorosan elrejteni törekedtek. A' szent öltöny' ezen rejtve tar
tásának mindaddig kellett tartania, valamig a' keresztények'
üldöztetései meg nem szüntek: innen csak Nagy-Konstantin csá
szár' megtérése után hallunk ismét valamit a' szent öltönyről.
Nem sokára azután, t. i. 326-dik évben sz, Ilona, Konstantin
nak anyja, meglátogatá fl' szent- földet; olt a' szent sirt, szent
keresztet, a' kereszt-czimet, és szegeket ismét fölfedezé , 's
hosszabb ideig élve Palesztinában az alázatosság, jótékonyság
és kegyelet' példányképeként , visszatérte után, a' hagyomány
sserint , a' szent öltönyt a' trieri egyháznak ajándékozta. Trier
t. i. szülővúrosa volt Ilonának , és azon hely, hol férjével, ké
sőbb pedig fiával, hosszabb ideig tartózkodék , 's hol valószinü
leg a' keresztény hitet is fölvette. E' város politikai szintugy ,
mint egyházi tekintetben olly fontosságu volt, hogy közönsége
sen második Romának neveztetett.- Mindenki előtt világos,
milIy sok és nagy fontosságu ok harczol ennél fogva ezen ha
gyomány' igazsága mellett. Most, Nagy-Konstantin' megtérése
után, elérkezett az idő, mellyben a' szent öltöny rejtekéből, o'
megszentségtelenités' félelme nélkül elöhozathatott ; 's valljon
kinek lett volna jobb módja 's kedvezöbb helyeze te , hozzá jut
hatni, mint sz. Ilonának, ki kegyelete- 's jótékonyságűnél fog
va a' szent-földi keresztények elött olly nagy tekintetben állott?
'8 mellyik egyháznak adhatta volna sz. Ilona a' fönebbiek sze
rint e' kincset inkább, mint szülö-városa', - a' hatalmas és hi
res Trier' - egyházának? Később, az igaz, nem tudák többé,
miUy helyen légyen Trierben a' szent öltöny: a' népvándorlási
és más háboruk titkolódzást parancsolván az elraboHatás' fé
lelme miatt aggodalmas őröknek; de hogy az Trierben létezik,
azt mindenkor jól tudták. Azért csak t 196-ban találtatott föl
ismét a' szent öltöny L-sö János érsek által, midön a' trieri
székes-egyháznak elődeitől megkezdett nagyobbitását és szépi
tését bevégzé, 's a' régi oltárok' helyébe ujakat állitott. A' szent
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öltöny fölemeltetett Májush6' elején, 's az egész város' örven
dezése közölt a' népnek megmutattatott; azután pedig IIZ uj
nagy-ollárban elzáratott. Itt ismét tovább mint 300 évig 0512
ig) maradt nyilallan és érintetlenül : minek oka főleg a' szent
horzalomnak bizonyos neme, de egyszersmind a' szent öltöny'
szeutségtelenitésétöl , és a' hadveszélyekkor történni szekott
rablástól való félelem is lehetett. A' szent öltöny' tulajdonké
peni kiá llitása először csak 1512-diHen I. .1UiI{sa császár' sür
gető kivánatára történt; ki remélé , miszerint nz illy kiállilás a'
keresztények' régi, és sokak' kedélyeiben elszenderült, 's el
haló kegyelete t nem csak föléleszteni, hanem az Isten' tisztele
tét az emberelt közt nevelni is fogja. A' császár e' reményében
nem csalatkozott; nagy embertömeg özönlölt Trierbe, 's a' hi
vők nyilvános jeleit adák az áhitatnak. Nem sokára (1514-bell)
8' romai pápa rendelé, hogya' szent öltöny minden 7-dik év
ben állittassék ki; 's a' hívök , kik azt meglátogatták , és vét
keiket vagy már előbb igazán megbánták és meggyón ták , vagy
Trierben megbánnák és meggyónnák , teljes bucsut nyerjenek,
lUindazonáltal később a' szent ruha' kiállitása különféle okokból
nem történhetett meg annyiszor, mint a' mennyiszer ennek e'
rendeletnél fogva történnie kellett volna. Tudnillik csak 1531,
azután 1545, 1553, 1585, 1594 években mutattatott ismét
meg. A' harmincz éves háboru alatt Kölnbe vitelett ; nem soka
ra azonban ismét Trierbe hozatott vissza. Mindaztíltal csak
1655-ben (a' westpholiai békekötés után hét évre) állíttathatott
ld. Mingyárt két évre ezután, II' francziáknak a' trieri földre
lett beütésökkor Ehrenbreitsteinba vitetett, és itt maradott őri
zetben. 1734-ben Ehrenbreilsteinban kiállittatott ; 1739-ben
pedig a' hét évi háboru' mozgalmai miatt Trierbe, innen 1765
ben ismét Ehrenbreilsteinbo vitetett; hol nem soltára ismét ldél
littatott. Midőn 1794-ben a' francziúk a' Rajna felé tódultak, a'
szent öltönyt először Bambergbe, 1796-ban rövid időre Cseh
országba, 's 180S-ban Augsburgbn vitték: honnan csak 1810
ben jött vissza Trierbe, 's a' hivők' összesereglése mellett köz
tiszteletre kiállittatott. Ettől fogva 1844-ig semmi kiéllilás sem
történt Ez évben azonban cgy millio ember özönlött Trierbe,
az ottani székes-egyházban Üdvözitöjének szent öltönyét áhitat
teljesen tisztelendő, Több csudálatos gyógyulás is történt ez al
kalommal. Krisztusban n' világ' üdvében vnló hit, az iránta való
szeretet , és henne helyezett remény ezerekben ujolng föléledt,
és o' jóban annyira szilárdult , miszerint elmondhatni, hogy az
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Ur' kegyelme -állal n' szent öltönynek ezen klállilásn sokaImalt
lelki, és lesti áldására vált.

OKTATÁS N.-\GY-SZOMB.lTR.!.

Miért neveztetik ezen szombat szent ssombatnak is?

~livel Jézus Iüisztus , minden szeulek' szenlje , Idben kell
nekünk is megszenteltetnünk , e' napon a' sirban nyug odott ;
egyszersmind pedig azért is, mivel az el!yhílz ma llj kováböl
kiütött szikrávul meggyujtott, és n' pop által megszentelt tüzet ,
husvéli szentelt gyertyát és keresztelési vizet kap.

itliért ütnek ma köböl uj tüzet. melly azután megszenteltetik , "
oele a' lámpák és gyertyák meggyujtat1tuk az egyházban?

Régente szokáshan vala, mindennnp , későbben legalább
minden szombaton, a' gyertyák' meggyujlására az egyházban uj
tüzet ütni ki, és az!megszentelni ; de o' 11 -ík században e' szer
tartást egyedül Nagy-szombatra szoritlalottnak állitják. Köböl
ülik ki a' tüzet, emlékeztetésül , hogy Krisztus , n' világ' vilá
gossága, azon olapkö", mellyet 8' zsidói, megvetcttek , melly
azonban mégis szegletkövé lett. (Zsolt. 117, 22. l'lát. 21, 42.
Efez. 2, 20.) Megszentelletik e' tüz azért , mivel az egyház
mindent , mi az isteni szolgúlathoz tartozik, meg szekott szen
telni; 's mivel a' tüz- és világossúgnnk melly az Isten' házai
ban használtalik , szemnek kell lennie: mert Krisztust , a' lénye
gileg szentet jelképezi, ki n' szent szeretet' tüzét az égbül a'
földre hozá, vele minden szivet meggyujtandö, (Luk. 12, 49.)
Ez okböl as eddig eloltott lámpák és gyertyák is az egyházban
ezen uj tüznél gyujtatnak meg ~ annak jeléül , hogy Krlsztus'
kegyelme álllll minden ember (a' gyertyék alatt az emberi-nemet
lehetvén érteni) fölvilágosittatik , és Isten' szerelelére buzdit
tatik. Epen Nagy-szombalon történik pedig, annak jelentésére,
hogy Krisztus, 8' világ' világossága, halálu és eltemettetése ál
tal mintegy elaltatott; most azonbau a' sirból gyöztesen kikelt ,
's az egész világot uj mennyeí fénynyel Iölvilúgosltunl kezdé.

Mil jelent a' három águ gyertya, vagyis a' hároJlIuög? .

A' Szentháromságot, melly isteni természetében egy,
személyében pedig három; mellyek közül a' második , mint ignzi
világosság, lejött oz éghöl : minden embert fülvilágositandö.
(Ján, 1, 9.) E' végböl énekli n' pllp is háromszor, a' három
gyertya' meggyujtüsakor , .Lumen Christi", azaz: Krisztus' vi
lagosságu ; mire 8' kar feleli: »Hála legyen IlZ Istennek I"
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Mit jelent a' husvéti gyertya?

Krisztus urunkat. E' viasz szobornak , és annak, a' kit jel
képez, t. i. Jézus Krisztusnak jelképe 's példázója azon oszlop
vala, melly Izrael' népét az egyiptomi fogságból kivezette (II.
lUózes' 14. f.): mert Krisztus, az igazi világosság, épen ugy
hozott ki minket a' sátán' szolgaságából, az Isten' gyermekeinek
szabadságába. Az öt mélyedés , melly kereszt alakban furatik a'
gyertyába , a' szent öt sebet jelenti; 's az öt tömjén darab,
mellyek oda betétetnek , a' füszereket , mellyekkel Krisztus' holt
teste bebalzsamoztatott.

Mi következik a' husvéti gyertya' megszentelése után?

A' keresztviznek szentelése.

Mzért olvasnak előbb 12 jövendölést?
Hogy megmutattassék , míkép minden jövendölés, melly

Krisztusról, a' világ' kezdetétől fogva tétetett, benne telje
sedett.

Miért szenteltetik a' keresztviz olly sok kitiinö szertartással; és
mit jelent ez ?

E' viz Krisztus' vérét jelenti, melly által lelkeink meglisz
tittatnak , 's meIlyben a' gonosz lélek, mint Fáraó a' vörös ten
gerben, mintegy elfulasztatik , vagyis hatalma megsemmisitte
tik, Olly sok szertartással pedig azért szentelik , hogy ez által
a' keresztségnek különféle foganatai megismertessenek , és e'
szent kegyszer annál nagyobb tisztelet-, áhítat-, és szentséggel
osztassék ld és vétessék föl.

lilit jelentenek e' szertartások?

A' viznek a' pap általi négy részre osztása, azután pedig a'
világ' négy része felé locscsantása jelenti, mikép Krisstus' pa
rancsa szerint (Mát. 28, 19.), a' szent keresztségben az egész
világnak részesittetnie kell; - vagy pedig azt is, hogy
valamint az édenből négy folyam ment ki az egész világra: ugy
8' szent keresztség' kegyelemvize által a' világnak minden ré
sze hasonlöképen megönlöztetett, bűneinknek lemosására. A' pap
keresztet is vet néhányszor a' viz fölött, az] a' Szentháromság'
nevében megáldandö.ts kijelentendö, hogy az egész erejét Krisz
tus' kinszenvedése és keresztje által nyeri; miért a' husvéti
gyertya is, melly Krisztust jelképezi , háromszor mártatik o'
vizbe. Ennek kihúzása jelenti, hogy Krisztus a' keresstvízet , o'
Szentlélek' kegyelme által megszentelni , 's a' keresztelandőket
n' vétkek' örvényéböl kivonni akarja. Azért érinti meg o' pap is
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a' vizet tenyeréve~~ hogya' Szentlélek , ki a' világ' teremtetése
kor a' vizek fölölt lebegett, mindazokat , a' kik e' vizzel megke
reszteltetnek , kegyelmével betölteni, és megszentelni méltóz
tassék, Tovább a' husvéli gyertya' hemártásánál, kereszt alakban
a' viz fölé lehel; jelentvén ezzel, hogy az ember a' kereszt
ségben a' Szeritlélek által , hit Jézus tanítványainak rájok le
helve adott, uj életre ébred. Végre n' szent olajok, a' kereszt
ségi olaj, és a' kegyolaj (chrisma), a' keresztvizzel összeve
gyittetnel(: melly vegyitésKris:tusnak népéveli egyesülését,
egyszersmind pedig azt is jelenti, hogy n' Szentlélek' kegyel
me, mellynek a' szent olaj, és a' chrisma' jelképe, a' három
isteni erénynyel ~ a' hít-, rernény-, és szeretettel együtt a' ke
resztelendő' lelkéhe öntetik.

Miért nem ssentelnek máskor, hanem csak ma és Pünkösd.szom
beton keresztvizet?

Mivel a' legrégibb időkben különösen e' két napon oszta
tott ki a' szent keresztség. Ezen kívül csali még három királyok',
vagyis V i z k e r e s z t' napján keresztelteli ; jóllehet ez csak
később, és nem átaláncsan hozatott be.

Mit imádkozhatunk a' keresztois' ssentelésekor S

Ez alkalommal megujíthaljuk a' keresztségi fogadást, Erre
a' következő imát mondhatjuk :

Legkegyesebb Jézus I hálákat adok néked , hogy te nekünk
drága szent véred által a' szent keresztségben büneink' lemosá
sára fürdőt készitettél ; 's könyörgök kegyelmedért, hogy én,
és minden embertársam, a' keresztségben nyert ártatlanságot
egykor szeplötelenül birói széked elébe vihessük.

Miért borul le a' pap, a' keresztviz' ssentelése után, az oltár'
lépcsőire, "s csak a' minden szentek' litaniájának elmondása után
hel föl?

Ez azért történik, hogy Istent a' szentek' közbenjárása ál·
tal alázatosan kérje ~ miszerint a' keresztség' kegyelmét kivétel
nélkül minden embernek, kiválólag pedig azoknak, kik ma ke
reszteltetnek meg, kiosztani méltőztassék: hogy igy, valamint
a' bűnben míndnyájan meghaltak, 's eltemetve valának ~ szint
ugy mindnyájan Krisztussal a' kegyelernre , 's örök életre uj
teremtményekül fölkeljenek.

lIIiért ékesittetnek ma ismét föl az oltárok?

Minthogy az egyház ma már az Urnak dicső föltámadását
kezdi ünnepelni, a' gyász-öltönyöket leteszi, magát ünnepé-
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lycsen fölékesill ~ és szivörömét ünnepélyes hllr:ml!ozás-, és
örvendeles dicsérő énekekkel nyilvánilja. Az oltárok' ékesilése
arra is emlékeztethet ~ hogy Krisztus , foltömadásakor romolha
tallan és dicsőült leste t vőn magára.

Jliérl nincs a' mai misének ssnkat! luzdete?

A' mísekezdet ezelűtt e~y egész zsoltúr volt, és énekr-lletclt,
mig n' nép a' lernplomba összegyűlt. Minthogy pedig Husvét'
éjszakáján a' nép a' nélkül is Ö!':5ZC volt ~yülel,ezve~ ho~y n' Iön
emlitett szertnrtásoknn jelell legyen: innen ezen előünnepi mi
séhez kezdet nem énekelletett. Ez még most is ugy történik ;
ámbátor ez isteni szolgúlnt, nzon sok rendellenségek és veszélyek
minlt , mcllyekkel az éjjeli clöünnepek , (Vigiliúli) össze Van
nak kötve . nuppnlrn télelelt állal. Az egyház ezzel tudtunkr-a
kivánja adni, miszerint n' hivöknek a' sz.ertartúsokon is jelen-,
és a' mise' kezdetekor már összegyülekezve lennlek illik.

Az eg}'hlíz' könyürgése ,

mise alatt.

Ur Isten r ld c' legszentebb éjt n' mi urunk' Jézus Krisztus'
föltámadásúnak dicsöségével megvilágilád ; tartsd meg egyhá
zad' uj gycrmckeiben n' sunt keresztség" I\(\gyelmét: hogy igy
test- és lélekben megujulva , neked tisztu szivvel szolgaljanuk.
Ugyanazon Jézus Krísztus , a' mi Údvözitönk által, 'sth.

A' Ie c z k é ben (Koloss. 3, 1-4.) inti sz, Pál a' kereszté
nyeket , hogy mivel a' keresztség által Krisztussnl Iöltámndtuk ,
csak azt, a' mi mennyekhen van (hol Krisztus 8Z Isten' jobbján
Ol), ne pedig azt, n' mi n' földön van, keressék. "Ti meg vagy
tolt, ugy mond ö, o' keresztség és töredelmesség által a' hun
és földieknek halva; a' ti igazi élelelelt az Istenben elrejtett, lát
hatutlan élet; valamint Krisztus is u' világ' szemei elölt elrejtett
életet él Istenben. Ha pedig Krisztus , 8' ti életetek, az itéletkor
Iöltunendik, akkor vele li is dicsöségben fogtok megjelenni. E'
dicsöség' reményében és várésa mellell tehát n' tagjainkban laké
rossz hnjlnmokat és kivánságoket el kell fojtanunk , és minden
bünt kerülnünk ; mert ha ezt nem teszszük, ugy Krisztus' dicsö
ségéhen sem veendünk részi a' mennyekben.

L e c z I( c után n' pap háromszor .Alleluját' énekel, és pe
dig mlndenkor egy hanggal Iölchb . jelenlendö, hogya' felIá
mndás reietu örömünknek mindig magusatosabb- és hensöbbaek
kell lennle,
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Az e v II n g e Ho mb II n (M:ít. 28, 1-7.) [elenteük, hogy
l\Iál'ia Mllgdollltl, 's még néhány asszony, szombaton reggel u'
sirhoz mentek , Krisztust behalzsumozundök , helyette nzonban
angyalt találtak, a' ld értésökre adá, miként Krisztus valóban föl
támndt. E' különös kedvezés! ök Kriszlus iránli szeretet.ök-, és
huzgnlmuknúl fogva meg is érdemlették. Keressed le is Kriszlust
korán reggel, azaz: minden fog-lalliOz:ísod elölt, az imádság- ~ jó
könyvek' olvasüsa , jó szándék' felinditésa 'sth, által, ho~y
egyedül neki tessél; igy mindig örvendetcsebb dolgokat fogsz
töle megérteni, 's ö neked naponkint több vílúgossúgot és vi
gnszt nyujtand , 's foglalkozúsuid mind szerencsések , vagy leg
alább érdemesek lesznek,

lIIiértnemftlOndana/;ma .Cre d o'»t•.Agnu9 Dei"-t, 's/b.; '9
miért hagyják ki u' békecsól,' kosíését , az áLJu:.ás után; inuuls upj«! ?

A' .Crcdov-t, vagy liitvullomást hajdan, 's Romában még
ma is, a' misél megelözö kercsztségnél, a' keresztelendők mond
ják el; az ,Agnus Dei' pedig már a' mindeu szeutck' litanlájúhan
előjön. Ezért a' szcnt miso nlnlt nem ismételtotnek. A' békecsökot
azért hagyjá!t cl, mert Krisztus tunitványuihoz nem momlú még:
"Béke legyen veletek." Az áldozás utáni Imádsúg helyett ve
csernye mondulik ; lIIl'liy uzonban igen rövid, és tulnjdonképcn
nem is vecsernye; mivel n' mai nup előképe uzörökké örvendeles
szornbntnnk , mellynek vespcrájn., nzaz : estéje nincsen. E' ve
csernyének fö részei a' 1 t ti-dik ZSOIlÚI', és a' ~1\I n g n i f i c n t.~
A' zsoltúrhan llZ ujon kereszteltek folhlvntnuk. IslenI u' hereszt
ségben nyert kegyelmekért dicsöitni ~ 's a' ~M n g n i f i c a r-Lnn
mngnszlalják öt, hogy olly nagy dolgokat vitt rajtok véghez,
(Lásd lHazzinelli.)

Ne mulaszd cl ma a' szent sirt ismét meglátogntní, és Krisz
tusnakkeserü kínszenvedésa- és haláluért hálúka] adni, vala
mint a' flÍjdalmns, és bús anyát Máriát is tisztelul. A' Ioltúmu
dnson lég-y óhilallnl jelen, és kérd l-tentűl azon !ie!.ryelmet,
hogya' bünök' sirjúból Iölkelhess, és jövőhén unudeukor szeut
és neki tetsző életet élhess.

OKTATÁS nUSVÉTRE.

Jli a' no-« ~
Azon dicsöséges nnp, mellyen Krlsztus Jézus halollaihól

föltárnndt, midön lelkét a' testrel ismét cirycsité , 's a' nagy kö
vel Lezárt, éi lepecsételt sirból é!ve Folkelt.
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Mint ünnepeljük a' H'lls'Oétet legjobban?

Ha a' bünök' halálá hól az igazság' uj életére magyünk át;
mint lírisztus is föltámadt halottaiból, 's átment egy uj és dicsö
séges életre. (Rom. 6~ 4. Koloss. 2~ 12.)

lilit remélhetünk Krisstes' feltámadása által?

Hogya' mi testeink is föl fognak ci:ylwr ~ jóllehet a' sir-'
han elhamvadnak ~ halottaikhúl lámadni (Rom. S, 11.); mert
miután Krisztus , a'. mi fejünk, él: föl kell nekünk is ~ az ö
tagjainak ismét elevenednünk , mert eleven fü nem lehet élő
tagok nélkül.

lilit tesz az ,Alleluja', melly husvéti napokban olly gyakran éne
keltetik?

Ez öröm-ének; melly annyit tesz, mint: .Dicsérjétek az Is
tent"; 's ez idöhen azt a' Krisztus' föltámadása , és az általa ne
künk szerzett örök élet' reménye fölötti örömnek nyilvánitásaul
éneklik.

Miért nem imádkoznak husvéti időben térdeloe , hanem állva?

Hogy, a' mint sz. Ágoston mondja l külsö testállásunkkal is
megmutassuk ~ hogy lírisztus a' sirból föltámadt.

liIi jelentése van a' piros tojásoknak ?

Ezek is a' feltámadás' jelképei. A' tojás' külső , kemény
héja ugyanis hasonlít a' sirfüdélhez , mellyet az Ur feltört; mint
a' tojásbeli kis állat széltörl a' héjat ~ hogy elevenen keljen ld
helöle. Az egyház ma ~ 's az egész nyolczadon át igen gyakran
énekli: "Ez a' nap ~ mellyet az Ul' teremtett: vigadozzunk ~ és
örvendezzünk henne." (Zsolt. 117~ 24.) A' mise' kezdetekor
Krisztus' személyében ekkép kiált föl a' 13S-ik zsoltárból : "Én
fölkeltem, és veled vngyok, Alleluja! A' te kezeidet fölém ki
terjesztetted: Alleluja! Alleluja! Ur Isten! te megvizsgúlsz , és
ismersz engem. Tud va van előtted leülésern és Iölkelésem." Di
csöség 'stb.

Az egyház' küuyürgése.

Ur Isten! ki nekünk mai napon, egyszülött fiad állal, a'
halál' legyözctése után, az örök boldogságba utat nyiloltál : se
gitsd, kérünk, a' jó föltételeket, mellyeket te nekünk sugalsz, ke
gyelmed által teljesedésbe is menni. Ugyanazon mi urunk lírisz
tus Jézus által ~ 'stb.



Leczke. (Sz. Pálnak Korinth. irt I. lev. 5, 7-8.)

Atyámfiai! tisztitsátok ki a' régi kovászt, hogy uj tészták
legyetek; a' mint hogy kovásztalanoknak kell lennetek. Mert
Krisstus , a' mi husvéti bárányunk, mi érettünk föláldoztatott.
Azokáért husvéti ünnepet üljünk; vendégeskedvsn , nem a'
régi kovászszal, se' nem a' gonoszság és álnokság' kovász
szaval , hanem a' tisztaság- és igazságnak kovásztalanával.

Szent Pál e' helyen int minket, hogy valamint a' zsidók
nak Husvétkor a' kovászt házaikból eltávolítaniok , 's a' husvéti
bárányt kovásztalan kenyérrel kellett enníek: ugy iparkodjunk
mi is a' régi kovászt, vagyis a' régi hünös embert, azaz: a'
bünöket, magunktól eItávolitani; mert mi a' keresztség által ko
vásztalanokká lettünk, vagyis az átalakulás', és a' bünöktölí
tisztaság' állapotába helyeztettünk ; mellyet gondosan meg kell
öriznünk: hogy igy husvéti bárányunkat , t. i. Krisztust a' szent
áldozásban mi is kovásztalan kenyérrel, vagyis tiszta sziv
vel élvezhessük, 's ez által az Oltári-szentségbeni méltö része
sülés' kegyelmeit elnyerhessünk.

Mondd ma te is többször az egyházzal: ,Alleluja! Dicsér
jétek az Urat; mert kegyes, és irgalma örökké tart Alleluja".
Ez a' nap, mellyel Isten teremtett: Alleluja! Vigadozzunk és
örvendezzünk benne: Alleluja! A' mi husvéti bárányunk Krisz
tus, ki érettünk a' Kalvária' hegyén föláldoztatott, és minket
megváltott. Alleluja' !

Evaugeliom. (Sz. ltlárk' 16, :I-7.)

Az időben l\Iária Magdolna, Jakab' anyja, és Salome,
fűszereket vásárlának, hogy elmenvén, megkennék Jézust.
És korán reggel, a' hétnek elsö napján, a' sirholthoz jö
vének, a' nap már fölkelőhen lévén. 'S mondának egy
másnak: Kicsoda hengerili el nekünk a' követ a' sirbolt'
nyilásáról? Oda tekintve pedig látuik , hogya' kö már el
van hengeritve: minihogy tudnillik az igen nagy volt. :S
bemenvén a' sirboltba , egy ifjat látának jobb kéz felöl
ülni, hosszu fehér köntösbe öltözve , és megrémülének.
Ki mondá nekik! Ne féljelek ; a' megfeszített názárethi Jé-
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zust keresitek: föltámadolt, nincs ilt; ime a' hely, hova
fektetlék ölel. De menjetek el, 's mondjátok meg tanitva
nyinak , és Péternek : hogy előttetek megyen Galileába;
oll meglátjátok őtet , a' mint megmondotta neklek.

llliért akarák e' szetü asszonyok Jézus' testét fiJszel'ekkel meg
kenni?

A' zsidóknál szokásbnn volt, a' hnlotlnkat hebalzsamozni.
E' szokásnuk akartak lIZ nsszonyuk is eleget tenni: 's minthogy
öket ebben Krisztus' tem-tése elölt a' közbecsö szombnt , 's az
idü' rövidsége mcgukndal yoztaltn , azért rnost szombat után, jó
kor fölkészülve, veszik ll' Iüszereket és sietnek u' sirhoz ; nz ur
Jézusnak ez utolsó szervtct-szulgálatot mcgtecndük. Ez állal öl,
arra lanitanak rninket , hogy az igazi sze re tet sem nem lnng yos,
si-m nem pulyn ; hanern egész ulIzgósúggal igFl,szil, mindnzt ,
mit szeretteinek liedveset tehet, azouual és késedelem nélkul
megtenni.

Tetszett-e Istennek c' jó akaratjok ~

Igenis; mi onnan is Idvilóu"lili, rnert mig ök búsan kérdék :
~Ki hengerili majd el nekünk u' követv? n' kő már el voln hen
gcrilve ; 's ezen kivül eg~r angyal is vigasztalá öket ~ és Krlss
tus' fölémadása felől értesitette. - Tanuljuk innen, milly ked
vese" Isten elölt az iq!;f11masság' cselekedetei; 's igycl,e7.zúnk
azokat ll' szükségben levők' irányábnn gyakorolni: mert mit a'
szegényekkel teszünk , azt Krisztussal teszszük. (~Iát. 25. f.)

Valljon. az angyalnak kellelt-e a' követ elhengeritenie, hogy
Krisstus [oltúmadhasson'[

Nem; mert Krísztus urunk már előbb föltámadt, hogy sem
az angynl e' követ elhenzeritelte. Az ang~'al ezt csak annak hi
zonyságaul tette, hogy Kriszlus' föllámadása már valóban meg
történi.

~Iiért akart erröl az angyal különös tanubizonyságot tenni~

lUe,'t Kriszlus' füllámadása hitünk' alapja. Ha ugyanis Kris7.
tus föl nem támadt volna, ugya' mi hirünk is haszoutalun és hiu
volna ; minthogy akkor nem volna bebizonyltva , hogy ö Isten'
fia voll: kövelkezűleg a' benne helyezett hit állal sem boldo
gulhatna senki. Valamint akkor saját föltárnndásunkat iIlelöleg
sem hirnánk semmi bizonyosságg-al Ez azunbnn Krisztus' [öltámn
dásának következtében minden kétségen kivül helyeztetell ; mi
vel ö a' hnlálb6li Iöltamadas' elsöszülöttje (Iícloss. 1, 18.); '8
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valamint Ádám által jött a' halál a' világba, ogy a' halálböli
föltámadás Krisztus urunk által (I. Kor. 15, 21.).

Mi halZna "an a'. saját feltámadásunk (elöli hitnek?
A' saját feltámadásunk felöli hit 1-ör: hathatósan buzdit

bennünket a' jóra, 's minden rossznak gondos kerülésére ösz
tönöz; miután feltámadásunkkor minden cselekedeteinkröl és
mulasztásainkról számot kellend adnunk, 's az érdemlelt jutal
mat elveendjük : a' jóért tudniIlik az örök boldogságot , a' rosz
szért pedig az örök kint. 2-or : A' saját feltámadásunk felöli hit
egyszersmind legnagyobb vigasztalást nyujt a' szenvedés' ide
jén, 's az élet' viszontagságai- és terheivel való küzdelmekben.
"Minden oldalról szorongattatunk , de azért nem búsulunk ; ha
hozunk, de azért kétségbe nem esünk; üldözéseket szenve
dünk , de azért el nem hagyatunk; megaláztatunk , de el nem
veszünk .... tudván, hogya' ki Jézust feltámasztotta, minket
is feltámaszt Jézus által; azért ki nem fáradunk." Igy ir sz. Pál
II. Kor. 4,8-16.; másutt pedig, II. Kor. 5, 1.: "Tudjuk, hogy
ha e' földi házunk' hajléka elrontatík, Istentöl egy más, nem em

.heri kezek által készítettet nyerünk, örökké tartandét menny
hen." Ezen kivül 3-or: a' saját feltámadásunkra gondolás meg-
véd minket minden kétkedéstöl, az Istennek és mindeneket ren
dezö gondviselésének igazságos volta felöl. E' világon gyakran
szerenesés a' gonosz, a' jó pedig szerencsétlen; a' meanyíben
az ideigleni javak és örömek' birtokát és élvezetét s z e r e n
e s é n e k , ellenben a' szegénységet és ideiglenes szenvedést
5 z e r e n c s é t l e n s é g n e k nevezhatni. De a' feltámadáskor
mindezen aránytalanság ki fog egyenlittetni; akkor mindenik
cselekedetei szerint veendi el jutalmát, vagy pedig büntetését,
's az Istennek végetlen igazsága legdicsöbh fényben fog tün
dökölni.

Miért kiJldte az angyal ali asszonyokat Krisztu,' tanit"ányaihor.',
ne"e:r.etesen Péterhez ~

Mert a' tanítványok voltak azok, a' kiknek Krisztus' föltá
madását az egész világnak hirdetniök kellett; egyszersmind azért,
hogy Krisztus' halála fölötti szomoruságukban megvigasztalják.
Péter pedig, az apostolok' feje, és Krisztusnak háromszori meg
tagadása miatt, igen levert és csüggeteg volt: azért neki kellett
legelőször is az örömtudósítást vennie, 's különösen is megvi
gasztallatnia. - Tanuld innen, nogy Isten az alázatos, és tö
rödött szivet meg nem veti.

25
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lJIiért jelent meg Krisztu, apoltolainak il, él pedig többu~r
egymás 'Után?

Hogy feltámadása iránt minden kétséget elesslassen , öket
Atyjáhozi közel visszatérése fölött vigasztalja, 's tanitásának is
meretébe mindig mélyebben bevezesse.

lJUre kell minket Krisztu$' feltámadásának bU$ditani 1

Arra, hogy lelkileg mi is feltámadjunk vele, 's e' végböl
egészen uj életet kezdjünk (Rom. 6, 4.): mi ugy történik meg,
ha nem csak a' bünt , hanem az arra szolgáló minden alkalma
kat is kerüljük, 's csak az erény és mennyei dolgok után lá
tunk,

Millllen jó Clelekedetre kell a' hUlfJéti idc1t különölen haunál
fiunk ~,

Arra, hogy embertársaink' irányában a' megbocsátás' eré
nyét gyakoroljuk; mivel Krísztue ez idöben nekünk is bocsána
tot szerzett. (Aranyszáju sz. János.]

B u z d u I a t. Szivemből örvendek oh Jézusom f hogy te
a' sirból öt szent sebeiddel , mint megannyi drágakövekkel éke
sítve , diadalmasan keltél ki. Azon gyözedelem által, mellyet a'
halál, ördög, és pokol fölött kivivtál , kérlele téged, hogy add
nekünk kegyelmedet, mellyel gonosz hajlamainkat és vágyain
kat elfojtsuk, benned uj élelet éljünk, és a' hün által többé so
ha se haljunk meg. Amen.

Erkölcsi tanitás.

Sokan azt vélik, hogy miután Jézus megváltottmlnket, már
minden rendén van, 's részünkről oem is szükséges többé az üd
vösség után sokat fáradni, és küzdeni érte. Miben azonban
ök fölöttébb és veszélyesen tévednek. Valamint ugyanis Izrael'
fiai l\Iózes által Faraó' szolgálatáböl megmentettek ugyan, de az
igéret' földének elfoglalása végett még sokáig, és sokat kellett
küzdeniök és szenvedniök: épen ugy lírisztus is megszabaditott
ugyan az ö kinszenvedése és halála által minket az ördög' ha
talmából, de azért a' megigért mennyei országot még sem bi
randjuk , ha csak Isten' kegyelme- és segedelmével a' mi elle
neink, t. i. a' test, ördög és világ ellen egész végig nem har
czolunk: mert csak a' küzdönek adatik meg a' diadaikoszoru,
's csak ha Krisztussal együtt türünk , és meghalunk (vagyis a'
szenvedés', önmegtagadás' és sanyargatás' utján járunk), csak
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ugy fogunk vele együtt élni is és uralkodni. (ll. Tim. 2,3-12.)
Az Isten t. i., a' ki minket nélkülünk teremtett, minket mégis
nélkülünk üdvösiteni nem fog; vagyis a' nélkül, hogy szabad
akaratunkat, és minden erőnket jóra használjuk, 's igya' ke
gyeíméveli együttmunkálás által magunkat az örök boldogság
felöl híztositsuk.

OKTATÁS HUSVÉT-HÉTFŐRE.

A' ID i s e k e z d e t b e n az egyház a' mennyek' országába
vezető utnak megnyitását, melly Krisztus' halála, és föltáma
dása által történt ~ az igéret' földére left bevezetéssel hason liLja
össze, meIlyet Józsue vitt véghez; és .Mózes' II. könyv. 13. f.
böl énekli: ,Az Ur titeket bevezetett a' földre, hol tej és méz
foly: Alleluja! 'S hogy az Ur' törvénye mindenkor szátokban le
gyen: Alleluja! Alleluja.' "Dicsérjétek az Urat, és hívjátok az
ö nevét segítségül: hirdessétek az ö müveít a' népek közt." (Zsolt.
104.) Dicsöség 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki a' husvéti ünnepély által a' világnak az üd
vösség' eszközeit nyujtád, gyúmolitsd , kérünk , tovább is a' te
népedet mennyei adományoddal : ho-gy mind a' tökéletes sza
badságot elnyerje , mind pedig az örök életre növekedhessék.
A' mí urunk Jézus Krisztus által , 'sth.

Leczke. (Apostolok' cselekedet. fO, 37--43.)

Ama' napokban Péter a' népnek közepette álla, mond

ván: Atyámfiai férfiak l jól tudjátok, hogy azon keresztségtől

fogva, mellyet János hirdetett, elkezdvén Galileától egész J u
deában , jeles történetek mentek véghez; hogy ama' núzárethi
Jézus, kít az Isten Szentlélekkel , és hatalommal kent föl,
széJjeljárt, jót tevén, és meggyögyltván rnindeneket , kik az
ördögtől eröszakosan el valának nyomva; mert az Isten vala
ö véle. '8 mi tnnúi vagyunk mindazoknak , miket a' zsidók'

tartományában, 's Jerusalemben cselekedett, kit is megölé
nek, fölfüggesztvén a' fára. De az Isten föltámasztri öt har

mad napon, és nyilván megjelenté őtet , nem ugyan az egész
25*
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népnek, hanem az Istentől eleve kiválasztott tanuknak , mi
nekünk, a' kik vele ettünk és ittunk, miután a' halálból föltá
madt. Kitől is a' parancsolatot vettük, hogya' nép előtt hir
dessük, és bizonyilsuk , miszerint ö az, ki az Istentől az élők

nek, és holtaknak ítélő birájokul rendeltetett, Kiről valamen y
nyi próféták hízonyltják, hogy 8' hünök' bocsánatát az ö ne

ve által veszik mindazok , 8' kik ő benne hisznek.

Sz. Péter itt a' Krisztus' föltámadása felöl szóló beszédet
azon tanítással végzi, hogy míndazok , a' kik Krisztusban hisz
nek, általa nyerik büneik' bocsánatját. Erre azonban nem kö
zönséges , holt hit, millyen az ördögökben is van (Jak. 2, 19.),
hanem tevékeny , élő hit kivántatik , melly a' szeretet által mü
ködik , és mindent, a' mit hisz, cselekedettel is betölt. Szerezz
te is magadnak illy élő hitet; különben ugyanis olly kevéssé
fogsz, valamint az ördögök, üdvözülhetni. Ismételd ma a' lecz
ke után elmondott tegnapi könyörgést.

Evangellem. (Sz,. Lukác,' 24, i3-35.)

Az időben ketten a' tanitványok közül egy Emmaus
nevü faluba mentek, melly Jerusalemtöl hatvan futamatnyi
távolságra vala. Kik is beszélgetének egymás közt mind
azok felől, a' mik történtek. Lőn pedig, hogy midön igy
egymással beszélgetnének, 's egymástól kérdezösködné
nek, maga Jézus is hozzájok közelitvén , velök együtt
ment volt. De az ö szemeik fogva tutattak , hogy meg
ne ismernék ötet. Szóla tehát hozzájok: lUicsoda beszé
dek ezek, mellyeket egymás közt ut közben váltogattok ,
és hogy olly szomoruak vagytok? Felelvén pedig az egyik,
kinek Kleofás volt neve, monda neki: Egyedül te vagy-e
a' Jerusalembeli jövevények közt , a' ki semmit sem tudsz
azokról ~ mik abban e' napokban történtek? És monda ne
kik: IlleIlyek? Ök pedig felelének: A' názárethi Jézus
felöl; ki az Isten, és az egész nép előtt hatalmas csele
kedetü 's beszédü proféla volt. Mikép adák öt által papi
fejedelmeink és világi nagyjaink a' halálos büntetésre, és
feszíttették föl ötet. llIi pedig azt reméltük , hogy ö fogná
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megváltani Izraelt: de mindezek mellett mégis ma már har
madik napja van, hogy ezek történtek. Azonkivül né
melly asszonyok közülünk ijedségbe is hoztak minket;
kik nap' kelte előtt a' sirbolLhoz kimentek, és nem találván
ott testét, visszatérének, mondván: hogy angyalok' jele
nését is láttak volna, kik öt élni bizonyitolták. Azért el
menének némelly társaink a' sirbolthoz , és azt ugyan ak
képen talalták , mint az asszonyok beszélték; de őtet ma
gát nem látták. Erre ö szólaní kezdett hozzájok: Oh bal
gatagok, és késedelmes szlvüek mindazok' elhivésére, mi
ket a' proféták szólottak! Valljon nem ezeket kellett-e
szenvednie Krisztusnak, 's ugy menni be dicsöségébe ?
'S elkezdvén l\lózestöl, és valamennyi prófétakon végig,
megmagyarázta nekik az irásnak mindazon helyeit, mely
lyek felöle szélettak. 'S közeliIének a' faluhoz, a' hova
mentek; ö pedig ugy mutatá magát, mintha tovább akarna
menni. De azok kényszeríték őtet , mondván: Maradj mi
velünk: mert már beesieledík , 's a' nap már hanyatlóban
van. Beméne tehát, hogy velök maradna. És lön , mi
dön velök együtt letelepednék , vévén a' kenyeret, meg
áldá, 's megszegvén azt, nekik nyujtotta. 'S ekkor meg
nyilanak szemeik, és rá ismerének ; ö pedig eltünt szemeik
elöl. Es mondának egymásnak: Nemde gerjedezett szi
vünk bennünk, midön hozzánk beszélt az uton, és fejte
geté nekünk az irásokat? Azért még azon órában elindul
ván, visszatérének Jerusalembe ; hol a' tizenegyet és több
társaikat velök egybegyülekezve találák. Kik mondának,
hogy föltámadott az Ur bizonynyal, és megjelent Simon
nak. Ök is elbeszélék tehát azokat, mik az uton történ
tek, és hogyan ismerték öt meg a' kenyérszegésben.

Miért csatolta magát Kriutus e' két tanit"ányához,?
Mert róla beszéltek. Hasonlóképen csatolandja magát hoz

zánk is Jézus, ha róla 's ígéjéről beszélünk; de ha fajtalan és
istentelen szavakat ejt ki szánk, ugy Jézust mi magunk üzzük
el magunktól.



890

Miért jelent meg nekik KriutuI, mint idegen?

Sz. Gergely azt monja l): hogy Krisztus magát lelkök' 61
lapotjához alkalmazta , 's ollyannak mutatá magát nekik külső
leg, mint a' minönek őt bensőleg képzelték. azaz: olly tulajdo
nekkal ~ mellyek tőle idegenek voltak , 's nem valának övéi;
mert , u' mint látszik, ök nem hitték , hogy Krisztus Isten: jól
lehet ö ezt <?,lIy sokszor tanította, 's ellenmondhatlanul be is hí
zonvitotta. ük csak merő profélának tartották őtet ; sőt még
azon szavak' igazságán is kételkedtek, mellyekkel föltámadását
olly gyakran és vilagosan megjövendölte. Ezért nem ismerteti
meg magát velök azonnal j hanem eszteleneknek nevezi, és
megfeddi öket keményhitüségökért. -- Ez a' szokott bánásmódja
Istennek velünk emherekkel ; ö kegyelmének jeleit mindenkor
állapotunkhoz méri. Az ismeret, mellyet róla birunk , 's az élve
zet, mellyet benne találunk, mindenkor a' benne vetett hitünk-,
rernényünk-, és hűségünkhöz van mérve.

l(énytelenségböl ssenvedelt-e Krisztus , miután azt mondjo:
,Nemde igy kellett Krisztusnak ssenoednie' ?

Épen nem. Ö magát szabad akarattal adta halálra; mint
már Isaiás mondja (53, 7.); 's abból is eléggé megtetszik , mert
magát a' zsidók állal önkényt hagyla megfogatni (János' 18,
5-8.). De miután már a' próféták által megigérte, hogy éret
tünk ld fog dicsöségéből vetközni , és szenvedni: ennél fogva
kellelt is szenvednie , hogy az irás beteljesedjék , és ö dicsősé
gébe ismét bemehessen.

A1int értelmezte Krisztus két fanitfJányának az irásokat?

. Hihetőleg megmutatá nekik, mint jövendöltetett meg és
példáztatott azokban különféle módon az ő kinszenvedése és
halála; mint adatott el például az ártatlan Józsefben "}, és mint
jelentetett előre megostoroztatása, József' véres ruhája által 3) ;
's megkoronáztntása, a' tövisek közt szarvaival főnakadt kos ál
tal 4); miként vitte Izsákban, - ki a' fával, mellyen föláldozta t
nia kellett, vala megterhelve ~), - keresztjét a' Kalvária hegyre;
miként fosztatott meg öltönyeitöl , meztelenittetett meg és gya
lúztatott ~ n' megmezlelenitett és gyermekétöl meggyaláztatott
Noeban I); mint jelképezé megfesziUetését a' kigyónak Mózes
ú!ln!i fölemeltetése '); mint voltak előképei, 's példázták elte
mettelését és fültámadását a' régi áldozn t-álla tok, különösen a'

I) Hornil. 23. in Evang, 2) I. Mózes' 37. 8) Ugyanott, 4) I. M6z. 22. a) UUlnon.
6) Ugyanott 9. r, ,) iv . .uóz. 21.
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husvéti bárány I), mellyhez ö hasonlólag áldoztatott röl, o' nél
kül, hogy csontját szét törték volna; 's nevezetesen Jó
nás 2), ki három napig voll a' hal' gyomrában, de onnan három
nap mulva ismét élve jött ki. Végre megmutatá nekik azt is,
hogy milly világosan megjövendöllék , és mintegy leírták szen
vedését Dávid3), és Isaíás proféta 4).

Miért nuaaua magát Jézu, I mintha tooébb akarneJ menni?

Hogya' tanítványok' szeretetét megkisértse, 's nekik al
kalmat adjon meghivatására , miszerint náluk maradjon. Azon
kivül abbeli czélját, hogy öket halálának szükséges volta 's föl
támadásának igazsága felöl meggyőzze , elérte; 's ennélfogva
el is hagyhatta őket.

Miért ismerték öt meg (J' tanUf:lányoh a' kenyértöré,kor?

JUivel ö nekik akkor, mint ezt a' szent atyák vélik, és
mint ez azon kifejezésböl: "kenyértörés"-kor, melly minden
kor a' szent vacsorát jelenti, valóban meg is látszik, szent tes
tét épen ugy nyujtá , mintezt az apostoloknak az utolsó vacso
rakor tette: mit ölt ezektől hihetőleg hallottak .elhesséltetni.

Mit tanulhatunk még ez e"angeliomból?

Azt, hogy mivel e' husvéti időben Krisztust az Oltári-szent
ségbert magunkhoz vettük , öt buzgón kérjük, miszerint nálunk
maradjon; egyszersmind pedig mindent elkerüljünk , u' mi által
őtet szívünkböl elüzhetnűk.

B II Z d u l a t. Oh Jézus r a' halál' alkonyn mindinkább
közelit hozzánk. Maradj tehát nálunk az Oltári-szentségnek
ereje , 's hatása által: hogy mí, kik az Emmausba menö ta
nitványokhoz az állhatatlanség- és esztelenségben olly hason
lók vagyunk, legszentebb testednek élvezele állal a' hilben erő
södjünk , a' reménység-ben szilárduljunk , .'s a' szeretet állal
veled akképen egyesüljünk, hogy semmi se legyen képes többé
minket elszakasztani tőled. Amen.

OKTATÁS BusVtT-KEDDRE.

Az anyaszentegyház még mindig dicsőiti az Istent a' meg
váltásért , 's hálákat ad neki; m i s e k e z d e t k o r énekelvén
(bölcs Sirák' könyvének 15. f.-ből): "Az üdvösséges bölcse
ség' vizével itatja őket, Alleluja! Megerösödik bennök, és nem

Il_U,_H6z. 12. 2) Jónás' 2. r. I) Zsolt. 21. 4) haiáa' 53.
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ingadozik. Alleluja! ts fölmagasztalja öket örökre: Alleluja,
Alleluja! (Zsolt. 104.) Adjatok hálát az Urnak és magasztal-.
játok nevét; hirdessétek o' népek köz] munkáit." Dicsöség az
Atrának , 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten I ld egyházadat mindig uj hivekkel gyarapitod,
engedd szolgáidnak, hogya' titokteljes megvéltatást , mellyet
a' hit által nyertek, jámbor életök által megőrizzék. A' mi urunk
Jézus Krisztus által, 'stb.

Leeske. (Apostolok' cselek. 13. 16. 26 - 33.)

Ama' napokban fölkelvén Pál, és kezével intvén, hogy
hallgatnának, igy szólott: Atyámfiai, férfiai" Ábrahám' nem
zetének fiai, 's a' kik közöttetek az Istent félik r nektek
küldeték az üdvösség' emez igéje. Jerusalem' lakói tudnillik és
annak nagyjai, ezt meg nem ismervén, itéletet mondának rá;
mellyel betölték a' profétáknak , kiknek könyveik minden szom
baten olvastatnak , jövendöléseit. Mivel ámbátor a' halálra okot
nem találának benne, mégis azt kérék Pilátustól, hogy megö
letnék. Minekutána pedig végbevitték volna mindazokat, a'
mik ö felöle meg valának irva, levévén öt a' fáról, a' kopor
sóba helyezték. De Isten föltámaszta őt a' halálból. Ki több

napon láttaték azok által, a' kik Galileából Jerusalembe vele együtt
fölmentek; kik mindez ideig tanui neki a' nép előtt, Mi is

ugyanazon igéretet, mellyet atyáink nyertek, hirdetjük nek
tek; mellyet az Isten mínekünk, azok' fiainak, beteljesitett ,

föltámasztván Jézust.

Mi okból emUtik Kriuttu urunk' feltámadását a~ apostolok csak
nem minden u. beuédökben?

Azért, mivel - mínt ez már fönebb is mondatott , Krisz
tus' feltámadása képesí hitünk' alapját. Azért engedé meg Krlss
tus, hogy tanítványai feltámadásán olly sokáig kételkedjenek , 's
csak azután higyenek , miután nekik gyakrabban megjelent, és
annak valósága felöl a' legvBágosabb bizonyságokat adta: hogy
még csak ne is látszassék , mintha ft' tanítványok könnyenhl-
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vök lévén, magukat megcsalatni engedték volna; hanem mín
denki beláthassa , milly óvatosak, söt hitetlenek voltak; és
mílly szilárd alapon nyugszik ennélfogva hitünk, mellyel
Krisztus' feltámadását elfogadjuk. (Mondd el itt ujra a'husvét-va
sárnapi leczke utáni imádságot.)

Evangeliom. (Sz. Lukács' 24, 36-47.)

Az időben megálla Jézus az ő tanitványai közt , és
szólitá őket, mondván: Békeség nektek! Én vagyok;
ne féljetek. Megháborodván pedig és megrettenvén , azt
vélék, hogy valami lelket látnának. És monda nekik: Mi
ért ijedtek meg, és engedtek kétes képzelődéseket emel
kedni szivetekben ? Lássátok kezeimet és lábaimat, hogy
én magam vagyok. Tapogassátok és szemleljétek meg, mi
velhogya' léleknek husa és csontjai nincsenek, a' mint
tapasztaljátok , hogy nekem van. '8 ezeket mondván, meg
mutatá nekik kezeit és lábait. Midőn pedig örömükben még
sem tudnának meggyőződni, 's csak álmélkodnának, mon
da nekik: Van-e itt valami enni valótok? Ök pedig hozá':'
nak neki egy darab sült halat és lépes mézet. Mellyeketel
vévén, jelenlétökben evék belőlök: a' maradékot visszaad
ván. Ezután monda nekik: Ime ezek azon történetek,
mellyekröl szólottam nektek, midőn még veletek társal
kodnám : hogy tudnillik be kell teljesedniök mindazoknak,
a' mik Mózes' törvényében, a' proféták' könyveiben, és a'
zsoltárokban megirattak. Akkor megnyitá elméjeket , hogy
megértenék az irásokat. És monda nekik: Igy van megir
va, és igy kellett Krisztusnak szenvednie, 's harmad na
pon a' halálból feltámadnia ; 's elkezdve Jerusalemtöl, va
lamennyi népek közt hirdettetnie nevében a' megtérésnek
és bünök' bocsánatának.

Miért köuönti Krisstu« tanU"ányait béke-kitiánattal?
Mivel a' béke nagy jó (Példabesz. 17, 1.), 's az Isten' fi

ainak ismertető jele (Mát. 5, 9.); valamint ellenben a' hünösök
nélkülözik a' békét. (Isaíés' 57, 20. 21.) A' béke' megörzésé-



nek egyik legföbb módjáról, tudnillik : az alázatosságról, fö
nebb (155. 1.) vala már szó.

Miért mutatta meg Krisztu, kezein é, lábain le~ü ubhely.it tanit
flányainak ?

Hogy feltámadása iránt minden kétségöket elosslassa. Ez
okból illettelé is magát, és evett velök, 'stb. Innen tanuljuk,
minönek kell a' bünök' halálából való föltámadásunknak is lenni;
mivel Krisztus' testi feltámadása legyen a' mi lelki feltámadá
sunknak példázó képe. Valamint tudnillik Kriszlus, ugy mi is
adjuk élö tettek által lelki megújulásunknak csalhatatlan jeleit;
mi az Isten és felebarátunk iránti szer etet , a' bün' és rossz al
kalmak' kerülése, gyülölete , 's o' jó cselekedetek' gyakorlása
által történik meg.

Miért tartotta meg KrilZtus urunk feltámadása titán i. üt ss. •e
beit testén?

1) Hogy ez által megmutassa, miszerint feltámadása után
is ugyanazon sz. testtel bir, melly szenvedései közt e' sebek et
kapta: következőleg valósággal feltámadt. 2) Hogy megismer
tesse velünk, irántunk viseltetű végetlen szeretetét , mellynél
fogva mi míntegy bo vagyunk az ö kezei-, lábai- és szivébe
vésve (Isai. 49, 16.); 's hogy minket ez által viszunti hálás sze
retetre gyulaszszon. 3) Hogy minket reménységre 's irántai bi
zalomra buzdítson; míután mi eme' sz. sebei miatt , meIlyek Q'

mennyei Atyánál leghatalmasabb közbenjárók érettünk, minden
jót igérhetünk magunknak. 4) Hogy az ördög, test és világ el
leni harczban felbátoritsen ; mert nem keIl-e magunkat szégye
nelnünk , ha gyáva harczosok vagyunk, mídön fejedelmünkön
olly kinos sebeket látunk, mellyeket miérettünk kapott? 5) Hogy
az elnyomottakat, nyomorultakat és kisértethe hozoltakat vigasz
talja, 's a' nyomor és kisértéseik ellen nekik menedékhelyet ké
szitsen. 6) A' töredelmetlen bünösök' ijesztésére , kiknek íté
letkor fel fogja tárni sebeit, és megmutatni, mennyit szenvedett
érettök , kik saját vétkök mialt azok' érdemeiben részesülni nem
akartak. Igyekezzünk tehát a' jámbor élet által arra, hogy ez öt
sz. seb egykor vigasztalásunkra, nem pedig rémülésünkre
szolgáljon.

F o h á s z. Add oh legkegyelmesebb Jézusom I hogy az
öt sz, sebeidböl folyó drága véred mind rám, mind pedig vala
mennyi bűnösökre nézve örökre el ne veszszen.
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lIitbeli '8 erkUlesl tanitá8 a' 8z.-lrá8ról.

~A k k o r m e g ny it á e l mé j ek e t, h og y me g é r t e n é It a z
i r á s o k a t.' (Luk. 24,45.)

Nem elég t'Jilágoll-e a' sz.-irás arrfl, hogy azt mindenki 11legért
helSe~

Nem; mert máskép szükségtelen lett volna, hogy Krísztus
az ö tanítványainak az irást megmagyarázza. Következik innen,
hogy nem szabad mindenkinek saját véleménye szerint értél
mezni's magyarázni az irást;'s hogy az irás egyedül és magában
véve, minden előlterülhető vallás-vttályokat el nem dönthet:
miután egyik résznek sem mondja ki az itéletet olly világosan,
hogy azonnal kitünjék belőle, valljon igazuk van-e, vag-y sem? Kö
vetkezik ebből továbbá még az is, hogy az Isten, miután olly fe
lettébb jó és igazságos, n' vallási dolgokban bizonyosan más
alapot rendelt légyen, mellyre bizton építhessünk és támasz
kodhassunk ; különben ugyanis lehetetlen volna az üdvösség'
utjára reátalálni , 's a' vallási viták soha meg nem szünnének.

Mellyik azon alap, mellyre a' t'Jailási tárgyakban bir.ton épit
hetni?

Ez a' tanító e g y h li z; mivel ennek igérte meg Krisztus a'
Szentleiket , melly őtet minden igazságra meglanilandja (Ján.
16~13.); valamint azt is, hogy egészen a' világ' végezetéig vele
fog maradni (ltlát. 28, 20.). 'S azért ö oszlopa és támasza az
igazságnak. (I. Tim. 3, 15.)

Miért akarta Krisztu" hogy ne értelmeue 's magyarázza az irást
mindenki liaját t'Jéleménye nerint ~

1) Hogy, mint sz. Ágoston mondja, nagyravágyásunkat
megalázzuk; és hevalljuk, miszerint mi, habár mindenmást képe
sek volnánk is megérteni, 's fölfogni, mégis a' sz.-irások' ér
telmét tökéletesen fölfogni nem tudjuk. 2) Hogy az Istenhez
folyamodjunk: öt kérve, mikép Origenes megjegyzi ~ miszerint
ö nyissa meg nekünk az irás' értelmét, hogy azt megérthessük.
Ezen eszközt használta aquinoi sz. Tamás is, midőn a' bőjtöt és
imádságot egyesitette a' végre, hogy az irást megérthesse. 3)
Hogy az írást ne csak fölületesen, de gyakran és gondolkodva ol
vassuk, és ájtatosan vizsgáljuk: mit nem tennénk, ha benne min
dent könnyen megérthetnénk.



OKTATÁS HUSVÉT UTÁNI I. VASÁRNAPRA.

Miért ne"eztetik e' fJa,árnap ,Dominica in albi", fJagyis fehér
fJa'árnapnak?

Mivel hajdan az ujon keresztellek azon fehér ruhát, mely
lyet Nagy-szombaton, a' keresztség' alkalmával, az ártatlanság'
jelképeül kaptak, ma letették, 's egy fehér, viaszból készített,
's a' pápától megszentelt ,Agnus Dei", vagyis az Isten' bárányá
nak képe, függeszletett nyakukba: hogya' keresztségben nyert
ártatlanságra mindenkor visszaemlékezzenek. Azért énekli a'
mi s e k e z detb en az egyház O, Pét. 2, 2.): "Mint a' most
született kisdedek: Alleluja I okos és minden álnokságtól ment,
tiszta tej után sóvárogjatok. Alleluja, Alleluja." (Zsolt. 80.)
"Harsány szöval mondjatok vig éneket Istennek l a' mi hatalmas
segitönknek; örvendve énekeljetek Jákob' Istenének". Dicsöség
az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged míndenhatö Isten, hogy mí, kik a' Husvét'
ünnepét megültük , szivünk' tisztaságál , melIyre az minket buz
dit , a' te kegyelmed állal, tetteink- és életünkkel folytonosan
ápolhassuk. A' mi urunk Jézus Krisztus által 'stb.

Könyörgés az egyházért.

Kérünk téged ur Isten! fogadd kegyesen a' te egyházad'
esedezését: hogy minden ellenkezések és tévedések' megsem
misitése után, neked bizlos szabadságban szolgálhasson. A' mi
urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Könyörgés a' pápáért.

Ur Isten! minden hivők' pásztora és vezetöje, tekints ke
gyelmesen a' te szolgádra N., ki akaratodból anyaszentegy
házadat mint annak pásztora, kormányozza; és engedd neki,
hogya' tanítás és példa által hiveid' üdvösségét elömozditsa, 's
a' reá bizott nyájjal együtt az örök életet elnyerhesse. A' mi
Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.
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Leezke, (S:II. Jáno,' l. leoel. 5, 4-fO.)

Atyámfiai! mínden , a' ki Istentől született , meggyőzi e'
világot; és a' diadal, melly meggyőzi e' világot, a' mi hi
tünk. Ugyanis, ki vehet e' világon diadalmat más, mint az, a'
ki hiszi, hogy Jézus az Istennek na? Ö az, a' ki viz és vér
által jött, Jézus, ama' Krisztus; nem csak a' viz, hanem a'
viz és vér által jelenvén meg. Erről bizonyságot tesz a' Lé
lek; már pedig a' Lélek igazság. Mert hárman vannak, a' kik
bizonyságot tesznek mennyben: az Atya, oz Ige, és a' Szent
lélek, 's e' három egy. És hárman vannak, a' mik bizonysá
got tesznek e' földön: a' Lélek, a' vér és a' viz, és e' há
rom egy. Hogyha az emberek' bizonyságtételét elfogadjuk,
Istennek bizonyitása még hitelesebb; tudnillik Istennek azon
nagyobb bizonyságtétele, mellyel az ö fiáról bizonyságot tőn.

A' ki 'hisz az Istonnek fiában, az elfogadja azon bizonyság
tételt.

T a n u l s á g. Sz. János valamint evangeliomában, ugy
leveleiben is fö czélul tüzé ki magának: Jézus Krisztusnak, a'
mi megvált6nknak istenségét bebizonyitani. Ezt teszi a' mai
Jeczkében is, midön azt mondja, hogy Krisztus viz és vér által
jött légyen, azaz: hogy ö János' keresztségében Megváll6nak
kereszteltetett föl, 's a' mi megváltásunkat halála által val6ság
gal végre is hajtotta: mint azt a' hiveiten elözönlött Lélek' mun
kálkodásai is bizonyítják; 's e' három: a' Lélek, a' viz és vér
egymással megegyeznek, 's lényegben egyet képeznek; mert
mindezek' alapja, az isteni Lélek. Egyébiránt o' mennyben is
hárman tesznek bizonyságot Krisztus' istensége felől, az Atya,
midön öt Fiának nevezé (Mát. 3, 17.); az Ige, vagyis a' Fiu,
mídön tanitásának megerösitésére annyi csudákat mivelt , és a'
Szentlélek, midön galamb' alakjáhan alászállott (Luk. 3, 22.).
E' három is megegyez bizonyságtéleiében , ugymond sz. János,
és lényegökben azonegyek. Továbbá tanitja , hogy nekünk, ha
boldogok akarunk lenni, Jézus Krisztusban, az Isten' fiában kell
hinnünk, és követn ünk az ö tanítását. E' hit diadalmaskodik a'
világon, mídön általa kegyelemeszköaöket nyerünk boldogsá
gunk' elleneinek legyőzésére; 's ez által eléggé erősekké vá-
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lunk arra, hogy 8' világot megvessük, annak minden kísértései,
ugya' test és ördög ellen, diadalmasan harczoljunk, 's az örök élet'
koronáját elnyerjük. Törekedjünk tehát illy hittel birni; 's 8J;

minden kísértések' irányában legyözhetetlenekké jeend minket.

F o h á s z. Oh Jézus, hitünk' szerzője és bevégzője I erö
:'IHs meg az Irántadi élö hitben: hogya' 'test, ördög és világ
elleni harczban meg ne gyözettessem, hanem azokon diadal
maskodva , az örök életet elnyerjem.

Evangeliom. (Ss. Jáno,' 20, 19-31.)

Az időben, ugyanazon napon, melly a' hét' első nap
ja volt, midőn már beesteledett, 's a' tanitványok a' zsi
dóktól való félelem miatt ajtóbezárva egybe gyülekezve va
Iának, jöve Jézus, és megálla középben , szólitván öket:
Békeség nektek! Ezt mondván, megmutatá nekik kezeit,
és oldalát. Örülének -azért a' tanitványok, látván az Urat.
Monda tehát nekik ismét Jézus: Békeség nektek; vala
mint engem küldött az Atyám, ugy küldelek én is titeket.
Ezt mondván, rájok lehelett , mondván nékik: Vegyétek
a' Szentlelket ; a' kiknek megbocsátjátok büneiket, meg
bocsáttatnak nekik, és a' kiknek megtartjátok ~ meg van
nak tartva. Tamás pedig, egy a' tizenkettő közül, a' ki ket
tősnek mondatik, nem vala vélök , mídőn megjelenék Jé
zus. Mondának tehát a' többi tanitványok: Láttuk az Urat.
Ö pedig monda nekik: Hacsak nem látom kezeiben a' sze
gek' helyeit, és nem bocsátom ujjamat a' szegek' helyébe,
és nem bocsátom kezemet az ö oldalába: nem hiszem.
Nyolcz nap mulva ismét azon házban valának a' tanítvá
nyok, és Tamás is vélök. Kikhez ajtóbezárva bejöve Jé
zus, és középben megállván, monda nekik: Békeség nek
tek! Azután monda Tamásnak: Bocsásd ide be ujjadat, és
lássad kezeimet; és hozd ide kezedet, és bocsásd olda
lamba, és ne légy hitetlen, hanem hivő. Felele Tamás,
és monda neki: Én Uram, és én Istenem! Monda neki
Jézus: l\Iivel láttál engem Tamás! hittél; boldogok, a'
kik, ámbátor nem látnak, mégis hisznek. Sok egyéb je-
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leket is cselekedett Jézus az ö tanitványainak jelenlétében,
mellyek nincsenek e' könyvben megirva. Ezek pedig meg
irattak, hogy higyétek : hogy Jézus legyen ama' Krisztus,
az Istennek fia; és hogy hivén, életetek legyen az ö ne
vében.

Miért ki'Dánja olly gyakran Kriutus a' békét tanitványainak?

Hogy megmutassa, miszerint ö az Isten és emberek közti
kíbékülést létesitette ; 's hogy azokat, a' kik övéi, az egymás
közti megegyezésröl ismerhetik meg (Ján. 13, 35.). De a' béke
háromféle, tudnillik : Istennel, minmagunkkal és felebarátunk
kaI. Az Istenneli békét nekünk Jézus, az ö halála által megszerez
te ; de neltünk is igyekeznünk kell, azt, minden bünnek szorgal
mas kerülése által megörizni; vagy ha vétettünk , törekednünk
kell ismét vele a' hunbánat által azonnal kibékülni. - A' min
magunkkali békéséget a' jó lelkismeret szerzi meg; felebará
tunkkal pedig altkor élünk békeségben, ha öt ugy szeretjük, mint
magunkat , és neki, ha minket megsértett, örömest megbocsá
tunk. E' háromféle béke szükséges az üdvösségre.

Miért lehelt Krilzlus az 6 tanitványaira, mid611 bunbocsátó ha
talmat ada nékiH

A' ki- és rálehelés jelképes cselekedet, melly által a'
Szenlléleknek Krisztusbóli Id- és átmenetele az apostolokra pél
dáztatott. Egyszersmind azt is értésül akará Jézus ezzel adni,
hogya' Szentlélek által az ember a' szellemi élet- és természet
fölötti lelki erökben részesiltetik; valamint Ádámnak az lsten'
lehelete által a' testi élet és természetes testi erők adattak.

Miért engedte meg az Isten, hogy Kris:r.tus' megjelenésit a' többi
tanit'Dányoknak Tamás el ne higye?

Hogy ez állal a' hitben erősittessünk ; mert mídön Tamás
nak Krisztus egy ujabb megjelenés által minden kétségét elosz
latta, nekünk ez állal, mint sz. Gergely mondja, Krisztus' föl
támadása annál bizonyosabbá 's hitelesebbé tétetett. E' történet
böl különösen kitünik az Isten' jósága is, midőn az egyetlen Ta
más miatt is szintannyit tell, mint a' többiekért együtt véve.
Azért mondja sz. Ágoston I): "Az Isten annyit fáradozik egyért,
mennyit minden emberért, 's annyit minden emberért, mennyit
egyért. Ki ne szeressen illy Istent? I" Hogy miért tartolla 's

I) Lib. V. CIlDCell. c. 11. D. 2.
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mutatta meg Krisztus sebeit Tamásnak és a' többi apostoloknak,
az már a' husvét:keddi evangeliomban megfejtetelt.

Valódi volt-e Tamás' hite, miután Krisztust saját testi szemeioel
látta?

Igenis az; mivel ö Krlsztus' feltámadása és istensége felöl
tüstént e' szavakkal tön vallomást: "En Uram, és én Istenem" I

Valljon sseres-e érdemet az embernek, ha nem akar elöbb
hinni, mint sem azt, a' mit hinni kell, szemeivel nem látja?

Épen nem; mivel ez a' hit' lényegével, melly abban áll,
hogy azt is rendületlenül fogadjuk el, a' mit nem lálunk, hom
lokegyenest ellenkezik. Azért mondja Krisztus boldogoknak
azokat, a' kik nem látnak, és mégis hisznek.

Miért érdemszerzö a' hit?

Mivel ez által értelmünket, a' megfoghatallan dolgokat ille
tőleg, minlegy fogva adjuk és Krisztusnak alárendeljük.

ltlilly indokoknál fogva kell hinnünk, hogy hitünk érdemszer:r.ö
legyen?

Ennek egyedül azon okból kell történnie, mivel hitünk'
tárgyait az Isten, mint csalhatatlan igazság nyilatkoztatta ki, 's
hogy azt elhigyük, anyaszentegyháza által adja előnkbe.

Kitöl tudhatni meg bizonyosan, valljon az Isten nyilatkoztatott-e
ki valamit, vagy sem? .

Az egyháztól, melly a' Szentlélek által minden igazság' is
meretére vezettelik (Ján. 16, 13.), és Krisztustól, ki a' világ'
végeig vele marad, kormányoztatík (Mát. 28, 20.).

Mit kell tehát a' katholikusnak felelni ason ellenoetésekre, mely
Iyek a' $Z. mise, tisz,titó füz 'stb. ellen tétetnek?

~Iondja, hogy: ezen, és a' többi hasonló czikkeket azért
hiszem, mert azokat az Isten' nyilatkoztatá ki, a' ki maga az
igazság; hogy pedig valóban ö nyilatkoztatta ki, azért hlszem ,
mivel a' katholika anyaszentegyház, mellyezeket, hogy hi
gyem, előmbe adja, ugyanazon okolmái fogva, az igazságnak
oszlopa, 's az igaz és Istentől vezérlett egyház' minden ismer
letö jeleivel bir.

ltlellyek azon i$mertetö jelek, mellyekröl az igaz egyházat meg
ismerhetjük?

Az igaz egyháznak egynek, szentnek, apostolinak, és katho
likának, azaz: közönségesnek kell lennie.



Miben kell egynek lenAie '?

A' t a n i t á s b a n : ugy, hogy minden helyen ugyanaz
taníttassék , és a' világ' minden népei ugyanazon hitcsikkekkel
birjanak; tovább a' s z e n t s ég e li b e n, 's az egyháznak vala
mint láthatlan , ugy látható fejében is, azaz: Krisztus urunk
ban, és sz. Péternek a' római széken törvényes utódjában (Efez.
4, 5.; 1, 22.), 's valamennyi püspököknek ez utóbbivali össze
köttetésében. Igen szépen ir sz. Cyprián az egyháznak ezen
egysége felöl: "Valamint,· ugymond , minden sugar azonegy
napból jön ki, 's a' fa' minden ága azonegy töböl : ugy minden,
a' világon elszórt községek egy anyaszentegyhá~a csatolvak
össze. Valamint a' sugár csak a' napban, az ág csak a' fán:
ugy az igaz keresztény is egyedül az egyház' községében él. A'
ki nem él benne, az idegen, avatatlan, és Kriszlus' közössé
gében nem részesül: mivel annak az Isten többé nem atyja,
kinek nem anyja az egyház; és az illy elseakadottnak még vér
tanusága is minden érdem nélküli." (Alzog' Egyháztört.)

Miképen sz,ent az, egyház, ?

Szent az ö fejében, Krisztusban; szent az ö tanításában,
melly szent életre vezet; tagjaiban, kik a' megszentesülés'
kegyelmét, a' keresztség' malasztját's a' bünök' bocsánatát meg
nyerték, és Krisztust magukra öltötték, szent a' sz. áldozat'
kellő ünneplésében, és a' szentségek' üdvös használásában, mi
állal Isten a' valódi szentséget eszközli; szöval , szent , mivel
az egyház Krisztus' teste, ld által megszenteltetik , és a' kinek
vérével megmosntik. (Rom. Katech.)

Mi oknál fogva apostoli ?

Azért: 1) mivel ugyanazt tanitja , mit az apostolok tanitot
tak (I. Kor. 13, 2. Jak. 2, 17.); 2) mivel ugyanazon szen tsé
gekkel bir, mellyekkel az apostolok birtak (Apost, csel. 8, 17. ;
Jak. 5, 14. 15.); 3) mivel püspökeinek és tanitéinak egymásra
következö sora, behísonylthatölag egészen az apostolokig vihető
vissza.

Miért neveztetik katholikának • azaz: köz,önségesnek ?
Mivel az egyház, mint sz. Ágoston mondja: Napkelettől

napnyugotig ugyanazon hit' fényében tündöklik I); mivel vala
mennyi hivők, kik Ádámtól kezdve, egész a' mi korunkig, 's
a' világ' végeig az igaz hitet vallják, hozzá tartoznak; 's végre,

I) Serm. 2U.
26



mível mindnyájan, kik az örök boldogságot el akarják nyerni,
öt követni, 's elismerni köteleztetnek. De azért a' tévelygőket nem
szabad kárhoztatnunk; mert nem tudjuk, valljon saját hibájokból
vannak-e tévedésben, vagy sem; nem is minket illet a' mások
felőli itélet: mert az itélet Istené. (Rom. 14,4. Ján. 5, 22.) Ha
nem inkább kérjük az Istent, (mint ezt az egyház Nagy-pénte
ken teszi,) hogya' tévelygőket fölvilágositsa , 's egyházába
visszavezesse.

Elegendó-e az 'Üdvösségre, csupán hinni?

Nem elegendő: hanem e' hit szerint kell élni is; azt, a'
mit psrancsel , tettleg is teljesíteni kell, és kerülni azt, a' mit
tilt. Ezenkivül a' hitet gyakrabban f~linditani szükséges , kivált
midön valamelly hit-igazság felöli kételkedésre kisértetünk.
Istennek a' hit' kegyelméért hálákat kell adnunk, 's öt az apos
tolokkal kérnünk, hogy azt bennünk ápolja 's erösitse. A' ki
nem él hite szerint, azt Isten vagy tévedésbe hagyja esni, mint
ez már sokakkal történt is; vagy pedig hite miatt , azaz: mert
ismeretével birt a' jónak, és még sem élt Istennek tetszőleg ,
annál inkább megbüntetendi. - Még egy, igen hasznos tanítást
olvashatni a' hitről sz. Tamás' napján.

Buzditás az egyedül igaz kath. hitre.

Ragaszkodjatok a' legbuzgóbban az igaz, és egyedül üdvö
zitő keresztény kaIh. és apostoli hithez, mellyet Krisztus urunk
tanított, a' sz. apostolok prédikáltak, és Istennek 's az örök bol
dogságnak minden választott fiai folytonosan hittek és megtar
tottak I Mert csak egy az Ur, egy a' hit, egy a' keresztség I
Csak egy keresztség szabadil meg a' büntől , nem pedig kettő I
Csak egy hit vezet üdvösségre , nem pedig kettő I Csali az egy
Ur és Isten a' mi üdvünk és boldogságunk, nem pedig két Isten!
Ugyanazért egyesüljünk szent buzgalommal az egy és egyedül
igaz religioban , mellyet a' kath, egyház tanit; hogya' legföl
ségesebb és egyetlen Istenünket, igazán és szünet nélkül dicsér
hessük és magasztalhassuk! CAviano lUárk atya.)

A' SZENT-IRÁSRÓL ÉS KER. IU.GYO~IÁNYRÓL.

,Elmenvén, tanitsatok minden népeket.~(l\láI.28,19.)

Az apostolokhoz intézett eme' szavak által bizta meg az ur
Jézus övéit a' tanítással , és adta nekik át a' parancsolatot, hogy
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e' tanitast mindenütt hirdessék. Az apostolok pontosan teljesi
tették ezen megbizást, 's nem késtek az átvett isteni tanítást
azonnal hiven és változatlanul átszállítani utódaikra, (II. Tim. 2,
2.) Azonban a' szóbeli tanítás mellett , az apostolok és tanítvá
nyok, önmaguk vagy egyes távollévő személyei, és hivő közön
ségek' számára, a' Szentlélek' sugallásából némollyeket irásba
is tettek; melly irásokat azután az egyház lassankint egy könyv
ben egyesített. Ennél fogva mi Krisztus urunk' tanítását 1) az
írott , 2) pedig a' nem-irott istenigében találjuk föl. Az irott
igét szent-irásnak is nevezzük , avagy bibliának; a' nem-irottat
pedig hagyománynak (traditio), vagy szóbeli ősi tanitásnnk.
Mindkettőről kissé bövebben akarunk e' helyen szólni.

Mi a' ssent-irás?

Azon könyvek' gyüjteménve , mellyeket Islennek válasz
tott emberei, a' Szentléleknek különös sugallatából irtak , 's
mellyeket az egyház ugyanezért isteni könyvek gyanánt elfoga
-dott. "Tudnillik emberi akarathól soha sem származott egy igaz
jövendölés is; hanem a' Szentlélektől indíttatva szélottak az
Istentől kiválasztott szent emberek." (II. Pét. 1, 21.)

Miképen osstatik' fel a' szent-irás?

1) Ó-szövetségire, vagyis a' szent könyvek' azon
gyüjteményére, melly Istennek ama' kinyilatkoztatásait foglalja
magában, mellyeket Isten a' világ' kezdetétől fogva egész Krisztus
urunkig tett, 2) U j - s z Ö vet s é g i r e, vagyis azon könyvek'
gyüjteményére, mellyekhe a' Krisztus urunk állal telt kínyilat
koztatások rakattak le. Ez más néven ,e van g e l i o m'nak is
hivatik, azaz: örvendetes izenetnek , örömhirnek.

Milly egyes könyvekből áll a' szent-irás?

A' szent-irás az egyház' határozala szerint (Trienti zsinat'
4. ülés.) 45 ó-szövetségi, és 27 uj-szövetségi könyvekből áll.

Az ö-s z ö vet s é g magában foglalja: Mózes' V. könyveit;
továbbá Józsue' könyvét ; a' Birák' könyvét; Ruth' könyvét; a'
Királyok' IV. könyvét , Kronikák' II. könyvét ; Esdrás , Nehe
miás, Tobiás, Judit, Eszther és Jób' könyveit; Dávid' zsoltárait;
Példabeszédek' könyvét ; Prédikátor' könyvét; Enekek' énekét;
Bölcseség' könyvét; Jézus- Sirák' fiának könyvét; a' négy na
gyobb prófétákat : Isaiást , Jeremiást, Barukkal , Ezekhielt és
Dánielt; a' tizenkét kisebb profétákat ; Oseást, Jóelt, Amost,
Abdiást, Jónást, Mikeást, N áhumot , Habakukot , Zsofoniást,
Aggeust, Zakhariást és l\Jalakiást; végre a' lUalihabeusok'
II. könyvét.

26*
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Az .u] - s z Övet s é g tartnlmazza r a' né~y evangeliomot,
sz. l\bté, l\'lárk, Lukács és János szerint; az Apostolok' csele
kedételt sz. LukácsIól; sz. Pálnak t i z en n é gy leveleit: I. o'
Bomaíek-, II. Korinthusiak-, I. Gulaták-, I. Efezusiak-, l. Filip
pibeliek-, I. Kolosszabeliek-c ll. Thesszalonikabeliek-, ll. Timo
theus-, I. 'I'itus-, I. Filemonhoz, I. végre a' zsidökhoz ; sz. Jakabnak
egy, sz. Péternek k é t levelét; sz. Jánosnak h á r o ol ~ és sz.
Judásnak e g y levelét, ugy szinte szent Jánostól a' Titkos je
lentések' könyvét.

Mennyiben szolgál a' szent-irás a' hitnek biztos kutfeje-, ",agy
.'inormértékeül ?

1) Ssersölk legnagyobb részben szem- és fültanui vollak
annak, a' mit irának. "Azt, a' mit hallottunk, a' mit szemeinkkel
láttunk, mit mi magunk szemléltünk , és kezeinilkel megtapogat
tunk, azt hirdetjük nektek, az élet' igéjét." (I. Ján, 1, 1-3. Vö.
Luk. 1, 1-4.)

2) Mindannyian a' Szentlélek által, a' ki öket megvilágosi-·
tolta, biztositva voltak a' tévedés ellen. "Ama' vigasztaló Szent
lélek pedig, kit az Atya az én nevemben küld , megtanít tileket
mindenekre , 's eszetekbe juttatja mindnzokat, a' miket mondot
tam nektek," (Ján. 14, 26. II. Pét. 1, 21.)

De mi bir,tosit minket arról, hogya' szent-irás nem meghamisitfleJ
nállottránk, 's tartatott meg idönkig ?

Jézus és az apostolok az ó-szövetség' könyveit koruk
han ollyanokul ismerlék el, mint mellyek nem vollali meghami
silva ; és hivatkoztak is rájok. (Ján, 5, 39. JI. Tim. 3, 15.) Az
ur Jézus' idejétöl fogva pedig az egyház őrködölt n' SzenIlélek'
gyámolitásáVal az ó- és új-szövetségi sz. könyvek' hibátlansága
fölölt; mellyek rövid időn mindenütt le is irattak számlalan pél
danyokban , és IlZ isteni szolgálat alatt nyilvánosan olvastattak,

Mi (J' ker. hagyomány t
Az ur Jézus' tanitásának azon foglalatja, mellyet az apos

tolok az ur Jézus' tulajdon szájából hallottak ~ 's mellyet azok a'
Szentlélek' sugallata mellett utódaikra, ezek pedig tovább, mint
egy kézröl-kézre, egész a' mi idönkig átszúllitottnk. (Trienti
ssin. 4. ül.)

Miért l:Iolgál a' hagyomány is szinlugy, valamint (J' szent-irá.,
Q,' /cereutény hitnek kulfJül, vagy ssinormértékul ?

Azért, mivel a' hagyomány is csak ugy lírisztus Jézus' tll
Dilását foglalja magában, valamint ft' szenl-irás. Krisztus
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Jézusnél ugyanis ",nem volt: ugy, és nem ugy; hanem csak
ugy vagyon nála." (II. Kor. 1, 19.) Sőt az ur Jézusnak teljes
tanítását csak is, a' hagyományban lelhetni föl; ámbátor igaz,
hogya' hagyomány más részről a' szent-irásban részenkint
szinte föltaláltalik. Ugyanazért az apostolok a' maguk írásaikban
gyakran hivatkeztak szóbeli tanításultra , 's a' hívektől az illy
szóbeli tanítást illetőleg is csak olly engedelmességet kivántak,
mint az irásban adottra nézve. "Sokat kellene még nektek irnom;
... de reménylem, hogy hozzátok jövök, és élő szdval beszélhe
tek veletek." (II. Ján. 12.) "Annalwl\áért atyámfiaiI legyetek
állhatalosak ~ és tartsátok meg a' hagyományokat, mellyekre ta
nitva vagytok, akár a' mi beszédünk, akár pedig levelünk által."
(II. Thessz. 2, 14.)

Mennyiben lelhettü föl az ur Jézus' teljes tanitását egyedül a' ha
gyományban ?

A' mennyiben: 1) maga Jézus is csak élő szóval hirdette a'
maga tanítását, és apostolaitől is nem azt kivánta, hogy leírják,
hanem hogy prédikálják az ő tanítását (Mát. 28, 19.); azután
pedig, .2) a' meunyibeu az apostololt az ur Jézus' tanítását csak
különös alkalmak' előkerültével. és csupán részenkint tették
irásba [Luk. 3, 18. Ján. 21, 25.); egyébiránt pedig azt ök is
csal, ugy, mint isteni mesterök, élő szöval hirdették és adták tU
utódaiknak. Ez voll 01(8, hogy már egész keresztény hivő kö
zönségek léteztek elöhb, hogy sem az uj-szövetségnek egyetlen
könyve is meg volt volna irva.

Miképen tarthatni a' hagyományt egyssersmincl a' ker. litft,k
ssintolly b i z t o s kutfeje gyanánt is, valamint a' sze"t-iráBt ?

Azon oknál fogva, mivel az egyház, valamint a' szent-Irás'
híhátlanságu fölölt űrködött , ugy őrködött a' fölött is, hogya'
hagyomány meg ne hamisittessék. Az egyházakban semmi ha
misított és idegen tanítás sem kaphatott lábra azon szin alatt,
mintha Jézus' tanitása volna; mivel a' püspökök, az ö kösös fe
jökkel együtt, minden helyen és minden időben szorosan fel
vigyáztak a' tanításra ~ és öket e' törekedésökben a' Szentlélek
is gyámolitotta. (Ján. 14, 26.) Ugyanazért valamelly tanításnak
keresztény voltát, a' katholika egyházban, azon jellemzö tulaj
donságoknál fogva ismerhetni meg.hogy azt: mi n d e n k o r,
m i n d e n ü t t é s m i n d e n e k hitték.

Mi külónbség ran ennél fogva a' katholikusok él nem-kathuliku
lok közt a' hit' dolgában?

A' katholikusok egy közönségesen elfogadott hittel birnak,
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mellynek mindnyájan alávetik magukat; meg lévén róla győződ
vc, hogy valamennyi tartományok és idők' egyező hite nem
lehel hibás. A' nem-katholikusoknál ellenben, a' hit' dolgáhan
kiki saját véleményét követi; 's ugyanazért sem a' szent-irás
nak vulódí konyveit illetőleg, sem azoknak magyarázatára nézve
nem egyeznek. ük "a' tudománynak minden szele által ide 's
tova hányatnak." (Efez. 4, 14.)

l1li/r{;pen tudja a' kath. egyház szóbeli hagyományából azt, hogy
lj a' s"cut-irás' valódi könyveifJel, fJagyis az igazi evangeliommal bir?

E' hagyomány megmondja neki , hogy azon szent-Irás ,
melIyel napjainkban bir, ugyanazon gyüjteménye a' sz. könyvek
nek, mellyel kezdetben birt; 's hogy abba főnökei a' legkisebb
hamisitást sem engedték becsuszní.

Mi az oka, hogy az egyház a' szóbeli hagyomány' segedelmével, a'
szent-irásnak minden helyét jól megmagyarázni, 's igy az igaz eoanqe
liomot is képes közleni vélünk?

Mert ezen hagyomány megmondja neki, milly értelemben
vették Jézus' szavait az apostolok , és hogy ezek saját irásaik
ban tulajdon szavaikat miképen akarák értetni .

.Uit rendelt azért az egyház a' szent-irás' oloasús/u illetBleg ?

Azl, hogy az nem osak meg van engedve, hanem hasznos is
(II. Tim. 3, 16.); de csak azoknak , hi/í erre kellőleg elökészit
teltek a' tanltás állal, 's az értelmezésben magukat az egyház
hoz tartják. Ennél fogva nem csak a' sz.s-leás' forditásának kell
valamelly püspök' helybenhagyásával birnia . dc annak olvasá
sában is n' lelkipásztor' vezérlete hasznáIölII (h,. "A zl mindenek
elölt jegyezzétek meg magatoknak, hogy az irásnak egyetlen
jövendölése sincs tulajdon értelmezésböl." (II. Pél. 1, 20.)
Amaz előkelő szerecsen , Fülöpnek azon kérdésére: "Véled-e,
hogy érted is egyszersmind azt, a' mit olvas'sz?" felelé: "Mi
képen érthetném, ha nincs, ki nekern azt megmagyarázná?"
(Apost. csel. 8, 30. II. Pét, 3'" 15-6.)

Ki által magyarázza az egyház a' szent-irás' valódi értelmét, 's
nyilf)ánitja a' ssábeli hagyomány' tartaimát ?

A' közönséges zsinatok által; mellyek a' szerint határoz
nak, a' mint valamit mindenkor , mindenütt és mindnyájan hit
tek. Addig is, mig a' közönséges zsinalok határozhatnának va
lamelly tanítási kérdés fölött, [I' pápa hoz iránta végzést.

lJIilly alapon nyugszik azon hit, hogy az egész anyaszentegyház.'
tanitó testületének illyetén határozatai az igaz magyarázatot tartal
mazzák?

Azon nlapon , mert e' tanitói testületnek 8' Szentlélek' gyá-



molitása igértetett: "Az megtanit titeket mindenekre, '8 minda
zokat eszetekbe juttatja, miket mondottam nektek." (Ján. 14,26.)

Ezen kivül hol találhatni még föl a' uóbeli hagyomány' tartaI
mát • '& vele a' szent-irá&nak i& kellO értelmezését?

1) Az anyaszentegyház' életéhen , erkölcseiben és szoká
saiban; 2) az apostolok' tanitványainak, 's átalában a' sz. atyák
és egyháztanitóknak irásaikban.

Kik által hirdetteti az egyház rendesen Kri&"tu& urunk' taní
tását ~

A' papok által a' predíkáczlék , keresztény tanítások' 'stb.
alkalmával.

Milly kötelesség származik 6bbrJl ránk nézve?
Az, hogy az ö tanításukat ~ mínt Krisztus' tanítását, tiszte

letteljesen és tanulási szándékkal fogadjuk; 's azokat közülök,
kik magukat az igaz hit' terjesztésére szánják, tehetségünk sze
rint gyámolitsul[.

OIíTATÁS HUSVÉT UTÁNI II. VASÁRNAPRA.

Krisztus' örömteljes föltámadása ~ és a' kegyelem mialt,
meJIyet az által nyertünk ~ a' mi s e ke z d e t be n .az egyház a'
32-dili zsoltárból énekli : "Telve van az Urnak kegyességével
a' föld. Alleluja! Az Ur' szava állal erősittettek meg az egek.
Alleluja! Alleluja! Örömdalokkal magasztaljátok igazák az Urat;
az igazakhoz illik a' dicséret." Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten I ki a' te sz. fiad' önmegalázása által a' mélyen
sülyedt emberi nemzetet fölemelted ~ engedd hiveidnek ~ a' te
Szent-lelked' folytonos örömét élvezni: hogy azok, kiket az
örök halál' veszedelméből kiragadtál ') az örök életet elnyerhes
sék. Ugyanazon mi urunk Jézus Krisztus által 'sth.

Leezke, (Sz. Péter' 1. lev. 2, Zi -25.)

Atyámfiai! Krisztus szenvedett érettünk, példát hagyván
nektek') hogy az ö nyomdokait kövessétek. Ki is semmi hünt
nem cselekedett ') sem az ö szájában álnokság nem tnláUatott,



A' ki midön szidalmaztatnék , viszont nem szitkoz6dott; sem
midön szenvedne, nem fenyegetődzött; hanem átengedte ma
gát az öt igazságtalanul elitélőnek. A' ki büneinket maga hor
dozta az ö testében 's a' keresztfán, hogya' vétkeknek meg
halván ~ HZ erkölcsi tökéletességnek szenteljük éltünket; kinek
seLei ál!ul meggyögvittattatok. Mert hajdan a' tévelygő juhok
hoz valátok hasonlók; most pedig lelkeitek' pásztorához és
gondviselőjéhez térittettetek.

Ma g y a r á z a t. Sz. Péter a' keresztényeket arra akarja
tanitaní , hogya' bajok és szenvedések, sőt az igazságtalan ül
döztetések közt is héketürők legyenek; 's e' végre Krisztus'
példáját hozza föl nekik ; a' ki legártatlanabb létére, olly csu
dálatra méltó sokat szanvedett a' legnagyobb türelemmel. Vall
jon e' jó pásztor' igaz hivei leszünk-e, ha minden közbejövö
kis- szenvedés, szidalom, és pirongatás miatt azonnal békétele
nekké, harngosokká, és türelmetlenekké válunk? Legyünk tehát
az ö béketürésének utánozói; 's ha az ő nevéért szenvednünk kell
is, dicsőítsük őtet,

F o h á s z. Add oh Uram! kegyelmedet, hogy téged, az én
jó pásztoromat, hiven kövesselek; és ne szi!kozódjam, se ne
fenyegetödzem, ha más szidulmaz ~ vagy kigúnyol engem,
vagy az igazság nilatt üldöztetem.

Evangeliom, (Sz. János' i O, i I - 16.J

Az időben mondá Jézus a' farizeusoknak: Én vagyok
a' jó pásztor. AJ jó pásztor életét adja juhaiért; de a'
béres, aJ ki nem pásztor, kinek a' juhok nem tulajdonai,
mihelyt a' farkast jőni látja, tüstént elhagyja a' juhokat és
elfut; 's a' farkas elragadozza és széleszti a' juhokat.
Igy fut el a' béres; mivel ö bérért szolgál, és azért a' ju
hok miatt nem aggódik. Én vagyok a' jó pásztor; én
ismerem az enyéimet, és ismernek engem az enyéim:
valamint ismer engem az Atya, és én ismerem az Atyát;
és én élelemet teszem le aJ juhokért. Egyéb juhaim is
vannak, mellyek nem ez akolhól valók; azokat is elő kell
vezetnem; és az én szavamat hallgatják, és lesz egy akol
és egy pásztor.



Mi által biJonyitotta be Krisstus, hogy lJ jó pásztor'
Az által, hogy ö nyáját jó legelőre vezeti, vagyis hiveinek

olly tanitást és kegyelem-eszközöket nyujt, mellyek állal szen
tek és boldogok lehetnek ; az állal, hogy elveszett juhait addig
keresi, valamig meg nem találja, 's azután vállain viszi vissza;
vagy más szavakkal: hogy mindenképen ígyekszik a' bünösö
ket megtériteni , 's a' bünbánökat szerétetteljesen befogadja;
végre, hogy juhait a' veszélytől megszabaditandö , életét is
feláldozza érettök, söt nekik önmagát is eledelül hagyja.

Ki Q.' bére, ?
Béresek az olly papok, szülök , elöljárók, különösen cse

lédes gazdák és asszonyok, kik a' juhokat csak földi nyereségért
legeltetik, 's egyedül azok' gYllpját, nem pedig jólletét keresik;
vagyis a' kik csak a' haszon- és nyereségre néznek, melIyet
alattvalóik hoznak, de ezek' lelki üdvével egyátalában semmit
sem gondolnak.

Kik értetnek Kriutus' juhai alatt Y
Azon emberek, a' kik igaz és élű hittel hisznek ö benne,

vagy a' kik szavát hallgatják, 's követik őtet. (Ján. 10, 27.)

Honnan ismerhetjüh tehát meg, ealtjo» Krisztu,' juhaihoz tar
tOJunk-e?

1) Ha a' jó pásztor' szava, tudnillik az ö sz. igéje fölött,
melly részint a' jó könyvekben olvasható, részint a' sz. beszé
dek- és keresztény tanításokban hallható, örömet érzünk; egy
szersmind pedig készséggel teszszük azt, a' mit parancsol, és
buzgón távoztatjuk mindazt, a' mit tilt. 2) Ha a' jó pásztor' étkét,
a' szent vacsorát, örömest és gyakran élvezzüle 3) Ha az egy
háznak és szolgáinak szivesen engedelmeskedünk: mert ki az
egyházat hallgatja, vagyis engedelmeskedik neki, az magának
az Istennek engedelmeskedik; ellenben, ki az egyházat anyjá
nak tekinteni nem akarja, az az Istent sem nézheti atyjának,
mint sz. Ágoston is mondja. 4) Ha más fölebbvalók- és elöljárók
nak is, az ö nevében örömest szót fogadunk. 5) Ha minden em
bertársunkat szivböl szeretjük , 's azokat, a' kik még nem tar
toznak Krisztus' akIához, Krisztusnak szeretetteIjesen megnyerni
törekszünk.

Hogyan ismeri Jézu. iJfiW, és ezek ótet ?

Jézus ismeri övéit mindentudásánál fogva, mellyel a' szi
veltet és veséket vizsgálja; övéi pedig ismerik öt a' természetfö
lötti hit és azon szeretet által, melly parancsolatit teljesili ; merl
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a' ki parancsolatait teljesiti , az meg fogja ismerni, hogy ö
Istentől van.

Mit jelent e' kifejezés: Jézus ismeri övéit?·

Nem csak azt, hogy ö ismeri hiv követőit, hanem hogy sze
rétetteljesen is gondoskodik róluk; öket mint jó pásztor, oltal
mazza,' védi, 's az örök boldogságra vezeti; valamint más rész
ről övéi nem csak hisznek benne, hanem hitöket az iránta visel
tető szerétet által nyilván itani is törekesznek.

Kik Krisztusnak azon más juhai, kiket az eoanqeliom emUt?

A' pogányok, kiket Krisztus az ö apostolai 's ezek' utódjai
által szinte az ö aklába akar téríteni. E' juhokhoz tartoztunk mi
is öseinknél fogva. Adjunk annakokáért IStennek hálát, hogy
minket egyházába fölvett ; 's igyekezzünk, Isten' kegyelmével,
az élő hitet megőrizni, hogy mindenkor övéi maradhassunk.

Miképen lesz egy akol és egy pásztor?

Ugy, ha minden népek a' keresztény hitre fognak térni , 's
ez állal csak egy egyház lesz, azonegy föpásztor alatt.

B u z d u l a t. Oh Jézus, te jó pásztor! ki a' keresztfán
hiveidért életedet föláldoztad: a' te halálod által kérlek , adj
nekem kegyelmet, hogya' te juhodnak minden jeleivel birván,
az örök életet, mellyet tieidnek készitettél , elnyerhessem.

lIittanitás a' reménységről.

,Én életemet a do m a' juhokért," (Ján. 10,15.)

Mit érdemlett nekünk Krisztus az li halála által?

Bűneink' bocsánatát, a' jámbor életre szükséges kegyelmet, /
's az örök boldogságot: meIlyet most már vigasztalódva remél
hetunk , 's alapos bizalommal várhatunk; 's mellyet mi bizo
nyosan el is fogunk nyerni, ha részünkről sem mulasztunk el
semmit, és a' mi jó pásztorunk' kezéből mi magunk magunkat
ki nem ragadjuk.

Miben áll az örök ildvösség ?
Az Istennek tiszta szemléletéhen, mellynek következménye

a' legtökéletesebb szeretet , és melIy a' lelkeket olly örömmel
tölti be, minöt most nem is képzelhetünk.

Mellyek az ildvosség' elnyerésére szükséges esz,köz,ok ?

Mindenek elött az Isten' kegyelme, melly a' hit-, remény-
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ség- és sseretetre segit; és a' szentségekben a' jóra szükséges
erőt nyujtja.

Részünkröl mi kivántatik as 'Üdvösség' elnyerésére?

Az, hogy Isten' segedelmével ezen eszközöket buzgón
használjuk; mivel az Isten, a' ki mínket segedelmünk nélkül
teremtett, mint szent Ágoston mondja , nem boldogítand minket
nélkülünk, vagyis ha kegyelmével közre nem munkálunk.

Mi indithat minket kiUönösen az üdvösség' reménylésére ?
1) Az Istennek j ó s á g a és i r g a l ma, ki minket öröktől

fogva sokkal inkább szeretett, mint egy anya szeretheti gyerme
két, 's az ídö' beteltével saját egyszülött fiát is nekünk ajándékozta,
hogy annak halála által az életet elnyerjük. Valljon azért e' jó
Isten, ki tulajdon fiát sem tagadta meg tölünk , hanem öt éret
tünk halálra adta , megtagadhatná-e a' mennyet , és a' mi ennek
elnyerésére segíthet? 2) Az Istennek h ü s é g e tett Igéreteiben.
Ö megigérte nekünk az üdvösséget, 's az irásban gyakran és
világosan kinyilatkoztatta, hogy minden embert boldogitani akar;
ugyanazért bizvást reméljük az üdvösséget: mivel ö örök igaz
ság, és hü igéreteinek teljesítésében. O nem ollyan , mint az
emberek, kik maigent , holnap nemet mondanak ; ö változha
tatlan, 's a' mit mondott , örökké' igaz marad. 3) Az Istennek
mi n d e n h a t ó s á g a, ki mindent megtehet , és szándékának
teljesítésében senki által sem akadályoztathatik. Ha tehát mi egy
gazdag ember' szavára, ld a' szükség' esetére segítségét igérte
nekünk, tudunk építeni, 's ö benne reménylünk: mennyivel in
káhb reménylenünk kell amindenhatő Istenben? Azonban soha
sem kell felednünk, hogy csak a' serény és hü szolgák mennek
be az Urnak örömébe (lUát. 25, 21.), 's csak a' mind végig
állhatatosan küzdők nyerik el az igazság' koronáját. (I. Kor. 9.
24-27. II. Tim. 4, 8.)

Mikor kell a' reménységet (ölgerjeszteni ~

1) Mihelyl értelmünk eléggé kifejlődött, és ezen erényről,
's az arra indító okoliról elegendő ismeretet szeréztünk. 2) Nyo
moruság' idején) vagy az ezen erény elleni súlyos kisértetés'
idején. 3) A' szentségek' fölvételekor. 4) Gyakrabban életünk'
Iolyta alatt, 's kiváltképen 5) halálunk' óráján. I)

l) Ugyanez jegyzendö meg a' hit és szeretet' erényéről is.



412'

OKTATÁS HUSVÉT UTÁNI III. VASÁRNAPRA.

, Az egyház tovább is az Istennek dicsőítésére, és a' Krisz
tus' föltámadása fölötti örömre buzdit minket; azért a' m i s e
k e z d e t ben a' 65-dik zsoltárból ezt énekli: "Örömldáltásokl1:31
vigan tiszteljétek Istent, földnek minden lakosi! Alleluja I Éne
keljetek az ő nevének; dicsérjétek őtet, és dicsöitsétek." Alleluja l
Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten l ld a' tévelygőknek igazságod' világosságát meg
mutatod, hogy az ígnzság' ösvényére visszutérhessenek, engedd
mindnyájunImak, kik a' keresztény nevet viseljük: távoztatni
mindazt, mi ezen nevezeltel ellenkezik , és azt cselekedni , mi
hozzá illik. A' mi Urunk Jézus Krisztus által, 'stb, '

Leczke. (Sz. Pél. I. le". 2, H-19.)

Szerelmesim l kérlek titeket , mint jövevényehet , és
zarándokokat , hogy tarlóztassátok meg magatokat u' testi
kívánségoktöl , mellyek a' lélek ellen harczolnak. A' ti társal

kodáslok a' pogányok közt tisztességes legyen: hogy azt,
a' mi miatt titeket c : mint gonosztevöket rágalmnznuk , a'
ti jóságos cselekedeteitekből állá Iván , dicsőítsék az Istent
látogatása' napján. Engedelmeskedjetek tehát minden emberi
felsöségnek , akár a' fejedelemnek, mint legfölebbvalónak,
alrár a; helytartóknak, mint kik töle küldetnek a' gonoszok
nak ugyan megfenyitésökre , a' jóknak pedig megdlcsöitésökre,
l\'livel ez az Istennek akaratja , hogy jó cselekedetekkel fogla
latoskedván , elnémulásra kényszeritsétek a' balgatag emberek'
tudatlanságát: mint olly szabadosok, kik szabadságukat nem a'
gonoszság' palástolására használják, hanem mint Istennek szol
gái. Mindenkit megbecsüljetek ; az atyafiakat szerossétek ; Istent
féljétek; a' fejedelmet tiszteljétek. Szolgák! engedelmesek legye
tek uraitoknak minden félelemmel; nem csak a' kegyesek- és sze
lídeknek, hanem a' nehéz természelüeknek is; mert ez által nye
rünk Isten előtt jó tetszést, Krisztus Jézusban, a' mi urunkban,

Sz. Péter inti e' helyen a' keresztényeket, hogy magukat
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tekintsék idegenelmell. és zarándokoknak a' földön, 's ugyan
azért föleg a' testi kéjektöl , mellyek a' lelket életétöl meg
fosztják, haugyan meggyözetni nem akarnak, 6vják meg ma
guknt. Azután a' pogányoknak jó például ssolgálö életmódra
serkenti öltet; hogy ezek l kik öket mlnt gonosztevöket és
Iázongökat vádolják , jó cseleitedeteik által megtérittessenek ;
ug-y szinte arra is, hogy az Istent e' látogatásért is magasztal
ják. Ezen intést kiváltképen a' más vallásúak közt lakóknak kell
jól szivölire venni: mert valamit ezek a' példás élet által sok
jót Lehetneit , ugy botrányos magokviselete által vallásuknak
legnagyobb kárt okoznak. Továbbá a' fölebbvalóink iránti en
gedelmességre int bennünket sz. Péter, még pedig az Istenért,
vagyis az Isten és parancsolatal iránti szer-etetből : melly azok
nak, akiknek ö hatalmat adott a' földön, engedelmeskedni pa
rancsol '), következűleg inti öket a' tartozó adóknak is megfize
tésére. 1\Iaga Krisztus is lefizette magáért és Péterért a' fejadót;
noha erre kötelezve nem volt~); és sz. Pál világosan meg
parnncsolja 3), hogy azoknak a' vámot és adót megadjuk , a'
kiket az illet. Végre sz. Péter a' mai leczkéhena' szolgákat
uraik iránti engedelmességre buzditja; mirel ez érdemet szerző
dolog, vagyis Istellneit tetsző, 's további kegyelmet és jutal
mat eszközöl számukra.

F o h á s z. Uram' add nekern a' te kegyelmedet , hogy
mindenkor idegennek tekinisem magamat e' földön, 's e' világ'
javait csak mint jövevény használjam. Adj a' viszontagságolt közt
héketürést ; és engedd, hogya' fölebbvalók iránti engedelmes
séget még akkor se sértsem meg, ha rendeletei rám nézve ter
hesek lennének , és sulyos adózások nyomnának.

Evangeliom. (Sz. Jáno$' 16, 16-22.)

Az időben mondá Jézus az ö tanltvanyainak : Egy
kevessé , és nem lattok engem; ismét egy kevessé ,
és megláttok engem: mert az Atyához megyele Mondák
azért némellyek tanilványai közül egymásnílk: mi ez, a' mit
nekünk mond: egy kevéssé, és nem lattok engem; ismét
egy kevessé , és meglállok engem: mert az' Atyához me
gyek? J'uondák tehát: mi ez, a' mít mond: egy kevessé?

l) Rom. 13, 1 '8 kov. - 2) ~Iál. 17, 26. - ') Rom. 13, 7.
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nem értjük, mit beszél. Észrevevé pedig Jézus, hogy
kérdeni akarnák ölet, és monda nekik: A' felöl tudakozöd
tok egymás közt , hogy mondottam: egy kevéssé, és nem
láttok engem; ismét egy kevéssé, és megláttok engem?
Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti könyezni és sirni
fogtok, a' világ pedig örvendezni. Azonban ti ugyan szo
morkodni fogtok; de a' ti szomorusagtok örömre fordul.
Az asszonynak, midön már szüléshez közelít, szomorusága
vagyon: mivel bekövetkezett fájdalmas órája; de minek
utána megszülé gyermekét, már többé nem emlékezik a'
szorongatásokra, azon öröm miatt , hogy ember születék a'
világra. Hasonlóképen nektek is most ugyan szomoruság
tok van, de ismét meglátlak titeket; és örvendezni fog
a' ti szivetek , és örömetektől nem fog titeket senki se'
megfoszthatni.

Mit akart KrilZhn mondani azzal, hogy; egy keoessé , és nem
láttok engem; ismét egy hevessé'stb. ~

Azt, hogy t e s t i szemeitekkel rövid időn nem fogtok
engem többé látni: mert halálom és föltámadásom után Atyám
hoz megyek; de egy kevés idő mulva I e I k i szemeitelikel ismét
megláttok engem: mert az Atyámhoz érkezvén, és megdicsőit
tetvén, a' Szeritlelket elküldendern nektek, kinek müködéseihen
engem, ámbátor külsöleg láthatlant ,lelliileg mégis jelen lenni
látandotok. (Ján. 14, 19.) Azért elmenetelemkor ti ugyan kö
nyezni és sirni fogtok, a' világ ellenben vigadni: de a' Szent
lélek' küldetése után szomoruságtok örömre fog változni.

Jlilly értelemben lehet még az 'Ur Jéz'Usnak ezen 'szavait vemti ?

Abban, hogy Krisztusnak igaz tanítványai szomorkodnak
a' földön j a' világnak minden vétkes gyönyörüségeiről lemond
ván, magukat minden tiltott örömeklől megtart6ztatván, 's az
ördög' csábító kisérteteinek ellentállván. De ezen szomoruság
csak rövid ideig tart: mivel a' földi élet nagyon is sebesen el
repül; 's akkor ök eme' nélkülözés- és önmegtagadásért , az
örökkétartó örömeket fogják mennyekben jutalmul nyerni. A'
világ ellenben örvend, vagyis a' gonoszok mindennemü vétkes
örömeket és tiltott gyönyörüsége ket hajhásznak , a' sátántól el
hagyják magyukat csábittatní , bün által igyekeznek szerencsé
sekké válni 'stb. j de ezen (vétkes) öröm is csak ideig tart, 's
rá örökös gyász következik a' pokolban I
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Miért jövendölte meg Kris%íttls tanítványainak örömei1ret él sso
mortIságaikat ~

1) Hogya' szenvedéseket könnyebben törjék: mert az
előrelátolt szenvedéseket könnyebben elviselj ük ; miután azokra
elöre elkészülhetünk , 's az előre meggondolás által mintegy
paizszsal védhetjük ellenök magunkat. 2) Hogy tudják meg,
miszerint szenvedéseik csak csekélyek és pillanatnylak, az ezek
re következő 's örökké tartandó örömekhez képest. Azért Jézus
az ö tanítványainak fájdalmait egy szülö asszony' vajudásahoz
hasonlitja; melly bármilly nagy is, de nem tartós, és a' melly
nek fájdalmait az anya, a' gyermekének születéséből támadt örö
me miatt könnyen felejti. Mondd meg nekem, igy szól arany
száju sz. János, valljon ha földi királyságra választatnál , 's a'
koronázási palotába való menetel elötti éjszakát egy puszta és
büzös ólban kellene töltened , olly igen nehezen esnék-e ez ne
ked ? Valljon ezt a' királyság' reményében nem örömest- visel
néd-e el? Miért ne tűrnénk tehát békével egy kis ideig e'
siralom' völgyében minden viszontagságokat; biztosan remélvén,
hogy ha Krisztusnak igaz tanitványai vagyunk, mennyekbe fo
gunk egykor jutni?

B u z d u I fl t. Világosíts föl engem oh Szentlélek I hogy
megismerjem, miszerint e' jelen élet, és annak minden viszon
tagságai csak rövid ideig tartanak; és gerjeszd föl szívemet
a' jövő mennyeí örömök' reménye által, hogy ez élet' bajait
türelmesen és örömest elviseljem.

Vigasztataló tanitás a' viszontagságok és lnségek közt.

,Könyezni és sirni f'o g t o k.' (Ján. 16,20.)

Fölöttébb botorul tesz a' keresztény, ha azt gondolja, hogy
e'világi boldogság, a' tisztelet-, gazdagság- és gyönyörökben áll;
miután Krísztus, az örök igazság, épen az ellenkezőt tanítja: a'
szegényeket és szorongntásban levöket , kiknek szemeiböl az
inség nem egy könyűt sajtol ld, boldogoknak nyilvánitván , a'
gazdagoknak ellenben, a' kik vigasztalásukat e' világban he
Iyezik, a' sírontuliban örök fájdalmat, szomoruságot és sirást
jövendölvén , melly nekik bizonyára be is fog következni. lUiJly
sejnálatra méltók' tehát azok, a' kik, mint keresztények, ezt
ugyan elhiszik, de mégis ugy élnek, miutha ez igazságok öket
nem is érdekelnék ; kik egyedül arról gondolkodnak, hogy miké
pen tölthessék napjuikat folytonos örömélvezetben ; 's minde'
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mellett mégis mennybe jutni remélnek. 1\lindenszentek, sőt
maga Krisztus is csak kereszt és szenvedések által mentek be a'
mennyek' országába; (Luk. 24, 26.) 's lehetetlen Krisztussal és
a' szentekkel örvendeni, ha nem akarunk szenvedéseikben is
részi venni (II. Tim. 2, 12.). E' világon minden kínt és szenve
dést elkerülni -akarni, annyi, mint a' mennybe vezető ösvényt
elléveszleni.

Im~dság a' viszontagságok közt.

Legkegyesebb Jézus! miután te apostolaidnak kínyllatkos
tatlad, hogy sok szenvedések után mehetünk csak be Istennek
országába I), 's a' lelki szegényeket, kiknek szivök a' mulandó
kon nem függ, 's kHI az igazságért üldözletnek és szerongat
tatnak , ha lürelmesen szenvednek, boldogoknak mondottad ;
minthogy ezen kívül azt is tanitottad , hogy mennyei Alyád'
akarata nélkül egy hajszál semesik le fejünkröl "}: azért hiszem,
hogyannál boldogabb leszek, minél többet fogok béke
türéssel szenvedni; 's azért egészen isteni akaratodra bizom
magamat. Cselekedjél velem tetszésed szerint; mert hiszen te
maga a' szerétet vagy, és csak azért látogatsz meg szenvedé
sekke l, hogy minket magadhoz vonj, 's egykor a' mennyekben
magaddal örökre egyesitbessél.

OICTATAs HUSVÉT UTÁNI IV. VASÁRNAPRA.

A' mise egy, a' 97-dik zsoHárból vett dicsőítő hálaének
kel kezdődik . "Enel{eljetek Istennek uj éneket: Alleluja! mert
csudálatos dolgokat cselekedett. Alleluja! A' nemzetek' szemei
elölt kinyilatkoztatta igazságát. Alleluja! Segedeimet szerze
magának az ö jobbja, és szent karja által." Dicsöség az Atyá
nuk 'stb,

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki hiveid' sziveit azonegy akaratban egyesited,
engedd népednek egyedül azt szeretni , a' mit te néki paran
csolsz , és azt ohajtani , mit neki igérsz : hogy e' földi javak'
válluzásni közt sziveink oda legyenek irányozva, hol minket
n' valódi örömek várnak. A' mi urunk Jézus Krlsztus által 'stb.

') Apoit cselek. 14, 21. - ll) Luk. 21, 18.
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Leczke. (Sz. Jabb' le». 1, 17-21.)

Szerelmesim! Minden jó adomány és minden tökéletes

ajándék onnan felülről, a' világosság' Atyjától száll le; ki
hen nincs helye a' vállozásnak , sem a' változandóság' árnyé
kának. A' ki szabad akaratja szerint (ujjá) szült minket az

igazság' tudománya által: hogy (boldog) teremtményeinek va
lamelly első zsengéi lennénk. Ugyanazért jól megjegyezzé

tek magatoknak szerelmes atyámfiai I Kiki legyen gyors a'
hallásra, késedelmes a' szölásra , és lassu a' haragra; mert

az ember haragjában Isten' jóváhagyására méltó cselekedetet
nem müvel. Annakokáért levetvén minden tisztátalanságot, és
a' gonoszságnak minden sarjazatit , fogadjátok a' tanítást sze
lidséggel, melly belétek oltatik, és lelketeket üdvözíteni képes.

M a g y ft r á z a 1. Mindazon adományok közt, mellyek a'
világosság' Atyjától, vagyis a' minden földi és lelki világosság
nak és igazságnak 'stb. kutfejétöl származnak, az a' legfőbb,
hogy minket az igazságnak igéje, az evangeliom állal, kegye
lern-eszközeinek, főleg a' keresztségnek segedelmével ujjá szült,
's ez által a' többi teremtményeitől elkülönözvén , a' teremtés
nek mintegy elsőszülöttjeivé tett. Ugyanazért illő, hogy az igaz
ságnak ezen szavát , melly állal olly nagy szerencsében része
sittettünk , örömest hallgassuk; és ne mondjunk neki ellent,
ha nekünk hirdeltetvén , netalán büneink és esztelenségeink
általa megrovattatuak ; ne is haragudjunk miatta , mikép ezt
ama' keresztények tetlék , kik sz. Jakabnak ez intésére alkalmat
szolgáltattak. Sőt mint uj teremtmények, letéve minden bosszu
ságot , az Isten' szavát, mint legüdvösebb lelki orvosságot, bé
kével és készséggel fogadjuk szivünkhe.

F o h á s z. Segils engem ur Isten! hogya' keresztség
hen nyert malasztot megőrizzem; 's add, hogy e' végre isteni
szavad iránt a' legnagyobb szeretetet érezzem. Védj meg egy
szersmind minden rendetlen szenvedélyektöl, mellyek a' te sza
vad' gyümölcsét megakadályoztathatnák.

Evangeliom. (Sz. János' 16, 5-14.)

Az időben monda Jézus az ö tanitványainak: Elme
gyek ahhoz, a' kiengem küldött; '5 közületek senkisem kér
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dez engem: hová mégy? De mivel ezeket mondottam nek
tek, szomoruság tölté be sziveteket, Azonban igazságot
szólok nektek: a' ti javatok kivánja, hogy én elmenjek;
mert ha én el nem megyek , ama' Vigasztaló el nem jön
hozzátok; ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.
Midőn pedig amaz eljövend, az megfeddi a' világot a'
bünröl , és az igazságról, és az itéletről. A' bünröl ugyan ,
mert nem hisznek bennem; az igazságról pedig, mert
az At.yámhoz megyek , és többé nem látlok engem;
az Itéletről pedig, mivel e' világ' fejedelme már megitél
tetett. Még sokat kellene nektek mondanom: de most el
nem víselhetitek ; midön pedig eljön amaz igazság' lelke, az
minden igazságra vezérlend titeket. Mert nem fog szólani
csak ö magától; hanemvalamíket hall, ~zokat mondandja, 's
a' következendöket megjelenti nektek. Oengem megdicsöi
tend; mivel az enyémből veszi, a' mit nektek kinyilatkoztat.

Mié,'t mondja Kri$ztus: ,Senki sem kérdez engem: hOfJá méyy' ?
l\1ive\ tanitványal az Atyához és mcnnybe val6 menete\érö\

bővebb tudösitást nem kértek; és nem is kérdezték, mennyire
legyen ez üdvözségökre szükséges : hanem csak szomorkodtak
elmenele minlt. Ez intés nekünk is tanulsngul szolgnlhat , hogy
forró vágyódást érezzünk a' mennyei élet után , arról örömes!
heszéljünk , és buzg6n törekedjün 1\ rnjta , miszerint azt a' j6
cselekedetek állni megérdemeljük, Ha ezen inlést nem követjük,
ugy ezzel Dzt hizonyiljul[, hogy még nem vagyunk Krisztusnak
iguz és őszinte Ianitványni.

AUért jöhetett a' tanitllányokhoz a' Vigantaló , f)agy"s a' Ssent
lélek, csak Krisüu« urunk' elmenetele után 1

Azért, mert lüiszlusnalt meghalnia 's megdicsöillelnie, nz
emberiségnek pcdig benne Istenhez visszatérnie kellett előbb,
hogysem az Isten DZ Ö kegyelmének teljévcl, n' Szcntlélckben,
DZ emberekhez alésznllhntou volna. Tanuljuk innen , hogy o'
Szentlélek csak nz árlallnn , vngy u' hünhúnnt últal mcgtíszntott,
és Istennel egyesült lelkekben akar lakni ; 's hogya' hunösök
maguk fosztják meg magulint ü' szerencsétöl , a' Szentlélek'
templomaivá lehetni.

~Iikép fogja a' Ssentlélek a' f);/ágot a' bUnról, igazság- és ;té
letrJl meggyüzni ?

A,' b ü Dr Öl meggyözendi DZ óltal, hogy az apostolok'
)



419

tanltésaí- és belső fölvilágosításnél fogva bebizonyitandja neki,
mikép a' maga hitetlensége, 's a' Megváltónak elvetése által igen
nagy bünt követett el. Az i g a z s á g r ó l azzal, hogy Krisztus'
ártatlanságát bebizonyítja, 's meg fogja mutatní , hogy ő most az
Atyánál megdicsőültállapotban van: az i t é I e t r ö l pedig az által,
hogya' világ meglátandja, mint ítéltetett el e' világ' fejedelme;
's hogyaz ö országa, vagyis a' hazugság és hün országa, Krisztus'
országának, vag)'is az egyháznak, az igazság és erény' orszá
gának terjedését meg nem akadályoztathatja többé. Ezt jól je
gyezzék meg maguknak azon keresztények, a' kik Krisztust az
ö büneik által mintegy ujra fölfeszitlk, a' részegség és torkosság,
a' fajtalanság, fösvénység és más bünök által irántai hitöket meg
tagadják, az ördöghöz, és annak ígyekezetelhez ragaszkodnak,
és ugy élnek, mintha nem is tudnák, miszerint egyedül a' mi
Megváltónk, Jézus Krisztus által nyerhetjük el a' tulvilágon az
Isten' országát, vagyís a' boldogságót mennyben.

Miért nem mondja meg Jé:iU$ tanitf'ányainak minda:it, a' mit
nekik mondania kellett ?

Mivel ök sokat, a' mit még nekik a' pogányok' megtéritése,
's az egyház' kormányzása felöl mondania kellett, zsidó előítéle
teik, 's az idő' rövidsége míatt, mellyben tanítását élvezték, most
még el nem viselhetlek és meg nem foghattak. Ez rájok nézve
csak a' Szentlélek' küldetése után vált lehetövé, ki öket minden
igazságra, és Krisztus' tanitásának míndig mélyebb felfogására
vezette. Innen tanuljuk, mennyire szükséges nekünk a' Szent
lélek' kegyelme, kinek fölvilágosítása nélkül lehetetlen a'
kereszténység' tanait fölfognunk és követnünk.

Hogyan tanit meg a' Szentlélek minden igauágt'a ?

Az által, hogy az egyhásat mínden igazságba bevezeti, 's
minden hitbeli tévedéstől megőrzi. O az egyháznak egyes tag
jait is fölvilágositja; mert ha a' kereszténységet mindig böveb
ben tanuljuk ismerni, vagy a' már ismertet mindinkább belátjuk,
ez szinte csak a' Szentlélek' kegyelmével történik.

Mit jelent ez: I Ó magától nem fog beuélnil ~

Azt, hogy arra tanítand, mit az Atyát61 és Fiutél vesz. Ez
zel tehát az mondatik, hogy 8' Szentlélek nem tanít mást, hanem
csak azon tanítást erösitendi meg, mellyet ft' Fiu hozolt az
Atyától (Ján. 7, 16-19); 's ezzel egyszersmind az Atya, Fiu
és Szentlélek kösötti legbensöbb egység is jelentetik.

27*



420

Mit jelentenek e' uaf)ak: .6 as ,nyémb&l fog venni, " minda«,
(J' mif)el az Atya bir. enyém'?

A' florenczi zsinat szerint e' szavak azt bizonyitják , hogy
t-ör: a' Fiu, Is t e n; 2-or pedig, hogya' Szentlélek a' Fiu
t61 és az Atyál61 származik.

Jlint fogja a,' Szentlélek a' Fiut megdicsöiteni?

Ugy, hogy minden embereket az ö hilére téritend , és ek
kép személyét és tanítását az egész világ' tiszteletének tárgyaivá
teendi.

B II Z d II l a t. Hová megyek én? ..... Fog-e az életmód,
mellyet követek, Istenhez vezetni?... Oh Uram és Is
tenem! vezess a' te parancsolatid' ösvényén; 's óvd meg szi
vemet a' hünöktől . hogy abban a' Szenilélek semmit se találjon
büntetésre méll6t, hanem tanítson engem minden igazságra, 's
végre te hozzád, mint örök igazsághoz vezessen. Amen.

OKTATÁS HUSVET UTÁNI V. VASÁRNAPRA.

Ma az egyház a' mísekezdetben Isaíás' 48, 20. szavaival
hálaéneket mond a' megváltás' jótéteményeiért. "Örvendező
nagy szóval hirdessétek, és kiáltsátok ; hangoztassátok a' földnek
végső határáig', és mondjátok: 1\'legszabadilotta az Uraz ö népét.
Alleluja I Orömkiáltásokkal vigan tiszteljélelt az Istent, földnek
minden lakosi; énekeljetek az ö nevének; dicsérjétek és dicsölt
sétek ötet." (Zsolt. 65.) Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése,

Ur Isten! a' kitől származik minden jó, hallgasd meg hi
veid' esedezését; és add, hogya' te sugallatod szarint gondol
juk mindig azt, a' mi jó, 's ugyanazt a' te vezérléted alatt cse
lekedetlel is teljesítsük. A' mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Leezke. (S:I. Jakab' lev. i, 22-27.)

Szerelmesim! Legyetek a' törvénynek teljesítői, 's ne csupán
hallgat6i; tinmagatokatmegcsalván. lUert a' ki csupán "hallgatja
8' tmitást, de azt nem követí , hasonló azon emherhez , a' Id
természetes arczát a' tükörben megtektuti : de meglátván ma-
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gát, elmegy, és azonnal feledi, hogy magát millyennek láUa.
A' ki pedig a' (hüntöll) szabadulásra vezető, tökéletes vallás
ban szorgalmasan vizsgálédik , és azt állhatatosan megtartja ,
az boldog lesz ezen törekedése által; mert nem feledékeny
hallgatója, hanem követője a' tanításnak. Ha valaki közületek
istenfélőnek véli magát lenni, 's nyelvét még sem zabolázza
meg, hanern szívét ámilja: annak vallásossága hiába való
szemfényvesztés. Az Atya Isten előtt kedves, tiszta és szep
Jötelen isteni-tisztelet abbon áll, hogya' nyomoruságban sin
lödö árvákra és özvegyekre gondot viseljünk, 's magunkat az
(elfajult) világtól szennytelenül megőrizzük.

M a g y a r á z a t. Az Istennek igazi félelme nem egyedül
szavának hallgatásában, hanem és kiváltképen annak teljesíté
sében áll. Az, a' ki csupán hallgatj a az Isten' igéjét, hasonló
ahhoz, ld tükörbe nézve, azonnal elfelejli, hogyan néz ki.
Igy feledik el rögtön a' csupán hallgatök is, hogy millyenek vol
tak, ha például a' sz. beszédben, mint valamelly tükörben, belső
rossz tulajdonságaik felmutattattak; ők nem javulnak , 's ugyan
azért üdvözülni sem fognak. De ki a' kereszténységet, melly
a' Mózesféle szertartásoktól és hüntől megszabadit , 's azért a'
szabadság' törvényének neveztetik, alaposan ismeri, állhatatosan
megtartja, és Isten' igéjét beszédeiben és tetteiben követi; 's' u
gyanazért magát a' nyelvességtöl, hazudség- és rágalmazástöl ,
szidalom-, bosszuság- és botránkozástól, az esztelen és haszon
talan fecsegésektől megóvja; ki magát a' világi gyönyörüségek
től, g őgtől , fösvénység- és élvezetvágyt61 tisztán tartja; ellen
ben felebarátja iránti szeretetét tettekkel bizonyítja, nevezete
sen az özvegyek- és árvákról örömest gondoskodik, és Isten'
akaratja szerint él : DZ boldog leend. Vizsgáld meg magad oh
keresztény I valljon birsz-e illy isteni félelemmel, vagy sem?
'S ez utolsó esetben azon igyekezzél, hogy azt magadnak mielőbb
megszerezzed ; mert ki tudja? milly közel van az éj, meIIyben
majd hasztalanul fogsz bánködní , hogy azt, mig nappal volt,
meg nem szerezted !

F o h á s z. Oh te lelkeknek igaz keresője, Jézus I add
nekem azon val6di isteni félelmet, mellyet ill sz. Jakab leir:
hogy mindenkor szenlül élhessek, és cselekedeteim által üdvö
zülbessek.
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Evangeliom. (SJ. Jáno,' 16,23-30.)

Az idöben monda Jézus az ö tanítványainak : Bizony
bizony mondom nektek, hogy valamit csak kérendetek az
Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ez ideig sem
mit sem kértetek az én nevemben; kérjetek, és elveszi
tek: hogy örömetek teljes légyen. Eddig hasonlatosságok
ban szólék hozzátok, de közelit az idö, mellyben már többé
nem hasonlatosságokban szólok nektek, hanem nyilván
tanitalak titeket az Atya felöl. Ama' napon az én nevem
ben fogtok kérni; 's nem mondom nektek, hogy én kérem
az Atyát érettetek: mert ö maga, az Atya szeret titeket;
mivel ti is szeréttek engem, és elhittétek, hogy Istentöl
jöttem, Kijöttem az Atyától, és e' világra jöttem; ismét
elhagyom e' világot, és elmegyek az Atyához. Mondának
neki tanítványai : Ime most már nyilván szólasz , és .képes
beszédet nem mondasz; most gyözödünk meg a' felől,
hogy te mindeneket tudsz, és nincs szükséged rá, hogy
valaki kérdezzen téged: azért hiszszük, hogy te az Isten
töl jöttél.

Miért akarja az Isten, hogy "tet kérjtJk?
1) Hogy el- és megismerjük, miszerint minden jó Istentöl

szármasík. 2) Hogy szegénységünket és gyarlöságunkat bevall
juli: , melly miatt mindenben az Isten' segítségére szorulunk. 3)
Hogy az imádság által mennyei ajándékokat nyerjünk; mert az
imádság által gyakoroljuk magunkat az Istennek tetsző érzelmek
ben, 's magunkat az isteni kegyelmek' kincseinek elnyerésére
érdemesitjük.

Mit tesz : Krisztu,' nevében kérni ?

Annyit tesz, mint: 1) az ö szellemében kérni; vagyis ugy,
a' mint ö minket saját szava- és példájával tanított; tudniIlik
mindenek elölt az] kérni, hogy Istent minden emberek dicsőít
sék, 's az ö országa jöjjön hozzánk; azaz: hogy kegyelmét
adja, miszerint szentek és boldogok legyünk. Először tehát az
örökkévaló lelki javakért , 'g csak azután kell a' testi-, és földi
ekért esedezni; még pedig szintolly alázatosság- és bizodalom
mal 'stb., rnint ő ezt az Olajrák' hegyén telte. 2) Kinszenvedése-,
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és hnltilánol, érdemeiben helyezett bizodalommal, '. Itözbenj6r6
és szószólói hívatalúnak ereje által kérni , melly állal minden
mennyei adomanyokban részeslltetünk. Ez az oko, hogy oz egy
ház uzon imádságait ~ mellyeket közvétlenül oz Alya Istenhez
inléz , ezen szavakkal végzi: ,A' mi urunit Jézus Krisztus
által' 'stb. .

Miért nem hallgatja meg némellyhor aJ Isten imtidságunl,at ?

1) Mert gyakran olly dolgokat kérünk mellyek csak ártal
munkrn lennének , ha azok nilnekünk megadatnának ; 's mely
lyeket ennél fogva, mint jó Atya, nem adhat meg neltünk: va
lamint mi is megtagadunk a' gyermel,el\töl sok olly tárgyakat ,
például kést 'stb., mellyekkel magukhan ltárt tehetnének. 2)
Hogy héketürésünket , és Imádságbuni állhatatosságunkat pró
bára tegye. 3) Mert közünségesen nem is ugy imádkozunk , a'
mint kellene ; .ugyanis az Istennel, tetszö imádság' szükséges
kellékei a' következök : a) Krisztus' nevében, b) kegyelmi 61- .
lnpotban történjék ; mert csak az Igaznak Imádsága vihet az
Isten elölt sokat végbe (Jak. 5, 16.); c) legyen alázatos, d)
bizodalomteljes , e) figyelmes, buzgó és hensö , f) állhatatos,
g) és mindent Istennek szent akaratjára hagyó, vagyis át
engedő.

Mikor kell kír:ált1cépen imádkozni?

1) Reggcl , délben és eslve (Zsolt. 54, 18.); ugy szInIe
evés elölt és után, 's valahányszor oz őra ül; minthogy tudni!
lik oz Isten mindenkor gondunkat viseli, 's minket jóléleményei
vel hnlmoz : ennélfogva igozságos, hogy legalább naponkint
gynl\rnbban megemlékezzünk róla, 's jótéteményeiért neki há
lúknt adjunk. 2) A' lemplomban létünkkor, vagy ha ebben aka
dúlyoztatunk , aznlalt , mig olt istenl-tisztelet tartatik. 3) Súlyos
kisértet' idején. (lHát. 26, 41.) 4) Szenlségek' fölvélele , és ö)
minden fonlosabb dolog elölt (Luk, 6, 12.). 6) Végre halálunk'
óráján.

Hogyan imddknzhatunk, Kriutu$nnk Lllkdc~ftál 18, 1. felhozott
tanítása szerint mindig ~

Ha, mint ez imént mondatott, nap-kösben gyakrabban
ig-yeliszünk imádkozni, 's minden dolgnínk' végzésekor jó szán
déket ébresztünk föl magunkbnn ; 's ho szivünket hozzá sznklat
juk valamint ez állal, ugy szinte szeretetfuhúszok , és rövid
imák által Istenhez emelni; e' szokáshun állhatatosan meg is
maradván.
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Mellyik a' legjelesebb minden imádságok kDzt!

A' ,Miatyánk\ vagyis az Ur' imádsága: mivel erre minket
magn Krisztus urunk tanitott , és ezt imádkozni parancsolta.
Ugyanazért leghatbatósabb is; de csak ugy, ha ájtatosan mond
juk el. (~Iát. 6. Lul\. 11.)

A' ,Miatyánk' rövid fejtegetése.

Jlliért kezdödik fllí imádság ,Mi Atyánk' szavakkal?

Ez e I ö k é s z ü l e t az imádsághoz, melly által Isten iránti
bizodalomra buzdittatunk , ki ft' mi legkegyesebb Atyánk és leg
készségesebb segitőnk ; egyszersmind pedig az irántai köteles
hódolatra is emlékeztelünk : melly két dolog az imádsághoz igen
szükséges.

Miért rnondjuk tovább: ,Ki vagy mennyekben'; miután az Isten
mindenittt jelen "an ~

Ez által szivünknek mennyekhe emelésére intetünk , mint
a' hol a' mi valódi hazánk van, 's hol az Isten magát különösen
kijelenti egész dicsőségében.

lJliért esede:.itnk az elsO kérésben, mondoén : .Ssenteltessék. a' te
neved' ?

Ez által azon ohajtásunkat nyilvánitjuk , hogy az Isten ál
talunk, és minden ember által megismertessék és szerettessék, 's
l'lZ Ö neve a' keresztényekhez illő élet által liszteltessék és
szenteltessék.

Mit kérünk a' második kérésben: ,Jöjjön el a' te orszúgod' ?

Ebben kérjük az Istent, hogy egyházát az egész földön
kiterjeszteni, lelkünkben az ö kegyelmével mindenkor uralkodni,
és bollunk után minket mennyekben az örök boldogságban r~
szesiteni méltóztassék.

Mit kérünk a' harmadik kérésben, mondván: ,Legyen a' te aka-
ratod' ? .

Ebben magunkat, Istennek fölajánlva, egészen az ö isteni
akaratjára hagyjuk, és megvalljuk, hogy rendeleteinek hódolni
kivánunk ; továbbá kegyelmét kérjük , hogy isteni akaratját ak
képen teljesithessük a' földön, mint az teljesíttetik mennyekben.
E' három kérésben tehát, Krisztus' tanitásának megfelelöleg(Luk.
12, 31.), először [IZ I s t e n' o r s z á g fi t keressük, hogya' többi
járadékul hozzáad[lssék.
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Mit /téranlc a' .egyedile kérésben: ,Mindennapi kenyer'iJnket add
meg nekünk ma?

Mindazt, a' mi lelkünk és testünk' föntartására szükséges ,
tudniIlik az Isten' igéjét, az Ur' sz. testét, a' mindennapi szük
séges táplálékot 'stb, Ebben foglaltatik az is, hogy az Isten
minket a' víllámtól, jégesőtől és rossz terméstől, 's mindennemü
vessedelmektől megörisní , 's jó időjárást adni kegyeskedjék.

Iliért mondjuk: ,cdd meg. ma' ?

Annak [elentéseül , hogy minden túlságos szorgoskodástól
ovakodjunk, 's bizodalomfeljesen várjuk Istentől a' naponkinti
szükséges táplálék' megadatását. Értésünkre adatik ez által az
is, hogy mindennap imádkoznunk, és imádságunkban ember
társainkról is meg kell emlékeznünk.

Mit nyilf'ánitunk az ötüdik kérésben: ,Bocsásd meg nektink a'
mi eétkeinket' ?

Ez által mi magunkat bűnösöknek valljuk,'s kérjük az
Istent, hogy bocsássa meg büneinket, valamint mi is készek
vagyunk az ellenünk vétetteknek megbocsátani. Azok, kik e'
kérést elrnondják , 's megsértöik ellen mégis gyülölettel visel
tetnek ; valamint azok is, a' kik tulszigoruak a' vétkesek ellen, 's
hibáikat megbocsátani épen nem akarják , fölöttébb vétkeznek;
's minthogy ök irgalmatlanok, Istennél szinte nem fognak irgal
masságra találni. (Márld 1, 25.26.) ISten előtt mi sem gyülölete
sebb , mint az engesztelhetetlen, haragos ember: 's az illy en
gesztelhetetlenség nem csak maga nem bocsáttathetik meg soha;
hanem egyszersmind más, régi, 's megbocsátott bünök is meg
ujíttatnak az által. Ugyanazért valahányszor a' másoktól vett
bántalmakra emlékeztetünk , jusson mindenkor az is eszünkbe,
mennyíre megbántottuk mi is az Istent. A' saját vétkeink miatti
félelem, igya' másolt' vétsége miatt érzett haragot könnyen 'el
fogjft nyomni. 'S igy mialatt másoknak megbocsátunk, magunk
is bocsánatot fogunk nyerni. .

Mit mondunk a' halodik kérésbeR: ,Ne !ligy minket a' hisértetbe'!

Elismerjük gyarlóságunkat; és kérjült az Istent, hogy erő
sitsen meg mínket, nehogy elcsáhittassunk, azaz: hogy be ne
egyezzünk a' kísértésekbe, akár az ördögtől, akár a' világtól,
akár a' testtől jőjjenek azok. Nem arra kérjük az Istent, hogy
minden kisértéstől megkiméljen ; mivel a' kisértések hasznosak,
és az üdvösségre szükségesek: minihogy kisértés nélkül semmi
harcz, harcz nélkül semmi győzedelem, gyözedelem nélkül
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semmi érdem, érdem nélkül pedig semmi jutalom sem volna;
hanem urra kérjük , hogy segitsen küzdelineinkben : minihogy
jól tudjuk, miszerint kegyelme nélkül a' rosszat meggyőzni, 's
az igllzság' koronáját elnyerni nem vagyunk képesek.

~Iit kér'iJnk a' heledilt kérésben : .De szabadíts a' gonosztól'?
Hogy Isten a'{elki rosszuktöl, a' tévclygéstül, 's az erre ve

zelö leg közelebhi nlkalmnktöl, valamint u' boldogtalan haláltól,
és n' pokoltól megmenlsen ; 's hogy távolitsa cl egyszersmind
tőlünk kegyesen az Idclglcni rosszukat is ~ ugymint : n' háhorut,
éhséget és döghalált; a' menuyibcn t. i. azok üdvösségünkre
nem szükségesek.

Jlit tesz e' szócska: .Amen' ?
Annyit tesz, minI: .Legycn meg.' Ez 611al aznn IdvlÍnsá

gúnkat fejezzük ki, hogy rnindcn , n' uriért imádkozűnk , be
teljesedjék,

Oktatás az ínnidkezűs' különféle módj éiról.

Mit jelentenek a' különféle testmuzgások és szokások, a' katho
likusok' iJlládságainál?

Álalán véve jelentik, hogy 81. Istont nem csak lelkünkkel ,
de testünkkel is tisztelnünk ~ szelgálnunk és imádnunk kell. Ha
tehát fonszöval imádkozunk, ezzel azt nknrjuk tenni, ho~y ne csalt
lélekhen , hanem szánkkal is dicsőítsük oz Istent. Ha födellen
és lehajtott fővel, összekulcsolt és éghez emelt kezekkel , meg
hajlott térddel és testtel, vagy földre terülten Imádkczunk: ez
zel méltatlanságunkat jelentjük ld Isten' irányában j nem külön
ben Istennek fölséges volta iránti hödolatunknt, ég tiszteletteljes
félelmünket; a' Idhez képest unnyik sem vagyunk, mint egy csrpp
viz a' megmérhellen tengerhez képest , és a' ld elölt magunkat
eléggé meg nem alázhatjuk. A' keresztvetés jelenti, hogy Krisz
tus haláláig szerelett minket , 's ez állal a' bünlöl és annalt min
den rossz következéseitől megvállolt ; valamint bevallása egy
szersmind lUegvált6nkhani hitünknek. ~Iidön homlokunkra,
szánk- és mellünkre Iteresztet vetünk, ezzel nzt aknrjuk kife
jezni, hogy Krisztust gohdolatalnk- és tetteinkkel, tartozunk is,
akarjuk is tisztelni; 's ha mellette e' szavakat mondjuk: "Atyá
nak, és Fiunak , és Szenllélek Istennek nevében", ezzel azt
akarjuk kijelenteni, hogy mindazon jóknak, mellyekben Hrisztus
állni részesittetünk, tulajdonképen a' Szentháromságban egy Is
ten a' szerzöje; ugy szinte, hogy életünk, mellyet Krisztusnak
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áldozunk föl, a' Szentháromság' tiszteletére van föláldozva. 
Némelly, imádkozás közben elöfordul6 szokások, már az ó-szö
vetségben is használtauak, és Krlsztus által is megtartattak, pél
dául az urczraborulás , a' térdhajtás 'stb.; másolt ellenben
csak az apostolok és utódaik által hozattak be, mint a' kezek'
kiterjesztése és fölemelése, a' keresztvetés 'stb.

Oktatils a' kar~l('netek. és buesujér-ásokr-él , mellyek sz.
lUárk' napján, ü' keresztjáró hétben élll Ur' napj"n tartutunk.

Mik a' körmenetek, rJagyis processiók ?

Azok a' Iteresztényeknél vallásos és ünnepélyes járdalalok,
mellyek az Isten' kegyelme-'s írgalmának elnyerése végett lar
tatnak; vagy azért, hogy az ö jótéteményeiért hálákat adjunk, 's
az innen származott örömünket kifejezzük ; vagy pedig átalábsn,
hogya' benső isteni-tiszteletet külsöleg is tanusitsuk. A' kérő 's
bűnbánati processiökhos tartozik a' sz, lUárk napi, Iteresztjáró
héti 'stb. körmenet; a' hála- és örömmenetek közt pedig leg
átalánosabbak és nevezetcsebbek : a' feltámadásl és urnapi.

Valljon a' kiJrmeneteh ujabb idöbeli találmányul nél.endók-e ?
Nem; mert már az elsö keresztény századokban is diva

toztak az egyháznál: mint ezt Tertullián, oranyszáju sz. János és
mások bizonyítják; mikor a' keresztényeit gyakran azonegy helyen
gyülékesvén össze, például valamelly házban, vagy templom
ban, 's innen az üldözések' idején ketten-, vagy egyenkint,
béke' idején pedig együtt, de bizonyos rendben, és zsoltárokat
éneltelve vonultak más egyházba: hol a' sz. misén , egyházi
fölolvasásokon , sz. beszéden és könyörgéseken jelen voltak.
Némelly bucsujárások pedig, például az úrnapi körmenet , az
izraeliták' ünnepei által már az ó-szövetségben előképeztettek.

Mit jelentenek a' körmenetek '?
Azok 1) abbeli hítünkről tesznek vallást, hogy az Isten

nincs az emberi kezek által készült templomokba bezárva, ha
nem mindenütt jelen van. 2) Buzdításul szolgálnak a' bizodalom
teljes imádságra. Ha az isteni mindenhatóság' csudáit szemlél
jük u' szabad természetben, ha a' virágokat láljuk , mellyeket
olly szépen fölékesitett, 's az általa táplált madarak' énekeit
halljuk 'stb.: valljon nem ösztönöz-e ez minket Isten iránti bi
zodalomra és szivböl fakadt imádságra? 3) Azok e' földöni éle
tünk' jelképei ; hol szinte mint zarándokok vándorlunk, kik valódi
hónukat, vagyis a' mennyországot keresik: állandó lakhelyet itt



428

itt nem találhatván. 4) Krisztusbani hitünknek nyilvános és ün
nepélyes elismeréseü! szolgálnak; 's az általa nyert minden ke
gyeimekért, nevezetesen azért, hogy nevét az egész világ előtt
megvallhatjuk, illő hálaadásunk' kifejezései. Ha a' körmenetek
egy helyről, vagy templomból a' másikba történnek, ez által
5) az [elentetik , hogy mi katholikusok mind valamennyien
csalt egy anyaszentegyházat képezünk , mellynek láthatlan feje
Jézus Krisztus.

Hasznosak-e (J,' körmenetek?

Igen is; mert azok , mint fönebb mondatott , az Istennek
mindenülti jelenlétére, hatalmára, jóságára, és mindazon ll:e
gyeimekre emlékeztetnek , mellyekben Jézus Krisztus állal
részesittettünk , 's ez oknál fogva igen alkalmasak a' jó gondo
latok' és fogadások' gerjesztésére. Ha tehát Isten előtt egye llen
igaz embernek imádsága is kedves, és meghallgattatik általa:
mennyivel Inkább kedvesek előtte egy egész községben ta
lált valamennyi igazak' esedezései; 's mennyivel inkább remél
hetik a' meghallgattatást? A' körmenetek az egész embert ég
felé emelik; 's ha öt különösen, mint az egy katholiku egyház'
tagját mutatják be, ki ne örvendjen rajta, hogy ezen egyház
hoz tartozik; és ki ne határozná el magát, ezen egyháznak
méltó tagjává lenni? Hogy azonban a' körmenetek' ezen hasz
naiban részesülhessünk , azokon ájtatosan kell jelen lennünk,
's minden visszaélést és rendetlenséget eltávolítanunk.

Nem lenne-e jobb, ha (J,' körmenetek az azokban eltJforduló
.,i,szaélések és rendetlenségek miatt egészen eltürültetnének!

Nem; mert valamint a' kés' használatával azért, mivel az
zal már magukat sokan megvágták , fel nem hagyunk: ugya'
körmeneteke! sem kell az azoknál itt-ott elöforduló visszaélések
miatt ellöröini ; hanem a' visszaéléseket kell meggátolni, a'
dolog' jó használatát pedig elősegiteni.

Miért hordoztatnak keresstek és zászlók (J,' körmenetekben?

A' kereszt által jelentelik , hogy mi a' megfeszitett Krisz
tus' nevében gyültünk össze; hogy minden ajtatosságunkat az ő
nevében akarjuk kezdeni 's elvégezni; 's hogy érdemei állal
remélünk a' mennyei Atyától mindent megnyerhetni. A' zászlók
által pedig jelentetik, hogy mi Krisztus' vezérlete alatt, mint
valameily harezra készült sereg tartozunk üsszegyülnl, 's meg
küzdeni az Isten' dicsösége- és saját lelki üdvünkért minden
látható és láthalatlan elleneinkkel. Egyssersmínd Kriszlusnak a'
halál, pokol, és a' zsidók' ellenséges indulatu zsinagógája fölött,
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dicső föltámadása' napján nyert diadalát is jelentik; 's emlékez
tetnek azon győzedelemre, mellyet keresztényi szent hitünk,
az apostolok' fáradalmai és munkái , 's a' vértanuk' vére állal a'
ssidök- és pogányokon nyert.

Miért mennek a' hivek körmenet' alkalmával a' mezükre, uán
tóföldek- és vetésekhez ?

A' jó Istent arra kérni , hogy kegyes kezével a' mezőket
megáldani, a' föld' terméseit megóvni, 's valamint az állatokat
táplálja , és szükség es időben nekik eledelt ád , ugy minket em
bereket is a' szükséges táplálatban részesileni méltöztassék.

Honnan veszik eredelöket a' $Z. Márk napi. és kereutjáró
héli körmenetek?

A' sz, Márk napi körmenet már a' hatodik században léte
zeit, és Nagy-Gergely pápa által buzgó gyakorlatba is hozatott,
Minek okát a' következő szavakhan fejezi ki: "Illik Isten' segit
ségével, figyelmes és feddhetlen kedélylyel ülnünk meg az éven
kinti ünnepélyeket ; hogy az ő segitségét kérjük, 's ez által
méltökká váljunk, büneinktöl némileg megtisztittatni, lUert jól
meg kell fontolnunk kedveseim ! milly sok és hosszasan tartó
rosszak kal látogattatunk meg, a' mi gonosz tetteink miatt , és mint
küld ismét egyedül csali az Istennek irgalma segitséget ... Az
Isteni titkokat ünnepelvén, mínd a' régi, mind az ujabb jótéte
ményekérti hálaadásra, mennyire tőlünk kitelik, méltök leen
dünk." Egy másik körmenetet kövétkező okból hozott be szent
Gergely. Romában és egész Olaszországban pusztitó döghalál
uralkodott; melly által a' levegő annyira megromlott, hogy sokan,
a' kik prüsszentés, vagy ásilás állal csak orrukat, vagy szá
jokat nyitották is föl, azonnal meghaltak: honnan a' még most
is divatozó szekas eredt, hogy midőn prüsszentünk. mondjuk:
,Adja Isten egészségére'; 's hogy az ásitók kereszttel jelelik
szájokat, I) Ezen vész' elhárítására sz. Gergely egy nagy kör
menetet rendelt; mellyben, a' szóbeli hagyomány szerint, a' bol
dogságos szüznek sz. Lukács által festett képét vitette körül,
's a' minden szentek' litaniájának eléneklése által, a' bold szüznek
hatalmas közbenjárásaért esedezett: mire a' dögvész csakugyan
meg is szünt.

A' keresztjáró héti körmenetek' behozatalét pedig sz. Ma
martnek. Francziaországban viennei volt püspöknek tulajdonit
ják ; mellyeket Ö, mint mondalik, az Istennek megengesztelésére

J) Gavanti, Thesaur, in rubo lIi.s. P. IV. Tit. Xl. Nr. 7.
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rendelt, ld 8' laltosokat az II hanyagságuk ésbüneik miatt ret
tentö csapásokkal büntette. I) Valószinübb azonban, hogy ö
ezeket csak a' Krisztus urunk' mennybe menetele elötti napokra
határozoltan állette : a' honnan azután e' napokon körmenetet
tartani, Francztaországban, 's késöbb az egész keresztény világ
ban szokássá vált. E' körmenetek' czélja szinte nem egyéb, mint
kérni az Istent, hogy az embereket kegyelmével boldogitsa, és
az állala küldetní szekott csapásoktól, a' döghaláltöl, éhségtől és
háborutól.nem különben a'mezei terméseket fenyegetö veszedel
meklől ~ mellyek ez időtájhan legnagyobbak, meg6vni kegyes
kedjék. E' három keresztjáró nap azonban egyszersmind elö
készület Krisztusnak mennybernenetére ; kiben a' leghatalmasabb
szószólonkat birjuk a' mennyei Atyánál: miért is e' napokon
különösen Istenhez kell szivünket emelni.

lAz urnapi kÖl'menetröl alább les» l1Ió.)

OKTATÁS KRISZTUS' lUENNYBEMENETÉNEK üNNEPÉRE,
VAGYIS: Á LDO Z Ó-C S Ü TÖRTÖKRE.

A' ID i s e k e z d e t b e n az egyház azon angyalok' szavait
énekli ~ kik miután Krisztus fölment mennyekbe ~ az apostolo
kut és az Ur' többi lunltványnit igy szöliták meg: "Galileai fér
fiakl miért állolok itt ~ és néztek az ég felé? Allelujlll Valamint
öt most égbe fölmenni láttátok, ugy jövend el ismét." Alleluja!
(Zsolt. 46.) "Topsoljalok kézzel minden népeit; örvendezzetek
Istennek vigságos szóval." Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Mindenhnt6 Isten! add meg nékünk, hogya' kik hiszszük,
miszerint egyszülölt fiad ~ a' mi lUegvá\lónk, mai nap' meny
nyekbe fölment: érlelem- és szivvel mi is egekben lakjunk.
Ugyanazon mi urunk Jézus Krisztus állal 'stb.

Lenke. (Apostolok' cselek. 1, 1-11.)

Első könyvemet ugyan jó Theofilusom I azokről irtam, mi
ket Jézus cselekedett és tanitott mindazon napig, a' meIIyen
fölviteték; miután az általa választott apostoloknak parancso-

I) Sidouiull Apollinaris. Lib. V. U.
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latot adott volna o' Szentlélekre nézve. I{i Imek meg is mu
tolla mngát elevenen, az ö kínszenvedése ulán, sok bizonyi
tások állal, negyven nnp' folyta alult , megjelenvén nell: ik ,
és szólván azokröl , mik az Isten' országát ille tik. És együtt
cvén velök, meghagyá nekik, hogy Jerusálembői el ne men
nének ; hanem várnák be oz Atyánall: igérelét ,meIlyet hal
lottatok ugymond , oz én számból. JUert János ugyan vizzel
kcreszlelt . ti pedig Szeritlélekkel fogI oll: nem sok napok mul
va megkereszteltetni. Azol,áért a' kik egyhegyültek , hértle 

zé ll: ölet, mondván: Uram! ez időben állítod-e 'Vissza Izrael'
országát? Ö pedig felele nékik : Nem tartozik rátok, tudni az
elrendelt időt és őrát , mellyeket oz Alp önhntalma szerint
megállapltott. Hanem n' fölülről rátok leszálló Szentlélek' ere
jét veenditek j és tanuim leszlek Jerusálemben , 's az egész
Judeában, Snmariáhan , és mindenfeló a' földnek végső ha
táráig. És midün ezeket mondoua volna, szemei/i' láttára föl
emelteték ; és o' felhö befogadó öt szemeik elöl. És midön
néznének utánu az égbe, hová fölméne, ime két férfiu álla
melléjek fehér ruhákban ; kik is igy szülának : Galileai férfiak!
mit állolok, oz égbe nézvén? Ezen Jézus, ld most fölvéteték
tőletek oz égbe, akképen fog ismét eljönni, valamint öt most
oz égbe fölmenni láttatok.

Magyarázat. Jézus az ö tanüványalt Jöltámaddsa felől

rendíthetlen o1\0 kka1 akarta mcggyözní ; Azért jelent meg nekik
többször i velök evett, országa és egyháza felöl oktalla üket.
Intelle egyszersmind o' Szentlélek' eljövelelének hevárúsára.
De midőn kérdezék tőle : Valljon a' Szenllélek' eljövetelekor
állitnndjn-e vissza Izrael', vngyls a' l\Iessiás' országát, mellyet
bk még mindig földi országnak gondoltak: nem feIcit egyene
sen; hanem ujolag [I' Szentlélek' erejére utalta öket: ld is ugy
meg erűsitendi őket , hogy ró/a, mint az igaz l\Iegváltóról, nem
csak Pulesztináhan ~ hanem llZ egész világon bizonyságot te
endnek. - Orvendj te is Krlsztussal ~ hogy az olly drágán vá
sarlou országát mennyekben átvette , '5 igy imádkozzál :

Orülök oh mennynek és földnek kiralya ! hogy ma az égben
urnságod és dicsőséged clkez dűdö!t. Ti, ll' földnek népei! me
gusztaljutck Istenunkct , Id az egeknek egébe fölment. Adjátok
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meg az Istennek a' dicsőséget, kinek fölsége és hatalma 8' fel
hök fölött van. Isten, a' mi urunk, fölment örömzaj közt. Éne
keljétek megdicsőittetését a' mi Istenünknek; énekeljétek meg
dicsőittetését a' mi kírályunknak ; mivel az Isten, királya a'
földnek. Énekeljétek bölcseséggel az ö magasztalását. Fölhá
gott a' magasságba, és a' fogságot fogolylyá tette. Ö ft' szentek
fölölt uralkodik : Isten a' maga trónján ül. Alleluja! (Zsolt. 67.
és 46.)

EVR'IlgeliolD. (S., lIárk' 16, 14-20.)

Az idöben, mídőn a' tanítványok asztalnál ülnének ,
megjelenék Jézus az együtt letelepult tizenegynek, és sze
mökre veté hitetlenségöket, és szivök' keménységét: mivel
azoknak, a' kik föllámadása után öt látták, nem hittek. Es
mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdessétek az
evangeliomot minden teremtménynek. A' ki hisz és meg
keresztelkedik, az üdvözül; a' ki pedig nem hisz, elkárho
zik. Azokat pedig, a' kik hisznek, ezen jelek követendik:
az én nevemben ördögöket üznek ki, uj nyelveken szólnak;
kigyókat foghatnak kezökbe, 's ha valami halálosat isznak,
nem ártand nekik; a' betegekre teszik kezeiket, és meg
gyógyuIncIle Az ur Jézus pedig, miután nekik ezeket szó
loua, fölvéteték mennybe, 's ül az Istennek jobbja felől.
Azok pedig elmenvén, tanitának mindenütt : az Ur velök
együtt munkálkodván, '8 az oktatást megerösitvén az azt
követő csudatételek állal.

Miért mondá Krisstu« tanitcányainak: ,Elmencén az egés:r.
cUágra, hirdessétek az evangeliomot minden teremtménynek' ?

Annak jelentésére, hogya' tanítói hivatalt önhatalmából
senki sem tulajdonithatja magának, hanem Ji' küldetést vagy
töle , vagy az egyháztól kell vennie. Krisztus ez által tudatá ,
miszerint akaratja , hogy egyházában különös tanítói hivatal lé
tezzék. Apostolait pedig az egész világra, minden nemzetekhez
küldé, minden kivétel nélkül; ez által minden embert üdvözíteni
akaró szándéliát bizonyitván. Ha ezen czél sok emberre nézve
nem éretik is el, ennek nem az Ur, hanem az emberek okai;
kik az evangeliom' tanítását vagy el nem fogadják, vagy sze
rinte nem élnek, vagy épen átalkodottságukkal arra is méltat
lanokká teszik magukat, hogy az nekik hirdettessék. Adjunk
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tehát Istennek hálát, hogy olly nép közt szüleltünk, mel1ynek
az evangeliom hirdettetelt ; és iparkodjunk a' szerint élni. Mert
ha az evangeliomot ismerjük, és még sem cselekszünk szerinte,
annál nagyobb lesz kárhozatunk.

Mint üdvözülnek azok, a' kik hisznek, és meg vannak keresz
telve?

Ugy, ha hitök ollyan , melly a' szerétetben munkál (Gal.
5, 6.); mert egyedül az hisz valóban és érdemszerzőleg , a' ki
azt, a' mit bisz, cselekedettel is teljesiti ; 's a' hit cseleke
det nélkül , mond sz. Anzelm, nem a' keresztények', hanem az
ördögök' hite.

Kik tagadják meg hitöket cselekedeteik által?

Azok, a' kik ugy élnek , mintha nem is hinnének. A' ld
például az Oltári-szentségbeni részesülés iránt semmi vágyó
dást sem érez, ld a' sz. misén nincs jelen egész ajtatossággal ,
az ollyan ez által megtagadja hitét Krisztus Jézusnak az OILári
szentségben való jelenlétére nézve; megtagadja , hogy ő hiszi
az ő áldozathalálúnak vérontás nélküli megujitását. Ki feleba
rátját nem szereli , az ollyan megtagadja az Istennek ezen
parancsolatában való hitet: "Szeressed a' te felebarátodat, mint
tenmagadat." I{i hüneiben megútalkodik , az olJyan megtagadja
azon tanitásbani hitét, mellynél fogva a' bünbánut nélküli bü
nösök örökre elkárhoznak, Az igaz kereszténynél a' hitnek
mindenkor cselekedethen is nyilvánulnia kell; szükség , hogy
hitét cselekedetek által is megmutathassa , és azt mintegy az
egész világ előtt bebizonyíthassa.

Nem igaz-e hitünk azért ,mivel azon jeleket nem tessssuk, mely
lyeket Krisztus a' hivőknek igért?

Igen szépen megfelel e' kérdésre sz. Gergely, midőn azt
mondja: hogy az illy jelek az egyház' kezdetekor voltak csak
szükségesek, a' végre, hogy ennek igazsága megismertessék ,
és a' hitetlenek állérjenek hozzá. De ba a' hitetlenség' legyő
zésére illy jelele szükségesek, ugy Krisztus hiveivel még most
is közli a' csudatévő hatalmat; mint ezt azoknál teszi is valóban,
kik a' pogányolmal\ az evangeliomot hirdetik: hogy ezek meg
gyüzödhessenek , miszerint az evangeIiom Istentől jön, és en
nele hirdetől általa huldettek.

Torténnek-e most is valóban illy jelek a' katholika egyházban?

Igenis, még pedig részint testileg, részint szellemileg;
mivel a' kathelika egyházban mindenkor éltek olly szentek , kik
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hitök' erejénél fogva a' legnagyobb csudatételeket vitték vég
hez; mint ez életirataikból kitűnik. (Vesd össze például az itt
mondottakkal Xaveri sz. Ferencz' életét.) Szellemileg pedig a'
katholikusok illy csudákat szakadatlanul tesznek ; mivel ök,
mint aranyszáju sz. János mondja, ördögöket űznek ld, ha a'
bünt , melly az ördögnél gonoszabb, a' hünhánat által maguktól
elűzik. Uj nyelveken szélnak , ha a' valódi megtérés után nem
beszélnek többé földies, hiu, és vétkes dolgokröl , hanem lel
kiek- és mennyeíekről. Kigyókat űznek el, ugymond sz. Ber
nárd , ha gonosz hajlamaikat elnyomják, vagy a' rossz gondo
latokat tüstént elfojtják. Kár nélkül isznak mérget , ha nekik a'
botrányos beszédek és példák , a' veszedelmes alkalmak és
ingerlések , a' rossz javaslatok és tanácsadások , erényességök
és állhatatosságukat illetőleg mit sem ártanak. . Hezeiket a' bete
gek fölé teszik, irja sz. Gergely, és ezeket meggyógyitják ,
midön a' tudatlanokat tanítják, a' tévedöket igaz utra vezetik,
a' vétkezőket a' gonosztól visszutartöztatják 'stb. Iparkedjál oh
keresztény ! te is hasonlót cselekední ; mit Isten' kegyelmével
könnyen megtehetsz, 's a' mi által magadnak és másoknak nagy
hasznot szerzendesz,

Hol ment föl Krisztus mennyekbe?

Az Olajfák' hegyén; hogy azon helyen, meIlyen szenve
dései kezdüdtek , kezdődjék dicsősége is; mi pedig tanuljuk
meg, hogya' kereszt és szenvedés , ha türelemmel viseljük,
égbe emelnek.

1Ili/iépen ment föl Kl'iszt'us mennybe?

Égi és szellemi testtel, még' pedig önhatalmáböl , mivel
egyszersmind Isten és ember volt. (S. Aug. Retract. 1, 17.)

Látta-e valaki Krisztust mennyekbe fölmenni?

Igen is, az apostolok, és tanítványai közül többen, kiket
előbb megáldott (Luk. 24, 51.), és kiknek az ö mennybemene
tele legnagyobb vigasztalásul és örörnül szolgált , uiint sz. Leo
mondja. Te is örvendj keresztény lélek! mert ma nyitá meg
neked lírisztus a' mennyet; ugy hogy oda bizonynyal eljutan
dasz , haugyan hiszesz Krisztusban, és hitedet tellel is bebizonyi
tod. Azért igen szépen jegyzi meg e' tárgyról sz. Ágoston
(mennybe menetelrőlí 2-ik beszédében}: "Emelkedjünll: föl mi
is Krisztussal a' mennybe lélekben, hogy ha eljövend napja, öt
testtel is követhessük. De jegyezzük meg szerétett atyámfiai I
hogy sem a' nagyravágvés , sem a' fösvénység, sem a' buja-
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ség , sem más vétek föl nem száll Krisztussal; mivel az aláza
tosság' tanítój ával föl nem száll a' gög , sem a' jóság' kutfejé
vel a' gonoszság, sem a' bujaság a' szüznek fiával." De mint
hasonlag sz. Ágoston tanitja . "épen ezen hünök mennyhe
vezetö hágcsóul szolgálhatnak , ha tudnillik azokat hősies ön
sanyargatás által elnyomjuk , 's ekképen mintegy lábaink alá
vetjük. "

B u z d u l a t. Oh dicsöség' királya, 's erőknek ura I ld ma
diadalmasan, minden egeken tul fölszálltál: ne hagyj minket
árván; hanem küldd el az Atyától az igazság' lelkét, a' kit igér
tél, és végy föl egykor minket is mindnyájunkat a' te dicsö
ségedbe.

Miért oltatik el ma az evangeliom' olvasása után a' husvéti
gyertya, és vitetik félre?

Annak jeiéül, hogy Krisztus, kí] a' husvéti gyertya áh
rázol , ma tanítványaitól elvált.

JJfilly ajtatosságot gyakorolhatunk ma?

Szemünket és szivünket gyakran az ég felé emelhetjük ,
hova ma Krisztus fölszállott , és buzgó vágyat gerj eszthelünk
fel magunkhan , öt a' fájdnlmak és sanyarúságok' elszenvedése,
az alázatosság, béketűrés és engedelmesség által oda követni.

OKTATÁS HUSVÉT UTÁNI VI. VASÁRNAPRA.

E' vasárnap, 's az egész hét szolgáljon előkészületül a'
pünkösdi sz. ünnepre, hogy f1Z ajtatos gYfllwrlfltok és jó teltek
által a' Szentlélek' kegyelmeiben részesüljünk.

Misekezdetben az egyház a' 26-dilI: zsolt. eme' sza
vait énekli: .Hullgasd meg Uram! szavamat, a' midön kiáltok :
Alleluja! Helyetted mondn nekem szivem: keressétek az én
arczomat; én a' te arczodat keresem Isten! Ne fordítsd el tölem f1r
czodat. Alleluja! Isten az én világosságom és segedelmem; ki
től féljek ~? Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Mindenható örök Isten I engedd, hogy akaratunk minden
kor neked hódoljon, 's fölségednek igaz szivvel szelgáljunk.
A' mi urunk Jézus Krisztus által 'stb.

28*
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Leezke, (Sz. Péter' l. leeel. 4, 7-11.)

Atyámfiai! Legyetek bölcsek és vigyázóli az imádkozáshan.
Kiváltképen p edig egymás iránt mindig }iészséges szerétettel
viseltessetek : mivel a' szerétet elfedi a' bünök' sokaságát. Ta
nusitsatok egymás iránt vendégszeretetet zugolódás nélkül. Kiki
a' mínö ajándékot nyert, azt fordítsa közhaszonra ; mint az
Istentől származó különféle ajándékok' hűséges sáfárai. A' Id
tanító , Isten' igéihez illendőképen tanHson; a' ki tisztviselő,

szolgáljon ugy, mint ki az Istentől vett hatalom' erejénél
fogva hívataloskodík : hogy míndenekben dicsőittessék az Isten,
Jézus Krisztus, a' mi urunk által.

Sz. Péter itt a' keresztényeket inti, hogy az imádságban
okosak és vlgyázök legyenek, vagyis értelmes emberek gya
nánt viseljék magukat; azaz: n' mértékletesség és őszinteség
által arra törekedjenek, hogy mindig készek legyenek az imád
ságra; miulán az ember önerejével nem juthat el a' tökéletes
ségre, hanem az ehhez megkivántató erőt Istentől kell az
imádságban kikérnie. Továbbá szeretetre szólilja föl öket, melly
a' hibákat elfedje, azaz: felebarátunk' hibáját mentse Id és
bocsássa meg J); vagy (mit e' szavale szinte jelenthetnek) épen
ez által, Isten számunkra is bűneink' bocsánatját eszközölje '2).
Végre ernlití , hogya' kegyelem-adományokut , mellyek közül
ugyan nyilvánosan csak kettőt nevez meg, tudnillik a' tanitói
hivatalt, 's az egyházi szolgálat' kezelését, de mellyek alatt a'
többit is érti, mindenkor , mint Istentől nyerteket tekíntsék ; és
ugyanazért azokat Istennek aliaratja szerint hiven és szentül
használják; hogy minden dologban az Isten dicsöittessék: a' jót,
mellyet teszünk, nem önérdemünknek , hanem az Isten' kegyel
mének tulajdonítván. Iparkedjál az apostol' ezen intéseinek
megfelelni; ez állal fogsz legjobban a' Szentlélek' elfogadá
sára készülní , ki neked olly szükséges , hogy nélküle még csak
gondolni sem vngy képes azt, a' mi jó, és Jézus' nevét sem
mondhatod Id érdemet szerzö módon 3); annálkevesbbé csele
liedhetel valami jót. l\Iondd el azért ma, 's az egész héten át
naponkint az egyháznak eme' könyörgését:

l) I. Kor. 13, 7. - 2) Luk. 7, 47, - 3) I. Kor. 12, 3.
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Az egyház' könyörgése.

Jöjj el" Szenilélek ur Isten! töltsd he híveid' szlveít, és
éleszd föl bennök a' szeretet' lángját: hogya' te kegyelmed
által ujra születvén , a' mennyeí boldogságra érdemesekké vál
janak, és abban részesüljenek. Amen.

Evangellom, (Sz. János' 15, 26. -16, 4.)

Az időben monda Jézus az ő tunltványalnnk : l\Iikor
pedig eljövend ama' Vigasztaló, kit én küldök neklek az
Atyától, az igazságnak lelke, ki az Atyától származik , az
bizonyságot teend rólam. Ti is bizonyságot fogtok tenni,
mivelhogy eleitől fogva velem vagytok. Ezeket mondot
tam nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Az egyházi
gyülekezetekből kizárnak titeket; S(,t eljön az idő , mikor
minden, valaki titeket megölend , azt véli , hogy ez állal
Istennek tiszteletet tesz. És ezeket cselekszik nektek, mi
velhogy nem ismerik az Atyát, és engem sem ismernek.
De ezeket mondám nektek, hogya' midőn bekövetkezik
amaz idő, megemlékezzetek róla, hogy én ezeket előre
megmondottam nektek.

lJ/iért neveztetik a' Szentlélek vigas:.talónak?

Mert megvigasztalja azokat , a' ldl, az ignzságért üldöztet
nek : mint ez az apostolokkal és más szantekkel törlént , kik a'
Jézusért lürt szenvedéseken még örültek is; és mivel a' Krisa
tusről telt bizonyságnak olly eröt üd, hogy azokat ~ a' kik ezt
hallják, az üdvözítö hit' fölvételére birja, 's igy öket a' bol
dogság' elnyerésére segíti.

lJ/int tett bizonyságot Krisztusról a' Szentlélek?

Ezt az apostolok és Krisztus' tanitvúnyai áltnl telte, kiket
fölvilágositott, ékesszólökké és bátrakká tell, hogy félelem nélkül
megvallanák és hirdetnék, miszerint Krlsztus az Isten' fia 's a'
világ' megváltöjn, E' tanítást azután sok csudatétellel , 's a'
vérlanuknak az ö kegyelme által érelle Idontoll vérével is meg
erüsitette , és mintegy megpecsételte. IUa is hízonyságot tesz o'
Szeritlélek Krisztusról és tanításáról, egyháza és ennek hilszó
riokai által, kik által ö beszél, és kiket azért buzgón és tiszte-
lettel kell hallgatni. .
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Mint kellett az apostoloknak Jézusról bizonyságot tenni?

Tanitásuk , csudatételek, életök és szenvedéseik által,
mint ezt nekik Krisztus kinyilatkoztatta. Ez utóbbit mi is meg
tehetjük, és meg is kell tennünk; megmutatván egész életünk'
mödja, 's a' bajol{- és szenvedéseknek béketüréssel való elvise
lése állal, hogy ö a' mi mesterünk , Urunk és Istenünk; mert
ha öt a' világ elölt, illy módon meg nem valljuk , ugy ö is meg
fog bennünket egykor mennyei Atyja előtt tagadni. (Mát. 10,
32. 33.)

1Jliért jövendölte meg Krisztus tanitványainak, és minden vá
lasztottjainak az, ö szenvedéseiket?

Ne hogy ezen később megbotránkozzanak ; vagyis hogy
meg ne ütközzenek rajta, 's igy magukat ne hagyják türelmet
lenségre 's azon gondolatra vitetní , mintha ö nem is volt volna
l\'Iegváltó 'sth.; mi kétség kivül megtörténendett, ha Jézus öket
erre eleve nem figyelmeztette volna. Továbbá azért jövendölte
meg Krisztus apostolainak szenvedéselket, hogy tudnák, misze
rint ezek nem véletlenül, hanem Isten' rendeletéböl érendik
öket. Több más okait ennek már 415. 1. előszámláltuk. Minket se
lepjen azért meg, ha az isteni szolgálatban való buzgóság, ha
ajtatosságunk és jámborságunk, a' katholiku anyaszentegyház
hoz i ragaszkodúsunk , házias életmódunk. 's a' keresztény er
kölcsök' szorgalmas gyakorlata miatt klcsufolnak , ha miatta
bennünket guny és különféle bajok érnek; mert ha az Urat ül
dözték , miért ne üldöznének minket is? De ha héketürők és
állhatatosak leszünk, ugy mi is a' minket érő szenvedések által
az örök dicsőségbe fogunk bemenni.

Vetkeztek-e a' zsidók az, által, hogy az apostolokat üldözték
és megölték?

Kétségkivül l Ök ugyan azt vélték , hogy ezzel ők Isten
nek szolgálatot tesznek; de e' íévedésök fölötte vétkes és
büntetésre méltő volt; mert ha tanittatul hagyták volna magu
Itat, az igazság' ismeretére könnyen eljuthattak volna. Hasonló
büntetésre méltó tudatlanságban vannak azon keresztényeit is,
a' kik minden keresztény oktatást elhanyagolván, alig tudják
azt is, a' mit hinniek az üdvösségre kerülhetlenül szükséges , és
sok fölöttébb vétkes cseleitedetet semmibe sem vesznek; va
lamint azok is, a' kik kételkedvén róla, ha e" vagy ama'
jószágot igazságosan bírják-e, vagy pedig jogtalanul, mégis tart
ván töle , nehogy azokat talán visszaad ni köteleztessenek , ez
iránt maguknak bizonyosságo t szerezni vonakodnak.
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B II Z cl II I II t. Uram Jézus! küldd el nekünk a' vigasz
taló Szentlelket , ki az Atyától és töled származik: hogy min
ket minden szorongattatásaink közt megvigasztaljon és erősítsen.
Védj meg tőle kegyelmesen , nehogy valakinek botránvra
nyujtsunk alkalrnat ; ugyszinte ne engedd, hogy mások meg
botránkoztassanak minket, A' te Szentlelked, a' minden igaz
ság' tanitója által ösztönözz minket , hogy minden hitigazságot
szorgalmasan megtanuljunk : hogy igy végre tehozzád juthas
sunk. Amen.

Erkölcsi tanttás a' botrányról.

,E z e k e t mo n d o t ta m n e k t e k , h o g y ID e g n e b o t
r á n k o z z a t ok.' (Ján. 16, 1.)

Miképen botránkoztatunk másokat?

Ha ollyas valamit heszélünk , teszünk, vagy hanyagolunk
el, a' miröl előre Iátjuk , hog-y általa másnak bünre szolgálta
tunk alkalmat. Ez pedig többféle módon történik: például, ha
kaczérkodva öltözködöl, magadat becstelenül megmeztelenit
vén; ha fajtalan beszédeket Iolytatsz , és olly énekeket éne
kelsz , mellyek állal felebarátodat tisztátalan gondolatokra, ki
vánsúgokra és cselekedetekre csábitod , vagy n' mi még go
noszabb , ha müsok' jelenlétében illy cselekedeteket viszel
véghez, vagy azokra másokat ingerelsz ; ha másokat leré
szegiteni segitesz , öket haragra, káromkodúsra , hosszuállásra
gerjeszted ; vagy öket az isteni-szolgálattól, n' sz. beszéd- és
keresztény tanítastól visszatartóztatod 'stb. 1\'Iindezek által a'
botránkoztatás' bünét követed el; e' fölött pedig mindazon bü
nöknek is részesévé válsz, mellyek az általad adott hot
rányböl származnak. lHilly iszonyu dolog ü' botránkoztatás!
MilIy sok ezer bűnre szolgúltnt az alkalmat l 'S ha egykor az
itélet' napján tulajdon huneinkről sem fogunk számot adni tudni:
miképen fogunk felelni tudni a' mások' hotránkoztatása által
okozott számnélküli vétkekröl ? . . . .. Azért kiúlt föl Jézus:
,Jaj az e m h e r n e k , a' ki által a' botrány o k o z t a
t i li! Johb lenne azon embernek, IHI egy malomkő köttetnék
nyakára, és a' tengerbe vettclnék.' (lHát. 18, 6-7.) Ödzked
jünk annakokáért egyet is mcgbotránkoztalni embertársaink
kozül , nehogy e' -í aj" iulnket is érjen!
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Mint adhatnak a' szill6k okot a' botránkozásra?

. 1) Ha gyermekeilmek a' túlságos harag, káromkodás,
esküdözés, fösvénység, igazságtalanság , csalás, egymásköztí
viszúlkodús , czivakodás, torkosság , részegeskedés, pazarlás,
ruházalbani fényüzés , fajtalanság 'stb. által rossz példát adnak,
2) Ila gyermekeiket a' gonosz társaságolitól vissza nem tarl6z
tatják , vagy épen oda vezetik öltet. 3) Ha a' rosszat, mellyet
azokon észrevesznek, nem büntetik, és öket aLlól j6110r elszek
tatní elmulasztják. Milly nagyon vétkeznek u' szülők a' kik
illy módon gyermekeiknek Iélek-gyilkosaivá lesznek, és milly
rettentő számadásnak teszik ki magukat, azt alig lehet elgondol
ni, annál kevésbbé leirni.

. .nIiTlt adhatnak a' családatyák "stb. botrányra okot az alattok
lévőknek, vagy cselédjeiknek ~

1) Ugy, mint a' szülők gyermekeiknek. 2) Ha őket ön
példájok vagy parancsolalaik állal a' vasér- és ünnepnapi isteni
tisztelettől visszatartöztatjúk , vagy legalább öket arra nem ser
kentik. 3) Ha a' parancsolt böjti napokon hust adnak nellik
eledelül. 4) Ha nekik valamelly vétkes dolgot parancsolnak ,
például: lopást a' mezön, vagy az erdőben, 'stb.

Vétkezhetnek-e a' cselédek is uraságaik ellen a' botránkoztatás
által?

Igenis, még pedig nem csak azok, hanem gyermekeik
ellen is; melly utóbbi gyalu"an történik az által, hogya' gyer
mekck elölt vétkes beszédeket folytatnak , buja dalokat énekel
nek, és örülnek rajta, ha ezt 3' gyermekek utánozzák vagy őke]
még illy cselekedetei,' elkövetésére is vezérlik. Sol, gyermek'
lelkét fogják 3Z olly gonosz cselédektől , kik azokat elcsábitot
ták , valaha számon kérni!
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