








HGYHAZI KAPTAK.
A' v á It o z ó, vagyis az olly ünnepek' idejét, meUyek nem

esnek mindenkor határozottan valamelly hónap' bizonyos napjá
ra, a' következö lapon látható ídötáhláhól tanulhatni. Minden
változó ünnepek az azon évi Husvét' ünnepéhez tartják magu
kat: ugy hogy ha tudja az ember, mellyik hónapnak hányadik
napjára esik Husvét ~ a' többi változó ünnepeket is könnyü
meghatározni; 's e' végre csupán a' vasárnapi betüre kell
vigyázni, mellyel az azon esztendei Vasárnapok jeleltetnek. Ha
tehát például tudjuk, hogy 'Husvét' ünnepe 1855-ben, Aprilishó'
8-ikára esik, és a' vasárnapi betü G, ugy az ez évi Pünkös
döt is igen könnyu kiszámítani. Minthogy az tudnillik mindenkor
Vasárnapra esik, ennél fogva az annak napját jelelö betü is
szükségkép G lesz ~ 's minthogy az Husvét után mindenkor h é t
egész héttel későbben esik: Pünkösdnek azon napoll kell lennie.
mellyen Aprilishö' 8-ikától kezdve (ezt azonban nem számitva],
a' G betü hetedszer előfordul ; azaz: Május 27-én. 'S igy min
den hasonló esetekben. Egyedül azt kell megjegyezRi , hogy
szökö-években , mikor két vasárnap betü van, az első a' sz.
Mátyás' napja elötti Vasárnapokat. a második, pedig az utána
esőket jelenti.

Az á II a n d ó ünnepek, vagyis a mellyek minden évben
ugyanazon napra esnek, az időtálilát követő, s n hónapok sze
rint rendezett lajstromból kivehetők. A' kitünő hetükkel nyom
tatott napok, ünnepnapok. A' +jel parancsolt böjli napot jelent;
melly azonban a' nagyböjti 's kántor-napokhoz (minthogy ezek is
évenkint változnak), nem tétethetett oda. Az utóbbiak, vagyis a'
kántorböjtök, mindenkor azon Szerdára ~ Péntek-és Szombatra
esnek, mellyek : Advent. utáni harmadik Vasárnapra (97. 1.).,
böjt' első Vasárnapjára (236. l.), Pünkösd' ünnepe után (455. 1.),
és sz. kereszt' felmagasztaltatásának ünnepe után (601. l.) kö
vetkeznek. Azért, ha sz. kereszt' felmagasstaltatásának ünnepe,
nem a' Pünkösd utáni XVII. Vasárnapra kövétkesőhét' első nap
jaiban esik, a' septemberi kántor-napoka' Pünkösd utáni XV.,
XVI., vagy XVIII. Vasárnapra következö hétbe is jöhetnek:
jóllehel rendes helyök az e' napolira való sz. miséknek u' mi
sekönyvben, 's igy ezen oktató könyvben is (601. 1.), u' XVII.
Vasümap után van the.
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I. Boldog-Asszony' hava, azaz: JANUARIUS, 31 nappal.

lia. Kis-Karácson (Uj-év). Fulgentius pk. 533. eszt. Odilo ap. 1049.
2 b. Makárius ap. 394. Adalár ap. 827.
3 c. Genoveva sz. 512. Anterus p. v. 236.
4 d. Titus pk. 98. Rigobert pk. hv. 740.
5 e. Telesphor p. v. 154. Gerlach hv. 1170. Simeon Stilit. r.
6 f. Vizkea'eszt (Három királyok'napja). Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
7 g. Niketás pk. V. századb. Lucián v. 312. Alderich pk. 836.
8 a. Szeverin ap. 482. Erhard pk. 750.
9 b. Julián és Bazilissa vv. 300 kör. Péter pk. 387 körül.

10 c. Agathon p. 682. Vilmos pk. 1209.
11 ld. Hygin p. v. 142. Salvius pk. VII. száz. Theodosius ap. r.
12 ie. Ernest pk. 1096. Satyr és Arkadius vv. 260. Tátiana v. 300. kör,
131f. Hilarius (Vidor) pk. ea. 368. Veronika sz. 1497. Leontiuspk.IV. száz.
14

1

g. F~Ii:'{ (Bódog) áld. hv., 256. __
15

1
a. lPal, első rem. 342. Mor op. ;)84.

16 b. Marcell p. v. 310. Honoratus pk. 429.
17 c. Antal ap. v. 856. Sulpitius pk. 644. Leonilla v.
18 d. Piroska sz. v. 275. Péter' romai széke.
19 e. Kanut, dán király, v. -1086. Marius, Mártha '6 U. vv. 270.
20 f. Fábián p. v. 250. Sebestyén v. 288. Eusebius r. al. 1270 kör.
21 g. Ágnes sz. v. 304. Meinrad r. v.863.
22 a. Vincze v. 304. Anastasius v. 628.
23 b. Mária' eljegyzése. Alamisnás János pk. 620 kür, Ernerentiana sz .

304. lldephons pk. 667.
24 c. Timotheus pk. v..97. Felicián pk.
25 d. Pál' fordulása. 34. Anauias. v.
26 e. Polykarp pk. v. 166. Paula özv. 4.04.
271 f. Aranyszáju sz. János pk. ea. 407. lJargit sz. 1271. Devota sz. v.303.

Angela sz 1540.
28 g. Nagy-Károly császár. 814. Pennaforti Haymund hv. 1275. Cyril1.444.
29 a. Szalezi Ferencz. pk. 1622. Constantius pk. v. iSO.
30 b. Marliua sz, v. III. száz. Adelgunda sz.
31 c. iNolaskoi Péter hv. 1256. lJarczella özv. 410. Ludovica özv.

j 1530. Julius áld. hv.

J~9y..is. VizkeresLt utáni II. Vasárnapon tartatik Jézus' sz. nevének ünnepe.
Az állandó ünnepek.' e'rovataban , az a. betü apostolt, v. vértanut, p. pápát.

pk. püspököl, áld. áldozópapot, hl'. hitvallót, sz. szüzet , apn. apátnőt, r.
al. sserzetesrend-alapitét , ea. egyházatyát, r. remetét t ll. társakat, ÖZ,

özvegyeI, hb. bünbánót jelent. A' nentek' neve után tell évazám , 81:0 1

boldog kimoIásának esztendejére utal , legalább hozzúYetlllrg, hol egi'
bil0n)-o'~;íg ninrsen
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II. Böjlelö' hava, azaz: FEBRUARIUS, 28 nappal.

t d. Ignácz pk. v. 107. Efrem. ea. 378. Amabilia sz.
2 e. Gycrtyaszentelö Bold.-Asszony. Flosculus pk. 480 kör. The-

odorich pk, 900 kör..
3 f. Balázs pk. v. 316. Anscharius pk. 865.
4 g. Corsini András pk. 1373. Veronika sz. Rembert pk. 888 kör.
5 a. Ágota sz. v. 25t. Pál, János, Jakab VY. 1597.
6 b. Dorottya sz. v. Ill. száz. Amandus pk. 675.
7 c. Romuald ap. 1027. Richard király. 722.
i d. Malhai János hv. r. al. 1213. Juventius pk.
9 e. Apollonia (ApaJin) sz. v. 249. Nicephorus v. 260. Ansbert pk.

698.
10 f. Skolasztika sz. 543. Erlulf pk. 830. Pál, és 90. ll. vv. 1243 kör.
H g. Dezsér v. Euphrosina sz. V. száz. Theodora császárn. 867. Adolf

pk. 1222.
12 a. Eulalia sz. v. Melelius pk. 381. Modest v.
13 b. Agab prof. Marián r. IV. száz. Fusca és Maura vv. 250. Ricci Ka

talin sz. 1589.
14 c. Bálint v. áld. 270 kör. Maro ap. 433.
15 d. Faustin és Jovita vv 121'. Georgia sz. Agape sz. v. Siegfried pk.

1002.
16 e. Juliana sz. v. III. száz. Onesimus. I.' száz. Sámuel v.
17 f. Donát v. Theodul és Julián. vv. 449. Evermod pk. 1178.
18 g. Simon pk. v, 106. Flavián pk. 449. Helladius pk. 632.
19 a. Piaczenezal Konrád h. Gabinus áld. vértan. 296. Auxibius püspök.

103 kör.
20 b. Eleuther pk. v. Eucherius pk. 743. Potamius és Nemesius vv.
21 c. Eleonora sz. Szeverián pk. v. 453. Adelhaid sz. apn.
cn d. Péter' antlech. széke (Üszögös sz. Péter). Cortonai Margit bb.

1297.
23 e. Romana sz. Lázár hv. lIarniani Péter pk. 1072, Rutulus v.
24 r. Mátyás 80. kör. Ethelbert király. 616.
25 g. Valburga sz. apn. 779. Tarasius pk. 806. Caesarius hv,
26 a. Sándor pk. 326. Porphyrius pk. 420. Nestor pk. v. 250.
27 b. Leander pk. 596.
281 c. IRomán ap. 460. Proterius pk. v. 457.

"') Swklí esztendöhen , ugy neveseu Mál)'~8' ugnísakor, Bűjlelö' ha\"ához eg)
nap ed"í1I, ét igy ft 29 n8pet fesiel magabMl. IIITél'ben u. Mátyá&' nepja Febr.
25-re esIk; a' vasámapi hetü pedil!' el,jllevnltÍra ,·állor.ik; ha tudnill ik D voll
C-re, ha B Voll. A-r:l, 'stb.
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lll. Böjlmás' hava,.azaz: }IARTIUS, 31 nappal.

ll d. IAlbin pk. 549. Svibert pk. 807.
2 e. Simplicius p. 583. Januaria v.
3 f. Kunigunda szüz királyné. 1040. Marin és Asterius vértanuk 160

kör.
4 g. Kázmér hv. 1483. Lucius p. v. 255.
5 a. Adorján vértan. Phokas v. 303. Keresztröl nev. Jánös-József hitval.

1734.
6 b. Fridrik hv. Fridolin ap. 540. Colette sz. 1447. Ágnes sz. 1282. Er-

zsébet sz. 1285 kür,
7 c. Aquinoi Tamás ea. 1284. Felicitas és Perpetua vv. ,203.
8 d. Istenes János bv. r. al. 1550. Beata. v.
9 e. Francziska özv. r. al. 1440. Method és CyriU hitval. Pacián püspök

400 kör,
10 f. Sebastei 40 vv. 316. Cajus és Sándor vv. 170 kör.
11 g. Heraklius v. Konstanlin ap. v. VI. száz. Vindicián pk.
12 a. Gergely p. ea. 604. Theophanes ap. 818.
13 b. Bozina sz. Euphrasia sz. 410. Nicephorus pk. 828.
-J4 c. Mathild királyn. 968.
15 d. Kristóf v. Longin pk, v. I. száz.
16 e. Heribert pk. 1022. Ábrahám r. 360. Eusebia apn. 660.
17 f. Gertrud sz. 659. Patricius pk. 464. Agricola pk. 580.
18 g. Eduard. Sándor. Jerusálemi Cyrill pk, ea. 386.
J9 a. József, B. sz. Mária' jegyese.
20 b. Joachim, B. sz. Mária' atyja, Claudia, Alexandra, 's ll. VV.

21 c. Benedek ap. r. al. 543. .
22 d. Octavián. Lea özv. 384. Katalin sz.
23 e. OLLo pk. Aquilla, Pelagia, Victorián és ll. VV.

24 r. Gábor főangyal. Romulus, Epigmenius VV. 300 kör. i
25 g. G~-iiltlölcsoltt) Bold-Asszony. Herrneland ap. 715.
26 a. Manó (Emanuel) v. Ludger pk. 809.
27 b. RuperL pk. 723 kör.
28 c. Gunlrám király. 593. Sixtus p. 410. Priscus , Malchus és Sándor

vv.260.
29 d'l Mecbtildis sz. apn. 1300 kör. Eustasius ,ap. 628. Jónás vértan.

327.
:W!c./Quirin v. 130. Angelika özv. 1309. Amadé.
31 f. Benjamin v. 424. Guido ap. 10t6. Coraella v. Balbiua sz.

Jegyzés. Virág-Vasárnap elötti Szembaron tartatik a' Bold. Szüz Mária' hél fájdalmainak
ünnepe,
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IV. Sz. György' hava, azaz: APRILlS~ 30 nappal.

1l g.IHugó pk. 1132. Gilbert pk. 1240.
2 a. Paulai Ferencz r. al. 1508. Egyiptomi Mária.
3 b. Richard pk. 1253. Agape 's Chionia sz. vv, 304.
4 c. Izidor pk. ea. 636. Thean r. 400 kör.
5 d. Ferreri Vincze hv. 1419. Irene sz. v. 304.
6 e. Coelestín p. 432. Sixlus p. v. H7. Prudentius püspök 861. Di(l

genes v.
7 f. Herman-József h. 1236. Hegesippus. 180 kör. Afraates r. IV. száz.

Ayberl. r. 1140.
8 g. Dénes pk. 96. Walter ap. 1099. Maxima és Macaria vv. Edesius l'.

Perpetuus.
9 a. Dömötör v, 's ll. Prochorus l'. Waltrudis apn. 686.

10 b. Ezekhiel prof. Apollonius l'. 300 kör. Fulbert pk. 1029.
11 c. Leo p. ea. 461. Izsák r. 550 kör.
12 d. Julius (Gyula) p. 352.

13 e. Justin l'. 167. Hermenegild v. 586.
14 f. Tiboroz és Valér vv. 229. Domnina sz. l'.

15 g. Anastasia v. 63 kör, Maximus és Olympias vv. 250. Paternus pk.
565 kör. Caesar.

16 a. Turibius pk. Kalliszt. Gerold. Engratia sz. v. 304.
17 b. Rudolf v. 1287. Anicet p. v, 173. Eberhard ap. H79.
18 c. Eduard. Eleuther pk. v. 1:10 kör. Amideus hitvaJ. XIII. száz.

Ursmar pk.
19 d. Tódor Y. 's U. Werner v. 1287. Emma özv. 1040.
20 e. Theotymps pk. 407 kör. Victor v. 300 kör. Oda sz. 1158. Wiso pk.

812 kör.
21 f. Anzelm pk. v. 997.

22 g. Cajus 177. és Soter pp. vértanuk 296. István vértan. 1334. Oppor-
tuna. SE.

23 a. Adalbert pk. l'. 997.

24 b. György l'. 301. Fidél v. 1622.

251c, IMárk evang. 68. Ermin pk. 737.
261 d. Kilit p. 84. Marcellin p. v. 296.
27 ie.lperegrin hl'. 1345. Anastasius p. 402. Zita sz. 1272.

281f. Vitalis és Valeria vv. 62.

291g. Péter v. 1252. Antonia sz. v. 260.
30 a. Szienai Katalin sz. 1380. Maximus, Jakab, Marián v. 259. Eutropius

püspök v.
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V. Pünkösd' hava, a~8z: MAJUS, 31 nappal.

1 b. Fülöp és Jakab aa. Patientia v.
'2 c. Athanáz pk. ea. 373. Zsigmond pk. v.
3 d. Kereszt' feltalálása. 326. Antonia sz. v. 238 kör. Juvenalis ap. 377.

Sándor p. Eventius, Theodulus vv. Erzsébet sz. 1333.
4 e. Florián v. Monika özv. 387. Amália sz.
5 r. Gotthárd pk. 1039. V. Pius p. 1573. Angelus v. 1225.
6 g. János' olajban főzése. Benedicta sz. -
7 a. Szaniszló pk. v. 1079. Gizela kirn, 1095.
8 b. Mihály föangy. megjelenése. Beatus r. V. száz. Desideratus pk.
9 c. Nazianzi Gergely pk. ea. 389. Hermas hv.

10 d. Antonin pk. 1459. Gordián, Epimachus vv. 362. Felix és Blanda
vv. Jób.

1 f e. Beatrix sz. Mamertus pk. 472.
12 f. Pongrácz vértan. 304. Nereus: Achilleus, Flavia, Domitilla n.

300.
13 g. Szervácz pk, 348. Mucius áld. v. 300 kör.
14 a. Bonifácz v. 307. Pachomius ap 348. Justa és Justina sz. vv,

Victor és Corona vv.
15 b. Zsófia sz. Dympna sz. v. VII. száz. János v. 1243 kör.
16 c. Nepomuki János v. 1383. Peregrin pk. 304.
17 d. Ubald pk. 1160. Baylen Pascal hv. 1592. Basilla sz.
18 e. Venancz és Felix vértanuk 250. Theodotus vértanu 303. Erich kir.

115J.
19 f. Ivó pk. 1115. CoelesLin Péter p. 1296. Pudentiana sz. v. 159.
20 g. Szienai Bernardin pk, 1444. PIaulilIa. I. száz.
2 f a. Konstantin. Valens pk. Hospitius r. 681.
22 b. Julia sz. v. 450. Ilona. Castus és Aemilius vv. 250.
23 c. Dezsér (Desíderius) pk. v. 612. Euphebius pk.
24 d. Johanna özv. János-Ferencz hv. Lerinai Vincze áld. 450.
25 e. Orbán p. v. 230. Gergely p. t085.
26 f. Neri Fülöp. r. al. 1591. Ágoston pk. 604.
27 g. Pazzi ~Iá,ia-Magdolna. 1607. János p. vértan. 526. Beda áld.

735. Hildeberl.
28 a. Germán pk. 576 Vilmos hv. Ceraunus v. 500.
29 b. Izsák hv. IX. száz. Maximin pk, 349. Sisinnius és Martyrius n.

397.
30 c. Ferdinand király. t252. Felix. p. v. 274 .
.31 d. Petronilla sz. I. száz. Cantius, Centianusvv. 304-. Piligrin pk.

X. száz.
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VI. Sz. Iván' hava, azaz: JUNIUS, 30 nappal.

t e. Nikodemus. i ortunatus. Pamphilus v.309.
2 f. Erasmus v. Marcellin és Péter vértanúk 304. Blandina v. 177.

Szádok v.
3 g. Klotild özv. kirn. 534. Caecilius áld. 211 kör.
4 a. Quirin pk. v. Caracciolo Ferencz hv. 1608. Optalus püspök.

384.
f> b. Bonifácz pk. v. 755. IIIidius pk. 385.
ti C, Norbert pk. r. al. 1134. Claudius pk, 693. Artemius, Candida, és

Paulina n.
7 d. Robert ap. 1159. Lukreczia sz. Gottschalkv,
S e. Medárd pk. 545. Clodulph pk. 696.
9 f. Primus és Felicián vv. 300 kör. Pelagia sz. v.

fO g. Margit királyné. 1093. Landericus pk,
t 1 a. Barnabás a. 70 kör, Ausonius, Pari sius hv. Gerárd.
12 b. Facundi János áld. 1379. Onuphrius r. 400. Basilides és II

vérlanuk.
13 c. Paduai Antal hv. 1231. Tobiás. Aqoillina sz. v. 305 kör. Triphilli

us pk. 370.
-14 d. Vazul (Basilius) pk. ea. 379. Digna sz.
15 e. Vitus (Vid), Modestus, és Crescentia vv. 600 kör. Landelin ap. 686.

Lybia v.
i6 r. Benno pk. 1f06. Justina. Regisi János-Ferencz hv. 1740.
17 g. Rainer. Adolf. Avilus ap. 530.
18 a. Mark és Marcellián vv, 286. Marina sz.
19 b. Gyárfás, Protáz vv. 80 kör. Falconerii Juliana sz. 1340. Deodét

ap. 679.
20 c. Silverius p. v. 539. Florentia sz. 600 kör,
21 d. Alajos hv, 1591. Demetria sz. v.
22 e. Paulin pk. 431. AIban v. 303. Achatius v.
23 f. Sidonia. Edeltrudís sz. 679. Liebert.
24 g. Keresztelö János' születése. Agoard és Agilbert vv. 400 kör.

Simplicius pk. IV. száz.
25 a'l Prosper pk. 463 kör, Vilmos ap. 1142. .
26 b. János és Pál vv, 362. Raingardis özv. H35.
27 c. ILászló király. 1095. Crescens pk. v. 103 kör.
28 d. Leo p. 684. Irenaeus pk. ea. 202. t
29 e. Péter és Pál aa. 66. Salome és Judith. 800 kör.

30 f. Pál'emlékezcte. Aemiliana v. Lucina. MarliaIis v. 250.
kör.
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VII. Sz. Jakab' hava, azaz: JULIUS, 31 nappal.

1 j-g. [Theudorlk ap. 250. Theobald r. 1066. Rumold pk. v. 775. Áron.
2 a'l Sarlós-Boldog-Asszbny. Otto pk. 1139. Proceasus és MarIinianus.
. vv.

3 b. Kornél pk. Heliodor pk, 400 kör. Bertram pk. 623. Eulogius pk.
4 C. Ulrich pk. 973. Berta apn. 725.
5 d. Vilmos ap. Vendel. Domilius v. 363. Cyrilla v. 300.
6 e.Tlsaiás prof. Palladius hv. 450. Goar r. 575.
7 f. Vilibald pk. 786. Pulcheria 453.
8 g. KiIián pk. v. 689. Erzsébet kirn. 1336.
9 a. Lukreczia sz. Agilolf pk. v. 715. kör. Anatolia sz. Everilda sz.

VII. száz.
JO b. Amália sz. Rufina sz. v. 257. Felicitas, 7 fiával v. 150 kör,
11 c. Pius p. v. 155. Eleonora, Veronica-Juliana sz. 1727.
12 d. Nabor és Felix vv. 304 kör. Gualberti János ap. 1073. Jason, E-

piphania v.
13 e. Margit sz. v. 300 kör. Anaelet p. v. 110. Eugen pk. v. 505.
14 f. Bonaventura pk. ea. 1274. Cyrus pk. IV. száz.
15 g. Apostolok' oszlása, Henrik csász. 1024.
16 a. Karmelbegyi Bold.-Asszony. Reineldis sz. V. 680. Fulrad ap. 784.
17 b. Elek hv. V. száz. Genovefa v. l\Iarcellina sz. v. 400. kör.
18 c. Arnold pk. 800. Szimforoza, hét fiaival. v. Lelli Kamill r. al. 1614.
19 d. Paulai Vineze r. al. 1660. Sára. Makrina sz. 379. Arsenius r.

449.
20 e. Illés prof. Aemilian-Jeromos r. al. 1537. AureI. pk. 423.
21 f. Dániel prof. Victor V. 302. Parodis sz. 11. száz. Arbogast pk.

678.
22 g. :Mária Magdolna. Cyrill pk,
23 a. Libór pk. 397 kör. Apollinaris pk. v. I. száz.
24 b. Krisztina~. V. 300 kör. Román és Dávid vv. 1010. Szalomea kírn.

Jolántha sz.
25 c. Jakab a. U. Kristóf v. 250.
26 d. Anna, B. sz. Mária' anyja.

Kunegunda (Kinga) apn. 1293. Panlaleon V. 303. Natália v. 852.
27 e. Zoerard András r. Benedek r.
28 f. Incze p. v. 417. Victor p. v. 202. Sámson pk. 564. Nazar és Cel-

sus. vv. 68.
29 g. Mártha sz. Beatrix, Simplicius vv. 303. Olaus kir. 10aO. Seraphine.
301a. IAbdon és Szennen vv. 250. JuliUa v. 303.
3llb. lLoyolai Jgnácz. r. al. 1556. Ilona v. 1160.
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VIII. Kisasszony" hava,azaz: AUGUSTUS, 31 nappal.

J c. Vasas sz. Péter, Makhabeusi hét testvé!', anyjokkal H. Fides, Spes
Charitas sz. vv. i27. kör. Gertrud apn.

2 d. István p. v. 256. Liguori Alfonz r. aJ. 1787. Theodora v. Portinn-
cula' emlékezete.

3 e. István' föltalál. 4i5. Lydia.
4 f. Domonkos r. al. i221. Euphronius pk. 573.
5 g. Havi-Bold.-Asszony. VI.,száz. Ozvald kir. v. 642. Arra sz. 304.
6 a. Urunk' szinváltozása. Justus és Pastor vv. 309. Xystus és Feli

cissimus vv.
7 b. Kajetán r. al. 1347. Donát v. 36f.
8 c. Czirjék, Largus, Smaragdus vv. 303. Hormisdas v. Memmia sz. v.

303. Myron pk.
g d. Emid v. Román v. 258.

10 e. Lőrince v. 258. Philumena sz. v. 300 kör. Asteria sz. v.
11 f. Susanna sz. v. 295. Tiboroz v. 286.
12 g. Klára sz. apn. i253. Hilaria v. 304. Herculanus, Euphlius v.
13 a. Ipoly (Hippolyt) és Concordia vv, 253. Kassián v. IV. száz.
14 b. Özséb (Eusebius) v. 290. Athanasia apn. 860. t
15 c. Na~n--Bold.-Asszon,·. Alipius püspök 430 kör. Napoleon.

v.303.
J6 d. Rochus pk. i327. Izsák. Hyacinthu! hv. 1257.
17 e. Liberatus. ap. v. 483. Benedicta apn. X. száz.
18 r. Ilona császn. 328. Agapitus v. 274 kör.
19 g. SzebaId pk. VIII. száz. Lajos pk. 1297. Thekla 's Agapit. vv. 304.

Gyula v.
20 a. István kil·á1r. hl'. 1038. Plilibert ap. 684.
21 b. Bernát ea. 1153. Adolf. Johanna-Franciska r. aJ. 16,11. Bonosus

v.363.
22 c. Timotheus, Hippolyt és Symphorián n. 178. Anthusa v. 261 kör.
23 d. Beniczi Fülöp áld. 12S5. Theonilla v. 300 kör. Sidonius.
24 e. Bertalan a. Ptolemeus pk. v.
25 f. Lajos kir. hv. 1270. Ebba apn. 685.
26 g. Sámuel prof. Zephyrin p. v. 2 t8 kör, Genesius v. 300 kör,
27 a. Kalazanczi József. r. al. 1648. Caesarius pk. 542. Syagrius pk.

600. Gebhard pk. 996.
28 b. Ágoston pk, ea. 436. Hermes v. 132.
29 c. Kereszt. János' fővétele. Szabina v. II. száz.
30 d. Limai Rózsa sz. i617. Felix és Adauctus vv. 303. Ilona ön.
3t Ic. IRajmund hv. 1240. Josua. Paulin pk. IV. száz. Izabella sz. 1270.
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IX. Sz. Mihály' hava, azaz: SEPTEMBER, 30 nappal.

t II, I Egyed. ap. v. 700 kör. Verena sz. 300 kör. Lanezelló.
21g. Efraim. István kir. (2-or.) t038. Callista v.
3! a. Mansvet pk. Serapia sz. v. II. száz.
41 b. Rozália sz. :It60. Mózes.
5 c. Victorin pk. v. Justiniani Lörincz hv. 1455.
6 d. Zachariás prof. Magnus ap. 660. kör. Donatián és Laetus vv. V.

száz.
7 e. Regina sz. v. 25t. Clodoald áld. 560. kör.
8 f. Kisasszon}" ünnepe. Adorján v. 506. Corbinián pk. 730.

Omer pk,
9 g. Gorgon és Dorotheus H. 303. Osmanna sz. 600 kör. Adumar pk.

670.
to a. Tolentinoi Miklós pv. t308. Menodora sz. v.
1 t b. Prolus és Jáczint vv. 257. Paphnutius pk. IV. száz.
t2 c. Guido hv. t012. Silvínus pk. Sacerdos pk.
13 d. Móricz pk. Amatus pk. 690. Eulogius pk. 608.
14 e. Kereszt' Iülmagasztalt. Maternus pk. 340. Nothburga sz. v. t313.
15 f. Hildegard sz. apn. 1179. Nikomed. v. 572. Eutropia özv. V. szllz.
t6 g. Ludmilla sz. 927. Kornél és Cziprián vv. 258. Euphemia, Luczia 's
t 7 a. Geminián vv. 307.

Lambert pk. 708. sz. Ferencz' sebhelyei
18 b. Cuperti József h. 1663. Richardis császn. 893. Sophia 's

irene vv,
t9 c. Január és U. vv. 305. Konstantin v. I. száz.
20 d. Eustach v. II. száz. SusannlWll. v. 362. Philíppa v.
21 e. Máté a. Iphigenia sz. I. száz. Maura sz. 850. Jónás prof.
22 r. Móricz v· 286. Villanovai Tamás h. 15571
23 g. Thekla sz. I. száz. Linus p. v.
24 a. Gellért pk. v. 1047. Buld pk. v. t047.
25 b. Kleofás. Pacificus pk. t 721. Firmin pk. l'. 287. Farkas pk. 542.

Besztert pk. t047.
26 c. Cziprián és Justina vv. 204. Nilus ap. i005.
27 d. Kozma és Demjén vv 303 körül. Adulphus v. Hiltrudis sz.
28 e. 800 kör.

Venczel v. 938. Salomo pk Salamon kir. r. 1077 kör.
29 f. Mihály föangy. Ludvín pk. 713.
30 g. Jeromos ea. 420. Sophia özv. II. száz.

Jegyzés. E' hónap' t-ső Vasárnapján tartatik a' sz. örző-ang~'alok' ünnepe (1.819.1.);
Kisasszon)" napja utáni Vasárnapon pedig a' bold. SZÜf, ~Iária' nevének ünnepe.
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X. Mindszent' hava, azaz: OCTOBER, 31 nappal.

1 a. Re mig pk.533. Bavo r. 650 kör,
2 b. Leodegar pk. 678. RakheI. Theophil (Gottlieb) pk. 730. Otto pk.
3 c. Kandid v. Eswald v. 695.
4 d. Szerafi Ferencz r. al. 1226. Quinlin v. 550 kör. Amirea sz. 666.

Petronius pk. 450 kör.
5 e. Placidus és ll. vv. 546. Galla özv. 550 kör. Flavia v.
6 f. Bruno r. al. 1101. Erotis, Emil 's tt. vv.
7 g. Justina. Márk. p. 336. Augustus hv. 560. Sergius, Bacchus vv,
8 a. Brigitta özv. 1373. Thais bb. 350 kör. Demeter v. 238 kör.
9 b. Areopagi Dénes v. 272. Publia IV. száz. Gislenus pk. Rusticus és

Eleuther vv. Gunther r.
10 c. Borgiai Ferencz hv. 1572. Gereon és U. vv. 235.
11 d. Burghard pk. Emil. Placidia sz. Philomilla. I. száz. Nikas v. ll. száz.
12 e. Miksa pk. v. 283. kör, Walfried pk. 709. Domnina sz.
13 f. Kálmán v. Eduárd kir. 1066. Gerald hv. 909. Sympertus hv.

14 g. KaIliszt p. v. 222. Burchard pk. 752.
15 a. Teréz sz. r. al. 1582. Bertrand pk. 1123.
16 b. Gál ap. 614. Florenlin pk. Bononia sz. v.
17 c. Hedvig (Adviga) özv. 1243. Heron pk. II. száz.
18 d. Lukács evang. Tryphon pk. 250 kör,
'19 e. Alcantarai Péter hv. 1473. Mártha' és Saula vv. Sindulph pk. VIl.száz.
20 r. Vendel. Kanti János hv. 1562. Friedeswida sz. 800 kör.
21 g. Orsolya és It. vv. 3A3. Hilárion ap. 371. Berthold r. Coelina sz.

V. száz.
22 a. Kordula sz. v. 383. Wendelin ap. 1015. Nunilla 's Alodia vv. 851.
23 b. Capistrani János hv. 1456. Theodoret v. 362. Ignácz pk. 778. Se

verin hv,
24 c. Ráfael föangy. Radegundis kim. 587. Evergistus pk. 418.
25 d. Krizanth és Dária vv. 237. Gaudentius pk. 420.. Crispin v. 287.

Protus és Január vv.
26 c. Dömötör v. Evarjst p. v. 112. Berevard hv. tű2i.
27 f. Szabina sz. Frumentius pk. IV. száz. Florentin v. Capitolina 's Ero-

theis vv. 303 kor.
28 g. Simon és Judás aa. Cyrilla sz. v.54 kör.Anastasia sz.v.260. Gál. hv.

29 a. Zenobius. Narcissus pk. ll. száz. Ermelinda sz. 550 kör. Eusebia v.
30 b. Claudia sz. Alfonzhv. 1617. Lucanus v.V.száz.MarczelIv..Málé.v.

31 c. Wolfgang (Farkas) pk. 994. Stachis hv. I. száz. Quintin. Leeilla
sz. V· 260 kör. t

Jegy,,;s. E' hönnp' l-sö Va.árnapJán tartattk n' szerit olvaso' ünnepe (I. 83~. 1.).
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XI. Sz. András' hava, azaz: NOVEMBER, 30 nappal.

:11 d. Minden szentek. Amabilis áld. 500 kör.
2 e. Halollak' emlék. Tobiás v. 323 kör.
3 f. Hubert püspök. 727. Ida. 1230. Malakhias püspök. 1148. Sylvia.

I VI. száz.
4 g. IBorromei Károly püspök. 1548. Modesla szüz. Vilalis és Agricola

vértanuk.
5 a. Imre hercz. hv. 1030 kör. Zakhariás és Erzsébet. Bérthilla apn,

692.
6 b. Lénárd hv. 559.
7 c. Engelbert pk. v. 1225. Willibrord hv. 739.
8 d. Gottfried pk. 1115. Willehad pk. 800. Coronatus v.
9 e. Tivadar (Theodor) v. 306. J\grippinus hv.

10 f. Avellini András hv. J608. Nympha sz. 250. Fforentia. 'friphon és
Respicius vv.

11 g'IMárton pk. 397. kör. Mennas v. 304.
12 a. Márion p. v. 655. Kuniberl hv. 663. Renát hv. Livinus v. 659.

Asztrik pk.
13 b. Kosatka Szaniszló hv. 1568. llidacus hv. 1463. Homobonus.
14 c. Szerapion vértan. 253. Sidonius ap. 669. Klemenlin vértan, Vene-

randa sz. vértan.
1;; d. Leopold (Lipót) hv. 1136. Gertrud sz. 1334.
:16 e. Edmund pk. 1242. Ottmár ap. 759.
17 f. Csudatévő Gergely pk. 217. Anián hv. 453. Vicloria v.305.
18 g. Eugen. Odo ap. Hilda apn. 680. Maximus hv.
19 a. Erzsébet özv. 1231. Pontianus v. 235.
so b. Valoisi Bódog hv. 1212. Corbinián pk.730.
21 c. Bold.-Asszony'bemulatlatása. Alberl v. 1200. Gelasius p. 416. Co-

lumban ap. 61;;.

22 d. Cziczelle sz. v. 232. Philemon és Appía n. 63.
23 e. Kelemen p. v, :102 kör. Lucreczia sz. v. 305 kör. Felicitas v.
24 r. Keresztről nevezeIt Janos hv, 159:1. Flora sz. v. 85:1. Chrysogon

vértan.

2 - Katalin sz. v. 307 kör.;) g.
26 a. Konrád pk. 974. Zorcard. Bellinus v.Maxímushv. 460. Alexandriai

Péter. Vácz r.
27 b. Vírgi lius pk, 750. Bariaam r. Acharius by. 639.

281c ~~iJ.:ILClIC~·.ih;rk Jakab hv. 1479.
29 d: Saturuin v. 250. Illumínata sz. Brando ap.
30 eo. )\lH'r;'síl. Narses v. 3:10 kör. Justina sz. v.



XXII

XII. Karácson' hava, aZDZ: DECEMBER, 31 nappal.

lll'. jEligius pk. 659. Candida v. I. száz.
2 g. IBibiana sz. v. 363. Evasius pk.
3 a'jXaVeri Ferencz hv. 1552. Altala apn. 741. Lucius bv.
4 b. Borbála sz. v. 240 kör. Mór pk. Chrysolog (Arany·beszédü) Péter

pk. ca. 450.
5 c. Sabbas ap. 352.
6 d. Miklós pk. 327 kör, Dionysia, Datia, Leonlia vv. V. száz.
7 e. Ambrus pk. ea. 397. t
8 f. Bold.-.tsszony· szeplöt. Fogantatása. Romaricus ap. 653.

kör. Sophron.
9 g. Leokadia sz. v. 304 kör. Gorgonia 368 kör. Caesar pk.

10 a. Melchiades p. v. 314. Eulália sz. v. 303.
11 b. Damasus p. 384. Thrason v. 230.
12 c. Maxencz pk. Synesius v. 'l75 kör. Dionysia v. Ammonaria v. 2:;1-

kör. Constantia.
13 d. Lucza sz. v. 304 kör. Ottilia sz. 720. Jodocus áld. 668 kör.
14 e. Nikáz pk. Spiridion pk. 348. Eutropia sz. v. V.száz.
15 f Ireneus pk. v. Christina v. IV. száz. Valerián v. Coelianus és For-

tunatus vv.
16 g. Özséb pk. v. 370. Albina sz v. Adelhaid császn. 999.
17 a. Lázár. Sturmius Bp. 779. Begga apn. 698. Florián.
18 b. Gralián pk. Wunibald ap. 760. Theotimus v.
19 c. Nemesius v. 250. Timotheus és Maura.
20 d. Theophil vértan. Philogorrius vérlan. :.l23. Zeno vért. Columbus ap.

Theophrast v.
21 e. Tamás a. Thernistocles v. 250 kör.
22 f. Zeno. Elavian v. 263 kör. Chaeremon v. 251 kör. Ischyrion.
23 g. Victoria sz. v. 253. Servulus hv. ~90.

24 a. Ádám és Éva. Ireniana 's Adela sz. 700 és 740. Venerandus pk.
423. 'j-

25 b. Il\ag)"-Kal·ilcson. Eugenia sz. v. 258. Anastasia v.
26 c. Ilsh-án clsö vért. Archelaus pk.
27 d. IJános ap. Niceralis sz. 400. kör.

28 e.!APrószentck. Castor és Rogatián vv, Domna, Agape, Theophila v•.
305 kör.

29 f. ITamás pk. v. 1170.
:.lD g. .Dávid kir. és prof. Rainer hitval. 1589. Anysius hitval. 404. kör.

I I Sabin v.
:.11 a. Szilveszter p. 335. ~Ielanja ÜZV. 139.
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PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR.

OKTATÁS, ~IINT KELLJEN A' PÜNKÖSD' ÜNNEPÉHEZ

IíÉSZÜLNI.

1) Az apostolok" és a' boldogságos szüz Mária' példájára,
vonuljunk félre valamelly magányos helyre, és szenteljük ma
gunkflt egészen a' buzgó és állhatatos ímádsagnnk ; mivel a'
magányban szól Isten az emberekhez. "Közelitsetek Istenhez,
és ö is közelebb fog hozzátok jönni l" (Jak, 4, 8.)

2) Töredelmes gyónás állal meg kell tisztítani lelkismere
tünket , valamint felebarátunkkal is kibékülnünk ; mivel a'
Szentlélek , mint a' tisztaság' és békeség' lelke, csak a' tiszta
és békeszerető lelkekben lakik (Zsolt. 7j, 3.); és Isten is csak
ugy bocsátja meg büneinket, ha mi is megbocsátunk felebará
tunknak. (lHát. 6, 14. 15.)

3) Adjunk tehetségünk szerint alamizsnát j mivel az Apos
tolok' cselekedeteiben (10. f.) Kornelius-, a' pogány századosról
az mondatik, hogy ö imádságai 's alamizsnái által tette magát
ll' Szentlélek' vételére méltóvá.

4) Óhajtsuk buzgón, a' Szeritlelket elvehetni; 's ezen
ohajtást nyilvánilsuk Isten elölt gyakori ájtatos fohászok által:
mire a' "Jöjj el Szentlélek ur Isten" éneket és imádságot hasz
nálhatjuk.

OKTATÁS A' l'tIAGASZTOS PÜXJíÖSDI ÜNNEPRE.

Miféle ünnep ez,?

Ez azon nnp , mellyen a' Szentlélek tüzes nyelvek' alak
jában az apostolokra , és Krisztus' tanítványaira , kik Máriával,
Krisztus' anyjával Jerusalemben egyérteImüleg az imádságban
összegyülve valának, leszállott. (Apost. csel. 2.)

29
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lI1iért nevezletik ez ünnep Pünkösdnek?

E' szó Pünkösd, eredetét a' Pentekoste görög' szótól veszi,
melly ,ö t v e n'<-et jelent; és e' nap, szent Jeromos szerint, azért
hivatik igy, mivel Husvét után ez az ötvenedik nap, mellyen
n' zsidók is Pünkösdjöket ülték. (III. Móz. 23, 15-6.)

lI1ié,'t ülték meg a' zsidók a' Pünkösdöt?

A' zsidók' Punkösd-ünnepe hálaünnep volt, a' Sinai hegyen
adott törvényért, 's a' földnek ez Időtájhan már tökéletesen meg-o
érett és beszedett terméseért : ez alkalommal annak zsengéit be
is mutatván az Istennek.

J1iért ünnepeljük mi keresztények u' Pünkosdöt?

Hálául a' Szentlélek' elküldetéseért , és az Isten' orszá
gának terjesztésére czélozó első munkálkodásuiért , valamint
a' kereszténység' szellemi nagyaratásaért is, melly ma az apos
tolok' prédikálása által kezdődött.

hIint történt ez ?
J\'Iiután az apostolok megtellek Szentlélekkel , Jerusalem

ben , o' minden népekből összesereglett zsidóknak még az nap
hirdették Krisztust és törvényét, és ezt megtartani parancsolták
(Apost. csel. 2, 14. 's köv. Márk. 16, 20.); mire közülök sokan
azonnal föl is vették a' kereszténységet.

Miért szállott le a' Szentlélel: az apostolokra épen Pünkösd'
napján?

Annak jeIéül, hogy most a' Szentlélek' kegyelmével az
uj törvény lép az 6 helyébe. Tovább azért is választá Isten e'
napot, bogya' zsidök , kik Pünkösdkor a' világ' minden tarto
mányihöl összesereglettek , e' csudanak tanui lennének, 's az uj
törvény' kihirdetését meghallanák az apostoloktól.

lfIiél't szenteltetik meg a' keresztcis Pünkösd' e löünnepén is
'Ugy. fJalamint Husvétén?

l\Iinthogy a' Szentlélek a' maga kegyelmeit , még pedig
különösen, a' szentségek állal közli velünk: ennélfogva illőnek

tartatott, hogy ezen szentségek' clsö- és legszükségesbike,
épen a' Szentlélek' küldetésének ünnepén osztogattnssék. Ide
járult még az is, hogy maga a' Szentlélek' eljövetele is kereszt
ségnek neveztetett (Apost. csel.f , 5.); mi még inkább okul szol
gált rá, hogy Pünkösd a' keresztelés' egyik főidőszakává lett,

A' m i s e k e z d e t b e n az egyház a' Szentlélek' eljövetele
fölölI érzett örömét nyilvánílja , midön a' Bölcseség' könyvéböl
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(1, 7.) énekli: "Az Ur' lelke betölti a' föld' kerekségét , és an
nak, ki míndeneket föntart , ismeretes minden szó. Alleluja,
Alleluja, Alleluja! Keljen föl az Isten: hogy oszoljanak szét
ellenei, 's fussanak, a' kik őt gyülölik , ábrázatja elől." (Zsolt.
67, 2.)

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki ma a' hivők' lelkeit a' Szentlélek' megvilágo
sitása által oktattad: engedd ugyanazon Szeritlélek állal az iga
zat megismernünk, és vigasztalásának mindenkor örülnünk. A'
mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Leczke. (Apost. cselek. 2, f - I L)

Mikoron pedig belelék Pünkösd' napja, mindnyájan egy
akarattal ugyanazon helyen egybegyülve valának. 'S lőn hir
telen az égből, mintegy sebesen rohanó szélnek zúgása, be
töltvén az egész házat, mellyben ülének; és elosztott nyel
vek jelentkezének nekik, mint a' tűz , melly leszálla minde
nikökre közülök. 'S eltelének mindnyájan Szentlélekkel; és
kezdének szólani különhözö nyelveken, a' mint a' Szentlélek
szólniok engedte. Valának pedig a' Jerusalemben lakó zsidók
közt az ég alatt élő minden nemzetekből származott istenfélő

férfiak. Midőn tehát ama' dördülés' zúgása elterjedt, nagy so
kaság gyülekezék össze, és zavarodásba jöve: mivel kiki tu
lajdon nemzeti nyelvén hallá őket szólni. Almélkodának pedig
mindnyájan, és csudálkozának , mondván egymásnak : Ime
nemde ezek mindnyájan galileaiak, a' kik szölnak j Miképen
történik tehát, hogy kiki közülünk saját anyanyelvét hallja
tőlök: parthúsok és medusok, és elarnilák, és akik Mezopotamiát,
J udeát , Kappadöcziát , Pontust és Ázsiát, Frigiát és Pamflliát,
Egyiptomot, és Libiának Cyrene mellettí környékeit lakják ,
ugyszinte Romából való jövevények, mind a' zsidó szülőktől

származouak , mind az uj megtértek , krétaiak , és arábiulak ;
mí mindnyájan a' mi nyelvünkön halljuk öket, az Isten' fönséges
müveiröl szólni?

29*
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lIIiért szúllott a' hivökl'c a' Szenilélek szélvészhez hasonló zu
gással, és tüzes nyelvek' alakjában?

A' próféták' látnoki nyelvén u' zivatar isteni határozutot
jelent , és a' szélvész annak közeledtét. Ez által kellett a' zsidók
nak a' Szentlélek' bekövetkező küldetésére fIgyelmeztelniölL A'
tűz , Isten' jelenlétet példázta ; 's itt azért is használtntolt , mivel
a' tanitványolmaii a' Szentlélek által megvilágosittatniok , az Is
ten' szeretete által fölhevittetniök , és hittanitékká képeztetniük
kellett; kiknek hasonlöképen föl kellett a' világot tanításuk' vi
lágosságával világositaniok , és Istennek szerétetével hevitniök.
A' nyelvek' alakja n' nyelv' adományát; azok' eloszlása pedig
a' Szentlélek' kegyelmeineli különf'éleségét jelenté.

liIi által mutatú meg leginkább a' Szentlélek hathatósságát az
apostolokban?

Beavata öket minden igazság' ismeretébe, minden kétség
töl, félelem- és csüggetegségtől szahadokká tevé öket , 's any
nyira Iöllelkesité 's megedzé öket ~ hogya' fölfeszitett Iírisztust
mindcuütt hirdetlék ~ éretle minden gyalázatot és üldözést állha
tatosan és örömest elviselének ~ 's mindenben az ö szent élet
módjút követlék. Azonkivül kulönféle kegyelmi adományolikal
is fülruházta őket , mellyek küzül volt U? is ~ hogy idegen nyel
veken szelhattuk. (Apost. csel. 2~ 4. I. I{or. 12.)

(Imádkozzad ma, 's az egész héten át, a' Szentlélek' elnyc
réséért ~ az egyháznak azon könyörgését: ,;Jöjj el Szentlélek ur
Isten l'; 'stL., melly a' mult vasárnapi sz. leczke utún 437. l. 01
vashato.)

Evnugellom. (Sz. János' 14, 23~31.)

Az időheu monda Jézus az () tnnitvunyainak : A' ki
szerel engem, az az éli beszédemet meg-tartja: 's az Atyám
is szeretendi őtet: és hozza jövünk, és lakhelyet szerzen
dünk nála. AO ki engem nem szeret , az az én beszédeimet
meg nem tartja. A~ heszéd pedig ~ il' mellyet hallotlatok ,
nem (annyira) az enyém, mint (inkubb) azé, a' ld engem
küldött , ,IZ Alyüé. Ezeket moudnm nektek, mio köztetek, , , o
valék. Ama' viaasztal« Szenilélek pedig. aj ki! az Alya
nevemheu küldcnrl . az mer- I\JIr titekcl mintlcnre tanitani

~ ~ ,
Js eszetekbe juttat miudenekot. valamiket csak mondandok
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nektek. Békeséget hagyok nektek; az én békesége
met adom nektek: nem, miként a' világ' adja, adom
én azt nektek. Illeg ne háborodjék a' ti szivetek ,
és ne reltegjen. Hallottátok már, hogy én mondottaiu
nektek: Elmegyek, és ismét eljövük hozzátok. Ha szeret
nétek engem, bizonyára örülnétek rajta ~ hogy az Atyához
megyek ; mert az Atya nagyobb nálamnál. És most meg
mondottam nektek ~ nilelőtt megtürténjék: hogy miután be
fog teljesedni, higyétek. Immár nem sokat szólok veletek;
mert e' világ' fejedelme közelget; ámbátor én bennem
semmije sincsen. Hanem hogy megismerje a' világ, hogy
szeretem az Atyát, és a' mint parancsolatot adott nékem az
Atya, akkép cselekszem.

Miről ismerhetjük meg, hogy szeretjük az, Istent?

Ha parancsolatit megtartjuk.
!tUt remélhet az, a' Ifi ssereti az Istent és parancsolatit meg

tartja?
Azt, hogy Isten is szeretni fogja őt, 's hozzá jön és lakást

veend núla ; vagyis leülönös kegyelme és boldogitása állnl közel
lesz hozzá, 's ki fogja magát neki nyílatkoztatni. IG ne töre
kednék rnjta , hogy Istennek ezen hnrátsúgát, pnrancsolatalnak
megtartása által megérdemelje ?

lIIiért necestetik a' szetulélek egyenesen, ssenlnek'; miután 1lgyÜ
mindenik isteni személy az?

lUivel éi szerzője a' benső megszentelésnek, és minden ter
mészetfölötti adományok- és keg yelrneknek, mellyek últnl szcn
tekké válunk.

lilit munkál a' Szentléiek az emberekben?

~Iegvilágositja öket , hogya' hitbeli dolgokat és az üdvös
ségre szolgáló igazságokat, ugyszinte az erény' szépségét, meg
ismerjék; őket a' megismert jónak kivánásárn, és keresésére in
ditjn ; YP-gi'C velök a' magn adományait és gyümölcseit közli.

.I1ellyek a' Szentlélek' adományai?

A'líövet!íezö hél: 1) A' bölcseség' ndománya , melly
bennünk a' mennyei dolgok iránti kedvet fölébreszti, 's a' lel
kunk' üdvösségére czélzó legjobb eszközöket kimutatja. 2) At
é r t e I e lll' adománya, melly állal sz, hitünket kellőleg megis
merjük, 's mindazon ismeretek' birtokába jutunk , mellyek e'
földön szükségesek ~ hogy örtik rendeltelésünket szcroncséscn
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elérjük. Ez adományért a' gye rmekeknek, különösen a' keresz
tény tanítás elölt ~ szorgalmatosan kell imádkozniok. 3) A' ta
n á c s' adománya olly kétes esetekhen , midön scm magunk
nem tudunk magunknak tanácsot adni, és segileni magunkon ~
sem mások nem tudnak. Ez adomány kiváltképen szükséges: a)
az előljáröknak , b) azoknak, kik valameily hivatal' választása
fölött tanakodnak, 's c) azon házasoknak , kik szerencsétlen há
zasságban élnek. 4) A' lelki e r ö' adománya, melly a' félénk
séget és csüggedést eloszlatja, 's az emberelitöli félelmet le
gyözi, ha valamelly vétket kerülni, vagy erényt gyakorolni
szükséges ; és az embert arra is elég erőssé teszi, hogy bár
milly ideiglenes kárt, csufság ot és gúnyt, üldözést és halált el
tűrjön ínkább , mint hogy Krisztus Jézust szö , vagy tett által
megtagadja. 5) A' t II d o m á n y' adománya, mi által magunkat
jobban megismerjük, kötelességeinket jobhan átlátjuk, az ördög,
test és világ' álnokságát , nem különben az eszközöket is,
mellyek' segitségével ovakodhatunk tőle, fölfedezzük. 6)Az i s t e
n e s s é g' és áj t a t o s s á g' adománya, melly lelkünket mindig
hajlandóbbá 's képesebbé teszi arra, hogy jámborul éljen, az
Istennel szentül társalogjon , és ötet a' jócselekedetek ~ hála és
istenes szándék által tisztelje. 7) Az isteni f é l e l e m' adomá
nya, vagyis azon gyermeki félelem, melly semmi más sze
rencsétIenséglöl sem tart, hanem csak az Isten' tetszésének el
vesztésétől, 's melly e' világon mítöl sem fél ugy, mint a'
bűntől.

~fellyek a' Ssentlélek' gyümölcsei?

Azon tizenkettő, mellyeket sz. Pál ll' gnlatabeliekhez irt
levelében (5, 22-23.) elősorol, tudnillik : 1) a' szeretet, 2) öröm,
3) békeség , 4) türelem, 5) keg yesség , 6) jóság, 7) hosszu
várakozás , 8) szelidség , 9) hüseg , 10) szerénység, 11)
önmegtartóztatás, 12) tisztaság. Imádko..d el a' .Jőj] el Szenlé
lek Isten", vagy más, imakönyvedben találtató alkalmas imádsá
got, ezen adományok' és gyümölcsök' elnyeréseért.

Miért neveztetik a' Szentlélek boldogitónak ?

E' kérdésre igen szépen megfelel Aranyszáju sz. Jáno" mi
dön azt mondja : "Valljon nem a' Szeritlélek szerzl-.e meg
nekünk mindazt ~ a' mi boldogságunkat eszközli? Altala szaba
dittattunk ki a' bünnek rabságából, hivattunk meg a' (lelki) sza
badságra, lettünk Istennek gyermekeivé , 's képezteltünk egé
szen uj emberekké ; csak is általa rázhatjuk le magunkról a'
bünölmE'k sulyos és irtózales terhét, A' Szemlélek által nyerjüh
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papjainkat és lelkipásztorainkat is. Töle származnak a' kinyllat
koztatások és mindennemü kegyelemadományok ~ és minden ~ mi
az Isten' egyházának diszére szolgál. Az ö ajándékai állal lesz
nek az emberek, kik magukat az ő malasztjátdl vezettetni hagy
ják ~ angyalokká : nem ~ mintha természetöket megváltoztatnák,
hanem, a' mi még csudálatosabb ~ az által, hogy emberek ma
radnak ugyan ~ de olly tiszta és szent életet élnek, mint az an
gyalolc Illy nagy a' Szentlélek' ereje! Valamint a' földi tüz a'
lágy agyagot kö keménységű edénynyé változtatja ~ ugya'
Szentlélek' tüze is ~ ha valameII y jó érzelmü lel ket athat, ezt
vasnál is erősebbé teszi ~ bárha előbb az agyagnál is lágyabb
volt: ugy hogy az általa megerösített léleknek a' hun többé nem
árthat. Az ember pedig, a' ld kevéssel előbb még a' hün' szen y
nyétöl volt bemocskolva ~ a' Szentlélek' kegyelme által a' nap
nál is fényesebb- és tündöklőbbé válild" (Vö. I. Kor. 6~ 11.)

Miképen ád békeséget Krisstus?

Ugy ~ hogy az embert Istennel és felebarátjaival egyesíti ~
's öt az által ~ hogy u' testet a' léleknek aláveti ~ bensőleg is
megnyugtat]». Ez által az ember olly megelégedést érez ~ melly
a' mennyei boldogságnak elöíze. A' világ is igyeksztk ugyan az
embernek, jnvui- 's örömeivel békét szerezni: de azok neki va
lódi 's tartós megelégedést nem szerezhetnek,

Illiért mondja Krisztus az Atyát nálánál nagyobbnak, és hogy ta
nitványainak örülniök kell az Atyához menetele miatt ?

Ö itt ugy szól magáról ~ mint emberröl ~ és azt mondja ~
hogy Atyja öt a' lealáztatás' állapotából dicsőségbe fogja emelni,
minek tanítványaira nézve is örvendetes következései lesznek.

lilit akar Jézus azon szavakkal mondani : ,Immár nem sokat szó
lok veletek; mert e' világ' fejedelme közelget?'

Azt ~ hogy: Nem fogok veletek sokat szólani; mert eljött
az időpont, melJyben n' sátán a' maga eszközei által meggyilkol;
de nem azért ~ mintha rám joga volna ~ hanem mert szerétern az
Atyát ~ és akaratját teljesíteni akarom.
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OKTATÁS PÜNIíÖSD-HÉTFÖRE.

A' mai mi s e k e z d e t e t lásd az urnapi sz. misében (57. 1.).

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki az apostoloknak a' SzentIeIket adád ~ hall
gasd meg néped' imádságát: hogy mindazok ~ a' kiknek hitet
adtál ~ jóságod által a' békeséget is elnyerjék, A' mi urunk Jé
zus Krisztus által ~ 'stb.

Leczke. (Apost. cselek. 10, 34., és 42-48.)

Ama' napokban megnyitván Péter száját, mondá: Atyám
fiai férfiak ! Az Urtól parancsolatot vettünk ~ a' nép elötti kihir
delésére és bizonyitására annak, hogy ö az, a' ld Istentől az
elevenek és holtak' itélőbirájává rendeltetett. Erről minden pro
féták azt bizonyilják ~ hogya' bünök' bocsánatját az ö neve által
nyerik el mindazok, a' kik ö benne hisznek. Alig végzé Péter
ez igéket.ts a' Szentlélek alászállott mindnyájokra, kik a' beszé
det hallgatták, És álmélkodának a' körülmetélt hivek, a' kik
Pétert oda kisérék ~ hogya' pogány népekre is kiöntetett a'
Szentlélek' ajándéka. Mert hallák öket különf'éle nyelveken szó
lani ~ 's magasztalni az Istent. Akkor mondá Péter: Megtilthat
ja-e valaki ezektől a' vizet, hogy meg ne kereszteltessenek, ök,
kik szintugy elvették a' Szentlelket, valamint mi? 'S meghagyá,
hogy megkereszteltetnének az Urnak, Krisztus Jézusnak nevében.

M a g y a r á z a t. E' leczke azt adja elő, mint szállott
Ie a' Szentlélek azon hivö pogányokra, kik Kornél századosnál
egybegyülve valának, és sz. Péter' beszédét figyelmesen hall
gatták. Hogy ez még a' keresztelés elölt történt, annak ré
szint az eset' rendkivülisége volt oka : minthogy Kornél a'
pogány világ' zsengéje vala; ld Isten' kegyelme által a' Krisz
tusbani hitre tért, gondolkozasát megváHoztatla , és hűneinek
bocsánatát nyerte: részint azért történt, hogya' zsidókból lett
keresztények tanulnák meg, rniszerint a' pogányok is hivatvák
az Isten' országába, 's Kornél' megkereszteltetésén meg ne üt
köznének Kövesd te is , mint Kornél , az Istennek meghivő
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kegyelmét: ugyanazért az egyházi szönokokat figyelmesen és
tanulási vágygyal hallgasd; egyszersmind azonban ne feledd el
soha, az egyházi beszéd előtt a' Szentlelket, hogy megvilágosit
son ~ ajtaiosan segítségül hivni ~ mondván ; ~Jöjj el Szentlélek
Ur Isten- 'stb.

Evaugcllom. (Sz. János' 3, 16-21.)

Az időben mondá Jézus Níkndemusnak: Ugy szerelle
Isten e' világot, hogy egyszülölt fiát adná ~ hogy mind az,
a' ki ő benne hisz, el ne veszszen, hanem örök életet nyer
jen. Mert nem küldötte Isten az ö fiát e' vllagra, hogy e' vi
lágot ítélje, hanem hogya' világ általa üdvözüljön. A' ki ö
benne hisz ~ az meg nem ítéltetik; a' ki pedig nem hisz, az
már megilélteleLt : mert nem hisz az Isten' egyszülött liának
nevében. Ez pedig az itélet' oka, mivelhogy a' világosság
a' világra jöve; de az emberek inkább szerellék a' setét
séget, mint a' világosságot: mert az ö cselekedeleik go
noszak valának. TudniIlik minden, a' ld gonoszul cselek
szik, gyülöli a' világosságot, és nem jön a' világosságra,
hogy meg ne feddessenek nl ö cselekedetei. Ellenben n'
ki igazságot cselekszik, az kilép a' vilagosságra, hogy ki
nyilatkoztassanak az ö cselekedelei , mivelhogy az Isten'
akaratja szerint vitetlek végbe.

1I1ibiíl mérhetjul: meg Istennek irántunki szeretetét ]

Abból ~ hog-y egyszülött fiút nekünk tanitúul és megváltéul
adta ~ 's öt értünk n' leggyalúzntosabh és kinosb halállal kimúlni
engedte: hogy mind az ~ n' ki ö benne hísz, el ne veszszen, ha
nem az örök életet elnyerje.

Istennek eme' sseretete mellett is miért kárhoznak el annyian?

1\'Iivel Krisztusban nem hisznek, és tanitása szerint nem cse
lekesznek ; hanem jobban szcrelik a' setétséget ~ azaz: gonosz
tetteiket és tudatlanságukat. a' világosságnál ~ vagyis Üdvözitö
jöknél és az ö tanításánál. Ezen emberek tehát önmagukat kár
hoztatják el; '5 az itélet nem annyira Istenlől. mint inkább önrna
guktúl jön.
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Miért gyillölik a' rosszak a' világosságot, vagyis Krisztust, és
tanitását?

Azért ~ hogy általa hünös voltukról meg ne győzettesse
nek ~ és kéjelmes nyugalmukban ne zavartassanak. A' jók el
lenben keresik a' világosságot ~ hogy megtanuljáll : mi hiány van
még tetteikben ~ 's ennél fogva tökéletesedésökön munkélkod
hassanak,

Valljon a' Szetulélek is dlágosságul jött-e a' világra?

Igenis ~ mivel ő is megvilágositja bensőleg az emberek'
sziveit ~ hogy az üdvösségre szolgálö igazságoka] kellőleg föl
fogjál<; 's valamint a' természetes világossúg kivezet nilnket a'
setétségböl: ugy vezet át a' Szeritlélek is az ő természetfölötti
világossága állni a' tudatlanság' setétség éböl, 's a' világ' és ördög'
veszélyei és csáhitésai közül u' szent életre ~ 's az örök bol
dogságba.

Az lsten' szeretésére inditó okok.

,Ugy szerette Isten e' v i l á g o t , hogy egyszülött
fiát a d n á.' (Ján. 3~ 16.)

Valljon mivel viszonozhatjuk Istennek azon szeretetét ,
mellyet irántunk kezdettől fogva tanusilott ~ és most is minden
pillanatban tanusit ? O öröktől fogva szerétett minket , ő már
akkor szeretett , midön még nem valánk: 's ámbátor tudta, hogy
mi hunösök- és ellenségeivé leszünk , mégis az elrendelt időben
irántunk viseltető határtalan szerétetét bizonyitotta az által,
hogy teremtett, vagyis hogy minket a' semmiből előidézett ~ és
belénk halhatatlan, igazsággal és szentséggel fölékesitett lelket
lehelt. (Efez. 4, 24.) De ez még nem volt elegendő! l\'Iidön az
emberek a' hün- és nyomoruságba mindig mélyebben sülyedtele ~
egyszülött fiát is elküldte még hozzánk: ki nem csak emberré
Jön ~ 's hüneinkért a' váltságdijt vérével fizeté le; hanem a' leg
szentebb Oltári-szentségben magát folytonos lelki eledelül is
adta nékünk. l\Iit adhatott valljon még többet az Istennek szeréte
te? Volt még egy~ a' mit adhata nekünk: és ezt is megnyertük.
tudnillik a' Szentlelket; a' ld fölénk a' sz. h e r m á l á s h a n ,
minden adományaival és kegyelemkincseível együtt kiöntétett.

Ha tehát, mondja ezeiméi fogva sz. Bernárd ~ mi szerétjük
azt, n' ld velünk valami jút tesz, a' ld nekünk valamit ajándé
koz, a' szükséghen megsegít, érettünk veszedelmet áll ki, 'sth. :
mennyivel inkább kell szerétnünk n z t, a' ld nekünk mindazt
ajándékozta , a' mivel csak hirunk ; a' ld nekünk az angyalokat
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örizetül , a' napot, holdat és csillagokat vílágitásul, a' földet
lakhelyül , az elemeket, növényeket és állatokat szükségeink'
fedezésére, táplálalul , husználatul és gyönyörködtetésül ad
ta; ki minket folytonosan föntart , nehogy elöbbi semmiségünk
be essünk vissza; ki nilnket minden szempillantáshan szám nél
küli veszedelemtől óv meg; ld magát nem csak életveszélynek
tette ki értünk, hanem a' legkeserübb , és gyalézatosabh halált
is elszenvedte; ld végre minden bünűnket olly kegyesen elnézi,
valamennyi gyengeségeinket meggyógyítja, éltünket [IZ örök
haláltol megszabaditja , 's minket kegyelme- és irgalmával ku
ronáz meg? (102. Zsolt.)

Oh tehát szeressuk mi is viszont szivből ezen, olly jóságos
és kegyes Istenünket, a' ld minket előbb és olly igen szere telt !
Bánjuk meg őszlntén , hogy öt eddig olly kevéssé szeretlük , 's
Irántal szeretetböl olly keveset cselekedtünk. Az lsten cs::tl{
nem érettünk látszik egyedül élni, 's egyedül a' mi boldogsá
gunk- és üdvösségünkkel foglalkozni: és mi - oh! mi a' he
Iyett , hogy neki élnénk, eddig csak a' világ- és hiuságainak él
tünk! Mint állunk meg egykor ítélőszéke elölt? Imádkozzunk
hozzá azon malasztjáért , hogy öt ezen tul öszintén és erőtelje
sen szerethessük , nehogy kárhozatunknak menjünk elébe!

OKTATÁS A' SZ, BER~IÁL1\.SRÓL.

,M i d ö n p e d i g a z a p o s t o l o k ~ n' It i It J e r u s a Ie m
b e n vol t a k , m e g h a l Iá 1\, h o g Y S z a ma l' i a h e vet t e
vol n a a z I s t e n' i g é j é t: e I It ü I d é k h o z z Új o k P é
tert és JánosI; kik od u é r k c z v é n , i m á d k o z ú n a k
érettök: hogyelvennék n' SzentIeIket. lUertmég
k ö z ü I ö Ir s e n 1\ i r e s e m s z á II o II val a; h a n e m c s ak
m e g k e r e s z te I t e t t e 1\ a z u r J é z II s' n e v é b e ll. A k
k o r r á j o k t e v é k k e z e i k e t, é s ö k e Ivet t é 1\ a'
Szentlelket~. (Apost. cselek. 8, 14-17.)

ItIiért hiszszük, hogya' benná/ás szentség?

Azért, 1) mivel Krisztus a' Szenllelket nem egyedül az
apostoloknak , hanem minden hivöknek igérte, hit- és szerétet
beni tökéletes megerösitésökre. (Ján. 7, 37-39.) 2) illivel az
apostolok ez igéretnél fogva , és Krisztus' akaratja szerint , a'
kézföltevés' jelképe alatt, a' Szetitlelket a' megkereszteltekkel
valóban közlötték. (Apost. csel. 8, 17,) 3) l\'livel az egyház
átalánosan hiszi, hogy e' szent cselekvény úHHI a' hívők, a' Ite-



452

resztségben nyert malaszt' erősitese- és öregbítésére, a' Szent
lélekben mindenkor részesülnek.

JIN a' külső jel a' bermálásban?

A' püspöki kezek' föltevése a' Szentlélek' segitség ül hi
vása mellelt , a' sz. kegyolajjali (chrisma) megkenés, és a' sza
vak, mellyeket ekkor a' püspök mond, tudnillik : "N. N. én
téged megjelellek a' kereszt' jelével, 's megerösitlek az üd
vösség' kegyolajával. Az Atyúnak, és Fiunak 'stb."

Jllilly malaszto t eszllözül e' szentség?

1\'Iegszerzi az embereknek hüneik' bocsánatját, 's neveze
tesen a' keresztség' malasztját teljessé teszi. Azok tudnillik, kik
a' keresztségben keresztényekké lettek , mint az ujonszületett
gyermekeh némileg még lágya k és gyengék; de ha megber
máltutnak , nagyobh erőt nyernek a' test, világ, és ördög'
kisértéseinek legyözésére ; továbbá lelkök is erősül a' hitben,
hogya' mi urunk Jézus Krisztus' nevét megvallják , és dicsőít

sék. (Rom. Iíatechism.)

JI/iért necestetik e' szenfség bermálásnak, vagyis erösitésnek, a'
latin .firmare, confirmare: szótól?

Mivel Isten ez által azt, mit a' keresztséggel bennünk
munkálni elkezdett , szilárditja ; vagy mivel azokat, kik azt
fölveszik, a' hitben megerösili : mcrt a' latin szó "confirmare,"
mellyhöl n' magyal' .hérmálús' is lelt, ezt jelenti.

Ssaluul-e (l' bermélásl liJbbs::,ür fülrenni ?
Nem; mivel az ember' lelkébe eltörülhetlen jegyet nyom,

midön azt mennyei erővel fcgyverzi föl: hogy mint Krísztus'
vitéze, annak nevét vallja, ö érette, 's benszülött ellenségünk
és a' setétség' országa ellen. diadalmasan küzdjön : egyszersmind
pedig azoktól is megkülönbözteti öt, a' kik meg vannak ugyan
keresztclve , de nincsenek meghermálva.

Kinek ran hatalma, bermálni ]

Rcndesen , csak a' püspöküknek ; mert az Apostolok' cse
Iekcdclei (8, 16.) szerint , csal, az apostolok, kiknek utódjai a'
püspökök , közölhetik a' Szentlelket kezeik' föltevése által.

Mi a' sz. kegyolaj (chrisnui), mellyel a' püspö" bermál?

Balzsammal vegyitett olaj ~ rnrlly minden esztendöben
Nagy-csütörtökön, a' püspöktől ujra szentelletik. Az olaj n'
Szenllélek' erősitö malasztját jelenti: a" balzsam pedig a' minden
kereszténynél magkivántató épületes magaviselet' jó illatát:
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mivel nekünk Istennél Krisztus' jó illatává kell lennünk. (II. Kor.
2~ 15.) Továbbá jelenti a' balzsam, hogy mi a' bermálásban
nyert nialaszt állal, a' hün' ragályától megöriztetünk; valamint
a' test a' bebalzsamozás által a' rothadástól megöriztetik.

Jlliért kenetik meg a' homlok a' kegyolajjal keresztalakban?

Ez arra emlékezteti a' keresztényt, hogy magát nem kell
szégyenlenie , Krisztus' nevét szöval és tettel megvallani ; 's
hogy kötelessége neki , mint Krisztus' harczcsának , a' kereszt
zászló alatt, üdvösségének minden ellenségei ellen vitézül
küzdení.

JI/iért terjeszti ki a' püspök kezeit a' bermálandókra?

Ez azért történik, mivel az. apostolok is kezeik' rátevése
által közlék a' Szentlelket ; és jelenti, hogya' megbérmáltak
ezen tul Istennek különös védelme alatt állnak.

1Jfiért illeti a' püspök a' bennáltat gyenge arescsapással ?
Hogy öt arra emlékeztesse, miszerint neki készen kell

lennie, hitéért minden üldöztetéseket béké vci és örömmel türní.

Miért kötnek a' meqbermált' humlokára ssalaqo! ?
1) Hogya' sz. kegyolaj meg ne hecstelenittessék. 2) Em

lékezlctésül , hogya' megbermált a' nyert malasztot úrizze meg,
és a' Szentlelket magától semmi halálos bün által cl ne üzze.

JI/iért teszik a' bermálási atyák, 'Vagy anyák jobb kezöket a'
bermúlandok' jobb vállára?

Ezzel azon igéretöket jelentik ki , hogya' megbermált
nak atyáskodó barátjai lesznek az üdvösség' pályáján; 's hogy
öt minden lelki veszélyekre figyelmeztetni, 's azoktól megörizni
törekedendnek. Bár minden szülők csali: istenfélö és lelldsme
retes személyeket válaszlanának gyermekeik' bcrmálási atyái
vagy anyáiul ; a' kik kötelességöknek ismerik, ez igéretet nem
csak tenni, hanem azt liiven teljesíteni is. (A' herruálási atya
vagy anya, 's a' megbermált közt létező Iclki rokonságról alább
lesz szó.)

Szükséges-e az udvösségre a' bermáltis ?

Nem; de mivel e' szemségben Isten olly bőven küzli 'le
lünk az ö malasztjait , ennélfogva azt senki se mulaszsza el, a'
kinek fölvételére alkalma vagyon: mert a' világ. test, és ördög
elleni hnrczbnn, '5 a' hit elleni üldözések' idején Isten' malaszt
jára mindnyájunkuak igen nagy szükségünk van; ha csak a'
hunlől legyözetni , vagy épen az igaz hitlől is elpártolni nem
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akarunk. Azért a' szülök lelkismeretesen gondoskodjanak róla,
hogy gyermelreik meghermáltassanak , mielőtt azohat idegen,
és főleg nem katholikus helyekre küldik.

ltlit kell annak cselekedni, ki meg akar bel'máltatni?

1) Isten' kegyel mében kell lennie; azért, ha nagy bünhen
van, szükség , hogy attól lelkismeretét őszinte 's töredelmes
gyónás által megtisztitsa ; mivel u' ki e' szentséget, tudva, halá
los hünhen fölveszi, ezzel ujabb halálos bünt követ el, a' meny
nyiben ez által a' Szentlélek' hatását akadályozza. 2) Szüksé
ges , hogy hitünk' föbb titkait tudja, 's legalább a' sz. hermá
lás felől jól ld legyen tanítva. 3) Böjtöljön, és más jó cseleke
deteket gynkoroljon. 4) Dicséretes dolgot tesz, ha u' hajdani
egyház' szokását követve, e' szeurséget éhgyomorral veszi föl.
5) Hő kivánata legyen, e' szentség által a' Szentlélek' malaszt
jában részesülni; miért is hozzá ájtatosan imádkczzék , és 6)
fölvételére, hivö és istenfélő érzelemmel, mély tisztelettel és
ajtatosságtól áthatva jelenjék meg, 's minden tolakodás- és paj
kosségtól őrizkedjék.

Kiviláglik ebböl , hogy épen nem tanácsos, kiskoru gyer
mekeket hermáltatni , kik sem azt nem tudják, hogy mit vesz
nel, föl, sem a' bermáláshoz nem készülhetnek el illően. Jobb,
bevárni a' gyermekek' érettebb korát, mikor azok e' szentséget
több belátással és megfontolással, következőleg nagyobb tiszte
leltel és haszonnal is vehetik föl, 's mikor annak malasztjára is
legnagyobb szükségök van; mivel az Isten-, és örökkévalóságérti
küzdelem tulajdonképen csak ekkor kezdűdik.

lilit kell a' bermélús' fölvétele után cselekedni ~

Ne fussunk tüstént ld a' templomból, mint ezt fájdalom!
sokan cseleksz ik; hanern keressünk benne egy csendes helyet,
és olt térdre borulván, adjunk buzgö hálát a' Szeutlélek Istennek
az Ö malasztjáért , a' következö , vagy hasonló imádsággal:

..\' lllt:'gllt:'l'Ill.íltllak inuidságu.

(JIe\lyd a7. esztendő' folytúban többször ismételhetni.)

Iláláknt adok neh ri Szcnllélek ur Isten! hogya' sz. ber
múlás' szentségéhcn malasztoddal fülruháztál , 's az engem ér
hető minden kisértetek és üldözések ellen megerösiteUél; és a'
legaláz.alosabhan kérlek , serkents benső sugallasaid által, hogy
a' nyert malaszttal minden lelki veszélyben együttmunkáljak, és
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emberi félelemből soha se tegyek semmit az Isten és anyaszent
egyház' parancsolaljai ellen. Add nekern a' te malasztodat, hogy
inkább meghaljak, mintsem téged, oh Szentlélek ur Isten! meg
szomoritsalak , sugallásaidnak ellentálljak , vagy épen valameJly
halálos bün által téged magamtól elüzzelek. Amen.

Mint kell magu/wt oiselniok a' lIlegbermáltaknak?

Ugy, hogy okuk legyen mindazoknak , a' kik közt élnek,
látván a' gondolkozás- és cselekvés-módjokban történt válto
zást, dicsöiteni Istent a' mulasztokért , mellyeket az ernherekkel
közöl,'s neki érettök hálákat adni. Tanusitsák föleg a' bermálás
ban nyert isteni malaszt' erejét az által, hogy ha ártatlanul kell
szenvedniök, ne csak minden türelmetlen, haragos és bosszuálló
gondolattól, szavak- és tettektől örizkedjenek: hanem még sze
ressek is az üldözést és üldözökel. .l\Iert Isten nekik ez által: 1)
alkalmat nyujt, hogy hűneikért már ez életben bünhödjenek,
minek különben a' pokolban, vagy a' tisztitd-tűzben kellene tör
ténnie j 2) mivel őket fiához hasonlókká teszi, szenvedéseinek
követése állal; 's azért 3) nagy dicsőségre szán la öket , ha
majd a' szenvedésekben tanusilolt hékelürés által nagy érdem
kincseket gyűjtendenek össze.

PÜNKÖSD-SZERDÁN.

(Kántorböjt.]

Leczke. (Apost. cselek. 5, 12-16.)

Ama' napokban az apostolok' kezei állal sok jelek és csu
dák történtek a' nép közt , és Salomon' tornáczában mindnyájan
teljes egyetérlésben tarták gyüléseiket, Egyebek közül pedig
senki sem merte magát hozzájok csatolni; de a' nép fölötte be
csulé , 's dicséré öket. Azonban mindinkább növekedett az Ur
ban hivö férfiak' és asszonyok' száma. lUivel (olly nagy volt az
apostolok iránti közbizalom ,) hogy az utczákra vinnék ki a' be
tegeket, ágyakra és nyoszolyákba helyezvén azokat ; hogy az
olt elmenendö Péternek csak árnyéka is érne valakit közülök ,
nyavnlyáiklól valö megszabadulásuk végett. Söt a' közel fekvő

városolíból is nagy sokaság gyulekezék Jerusalembe ; odahoz
ván a' betegeket, és a' lisztátalau lelkektől gyötrötteket : Ilik
is mindnyájan meggyógyulának.
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lU a g y a r á z a t é s a Ili a I ma z á s. E' sz. leczke szerint
sz. Péter csudatévőhatalom által tünt ki a' többi apostolok közül ;
a' mint hogy ez igy is illett ahhoz, Idt az Ur e' földön látható he
lyetteséül választott. Ismerd meg ebből is Kriszlus' egyházá
nali csudúlandó szerkezetét ; és imádd legnagyobb alázatosság
gal az ő rendeleteit, 's buzdulj mindig lángolóbb szeretetre, va
lamint iránta, ugy az egyház' látható és általa rendelt feje
iránt is.

Evangellont. (S». János' 6, 44-52.)

Az időben szóla Jézus a' zsidók' seregeihez : Senki
sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya, ki engem kül
dött , vonzza ölet; és én fe!l.ámasztom öt az utolsó napon.
Irva van a' profélák' könyveiben: 's mindnyájan Istentől fog
nak tanittatni. Ifi azért az Atyálól hallott és tanult, mind
az én hozzám jön. Mindazonáltal nem, mintha az Atyát valaki
látta volna; mert egyedül az, a' ki Istentől van, látta az
Atyát. Bizony-bizony mondom nektek: annak, a' ki én
bennem hisz, örök étete van. Én vagyok az élet' kenyere.
A' li atyáituk mannát ettek a' pusztában, és meghaltak. Ez
ama' kenyér, melly menuyböl szállott alá: hogy valaki ab
ból eszik, Illeg ne haljon. En vagyok amaz élő kenyér,
a' ki mennyböl alaszállottam. Ha ki e' kenyérböl eszik, az
örökké élend, A' kenyér pedig, a' meIlyet adandok, az
én tesicm , mellyet én a' világ' éleleért fogok adni.

F o li á s z. Add meg nekem Ul' Islen! azon kegyelmet ,
hogy ha mennyci Alyúd YOllZ, kövessem is e' vonzását , azaz :
te benned valohnn higyell : 's ez által érdemes legyek téged, az
élő mennyei kenyeret, 's ebben az örök életet elnyerni. Add
meg ezt nékem főleg ezen kúntornapokban , hogy hozzád őszin
te töredelmességgel visszatérjek. Engedd egyszersmind Uram!
hogy neked e' napokbau érdemes papok szentelIessenek , bogy
attil/uli iguz követőid' szúma folytouosan szaporodjék. Amen.
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PÜNKÖSD UTÁNI PÉNTEKE:\.

[Kántorböjt.)

Leczke. (Jóel' 2, 23-26.)

Azt mondja az ur Isten: Örvendezzetek Siouna II: fiai, 's
vigadjatok a' ti uratok- és Istenetekhen , mert az igazság' tani
tóját adandja nektek, és korai 's késői esőt küldend nektek, mint
annakelőtte. 'S megtelnek a' csürök gabonával és bövelkedendnek,
's a' pinczék bor- és olajjal fognak elömlesztetui. Akkor a' jól
lakásig fogtok ehetní , és megelégesztek : és dicsérenditek a' ti

uratok Istenetek' nevét, a' ki csudálatos dolgokat cselekedett
véletek; és nem marad az én népem szégyenben örökké. 'S
megismerenditek , hagyott vagyok én Izrael' kebelében; 's hogy
én vagyok a' ti uratok Istenetek, és nincs senki más kivülern ,
és az én népem nem fog megszégyenülni örökké, Ezt mondja az

ur, n' ~Iindenható I

Magyarázat és alkalmazás. Az e' szent leczkét
megelőző verseliben Joel, az Isten' nevében bünbánatra szólítja
föl a' zsidókat: most pedig azt igéri, hogy az Isten öket, ha bü
nelket megbánják, bőséggel fogja megáldani, körükben tartóz
kodandik , és többé nem hagyandja öket megszégyenitletni.
Ismerd meg ebből az igaz bűnbánat' értékét és hasznát, 's töre
kedjél általa magadnak az Isten' szent malasztját és tetszését
megnyerni!

Evaugeliom, (Sz. Lukác,' 5,17-26.)

Az időben, lőn egy napon, és üle Jézus, tanitvan. :S
a: farizeusok és irástudók. kik Galileának és Judeának min-

i

den helységeiböl, és Jerusalemhűl jövének, szinte olt ül-
tek; és az Urnak ereje gyógyílásol\ban nyilatkozék. :S ime
némelly férflak. kik egy ágyban fekvő, inaszakadt embert
hozának, igyekezének nt bsvlnnl 's elejébe letenni. De a'
sereg miatt nem talalván nyilast annak bevitelére. fölhágtak
a: héjazatra, 's a' cscrépfedéI' nyilasán alábocsáták DL a'

30
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középre , ágyastul, Jézus elébe. Kiknek hitöket látván,
mondá az inaszakadtnak: Ember! megbocsáttatnak a'te bűneid.
Erre kezdének az irástudók és farizeusok magukban gon
dolni 's mondani: Ki ez, a' ki illy káromlásokat mer szólni?
Ki bocsáthatja meg a' bűnöket, egyéb maga az Isten? Jézus
pedig ismervén gondolataikat, felele nekik, mondván : l\Iit
forgattok illy gondolatokat szivetekben 't JUit könnyebb mon
dani? azt-e, hogy: megbocsáttatnak neked a' te hűne id;
avagy mondani: kelj föl, és járj? Hogy pedig meggyözöd
jetek róla, miszerint az ember' Fiának van halalma a' földön
a' bűnök' megbocsátására (szólolt az inaszakadthoz) : mon
dom neked, kelj föl, vedd föl az ágyadat, és menj házadba.
'8 azonnal fölkelvén, fölvette előttük ágyát, mellyen fekü
vék; és házába méne, dicsöltvén Istent. '8 mindnyájan
álmélkodának, és magasztalák az Istent; és eltelének féle
lemmel, mondván: valóban ma rendkivüli dolgokat láttunk!

A l k a I ma z á s. (Seent Ambrusnak ezen evangeliom fölötti
elmélkedése- vagyis homiliájából.) ~~I{j]mek hitöke t látván,
mondá: Ember! megbocsáttatnak a' tc büneid.v Mllly nngy azUr, a'
ki mások' érdemeinél fogva nekünk megenged; és midön máso
kat megpróbál, saját hibáinkat megbocsátja! Hogyan lehet annak
okáért óh ember! közönyös előtted Ieleharútod ; tuiután az Urnál
a' szolga is a' szószólás' érdemére, és meghallgattatüsru méltat
tatik? Tanulj ebböl te, ki ítélsz, megbocsátani; tc, ld beteg vagy,
tanulj segedelmét nyerni. Ha pedig sulyos vétked' mcghocsálta
tása fölött kétségeskedol, válaszsz magadnak közheuj árökat ; fo
lyamodjál az egyházhoz, hogy az éretted esedezzék, 's az Ur űt
tekintve, megbocsássa nelted azt, a' mit tetőled megtagadna. lUi
dön o' zsidók azt erösítík , hogy egyedül Isten bocsáthatja meg
a' hünöket , épen ezzel az ur Jézus' Istenségét bizonyitják ; és
tulajdon ítéletök által árulják cl szivök' gouoszságút : midön
müveit elismerik, de személyér tagadják.

PÜ~KÖSD liT.-iM SZOlIBATO~,

(KántorböjI.)

Leezke. (Sz. Pálnak Rom. irt leoel. 5, I-5,)

Atyámfiai! .Megigazulván n' hit által, békeségünk vagyon
Istennél, a' mi urunk Jézus Krisztusban. A' ld úllal nyertük, hogy
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a' hitnél fogva szabadon járulhatunk azon kegyelemhez, a' melly
ben állunk; dicsekedvén az Isten' dicsöségének reménységéveI.
Nem is egyedül ebben pedig, hanem dicsekszünk a' háborusá
gokban is; tudván, hogya' háhoruság béketűrést szcrez ; a' béke
tűrés pedig megkisértetést; a' megkisértetés pedig reménységet;
a' reménység pedig meg nem szégyenít: mert az Istennel, sze
retete Idontatott a' mi szivü nkhen a' Szentlélek állal) a' ki ada
tott nékünk.

Ma g y a r á z a t. ~l~legigazulván a' hit által, békeségünk
vagyon Krisztusban." Pál itt ama' hitet érli.melly jó cselekedetek
ben munkás ; mivel n' romainkhoz irt levelének egész tartalma
tulajdonképen ebben áll. l\legmutatja: 1) mint nyernek az Isten
töl a' zsidók ugy, valamint a' pcgányok kik magukban véve egy
formán büntetést érdemlettek, a' megváltás' müvéheni hit állal
kegyelmet, igazulüst és boldogságot (1, 18.-5,21.).2) l\Ien
nyire szükség es, hogy e' hitet az erkölcsileg jó életmód állal tu
Ilusitsuk (6- 8. f.). 3) Hogya' zsidök, kik e' hitet megvetik , a'
keresztény üdvösségből ld vannak zárva; de hogy amaz igéret
minde' mellelt is igaz marad, miszerint a' lHegváltó állal jön az
üdvösség a' pogányok" sőt a' zsidók' számára is; mivel ezek a'
végsö idöben szinte meg fognak térní , 's az egyház' kehelébe
bemenni (9-1 t. f.). Végül különféle intéseket is csatol ehhez
(12-16. f.). Jegyezzük tehát meg jól mi is, hogy ha sz. Pál a'
hitről szúl, mindig a' szerétetben munkás hitet, vagyis a' jó cse
lekedetekkel egyesített hitet érti,

(Az evangellourot lásd a' bőjt' harmadik vasárnapja utáni csutűr
tökön. 277. l.)

Az egyháa' könyörgése.

Hogya' mi bőjtölésünk neked, ur lsten! tessék: engedd,
kérünk, hogy mi neked ez üdvös áldozat' ereje 's malasztja által
tisztított szivet mutathassunk be. A' mi urunk Jézus Krisztus állal.

OI{TATAs sZ.-IIARO~ISAG' VASÁRXAPJÁRA.

Ez ünnep tüstént Pünkösd' ünnepe után kővetkezik ; mivel
az npostolok , mihelyt a' Szentlélek által fölvilágcslttattak és

30*
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megerösitteltek ~ azonnal nyilván kezdettek a' Szent-Háromság'
nevében tanitani és keresztelni ~ valamint ezt nekik Krisztus
(Máté 28~ 19.) meghagyta. Ez ünnep az egyház' minden ünnepei
közt elsö helyen áll; mivel a' Sz.-Háromság' titka minden, az
anyaszentegyházban ünneplendö titkokat magában foglal: azon
ban az egyház még sem üli meg azt olly magasztosan ~ mint a'
többi nagy ünnepet; ez által mintegy azt akarván jelenteni, hogy
eléggé méltólag ~ és kellö ünnepélyességgel azt megülni nem is
tudja.

Miért ülJük meg ez ünnepet?

1) Hogy ez által hitünket a' Sz.-Háromságban~ kijelentsük.
2) Hálául ~ hogy annak minden személye méltöztatott valamit
üdvösségünkre közremunkálni : mivel az Atya teremtett minket,
a' Fiú megváltott, és a' Szentlélek a' mi megszentelésünkre jött el.

A' Szent-Háromság' dicsérete- és liszteletére az egyház a'
mi s e k e z d e t b e n énekli (Tob. 12.): "Aldott legyen a' Sz.
Háromság és osztatlan Egység I Mondjunk hálát neki; mert ir
galmasságot cselekedett vélünk. (Zsolt. 8.) Isten! mi Urunk I
milIy csudálatos a' te neved az egész földön. Dicsöség az Atyá
nak , 'stb.

Az egyház' könyörgése.

l\Iindenható ~ örök Isten! ki megadtad szolgáidnak, hogy az
igaz hit' vallásában az örök Sz.-Háromság' dicsőségét megismer
jék, 's a' fölség' hatalmában az egységet imádják: kérünk téged,
hogy ugyanazon hit' ereje által mindenkor valamennyi viszon
tagságoktól megoltalmaztassunk. A' mi urunk Jézus Krisztus ~ a'
te fiad által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Rom. irt lev. fi, 33-36.]

Óh Isten' bölcseségének és tudományának mélységes gaz
dagsága! milly megfoghatlanok az ö ítéletei ~ 's megvizsgálhat
lanok útjai! IUerl ki láthatja be az Ur' végzéseit? Vagy ki volt
tanácsosa? Vagy ki adott előbb valamit neki ~ hogy annak visz
szaadathassék '? .l\lert ö tőle, általa, 's ö benne vannak mindenek;
ö neki legyen dicsöség örökké. Amen.

~J II g Ya r á z a t. Sz. Pál' csudáikozásának oka ugynn az Is
ten' végellen bölcseségében és jóságáhan rejlik ~ mellynél fogva
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megengedé , hogya' zsidók és pogányok hitetlenekké 's enge
detlenekké lettek, hogy kegyelmét mindenki iránt behízonyitsa,
és mindenkinek megfoghatóvá tegye, miszerint nem önérdernei,
hanem épen ezen Ilegyeime által igazulhat meg: azonban az
egyház e' sz. leczkét ma azon oknál fogva olvastatja föl, hogy
o' Sz.-Háromság' titka fölötti tiszteletteljes csudálkozását, melly
hitünk, reményünk, és szeretetünk' legméltóbb tárgya,ldfejezze.
Mi ugyan e' titkot be nem láthatjuk és meg nem foghatjuk: mind
azonáltal a' józan emberi ész ne vonakodjék azt elfogadni;
miután az kétséget nem szenvcdöleg Istentül lőn kinyilatkoztatva ,
's az emberi és természetes dolgoliban is szinte sokat valónak
ismerünk el ~ jóllehet azt meg nem foghatjuk. Senki sem tudja,
például, mint hat a' lélek a' testre: 's még sem kételkedik senki
rajta, hogy az valóban hat rá. Vessük alá tehát eszünket a' hitnek,
's hódoljunk meg néki; mivel ez által érdemeljük meg, hogy
azt, a' mit e' földön a' Sz,-Háromságban egy Istenről h i s z ü n k,
a' mennyben örökké láthassuk : mi is ott legföbb boldogságunkat
fogja okozni, Erre IIeIl minden reményünknek irányozva lennie.
De ne mulaszszuk el e' földön, a' Szent-Háromság egy
Istennek ezen boldogitó szemléletére magunkat a' szeretet által
méltőkká tenni; mert ha mi azt, a' Idtől, a' ld által, és a' kiben
rnindenek leltek , nem szeretj ük, 's utána s z e r e t e t b ö I nem
vágyődunk : akkor semmi reményünk sem lehet, öt valaha örökké
hírhatni. E' sz. leczkéhől még azt is tanuljuk, hogy Istennek
itéleteit.tudnillik hogy ezt vagy amazt miért teszi, vagy engedi meg,
ue kutassuk hiu kiváncsisággnl : mert az ü ítéletei megfoghatla
nok, és utjai, vagy rendeletei kitanulhatlanok. Ha Pál, ki pedig u'
harmadik égbe ragadtatott fel.az Urnak értelmét meg nem ismerte:
mint volnánit mi képesek erre? Ne is pöröljünk Istennel, hogy
miért bánik velünk igy, vagyamugy; mert mi setnit sem adtunk
neki, mit visszafizetnie kellene. Mi semmivel sem érdemlettük
meg az ö kegyelmét; de ha ezen kegyelmével szorgalmasan
közrernunkálunk , ugy ez által érderneket szerezhetünk magunk
nak az örökkévalóságba.

F o h á s z. Óh megfogbatatlen.legmélyebb tisztelet- és imá
dásra méltö Sz.-Háromság egy Isten! Te, a' végetlen bölcseség',
hatalom' és jóság' mélysége; minden tökéletességek' fenekeLlen
tengere! Te beléd meritem el lelkemet! Hiszek te benned, ám
bátor meg nem foghatlak : öregintsd bennem a' hitet! Remény
lek benned; mert tőled minden jót várhatok: gyámolitsd remé
nyemet! Szerétlek téged; mert minden szerelélre méltő vagy:
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ébreszd föl bennem mindinkübb e' szeretetet ; hogy semmit se
tegyek többé, mi neked ugyan dicsöségedre , nekem pedig üd
vösségemre ne szolgálna. Amen.

Evangelíom. (Sz. Máté' 28, 18-20.)

Az idöben mondá Jézus az ö tanítvanyinak : Adatott
nekem minden hatalom mennyben és földön. Elmenvén
azért, tanítsalek minden népeket: megkereszlelvén öket az
Atya, Fiú, és Szentlélek' nevében; tanítván ökel megtar
tani mindazt, a' mit parancsoltam nektek. 'S ime én veletek
vagyok mindennap, a' világ' végezetéig.

Miért motulja Jézus: .Adatott nehem minden hatalom' ?

Jelenleni akarván ezzel.hogy ö a' maga halalma- ls isteni fel
hatalmazásánál fogva, apostolait minden népekhez küldí, nekik
az üdvösséget hirdetni.

lilit tesz: az Atya' I Fiu' és Szentlélek' nevében keresstelni ]

Annyit lesz, mint az Istenség' lényegére, és isteni erövel
keresztelni. Jézus ezen parancsolata állal a' Sz.s-Iláromság' titkát
fejezi ki: mivel csali: e gy névről, egy valóságről szúl , de mclly
három s z e ol é IYt foglal magáhun.

lilit tanulunk ama' uarakbúl: .tanitoán öket megtal'lani mind

azt' 'stb. ?

Ebből tanuljuk: 1) I10gy csak a' JéZUSIHdi egész tanításá
bani hit, még pedig csupán a' jó cselekedeteiiben munkús hit,
üdvözít. 2) Hogy Krisztus nem parancsolta apostolainak az evan
geliom' irását, hanem h i r d e t é s é t. Ha tehát írtak is közülök
néhányan: ez csali törléneles volt. Ugyanazért ök nem is írtak
meg m i n d e n t (mert mindent megirni nem parancsoltatott nekik,
hanem csak mindent t a n i t a n i): hanem az írottat szöval egészí
ték ki, 's magyurázák meg. Innen van a' katholiku egyháznak
azon tanítása, hogy léteznek élö szöval hirdetett hagyományi
tanítások , mellyek a' megírt istenigét megerösttík , kiegészítik
és megmagyarázzák.

lllint ran jelen Krisztus az apostoloknál , "s ezek' utódainál
egész a' t'ilág' végezetéig?

Láthatatlanul ~ n' mennyihcn nekik isteni seg élyét nyujtja.
Jeg)'ezzük rneg,mint adja út itt Krisztus eg~'húzn' Iőpúsztorainnk,
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kik Péter alatt egyesülneli , u' tanítél hivatalt; és mint ruházza
föl öket h i b á z h a t Ia n s á g g a I a' hit' és erkölcs' dolgaiban,
midőn öket isteni gyámolitásu felöl biztosítja. Mert ha Krisztus a'
püspökökkel van, ugy velök van a' csalhatatlan igazság is; és
ugy ök ennél fogva nem tévedhetnek. Boldog, ld ezen hibázhatlan
egyház' védszárnyu alatt lakik ! (Ezech. 48, 35.)

B II z d II l a t. Légy Uram mivelünk; mert nélküled sem a' lel
kipásztorok igédet gyümölcsözöleg nem hirdethetik, sem aláren
delljeik az általuk hirdetettet meg nem foghatják és nem telje
sithetik.Szünet nélkül légy mivelünk.mert segélyedre szünet nél
kül szükségünk van. Néked adatolt minden hatalom; neked azért
jogod van parancsolni; mi pedig kötelesek vagyunk neked enge
delmeskedni. Ezt mi u' szent keresztségben is megigértük , és
most ezen igéretünket szined előtt ismét megujitjuk. De valamint
nélküled nem igérhettük volna, hogy neked engedelmeskedni
fogunk: ugy nélliiiled lehetetlen teljesítenünk is ez ígéretünket.
Ilnsználd tehát hatalmadat Ul' Isten! és parancsolj, mit tegyünk;
de ruházz egyszersmind fel a' te erőddel, hogy azt teljesithessük,
u' mit parancsolsz. Ne hagyj magunkra; hanem légy te velünk;
és ini nekerl engedelmeskedni ~ 's az engedelmesség által neked
tetszeni íogunk , és egykor üdvözülni.

OKTAT.is .c\.' KERESZTSÉG' SZENTSÉGÉRÖL.

.Tanítsatok minden népeket: megkeresztelvén őket az Atya,
Fiú, és Szen tlélek' nevében." (lUáté 28, 19.)

Szentség-e a' heresztség ?

Igen is ; mert abban bizonyos látható, Krisztustól rendelt
jel által, Isten' malasztját nyerjuk. (lUáté' 28, 19. Márk' 16, 16.
Tit. 3, 5.)

1Ilellyik ezen láthatú jel?

A' vízbemártás, vízzeli megöntés vagy meglocsolás, és a'
következő szavak' kimondása: "En téged keresztellek az Atyá
nak, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen."

lilit szerez a' keresztségi malaszt?

Azt, ho~y az ember a' viz, és Szentlélek által, az eredendö
és más bünüklől , ha illyeket elkövetett, megtisztul ; tehát szel
kmileg ujjászületik, és Isten' gyermekévé 's Krisztus' örökös
társávú lesz. (Jún. 3, 6. Hom, 8.)
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Hányféle a' kereutség ?

Hár-omféle, tudnillik : 1) a' II: i v á n s á g b e l i keresztség, melly
az Isten' tökéletes szeretetében ~ vagy az elkövetett hünök fö
lötti töltéletes töredelmességben áll; összekötve egyszersmind
azon ldvánsággal ~ hogy Istennek minden parancsait megtartsa,
következőleg meg is keresztelliedjék ~ mihelyest erre alkalom
nyil ik ; 2) a' v é r-k e r e S z t s é g ~ ha tudnillik Istenért vérünket
ontjuk , 's érette vértanúi halált szenvedünk ; 3) a' v í z -ll: e
r e s z t s é g ~ melly tulajdonképen a' keresztség' szentsége.

Mit jelentenek az e' szentséggel járó sok szertartások?

Ezekjelképei annak, mi magában a' keresztségben történik,
és annak malasztjait mintegy szemeink elejébe állitják: hogy
igye' szentség tiszteletteljesen kezeltessék ~ és a' körülállók
buzgóság- és háládatosságra indittassanak.

Miért vannak a' keresztszülők, kik a' gyermeket keresztségkor
tartják?

1) Hogy tanúi legyenek, miszerint a' gyermek megkeresz
teltetett. 2) Hogy azon esetben, ha a' gyermek' szülői meghal
nának ~ vngy ebbeli kötelességöket elhanyagolnák ~ a' gyerme
kekröl gondoskodjanakv's azokat a' hitben vagy maguk oktassák,
vagy legalább mások által oktattussák. Mivel a' keresztszülők ezt,
a' szülök' részéröli hiány' esetére ~ meg is igérik, és mert a'
megkereszteltnek nevében keresztény életmódot igérnek : keze
seknek is neveztetnek. Kitetszik innen ~ milly nagy tévedés ~ a'
gyermelielmek olly keresztatyákat és anyákat választani ~ kiktől
a' gyermekek felöli buzgó szorgoskodást, nevezetesen jó ll:e
resztény nevelést nem várhatni. Nem-katholikus egyéneket
sem kell e' végre választani: mivel ök a' gyermekeket
kathelika hitben (mi pedig fődolog c) nem nevelhetik ~ 's több
nyire keveset is gondolnak vele, hogy abban mások által kellőleg
oktattassanak.

Mi keletkezik a' komaságból 'I

A' komasághól valamint a' keresztségnél. ugya' hermálásnál
is szellemi rokonság keletkezik: 1) a' keresztelő, vagy bermáló;
2) ll' megkeresztelt vagy bermáU; 3) ennek szülői közölt: ugy
hogya' komák e' személyekkel házasságra nem léphetnek ~ ha
csak ez akadály fölmentés (dispensatio}, vagy az egyház' külö
nös engedelme állal el nem húrittalik. Azonban a' kornák egy
más közt semmi szellemi rokonságban scm állnak.
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Miért rendelte az egyház e' szellemi rokonságot?

Az e' szentségek iránti tiszteletböl; és hogy n' kornák e'
szellemi kötelék által keresztelési vagy bermálási gyermekeikkel
annál szerosabban összefüzetvén , azok iránti kötelességeik' tel
jesitésére buzdittassanak.

Miért nem bocsáttatik be a' keresztelendő mingyárt a' templomba?

Ez által jelentetik, hogy mindaddig nem méltö Krisztus'
egyházába lépni, valamig a' bün' igáját le nem vetette, 's mag.it
Krisztus' urasága alá nem adta; és hogy keresztség nélkül
mennyországba nem juthat : mivel a' keresztség ajtéul szolgál
az Isten' kegyelméhez, a' mennyek' országához, és a' szentek'
közönségéhez.

lIIiért adatik a' keresztelendőnek valamelly ssentnek neve?

1}Jelentéseül annak.hogy a'keresztség által a' keresztények'
számába ,ldket sz. Pál szenteknek nevez, véletilt föl. 2) Hogy
közbenjárója legyen, u' ki őt kiváltkép védje. 3) Hogy azon szent,
a' Idnek nevét kapju, például és előképül szolgáljon neki, melly
szerint életét iutézhesse. Fölöttébb megrovandó tehát, ha u'
gyerrnekek pogány, vagy más illetlen névvel neveztetnek.

JJIiért lehel a' pap a' keresstelendőre Y

Jelül, hogy valamint Isten az elsö emberbe lehelés által
természeti életet öntött: ugya' lélek is a' szent keresztség által
szellemi életet nyer. A' pap ezzel Krisztus' példáját követi, ld
szinte tanítványira lehelt, 's ez által nekik u' Szentlelket adta.
(Ján. 20. r.)

Miért teszi a' pap jobb kezét a' keresztelendő' fejére?

Annak jeléűl, hogy ő mcstantél fogva Istennek tulajdonává
lett, és egyházához tartozik. Ez által egyszersmind az ördög,
Jézus' nevében ünnepélyesen fölhivatik , hogya' keresztelendő'
irányában minden ellenségeskedéstöl , és bünre csábitástől tar
tözkodjék.

lilit jelentenek a' keresztségnél hassnál; többszöri exorcismusok,
vagyis öl'dögüzéseh!

Ez által a' pokolbeli léleknek Isten' nevében parancsoltatik.
hogya' keresztelendőtől távozzék, 's igy azt n' Szentlélek' lll
kásaul átengedje.
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lIIiért jelöltetik a' keresztelendő olly gyakran a' kereszt' jelével?

Ezzel jelentetik: 1) hogya' keresztség a' megfeszített
Krisztus' nevében történik ~ és az ö érdemeineli erejével törül
tetnek el a' hűnö k ; 2) hogya' keresztelendő ezentul lírisztus'
kereszt-zászlója alá tartozik; alatta a' test, világ és ördög ellen
vitézül harczolni ~ 's egyedül Iírisztus' keresztjében dicsekední
köteleztetvén.

liIi okból tétetik só a' keresztelendő' szájába?

Ez jelenti ~ hogy ő Isten' malasztja által, 1) a' vétek' rot
hadásától megöriztelik; 2) megtelik bölcseséggel, mellynek a'
só jelképe; 3) a' mennyei és isteni dolgok iránt izléssel ruház
tatik föl.

~fiért kenetnek meg nyállal orra, és fülei?

Ezzel jelentetik ~ hogy valamint Krisztus a' vakon szülöttet
a' nyállal illetés által hitóvá tette: ugya' keresztség által lel
künk' vakságától miis megszabadúlunkv's lelkünk a' mennyei
igazság' megismerésére megvllágosittatik. Továbbá még az is
jelentetik általa, hogy u' megkeresztelt köteles minden érzékeit
a' jónak megnyitni, az Isten' szavát örömest hallgatni, és ennek
teljesítése állal az Istcn-, és embereknek kellemes illatul lenni.

lIIiért kérdezi a' pap a' keresztelendőt: "Ellene mondass-e az ör
dögnek, és mintlen cselekedeteinek, és mintlen pompáinak" ?

Hogy a' keresztény tudja, miszerint mindenek előtt hivatása,
az ördögnek, az ő sugallataí-, cselekedetei-, 's pompálnak
ellene mondani, 's ezek ellen harczolni. Nagyon szépen szólít
meg azért sz. Ambrus egy megkereszteltet: JHidön kérdezé
tőled a" pap: .Ellene mondasz-e az ördögnek, és minden csele
kedeteinek-, mit feleltél '? "Ellene mondok." .Ellene mondasz-e a'
világnak is, az ő pompájának és kéjeinek'? "Ellene mondok." Emlé
kezzél meg tehát íg éretedröl, és soha se feledkezzél meg róla,
A' papnak Isten helyett míntcgy kezed' irását adtad. Ha kezed'
írását valamolly embernek adod, le vagy neki kötelezve. }\Iost
pedig kezed' irtisa nem a' földön, hanem a' mennyek'országáhnn
vagyon letéve. Ne mondd, hogy te mit scm tudsz ezen igéreted
ről, következőlegnem is vagy állala kötelezve : mivel ezzel szint
olly kevéssé lennél kimentve, mint azon katona, ki harezra hivat
ván föl, azt vűlaszolná, hogy ö nem tudta, míszerint a' végre lelt
katonava. hogy küzdjön . mert hivatásunk' nem tudása nem ment
ség, hanem vétkes gondntlauság' bizonyítványa.
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Hogy tehát senki se éljen illy kárhozatos tudatlanságban, a'
szülök és kornák kötelesek gyermekeiket ~ 's keresztliaikat
és leányaikat azon ígéretre, mellyet helyettök a' keresztség' alkal
mával tettek, flgyelmeztetní, 's kötelességeiket megmagyarázni.
Az olly gyermekek, mellyek katonaságra neveltetnek, lfjuságuk
tól fogva tanittatnak a' fegyverreli hánásra, minden veszélyek'
megvetésére. 's hogy semmi ellenségtől se féljeneli ; ők a' vir
rnsztáshoz, meleg- és hideghez, szoval mindahhoz szoktattat
nak, mi csak egy jó katonában megkivántatik. Szintigy tanitsök
a' szülök és kornák is az ő testi és lelki gyermekelket ifjuságuktól
fogva arra, hogy mint kell az ördög, a' világ és test ellen har
czolni, a' földi javakat és hiu fényüzést megvetni, az örök élelet
reménvlení, 's a' mennyországot elnyerni. Erre a' kornák önma
gukat kötelezték, midőn a' gyermel,eket a' keresztvízre tartották,
's helyettök a' pap' kérdéseire feleltek.

Jli okból kenetnek meg sz. olajjal a' keresztelendőnek mell e 's
vállai?

Sz. Ambrus' és aranyszájú sz. János' hizonyitása szerint
azért, hogy ez állal Krisztusuak vitéz harcsosúvá 's kntonűjává

legyen. Valamint ugyanis hajdan a' viaskodók a' harcz elölt
olajjal kenték és erősílék meg magukul. ugy kenetik meg a'
keresztelendő is olajjal: t-Öl' mellén, hogy bátorságot, erő t és
vitézséget nyerjen. 's igy üdvének ellenségeivel győzedelmesen
megvívjon ; 2-or vállai közt, hogy megerősödjék az isteni tör
vény' igájának fúradhatlau. és zugolódás nélküli viselésére, 's
hogy az életnek terhes pályáját az Isten és szent törvényei iránti
megszeghétlen hűséggel megfuthassa.

lt1iért mondatik el kereszteléskor a' ,Illi Atyánk' és ,Hiszek egy
Istenben' ?

Ha felnöttek kereszteltelnek, ezzel ők hitvallást tesznek;
ha pedig csecsemők kereszteltetnek, ezt helyettök a' keresztatyák
és anyák teszik: kik ez állal szinte ráemlékeztetnek, hogy gon
doskódjanak róla, miszerint a' gyermekek a' fönnevezett. és
minden más hitdolgokban jól oktattassanak.

lIIiért kérdi a' pap még különösen a' keresztelendőt: valljon meg
akar-e kereszteltetni Y

l\Iert az ember, valamint önkényt engedelmeskedett a' Idi!Yö
nak, és liárhozottel: ugy szinte csak ha szabadon kivánja,
vétethelik föl Jézus' követölnek soraba, '5 nyerheli cl az örök
életet.
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Jfiért tölletik a' víz hérom ízben a' keresztelend/;' fejére?

Jelentéseül annak hogy valamint lírisztus harmadnapos elte
mettetése után föltámadt halottaiból, ugy támad föl az ember is
e' hármas megmosás után a' bünnek halálából. (Rom. 6.) Hajdan,
hogy Krisztus' eltemettetése mintegy képben jelentetnék, a' ke
resztelendők egészen bemerittcttek a' vizbe: mire ugynevezett
keresztelési kutak használtattak. Azonban e' szokás különféle
okokból eltörültetett.

Miért kenetik meg a' megkeresztelt sz. kegyolajjal ?

Ez által kereszténynye kenetik , Krísztussal, a' fölkenttel,
egyesittetlk, és annak papi és királyi méltóságában részesül;
miért is sz. Péter (I. 2, 9.) a' keresztényeket választott nemzet
ségnek, királyi papságnak és szent népnek nevezi. MilIy magas
annakokáért a' keresztérryek'rnéltósága ! ük fölkentek, 's bizonyos
értelemben papok és királyok ; papok, a' mennyiben önmagukat
az ur Istennek élő, szent és tetsző áldozatul bemutatják, minek
minden pillanatban kell történnie ; királyok pedig, ha rossz hajla
niaikon uralkodnak és Istenneli szolgálnak; de azok a' mennyek'
országára való jog' tekintetéből is, mellyet a' keresztség által
nyernek. A' kereszteltek továbbá a' sz. kegyolaj által Istennek
templomaivá, 's annak szent edényeivé szenteltetnek , mellyek
idővel, az urvacsora állal, Krisztus' drágalátos szent testét és vérét
magukba fogadandják. l\Ielly igen kell tehát a' keresztényeknek
íparkodniok, hogy mint Istennel, templomai, magukat a' bűnnek
minden szeunyétől megörizzék!

blit jelent a' fehér ruha, vagy hendö, melly a' meqkeressteltre
adatik?

Ez a' föltámadás' dicsőségét jelenti, mellyre a' Ireresztség
által születünk, 's ama' tündöklő fényt és szépséget, mellyel a'
lélek a' btinszennyek' elmosatása után, a' keresztségben ékesit
tetik : 's végre a' tisztaságot és ártatlanságot, mellyet a' megke
resztelt rnindenkor köteleztetik megőrizni.

lIfiért adnak a' megkeresztelt' kezébe égő viasz gyertyát?

Intetik ez által, hogya' keresztségben nyert, és szerelettől
lángoló hitet (mellyet a' világosság példáz), a' jó cselekedetek
által (mellyeket a' viasz ábrázol), táplálni, öregbíteni, 's világos
ságával az emberek előtt is világítani törekedjék: hogy midőn
a' völegény eljövend, vele a' menyegzőre bebocsáttassék, vagy
is az örök élet' örömeiben részesüljön.
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Hasznos figyelmeztetés. Ama' napokat, mellyeken
a' keresztény megkereszteltetett, vagy hermáltatott. vagy először
járult az Ur'asztalához, fogadásokat tett, házassági áldást nyert
'stb., különösen jégyezze meg magának; 's azokat szentelje meg
ájtatos gyónás és áldozás, nem különhen a' testi és szellemi
alamizsna-nyujtás által; adjon Istennek a' nyert malasztért hálát,
's kérje öt, hogy ezt benne gyarapítsa, és neki abban halálig
megmaradást engedjen.

Keresztelhet-e mindenki szükségben?

Igenis; hogy senki ezen, az üdvösségre Iegszükségeseh],
eszköztől meg ne fosztassék, szükség' esetében még az atyák és
anyák is megkeresztelhetik gycrmekelket , a' nélkül, hogy ez
által házassági tartozásaik' gyakorlatában akadályoztatnának.

ltIilly vizet kell használni a' kereszteléshez ?

Természetes vizet, legyen az bár folyö-, li:út-, vagy esső
viz; ellenben rözsavizet, vagy más illyetén csepegtetett vizet
nem szabad használni.

ltIilly szándékkal szükséges keresztelni ?

Azon szándékkal, hogy azt akarjuk tenni, mit Krisztus urunk
rendelt, vagy mít a' keresztény egyház ez esetben tenni szekott.

Hitbeli tauitás a' Szeut.llarolllságról,

hli az Isten?

Isten a' legtökéletesebb lény és legfőbb jóság, melly örök
töl fogva létezik, 's léte- és mivoltának okát önmagáhun viseli,
's a' kitöl nyer életet és létélt minden; mivel "ö tőle, és általa,
és benne vagyon minden" (Rom. 11, 36.).

JIi a' Sz.-Há,·omság ?

Ugyanezen egy Isten, ki egyetlen természet- és lényeggel
bir, egyszersmind pedig személyében három: Atya, Fiu, és
Szentlélek.

E' személyek köztil mindenik Isten ?
Igenis; mert mindeník isteni természet- és lényeggel bir.
lIliért nincs mégis három Isten?

l\Iert csali: egyetlen-egy és ugyanazon természetök és
lényegek van.

Idősebb, hatalmasabb, és nagyobb-e t:alamellyik a' három sze
mélyek közül?

Épen nem, hanem mind a' három öröktől fogva van, 's az
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isteni míndenhatöság-, nagyság-, és dicsöségben egészen egyenlö;
ugyanazért egyenlő tisztelet- és imádásra is méltö.

Tanácsos-e a' Szent-Háromság' titkát feszegetni?

Ncm; mert hamarább lehetne a' tengert lianállal kimeritni,
mintsem hogy az emberi elme a' Szent-Háromság' tilhát megfogja.
l\Ii nekünk azt alázattal hinnünk kell. Az alázatos, és munkás
hit méltökká teend rá minket, hogy ezen titkot a' másik életben,
mondhatlan boldogségunkra örökké szemlélhessük ; mivel épen
abban áll az örök élet, vagyis az juttat el minket az örök életre,
hogy az egy igaz Istent, és Krisztus Jézust, az ö fiát, a' Szentlé
lekkel együtt, a' hit által megismerjük, és istenes életmód által
megdicsöltsük. (Ján. 17, 3.)

De fájdalom! milly kevesen teszik ezt. Vallják ugyan öl
szájjal ; de cselekedettel tagadják (Tit. 1~ 16.); 's ezzel megmu
tatják, hogy öt nem is ismerik jól. Avagy honnét van, hogya'
kúrornkodás, a' hazugság, csalás, lopás, gyilkosság ~ fajtalanság,
házasságtörés' 'stb. bűnei a' földet mintegy egészen elárasztot
ták : ha nem onnét, hogy az emberek közt Istennek igaz és hat
hutós ismerete hiányzik? (Oseús' 4.) }\Iiként élhetnék ugy az
emberek napjaikat mindeuféle vétekben gondtalanul, ha hinné
nek maguk fölölt eg'y Istent, a' ld, mint mindentudó és igazságos
biró, szinlolly bizonyosan meg fogja büntetni örökre a' hünt,
valamint az erényt örökre megjutalmazza '? Valóban, ez Istent
megismerni és benne hinni, 's mégis bűnökben töltve az életet,
főbatalmát nem tisztelni, Iölség ét nem imádni, igazságától nem
félni, jósúgút nem szerctni, irgalmában Hem reményleni : mi
egyéb, miut a' legesztelenehh, vakmeröhb, és pokolibh gonosz
ság u ellenmondás?

OKTAT..:\S PÜXKÖSD' eTÁNI I. VASÁRNAPRA.

A' m i s e k e z d e t huzditús az isteni irgalmnsstlgban való
hizodnlomru : ,,[ram! bízom a' te innlimasságodLall; örvendez
szivem a' le sZ;lhadiliÍsodhan. ÉneldeI az Urnak, mert velem jút
telt:· (Zsolt. t 2.) "Uram! Illl'ddig folejtkezel cl egészen rólam '?
Meddig rejted cl arczodat előlem"? Dicsőség az Atyánal\ 'stb,
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Az egyház könyörgése.

Ur Isten! erőssége a' te benned bizéknak. hallgasd meg
kegyesen kérésünket ; 's mivel az emberi gyarlóság nélküled mit
sem tehet, nyujlsd a' te malasztod' segedelmét, hogy parancso
latid' teljesítésében, akaratunk- és cselekedetcinkkel te neked
tetszhessunk. A' mi urunk Jézus lírisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz.Jcínos' I. level. 4, 8 - 2L)

Szerelmesim! az Isten szeretet. Abból tetszett ki leglnkább
Istennek hozzánk való szeretete, mert Isten az ő egyetlen egy
szülött fiát e' világra küldé, hogy általa (boldog) életet nyer
jünk. Abban áll pedig ama'szeretet : nem mintha mi szarettük
volna az Istent; hanem mert ö minket előbb szeretett, 's elkül
dötte fiát, a' mi hűneinkért engesztelésül. Szerelmesim! ha eny
nyire szerétett minket az Isten: mi is kötelesek vagyunk sze
retni egymást. Istent soha senki sem látta. Ha egymást kölcsönö
sen szeretjuk, az Isten mihennünk murnd : és az irántui szere
tet tökéletes lesz heunünk. Abhól ismerjük meg ~ hogy ő benne
maradunk, és ő ini bennünk: lilivel az ö lclh éből ac/olt nékünk.
És mí, a' kik lúltuk, mi bizonvsügot teszunk felöle, hogy az Atya
elküldötte fiát, n' világ' üdvözilőjét. Valaki lehűt azt vallja, hogy

Jézus az Isten' lia, Isten lakik henne, 's ö az lstenben. Mi azért
megismertük Istennek hozzúnk való szeretetét, és meg vag vunk
róla győződve. Az Isten csupa szcretet ; ld azért a' szeretetben
állhatatos, Istenben marad, és Isten ö benne, Akkor tökéletes a'
szeretet mihennünk, ba bizodalommal várjuk az itélet' napját;
mert valamint ö viselte magát, ugy kell nekünk is "Viselni ma
gunlmt a' világon. Félelemnek nincs helye a' szeretethen ; mert
a' tökéletes szerétet kirekeszti a' félelmet: a' félelem ugyanis
g~'ötrelemmel vagyon összekapcsolva. A' ki tehát fél, az még
nem tökéletes a' szerétetben. Szer essük tehát az Istent: mivel ö
előbb szerétett minket. Ila Id azt mondja : én szerétern az Istent,
's mégis embertársút gyül öli, az hazug. lUert a' Id nem szcrctí
embertársát, n' kit lát: hogynn szerelheti az Istent, a' kit nem
lát? Ugyanazért illyen purancsolatunk vall töle: hogya' ki
szereti az Istent, szeresse cmhertúrsút is,
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1\1 a g y a r á z a t. Az Isten és felebarát iránti szeretetre hat
hatosb indokokat azoknál, mellyeket itt sz.János Iölhoz, kigon
dolni nem lehet. Csak kissé szükség azokat megfontolni, 's lehe
tellen lesz azoknak ellentállni. ~Iennyire buzdittatunk Istennek
viszunti szeretetére az által, hogy ö elöbb szerelett minket, és fiát
elküldé, ld bűneinktől megváltson : azt már fönebb, Pünkösdhét
főn, egyebck mellett, bövebben előadtuk. Felebarátunk' szerete
tére az buzdítson minket , hogy Isten is szereti öt; és mert nem
szerethetjük az Istent, ha felebarátunkat nem szeretjük. ~Iivel u'
ki embertársát, kit lát. nem szereti; hogyan szeretheti az Istent,
a' kit nem lát? 'S hogyan mondhatjuk, hogy szerétjük az Istent,
ha a' ininket felebarátunk' szerétetére kötelező parancsolatának
nem engedelrneskedünk ? De ha egymást szeretjük, ugy szeret
jük Istent is, közvetve tudnillik, az ö hasonképeihen ; és mivel
ó azt, a' mit irántui szeretetböl felebarátunkkal teszünk akkép
tekinti, mintha vele tettük volna: ennélfogva folytonos egyesü
lésben maradunk vele, 's iránlai szerétetünk tökéletes lesz. Sze
ressüle tehát az Istent és felebarátunkat: 's ugy nem lesz egykor
okunk rettegni az itélettől , mivel a' szeretet nem fél (szolgailag)
a' hüntetéstől : mert azt teszi, mi Istennek ked ves; benne tehát
irgalmas birót remélhet.

Evangellern. (Sz. Lukács' 6, 36-42.)

Az idöben mondá Jézus az Ötanitvényainak : Legyetek
irgalmasol<~ valamint a' ti Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek,
és nem fogtok ítéltetni: ne kárhoztassatok, és nem fogtok
kárhoztattatni: bocsássatok meg, és megbocsáttatik nektek.
Adjatok, és adatik nektek; jó és megtömöu , 's megrázott
és kiömlő mértéket öntenek kebeletekbe. lUivel azon mér
tekkel, a' mellyel ti mérendetek, fog visszaméretni nektek.
l\londa pedig nekik hasonlatosságot is : Valljon vak, vezet
het-e vakol? i\"emde, mindketten a' verembe esnek '? A'
tanitvány nem fölebbvaló tanitójanál : tökéletes lesz pedig
minden, ki tanitójahoz hasonló. l\Iit nézegeted pedig a'
szálkát atyádfia' szemében; holott a' gerendát, melly tulajdon
szemedben vagyon ~ nem veszed észre? Avagy miképen
mondhalod atyádfiának: Alyámfia! hadd vessem ki a' szál
kát szemedbűl : saját szemedben a' gerendát nem látván?
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Képmutató! vesd ld előbb a' gerendát saját szemedböl, 's
azután gondoskodjál róla, mint húzzad ki a' szálkát atyádfia'
szeméből.

,Legyetek irqalmasok , valamint a' ti Atyátok is irqalmas,'

Ha a' mennyei Atyának gyermehel akarunk lenni, utánoz
nunk kell öt az irgalmasság- és kegyességben ; 's valamint ö
fölkelti napját a' jók- és gonoszokra, 's esőt üd az iguznk-
és hamisaknak : ugy tartozunk szeretni mi is nem csak barútin
kat, hanem ellenségeinket is; nem csak a' jámborokat, hanem a'
bűnösöket és igazságtalanokat is: ezekkel , a' mennyire fülünk
ldtelik, jót cseleked vén, szintugy, valamint mi kivánjuk , hogy
Isten irányunkban cselekedjék, (Máté b, 42-46.)

,Ne itéljetek, és nem fogtok itéltetni; ne kárhoztassatok, és nem fog
tok kárhoztattatni.'

Krisztus itt kélféle itéletet tilt meg, tudnillik a' hamis vagy
vakmerö itéletet, és a' jogtalant. Hamisan itél az, ld felebarátja'
cselekedeteit merö gyanakodásból, n' nélkül, hogy erre alapos
oka volna, gonoszoknak és büntetésre méltőknak nyilatkoztatja:
holott szivébe belátni, 's tetteinek czélját és szándéliát megis
merni nem képes; erről ugyanis csali az Isten itélhct , ki a'
sziveket és veséket vizsgálja. Jogtalan itéletünk akkor, midön
mások fölött biráskodunk, a' nélkül, hogy erre mint liirök vagy
előljárók rendelve volnánk. l\Iind a' kétféle ítélettel az Isten'
jogaiba vágunk (RomI14, 4.), a' felebaráti szerétet ellen nag~'on
vétünk, és Istennek szigoru ítéletét vonjuk magunkra. 1\Iidőn
testvéredet elítéled, mondja aranyszáj u szent János, tenmagadat
ítéled el; szigoru ítélöszéket emelsz tenmagad ellen, '5 a' birót
fölingerled, miszerint veled ö is keményen bánjék.

Bocsássatok meg, és megbocsáttatik nektek. '
Krisztus ilt föltételt tesz. 1\Iondja tudnillik. hogy Istentől az

ellene elkövetett vétkek' bocsánatját csak ugy nyerendjük meg,
ha ellenségeinknek az általuk irányunkban elkövetett hántalma
kat szivböl megbocsátottuk. Azért irja aranyszáju sz. János is :
"Nem elég, ha nem bántod azt, a' ld téged megsértett, ha még
mindig titkos gyülöletet és utálatot táplálsz ellene; sőt látni sem
akarod őtet. Az illy viseleted által azt érdemled, hogy Isten is
ugy bánjéli véled."

,Adjatok, és adatik nektek.'
1\li szegények vagyunk, 's az Isten' adományaira igen nagy

szükségünk van, Azért mondjuk neki nnponkint : .!lIindennapi
31
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kenyerünket adjad nekünk ma.' De Isten azt feleli : .Adjatok, és
adatik nektek. Ti az én szegényeim vagytok; de köztetek is
vannak szinte szegények: cselekedjétek tehát a' ti szegényei
tekkel azt, a' mit kivántok, hogy én veleteli cselekedjem.' Isten
azt akarja, hogy az ö kegyességét és szerétetét utánozzuk. Azon
ban a' mi szerétetünk és kegyességünk. 's az Isten' szeretete és
kegyessége között azért mindig nagy különbség lesz. Az Isten
sokat ád : mi csak keveset adhntunk ; mindnzonállal ő jóságun
kat még meg is jutalmazza : "Jó és megtömölt , 's megrázott
és kiömlő mértéket öntenek kebeletekhe'"; azon kevésért t. i.,
mit a' szegényeknek, és bennöli Istennek adtunk. Áll ez minden
más cselekedetekről is, mellyeket Isten iránti szeretetböl viszünk
véghez; mivel ö bármiIly csekély jótettet végtelenűl gazdagon
jutalmaz, itt ugYIln ujabb meg ujabb kegyelmek- és jótétemények
kel, amott pedig a' mennyeí dicsőséggel. De jól meg kell azt is
jegyezni, hogy a' gonossoknuk is az Ö cselekedeteik szerint
fog visszafizeltetni. ,A' mennyire vndászta a' dicsőséget, és uszott
a' gyönyörüségekben, mondnlik a' Titkos jelentések' könyvében
(18, 7.), annyi gyötrelmet, és siralmat okozzatok néki.'

, Valljon vak vezethet-e vakot~'

E' hasonlattal figyelmezteti Jézus tanítványait, milly vesze
delmes legyen a' farizeusok és irástudók' tetleit utánozni. Azt
mondja ő, hogy nem kivánhutni, miszerint a' tanítvány világo
sabban lásson, valamit jobban értsen, mint u' tanító; hanem a'
tanítvány már lökéletesnek tartatik, hu ollyan, mint tanitója. Vala
mig tchát a' farizeusokat és irásludókal, nevezetesen azoli' tetteit
utánozzátok, mindaddig üdvösségetek felöl az övékénél jobb be
látást nem szerezhettek magatoknak, 's minden tökéletességetek
abban fog állni, hogy hozzájok ha..sunlök lesztek. l\linő tanítók
pedig öli, tetteikből tanulhatjátok. Ok meglátják a' szálliát fele
baráljok' szemében; de magukéban a' gerendát sem veszik észre.
Nem Szüliség-e tehát inteni őket, hogy maguli javuljanak előbb,
hogysem felebarátjokat javítani töreliednének ?

B u z d u l u t. Oh vajha mindenkor lrgalmas voltarn volna
felebarátim iránt, hogy én is irgalmasságot remélheinéli egykor
Istentől! Oh bár csak senkit vakmerőn és hamisan meg ne ítél
tem volna, hogy ne kellene félnem, miszerint vétkeimért egykor
az Istennek szigoru itélete és büntetése fog érni! Oh Istenem!
szivemböl bánom ezen hibákat ~ 's azok' bocsánatát remél em
töled : valamint én is szivemböl megbocsátok azoknak, a' kik
engem megbántottak. Világosilsd meg oh Uram ! az én vaksúgo-
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mat, hogyezentul e' bünöket kerüljem , a' mennyekbe vezető
igaz utat föIIeljem, 's jó példámmal másokat is oda vezes
sek. Amen.

OKTATÁS URNAPRA.

Miért nevezletik ezen nap Urnapnak ?

Mivel a' kath. egyház e' csütörtökön az Oltári-szentség szer
zésének, vagyis a' kenyér' és bor' szine alalt elrejtett Jíriszlus
Jézus, a' mi Urunk' sz. teste- 's vérének emlékezetét h:ülönö
sen ünnepli.

Miért teszi ezt épen ma?

1) l\'Iivel az egyház e' zöld csütörtökön, mellycn e' szenfség
szereztetett, a' Krisztus' kínszenvedése és halála felőli elmélke 
déssel jobban el van foglalva, és szomorusága nngyobb, hogy
sem e' szentség' szerzésének emlékezetét kellőleg ülhesse. 2)
l\'livel az apostolok a' Szentlélek által felvilágositva és megta
nítva , ez időtájban kezdelték e' magasztos titkot a' hiveknek
hirdetni és kiszolgáltntní. (Apost, csel. 2, 42.)

Ki ssersette ez ilnnepet?

Ez ünnep lényegileg kezdettől fogva meg volt az egyház
ban, miulán a' csudálatos Oltári-szentség' emlékezete a' sz. misé
ben naponkint megujittatik : később mindazállal erre különös
ünnep rendeltetett. Közelebbi alkalom erre következő volt. Az
ájtatoskodó Juliána, egy jámbor apácza előtt, a' lüttichi ezyház>
megyélien egy ideig különös látvány lebegett, melly n' Iénylö,
de egy oldalán mégis homályos holdat mututta. Nem sokára Isten
e' látás' titkét meg is fejtette neki, 's őt egy uj egyházi ünnep'
első hirnökeül választá. Juliána fölfedezé e' tilkos látást Lüllich'
akkori püspökének, és löbb más híttudősoknnk, kik közt volt a'
lüttichi fűesperes Pántalcon Jakab (későbh IV. Orbán pápa), 's
ll' tudós, szent domonkosi rendü Hugo (később hihornokkövet
Németalföldön). A' lüttichi püspök már mindent megrendelt ez
ünnepneli:1247-beni illő megtarthatására. midőn 12-l6-i1d octo
ber' 16-án megholt. E' miatt az ünnep' hehozúsa elhalasztatott,
míg végre az említett Hugo, most már bíbornok és követ, azt a'
legbuzgóbban előmozdítá. A' lüttichi és szomszéd c!!yházi rnc
gyék ez ünnepet már többször megülték. midőn IV. Orbán pápa

31*
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1264-ben rendelé, hogy az az egész egyházban megtartassék.
melly rendeletet V. Kelemen pápa a' viennei egyházi zsinaton
1311-ben megerösitette: az ünnep' napjául a' Sz.-Háromság
Vasárnapra következő csütörtököt határozván. (Binterim V. Köt.
I. R. 13. §.) Ez ünnep' okát igen szépen adja elő n' trienti zsi
nat, midön igy szól: Jámbor és szent szokás, hogy e' fönséges
és méltóságos szentség egy kulönös ünnepnapon kitünő tisztelet
és ünnepélyes fénynyel dícsőittetik meg, 's hödolat-, és szent
félelemmel hordozta lik körül szent menetekben az utczákon és
nyilvános helyeken; mert igen illö, hogy bizonyos szent napok
rendeltettek, mellyeken a' keresztények közös Urok- és .Megvál
töjoknak, ama' kimondhatlan és valóban isteni jótéteményért (I.
Korinth. 15.; Zsid. 2,9.), melly állal a' halálfölötti gyözedelme 's
diadala áhrázoltatik, különös köszönetet és hálát adnak; 's igy
kellett az igazságnak a' hazugságon és eretnekségen nyert dia
dalát ünnepelnie, hogy ellenségei látván a' Iényt , 's illy örömét
az egész egyháznak, vagy leveretve 's megrontva enyészszenek
el, vagy megszégyenülve és zavarodva valahára ismét föleszmél
jenek. (Cone. Trid. Sess. 13. cap. 5.)

JJlié,'t tartatnak e' napon olly fényes sz. menetek (processiók) ?

1) Hogy abbeli hitünket, miszerint Krisztus e' szentségben
igazán és valósággal jelen van, nyilvánosan bevalljuk. 2) Hogy
e' szentségben az Isten' fia nyilvánosan tiszteltessék, és kellöleg
imádtaesék. 3) Hogy hálál adjunk annak szerzéseért, 's az ez
által nyert minden jótéteményekért. 4) Hogy Isten' áldását nyerjük
a' földre 's lakóira. 5) Hogy utczáinkat és téreinket mintegy
Isten' templomává változtassuk, és lakhelyeinket és mezeinket,
mellyeken a' szentséggel átvonulunk, megszenteJjük. Végre 6)
hogy Krisztusnak a' kinszenvedésekor, és a' háladutlan emberek
által e' szentségben rajta máskor is elkövetett méltatlanságok- és
bántalmakért némileg eleget tegyünk.

lIIiért énekeltetik néhol e' menet' alkalmával a' négy oltárnál a'

négyevangeliom' eleje hangosan és ilnnepélyesen?

Ez jelenti: 1) hogy kelettől nyugatig minden népek hivat
vák a' Krisztus Jézus állal szerzett üdvösségre. 2) Hogy mind
a' négy evangelista megegyez abban, miszerint az Isten'fla em
berré lelt, hogy minket megvúltson; 's hogy ö az igazi mennyei
kenyér, melly lelkünknek örök életet úd.3) Hogy Krísztus' meg
váltásában nem csak az emberek, de oz egész teremtés, ég és
föld részt vesznek.
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Volt-e ezen körmenetnek már az ó-szö"et,égben is előképe '?

Igenis; még pedig azon menet elöképezte, mellyen a' frigy
szekrényt, hol a' manna, e' szentség' jelképe őriztetett, körülhor
dozták (I. 427. lap.),

(A' misekezdetet, egyház' könyörgését és leczkét l. 57 -S.
lapon , a' magyarázatot pedig 341. 1.; ez után olvasd figyelme
sen a' következő hitbeli tanüást.)

Hitbeli tauluis Krisztusnak igaz és valóságos jelenlétéröl az
Oltári-szentségben.

Miért hiszszük mi katholikusok, hogy Krisstus az Oltári-szent
ségben iga.r,án és t'alósággal jelen ran?

Mivel ezt ö maga nyilván és világos szavakkal mondotta,
midőn szerzésekor igy szólt: ,Ez az én testem; ez az én vérem.'
(lUáté 26, 26-28.) E' szavalt, hacsak valaki hazugság- vagy
csalásról nem akarja Krisztust vádolni, nem jelenthetnek egye
bet, minthogy az ü teste és vére igazán jelen van. Hogy Jézus
azt illy értelemben vette, onnét is Ili tünill, mert hozzá tette :
"melly érteteit adatik, " és "meJly értetek kiontatik." lUár pedig
váltságunkért sem kenyér , sem bor, sem Krisztus' teste- 's
vérének jelképe, hanem maga Krisztus Jézusnak valóságos teste,
és valóságos vére adatott : miböl következik, hogy az Oltári
szentségben is nem kenyér és bOI·, sem Krlsztus' teste- 's véré
nek jelképe, hanem maga Krisztus' teste és vére, igazán és va
lósággal van jelen. Az apostolok sem értették másképen Jézus'
ezen szavait; és sz. Pál, ld mint a' mai leczke bizonyitja, szinte
magától Krisztustól nyert e' titokban oktatást, világosan mondja,
hogya' ki e' szentséghez méltatlanul járul, az az Ur' teste és
vére ellen vétkezik, és itéletet eszik magának: mivel az Ur'
testét a' közönséges elede Itöl meg nem különbözteti. l\'liként
mondhatná pedig ezt, ha Krisztus' teste épen nem, vagy csak
jelképileg volna jelen, mint azt a' kath. hit' ellenei állítják ?

Ki biztosít minket kiuhoíihwsoka: arról még jobban, hogya' sser
zési szavakat a' fönebbi értelemben kell oenni ]

A' kath. egyház, az igazságnak azon oszlopa 's erőssége,
melly soha sem tévedhet, 's melly az apostolok' korától fogva
egész maig igy tanitott : mint ezt az egyház' kezdete óta tartott
zsinatok, és a' sz. atyák mindannyian világosan bizonyítják.
~liért szegezik tehát magukat a' kath. hit' ellenei ezen, olly rég'},
s átalánosan elfogadott, és szilárdan megalapított tanitús ellen? Es



478

miért lagadják Krisztusnak igazi és valóságos jelenlétét e' szent
ségben? Milly okaile vannak erre? Talán lehetetlennek hiszik e'
titkot? Dc mi lehetetlen Istennél? Ha a' vizet borrá váltostat
halta, miért ne változtathatná a' kenyeret testévé , 's 8' hort vé
révé ? Vagy azon ütköznek meg az ujitók, hogy Krisztus' testét
kell enniük és vérét inníok ? Ezen ütköztek meg a' zsidók is, és
mondánuk egymás közt : ,Miképen adhatja ez nekünk a' maga
testét enni"? De Jézustól csak ezt nyerék feleletül: "Bizony-bi
zony mondom nektek, ha az ember'fiának testét nem eenditek, és
vérét nem landjátok nem lesz bennetek élet." (Ján. 6, 54.)

Hogyan kell a' katholikusnak (J' más hitilek által e' szentség
ellen {ö/hozatni ssokott ellenvetésekre [elelni?

Ezt az imént előadott módon teheti. De röviden igy is fe
lelhet: Éli azt, hogy Krisztus az Oltári-szentségben igazán és
valósággal jelen van, azért hiszem, mivel ezt ö maga mondotta.
Hogy pedig ezt ö mondotta, 's hogy e' szavakat : "Ez az én tes
tem" 'sth., az ö valóságos testéről 's véréröl kell érteni, onnét
tudom, mivel ezt Krisztus' egyháza kezdettől fogva tanitja. Hogy
pedig ez lehetséges, azért hiszem, mivel Istennél semmi sem le
heleLlen. (LuIL 1, 37.)

F o h á s z. Oh kegyes, a' kenyér szine alatt elrejtett Jézus!
kérlek téged azon szeretetre, mellyel te magadat e' szentségben
lelkünknek eledelül adtad: erösítsd és neveld bennem és minden
keresztényekben az e'legszentebb titok iránti hitet; és add, hogy
csak lelkismeretünknek előrebocsátott komoly vizsgálata és
megtiszliltisa után,alázatosság- és félelemmel, jóságodban helye
zett bizodalommal, a' legmélyebb tisztelet- és leghöbb szeretet
tel járuljunk asztalodhoz : nehogy e' szentséget ítéletünk- és
kárhozatunkra vegyük magunkhoz.

(Az evaugeliomot lásd 59. l.)

iJ'Iiért mondja Krisr,tus : ,Az én testem "alóbafl étel' ?

Ö ezzel megjövendölé, mit vala teendő az utolsó vacsorán.
Egy nappal elöbb tudnlllík, hogysem ezeket mondá , Jézus a'
Genezareth' tavánál öt ezer embert, öt kenyérrel kielégített ;
miért is öt u' zsidók a' lónak tulsó partjára követték. Jézus meg
látván öket, mondá nekik , hogy ne mulékony eledelt, hanem
ollyat keressenek, melly megmarad az örök életre, 's mellyet
nekik az ember' fia adhat. A' zsidók erre azt kiván ták, hogy
tegyen ö is olly csudát, minöt például Mózes tön, 's mennyböl
adjon nekik kenyeret, hogy liihessenek henne. Jézus erre felelé:
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hogy az az igazi mennyei kenyér, mellyet az Atya ád nekik, és
melly a' világot élteti. 'S midön a' zsidók öt kérnék. hogy adjon
nekik e' kenyérből, mondá: miszerint ö maga azon élö mennyei
kenyér; 's hogya' kenyér, mellyet ö adand, saját teste, mellyet
a' világ' éleleért föl fog áldozni: mít nz utolsó vacsorán meg
is tett. l\'Iivel ezen n' zsidók megülköztek , még egyszer világo
san ismétlé, hogy az ö teste valóban étel, és az ö vére valóban
Hal; 's a' ld c' kenyérből eszik, örökké él. Valljon lehelelt-e Jé
zusnak világosabban kifejezni azt , hogy ö valóban tulajdon tes
tét és vérét akarja nekünk eledelül és italul adni?'S kicsoda I(é
telkedhetik még rúla, hogy az Oltári-szentségben Krisztus Jézus'
valóságos tesle és vére jelen van?

Hogyan kell azt érteni: "ki az én testemet eszi, és véremet iszsza,
az bennem marad, és én lj benne"?

E' szavak nem csak azt jelenti k, hogya' ki Krisztust mél
tán veszi magához, a' megszentelö malaszt által Krisztussal
egyesül, hanem azt is, hogy Krisztus annak, ld az Oltári-szent
ségben méltán részesül, egész testét és lelkét áthatja, 's minIegy
uj élettel tölti be; 's az ember illyképen Krisztusban marad.
Aranyssáju sz. János ezt Krisztus' összevegyülésének nevezi az
emberrel; sz. Cyrill pedig megjegysi, hogy: Krisztus minket
nem csak szerétetében részesil. hanem természetében is! O ben
nünk van, mi pedig ö benne. Leginkább ezen Krisztussali egye
sülés mlatt, de azért is, mivel ez által embertérsainkkal is egye
sülünk, mint kikkel mindnyájan azonegy kenyérböl eszünk, ne
veztetik az OItári-szenlségbelli részesülés .communio'<-nak, azaz:
közüsségnek.

Szükséges-e, hogy e' szentséget mind a' két sz.ín alatt vegyük?

Nem; mivel a' ki azt csak egy szin alatt veszi is, Krisztus'
testében és vérében részesül; mert Krisztus' eleven teste nin
csen vér nélkül. De maga Krisztus is az egy szin alatt részesü
lönek szinte örök életet ígér, mondván: ,A' ki e' kenyeret eszi,
az örökké élend' (Ján. 6, 59.).

Miért nem nyujtja az anyaszen tegyház a' hivőknek Kr;lZtUI Jé
zus' vérét bor' szine alatt is?

Mivel nem létezik isteni törvény, melly az Ollári-szentség
nek mindkét szín alatti vételét parancsolná ; sőt ellenkezőleg,
mint ez a' fönehbiekböl is kitetszik, az egy szín alatti vétel is
elegendö rá, hogy szentségileg az egész Krisztust magunkhoz
vegyük. További okok : a' visszaélések' elkerülése, minök a'
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bor' kiömlése, a' föntartás' nehéz volta, 'stb., és hogy azok' elle
nében ~ kiknek állítása szerint az Oltári-szentséget csak mindkét
szin alatt lehet valóban venni, az igaz tanítás megőriztessék, 'stb.

lIIiért mondja Krisztus: , Valamint engem küldött az élDAtya, 's en
élek az Atyám által: ugy fog az is, a' ki engem eend, általam élni' ?

Ezzel értésünkre adja, hogy valamint a' Fiu mindent az
Atyától nyer, 's ennél fogva csak az Atya által él: ugy az em
ber is, mindent a' Fiútól nyer, 's ennélfogva csak a' Fiu által él.
Valamint az Atya a' Fiúban, 's a' Fiu az Atyában marad, ez. kö
zölve isteni mivoltát (terrnészetét}, az pedig ezt fölvéve: ugy
marad Jézus is az ö testének közlése által hennünk; mi vi szont
annak élvezés e által ö benne maradván.

lIliért mondja Krisstus : ,Ez ama' kenyér, melly a' mennybDl alá
száll()tt'~

A' zsidók, mint fönebh mondottuk, Krisztustól mannát, vagy
is mennyei kenyeret kivántak, minöt atyáiknak Mózes adott, A'
helyett, hogy nekik ezt adná, saját teste- 's vérének vételére
utalja Jézus öket.mínt melly valódi, 's élö mennyeí kenyér, melly
azért szállott alá mennyhöl, hogya' világnak örök életet adjon.
Krisztus nagyon is jól nevezheli testét és vérét eledelnek; mert
valamint a' test a' természeti eledellel nem csak föntartatik, ha
nem állala erejében növekedést, és naponkint uj élvet és gyö
nyöröket nyer: ugy az Oltári-szentség által is a' lélek nemcsak
Iöntartatik, hanem uj erőben is részesül, 's az isteni dolgok iránt
naponkint ujabb örömet és vágyódást nyer. Azért lehet azt a'
mannához hasonlitani, melly előképe volt az Oltárr-ssentségnek,
's mellyröl a' Bölcseség' könyvében (16~ 20.) mondatik: "An
gyali eledellel tápláltad népedet; és fáradság nélkül készitett, 's
minden gyönyörüséggel teljes, és minden ízre alkalmas kenye
ret adtál nekik mennyböl."

B u z d u I a t. Ur Isten! milly nagy szerencse az ránk nézve,
hogy te lelkünk' eledele vagy, hogy általad élünk; hogy te, szent
ségünk' szerzője, 's örök dicsőségünk' záloga, velünk vagy. De
ezek a' mé I t ó áldozás' gyümölcsei; ez pedig irgalmasságod'
ajándéka, 's ma Ia s z t o d' milve. Ugyanazért valamint te jelen
leg mondod nékünk, hogy bennünk maradsz, ha méltán járulunk
hozzád; ugy mondjuk mi is néked: Maradj bennünk Uram! és
akkor méltán fogunk téged magunkhoz venni, 's az illy véleinek
áldását most és örökké élvezendjük.
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OKTATÁS A' LEGFÖNSÉGESEBB OLTÁRI-SZENTSÉGRÖL,

Mi az Oltári-szentség?

Azon szentség, meIlyben a' kenyér' és !JOl" színe alatt, a'
mi Urunk Krisztus Jézusnak valóságos teste és vére, igazán és
lényegileg jelen van.

Mik ezen ssinek?

A' kenyér' színe : a' fehérség, az illat, az íz, a' kerekded
alak , a' boré pedig: a' szín, íz, illat, és folyékonyság 'stb, Mi
után a' kenyér és bor az átváltoztatást szavak által Krisztus Jé
zus' teste- 's vérévé lesznek, csak ezen színek maradnak meg, 's
ezek az Oltári-szentségnek látható jelei.

Mikol' ssersette Krisztus e' szentséget?

Az utolsó vacsorán; a' mint ugyanis a'Ieczkében olvassuk,
azon éjjel, a' mellyen elárultaték, vevé az Ur Jézus a' kenyeret,
's hálákat adott, és megtöré, mondván: "Vegyétel{, és egyétek;
mert ez az én testem, melly értetek adatik. " Hasonlőképen vevé
vacsora után n' poharat is, mondván: "Ez n' pohár uj szövetség
az én véremben;" vagy mint sz. .l\'Iáténál (26, 28.) van: "Mert
ez az én vérem, az uj szövetségben, melly értelek és sokakért
kiontatik, a' bűnök' bocsánatjára."

Milly eréoe! bir e' szentség?

E' szentség minden kegyelem' forrása; mert minden meny
nyei javak és adományok' kutfejét, és minden szentség' szerzőjét,
az ur Krisztust, a' kitől származik mindazon jó és tökéletesség,
mellyel a' többi szentségek bírnak , magában foglalja. A' lélek
ezen szentség által tápláltatík, erősittetik , és az isteni dolgok
iránti kedvvel hetöltetik ; elnyeri általa kisebb hüneinek bocsá
natát, 's a' további vétkek- és rosszaktól megóvatik ; a' gonosz
példa 's a' test' kisértéseinek ellenében gyözhetlenné lesz, és
a' gonoszságnak minden mételyétöl megoltalmaztatik. E' szentség
neveli a' megszentelö malasztot, és azt, a' ki hozzá méltó n járul,
az örök élet' részesévé teszi.

Az Ol/ári-szentség' malasztdús hatásai különben olly-véget
lenül számosak, hog)' azokat ilt mind elö nem sorolhatni. Né
hányat mégis fölhozunk még, ugy, a' mint a' sz. atyák felőlük
magasztalólag szólnak. Aquinoi sz. Tamás azt mondja: hogy egy
szentség sem olly üdvös, mint ez, melly a' bűnöket kiirtja, a'
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gonosz kivánságokat elnyomja, az erényeket megszerzi , 's a'
lelket mindennemü szellemi adományoldlal fölékesiti. '8 lehet-e
ezt csudálni, miután e' szentségben magát a' kegyelmek' szerzö
jét, másoliban pedig csak hizonyos meghatározott kegyelmel\et
nyerünk? Azért mondja sz. Ambrus is: Ha sebeidet meggyógyitni
óhajtod, gyógyszereu e' szentség; ha segedelemre van SZÜllSé
ged, ez erösséged; ha nagyon szorougattatol, Isten e' szentség
ben asztalt készitett számodra azok ellen, kik téged sanyargat
nak. (Zsolt. 22, 5.) Mivel e' szentség az embert minden ördögi
incselkedés ellen megerösíti. Aranyszájú sz. Jánosként minda
zok, a' kik méltön járulnak e' szentséghez, tüzes oroszlánokként
térnek ez isteni asztaltól vissza, vagyis batrak, rendületlenek,
és állhatatosak az ördög, világ és test' minden megtámadásai
ellen. Végre sz. Bernárd: Ha valaki magát, ugymond, a' harag-,
irígység-~ fösvénység-, gyülölség-, bosszuvagy-, bujaság-, és
más efféle bűnöktől meggyözetni nem engedi, az adjon hálát az Ur'
teste- 's vérének; mert mindezt e' szentség' ereje munkálja benne.

JUilIy buzgólmak kellene tehát lennünk, hogy e' szentséget
minél gvakrubban vegyük magunkhoz! ]\'lilly egészen más ala
kot öltene magára ez által a' kereszténység I Az elsö kereszté
nyek naponkint járultak hozzá; innen erkölcsei/l' tisztasága, buz
galmuk az isteni szolgálatban, u' szent élet, földi javak" méltö
ságok' és gyönvörök' megvetése, a' kereszt- és szenvedések'
elviselésében! erű, a' legborzasztóbb kínok- és gyötrelmekhent
kitartás ; mivel ugy szólván nem ök maguk éltek, hanem Krisz
tus, ki a' naponkinti áldozás által szuntelen velök volt, élt és
türt bennök. Honnét eIlenhen a' mai keresztények' langyossága,
gyengesége, elvetemültsége 'sth., ha nem onnan, hogy olly rít
kán, és többnyire méltatlanul lépnek az Ur' asztalához? Oh vaj
ha ez nem sokára máskép lenne! Vajha a' keresztények az év'
folytában ismét gyakrnbhan gyülekeznének, a' test' és lélek' illő
előkészítése után, az Ur' asztalához, annak szent testét és vérét
igaz áhitatossággal veendők, 's ezzel az örök élet' zálogát elnye
rendök,

Miben áll az illö készület e' szentségnek vételéhez ?

A' léleknek illö elkészítése abban áll, hogy az őszinte gyó
nás által magunkat minden sulyos büntöl megtísstítsuk , 's az Ur'
asztalához alázatossággal, és azon hő kívánattal lépjünk, hogy
Krisztussal egyesülhessünk, A' test' elkészítése pedig abban áll,
hogy az Oitár i-szentség' vételét megelőző éj' 12-ik órájától éh
gyomorral legyünk.
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Milly sz.ertartásokkal ünnepeltetik e' szentség?

Nyilvános és rendszeres ünneplése a' szent mise: sőt ez a'
mellett, hogy az uj frigynel( vérnélküli áldozata, egyszersmind az
utolsó vacsora' szerzésének is rendes emlékünnepe. A' kiszol
gáltatásában elöforduló szertartások e' következők: 1) Az olLár
szolga (minister) az áldozandök' nevében a' .Confíteor--t (Gyó
nom n' mindenhatö Istennek) imádkozzn. 2) A' pap a' sz. ostyát
imádás végett fölmutatván, e' szavakat mondja : "Ime az Isten'
báránya, ki elveszi a' világ' hiineit,"'s azután háromszor: "Ul'alll!
nem vagyok méltö, hogy hajlékomba jöjj; hanem csak egy szó
val mondjad, és meggyógyul az én lelkem." 3) A' pap minden
áldozónak szájába nyujtja a' sz. ostyát, 's keresztjelt képezve,
mondja j "A' mi Urunk Jézus Kriszlusnak teste örizze meg lel
kedet az örök életre. Amen." Ha az áldozás nem a' mise alatt
történik, akkor . 4) a' pap végül az áldoztató-kehelylyel (cibo
rium) áldást ad a' jelenlévőkre.

Az Oltári-szentség az oltárszekrényheu (tabernaculum) is
tartatik ; azért az oltár elölt mindig lámpa ég, melly örök világ
nak neveztelik : részint annak jeiéül, hogy ilt Krisztus, a' világ'
világossága van jelen j részint az e' szentség irúnti tiszteletünk'
tanusításaul ; részint pedig arra való emlékeztetésül , hogy min
den keresztény községnek szellemi világosságnak kell lennie, 's n'
szivekhöl ég felé a' tiszta szent szeretet' lángjának fellobognia.
Továbbá az Oltári-szentség gyakran az áldoztató-kehelyben,
vagy szentségmutatóban (monstrantia) imádásra tétetik ki 's kör
menetekb en körülhordoztatik. Az illy isteni tiszteleteken n' leg
nagyobb buzgósággal és áhitattal légy jelen; 's mindenkor meg
emlékezzél róla, hogy az Oltárl-szentségben Krisztus Jézus van
jelen. Mikore' szentség külön sz. menettel beteghez vitetik, ha csak
lehetséges, kövesd azt egészen odáig j mert ha az Isten' fia a'.
szegény emberek és hünösök' lakába méltóztatik jönni, miért
vonakodnál te öt oda követni ? E' követés által megadod Iste
nednek a' tartozó tiszteletet j számodra pedig nagy érdemeket
gyüjtesz; e' fölött pedig azt is rernélheled, hogya' beteg, a' kit
meglátogattál, 's a' kiért Irnádkoztál, ha Isten' szine elébe jövend,
boldog kimulásodért szinte esedezni fog Istennél.

(Az Oltári-szentség, mint áldozat, Mgyis a' sr.ent mise, és ennek
szertartásai, e' kónyv' elején mú,' bövebben tárgyalrattak.)
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OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI II. VASÁRNAPRA.

Mis e k e z d e t: "Az Ur lelt oltalmazóm;'s ö vezetett engem
a' távolba; megmentett, mert szeretett engem. (Zsolt. 17.) Sze
rétlek téged Uram! én erösségem és oltalmazóm, menedékem
és szabaditóm." Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Engedd Uram! hogya' te szent nevedet féljük mindenkor,
és szeressuk is egyszersmind: mert soha sem szünöl meg azokat
vezérleni, kiket egyszer u' te szent szerétetedben megerősítettél.

A' mi Urunk Jézus Krisztus által 'stb.

Leczke. (Sz. János' l. level. 3, 13-18.)

Szerelmesim! ne csudáljátok , ha gyülöl titeket a' világ.
Tudjuk, hogya' halálból az életbe vitettünk által: mert szerétjük
embertársainkat. A' ld embertársát nem szereti, a' halálban ma
rad. Minden, a' ki gyülöli atyjafiát, gyilkos; és tudjátok, hogy
egy gyilkosnak sincs magában maradó örök élele. Abból ismer
tük meg az Isten' szeretetét, hogy ö lelkét adta miértünk: nekünk
is lelkünket kell atyánkfiaiért adnunk. A' kinek világi javai van
nak, és atyjafiát szükölködni látja, 's bezárja szívét az elölt: mi
képen marad az Istennek szeretete abban? Fiacskáim! ne szeres
sünk szöval, hanem cselekedettel, és igazsággal.

Ma g y a r á z a t. A' jámhoroknak nincs mit csudálniok, ha a'
világ öket gyülöli ; mert hogya' jókat a' gonoszok gyülölík, és
üldözik, az nem ujság. De a' jámborok az illy szenvedések közt
annál könnyebben vigasztalödhatnak, mivel tudják, hogy az Isten'
kegyelme által a' bűn' halálából 's az örök kárhozatból, az igaz
ság és örök boldogság' életébe helyeztettek. Hogy pedig valaki
valóban illyen-e, azt arról ismerheini meg, ha embertársait sze
reti; mert azok, a' kik a' halálból életbe tétettek által, a' valóban
megigazultak, vagyis igazi keresztények, szeretik felebarátjokat,
's éltöket is készek érettök adni. Ellenben a' ki embertársát
nem szereti, ezzel azt mutatja ~ hogy ö még a' halál' állapotában
van; miután vagy soha sem volt még az életbe áttévs, vagy pe
dig ismét visszaesett a' biin' és kárhozat' állapotába. A' ld pedig
atyjafiát gyülöli, az gyilkos; mivel a' gyűlölség kezdete, 's haj-
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Iam a' gyilkosságra; vagyis: mert as, a' ki gyülöli atyjafiát , en
nek halálát legalább is kivánja, 's akarja ; tehát gyilkolást követ
el, ha nem is tettleg, legalább szándékában. Az illyenben termé
szetesen még kevésbbé van élet~ mint abban ~ a' ki felebarátját
nem szereti. Sz. János tehát itt a' szerétetet az örök életre ldvá
Iasztatás, vagyis az igazulás' biztos jelének nézi. Óh milly kevés
választottja, milly kevés igaz gyermeire van tehát Istennek a'
mai keresztények közt I miután olly kevés bennök a' valódi sze
retet. Hiu bókokat, a' barátság' üres bizonyitásait ~ szerétetet
szó- és nyelvvel találunk eleget; de a' tettleges, és igazi szere
tet, melly a' szükölködöt örömest segíti, 's embertársának üdve
ért életét is kész oda adni, - minö ritkaság! Vajha e' szerétet
mindig gyarapodnék köztünk; 's vajha ezzel mutatnók meg, hogy
Istent is szeretjük; mert a' ki felebarátját, a' ki] lát, nem szereti,
miképen fogja az Istent, kit nem lát, szeretni?

F o h á s z, Ur Isten! ki maga a' szeretet vagy~ adj nelrem
szerétetteljes szivet, hogy az iránladi szeretetet, a' felebarátom
iránti szeretet' müveivel bizonyitsam be, 's azt nevezetesen az
irgalmasság' cselekedeteinek, szükölködő atyámfia iránti gya
korlásával tanusitsam.

Evangeliom. (Sz. Lukács' 14, 16-24.)

Az időben monda Jézus a' farizeusoknak: Egy ember
nagy vacsorát szerzett, és sokakat meghívott; 's elküldé
szolgáját a' vacsorának óráján, megmondani a' hivatalosok
nak, hogy jönnének el, mert már mindenek elkészittettek.
De ők fejenkint kezdének mentegetődzni. Az első mondá
neki: majort vettem, és ki kell mennem, hogy azt megnéz
zem; kérlek, ments ki engem, lUásik mondá : öt iga ökröt
vettem, 's azokat megjártatni megyek; kérlek téged, ments
ki engem, Más mondá : feleséget vettem, és azért nem
mehetek. És visszatérvén a' szolga, megmondá ezeket
urának. Akkor megharagudváu a' cselédes atya, mondá
szolgájának: menj ki hamar a' város' utczáira és szorosaira,
'5 vezesd ide bé a' szegényeket és erőtleneket, 's a' vako
kat és sántákat. 'S jelentést tőn a' szolga: Uram! ugy lett,
a' mint parancsoltad, és még hely van. És monda az ur a'
szolgának: Eredj ki az utakra és ösvényekre, 's kénysze-
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ritsd bejönni, hogy megteljék házam. Mondom pedig nek
tek, hogy senki ama' hivatalos férfiak közül meg nem ízleli
az én vacsorámat.

llW kell érteni ezen flacsora alatt?

Legközelebb Krisztus' egyháziit ; az egyház pedig ezen ha
sonlatosságot sz. Gergelylyel az Oltári-szentségre, 's az örök
boldogságra alkalmazzu. Ezekre is sokan hivatvák, kik a' meg
hivást megvetik ; 's kik épen azért nem is részesülnek a' vacso
rában; azaz: Krisztussal, az élet' kutfej ével nem egyesülnek, 's
igy az örök boldogságban semmi részt sem fognak venni.

Jú azon ember, ki a' eaesorát késziti ?

Krisztus, az Isten-ember; ki valamint egyházát üdvössé
günkre alapítá, 's az ö szent teste- 's vérének vacsoráját adta:
ugy az ö kínszenvedése és halála által minekünk a' mennyei
boldogságót is megnyerte; 's arra előbb ugyan a' próféták által,
kik ölet és isteni országút előrehirdették, azután pedig nz apos
tolok által meghívott, 's azoknak utödjai, a' püspökök és fölszen
telt papok állal, még most is hiv bennünket.

Kik azok, a' kik legelőbb hivattak ?

A' zsidók kiknek a' Messiás, és az ö isteni országa a' profé
ták állal régen megjövendöltetett.

lJIit jelentenek a' mentegetödzések, mellyeket a' hivatalosok föl

hoznak?

Legközelebb azon okokat jelentik, mellyek a' zsidókat gá
tolták benne, hogy keresztényekké legyenek; de lehet azokat
amaz indltóokokrol is venni, mellyeknél fogva némellyek a' pe
nitenczia-; Oltán-szentség- és mennyeí örömekre való meghi
vást el nem fogadják,

Kik asok, a' "ik mentegetödztek ?

Az alatt, n' ki mondá : .majort vettem, és ld kell mennem,
hogy azt megnézzem", a' uagyravágyö és fösvény világfiak ér
telnek, kik szünlelen csak arra törekesznek, hogy nagyravágyá
sukat és péuzszcmjukat ujabb birtokok- és kincsekkal elégítsék
ld, 's azért a' mennyei boldogsággal nem sokat törödnek. Az, ld
öt iga ökröt vclt , 's azokat megjárIaIni akarta , azon testi, és
szüntelen világinkkal foglalkozó embereket jelenti, kik az ideig
lenes dolgok- és gondokkal annyira tulterhelik magukat, hogy
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nem marad idejek, a' mennyei javaleért és üdvösségökért is
tenni valamit; miulán még a' vasáe- és ünnepnapokat is világi
ügyekre forditják. Az alatt végül, a' Ici mondá: ,feleséget vet
tem, és azért nem mehetek", értetnek a' buja, testies, éi fajtalan
emberek, a' kik bujálkodásaik által a' szellemi 's mennyei örö
mek' élvezetére teljesen képtelenekké váltak, Mivel az embe
relmek ezen három neme vonakodott a' mennyei vacsorára meg
jelenni, 's igy arra magát méltatlanná tette, az Isten ezek' kizá
rásával másokat hivatott meg.

Kik azon mások, azon szegények és bénák "stb" kik az előbbiek
után hioattal: meg?

Ezek alatt legközelebb, a' gögös, fösvény és buja farizeu
sok és irástudók' ellenében, az alázatos és tanulékony zsidók, a'
nyi!vános bűnösök és bűnösnők értetnek ; tovább a' szamaritánu
sole és pogányok is; kik , miután a' zsidók mindenféle ürügyek
alatt az üdvösséget Krisztustöl elfogadni nem akarták, Krlsztus'
országába, vagyis az egyhúzbn fölvételtek.

lilit tanulunk ebből?

Azt, hogya' g őgös, fösvény, és nagyon is világias és testi
emberek, akik Krisztus' szolgái által szüntelen hivatnak az Oltá
ri-szentség és örök élet' elvételére, de a' hivatást megvetik, a'
mennyországból ld fognak záratni; mig ellenben Isten a' sze
gény, nyomorult, egyszerü 's alázatos emberelcet, a' töredelmes
bűnösöket és hűnösnőket, a' maga kegyelme és sugallatai által,
ugy szinle a' velök éreztetett viszontagságok, és a' hunből szár
mazó inség' megismertetése által betérní, 's mennyei vacsorájának
örömeiben részt venni kényszeriti. Fontold meg jól, valljon te
mellyikéhez tartozol e' két osztálynak!

B u z d u I a t. Hála neked irgalmas Jézus! hogya' te kin
szenvedésed által számomra a' mennyei örömeket megél'demel
ted. De ösztönözz is tetszésed szeriut, süt kényszerits a' te ma
lasztoddal, hogya' keresztényi erkölcsök' gyakorlása állal ma
gamat arra méltövá tegyem: nehogy talán helyemet egykor más
foglalja el.

Erkülcsí taultűs a' fajtnlansűg ellen.

,Feleséget vettem, és azért nem mehetek.' (Lukács' 14, 20.)
E' mentegetödzés ugy hangzik, mintha a' házasság a' meny

nye i örömek' vendégségébe jutást akadályozná. De ez épen nem
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ugy van; mert lehet a' házasságban is üdvözülni, ha az ember
benne tiszta és mértékletes életet él, 's átalában minden köteles
ségeit híven teljesíti. A' ld pedig tisztátalanul él, akár házasság
ban, akár azon kivül, az nem lesz örököse az Isten' országának.

'S ld ne iparkodjék szivének szüzies érzeimét és tisztaságát
megörizni? Milly boldogok a' tiszta szivüek már itt e' földön!
Öket az Isten és emberel, "egyformán szeretik ; mindenkor jó lel
kiismerettel hirnnk ; ől, ékessége- és boldogságaul szolgálnak
egész családoknak; templomai a' Szentléleknek; a' Szentlélek la
kik és uralkodik bennök : azért Istenben és az isteni dolgokban
legnngyobb gyönyörüséget lelnek, 's minden gondolataik és ér
zelmei/i, minden kivánságuk és vágyuli , minden szavuk és tet
tök szent, és Istennel, tetsző. Lehet-e ennél nagyobb boldogsá
got képzelní ? Pedig még ennél is nagyobban részesülendnek ;
mert: .boldogok a' tiszta szivüek, öli: szemlélni fogják az Istent.'
(Máté 5, 8.)

MiIly boldogtalan ellenben a' tisztátalan! A' Szentlélek nem
él és lakik ő benne többé: azt ő kiűzte a' maga templomából,
és ebbe a' tisztátalan szellemet, a' bűn' szellemét fogadá be. Az
Istenben, Údvözitöben, imádságban, az istenes gyakorlatok- és
cselekedetekben lelt öröm eltünt. A' jámbor hit, a' csendes sze
retet, a' vidám remény, a' szív' egyenessége , a' szülők iránt
való gyel'meki indulat, a' békeség, a' lélek' alázatossága, oda
van. Helyöket u' tisztátalan gondolatok, illetlen kívánságok fog
laItá 11: el; és gyalázatos élvezetek becstelenifik az egykor olly
szeplötelen testet! De ez még mind nem elég; más vétkes ki
vánságok és hajlamok is támadnak a' szivben , nevezetesen:
gyönyör- és szérakozás vágy, kérkedés és szemtelenség, tetsz
vágy és kevélység, hazugság és színeskedés , irígység, féle
lem 'stb. ~Iennyire megszentségtelenilette tehát a' tisztátalan
a' Szentlélek' templomát! E' fölölt pedig testét, melly Krisz
tus' tagja, a' bűnnek szolgálatára adja át: a' helyett, hogy
vele Istennek szolgálnn ; megfosztja azon testet méllóságától,
mellynek egykor föllámadnia kellend , és Krisztussal az ö
dicsöségében megjelenni; Iealacsonyitja önmagát: a' bűn' esz
közévé válván ; vét az egész emberiség ellen, 's ártatlan lel
kek' csábitójává lesz; sokszor hűne állal minden ideigleni ki
látás' reményétől megrosztja magát ; gyengíti lelkének erejét,
's megrontja testének egészségét; szülöi- 's hozzá tar tozóira,
sőt az egész kozségre gyalázatot és szégyent von, 's azon
veszélynek teszi ki magát, hogy mindenkor illy életet éljen,
valamig csak a' halál el nem szólítja őt az örök kárhozatra;
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mert a' bujának igen nehéz megtérni. A' Idvánság, mond a'
bölcs Siráldi (23, 22-3.), hasonlólag az égő tüzhöz, Id nem
alszik, valamíg csak nincs minden fölemésztve. Megtérés nél
kül pedig a' buja nem üdvözül; mivel a' mennyországha semmi
tisztátalan sem juthat be. Azért mondja sz. Pál is világosan (I.
Korinth. 5, 9.): hogy sem a' paráznák, sem a' bálványimádók,
sem a' házasságtörők, sem a' puhák , sem a' férflakkal fajtalan
korlök nem hirandják meunyeknek országát. Sőt inkább ama' tü
zes és kénköves mocsárban lesz helyöle (Titkos jelent. 20, 9.)
Mennyire útálja Isten a' paráznaságot, már az ó-szövetség' több
eseményeiböl kitűnik. Miért bánta meg ugyan is az Isten, hogy
az embert teremté? (I. Mózes' 6, 6.) Miért irtotta ki az egész
emberi-nemet az egy Noén és családján kivül, vizözön által?
(U. o. 6, 17.) NIiért hamvasztá el Sodoma' és Gomorrha' váro
sait tüzes kénköves esővel? (U. o. 19. r.] Mi egyébért bün
tette hirtelen halállal Her és Onan testvéreket? (U. o. 38. r.)
Mi másért irtatá ki Benjáminnak majdnem egész nemzetségét
(Birák' "20. r.), mint épen a' fajtalanság' utálatos vétke mi
att? 'S valljon mik többnyire azon országos csapások. mellyek'
okait nem tudjuk, mint a' fajtalanság' bűnének büntetései, mely
lyel a' világ meg van fertőztetve? 'S mégis, mi mindez ama'
féreghez képest, melly soha meg nem hal? I a' tüzhöz képest,
melly soha ki nem alszik? I a' kénköves tóhoz képest, mellyben
a' fajtalanok a' sátánnal és angyalaival éjjel-nappal örökké fog
nak kinlódni? I Oh ernberek , rettegjetek ezen büntöl !

Meg kell azonban jegyezni, hogy minden tisztátalan gondo
lat, kivánság, tekintet , szó 'stb. nagy bün , 's kizár' a' menny
ből; mert az,' a' ld az asszonyra buja szemmel tekint, gondoln
tában már házasságtörőv é lett (Máté 5, 28.); 's egy véteknél
sem annyira igaz, mint ennél, hogya' ki egyszer a' vétekbe
beleegyezett, mindig mélyebben sülyed ; a' kicsinységeknek vélt,
ámbátor már magukban poklot érdemlő tetteken kezdve, mindig
nagyobb és nagyobb gyalázatosságokra veternül, 's végre a' bü
nőknek olly mély örvényébe sülyed, mellyböl az Istennek rend
kivüli kegyelme nélkül ki nem szabadulhat. Azért az efféle, 's ugy
nevezett kicsinységektől is gondosan kell óvakodnunk, millyenek
például az illetlen tréfák 'stb., ha üdvösségünket a' legnagyobb
veszélynek kitenni nem akarjuk.

A' tisztaság' megőrzésének eszközei ül ezeket ajánlja a' jám
bor Sailer püspök: 1) Kerüljétek a' henyélést. A' henyélés rossz
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gondolatokat forral, '5 gonosz kivánságokat és buja képzelete
ket kelt ki. 2) Kerüljétek a' sikamlós és szivet megrontó köny
vek' olvasását. Az illy olvasmány érzelmeiteket és véreteket
Iölhevití , a' rossz felöli képzeloteket élénkiti , ldvánságaitokat
feltüzeli, sziveteket Jágyilja, munkáhozi kedveleket gyengíli ,
a' bűnt édesebbé , 's végre - nélkülözhetlenné teszi. 3) Ke
rüljetek minden mértékletlenséget az evésben és iváshan. Mivel
ez minden szenvcdélyt föllázit ; elbódilja az észt; az emberben
minden maga iránti tiszteletet elfojt; megfoszt mínden erőnktől

az erényre, 's a' legnagyobb kicsapongásokat elkerülhellenekké
teszi. A' mértékletlen a' jót, a' mellyet akart, nem cselekedheti
többé, 's a' rosszat, a' meIlyet nem akart, elköveti. 4) Kerüljétek
a' romlott, és megrontó társaságokat, Hol a' gazok' pajzánsága,
hol a' szemtelen nöszemélyek' vakmerősége otthonos, ott, az Isten'
szerolmeért, át ne lépjétek a' küszöhöt ! Ott a' halál, bün, és sátán,
ld's be járnak.5 ) Orizzétek meg szemérmességeteket. Illi a' sze
mérmességtöl megfoszt, az a' tisztaságot rabolja el tőletek. A'
szemérmesség minden fajtalanság ellen gátul szoJgáI. IG ezen
gátot lerontja, az a' fajtalanságnak ajtöt , kaput nyit. 6) Öriz
zétek meg az önmagatok iránti tisztejetet. Isten' templomai vagy
tok: a' fajtalanság lerontja azt. 7) Orizzétek meg az ártatlan és
tiszta lelkek iránti tiszteletet. Szoktassátok magatokat minden
telteiteknél arra gondolni: Valljon tehetném-e ezt egy becsüle
tes, jámbor, tisztes férfi clőlt , a' ld szeret engcm? 8) Orizzé
tek meg magatokban az Isten iránti félelmet. - ,iUili:ép véthetnék
Isten ellen"? Ez az isteni félelemnek jelszava. Az istenfélő em
berei, , épen azért, mivel az Istent félik Isten' szine előtt min
den, fajtalauságra ingerlö kisértésnek ellent állhatnak. Ki soha
sem feledi, hogy az Isten öt mindenütt látja, az nem könnyen
tesz ollyast , mit egy jámbor, bölcs harátja elölt nem tenne. 9)
Örizzétek meg magatokhan Krisztus Jézus' halálúnak élénk em
I ékezetét , ld lcgnagyobh halálkinokat állt ki, hogy az emberi
lelkeket megtisztitsa. O n' halál' keserű poharát üréli ki, hogy
engem boldogítson: és én a~. hujn kéj' méregpoharát igyam, hogy
örökre elkárhozzam ? 10) Urizzelek meg magatokban a' testnek
Iöltámadása , és az itélet felöli hitct. A' mit vetünk , azt aratan
dunk ; 's az álalános nagy aratás' nupja , a' föltámadás, és az
ítélet. A' hunösre nézve, ld testét megfertőztette , milly Írtó
zntos , milly szégyenttő , milly borzasztó Icend a' fölhímadás !
Es az itéletet: ,1Ucnjetelí li fajtalanok ! az örök tűzbe r., ld fogja
kiállhatni ? A' ld czt hiszi, annak lehetetlen vétkeznie. 11) Oriz
zétek meg szivetckct az első biintöl ~ [IZ első kivánságtól, melly



491

titeket hessennyes. :\1. elsö vétekkel a' végromlásra nagy lépés
történt. 12) Orizzélek meg magatokban az imádsághozi kedvet,
az ahhozi szeretetet , és a' benne helyezett bizodalmat. Mondjá
tok Pállal: Mindent , mindent, a' mit csal, tennem kell, egyedül
az által tehetem, a' ld engem erősit. J{i nem az imádságban ke
res eröt a' gyözedelemre, az a' fajtalanságtél bizonyosan meg
gyözetik. - l\'Iég más, a' tisztaság' megörzésére szolgáló esz
közök , a' kövelkezök : l) Gyakori és buzgó imádság. 2) Szor
galmás tisztelése és segilségül hivása a' boldogságos, és minden
kor szeplötelen szüz Múriának, ld az ártatlanság' kedvelöje 's
oltalmazója, és más szenteknek , kik a' tisztaság' erénye által
kitűntek, 3) Az e' bünböl származó rosszak' megfontolása, mi
nök : a' becsületnek , jó névnek, egészségnek elvesztése, 'stb.
4) A' szemel,' fékezése , mellyeken át mennek be többnyire a'
kisértések és a' halál. 5) A' tisztátalan gondolatnak gyors eltá
volitása. Végül: 6) a' bünbánat- és Oltári-szentséghez való gya
kori járulás; hogy itt a' gyóntató atya' intései, 's az isteni ma
laszt által a' fajtalanság' bűnének elkerülésére mindenkor ujra
megerösíttessünk, és felbuzdíttassunk. Ezen eszközöket azok is
használhatják, kik a' fajtalanság' bünét már elkövették, hogy
attól jövendöre megőriztessenek. De milIy kevesen élnek azok
kal rendszerint I Oh ti tiszta Ielke li: ! éljetek tehát ti velök an
nál szorgalmasabhan , hogy általuk ártatlanságotokat megöriz
zétek, 's ezt egykor a' tulvilágra is átvihessétek !

Egyházi könrörgés önmegtartóztatásért.

l\'Ielegitsd át Ur Isten! a' Szentlélek' tüzével szivünhet és
veséinket , hogy neked szeplőtelen testtel szolgáljunk, és szi
vünk' tisztaságával tetszésedet megnyerjük. A' mi Urunk Jézus
Krisztus által 'stb.

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI III. VASÁRNAPRA.

A' misekezdethen imádkozzad a' pappal bizodalmas és t/:l
redelmes szivvel Istenhez : "Tcllints rárn, és könyörülj rajtam
Ur Isten! mert én elhagyatott és szegény vagyok. Hozzád eme
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lern föl Uram! az én lelkemet. Istenem! te benned bizom; ne
szégyenüljek meg". (Zsolt. 24.) Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyö.'gésr.

Ur Isten! a' te hénned hizők' oltalmazója, ld nélkül semmi
sem állandó, semmi sem szent: sokasüsd meg irántunk irgal
masságodat, hogya' te vezérlésed és oltalmad alatt a' mulandó
javakkal akkép éljünk, miszerint az örökkévalokat cl ne veszít
sük. A' mi Urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Leczke. (Sz. Péter' I. lcoel. 5, 6- i 1.)

Szcrelmesim! alázzátok meg magatokat az Istennek hatal
mas karja alatt, hogy titeket a' látogatás' idején fölmagasztaljon.
Minden aggodalmaitok közt ö benne helyezzétek bizodalmato
kat, mivel ö neki gondja van rátok. Józanok legyetek, és vi
gyázzatok; mert 8' ti ellenségtek, az ördög, mint ordító orosz
lán körüljár, keresvén, a' kit elnyeljen : Idnek álljatok ellent
rendületlen hittel; tudván, hogy ugyanazt szerivedik minden ke
resztény gyülckezetok , mellyek e' világon vannak. A' minden
kegyelemnek Istene pedig, a' ld minket örökkévaló dicsőségére

meghivott a' lírisztus Jézusban, ö maga fog titeket , a' kik egy
kissé ssenvedtek , tökéletesekké tenni, megerősíteni és szilár
ditni, Ö neki dicsöség és uraság örökön örökké. Amen.

lU a g y a r á z a t. Sz. Péter ilt a' keresztényeket inti, hogy
az Isten' hatalmas kezének vessék magukat alá, 's ez okért
a' szenvedéseket is, mellyek öket érik, viseljék béketürés
sel , 's hagyják egész sorsukat hizudalomteljesen reá: ugy az
Isten őket a' látogutás' idején Cazaz: Krlsztus' másodszori
eljövetelekor, vagyis az ítéletkor,") föl fogja magusztalni ; mi
vel ő a' kevélyeknek ellentáll, az alázatosokat pedig kegyel
mébe fogadja. E' fölött javasolja nekik az apostol, hogy az
ördög' incselkedései ellen, ld nz ernbereket elcsábítani szünte
len igyokszlk , és leginkább n' szenvedésel{ben keres alkalmat,
mellynél fogva öket az isteni gondviselés elleni zúgolódásra, és
Istentül való elszakadásra birja, folytonos józanság- és éber
séggel fegyverkezzenek föl; valamint a' katona n' harczmezőn
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míndenkor ébren van, nehogy az ellenségtöl véletlenül megtá
madtassék, és elfogassék, vagy megölessék ; hanem annak meg
támadásait vitézül visszaverhesse. N~ is gondolják , mintha csak
ök szenvednének ; hanem inkább tudják meg, miszerint ember
társaikat is, legyenek bárhol a' világon, szint' eme' szenvedések
érik. Ez által is indittassanak úllhatntosságra ; hogy az Urtól
erőt nyerjenek a' kitartásra, 's a' rendithetlen alapon, lírisz
tus Jézuson, fölépülhessenek. Ebböl tanuljuk, hogya' ld egykor
föl akar magasztaltalni , annak meg kell most magát az Isten'
hatalmas keze alatt aláztlia , 's a' mennyböl küldölt mindennémü
keserüségeket, hit- és bizodalomteljes szivvel fogadnia; továbbá,
hogy az ördög mindíg kerülget minket , hogy megejtsen , de
Isten' segitségével az embertől mindig legyőzethetik : föleg ha
az erre szolgáló fö eszközükct , a' józanságot, éberséget, és
imádságot szorgalmasan használja ; 's végre, hogy az Isten min
ket a' rövid szenvedés után, örök dicsöségére hivott meg, Kell-e
több, hogy Istenben való hit- és bizodalomra, Istennek szerete
tére, béketürésre és állhatatosságra gerjedjünk ?

Erkölcsi tauirás az íszűkosség ellen.

,J ó z a n o k I e g ye t e k , é s v i g Yú z z a t o kr.! (Sz, Péter'

I. level. 5, S~ )

A' józanságot, és vigyázatot akképen ajánlja sz, Péter,
mint szükséges eszközöket a' pokolheli kisértő' megtámadásai
ellen, ld éjjel-nappal az orditó oroszlánként körüljár, keres
ve, kit nyeljen el. Jaj tehát azoknak , a' kiket iszákosságuk-,
és vigyáztalanságuknál fogva védtelen állapotban talál; mert
ezek dühös fogait bizonyára ld nem kerülendik A' részeg és
álmos katona bizonyos zsákmánya ellenségének: szintigy fog
kétségtelenül minden kisértések által legyözetni, 's minden neki
vetet! törbe kerülni azon keresztény is, ki az iszákosság által
térteime' világát kioltotta, 's nem gondolva lelki üdvével, mint
egy folytonos álomkórságban él. Azért int minket az Udvözitö is
(Máté 26, 41.), hogy ébren legyünk és imádkozzunk, nehogy
kísértetbe essünk; 's midön a' halál- és itéletbent véletlen eljö
vetele felöl szól (1\Iáté 24. Lukács 21. r.), hozzá teszi, hogy le
gyünk ébren , és óvakodjunk sziveinket a' méctéktelen étel és
ital állal megterhelni ; nehogy a' halál , mint éjjel a' tolvaj,
egészen várntlnnul és készületlen ránk. .
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lUi lesz annakokáért azokböl, 's minek kell velök történni,
kik iszákossúguk miatt mintegy folytonos éjben élnek , és sza
kadatlan bűnálomban hevernek! Mint fogják magukat érezni, ha
ez álomból a' halál által hirtelen fölriasztatnak, és számtalan,
nem is tudott vétekkel lerhelten , nz Isten' ítélőszéke előtt ta
lálják magukat! Mert ld számithatja fel n' vétkeket, mellyek ré
szegség közben, és miatta elkövettetnek ? mellyeket azonban a'
részegesek közönség esen menthető csekélységeknek, vagy mi
vel ök azt, a' mit részeg fővel cselekedtek, mint mondani szok
ták, nem tudták, bűnnek scm tartanak.

pe valljon ugy fog-e az isteni biró is egykor ítélni, mint
ök? O sem fog-e bennök hünt találni? A' részegségökben elkö
vetett undok tetteket és okozott botranyokat büntetlenül fogja-e
hagyni? Valljon ö, ld minden hiába való szóról szigoru számot
fog kérni, annyi gyalásatos, becsületsértő, lstenkáromló 'stb. be
széd, annyi hasztalanul eltöltött idő, annyi elvesztegetett pénz, az
isteni szolgálat, gyermekek' nevelése, és házi ügyel,' elhanya
golása, és számtalan más hünök miatt nem fog-e számot kér
ni? . .. Menthetik-e majd vele magukat ~ hogy nem tudták,
mit cselekedtek részegségökben , hogy HZ mind csupa könnyel
müségböl , vagy tréfából történt; vngy hogy olly gyenge ter
mészettel hirtak , mellynek minden csekélység megártott ? , ..
Nem fogják-e inkább c' menlcgelödzések vádolni öket? miután
épen azért érdemlenek büntetést ~ mivel többet iliaI!. ~ mintsem
természelök elbirt: 's ez által megfosztattak eszök' használalá
től, u' barmokhoz lettek hasonlókká, 's n' részegségükben elkö
velett minden bűnökre okot, önkény t és szabadon adtak ?

Mi vár tehát rájok? , .. l\ii egyéb annál, mi ama' dobzódó
dúsgazdaggal történt, ld feslettségeért a' pokolba temettetett ?
(Lukács' 16, 22.) Igenis, ez helye 's osztályrésze a' korhe
lyeknek t Hiába fognak itt egyetlen csepp vizér t is epedni, hogy
nyelvöket fölfrisitsék ; HI öket annyi kín- és gyötrelemmel itat
ják, n' mennyi kéjt és gyönyörüséget a' világon élvezlek. (Titk,
jel. 18, 7.) lit az Isten' haragjának poharát egész a' fenékig
kényszerülendnek kiürilni; valamint ök egykor másokat az iszá
kosságra kényszeritettek. Ezt várhatják, és nem mási; mert sz.
Pál világosan mondja , hogy n' részegesek Isten' országába nem
jutnak. (I. Korinth. 6, 10.) Tehát vagy a' mennyországról, vagy
pedig a' dobzddásröl le kell mondaniok.
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De milly nehéz, milly ritka egy részeges embernek igazi
megtérése! Talán előbb veti le a' szerecsen feketeségét, mint a'
korhely részegeskedési gonosz szokását. IUár pedig n' Id a' bün
ben megátalkodik , az el fog kárhozni, Ez mindenkít elrettent
hetne az iszákosság' bünétűl ; ld pedig ez által sem relten visz
sza, az tekintse ezen bünnek illetlen 's gyalázatos voltát, és ár
talmasságát : ez talán alkalmasabb lesz rá nézve, hogy benne e'
bün iránt utálatot gerjeszszen.

l\'lilly illetlen az, hogy egy értelmes , és n' mennyei örö
mekre teremtett ember' eszét, melly öt Isten' képéhez teszi ha
sonlóvá, HZ italunni mértéklellenség által mintegy megfulaszt
ja, 's magát az olitalan állathoz teszi hasonlóvá, süt ennél
is alább sülyeszti. Mel't mellyik állat, legyen az ökör, vagy
szamár, - hagyja magát arra hirntni , hogy bár csak egy
cseppel is tobhet igyék, mint mennyi szemjának eloltására
szükséges ? Nem oktainnabbak és gonoszabbak-e tehát sokkal
[t' részegesek, kiált föl aranyszűju sz. János, mint ezen álla
lok? Még pedig nem csupán mértékletlenség ök, hanem un
dorító külsejek, undok beszéden, és tetteik miatt is, mellyeket
részegségökbeu elkövetnek. Milly rútul feküdt Noe meztelenül,
írnbátor ünvétke nélkül részegedett meg, sátoráhan : a' szemte
en Cham' gunytál'gyálll? (I. Móz. 9, 21.) A' régi romaiak, hogy
gyermekeik elült nz Iszákosságot utálatossá tegyéli, valamelly
rabszolgűjoknt részegitették le, hogy ezen mutassak meg nekik
l' részeg ember' utálatos voltát és gyalázatos tetteit, 's igy öket
IZ iszákosság iránt undorral töltsék el! ... Ezenkivül az iszákos
iág szülője ll' czivakodás- és veszekedésrel vagynak, az öldök
ésnek és gyilkolásnak, különösen pedig a' Ieslettségnek, (Efez.
), 18.) 's minden fajtalausági vétkeimeli ajtót, liaput nyit. Ezt jól
egyezzék meg maguknak az istenfélő szüzek, kik tisztaságukat
negőrizni akarják ; 's ez oliért gondosan kerüljenek minden al
ralmat, a' hol részegekkel találkozhatnának. Mert az efféle ösz
:zejö,:vetelel[nél ártatlanságukat n' legnagyobb veszélynek teszik
li! Orizkedjenek egyszersmind részeges emberhez menni férj
iez: mert ez által nem csak temérdek ideiglenes bajt, sok szen
redést és bút vonnak fejökre , hanem gyermekeikkel együtt,
nellyekkel az Isten őket netalán megáldandja, azon veszélynek
eszik ld magukut, hogy elvetemült részegei, gyanánt örökre
dkárhozzanalL

Az utolső , mi mindenkit elrettenthet az iszákosságtól, an
lak ártalinus volta. Ez a' lelket és testet megöli. Sokat, szám-
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talan sokat ölt meg a' részegség; (Sirákfi 37 ~ 34.) és még
többnek rontá meg egészségét. "Kinek van baja? Ki' atyjának
van baja? Ki veszekedö? Ki esik a' verembe? Kinek vannak
ok nélkül sebei? Kinek borúsak szemei? Nem azolmak-e ~ Idlt
a' bor mellett mulatoznak , 's azon vannak, hogy poharakat ürít
senek?" (Példab. 23~ 29. 30.) Ez igazságot mindennapi pél
dáli: hizonyitják ; 's a' nyomorult, számtalan bajole- és gyarlóság
gal teljes öregségök a' részegeseknek, eléggé tanuskodik ezen
bünnek ártalmasságáról.

Evangeliom. (Sz. Lukács' 15, 1-10.)

Az időben közelgetnek vala Jézushoz a' publikánusok,
és hünösök , hogy hallgatnák őtet. És zúgolódának a'
farizeusok és irástudók, mondván: Ez a' bűnösöket befo
gadja ~ és velök eszik. És e' példabeszédet mondá nekik:
Kicsoda az ember közületek , a' Idnek száz juha van; és ha
egyet elveszt közülök. nem hagyja-e el a' kilenczven kilen
czet a' pusztában, és az után megy, a' melly elveszett: vala
mig azt meg nem találja? 'S miután megtalálta, örvendezve
vállaira teszi, 's haza menvén, egybehivja baráLit és szorn
szédait, mondván nekik: örvendezzetek velem, mert meg
találtam az én juhomat, ll' mel\y elveszett vala. Mondom
nektek, hogy ekképen nagyobb öröm lesz mennyben egy
megtért bünösön , hogy sem kilenczven kilencz igazakon,
a' kiknek nincs szükségök a' bűnbánatra. Vagy a' melly
asszonynak tíz garasa lévén, ha elveszt egy garasI, nem
gyujt-e gyertyát, és kisöpri házát, és szorgalmatosan ke
resi, valamig föl nem találja? 'S mikor megtalálta, egybe
hivja barátnélt, mondván: örvendezzetek velem, mert meg
találtam a' garast, a' mellyet elvesztettem. Szintilly öröm
lesz, mondom nektek, az Isten' angyalai előtt is, egy meg
tért bünös fölött.

Ali inditá a' bünösöket arra I hogy Krisztushoz küzelitsenek ?

Azon kegyesség és szeretetteli jóság, mellnel a' megtérő
hunösöket fogadta; - Közelits te is bánatos szivvel az Urhoz,
és légy bizonyo, róla, hogy habár legnagyobb bűnös volnál is,
kegyesen fogsz általa fogadtatni, 's töle kegyelmet és bocsána
tot nyerni.
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Miért zúgolódtak a' [arizeusok?

A' farizeusok sokkal jobbaknak tartották magukat más em
bereknél; kerültékmindazok' társaságát, a' kik mint bünösök is
mertettek, vagy illyenekül tartattak ; 's másoktől is azt ktván
ták, hogy hasonlót tegyenek. Mivel tehát Jézus, ellenkezöleg ,
a' töredelmes bűnösüket kegyesen fogadta, 's hogy megtérésa
ket annál könnyebben eszközölhesse , még velök evett is: a'
farizeusok zúgolódtak Jézus ellen, és ez oliért profétánuk scm
akarák elismerni. - "A' valódi igazságosság, mond sz. Ger
gely, megkönyörül a' bünösökön , ellenben a' hamis és ál-igaz
ságosság haragszik reájok." Szeresd a' bünösök iránt olly ke
gyes Jézust, és légy te is irántuk olly kegyes és részvétteljes;
és ha nem tehetsz egyebet megtérésökre , legalább imádkozzál
szorgalmasan értök.

Mit akar Jézus a" elveszett juh, és oleessett garas felőli hason
lattal mondani?

Ezzel azt akarja mondani, hogy ö szintolly gondosan ke
resi, vagyis kivánja megtéríteni a' törvényeinek utjától eltévedt
embereket, azaz: a' bűnösöket, valamint az, a' Idnek száz juha
van, és elveszt közülök egyet, jár az elveszett után, valamíg azt
ismét föl nem találja; 's valamint azasszony is, a' ki egy garast el
vesztett, nem nyugszik, valamíg azt ismét föl nem lelte. Bárcsak
minden eltévedt juhok is eme' jó pásztor által magukat megtalál
tatni engednék! De oh! milly sokan kikerülik ölet, mintha csak
ellenségük vaJna. 1Uilly sokan futnak eJöle a' legnagyobb siet
séggel, mihelyt hivja őket; vagy pedig füleiket mintegy hedug
ják, hogy ne kelljen szavát hnllaníok, 's hogy intései által nem
zavartatva , megmaradhassanak tovább is a' bün és romlottság'
veszedelmes és kárhozatos legelöjén ! Bárcsak mielöbb megtér
nének; bárcsak minden emberek ne csalt örömest hagynák ma
gultat a' jó pásztor, az ur Jézus állal megtaláltatni, hanem ma
guk is olly buzgón keresnék öt fel az égben, mint ö keresi öket
a' földön!

Jllit tanulunk abból, hogya' pásztor a' megtalúlt juhot {ülDeszi
"állá ra 'stb.?

Abból, hogya' pásztor a' megtaláIt juhot nem kinozza, 's
nem kergeti öt vissza a' nyájhoz, hanem rajta megkönyörülvén,
fölveszi vállára, 's igy öt a' visszatérés' fáradalmaitól megld-
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méli ~ Űdvözitönk' szerétetének nagyságát ismerjük meg: ld nem
csak emherré lett, hogy azt, u' mi elveszett, fölkerese ; hanem
a' megtaláltnak, vagyis a' töredelmes hünüsnek, nem csak sem
mi szernrehúnyást nem tesz ~ hanem öt inkább örömtelve veszi
vállaira, 's viszi az ö mennyei Atyjának aklába vissza, azaz:
malasztjával a' töredelmesség' utját megkönnyiti neki és meg
édesíti. Hordozzuk mi is ~ és dicsőítsük Istent a' mi testünkben;
valamint ő hordoz vállain minket. Ugy hordozzuk pedig az Is
tent magunkban ~ ha magunkban semmi hünt sem szenvedünk
meg.

ltliél't t'an a' mennyben nagyobb öröm egy töredelmes bUnösön,
mitü a' kilencsoen liilencz igazak fölött?

E' gondolat emberi módon van kifejezve, Az ember tudniI
IiII: elveszett és régóta keresett jószága fölött ~ midön azt meg
leli, nagyobb örömet ércz.. mint a' fölött, mit mindenkor bé
kéhen és veszély nél/iül birt. JlJilwr az elveszettet fölleljük ~
mond aranybeszédű szent Péter, mindenkor a' legnagyobb örö
met érezzük ~ 's kedvesebb előttünk az elveszettnek föltalálá
sa, mint a' megörzöltnek úllandó birása. Ezt az Istenre alkal
mazva ~ csak azon nagy tetszést kell főleg kiemelni, mellyet az
Ur és az ö harútjai és szomszédai , vagyis az ungvalók és szen
tek a' hunös' megtér ése fölött éreznek.

II u z II u I a t. Oh Uram! valljon mi hasznod van a' bű
nös' megtéréséhűl ~ hogy olly igen örvendezel rajta? Egy sze
gény ember' boldogsága tiedet nem növelheti. De te szeretsz
eng em, és szomorkodál, elvesztvén engem. Azért örülsz annyiral
ha hozzád visszatérek Istenem! lehetséges-e, hogy én tégedet
ismerve, vétkezni mégis ne szüujem ? l

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI IV. VASÁRNAPRA.

Istenben vetett legnagyobb bizodalommal mondd el u' pap
pal a' misekezdet-hen (26-ik zsolt.}: ~~Az Ur az én vi
lágosságom és üdvösségem; kitö! féljek? Az Ur életem' oltal
mazója; ld elölt reszkessek ? Ellenségrim , a' kik engem Id-
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noznak, meggyengittettek , és földre hulltak. Ha egész tábor
támad is ellenem, az én szivem nem fél.l, l, Dicsöség az Atyá
nak , 'stb.

Az egyház' könyürgése.

Kérünk téged Uram! hogy mind n' világ' forgása kormány
zásod alatt. üdvösségünk- és békeségünkre legyen intézve, mind
a' te egyházad háboritatlan ájtatosságban örvendheesen. A' mi
Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke, (Sz. Pálnak Rom. irt level. 8, 18 - 23.)

Atyámfiai! azt állitom , hogy nem méltök c' mostani időnek

szenvedései a' következendő dicsőségre, melly kijelentetik ben
nünk. l\livel a' teremtett állat' várakozása , az Isten' fiainak
megjelenését várju. }Icrt hiusiig alá vettetett n' teremlett állat,
nem akarva , hanem azért, a' Id őt alávetette a' reménységben.
Mert mngn a' teremtett állat is megsznbndiltatik a' rumlandú
ság' szolgálotákil, az Isten fiai' dicsőségének szabadságáru. ~Iivcl

tudjuli , hogy minden teremtett állat fohúszkodlk és vajudik
mindeddig. Nem csal, ő pedig, hanem mi magunk is, ldli n'
lélek' zsengéjét vettük: mi is fohászkodunk magunliban , az Is
ten' fogadott fiuságát várvu testünknek , a' mi Urunk Krlsztus
Jézusblln.

Nincs jobb vigasz a' kereszt és szenvedések közt, nincs
hathatosb erősilés az erényes és jámbor élet' terheinek vise
lésére, azon gondolatnál , hogya' világ' minden szenvedései
sem hasonlíthatök össze a' mennyek' dicsőségével; és hogy
csekély, mulékony szenvedésünkkel ez életben, fölötte nagy
boldogságra tehetünk szert a' másikban. (II. Korinth. 4, 17.)
Azért mondja a' tisztes Beda (Serm. 18. de Sanct.) : "Habár
egy ideig a' pokol' kinjait kellene is kiáll nunk, még sem kel
lene azt elviselhetetlennek tartanunk , ha általa megérdemel
hetnők , hogy Krisztust az ö dicsőségéhen láthassuk, és szent
jeivel egyesülhessünk."

F o h á s z. Oh Uram! mikor szabadulunk meg bűnös tes
tünk' bílincseitűl : hogy ama' kímondhutlnn dicsöségheu része-
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sülhessünk, mellyet gyermekeidnek készitettél , és melly min
den más teremtményeidre kiárad ? Ri képes elég forrón vá
gyódni ezen dicső szabadság után, és azt keresni ; melly
minket nagy inség- és számos kisértésektől fog megszaba
dítni? Do mi ezt nem teszszük; mert még igen földies ér
zésüek vagyunk, és mert testünket nem mint ellenségünket,
hanem mint jó barátunkat tekintjük, a' Idhez egész gyöngéd
séggel vonzódunk, a' kit ápolunk, és a' kitöI mit sem tagad
halunk meg, Engedd ur lsten! inségünk' sulyját éreznünk ; 's
indittassunk ez állal arru , hogy az attöli megszabadulás után
szivböl sovárogjunk.

Evangetíum. (Sz. Lukács' 5, 1-- i 1.)

Az időben, mikor a' sokaság Jézushoz tolakodnék ,
hogy az lsten' igéjét hallgatná, ö a' Genezareth' tava mel
lett állott. És láta két hajót a' tó mellett állni: a' halászok
pedig kiszálltak vala, és hálóikat mcstak. Bemenvén pedig
egyik hajóba, melly Simone vala, kéré öl, hogya' földtől egy
kissé beljebb vinné. 'S leülvén, a' hajócskából tanítja vala a'
sokaságot. NJiulán pedig szólani megszünt, monda Simonnak:
Vidd a' mélyre, és vessétek ld halótokat a' fogásra. És fe
lelvén Simon, monda neki: 3Iester! egész éjszaka mun
kalkodvan, semmit sem fogtunk; hanem a' le szavadra ki
vetem a' hálót. É5 ezt megtévén, a' halaknak bőséges so
kaságát rekeszték be, ugy hogy szakadozik vala hálójok. És
intének tarsaíknak , kik a' másik hajóban voltak, hogy jön
nének el és segítenék öket. És eljövének, és megtölték
mind a' két hajócskát, ugy hogy csak nem elmerülnének.
Ezt lálván Simon Péter, Jézus' lérdeihez borula, mondván:
Uram! menj ki hajómból, mert bünös ember vagyok: mivel
álmélkodás fogta el őtet, és m.ndazokat, a' kik a' halak' fo
gásán vele voltak, mellyeket fogtak; hasonlóképen pedig
Zebedeus' fiait, Jakabot és Jánost, kik Simon' társai voltak.
Es monda Jézus Simonnak: Ne félj! ezentul már embere
ket fogsz fogni. És földre vonván hajójokat. elhagyák min
denöket. és követék öiet,
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Mit tanulunk a' néptől, melly lirisztushos tolakodék , hogy az
Isten' igéjét hallgatná?

Hogy nekünk is szinte nagy buzgósággal IwH Isten' igéjét
hallgatnunk , mivel az ember ez által Telkének élelet szerez
(lHálé 4, 4,), és üdvösséget.

lIIiért tanitott Kriszlus Péter' hajójából ?

Hajóhól hihetőleg azért tanított, hogya' ló' partján álló
nép öt fobban hallhassa. E' végre Péter' hajóját azon oknál fog
va választá, hogy ez által kijelentse, mikép őt csak a z o n egy
házban találhalni föl, mellyuek Iönökeül Pétert tette (Ján, 21,
15,)~ és melly itt Péter' hajója által ábrázoltatik; 's hogy en
nél fogva az emberek a' keresztény hitnek igaz és tiszta taní
tását, a' valódi szcntségeket ,és ignzi pásztori hivatalt csali ezen
cgyházban találhatják föl. Arnbátor elejétől fogva sok zivatar
és üldözés támadt eme' hajúcska , vagyis az igaz egyház ellen,
's fog ezentul is támadni: az azért még sem fog soha, Iírisztus'
igérete szerint, (~Jál, 16, 18.) elsülyedni.

Tanit-e még Erisztus tuost is ezen hajócskából?

Igenis; és pedig a' maga helytartója ~ a' pápa, tovább a
püspökök és hitszónokok, mint segédek állal, a' kikről (Lul{ács'
10, 16,) azt mondja . "Ki titeket hallgat, engem hallgat."; Azért
mondja ezt is: ,~Én veletek vagyok a' világ' végezetéig.";

lIIiért nem fogtak (t' halászok éjjel semmit, azután pedig olly
sokat?

~Iivel éjjel önszántukból halásztuk , azután pedig Krisztus'
parancsára veték ld hálójókat. Tanuljuk ebből, hogy míndnz,
a' mit csupán emberi 's természetes indokoknál fogva teszünk,
például, hogy az emberelmeli tessünk, és a' Szentlélek' ösztönö
zése nélkül, szóval Isten nélkül cselekszünk, az, bármilly jó le
gyen 'is magában, nekünk semmi érdemet sem szerzend, 's oz ég
azt nem fogja megjutalmazni. Dc ha mint Péter, nem csali azt
fogjuk lenni, mit Jézus parancsolt, hanem egyszel'smind a z on
oknál fogva, mivel ő pnrancsoltn : ugy az Isten meg fogja telte
inket áldani. Ha minden aggodalom nélkül , az Isten' nevében
helyezett bizodalommal, vngy Isten' nevében, és jó szándékkal
dolgozunk, ugy nem fogju megengedni, hogy fáradozásunk si
kere llen légyen , 's ha ininket néha feledni látszik is, ezt csali
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nzért teszi, hogya' más világon annál bővebb jutalmat adjon.
Ha az Isten már e' földön megáldja fáradozásinkat, abban ne
büszkélkedjünk , hanem mintPéter, dicsérjük az Urat; bontakoz
zunk rnindinkáhh ld n' föld és ennek javai iránt viseltető sze
retelhűl, 's egyedül csak az Istenhez ragaszkodjunk. Igy azután
mindenkor ujabb áldásaiban részesülendünk.

lilit kell a' !láló és halfogás alatt érteni ]

Az cvangeliomi tunitmányt, 's annak hirdetését; valamint
ugyanis a' hálóval a' halak megfogatnak, ugy nyeretnek meg a'
keresztény tanitmány által is az embereli az Isten' országának.

lilit tanulunk abból, hogya' halászok olly készek coltal: a' há
lót még egyszer kivetni?

Tanuljuk belőle, hog"y nem kell csüggednünk , ha fára
dozásink' sikerét nem látjuk azonnal; hanem inkább kezd
jük illyenkor az Isten' nevében törekedésünket ujra: 's igy
azután blzonyosak lehetünk áldásáről. Ezt föllép a' hitszóno
kok, tauítók , szülök 'stb. jegyezzék meg; hogy ne resteljék
hálójollat kivetni , vagyis alárendeltjeiket tanitani , inteni, és
megfeddeni. még akkor sem, ha ezek szavukra figyelni 's
magullat ahhoz tartani vonakodnak. Egykor talán igyelieze
tökben mégis szerencsések lesznek: és a' rájok bizottakat meg
nyerhetik az ég' számára.

lJlit jelent, hogy az apostolok társaikat segitségül hivták ?

Ezzel arra tanittatunk ~ hogya' hitszónokok- és lelkiatyá
kat imádság, böjtölés, alamizsna, 's egyéb jó cselekedetek által,
Jöképen pedig az adott jó példák' erejével gyámolitsuli: a' bünö
sök' megtérítésében ; mivel ez átalában érdemes , sőt isteni mü.
CJak. 5, 20.)

.lJliért választott Krisztus apostolokul szegény és tudatlan halá
szokat?

Hogy ez állal is nyilvúnitsn, mikép országúnak nem em
beri, hanem isteni erő állal kell a' földön fölállittatnia ; 's hogy
megmutassa, miszerint tuinden ember, még a' szegények és ala
csony sorsunk is Illeg vannak az ö üdvösségére híva.
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OKTATÁS A' JÓ SZÁNDÉKRÓL.

,~I e s t e r! e g é s z é j s z a k a mu n li: án o d v á n, s c III mi t
sem f'o g t u n k : hanem a' te szavadra kivetem a' há
l ó t.' (Lukács' 5, 5,)

.nliben áll a' jó szándék?

Abban, hogy minden dolgainkat Isten' nevében végezzük;
épen ugy, valamint Péter Krisztus' parancsolatára 's nevében
vetette ld még egyszer a' hálót,

Erdemszerzö-e a' jó szándék?

Hogya' jó szándélc érdemszerző, és Isten' áldását nyeri
meg számunkra, azt ama' hö halfogásból is látjuk. Valamint az
apostolok és társaik, ugy mi is, vagy már ill a' földön, vagy
bizonyosan a' más világon, bö jutalmát veendjük ha dolgainkat
lsten' nevében végezzük.

Kiknek kell (őképen azon lenni, hogy jó szándékuk legyen?

Azolmak, kiknek egész életöket sanyaru kézimunhúval ,
folytonos betegeskedés közt , vagy nagy szegénységben kell
tölteniök; mert ha ezeknek nincs jó szándékuk, ugy az örök
életre nézve minden szenvedéseik és fáradalmaik egészen el
vannak veszve: holott a' jó szándék és béketürés által nagy
kincseket és érderneket gyüjthetlek volna maguknak.

lUint kell magunkban a' jó szándékot (elindítani?

J1lingyárt reggel valamennyi gondolatainkut, szavainkat és
cselekedeteinket, kereszt- és szenvedésünket , 's egész járás
kelésünket föl kell az ur Istennek ajánlanunk: 1) S z o I g á I a t i
áldozatul; hogy t. i. ez állal megadjuk neki a' tartozó szolgála
lot, tisztelet- és dicsőséget. 2) H á l a-áldozatul; hogya' nyert
[ötéteméuyekért neki hálát adjunk. 3) E n g e s z t e I ö-áldoza
tul , hogy ezzel a' tulajdon, 's idegen bűnökért az isteni igaz
súgnak eleget tegyünic 4) K é l' ö-áldozatul: hogy Krisztus' ér
Iemei által magunk , és mások' számára ujabb adományolent , és
nalasztokat nyerjüuk ; lilivel a' jó szándéknál nem kell fcled
nünk , cselekedeteinket Krisztus' cselekedetei- 's érdemeivel
egyesítní : minthogy tetteink csak ezek által válnak érdemesekké.
~gyszersmind óvakodnunk kell, nehogy a' reggel felinditolt jó
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szándékot a' békételenség, vagy vétkes cselekedetek által visz
szavonjuk és megsemmisitsük; mivel a' jó szándék a' bünnel
össze nem fér, Ezenfölül tanácsos a' jó szándékot naponkint több
ször, például az Urangyalá-nál, vagy ha valamelly ujabb
munkába kapunk 'stb., megujítani , míntegy illy szavakkal:
,Uram! a' te kedvedért. te éretted; mindent az Isten' dicső
ségére; ugyanazon szándékkal , mellyet ma reggel fogadtam,
'stb. A' jó szándék' fölinditásának médját e' könyv' végén is
föl fogod találni. Iparkódjál az olvasni nem tudókat is a' jó
szándék felöl oktatni , 's ez állal magadat az ő jó cselekede
teik' részesévé tenni.

B u z d u l a t. Fordítsd ur Isten! szivemet a' te sz, pa
rancsolataid' követésére. Védj meg tőle, nehogy a' bün' éjében
dolgozzam, következőleg cselekedeteimmel semmit se érdemel
jek. Segits egyszersmind valamennyi előljárókat, szülőket 'stb.,
hogy isteni szavaddal az ernhereket országodnak megnyerhes
sék, és hozzád vezessélt.

OIiTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI V, VASÁRNAPRA.

A' m i s e k e z d e t-ben, hívd segítségül az Istent, a' pap
pal egyült mondván: "Hallgasd meg Uram! az én szómat,
mellyel te hozzád kiáltok. Légy segitségemre ; ne hagyj el en
gem, és ne ulálj meg engem üdvözítő Istenem! Az Ur az én
megvilágositóm és oItalmazóm: kitől rettegjek ?" (Zsolt. 26.)
Dicsőség az Atyánal, 'stb.

Az egyhciz' künyürgése.

Ul' Isten! ld követőid' számára láthatatlan javakat késziIéI,
öntsd szivünkhe szereteted' lángját; hogy téged mindenben
és mindenek fölölt szeretvén. ez által minden ohajtásainkat meg
haladó igéreteidben részesüljünk A' mi urunk Jézus Krisztus
által, 'stb.

Lcczke. (Sz. Péter' t. level, 3, 8-15.)

Kedveseim ! Legyeteli mindnyájan egyetértök , egymás'

nyomorusagén szánakosök, atyafiúi szerétettel ékeskedök , ir-
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galmasok , szerényck , alázatosak; rosszat rosszal ne fizesse
tek, se szidalmat szidalommal; hanem inkább jót kivánással ;
tudván, hogy az áldásnak örökségetek gyanánt birására vagy
tok hivatva. Mert a' ki az életet szereti, 's jó napokat kiván látni,
tartóztassa meg nyelvét a' gonosztól, 's ajakit a' hazugságtól.
Távozzék a' gonosztól, és jót cselekedjék; keresse a' békesé
get , és kövesse azt. l\1ivel az Urnak szemei az igazakon; 's
fülei azok' kérésére figyelmeznek; az Urnak orczája pedig a'
gonosztévök ellen.'S ld az, a' ki árthatna nektek, ha a' jó csele
kedetek' buzgó követől lesztek? De ha mingyárt az igazságért
szenvedtek is valamit, boldogok vagytok. Fenyegetéseiktól pe
dig meg ne ijedjetek , se meg ne háborodjatok. Hanem a' mi
urunkat Krisztust szenteljétek meg a' ti sziveítekben.

Hogyan kell és lehet Krisztust sziveinkben megszentelnünk ?

Az állal, ha őtet szóval és tettel hirdetjük, vagyis ha
hozzá és parancsolatihoz örökké hivek maradunk; nevezetesen,
ha a' szeut Péter által e' leczkében megírt, és minden kereseté
nyeknek ajánlott erényekel gyakoroljuk; mivel ezt cselekedvén,
Krisztust 1\' neki legkedvesebb módon tiszteljük, és másokat is
arra buzdítunk , hogy hasonlót tegyenek, 's jó példánk által
épülve, a' kereszténységet és annak szerzöjét Krisztust tisztel
jék, és sainte kövessék őtet, Azonban ez által valamint máso
kat , ugy magunkat is megliszteljük és szenteljük , 's az Isten
nek tetszése--,áldása- és oltalmára méltőkká válunk : ugy hogy
habár a' gonoszok a' mi jámborságunk miutt üldöznek is mínket,
félelemre azért még sincsen okunk: mert ha Isten velünk van,
ki lámadhat ellenünk?

F o h á s z. Oh kegyes üdvözítöm Krisztus Jézus! engedd,
hogy téged erényeidben , nevezetesen az imádságbani buzga
lomban, az embertársak iránti könyörület-, szerénység-, aláza
tosság'-, turelem-, és ellenségeink' szerétetében buzgón követ
hesselek ; 's ez által téged, és magamat is megszentelvén,
méltó legyek a' te kegyes oltalmadra.

33
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Evaugellous, (Sz. Máté' 5, 20-24.)

Az idöben mondá Jézus az ö lanitványainak: Hacsak
jobban nem bövelkedik a' ti igazságotok az irástudók-, és
farizeusokénál , nem mentek be a' mennyek' országába.
Hallottátok, hogy mondalolt a' régieknek: ne ölj; a' ki
pedig ölend, az itélet alá tartozik. Én pedig azt mondom
nektek, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, itélet alá tar
tozik; ha ki pedig atyjafiának azt mondja: .raka'! a' gyü
lekezet' fenyitéke alá tartozik ; valaki pedig azt mondja:
,bolond'! érdemes a' gehenna' tüzére. Ha azért ajándéko
dat az oltárra viszed, és olt eszedbe jutand, hogy atyád
fiának ellened panasza van: hagyd olt ajándékodat az oltár
elölt, és menj elöbb kibékülni atyádfiaval ; 's azután visz
szalérve , mutnsd be áldozatodat.

Illibell állott a' farizeusok' igaz:sága?

Főképen abban, hogy az isteni törvénynek egyedül kül
sö szertartásait , 's lll. önmaguk által azokhoz ndott emberi
rendélményeket teljesitették Luzgón: de magát a' törvényt
megszegték ; 's minlalt liiilsö/eg szent életüeknek mutatkoz
tak , belsőkép tclve valának gonoszsággal, és hünnel ; miért
is Krisztus ö/wt hemeszelt koporsólihoz hasonlitotta , és kép
mutatöknak , azaz: csalóknak nevezte. - Fújdalom! illy kép
mutatök köztünk , keresztények köz! sem hiányznnak , nzok
tudnillik , kik egész napokat töltenek egyhúzakban , igen gyak
ran gyónnak és áldoznak , mindcnnemü ájtatossúgokat clvé
geznek , bucsukra járnak , böjtölnek , alamizsnát adnak 'stb., 's
több vétkeket is elkcrülnok ; dc mindezt csali. szincskedéshől
teszik, és hensöleg telvék gyulölet- és irigységgcl , lelvék ha
mlssággal , ravaszság- és álnoksággnl, mások' jó hirének bccs
mérlöí , 's más, nyelvökkel gynlíOrolt bűnöknek rabjai. Ezen
emberek' ajtatosságn és jámhorságu nem cgyéb, farizeusi
igazságnál. A' valódi igazs:1g nem egyedül külső cselekede
tekhon áll ; nem is c', vagy amaz, egycs bünnek kerüléséhen ;
hanem mindcn igazságtalanság' clhagyúsábnn , 's az Isten és
ernhertársak iránti tiszta, űszinle , és szerctctteljcs szivben. E'
nélkül mindcn , húrmilly jónak lálszó esclekedet is csak
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magjától megfosztolt gyönyörü külhéj. Azonban még ezeknél
is gonoszabbak azok , kik mit sem akarnak tudni akármiféle
szent gyakorlatokröl, mit sem a' gyónás- és áldozástól, bőjtről
'stb., 's ldl, még másokat is, ha az Istennek tetsző illyelén
cselekedetekben részt veszne!" nem átalnak azonnal az álta
luk ugy nevezett szenteskedök közé sorolni. Az illy cmbe
reknek közönségesen már nincs is semmi vallásuk; és go
nosz életmúdjoknt az állal akarják szeplteni , hogy másokat
rágnlmaznak , 's u' dolognak olly szint igyekeznek adni,
mintha mindaz , a' mit másol, tesznek, egycdül képmutatás
és babona volna. Ezeket , a' mennyire csak lehet, kerülnünk
kell, nehogy arczútlan beszédcik állal minket is hitünk' elha
gyására birjanak.

Mint kell azl érteni , mit J(risztus ill a' haraq- és gyalázó sza
vakról mond?

Krisztus' szavaiunk ez az értelme: ÖseitcImek u' pusztá
ban eme' parancsolat adatolt: ,Ne ölj"; c' parancsolatot meste
reltek egyedül a' tettleg végbevitt g-yillwsságl'a sz oritják,
és a' gyilkost a' hatóságnak átadják. Én pedig azt mondom
nektek , hogy c' parancs a' szeretetnck, harag és gyalázás ál
tali megsértését is ültju , 's hogy tehát: 1) már az is, a' ld
feleharálja ellen szeretetlenül liaragot táplál, magára vonja az
isteni itéletet; még inkább 2) az, ld haragját embertársának
külsö meggyalázása , és csufos szavak, például: .raka' (sem
mirekellő) 'stb. által is nyilvánilja; különösen pedig 3) az, ki
felebarátját nagyobb mértéhben mcgbecstelenili , ld öt különlélc
szitkok által, mint: .te hol ond" (azaz: istentelen, elvetemült),
jó hire- 's nevétől megfosztja, u' világra nézve mintegy meg
holttá teszi, süt magát a' valóságos gyilkosság' veszedelmé
nek is kiteszi, Mindezek a' pokol' büntetéseire válnak méltök
ká I Azonban valamint a' zsidóimái a' gyilkosságot követő
büntetések' nemei különfélék voltak ; mert mig u' csekélyeh
bekre a' minden városban létező törvényszék is elitélhetett,
a' súlyosbnkra csak a' jerusálemi fötanács birt elitélhetési
joggal, R' legsúlyosabb pedig a' gehenna! völgyben (honnét
kés öbb a' pokol is elnevezteték ,) történni szokott elégetés
vala: ugy u' pokoli kínok' nagysága között is lesz különh
ség, a' mint tudnillik a' bűnös a' magn lelkismerelét sulyo
sabh , vagy csekélyebb hunökkel terhelte.
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Bun-e lItindeu harag?

Nem j hanem csak az ollyan ~ mellynél fogva embertár
sunknak testét ~ jó nevét ~ vagy vagyonát illetöleg rosszat Id
vánunk ~ vagy azt valóban véghez is viszszük , vagy öt olly
szitkokkal illetjük, mellyek által jó neve megsértetik , és ő föl
háborodik és szomoru lesz. A' ld tehát mások' hibúi 's kicsa
pongásai ~ mások' bűnei 's vétségei ellen kikel ~ részint mivel
ezt hivatala hozza magával ~ mások' erkölcsei fölött örködní ,
azokat büntetni 's johbitani tartozván (mint ez a' szülőkre ~ ne
velőkre 's előljárékra nézve az eset) ~ részint mivel őt annyi
sok ocsmányság és bün' látása az emberek közt, elszomoritja :
az e' haragra gerjedéssel nem vétkezik, sőt inkább dicséretes,
és szent dolgot mivel, a' miben neki maga Krisztus, és az aposto
1011: is példányul szelgálnak. Pál ugyanis Elimás bühájos (Apost.
csel. 13, 8,), Péter Ananiás és Szafira' csalárdsága , (ugyan
ott 5,3.), maga Udvözitönk pedig a' templomot megszentségtele
nitö árusok és vevök ellen szinte haragra gerjedt, A' haragnak
tehát, hogy hunnélküli legyen, Inkább egy igazságos ~ és mások'
hibáit és botlásait helyrehozni törekvő, szerétetteljes buzgalom
nak kell lenni, mint scm azokat csupán büntetni, meggyelázní, 's
magának elégtételt szerezní akaró türelmetlen bosszúvágynak.
Szintig'y áll a' dolog a' saidalmakkal is; ha általuk javitaní szan
dékozunk, ugy azok' használása nem vétek.

Egyébiránt Szalezi sz. Ferencz' tanácsa szerint mindenkor
jobb HZ emberre nézve, magát minden haragtól tartóztatni, 's ha
másokat csakugyan meg kell is fenyiteni, ez! inkább szerétet
teljes, mintsem haragos buzgósággal tenni: mivel nálunk ritkán
meut a' harag minden büntöl ; és mert szerétet- és kegyességgel
nundenkor többr-e megyüuk, mint harag- és szigorusággaI. Avagy
mint javíthatna meg másokflt egy eszevessetthez , vagy vad ál
Inthoz hasonló haragos ember ~ uriután saját hosszus indulatját
scm képes znhulúzni? Azért mondja a' hölcs is (Slrékf. 4~ 35.):
,~Nc támadj házadban, minl az oroszlán, házad' népére; 's alattva
lóidat ne nyomd eI.~(, És a' szelid Szalézi Ferencz: ~~A' keserü
komolyság csak rosszakat szül ; ugyanazért a' büntetésekat ,
mint igen nehéz .emésztetü étkeket ~ a' szeretef tüzében jól
meg kell fözni előbb, hogy élességöket elvesztvén ~ szivesehb
fogadtatásra találjanak, és kivánt síkert eszközölhessenek.'"
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Miért szükséges az áldozat' felajánlása, 1,agy más jó cseleke
det' gyakorlása elött embertársunkkai kibékülni?

Mivel áldozatunk , vagy egyéb jó cselekedétü nk nem leh e
Isten elölt kedves , ha felebarátunkkal ellenségeskedésben, ha
rag- és czlvakodásban élünk; minthogy ez által egészen az
ö akarata ellen cselekszünk. Bár jegyeznék ezt meg maguk-
nak azon keresztények , a' kik gyónni, 's áldozni rnennek ll'

nélkül , hogy megbántóiknak megbocsátanának , vagy azoktél ,
a' kiket megsértette l, , bocsúnntot kérnének: ezek tudják meg,
hogy bűneik' bocsánata helyett, méltallan gyónásul, által csak
ujabb vétket vonnak mngukrn , 's hogya' sz. áldozásban ité
letet esznek.

Mit kell tenni, Ita a' megsértett távol van 'I

Sz. Ágoslon azt mondja : Ha az általad megsértett nincs
jelen, és hozzá nem könnyen juthatsz, alázd meg magad Isten
elölt; 's mielőtt áldozatodat bemutatnád , kérj töle bocsánatot,
azon erős szándékkal, hogy ellenségeddel, mihelyt csal, lehe
tend , kibékülsz. De ha jelen van, teltleg kérj tőle bocsánntot ,
vagy ha megsértett, bocsáss meg neki szivbül.

lrlinűnek líell a' kienqessteliidésnek lennie ~

Legyen 1) szent ; azaz: Isten iránti szeretethöl szúrmaz
zék. 2) Azonnal vitessék végbe: mivel ezt lírisztus igy akarj a;
miért az apostol is arra int bennünket (Efez. 4, 26.), hogy ne
engedjük haragunk fölölt a' napot lenyugodni. Az ellenséges
indulattal is ugy vagyunk mint a' kificzamodolt Inggal ; ha ez
azonnal helyére igazillatik , ugy nem sok bajba kerül annak
helyreállitása: de ha sokáig kiményült állapotban hagyatik,
ugy csak nagy nehezen lehet azt késöbb jól helyretenni ! Ha a'
kiengesztelődés azonnal megtörténik, ugy az könnyebben megy,
's a' régi barátság' helyreállitása nem kerül nagy munkába ; de
ha elhalasztatik , ugya' harag és gyülö!ség állal mindig jobban
elvakittatunk , 's a' kib ékülés csaknem lehetellenné válik; ha
csak ebben mások állál nem segittetünk kik mint közbenjárók,
minket is, megbántóinkat is kérlelve, mintegy őrködnek fölöttünk
nehogy előbbi ellenséges indulatunkba essünk vissza. 3) Le
gyen öszinte; mivel Isten, a' vesék' vizsgálója elölt történik.
És 4) állandó; mert ha nem illyen, ugy őszinte voltán is méltán
kétkedni lehetne.
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Kriszlusnak azon parancsolatából, hogy az áldozat' bemu
Intása elölt béküljünk ld ellcnfeleinkkel , származott azon régi
szokás , mellynél fogva hajdan a' szent misében az áldozás,
vagyis úrvacsora elölt, béke' jeléül , a' férfiak a' férfiakat,
ugy szinle a' nők is egymást megcsókolták. Ünnepélyes nagy
miséken ezt ma is teljesitik az oltár' szolgái, vagy pedig
egymásnak ugy nevezett pax-ot nyujtanak (azaz: békét ,
vagyis ere klyetartót , melly c' végrei használata miatt ne
vezletett igy,) megcsókolás végen; mi által a' jelenlévök
ana inlelnek , hogya' sz. áldozás elölt béküljenek ld töké
letesen elleneikkel.

B u z d u I a f. Ur Isten ! távolítsd el tölem azon farizeusi
vakságot, melly kötelességét már teljesüettnek vélí , ha az áj
tatosság' külső cselekedeteit véghez víue , habár a' belsö meg
szentelésre nem törekedett is. Üzz ld szivemhöl minden vétkes
hnrugot , adj ellenben szent szeretetbeli buzgóságot: hogy egye
dül a' tc dicsőséged ~ és saját és ernbertársnim' lelki üdve mel
lelt buzgólko djam. Engedd azt is, hogy mielőtt oltárodhoz lé
pek, elleneimmel mindenkor ignzán kibéküljell : hogy áldoza
tom és más jó cselekedeteim, szent szined elölt mindenkor ked
vesek legyenek. Amen.

Ó\'C)szerek a' harag ellen.

Elsü és legjobb szer a' harag' elfojtására, az alázatosság;
mert valamint a' kevélyek közt mindég versengések vannak
(Példabeszéd. 13, 1Ü.): ugy ellenben az alázatosak mindenkor
nyugodlak , szelidek , és türelmesek. 2) Hogy pedig illy alá
zatosak , szelidek és türelmesek legyünk, csak Krisztus' példája
felöl szükséges többször elmélkednünk: ki noha semmi bünt sem
követett el, sem szájában csalárdság nem találtatott (I. Péter
2, 22.), mégis a' bünösök' részéröl olly nagy ellenkezést,
olly nagy üldöztetést, gyalázatot és gunyt szenvedett (Zsidók.
12, 2.), a' nélkül , hogy n' gyalázatot valaha gyalázással viszo
nozta, 's temérdek fájdalmainak daczára, valaki ellen bosszut for
ralt volna. Méllán mondja azért nekünk (Máté 11~ 29.): "Tanulja
tok tölem, mert szelid vagyok, és alázatos szivü." Milly illetlen
tehát ~' keresztényekhez , kik e' szelid tanító' tanítványai lenni
kivánnak és tartoznak, ha olly haragosak, és olly bosszuvágyók ;
ha dühös oroszlánokként viselik magukat , holott az Isten' há
rányúnak leste- 's vérével tápláltatnak , ha legkevesebbet sem
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akarnak szeliden eltürni ~ holott büneik állal olly sokat vétettek,
és a' béketűrés áltnl az érdemlett büntetés' sulyjútöl olly kön
nyen megszabadulhntnánnk! 3) Iluthatos szer a' harag ellen, 8'

saját vétkeink 's o' kövctkezű itélet felöli megemlékezés, és az
utóbbitól való félelem is. Gondoljunk csalt rá, milly nagyo' mi
saját tartozásunk is az Ur Isten' ellenében, 's hogy minden bü
neink arányos büntetést érdemelnck ; gondoljunk a' pokol- és
ennell örökilétartó büntetéseire 's kinjnirn : ugy bizonyosan az
azoktól i félelem a' horog' indulaljún erő t fog venni. 4) További
óvószerül szolgúlnnd, ha mingy:írt reggel átgondoljuk mind azt, a'
mi talán nap' Iolytáhnn hnragra ingerelhet rninket; 's magunkat el
lene azon erős szúndékknl fegyvel'e7.zük fel, hogy az Istennek sze
rétetéért mindent békével akarunk elliirni; 's ha csakugyan va
lami ollyas adja mog:ít elő, n' mi harngra indithat, mindaddig nem
szölunk, vogy cselekszünk semmit, volomig fölgerjedésünk tart,
hanem kedélyünk' lecsillapult:íig következő , vagy hasonló gon
delátokat forgatunk elménkben : Millynngy hünt követek el hara
gom által l '8 valljon mit fogok vele nyerni? lUcgvá/loztathatom-e
általa a' dolgot ? Nem teszem-e magamat ez által csak nevetsé
gessé, 's nem ártok-e egészségemuek ? Mert mind a' tapasztalás,
mind a' sz.-irás erősíti, mikép a' hnrag éltünk' napjait megrövi
dili (Sirúkf', 30, 26.), 's hogy az esztelent megöli a' méreg (Jób 5,
2.), Illyetén gondolatok' ébresztésével bizonyosan szintolly kön
nyen elfojthatjuk haraguukat , mit ezt Augusztus császár a' gö
rög a-h-c' elmondásával telte. (Pluhll'ch. in Apopht.) 5) A'
haragot magát is használhaljuli a' harag és más vétkek elleni
óvószerül, nazianz] 57., Gergely' tanácsa szerint, a' ki azt mondja,
hogy; l\'Iiután a' hnrag n' terméssettől az erény' eszközéül szá
natott , ennél fogva vele, nem mint a' bosszu , hanem mint az
erény' eszközével kell élnünk. Bosszonkodjunk tehát restsé
günk, és hanyagságunk fölött, ha buzgók és nagyIeIküeIt ; mér
tékletlenségünk fölött, ha mértékletesek ; haragunk fölölt, ha
szelidell és türelmesek akarunk lenni. Ez azután szent harag
lesz, melly állal magunkon uralkodandunk , és azon lelki nyu
galmat és biztos csendet nyerendjük el általa, melly egy folytonos
vendégséghez hasonlithntö (Példabess. 15, 15.); igenis, ez
által nagyobb hősök leendünk a' városok' meghóditóinál (ugyan
ott. 16, 32.). 6) Az is elrettenthet a' haragtól, ha valarnelly ha
ragos ember' magnviseletét elképzeljük. ,~A' hnragos, ugy mond
aranyszáju sz. János, ollyan, mint a' részeg. Arcza felduzzad ,
szava hevessé lesz, szemeit vér futja el, értelme elhomályoso
dik, itélete eltompul, nyelve remeg, szemei kápráznak, fülei-
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vel jól nem hall: miután a' harag még inkább elnyomja agy
velejét, mint a' részegség; 's a' lélekben olly vihart, és
háborgást idéz elő, mellyet nem lehet lecsillapitani többé.
Végre a' legszükségesebb eszköz: a' szelídség' és béke' ma
lasztjáérti buzgó imádság; mivel ámbátor természetünknél fog
va igen bajos, sőt leheletlen, türelmeseknek lennünk, Isten'
kegyelme azt mégis nem csak lehetövé, hanem konnyüvé is
képes tenni.

Oktatás az áldosatrél.

,Mutasd be á l d o z a t o d a t.' (Máté 5,24.)

Az áldozat olly vallásos cselekedet, melly által Istennek, n'
legfőbb Urnak, valamit bernutatunk : vngy a' végett, hogya' min
denség fölötti hatalmát tiszteljük; megvallva, miszerint mindaz,
a' mivel birunk , "uz ő kegyességéböl jön; vagy hogya' nyert
jótéteményekért hálát adjunk; vag-y hogy az elkövetett bünök
ért eleget tegyünk; vagy hogy töle valamelly malasztot és jó
téteményt nyerjünk. - A' természeli és mózesi törvények' ko
rában többnyire állatok és földterménvele mutattaltak be az Isten
nek; de ezen áldozatok Isten' fölségéhez kepest igen is cseké
lyek voltak, 's csak annyiban tetszhettek , a' mennyiben előké
pei vollak azon legtökéletesebb áldozatnak, mellyet az Isten' fia,
önmagát a' keresztfán bemutatván, érettünk vérét ontva, véghez
vitt, 's melly a' sz. misében vérontás nélkül szünetlenül meg
ujíttatik. A' szent mise tehát az ó-szövetségi áldozat' eltörölte
tése után, az új-szövetség' legnemesebb áldoznia, melly l\Ia
Iakhiás' (1, 11.) jövendölése szerint az Isten' egyh ázában minde
nütt a' legjobb és kellemesebb füsttel, tiszta eledeli áldozatul
bemutattatik. Azért ohajtandö , hogy ezen áldozatot minden ke
resztény, a' kinek csak módja vagyon rá, naponkint ajánlja
föl a' végetlen fölségü Istennek; mivel a' sz. misénél jobb di
esőitési , hálaadó, engesztelési, és kérő áldozatot nem ajánlhat
föl. Azonban ez áldozatnak, ha érdemeit elsajátitani 's általuk
Istennek tetszeni akarunk , alázatos, töredelmes és békesze
rető szivvel kell bemutattatnia ; és Istennel ld nem engesztelend
(valamint dicsöitésünk , hálánk és könyörgéseink sem lesznek
előtte kedvesek), ha vétkeink' következtében az Istennel, 's az
ellenségeskedés által embertársalnkkal tovább is békételenséghen
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fogunk élni. (Mint lehet önmagunkat Istennek kedves áldozatul
bemutatni, előadatott a' 146. 1.; a' szent míséröl pedig e' könyv'
elején bövebben volt már szó.)

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI VI. VASÁRNAPRA.

A' mis e k e z d e t, a' 27-ik zsoltárból egy, az Isten' hatal
mas, és kegyes oltalmában bizó lélek' imája. "Hozzád kiáltok
Uram! ne légy siket irántam: nehogy ha elnémulandasz , ha
sonló legyek azokhoz, kik a' sirgödörbe leszállnak. Az Ur az ő
népének erőssége, és hatalmas oltalmazója fölkentjének. Tartsd
meg népedet Uram! és áldd meg örökségedet; igazgasd, és ma
gasztald fel őket örökre!" Dicsöség az Atyánal(, 'stb.

Az egyh.íz' künyörgése.

Erősség' Istene! ki kutfeje vagy minden jónak, öntsd szi
vünkbe a' te szent nevednek szeretetét , és adj napontal növe
kedést az ajtatosságban ; miszerint általad u' jó bennünk folyto
nosan tápláltassék, és az ajtatossághant buzgalmunk' segedel
mével, általad fön is tartassék. A' mi urunk Jézus Krisztus úl
tal, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Romainkkos irt leoel. 6, 3- J J.)

Atyámfiai! nem tudjátok-e , hogya' kik megkereszteltet
tünk a' Krisztus Jézusban, az ö halálában keresztelteltünk meg?
Tudnillik vele egyült meghalván, eltemettettünk a' keresztség
által; hogy valamint Krisztus föltámasztatott a' halálból, az
Atyának dicsőséges hatalma által: ugy mi is az életnek ujságá
ban járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint be
oltatván , vele egyesülünk, ugya' föltámadásban is részesei le
szünk. Tudván azt, hogya' mi 6-emberünk vele együtt megfe
szíttetett ; hogy elrontessék a' bÜDÖS test, és többé ne szolgál
junk a' véteknek. J\'[ert a' ki meghalt, megszabadult a' vétektől.

Ha pedig meghalunk a' Krisztussal: hiszszük, hogy vele együtt
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fogunk élni is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus föltámadván a'
halálból, többé meg nem hal, 8' halál többé nem uralkodik rajta.
Mivel a' mi halálát illeti, csak egyszer halt meg a' bűnök miatt ;
a' mi pedig életét illeti, Istennek él. Igy gondolkodjatok ti is
magatok felöl , hogya' véteknek ugyan meghaltatok, de az Is
tennek éltek, a' mi urunk Jézus lírisztus által.

lilit tanit e' helyen az apostol?

Azt akarja itt mondaní , hogy mindnyájan , a' kik Krisztus'
titokteljes testének tagjaivá lettünk, halálának hasonlalosságára
kereszteltettünk ; miulán a' keresztség által teljesedett bennünk
valamint jelképileg , ugy foganatra nézve is az, a' mit Krisztus'
halála példázott. .l\'Iert Krisztus urunk' kínszenvedése és halála
nem csak oka lelt megigazulásunlmak, hanem annali némileg pél
r.ázó előképe is volt. Jelenté tudnillik a' vétkekkel terhelt ó
ember' halálát és elvesztét : valamint Krisztus az ő halála által
halandó életét elvégzé. Azonban nem csak halála, de eltemette
tése, föltámadása, és mennybe menetele is jelképezi azt, a' mi
megigazulásunkkor történik; mert valamint Krisztus eltemettetett,
föltámadt az örök életre, 's mennyekbe fölment: ugy mi is a'
keresztségben ellemellelünk (az apostol itt a' megkeresztelen
dök' vizbe merittetését érti, mi hajdan divatozott), azután pedig a'
sirból ujra kíjövünk , Krisztussal élendök , 's ezen életben örök
ké megmaradandók. Innen azonban a' keresztség utiini élet'
megváltoztatásának szükségessége is következik. Nem kell azon
régi bünös embert, a' ld Krisztussal jelképileg fölfeszíttetett, meg
öletett, és eltemettetett, ismét föltárnasztanunk ; hanem inkább azt
keresztre feszüenünk és sanyargatnunk kell ; hogy minden egyes
tagjával, azaz: minden kivánságaival együtt, minök a' paráznaság,
tisztátalanság, fajtalanság 'stb, (Koloss. 3.), igazán megsemmi
síttetvén , valóban olly uj életet éljünk, melly reményt nyujt,
Krisztushoz , valamint a' sanyaruságban , ugya' dicsőségben is
hasonlókká lehetni.

F o h á s z. Engedj ur Jézus! a' szent keresztségben nyert
malasztról míndenkor megernlékeznem , 's hogy kerülve a' vét
ket , egyedül benned, és éretted éljek! Amen.
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Evangelium. (Sz. Márk' 8, 1-9.)

Az idöben, mikor ismét sok nép gyült össze Jézushoz, és
nem volna mit enniök, előbiván a' tanitvanyokat, monda nekik:
Szánom a' sereget; mivel ime harmad napja már, hogy ve
lem vannak, és nincs mit enniök. Es ha éhen bocsátom el
öket honukba, elfogyatkoznak az uton; mert némellyek kö
zülök messzünnen jöttek. És felelének tanítványai: Honnét
elégit.heti ki ezeket valaki kenyerekkel itt a' pusztában? És
kérdé öket: Hány kenyeretek van? Kik mondanak : hét.
És parancsolá a' seregnek: hogy telepednék le a' földön.
'S vevén a' hét kenyeret, és hálakat adván, megszegte, 's
tanitványinak adta, hogy elejökbe tennék; 's elejébe te
vék a' seregnek. Kevés halacskajok is volt; azokat is meg'
áldá, 's kiosztogatni parancsolta. 'S evének, és megelége
dének; 's a' megmarudt hulladékokból hét kosarat tele sze
dének. Valának pedig u' kik ettek , mintegy négyezeren;
és elbocsátá öket.

Miért mondja Jézus: ,Szánom a'. seregel'?

Hogy Istennek az emberek iránti irgalmas voltát kimutassa,
's méginkább bebizonyítsa azt, a' mit ö !lVi té' 6, 33. tanított (l.
a' Pünkösd utáni XlV. Vasárnapra ren delt evangeliomot) : mi
szerint tudnillik azoknak, a' kik mindenekelött Isten' országát
és annak igazságát keresik , a' többi, még ha nem kérik is azt ,
hozzáadatik; mert Krisztus urunkhoz a' nép közül seuki sem fo
lyamodott élelemért , és ö mégis gondoskodott róla.

Miért mondja Jézus: ,Harmad napja már, hogy velem vannak' ?

Hogy minket arra tanítson , miszerint Isten az ö szolgála
tára forditott minden napot és órát számba vesz, hogy azokért
bő jutalmat adjon.

J e g y z e t. Ma a' böjt' negyedik Vasárnapjára való eoanqeliom
fölött tartott oktatást is olvashatni (289. l.), melly Krisztus' hasonló
csudatettéröl szól.
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OKT.O\TÁS' AZ EGyu.iz. ÁI..D.isOK- ÉS SZENTE

LÉSEKRÖL.

,Azokat is megáldá." (ll'Iárl{' 8, 7.)

Az á I d á s igen régi szokás, melly magától Istentöl , vala
mint az ó-, ugy az uj-szövetséghen is szentesittetett. Isten a' vi
lág' kezdetekor megáldá valamennyi teremtményeit, mellyeket
alkota (I. Móz. 1,22.), nevezetesen az embert (u. o. 1, 28. 9,1. és
25, 11.) ; 's midön a' mózesi ísteni-szolgálat' különféle szertartá
sait a' papoknak előadta , megparancsolá, hogy nevét Izrael'
népe fölött hivják segitségül , és adjanak e' népre áldást; meg
igérvén , hogy áldásukat a' magáéval megerösiteni fogja (IV.
Mózes' 6, 23.). Azonfölül ünnepélyesen megszenteItetni paran
csola mindent , mi az isteni-tiszteletre szolgált. (III. ~Iózes' 8.)
Krisztus pedig a' kenyereket és halakat áldá meg: tovább az
utolsó vacsorán a' kenyeret és bort áldásával a' maga testévé
's vérévé változtatta (l\Iáté' 26, 26.). Emmauszba menö tanit
ványaival is ez által ismertette magát meg (Lukács' 24, 30.);
valamint mennyekhe is, apostolait megáldva szállott föl (u. o.
51. v.). Az ur Isten által adott eme' példák és parancsolatok'
következtéhen , az egyháznál jelenleg is szekasban vannak az
áldások és megszentelések. Az áldások állal Isten az egy
ház' nevében arra kéretik, hogy Krisztus' érdemei, 's a' szen
tek' könyörgései által méltózLassék valameily személyre, vagy
dologra a' maga áldását adni. A' szentelések által pedig az is
teni szolgálathoz szükséges tárgyak a' többiektől elkül önöztet
nek, Igy tehát az emberek, gyümölcsöli , kenyér , bor, há
zak, hajók, szántóföldek 'stb. megáldatnak, a' templomok pe
dig és oltárok, 's több effélék megszenteltetnek ; mit illetőleg
azonban meg kell jegyezni, hogy e' két szent szekas gyakran
össze is köttetik.

Minö erövel bírnak az áldások?

.l\'Ieg kell különböztetní a' személyekre adott áldást attól,
mellyben a' tárgyak részesittetnek, A' személyek' megúldatásá
nak föbb hatásai ezek i T) A' bocsánandó bünök' elengedése.
2) A' jóra ébresztő '5 megelözö mnlasztokhani részesülés. 3) A'
büntetésiöli föloldás. 4) A' rossz lélek' elűzése, Végre 5) az
egészség, és más hasonló adományok' közlése. A' tárgyak meg-
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áldásának czélja: azokat az ördög' befolyása alól elvonni, hogy
azokkal, mint minket bűnre ingerlő eszközökkel vissza ne élhes
sen; sőt inkább általuk az Isten' áldásaiban, testi 's lelki ja
vunkra, részesülhessünk; vagyis, hogy többé ne sz olgáljanak
veszedelmünkre , hanem inkább üdvösségünk' eszközei vé legye
nek, és a' gonosz ellenség ellen oltalmat nyujtsanak.

Honnan magyal'ázhalní meg az áldások' illyetén nagy hatását?

Miután az áldások nem egyebek Imádságoknál , mellyek
Istennek az egyház' nevében fölajánltatna k, hogy szerétett Fiának
érdemei-, 's a' szentek' esedezéseinél fogva bizonyos személye
ket, vagyakármilly tárgyakat megáldani, 's azok' használatát
testünk- és lelkünkre nézve ártalmatlanná tenni kegyeskedjék:
ugy bizonyosan nagy erővel kell hirniok arra, hogy általuk a'
kért isteni malaszto t valóban megnyerliessük ; mert Krísztus ma
ga mondá (Máté' 18, 19.): Ha ketten közületek egy értelemben
lesznek a' földön bármiféle dolog' kérésében, ez megadatik nekik
Atyámtól, a' ki mennyekben van. Ez alatt azonban Jézus csak az
egész egyház' nevében tett könyörgést értette. '5 mit nem ajándé
kozna nekünk az Isten, nilután sz. Fia eltöröivé n a' keresztfán
büneinket, az Isten' gyermelwinek jogaiba ismét visszahelye
zett minket? Bizonyos tehát, hogya' megáldott és fülszentelt sze
mélyek és tárgyak, az Isten' áldásában valóban részesille tnek.
Egyébiránt magától értetik, hogy ez a' személyeket illetőleg
egyedül akkor történik, ha Isten' áldásának sükerét vétségeik
mal nem akadályozzák , hanem inkább az ajtatosság, hit, re
mény, és Istenben helyezett bizodalmuk által arra magukat mél
tókká teszik; valamint kétségtelen az is, hogy e' megszentelt
és áldott tárgyak csak ugy válnak haszuunkra , ha velök azon
szándékkal élendünk , melIyel az egyháztól fölszenteltetlek , és
megáldattak ; nevezetesen, ha általuk az Isten iránti hálára, 's
átalában a' jóbani buzgóságra, a' gonosz szellem, és annak kisérté
sei ellen folytatott bátor küzdelemre ernlékeztetünk és buzdittatunk.
A' mondottakböl az is kiviláglik , milly szent liszteleltel illik a'
szentelt 's megáldott targyak irúnt viseltetni.

1I1ellyek a' legnevezetesebb áldások és szentelések ]

A' pápa', császár ok és királyo k' koronázása, a' gyermek
ígyasok' Iöluvatása, a' szent olajok' szentelése, ukeresztelő viz',
iyertyaszentclő-Boldogasszony'napján a' gyertyák\ Hamvazó
lzerdán a' hamu', Virágvasárna pon a' harkák', nagy Szembaten
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ar. uj tűz" Mária' mennybemenetelekor a' füvek', Vasárnapokon
a' só' és viz' szentelései ; a' templomok ,oltárol" harangok'
szentelése , a' temetők', sz.János napi bor, és eledelek' megál
dása Husvétkor, Balázs' napján 'stb., tovább a' buza-szentelés
és többek.

lUi czélbol szenteltetik meg a' só és viz?

Ez eléggé kivlláglik a' pllp áHal, a' megszentelés' alkat
mával mondolt imákból. Igya' viz' szentelésénél könyörög ,
hogy méltőztatnék azt Isten az ö mennyei erejével megáldani,
miszerint általa a' sátánnak minden incselkedései megszégyenit
tessenek , mindennemü testi szenvedések elháríttassanak és a'
lélek malasztokkal ruháztessék föl; hogy minden vele meghin
telt targyakat megtisztitaní és szentelni, 's minden, az emberek'
kárára szolgálhatút eltávolilni kegyeskedjék, "Ne ereszked
jék iLt le," imádkozik ö, "a' ragályos járványok' lehelete, sem
a' vészteljes gőzökkel terhelt lég; távozzanak a' rejtekben le
selkedö ellenségnek minden csele i ; 's ha valahol ollyasmi talál
tatnék , mi vagy a' lakosok' bíztosságát veszélyeztetné , vagy
nyugalmukat zavnrnú, mindaz fusson el ezen viz' meghintésére :
hogya' kivánt jó és egészséges állapotot , Isten' nevének segít
ségül hivása által megnyervén, az visszaállíttassék és Jöntar
tassek. " Ezután a' pap hasonló imák közt szentelt sót vet a' viz
be, ujolag ekkép imádkozvún : "Félelem- és alázattal esede
zünk hozzád ur Isten! és kérünk téged, kegyeskedjél eme' só
és vizböl álló teremtményedre tetszéssel nézni, 's azt a' te jó
ságod állal megdicsőíteni, és malasztod' harmatával megszen
telni ; hogya' hol csal, az el fog hintetni , ott a' te szent neved'
segítségül hivása által a' gonosz szellemnek minden ellenséges
mcgtámndúsa visszanyomassék , és a' mérges kigyó' ijesztései
messze cltúvolittassanak ; a' Szentlélek pedig méltözlassék min
ket, a' le irgalmassúgodért esdeklőket , jelenlétével segiteni , a'
mi urunk Jézus Krisztus által. Amen."

AIért hintetik meg Vasárnap a' nép, a' sz. mise elült és isteni
szolgálat után, a' paptól szentelt cizzcl ]

1)I1ogy megemlékezzünk miszerint Isten' szine elölt az imád
ságaínk- és isteni szolgúlatban , tisztán és szentül tartozunk
megjelenni (valamint ezen okböl.ts hogy az igazi töredelmesség
és az egyház' könyörgései által hüneinktől föloldassunk , lemp
lomha léptunkkor is ezzel hintjük be magunkat). 2) Hogy em-
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lékeszünk meg a' szent keresztségre, mellyhen a' viz által meg
szenteltettünk , mintegy fölhivatván ezzel az olt nyert tisztaság'
megőrzésére, vagy annak bünbánattali visszaszerzésére. 3)
Hogy megemlékezzünk , miszerint mi Krisztus' szentséges véré
vel hinteltünk és mcsattunk meg (I. Péter' 1,2. Titkos jelent. 1,
5.). Ezért hinte lik meg az oltár is háromszor a' szentelt vízzel,
elöhb , hogy sem a' pap a' népnek megszentelése végett ahhoz
kifordulna , részint hogy az oltáron végeztetni szekott szent
titkok iránti hódolatát nyilvánitsu , 's ez által fölszúlittassunk,
miszerint ezekben szenny nélkül és méltöan kell részesülnünk ;
részint hogy állala jelentesséli , miszerint minden megtisztulás
nak csak az oltár álllll jelképezett lírisztus úd erőt. 4) Hogya'
gonosz lélek' incselkedései , mellyekkel a' felfohászkodni és
Isten' igéjét hallgatni akarókat nyugtalanltjn és zavarja, meg
semmisittessenek. - Isteni szolgálat után pedig azért hintelik
meg a' nép a' pap által, vagy hinti meg mindenki magát távozás
kor u' szentelt vizzel, részint hogy ez intésül szolgáljon, misze
rint a' templomon kivül magánügycinkben se feledkezzünk meg
a' tisztaság- és szcntségröl; részint hogy az Isten' áldásával, u'
mindennapi foglalatosságokbani elömonotelünkre, elláttassunk.
's minden teslí és lelki rosszaktol megoltalmaztassunk. Ez egy
szersmind oka, miért tartatik és használlalik olthon is u' szen
teIt viz,

Miben áll tulajdonképen a' IWl'angsz,entelés' lényege?

A' harang nagy fonlosságu Lárgy. A' torony' magasságú
han fölfüggesztve , mezőkün és erdökön át, Soliszor egész órá
nyi távolságra küldi ki szózatát az emberek' tanyáihn , őket

az isteni szolgálat- és írnára fölhíván. E' végre minden harang,
míelött a' toronyba fölhuzalnék , megszenteltetik ; melly szer
tartás' alkalmúval arra kéretik a' .IUindenhaló, hogy mindazokut,
kik a' harang' szúzatát hallandják , a' büntől visszariasztnni,
öket ájtatosságra , 's az Istennek dicsőitésére buzditani , 's ben
nök a' különféle alkalmakhoz képest , ezeknek megfelelö , 's
egy keresztény szivben megldvántató érzelmeket ébreszteni, to
vábbá tekintve az ö sz. Fiának érdemeit, kinek keresztje u' ha
rangon ábrázolva látszik , a' Szemlélek által az ördög' halal
mát akudályozní , 's a' keresztényektől minden veszedelmeket,
pusztító zivntart 'sth. elháritani kegyeskedjék. A' szentelés' ne
vezetesebb szertartásai ezek: 1) A' harangnak szen lelt vizzeli
megmosása ; jeléül annak, hogy ha a' harangnak is meg kell
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mosatnía, hogy méltó legyen az Istennek szolgálatára: nekünk
még inkább szükség tisztáknak lennünk, ha hozzá közelitení , 's
öt méltán dicsérni 's imádni akarjuk. 2) Annak keresztelési 's
I;;egyolajjali megkenése; rnelly a' Szentlélek' erejét és Kriszlus
Jézus' érdemeit jelenti. Ez által intetünk , hogya' malasztot , és
a' Szentlélek' erejét bennünk munkálni egész készséggel enged
jüle 3) Tömjén- és mirrhávali helüstölése ; jeléül annak, hogya'
szent élet' jó illatának, 's az imábani buzgóságnak az Isten' zsá
molyához jó szagu 's gyöngéd füst gyanánt kell emelkednie. 4)
Jézusnak Mártha és Mária testvérekhez! hetérése felöl szóló
evangeliom' fölolvasása; mi által az Isten' igéjének olly buzgó
hallgatására, 's az Ul" asztalához olly készséggeli járulásra in
tetünk , mint a' minövel a' két jámbor testvér hallgatá Krisztust,
's minövei öt asztaluknál szolgálták, és általa magukat az örök
élet' kenyerével tápláltatui engedték. 5) Több zsoltár és imád
ság' elmondása; mellyekkel többi között kíjelentetik , hogy az
Isten' dicséretét, élö harangok gyanánt, szóval és tettel hir
dessük.

A' harangszentelést néhol harangkeresztelésnek is nevezik;
mivel az is, mint a' keresztség, vizzeli megmosás és sz. kenet
által történik, a' harang valamelly szeütnek nevét nyeri, 's tanuk
is vannakjelen. De természetesen azért itt tulajdonképeni kereszt
ségről szó sem lehet; minthogy a' földi 's lelketlen tárgyak
bensö malaszlot és megszentelést nem nyerhetnek. A' külön név
pedig részint a' többiektölt megkülönböztetés végett adatik a'
harangoknak , részint pedig azért, mivel intésök valamolly
szentnek szájából eredt mennyei fölhíváshoz hasonlít.

OI(TATÁS PÜNI(ÖSD UTÁNI VII. VASÁRNAPRA.

A' m i s e k e z d e t-hen az egyház Istennek dicséretére hiv
föl bennünket, a' 46-d ik zsoltár' ama' szavaival: "Tapsoljatok
kezeitekkel minden népek; örvendezzetek Istennek vigságos
szóval. lUivel az Ur fölséges és rettenetes; nagy király az egész
földön." Dicsöség az Atyénak, 'sth,

Az egyház' könyörgése.

Ul' Isten! Idnek gondviselése rendeleleiben nem téved,
kérünk téged alázattal, fordits el tőlünk minden ártal mast, és adj
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meg mindent , a' mi javunkra szolgál. A' mi urunk Jézus Krisz
tus által, 'sth.

Leczke. (Sz. Pálnak Romaiakhos irt level. 6, f 9-23.)

Atyámfiai! testetek' gyarlóságára tekintvén, emberi képen
fejezem ki magamat. A' mint adtátok ugyanis tagjaitokat a' tisz
tátalanság' szulgálatára , 's a' hamisságnak, a' hamisságra: ugy
adjátok most tagjaitokat az igazság' szolgálatára, a' megszentelés
végett. IHert midön a' bün' szolgái valátok, szabadosok volta
tok ugyan az igazságra nézve: de valljon minö hasznotok volt
akkor nzokböl , a' miket most szégyenletek; mellyeknek végök
o' halál? ~Iost ellenben megszabadulván a' büntöl, és Istennek
szolgái levén, hasznotok van a' megszentelésben, mellynek vé
ge az örök élet. lmvel a' bünnek bére a' halál, az örök élet
pedig Istennek kegyelem-ajándéka , a' mi urunk Jézus Krísztus
által.

M a g y a r fi z a t. Pál mentegeti a' .szolgák,' és .szolgal
ni köteles' 'stb. kifejezéseket. Használ ván, ugymond , e' kilé
teleket , noha kissé kemények ,és a' keresztényekre szorosan
véve nem illök: ugy szölok , mint az emberek szekták magukat
kifejezni ; minthogy természetetek gyenge, 's az érzéld gondol
koz:ismód mialt annyira el vagytok fogulva, hogy illy hasonlatok
által szükség es titeket tanitani. Szándéhom mindazonáltal nem
más , mínt értésetekre adni, miszerint most, a' büntöl föloldva,
és Isten' szolgáivá Iölavnttatva, szint' olly teljesen kell az erényt
követnetek , valamint előbb a' kícsapougásokat és törvény elleni
tetteket kedveltétek. Ez állal a' világtól elszigetel ve, Isten' tár
sai, 's az örök élet' örökösei lesztek ; valamint korábbi életmó
dotok állal [lelki) halált érdemeltetek , melIyre örök kérhozat
következik. l\'Iivel a' hün' zsoldja n' halál: az Isten' malasztja
pedig, vagyis az állain eszküzlütt igazulás, örök életet szer-ez
Krisztus Jézusban, a' mi Urunkban. Kövessük tehát az apostol
nak ezen intését ~ és ne fLiggjünl, olly tárgyakon, mellyek csak
halál és örök kárhozat' okai lehetnek számunkra.

34
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Evangellom. (Sz. Máté' 7, 15-21.)

Az idöben monda Jézus az ö tanitványainak: Ovjátok
magatokat. a' hamis proféláktól, kik juhok' ruháiban jönnek
hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. Gyümölcseikből

ismerhetitek meg Őket. Valljon szednek-e a' tövisekröl sző
lőt, vagy a' bojtorjénokról fügéket? Igy minden jó fa jó
gyümölcsöket terem; a' rossz fa pedig rossz gyümölcsöket
terem. Nem teremhet a' jó fa rossz gyümölcsöket; sem a'
rossz fa jó gyümölcsöket nem teremhet. l\linden fa, melly
jó gyümölcsöt nem hoz, ki fog vágatni, 's tüzre fog vet
telni. Annakokáért gyümölcseikröl ismerenditek meg öket.
Nem minden, a' ki mondja nekem: Uram, Uram! megy be
a' mennyek' országába; hanem a' ki az Atyának, a' ki
rnennyekhen van, akaralját cselekszi, az megy be a' mennyek'
országába.

Kil: értetnek a' hamis pro{éták alatt?

Legközelebb a' farizeusok és irástudók, azután pedig mind
azon hamis tanítók is, kik szépen és látszatos alapossággal tud
nak ugyan beszélni: de a' testi vágyak- és álszahadságnak tá
gas tért engedö tanitásukkal, a' halandók' vesztét eszközlik. De
bár mennyire iparkodjanak is ravaszságukat az ájtatosság' szi
nevel takarni, 's áltanitásukat az irás' szavaiba burkolni , végre
mégis mindkettő napfényre jövend. l\'Iivel a' rossz fának gyü
mölcsei is rosszak; gonosz szivekböl csakhamar gonosz tettek
is erednek: ezek azután megmutatják, mit kell e' profétákról
és szép beszédeikről tartani.

Kik ét'thetők még inkább e' nevezet alatt?

1) A' v i I á g, melly tiszteletet és gazdagságot igér; még
is végre minden , érelte véghezvitt fáradságot és munkát 1\0
darczczal és gúnynyal jutalmaz. 2) A' kéjek- és örömekkel ke
csegtetö t e s t, melly végtére csak a' nyugtalan és furdaló lel
kiismérct' szemrehányásnit hagyja meg az ember' számára. 3)
Az ö l' d ö g, ld hosszu életet, és végül még a' bünbánalra is ele
gendö idül igér; holott pedig az átalkedolt bünösök , életök'
derekún , hirtelen és minden valódi töredelem nélkül mulnak ld.
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4) .l\'Iinden c s li b i t Ó li ~ kik csalfaságukat mindaddig az erény'
és becsület' leplébe takarják ~ valamig a' vigyázatlan lelkeket
hálójoliba nem kerítették, kiket azután különféle gonosz és ocs
mány lelleluc csáhitnak. Az illy hamis próféták legnagyobb
kúrt okoznak Krisztus' hivü nyájában ~ az állal, hogya' vét
kek' mérgét a' kéjnek' mézével édesitve , Idcsapongúsaihnak
a' megengedett mulatozás' nevét adják 'stb. ~ 's igy számlálhat
Inn lelkek' hóhéraivá lesznek. 1Uindllzoli tehát ~ a' kiknek eré
nyök és üdvök kedves, gondosan kerüljék őket. E' nevezet alatt
érthetők még 5) mindazok ~ a' kik a' lelkipásztorok ~ szülőik ,
elöljáróik' 'stb, jelenlétében jámborok- és jó mngavíselelüeknek
színlik magukat; de mihelyt azok állal nem láttatnak és hullat
nak, vallástalan és istentelen beszédeket Inlytntnnk, mindent, a'
mi szent ~ guny' tárgyává tesznek ~ a' jó és istenfélő ernbereket
kincvetik ~ 's ez által gyal,ran szúmosnkut ~ nevezetesen a' lie
vésbbé értelmes és tanult emberekel hitüle- és isteni Félelmök
töl megfoszlják ~ 's heszé dcik és biztatásaik állal öket minden
rosszra készekké 's elszántakhá leszik. Illy embereket különösen
a' szülök- és cselédes gazdálinal{ szükség jól szemmal tarta
niok , alár-endeltjeiket azok' társaság:Hóli ovakodásra inteni ök ~
és ha szükség ~ attöl őket egész szlgornsággal el is liltaniok :
nehogy ha talán gyermekelk 'stb. ~ e' farkasok állal szélszaggat
nának ~ azaz: a' bűn és romlottság ~ 's az örök kárhozat' ör
vényébe tnszittatnának ~ a' hünsuly' egy részét önmaguknnk is
tulajdonitanlek kelljen !

Miért mondja Krisztus: .Szednek-e a' tocisekről sző/ől' ?

Ez állal azt jelenti ~ hogy az illy hamis tanitok ~ és más
efféle gonosz ernberek ~ valamíg fl' rosszaságukban megmarad
nak, jó gyümölcsö!iet nem hozhatnak,

Miért mondja Krisztus: ,Minden jó fa jó gyümölcsöket terem'?

Ezzel jelenleni kivánván ~ hogya' jámbor embert jó tellei
ből ismerhelni meg ~ mint a' gonoszt is rossz cselekedeteihűl.
Azon gyümölcsök, vagyis jó cselekedetek, mellycket a' jó em
ber terem, a' Szentléleknek ama' gyümölcsei ~ mellycket sz. Pál
CGalat. 5, 22. 's köv.} elösorol ~ tudnillik : a' szeretet ~ öröm ~
béke ~ türelmesség, kegyesség ~ jötékonvsúg ~ hosszu-váral\O
zás, szelídség, hűség, mértékletesség, önmegtartóztatás és szü
zíesség.

34*



524

Mi értetik a' rossz fa által?

A' gonosz ember, ki gonosz gyümölcsöket is terem, azaz:
gonosz cselekedeteket. Sz. Pál ezeket is előszámlálja (Galat. 5,
19.); ezek: o' paráznaság, tisztátalanság, feslettség, fojtalan
ság, bálványozás, bűbájolás, ellenségeskedés, viszálkodás, ver
sengés, harag, veszekedés, egyenetlenség, felekezetesség ,
irigység, gyilkosság, részegesség, dorbézolás és több effélék.

Miél't mondja Krisstu«: , Minden fa, melly jó gyümölcsöt neln
hoz l ki fog vágatni, 's tÜZI"e fog oeuetnr ?

Ezzel tudatja, hogy elkárhozásunkra elegendő, a' jó cse
lekedetek' abbahagyása. Azért teszi hozzá: ,Nem, a' ki mondja
nekem: Uram, Uram' I (tehát csak külsöleg, és nem tettel vallja
magát szolgámnak ) ,megy be a' mennyek' orszégábav; hanem,
o' ki hivatalának kötelességeit teljesíti, 's jó telleket gyakorolva,
Atyám' akaratjánalt megfelel, ld tehát a' mennyet megérdemli.
Iparkedjál azért keresztény I mindenben leljesiteni az Isten' alta
ratját ; nevezelesen mindennapi foglalkozásaidat jó szándékkal
végezni: ugy bizonyosan he fogsz a' mennyek' országába jutni.

Oktatás a' jó eselekedetekrül.

Mik a' jó cselekedetek?

Az ernbernek minden erkölcsi, az Isten' akaratja szerint
véghezvitt tettei; vagyis mindazon cselekedetek és elhagyások,
mellyek Isten' akaratjához illök , 's azért lsten előtt is kedvesek.

Alel/yek a' legjelesebbek ?

Az imádság, böjt, és alamizsna-adás. Itt azonban az imád
ság alatt az isteni szolgálathoz tartozó minden cselekedet, a' böj
tölés alatt minden testi sanyargatás, és indulataink' zabolázása,
az alamizsna-adás alatt végre az irgalmasságnak mínden csele
kedetei értetnek.

Ilányfélék az irgalmasság' cselekedetei?

Kétfélék: lelkieit és testiek.

blellyeket nevezzük lelkieknek?

Azokat , mellyek a' lélek' javáért történnek, ug yrnínt ; hü
nosöket megfeddeni, tudallanokat tanítani, kételliedöknek jó ta-
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nácsot adni, élőkért és holtakért imádkozni, szomoruakat vi
gasztalni, a' méltatlanságot békével türni , az ellenünk vétet
teknek szlvböl megbocsátani.

Mellyek neveztetnek testieknek?

Mellyek a' test' hasznáért vitetnek véghez, t. i. az é he
zöknek ételt, a' szemjazéknak italt adni, rneziteleneket ruházni,
foglyokat kiváltani, betegeket látogatni, jövevényeknek szállást
adni, halottakat temetni. (Máté 25.)

~fellyek a' legnagyobb érdemnek?

Mellyek minden emberi tekintet, önhaszonkeresés és di
csekedés nélkül, egyedül és kizárólag azon szándékkal vitetnek
véghez, hogy ezek által lsten' tetszését megnyerjük.

JJlilly hasznuk 'ran az emberre nézve a' jó cselekedetekne k?

Azok minekünk szintugy , valamint a' békével türt szenve
dések és nyornoruságok , bűneink' bocsánatára, érdemül betu
datnak. Ezt maga Krisztus urunk tanitja a' szegény Lázárról
mondott példabeszédben, hol Ábrahám igy szól a' dúsgazdag
hoz : ,Minthogy Lázár olly sok nyomoruságot szenvedett életé
ben a' földön, azért most megvigasztaltatik l ' (Luk, 16, 25.)
l\'Iég inkább áll ez az önkény t gyakorlott jó cselekedetekre, hogy
sem a' kiállott bajok-, betegségek- és szenvedésekre nézve. De
lehetetlen is jó cselekedetek nélkül Istennek tetszeni, 's üdvö
zülni.

Ki tanítja ezt?

Maga Krisztus Jézus, az Istennek fia. Világosan igy szöl
ö: ,Minden fa, melly nem terern jó gyümölcsöket, kivágattatik, és
tüzre vettetik' I 'S amaz evangeliomi szolga (Máté 25, 25, és
köv.) , ki a' nyert talentomot nem tékozolta ugyan el, hanem
csak nem használta jól, és azt a' földben elásta, már csak ezért
is a' külső setétségro vettetett. Ugyanazért iszonyuan csalatkos
nak azok, kik a' mennyekhe juthatni reménylenek már az által
is, hogy semmi rosszat sem tesznek. E' tévedést aranyszáj u sz.
János igen szépen megczáfolja, midön igy szól: "Ua te ollyan
szolgával birnál , a' ki ugyan nem volna rabló, sem zabáló, sem
iszákos, de otthon szüntelen heverve töltené ll' napot, és azt,
a' minek végezésére Ielfogadtad, elhanyagolná: nem bottal fizet-
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nél-e neki, 's nem hajtanád-e el ötet? Nem elég rossz-e: nem
tenni azt, a'.lIlit kötelességünk parancsol? ... Szintigy az ollyan
keresztény is, a' ld ugyan rosszat nem mivel ~ de jót sem tesz,
már csak ennél fogva is eléggé gonoszul cselekszik ~ és magát
a' meunyek' orszűgálól megfosztja; mivel [I' mennyország az
elvégzett mnnka' jutalma: a' ld tehát nem dolgozott ~ jutalmat
sem várhat."

B u z d u I a t. Örizz meg Uram! a' hamis profétáktól ~ a' té
velygést tanitöktö l ~ a' világtól , testi kivánságoktnl , a' sritántél
és csóbitó emberektől. Add szent malasztodat, hogya' Szentlé
lek' azon gyümölcseit, azaz: müveit cselekedjem, mellyeket sz.
Pál előszámlál. Gerjeszd föl szivernet, hogy valamennyi szenIeid'
példáját követve, hitemet jó cselekedetek által ékesitsern, 's igy
a' le mennyeí Atyád' akaratját teljesitvén , érdemessé váljak a'
mennyek' országára.

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI VIII. VASÁRNAPRA,

A' m i s e k e z d e t a' 47-ik zsoltárből vétetett, és igy hang
zik : •.Elvettük Ur Islen! irgalmasságodat, a' te templomod' hö
z.cpette. Valamint a' te neved Ur lsten! ugy [I' le dicséreled is
egészen a' földnek határiig terjed; a' te jobbod igazsággal teljes.
- Nagy az Ur, és igen dicséretes: a' mi Istenünk' városában,
az Ö szent hegyén." Dicsöség az Atyának, 'stb,

Az egyház' könyörgé!ie.

Kérünk téged ur Isten! add kegyesan minekünk n' te Szent
lelkedet, hogy azt gondoljuk, a' mi jó, 's tegyük is mindenkor ;
hogy mi, a' kik nélküled el nem lehetünk, szerinted élhessünk.
A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Romaiakhos irt level. 8, 12-17,)

Atyámfiai! nem a' testnek vagyunk lekötelezve. hogy test
szerint éljünk. l\Iert ha test szerint fogtok élni, ugy meghaltok :
ha pedig a' lélek által a' testnek cselekedeteit sanyargaljálok,
ugy élni fogtolL l\Iindll~'~jnn ugyanis, kik az Istennek lelkétől
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vezéreItetnek • Istennek fiai. Mert nem vettétek a' szolzasáz', ., e

lelkét ismét a' félelemre; hanem a' Iiusittatás' lelkét vetlétek , a'
ld által kiáltunk : Abba, Atyánl{! l\'Iaga e' lélek tesz ugyanis a'
mi lelkünknek bizonyságot róla, hogy Istennek fiai vagyunk. Ha
pedig fiai, ugy örökösei is; örökösei ugyan Istennek, n' Krisz
tusnak pedig örökös társai.

[(ik élnek test sserint !

Kik a' megromlott természet' bűnös vágyait és kivánságnit
követik, '5 ez által magukat annak mintegy adósaiul ismerik; és
igyteljesítik a' lestnek azon cselekedeteit, rnellyek előbbi Va
sárnapon, Galat. 5, 19. szerint elősoroltattak. Az illy emberek
nem hagyják magukat az lsten' lelkétől vezéreltetni 's korrnú
nyoztatnl, ugyanazért nem is az Isten' fiai, 's nem is lesznek Is
tennek örökösei; hanem inkább örökre el fognak kárhozni. A'
ld ellenben az Isten' lelkétől hagyja magát vezettetni ~ 's lelké
vel a' testet és annak vágyait megfesziti, annak azon gyermekí
bizodalom, mellyel az Atya iránt viseltetik, és a' mcllynél fog
va kiáltja: Abba (atya)! ugy szinte a' Szentlélek' bizonyságté
tele is monduni fogják, hogy ö Istennek gyermeke, 's hogy an
nak örököse és Kriszlusnak örököstársa is fog lenni. Vizsgáld
meg magadat jól, valljon nem élsz-e te is test szerin I ; 's jövőre

törekedjél a' testi 's érzéki vágyakal az imádság, böjtölés 'stb.
által sanyargatni, hogy igy Isten' gyermeke- és örökösévé vál
hassál.

F o h á s z. Erösits meg Ur Isten! hogy ne n' test' kiván
ságai szerint éljek; hanem inkább azoknak a' le Szentlelked'
ereje által állhatatosan ellenlálljak , 's azokat sanyargassam:
nehogy örök halállal haljak meg.

Evangeliom. (Sz. Lukács' 16. 1-9.)

Az idöben mondá Jézus az ö tanitványainak e' példa
beszédet: Volt egy gazdag ember, és ennek egy házi
tisztje , ki bevádoltalék nála, mint javainak tékozlója ; 's
elöhiván öt, monda neki: adj számot gflzdálkodásodról,
mert többé már nem fogsz gazdálkodhatni. lUonda pedig
magában a' házi tiszt: Mit cselekedjem? mivel hogy uram
elveszi tölem a' gazdai lisztet. Kapálni nem tudok, kol-
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dulni pedig szégyenl ek. Tudom, mit kell lennem: hogy
nilután a' guzdalkodástól eltávolítanak , az emberek engem
az ö házukba befogadjanak. Egybehiván azért urának min
den adósait. kérdé az elsöt: l\lennyivel tartozol uramnak?
Az pedig felele: Száz cseber olajjal. És monda neki: Vedd
a' te kötelező leveledet, és leülvén hamar, irj ötvenet.
Azután kérdé a' másikat: Hát le mennyivel turtozol ? A'
ki monda: Száz kila buzaval. Szóla neki: Vedd a' te köre
lezö leveledet, és irj nyolczvanat. És megdicsérte az ur a'
házi lisztet, hogy eszélyesen cselekedett; mivel a' világ'
fiai eszesebbek a' maguk nemében, hogy sem a' világos
ság' fiai. Én is azt mondom nektek, szerézzetek magatok
nak jóakarókat az igazságtalanság' gyüjteményéböl; hogy
mikor megfogyaLkoztok, befogadjanak titeket az örökkévaló
hajlékokba.

Ki értetik a' gazdag ember alatt?

Az ur Isten; házi tisztje alatt pedig lIZ ember, Idre az Is
ten a' test és lélek, természet és Ilegyelem' kulönféle javait
bizta, tudnillik : tagjait, öt érzékeit, az egészséget, testcrőt, szép
ség et , ügyességet, mások feletti hatalmat és Ielsöséget , fuldi
javakat , emlékező tehetséget, értelmet és akarntot , hitet, az
Isten' kegyelmét , a' jó sugallatokat és értelmi Iölviláaositnso
kal , a' jót tehetésre idül és alkalmat 'stb. E' javakut Isten nem
tulajdonunk gyanánt adja , hanem hogy azokkal neki s z o I g á l
j u n k , vagyis hogy azokat saját , és embertársaink' üdvére
használjuk : miért is, ha velök visszaélünk, legszigorubb számot
fog tőlünk azok miaU kérni.

Hogyan él az ember viuza e' [aoakkol ~

Ha azok nem az Istennek dicsöségére , !lZ ii2'yerogyollnl{
és szükülködők' gyámolitására , az elnyomottak' segedelmére és
megmentésére, az ignzságtalnnság elleni küzdelernre, nem u' jó
nak előrnozditésárn. és lelkek' üdvére, hanern a' vétkezésre, jól
élésre; ruházntbani fényüzésre, mások' elcsáhitásáras elnyomá
sára forditlatnak.

}Ii ezéiból mondta Krisztul e' hasonlatot?

Hogy minket megtérésre huzditson ; különösen pedig, hogy
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embertársaink iránti jötékonyságra , 's a' szegények iránti bö
kezüségre serkentsen. Valainint ama' házi tiszt igyekezett ma
gának jó barátokat szerezni , kik öt házukba ])efogadnák: ugy
kell nekünk is igyekeznünk az irgalmasság' cselekedetei , neve
zetesen az adakozás által jó barátokat szerezni; hogy ök, vagyis
inkább az Irúnyukhan gyakorlott jó tetteink, Istennél számunkra
kegyelmet szerezzenek ~ 's ha majd a' halál által a' gazdálko
dástól el fogunk rnozdittutni ~ (mi talán hamarább megtörténlk,
mint sem gondolnők l) a' mennyei lakásokba fölvegyenele Igen
szépen int bennünket a' jötékonyságra sz. Ambrus ~ midön igy
szól: "Nem azért szép gazdagna]: lenni, mivel az ember sok pénz
zsákot megtölthet kincsekkel, hanem mert ezekkel a' szegényeket
gyámolithatja. Csak a' bénák- és szükölködűkr e II: öltött gazdagság
nak van fénye. A' keresztények tanulják meg, pénzöldtelnem azt
keresni , a' mi övék ~ hanem a' mi Krisztusé ; h o g y e g y II: o r
öket is k e r e s s e Kr i s z t u s l" A' szent atyák a' jó példát is
alamizsnának nevezik ~ és azt mondják ~ hogy illyent a' legsze
gényebb is adhat. Ezt jól jegyezzék meg az ollyan szegények,
a' Idlt más alamizsnát nem képesek osztogatni l

KiT. azon jó bnrútok , a' kiket adakozás által szerzünk?

Ezek (sz. Ambrus' tanitása szerlnt), a' szegényeken kivül, az
Istennek szentei, az angyalok~ sőt maga Krisztus is; mivel a' mit a'
szegé/lyeknek uduuk, azt magúnak Krisztusnak adjuli (1\'Iál. 25.). A'
szegények' kezei, mond arany heszédü sz.Péter, Krisztusnak kezei,
A' szegények' kezei állni küldjük kincseinket az égbe, hol azokat
hollunk után ujolag föllelendjük : mivel a' szegények' imádságai,
szintugy, valamint a' szentekéi, kiket igy barátinkká teltünk, Id
eszközlendik bizonyosan Istennél, hogy minekünk a' boldog Id
mulás' kegyelmét megadju, 's mlnket a' mennyei hajlékokba be
fogadjon. Azért mondatik az irásban is ~ hogy az alamizsna
adás a' haláltól megment (Tőh. 4~ 10-12.).

JIiért dicséri az ur a' házi tisztet?

Az ur csak okosságát dicséri a' házi tisztnek , hogya' rá
bizon javakat önhasznrira fordilá. Szintugy mi is eszélvesen fo
gunk tenni, 's dicséretet érdemlünk , ha az ideiglen! javakat,
mellyeket Isten kezeinkre bizott, saját örükös javunkra fölhnsz
náljuk. Hogy ama' húz] liszt idegen jószágból ád ~ mi magában
véve rossz ~ lIZ ránk nézve csak annyiban alkalmazható ~ meny
nyiben n' javak, mellyekből adni tartozunk ~ szinte csak sáfár
kodás végell bizattak ránk, következöleg nem tulajdonunk ~ ha-
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nem Istennek javai. Valamolly j6szágot, meIJyel rendelkez
ni nem tölünk függ, elajándékoznl , annyi lenne ~ mint lopni,
hogy alamizsnát adhassunk; 's ez épen olly rosszul volna téve,
mint a' milly gonoszul n' házi tiszt cselekedett.

~liért mondja Jézus: ,E' világ' fitti eszesebbek a' f)ilágosság'
fiainál' ?

Mivel a' világ' fiai, a' földies érzésű és testi gondollwzásu
emberek, sokkal eszelyesebbek tudnak lenni, és sokkal nagyobb
fáradsággal is törekesznek arra, hogy czéljoknt , tudnillik az
ideigleni javakal , világi örörneket , és gyönyörüségeket el
nyerjék, mint n' világosság' gyermekeí , vagyis a' kereszté
nyek , az örök üdvösség után törekesznek.

~liért neveztetik a' gazdagság itt igazságtalannak?

Mivel igen is gyakran igazságtalansággal szereztetík , és
sok jogtalanságokra ~ fösvénységre, szegények' elnyornására,
mértéli.lelenségre, tiszlátalonságra ~ tékozlásra , a' szülök- és
közelebbi rokonokat iIIetö tisztelet' és szeretet' sérelmére , ke
vélységre, az elöljáröságnak, sőt a' vallásnak is megvetésére 'stb.
nyujt alkalmat.

B u z d u l a t. Áraszsz el a' te kegyelmeid' bö áldásával
igazságos ur Isten, és ítélő hirám ! hogya' sáfúrkodásornra bi
zott javakat olly j6 barátok' szerzésére használjam, kik, ha vé
get érend élelem, fölvegyenek az örök hajlékokba.

Erkölcsi tanítás a' rágalmazás ellen.

,Ki bevádoltaték nála, mint javainak t é k o z l é j a'.
(Lukács' 16,1.)

Az evangeliomi sáfár méllán jöve uránál tékozlása miaU
rossz hirbe. De ez nem mindenkor a' bün' és igazságtalanság'
eredménye; mivel igen is gyakran jöttek már sokan, minden
legkisebb ok nélkül, 's a' legméllallanahbul, a' rágalmaz6 nyel
vek miatt rossz hirbe, 's megfoszlattak ez állal j6 nevök- és
becsületöktől. Bármilly nagy is azonban a' rágalmazás állal oko
zott kár , és bármilly nehéz is azt ujolag helyrehozni: e' vé
tek mégis csekélynek tartatik , és ezért követtetik el olly gyak
ran, hogy majdnem átalanossá lett már.

Mikép követtetik el a' rágalmazás?

Ha 1) olly büntettet hirdelünk íclebarátinkról (kik közé
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tartoznak a' megholtak is), melJyet azok el nem követtek, vagy
n' valóbau elkövetettet nagyitjuk. 2) Ha valamelly titoltban el
követett és még rejtett vétket olly szándékkal hozunk nyilvá
nosságra, hogy ez állal felebarátunknak ártalmat okozzunk ; vagy
pedig az] nyilvániljuk n' nélkül, hogy kötelességünk hozná ma
giival. 3) Ha felebarátunk' tetlei- vagy mulnsztásainak ráfogás
búl rossz szándékot tulajdonitunk. 4.) Ha felebarátunk' jó csele
liedeleit és tulajdonságait eltagadjuk, vagy kísebbltjük ; 's 5) ha
olly körűlmények közt ~ midön öket dicsérni tartoznánk ~ hall
gatunk ~ vagy legalább aggodalmas tartózkodással és hatály
nélkül szólunl..

lIIié,.t olly sulyos bun a' rágalmazás?

1) ~Iivel állala fölöttébb megsértjük a' felebaráti szeretetrűl
szóló parancsot. 2) lUivel ez állal embertársunkat olly becses
jószúgtól ~ minö a' jó név és becsület ~ megfosztván ~ ezzel
neki gyakran ideigleni 's örök romlását okozzuk ; minlhogy
ugyanis a' becsületétől megfoszlott emberrel senki sem haj
landó érintkezésbe jönni, 's ennél fogva keresetmédja pangás
ba jön: Iehút vngyona csökken ; 's miulán jó nevét ugyis elvesz 
tette ~ n' jöban még hanyagabbá válik ~ és a' vétkezéstől még
kevésbbé tartatik a' szégyen állal vissza; vagy pedig késöbb
valóban azon vélkelibe esik ~ mcllyeket elöbb csalt hamisan
fogol! rá a' rágnlmnző. A' rágalmazott továbbá másokkal sem
igen lehet jót; minlhogy senki sem akarja tanácsait elfogadni ~
's azo/wt követni, hanem inkább ellenkezőleg, a' maga vétsé
gét mindenki az előbb róla hallottakkal mentegeti ~ mondván :
ez, vagy amaz nem lehet olly sulyos vétek, miután azt cz 's ez is
elkövette. Igya' jó lehetetlenné válik, és sok rossznak magva
elhínletik. Ezt különösen jegyezzék meg azok ~ kik semmiben
sem találnak nagyobb gyönyörüséget, mint az előljárók, tiszt
viselöli és papok' kisebbítésében és becsmérlésében. Végre 3) a'
rágalmazás azért is igen nagy bün, mivel az általa telt kárt fö
löttébb nehéz ~ sőt lehetetlen is többé vissznpötolni , mivel a'
rágal rnazás hasonlít az eldobott kőhöz ~ melly ~ ha kezeinkből
egyszer kirepült ~ többé nincs hatalmunkban ~ sem vissza nem
turtóztathaljuk ~ ha mégolly nagy kárt okozand is.

IIit kell tennünk, ha csakugyan elkocettuk a' ,"ágalmazás' bünét1

Vissza kell a' rágalmazást vonni ~ 's a' felebarátunknak
földi javában ~ vagy jó nevében ejtett kárt jóvá tenni. ~Iint-
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hogy azonban ezt, mint mondottuk , fölöttébb nehéz véghez
vinni, miután a' gyalázó szö , mihelyt ajakainkról elröppent ,
nincs töhbé hatalmunkban, sőt azt nem ritkán az emberek
még nag yitják is; minthogy továbbá nehéz föltenni, hogy mind
azok kik a' becstelenitést hallották, a' visszavonás felől is ér
tesüljenek (mivel a' rossz hir vajmi sebesen elterjed, és sok
szor tovább megy, mintse m gondolluk ); 's végre mivel n'
visszavonás után is mindig marad a' gyalázotton valami, ha
egyéb nem, legalább annak emléke. azért mindez annál na
gyobb ovakodásra serkentsen minket , a' rágalomnak minden
nemétől.

Soha sem szabad-e felebat'átunk' hibáit nyilvánítni?

Felebarátunk' hibáit és vétségeit az emberek közt szük
ségtelenül , és csalt a' kiváncsi henyélt' mulatságára, nyilvá
nossá tenni soha sem szabad. Azonban egészen másitép áll
a' dolog, ha a' négy szem közt feendö testvéri utbaigazitás
állal nem javíthato felebarátunk' hibáit J és vétségeit, büneit ,
büntetés, vagy pedig javilás végett, a' szülöknek, vagy elöl
járóknak bejelentjük ; mivel ez nem csak nem vételt, hanem
inkábhjó cselekedet, 's a' keresztény felebaráti szerétet által pa
rancsolt kötelesség: melly ellen azok igen vétenek, a' kik em
bertársaik' vétkeit elhallgatják; holott ha azokat napfényre hoz
nál" könnyen megakndúlyczhatnák, 's ez állni mind öket, mind
pedig a' hozzájok tartozókat sok bajtól megmentenék.

Vétkes dolog-e az is , ha a' rágalmazót öt'ömest hallgatjuk?

Igenis az; mivel ez által alkalom nyujtatik a' rágalma
zónak másol,' becstelenltésére , 's öt ebben megerösitjük. Azért
mondja sz. Bernárd: "Valljon a' rágalmazás nagyobb vételt-e,
vagy pedig a' becsületrablónak meghallgatása, azt nem fo
gom egy könnyen elhatározhatni.' .. (Libr. 2. de Consider.)
Aranyszáju sz. János pedig igy szöl : " Nem csak arról, a'
mit beszélünk, hanem arról is, a' mit hallgatunk, számot kel
lend adnunk : igy példának okáért, ha felebarátom ellen vala
melly hamis vádat meghallgatok ; mert meg vagyon irva : "Ne
fogadd be u' hazug beszédet.' (II. 1\lóz. 23, 1.) Ugyanazért
illyenkor vagy félbe kell szakitani , és meggátolni a' becsület
sértő beszédet, vagy pedig azt odahagyni ; ha pedig egyik
sem történhetik meg illedelemmel , nem tetszésünket borús ar
csunkkal mutassuk ki: minthogy a' Szentlélek' igéje szerint: ,a'
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szomoru arcz akkép üzi el a' rágalmazó nyelvet ~ mint az éj
szaki szél az esőt ro (Példab. 25~ 23. ). Ugyanezt kell a' trágár
beszédek' és botrányos tréfák' hallásaker is tenni.

Mi tartoztassow vissza minket a' rágalmazástól ?

1) E' bűn' nagy voltának meggondolása. 2) Az általa oko
zott kár' helyrehozásának nehéz ~ sőt lehelellen volta. 3) Az
ezen vétket kövelő büntetésre gondolás; mivel mint sz. Pál'
(I. Korinlh. 6, 10.) világosan irja: n' rágalmazok' Isten' or
szágát nem fogják birni.

F o h á s z. Örizz meg oh szerelmes Jézusom! nehogy o'
gyülölet , vagy irigység által megvakittatva, embertársaim' be
csületében csorbát ejtsek ~ 's magamat olly sulyos hün' része
sévé tegyem.

Vigasz a' rágalmazásban.

Ha becsületedtől n' gonosz nyelvek megfosztottak, vigasz
tald magad azzal ~ hogy ezt a' jó Isten a' te javadra enged le
meglörténni: nehogy tudniIlik a' hiu öntetszés' bűnébe esvén,
kevély légy; hanem az alázatosság és béketűrés' erényeit gya
koroljad. J6, ha hiányaink mások előtt tudvak ; hogy igy alá
zatosak maradjunk, Nehogy pedigtürelmetlenné váljál. tekintsd
valamint az 6-~ ugy az új-szövetségi szeuteket is. A' szüzies
Júzsefnek , jóllehet ártatlanul, mint elhíresült házasságtörönek
kell a' tömlöczben ülni. (I. .I\Iózes' 39.) A' szelid Dávidot Se
mei vérszomjas embernek kiáltju ki; 's hogy az Isten öt ezért
látogatja meg (II. Iiir. 36.). A' tiszta életü Susanna bevádol
tatik ~ mint házasságtörö , pörbe fogatik és halálra ítéltetik I
(Dán. 13.) Jézus lírisztus , a' szentek' szentje ~ mint isten
káromló ~ a' sátán' szövelségese ~ zabáló és iszákos ember gya
láztatik, és mint néplázitö, hevádoltatik, 's elítéltelik ! Fontold
meg azt is, hogy neked Istennél mit sem ártand, habár minden
kigondolhat6 rosszat mondanak is rólad, hamisan; 's hogy ö
gondoskodik a' bizodaJmukat benne helyező, 's magukat ezé
szen ráhagy6 jámborok' becsületéről. mert ld az Istent félők'
j6 nevét sérteni bátorkodik ~ az mintegy Istennek szeme' fényét
bántja (Zakar. 2~ 8.); mit ö bizonynyal nem fog büntetétlenül
hagyni.

Bu z d u I a t. Oh legárlatlanabb Jézus! hit ördöngösnek ,
iszákosnak ~ n' sátán' szövelségesének , istenkáromló- és nép-
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lázitónak rágalmaztak, egészen a' te isteni szent akaratodra
hagyom magamat; a' becsületem- és jó nevemen ejteIt min
den kisebbiléseket büneimért neked ajánlom föl; és te reád
bizom az én jó hiremet : azon erős hízodnlommal lévén el
telve, hogy azt a' te szent tetszésed szerint védeni fogod és
megőrizni, 's engem az én ellenségeim' kezeiből meg fogsz
szabadilni.

üKTATAs PÜNKÖSD UTÁNI IX. VASÁRNAPRA.

Hívd segítségül az Istent minden láthaló és lúlhatnllnn el
lenségeid' incselkedései ellen, 's mondd a' mi s e k e z d e t ben
a' pnppul , az 53-dik zsollárból: "Ime az Isten megsegit engem,
's az Ur az én lelkernnek gyámolil6ja. Forditsd a' nekem okozott
rosszakat ellenségeímre; 's a' te igazságod szerint rontsd meg
őket ur Isten, én oltalmazöml A' te neved' dicsőségeért sza
badils meg ur Isten I és a' te hatalmadnál fogva szolgállass
nékem igazságot," Dicsőség az Atyának, 'stb.

Az cg)'ház' kÖII)'örgése.

Hallgasd meg Uram! irgnlmusságodban, n' te szolgáid' ese
dezését ; és hogy kéréseiket teljesithessed , engedd azt kérniök,
a' mi előtted kedves. A' mi Urunk Jézus Kriszlus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth: irt l. level. 10, 6-13.)

Atyámfiai! ne kivánjuk meg azokat , a' mik rosszak, mint
nzok is megkivánták (a' pusztában). Se bálványimádók ne le
gyetek, mint közülök némellyek ; az irásnak ama' szavai sze
rint: Leüle a' nép, hogy ennék és innék ; és Iülkelének játszani.
Se ne paráználkodjunk, mint némellyek közülök paráználkodtak,
's el is hullának egy nopon huszonhárom ezeren. Se ne kisér
tsük Krisztust, mint hözülök némellyek kisértették , 's elve
szének a' kigyök állal. Se ne zugol6djatok, mint némellyek
közülök zugolódának, 's megölettek a' pusztitó állal. Ezek pe
dig mind azért történtek rajtuk , hogy előképül szolgálnának;
megirattak pedig a' mi intésünkre, kik az utolsó időszakha ju
tottunk. Azért 8' ld magát állani véli , vigyázzon, nehogy el-
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essék. Másféle kísértet nem fog reátok jönni, mint melly az
embereket közönségesen éri; azonban hűséges az Isten: ö tite
ket nem fog hagyni erőtök fölött kisértetni ; hanem inkább a'
kisértettel együtt erőnövekedést is szerez , hogy azt elvisel
hessétek.

Lehet-e kivánság és gondolat által is vétkeznünk?

Igenis, ha rossz és tiltott dolgok után kivánkozunk, vagy azok
ról szándékosan és gyönyörködéssel gondolkozunk: habár csele
kedettel nem viszszük is a' gonoszságot végbe; mivel az Isten nem
csak a' gonosz telteket. hanem a' gonosz gondolatokat 's kiván
ságokat is tiltja, különösen (n. Móz. 20.) felebarátunk' felesége
's jószága után; és Krisztus urunk (Máté 5~ 28.) azt mondja, hogy
a' ki asszonyra tekint is ~ annak megkivánása miatt , már pa
ráználkodolt vele szivében. De azért a' nem örömest és szándé
kosan táplált rossz gondolatok, mellyeket az ember nem szivesen
forgat elméjében, nem bünök , hanem inkább még eszközökül
is szolgálhatnak az érdemszerzésre ~ ha tudnillik azoknak vi
tézü! ellentállunk. 'S ez az oke , miért engedi meg az ur Isten
állaluk néha a' jámborokat is háborgallatni. - Örizliedjél minden
vétkes gondolat- és kivánságtól; ha pedig ollykor akaratod el
len is megszállnak : űzd Id legalább öket elmédből azonnal,
és készakarva ne gyönyörködjél bennöle Tedd ezt különösen
a' fajtalan gondolatokkal; nehogy végre paráználkodás' bü
nébe essél, mellyért Isten Izrael' fiai közül huszonnégy ezeret
hirtelen halállal büntete meg a' pusztában. (lV.IUózes' 25. r.)

Mit tesz Istent kisérteni ?

Vakmerően az Istentől mindenhatósága- ~ jösága-, gondvi
selése- és igazságának jeleit, azaz: bizonyítványait kivánni ,
hogy állaluk megtudjuk : valljon Isten mindenható-e, 'stb. Ezt
az ur Isten világosan tiltja (V. Mózes' 6~ í 6.): 's az izraeli
tákat iszonyuan megbüntette miatta ; mérges kigyól{at bocsát
ván rájok. (IV. Móz. 21, 4-6.)

Hogyan kóveltetik el e' b'Ün?

1) Ha minden ok nélkül kivánjuk , hogy Isten a' hitbeli
tárgyakat csuda által adja értésünkre, vagy pedig erősítse meg.
2) Ha szükség állal nem kényszeriltetve~ sem semmi kötelesség
állal nem szoritva, magunkat testi vagy lelki életveszélybe dönt-



536

jük azon reménynyel. hogy abhöl Islen majd hiszubaditand minket.
3) Ha valamelly veszedelmes betegségben a' szekott termé
szetes orvosszereket megvetjük ~ 's magunkat egyedül és klzá
rólag az Istennek közvetlen segedelmére bizzuk.

Nagy vétek-e az Isten elleni zugolódás?

EzI eléggé lehet a' büntetésből következtetni, melly 3' zu
golódó izraelltáknt érle, mivel KÖl'én~ Dátán- és Abironon kivül,
kiket elevenen nyelt el a' föld, sok ezeren tüz állal emésztettek
föl. Pedig ezek nem is egyenesen az Isten, hanein az Istentől ren
delt elöljáróik Mózes és Áron ellen zunolödlak : miből következik,
hogy Isten az általa rendelt elöljáróség elleni lázadást épen ugy te
kinti, mintha az ellene történnék. Ezért mondja Mózes is Izrael'
fiainak: ,Nem mi ellenünk vétkeztek ~ a' ti zugolódástak által,
hanem az Isten ellen.' (II. l\'lóz. 16, 8.) Jól vigyázz tehát
magadra ~ nehogy az Istentől rendelt, vagy megengedett dol
gak, az idő, 'stb, vngy a' felsőség' törvényes parancsai el
len való zugolódással ~ szint illyen sulyos büntetést vonj ma
gadra!

lilit tesz: .Nem fog reátok másféle kisértet jönni, mint melly az
embereket küzönségesen éri ?

•Azt, hogy: Ílz Isten nem fog súlyosabb kisértetekkel láto
gatni meg titeket , mint a' minőket elviselhettek ; hanem ha öt
erre buzgón kérilek , a' kisértetek' meggyőzésére malasztját is
fogjn adni. Ugyanazért a' kisérlelés' idején soha se tulajdon
erőnkre támaszkodjunk hanern hizndalmuukat Istenben helyez
zük ; ki , ha öt kellőleg kérjük , 's magunk is megteszszük azt,
a' mi tehetségunkben áll, nem fogja engedni, hogy meggyő
zettessünk.

F o h á s z. Kérlek téged ur Isten! tisztilsd meg szivemet
minden rossz Idvánság- és gondolatoktól. Soha se engedj azon
gondolatra jönni ~ hogy léged kisérteni aknrjulak vag-y pedig
atvai rendeleteid' írányúhan elégedetlenséget mulnssak. Ne hn!.!yj
eg yszersmtud, kenyes és hüséges Istenem! eröm fölüli kisértet
ni; hanem adj mindenkor erőt hozzá, hogy minden kisérteteken
győzedelmcskedjem, 's azokból lelkemnek üdvösséges haszno I
merilsek!
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Evangellora. (Sz. Lukács' 19,41-47.)

Az Időben Jézus Jerusálemhez közeIitvén, és látván a'
várost, sira fölötte, mondván: Vajha megismerted volna
te is, legalább ezen a' te napodon azokat, a' mik béke
ségedre szolgálnak: most pedig el vannak szemeid elöl
rejtve! Ugyanazért elkövetkeznek rád a' napok, mellyek
ben körülvesznek téged ellenségeid árokkal, és körül
fognak, és szorongatnak téged minden oldalról. És földig
lerontanak téged, és eltörlik fiaidat, a' kik te benned laknak;
és nem hagynak követ a' kövön benned: mivelhogy meg
nem ismerted látogatásod' idejét. '8 bemenvén a' temp
lomba, kezdé kiüzní azokat, a' kik abban árulnak és vesznek
vala; mondván nekik: Irva van: az én házam, az imád
ság' háza; li pedig azt latrok' barlangjává változtatlátok. És
tanit vala mindennap a' templomban.

Miért sirt Üdvözitőnk Jerusálem' városa fölött?

Irántal benső szánakozásból; minthogy megpillantásakor
azon gyászos pusztulására gondolt, mellyet töredelmetlensége
állal vont magára: mivel az ö látogatásának idejét nem akarta
megismerni, 's használni.

Mellyik volt az ó látogatásának ideje?

Azon idő, mellyben Isten a' maga profétáil egymás. után
küldözte a' zsidókhoz; de kiket ök kigunyoltak és megesufol
tak (ll. Kron. 36, 16.), agyonköveztek és megöltek (Máté 23,
34.). Különösen pedig Krisztus urunk' tanitásának napjai,
mellyek' folytában üdvözítő tanítását a' jerusálemi templomban
annyiszor hirdette, legnagyobb csudákkal erösitette , 's ez ál
tal bebízonyítoua , hogy ö a' lUessiás, és a' világ' lUegváltója;
's mégis ezen átalkedott és bünbánat nélküli várostól megvet
teteLt, elitéltetett és keresztre feszitletett!

Kit példáz a' megátalkodott és töredelmetlen Jerusálem ?

Mindnyájunl\at. lUindenikünk e' Jerusálern , melly fölött
Üdvözítönk könyeket hullat. Mi még keményebb szivüek va
gyunk, mint 3' zsidók voltak: mert mi Jézust sirni látjuk, és
még sem indulunk meg rajta; és büntetésre méltöbbak vagyunk,

35
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mint ök: mivel mi több kegyelmeiben részesültünk. Mi meg
mosattunk az ö sz. vére, 's tápláltatunk az ö sz. leste által; az
üdvösségünkre szükséges igazságok számunkra már nem l{épel[
ben adatnak elő , mint a' zsidöknak , hanem egészen világosan
és érthető módon; mi azokat számtalan csudákkal erősíttetve, 's
a' szentek által gyakoroitatni látjuk , 'stb: lUilly vétkes és esz
telen dolog annakokáért tölünk , ha az isteni kegyelem' sugal
latát nem követjük, 's az idöpontot , mellyben az Isten meglá
logat és töredelmességre hiv minket , használatlanul engedjük
elmulni I 1\'Iinden kípétolhatö , csak az elveszett idö nem. Ipar
kódjunk tehát a' még hátra lcvö napjainkat gondosan üdvünkre
fordilni!

Elrejti-e Isten az istentelenek elől azt, a' mi ildvökre szolgál?

Nem; hancm az istentelenek önmagukat vakítják el az ö
bűneik által: ugy hogy az üdv' igazságait jól föl nem foghatják;
és szivöket és akaratjokat azok elölt liezárják : hogy az isteni
ihletések által meg ne indittassanak , és bünhánatra ne birat
tassanak. Ök tehát önmaguk veszlöknek okai. (Ozeás 13, 9.)

,Kezdé kiüzlli azokat, a' kik abban á,'ulnak és 'vesznek vala'.

Ha Krisztus az isteni szolgálathoz megkivántatc dolgok'
árulóit és vevölt is kiüzte az egyházból: mint fogja büntetni
egykor azokat, a' kik a' templomban egészen elfeledik, hogy
hol vannak, tudnillik: az Isten' házában, azon helyen, a' hol
Krisztus Jézus a' szentek' szenIében , a' legfönségesebb Oltári
szentségben folytonosan jelen van, 's hol magát a' sz. misében
a' világ' bűneiért mennyei Atyjának, vérontás nélkül ugyan, de
mindenkor ujra föláldozza ; 's Idlt ennél fogva még maga a' sz.
mise alatt is minden tartózkodás nélkül nevetgélnek , beszélget
nek, tolakodnak , szemeikkel mindenfelé szerte kalandoznak, a'
maguk házi dolgaik- és ügyeikről érlekeznek , mindenféle paj
kosságokat üznek , sőt még különféle rossz gondolatokban is
gyönyörködnek , és szemtelen öltözetökkel és vakmerő maguk
viseletével másoknnk a' legnagyobb botrányul vannak. 1\'Iint fogja
öketazUrmegfenyiteni?! Ah! midönmajdegyszer be akarnak a'
mennyek' országába menni, el fogja öket onnan üzni, és mondani
nekik: ,l\lenjetel{ az örök tüzre : mivel nem ismerlek titeket"!

B u z d u l a t. Oh Jézus! ki Jerusalem' városa fölött kö
nyeket hullattál , mivel az látogatásának idejét meg nem akarta
ismerni: kérlelt téged, viIágositsd meg elmémet, hogya' te
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malasztod' idejét megismervén, azt kellőleg hasznomra fordít
sam. Engedd egyszersmind, hogya' templomban magamat
mindenkor illendöen viseljem, és azt a' gonosz gondolatok, ki
vánságok , és világi gondok' barlangjává soha sc változtassam.

lIaszno8 tauitás az élet' végére halasztott biinbánatról.

Lehet-e magát a' bünösnek azzal biztatni, hogy élete' végén
megtér ?

Épen nem: mivel ez Isten' irgalmasságában való vakmerő
bizakodás lenne; 's egylke a' Szentlélek elleni hat bűnöknek,
mellyek sem ezen, sem a' más világon meg nem bocsáttatnak
(Máté 12, 31.). Az Isten, ugy mond sz. Ágoston (Serm. 10. de
omn. Sanct.), az illy hunösöket közönségesen azzal bünteti, hogy
életök' végén magukról egészen megfeledkeznek; mivel ép
egészséggel birván, ök is megfeledkeztek Istenről. Az Isten
maga mondja (Jerem. 2, 27. 28.): "Háttal fordulnak felém, nem
pedig arczukkal. Hanem a' nyomoruság' idején mondani fogják:
Kelj föl, és szabadíts meg minket I De azt fogom nekik monda
ni: Hol vannak a' ti isteneitek, a' kiket csináltatok magatoknak?
Keljenek föl azok, és szabadítsanak meg titeket a'Ii nyomoruságo
tok'idején"! 'S ámbátor a' töredelmes latorban a' későre halasz
tolt megtérésnek vigasztaló példáját szemléljük: ez mindazon által,
sz. Agoston' megjegyzése szerint, csak e g y e t l e n példa: hogy
a' bűnösök küzül senki se essék kétségbe; de csak is az
e g y e t l e n: hogya' bünbánatot vakmerő bizakodásból egy hü
nös se halogassa.

Mellyek a' Szentlélek elleni bünök?

A' következő hat: 1) Az Isten' irgaJmasságábani vakmerő
bizakodás. 2) Az Isten' kegyelme felöli kétségbe-esés. 3) A'
megismert keresztény igazságok elleni tusakodás. 4) A' felebaráti
szeretet- és isteni malasztoknak másban irigylése. 5) Az üdvös
inlések ellen, a' bünökheni megátalkodás. 6) A' szándékos löre
delmellenség.

Mit kell azokat illetőleg reménylenünk , a' kik életök' végén tér
nek meg?

Minden jót; föltéve, hogy igazán megtértek. Ez azonban
igen ritkán történik. Száz meg száz ezer istentelen élelü gono
szok közül , mint sz. Jeromos irja , halála' óráján alig tér meg
egy igazán, 's nyeri meg bűneinek bocsánatját. Ferreri szent

35*
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Vincze pedig azt mondja, hogy: nagyobb csuda egy ollyan go
nosznak ~ a' ki istentelen életet élt, boldog kimulása ~ mint va
lamelly halottnak föltámasztása! '8 ezen nincs is mit csudálkez
nunk: mivel az utolsó órában történt megtérés többnyire csak
kénvtelenségi bünbánat , nem a' vétkes hagyja cl ugyanis bü
neit , hanem a' bűnök hagyják el őtet; 's ha a' halál' félelme
nem kényszeritené ~ bizonyosan jobbulást sem igérnc ; valamint
vétkezni sem szünnék meg ~ ha meghalnia nem kellene. Már pe
dig illy töredelmességtöl mit várhatni?

lIIikor kell tehát bünbánatot tartani?

Addig ~ mig egészségesek vagyunk ~ 's ép észszel és erő
vel birunk ; mivel sz. Ágoston' mondása szerint ~ rendesen a'
betegnek bűnbánata is beteg. A' tapasztalás' bizonyítása szerint
is ~ az ember' betegsége' idején ennek fájdalmai ~ az egészség'
visszanyerésének reménye, a' halál' félelme, n' lelldsmeret' fur
dalásai, a' sátán' ostromlásai ~ 's az övéi felöl aggasztó gondok
által annyira szorongattatík, gyötörtetik, és megzavartatik, hogy
alig képes gondolatait öszpontositni, 's még kevésbbé igazi bűn
bánatra gondolni. Ha tehát olly nehéz némollyeknek bűnbánatot
tartani akkor is ~ midön ép egészségesek, erősek, és semmi ál
tal sem akadályoztatvák elméjehnek Istenhez emelésében: meny
nyivel inkább nehéz lesz az rájok nézve, ha fejök és egész tes
tök erőtelen lesz, és a' betegség' sulyja rájok nehezedik ? Több
betegtöl lehetett már hallani meggyógyulásuk után, hogy mind
arról ~ a' mi velök betegségük alatt történt ~ rnit sem tudtak; 's
ámbátor a' haldoklók' szentségeiben is részesültek , erre mégis
nem tudtak emlékezni. Azért int bennunket Isaiás (55, 6.):
"Keressétek az Urat, ugy mond , valamig feltalálható; 's hiv
játok öt addig segitségül , valamig közel van;" mert , és ezt
maga lírisztus urunk mondja: .eljövend az ídö , mellyhen en
gem keresni fogtok, de meg nem találhallok ; 's ugyanazért
büneitekben fogtok meghalni.' (János 7, 34., és 8, 21.) Ha te
hát nagy vétket követtél el, ne mulaszd ej a' tökéletes töredel
messég és büubáuat ~ 's ha csak lehel a' penítenczia-tartás'
szentsége által is mielöbb Istenhez visszatérni. Ne halogasd ezt
egy napról másikra; mivel ez által a' hünbáuatot csak megne
hezited; mert a' mint sz. Gergely (Lib. 3. moral. cap. 9.) mond
ja: A' meg nem bánt bűnnek sulyja oz embert mind ég ujabb
vétkékre huzza , ez által őtet mindinkábh gyengiti ~ ellenben a'
sátánt erösebbé teszi: ugy hogy oz Istennek rendkivüli ma
lasztja nélkül többé meg nem térhet. De ebben az Isten nem
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részesíti az elbizakodott gonosztévőket ; hanem inkább hicsufn
landja öket, valamint ük is klgunyolak ötet , megvetvén inté
seit és tanácsait, és feddéseire nem hallgatván. (Példabesz. 1,
23.) Siessetek azért , és tartsatali gyorsan hünbánatot , és ne
késedelmezzeteli l Mert ld tudja, milly hamar lehetetlenné teszi
ezt valnmelly súlyos betegség, vagy maga a' halál l Siessetek,
és ne késedelmezzetek : nehogy azon veszedelemnek tegyétek
ld magaloknt , hogy bűneitekben kimulván , amaz evangeliomi
esztelen szüzekként , a' mennycí völegény' menyegzöjéböl liÍ
zárassatok l

ÜIrrATAs PÜNf{OSD UTANI X. VASÁRNAPRA.

A' m i s c li C z d e t ben magasztald IstenI az anyaszentegy
házzal azon segedelméért , mellynél fogva ellencink ellen ol
talmaz: ,,]}'lidön oz Urhoz kiáltanék. meghallgatta szavamat, és
megszabadított azoktól, a' kik ellenségesen üldöztek engem.
l\'legalázta öket az, a' ld minden idök elölt van, és örökké lé
szen. Bizd a' te gondodat az UITa, 's Ö meg fog tartani téged.
- Hallgasd meg ur Isten! imádsúgomat , és ne vesd meg ar. én
könyörgésemet. Figyelmezz rám, és hallgass Illeg l" (Zsoltár.
54, 18-20.) Dicsőség 87. Atyáuak , 'stb.

lh t'!oa-ház' künyörgése.

Ur Isten I a' ld mindenhalóságodat főképeu a' kimélet és
könyörületesség állal nyil vánitod, sokasilsd a' te irgalmassági
dal irányunkban, hogy mi , kik igérete idet elnyerni törekszünk,
a' mennyei örömöket élvezhessük. A' mi urunk Jézus Krisztus
által, 'stb.

Leezke. (Sz. Pálnak Korinth, irt I. level. 12, 2-11.)

Atyámfiai! tudjátok, hogy midön még pogányok valátok,
a' néma halványképekhez járultatok, a' mint titeket vezetének. Je
gyezzétek azért meg magntoknak , hogy senki, a' ld Istennek lelke
által szöl , Jézust nem átkozza ; és senki sem vallhalja Jézust
Urnak, hanem csak a' Szenilélek által. Ambátor pedig külön
féle ajándékok vannali ; de csak azonegy Lélek. Szintigy külöu
féle egyházi tisztségek is vannak ; de csak azonegy Ur. Külön
féle csudatételek is vannak ; de csak azonegy Isten, a' ld min
dent mindenekben munkál. J{inel{-Idnelí pedig haszonra adntik
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a' Szentlélek' kijelentése. Némellyiknek ugyan a' lélek által
adatik a' bölcseség' beszéde; másnak pedig a' tudomány' beszé
de ugyanazon lélek szerint. Másnak pedig a' (csudatévö) hit
ugy:ma7.0n lélek állal; másnak ismét a' gyógyilások' ajándéka,
ugyanazon lélek által. Némellyilmek csudalevési erő; némellyik
nek a' jövendölés' ajándéka; némellyilmek a' lelkek' megkülön
höztetesének tehetsége; némellyiknek az idegen nyelvek' tu
dása; némellyiknek pedig az idegen nyelveken történt előadás'

magyarázása. Ezeket pedig mind ugyanazon egy lélek munkálja,
osztogatván különösen kinek-Idnek, a' mint akarja.

Sz. Pál e' leczkében inti a' korinthusiakat : emlékezzetek,
ugymond, korinthusiak I azon időre, mikor még pogányok vol
tatok, 's bálványokat imádtatok, vagyis lélek, érzékek, nyelv és
életerő nélküli tuskókat és köveket: mellyek annál képteleneb
bek arru , hogy mindezekkel tisztelőiket felruházhassák. De mi
után keresztényekké lettetek, egy olly Istent imádtok, a' ki
tiszta lélek, teljes kegyességgel és bölcseséggel; 's ki ezen
szellemi ndományaiban , mint ezt tapasztalásból tudjátok, tite
ket is bőven részesített. Ismerjétek tehát meg a' nektek Krísztus
által adott kegyelmet ; ismerjétek meg a' bennetek véghez vitt
változást, és becsüljétek azt meg illően; mindezek' szerzöjét pe
dig, az Ur Jézus Krisztust, és a' Szeritlelket imádjátok tisztelettel
jes félelemmel; és ne versengjetek a' nyert adományok fölött:
miután azokat mindnyájan ugyanazon Szentlélektől vettétek; ki
azokat akkép osztja ki, a' mint neki tetszik: miért is az, a' ki
kevesebben részesült, ne szomorkodjék; sem az, a' ki nagyob
bakat nyert, másokat megvetve ne kevélykedjék. (Aranyszáju
sz. János.) A' bölcseség' beszéde azon adományt jelenti, melly
nél fogva a' keresztény hit' titkai másokkal is közöltetnek ; a' tu
domány' beszéde pedig azt, melly valakit képessé tesz rá, hogy
másokat a' keresztény hitnek egyéb vallások, nevezetesen a' zsi
dó vallás iránti viszonyai felől oktasson. A' hít' ajándéka alatt itt
nem azon hit értetik, melly a' megigazulásra minden emberben
szükségképen megkívántatik , hanem ama' csudatévő hit, melly
ről Udvözitönk azt mondja, hogya' hegyeket is képes helyökből
IdmozdiLni. A' lelkeket egymástól megkülönböztetni tudás ado
mánya, azon tehetség, mellynél fogva megitélhetní , valljon
igazán a' Szentlélek' ihletése sz61-e valakiből, vagy pedig csu
pán az önszeretet, és a' haszonlesés, vagy épen a' gonosz lélek'
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sugallás a ? Más külön ajándéka ismét az Istennek, a' nyelvek'
adománya ~ vagyis a' tehetség ~ különféle idegen ~ és annak
elölte nem tudott nyelveken szélhatni ; ugy szinte a' beszédek'
magynrázatának tehetsége, vagyis az azt megfejteni tudás' ado
mánya ~ mit másolt H' Szentlélek' sugallatából beszéltek. Olvasd
át egyszersmind a' Pünkösd' ünnepére való ~ 's a' Ssentlélek'
adományai felöl szóló tanítást is; és azon légy ~ hogya' Szent
lelket nundenkor buzgón kérd azon ajándékainak megndasúért.
mellyek hasznosak, avngy szükségesek az üdvösségre.

Evangcllom. (S.", Lukács' 18, 9 -14.)

Az időben Jézus némellyekhez , a~ kik magukat, mintha
ök igazak volnának, elbiztak, és másokat megvetettck, 3'

következő példabeszédet mnndta : Két ember felméne n'
szenlegyházba lmádkozni , rgyik farizeus, a' másik pedig
publikanus. A' farizeus megállván, igy imádkozott magá
hnn : Islen! hálákat adok neked, hogy nem vagyok ollyan,
mint a' többi emberek: rngadozók, igazságtalanok ~ házas
ságtörők. mint a' mi Ilyen ill eme' publikánus is. Hetenkint
kétszer böjtölök; tizedet adok mindenbűl, a' mivel csak bi
rok. Ellenben a' publikanus távol állván, szemei I sem merte
ez égre emelni; hanem mellét veré, rnondvún : Ur Isten!
légy nekem bűnősnek irgalmas! Mondom nektek : ez meg
igazulva tért vissza házába; de nem ugy amaz. Mert min
den, a' ki magát felmagasztalja, megaláztatik; 's a' ki magát
megalázza, fel fog magasztaltatni.

Mi végre mondta Krisstus urunk a' farizeus- és publikánusról
szóló példabeszédet?

Hogy minket a' kevélységtöIi ovakodásra intsen, és hogy
értésünkre adja, miszerint a' nekünk még olly istentelennek látszó
embert se vessük, és ítéljük meg; mivel atyánkfiának elítélése
nem tartozik hozzánk; már csali azért sem, mivel ebben igen
könnyen tévedhetünk. l\'Iint ezt a' farizeus' példája mutatja , ld
8' publikánust azaz: a' vámszedöt ~ mint általa hunösnek tartott
embert megvetelte ; holott pedig az Isten elölt töredelmessége
miaU megigazult.

Kedves volt-e Isten elött a' farizeus' imádsága?

Nem: mivel az nem volt imádság, hanem dicsekedő nagy
ratartás, mellynél fogva magát mngasztaltn.jö cselekedeteit elö-
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sorolta, 's ezeket önmagának tulajdonitá érdemül, a' helyett,
hogy értök az litennek adott volna hálát; az ájtatosság' szine
alatt kevélységét rejtegeté, másokat pedig megvetett , vakme
rően elítélt, embertársait rahlöknak, igazságtalanok nak és há
zasságtöröknek tartolta ; 's igy még inkább vétkezett, nem hogy
az Isten' tetszésére , 's 8' meghallgattatásra tette volna magát
máltóvá. Tanuld meg e' példából a' dicsöség' vágyat , 's a' hiu
tisztelet utáni sovárgást kerülni ; nehogy az téged az Isten' tet
szésélöl , jó cselekedeteid' érdeme-, 's a' mennyei dicsöségtöl
is megfoszszon. Sz. Ignácz vértanu azt szekta mondani: "Kik
engem magasztalnak, azok ostoroznal.. " Sz. Vidor (Hilarius)
pedig, a' nép által magnszlallatni hallván nagy tetteit, Félni kez
dell, és sírásra fakadt; gondolván, hogy ez által jutalmát már e'
földön elvette.

Kedves volt-e lsten eMtt a' vámszedö' könyörgése '?

Igenis; mivel ámbátor az igen rövid, de más részről igen
alázatos, és töredelmes volt. Nem állott ö Id a' templom' ele
jére, mint a' farizeus; hanem inkább hátra vonult: mi állal ön
magát mintegy rnéltatlannak ítélte, az Isten' szine elötti megje
lenésre, 's az emberek' társaságára. Ott állott lesütött szemek
kel: mi állal megvallá , hogy bűneinek sulyja miatt nem méltó
az égre fölnézni ; 's példát ada nékünk, mint kell nekünk is,
szamos vétkeinknél fogva, az Isten elötti megjelenéslől félnünk.
Tovább ö magát nyilvánosan bűnösnek vallja, 's azért töre
delmesen veri mellét: mi állal, mint sz. Ágoston (Serm. 8. de
verbis Dom.) mondja , vétkeit akarja büntetni, mellyeket ben
sőkép, szivében követett el. Azért verjük mi is a' szent mise
alatt több izben mellünket ; bevallván ezzel, hogy szegény bü
nösök vagyunk, és vétkeinket szivünkböl bánjuk.

Mit kell tennünk, mielölt templomba megyünk ?

Gondoljuk meg, hogy az Isten' házába megyünk, 's a' vé
gett, hogy az Istenhez szóljunk; ugyanazért, jól meg kell g-on
dolnunk, hogy mit akarunk vele szőlni, és mit kérni tőle. Hogy
méltökká váljunk a' meghallgattatásra, nekünk is akkép kell
megalázni magunkat, mint Ábrahám tön (I. Móz. 18, 27.); 's
megvallanunk , hogy por és hamu vagyunk, és büneinknél
fogva méltatlanok arra, hogy az Istennek szent szine elött
megjelenjünk, annál kevésbbé mélt6k arra, hogy vele beszéljünk.
MveI az Isten csak az alázatosak' könyörgésére tekint, 's azokat
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részesíti kegyelméhen (Zsolt. 101 ~ 18.) ~ a' kevélyeknek pe
dig ellentáll (Jakab' 4~ 6.).

'I'anltés a' nagyravágyás, és hiu tisztelet utáni sovár
gás ellen

Ezen evangeliomból tanuljuk meg különösen ~ hogy Isten
az alázatosakra tekint ~ és távol van a' felfuvalkodéktól CZsolt.
137~ 6.); 's hogya' kevélyeket megalázza, az alázntosoknt
pedig felmagasztalja, A' farizeus felfuvalkodva, 's mint ö vélte,
jó cselekedetekkel egészen megrakva rnent föl az Isten' házá
ba; azonban üresen, az Istennek telszése és rnalasztja nélkül ~
's jó cselekedeteinek érdemétöl megfosztva hagyá azt el. A'
vámszedő (publikánus) ellenben ~ ki magát hunösnek vallván,
töredelmes és alázatos szívvel jelent meg az Isten előtt ~ ,meg
igazulva tért vissza hajlékába. lUéltán mondja azért sz. Agos
ton: "}Iagas az Isten; ha magadat fölemeled , fut elöled; ha
megalázod magadat , ugy leszáll hozzád." Jobb Isten' szemei
ben az alázatos hünös ~ mint a' kevélv ízaz.

A' ld jó tetteivel dicsekszik ~ vagy azokat mások' tet
szésének megnyerése végett, vagy hogy hiu dicséretet arasson,
gyakor-olja ~ az jutalmát Istennél elveszti; mivel azt mondja
lírisztus CMáté' 6.): ,VigyázzalOI{! nehogy igazségotokat az
emberek elött ll' végett gyakoroljátok ~ hogy azoktól láttasen
tok ; mivcl igy nem lesz jutalmatok AtyátoImáI ~ ki a' menv
nvekben van". Dicsértetni kivánsz ? Ugy keresd az Isten- és
a~ ö szeuteinek tetszését, melly többet "ér a' halandók' minden
magasztalásánál.

Hogya' hiu tiszteletet megvetni tanuljuk, kössük jól szi
vünkre a' fönehbi tanitásokat ; és fontoljuk meg egyszersmind
azt is ~ hogya' dicsvágyó halálos ágyán ugy fog járni ~ mint
a' ki kincseket akarván gyüjtenl, vizen és szárazon tett sok uta
zásai után, midön már temérdek drágaságokat halmozolt ösz
sze, hajótörést szenved, és ekkép elveszti mindenét. Mivel a'
hiu dicsöség után vágyódó ember is épen igy fogja halálos
ágyán átlátni ~ hogy haszontalanul fáradt; 's hogy mindazon
érdemet, mellyet cselekedeteinél fogva szerzett volna, ha az
Isten' dicsőségeért munkálandolt , elvesztette. Nehogy téged is
illy veszedelem érjen ~ keressed mindenben, nem a' te dicsösé
gedet ~ hanem az Istenét; és szoktassad hozzá magadat, min-
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den jó cselekedet elött szivedet, u' jó szándék' felébresztése
által Istenhez emelni.

Hogy pedig a' magát rendesen eltitkolni szeretö gögöt tel
jesen megismerhessed és kikerülhessed, tudd meg, hogya' l,e
vélység nem egyéb, mint önmagának szerfölötti szeretete és be
csülése , párosulva azon rendetlen kivánsággal, hogy másokat
meghaladván, az emberelt által tisztelles sünk és magasztaltassunk.
A' felfuvalkodó a'rnaga önhitlségéhen, és elbizakodva, kelletinél
magasabbra emelkedik ; maga felől, tehetségei-.; ügyessége-,
érdemei-, gazdagsága- és rokonságáról mód nélkül sokat kép
zel, és másokat ugy, mint ama' farizeus tett, megvet. Az alá
zatos ellenben szerényen érez és gondolkodik, magát nem tartja
többnek, mint a' mi valósággal, elismeri hibáit és vétkeit , és
azokat őszinte lélekhel bánja: az Istent büneinek bocsánatáért
akképen kérve , mint lima' nyilvános bünös. Ezt utánozd te is;
akkor szinte kegyelmet fogsz az Ur Isten' szemeiben találni;
mig ellenben, ha kevélységedben megmaradsz, el fog téged az
Isten vetni.

B u z d II I a t. Ur Isten! ki figyelmezel az alázatosak' imád
ságára, 's azt meghallgatod, a' kevélyeknek pedig ellentállsz :
adj kérlek, alázatos szivet, ilOgy egyszülött fiad, a' mi Urunk
Jézus Krisztus' alázatosságát követvén, ez által megérdemeljem,
miszerint egykor 3' mennyek' országában vele együn megdi
csőíttessem.

Oktatás a' tizedröl.

,Ti z e d e t a d o k mi n d e n b öl, 3' mi vel c s a It b i r o k' .
(Lukács' 18, 12.)

Érdemszerző-e, a' tizedet megadni?

Igenis; mert valamint az ó-szövetségben megparancsolá
Isten (IV. lUózes' i8.) az Izrael' fiainak, hogya' levitálmak
azon szolgálatokért , mellyeket azok a' szövetség' hajlékában
végezteit , tizedet adjanak: ugya' tized ma is a' papok' fontar
tására , 's az isteni szolgálathoz tartozó kellékek' beszerzésére
vagyon rendelve. Kapnak ugyan· néhol világiak is tizedet; de
ezt ök többnyire némelly hű szolgálatjatk' jutalmául nyerték az
anyaszentegyháztól : azon köteleztetéssel , hogy azok' egy ré
szét az isteni-szolgálatra fordítandják ~ például templomok' épí-
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tésére ~ vagy azok' épitésének fölse g é lésére. A' jó szándékot ~
meIJyel a' tized' megadása érdemszerz övé tet ethetík, kövétke
zöleg indithatni föl:

Ur Isten! ezennel késznek nyilatkozom ~ a' tartozó tizedet
megadni: hogy neked eng edelmeskedje m , a' vett jókért hálát
adja k ~ az isteni-szolgülat' dicsőitéséhez részernről is valamivel
járu ljak ~ és bűneimért eleget tegyek. Áldj meg engem, és az
en yimeket ;jövőre is őrizz meg minden veszedelemtől; 's en
ge dj az ideigleni javakkal ugy élnem ~ hogy az örökké tart6
kat el ne veszitsem. A' mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XI. VASÁRNAPRA.

A' mi s e k e z d e t-ben kérj a' miséző pappal együtt Isten
töl testvéri egyetértést, és oltalmat minden belsö és külső
ellenségeid elJen; mondván: "Ur Isten! ld a' te sz. hajlékod>
ban vagy; a' ki eszközlöd ~ hogy az emberek béliében lakja
nali együtt: adj népednek erőt, és hatalmat az ő ellenségei
ellen." (Zsolt. 67.) "Kelj fel Ur Isten! hogy ellenségeid el
széledjenek, és a' téged gyülölök fussanak el szined elöl." Di
csöség az Atyának ~ 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Mindenható örök Isten I ki a' te jóságod' teljében sokkal
fölülmúlod a' te"hozzád esedezök' érdemeit, és ohajtásit: áraszd
ránk irgalmasságodat ~ hogya' mitől öntudatunk retteg ~ azt
megbocsássad , és a' miért imádságunliban nem merünk ese
dezni, megadjad. A' mi Urunk Jézus Krisztus által ~ 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth, irt 1. leoel. i 5 I i - 10.)

Atyámfiai! emlékeztetlek titeket azon örömhírre ( evange
Horma ), meIJyet hirdettem nektek j meIJyet li be is vettetek,
és a' meJIyben állhatatosan meg is maradtatok. JUeIJy által ~ ha
azt megtartjátok ~ ugy, a' mint beszédeimben hirdettem nektek,
üdvözülni is fogtok; mert eIJenkezö esetben haszon nélkül hit-
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tetek volna. Tudnlllik:főképen arra tanitottalak titeket, és én is
akkép tanultarn , hogy Krisztus büneinkért halt meg, az írások
szerint; és hogy eHemeltelelt, és harmad napon föltámadott az
írások szerínt ; és hogy megjelent Kéfásnak (Péternel{), az
után pedig a' tizenkettőnek. Azután megjelent egyszerre több
mint ötszáz hiveknek ; ldli közül sokan mindez ideig életben
vannak, némellyek pedig már elaludtak. Azután megjelent Ja
kabnak ; azután ismét valamennyi apostoloknak. Legutolszor pe
dig mindenek közt , megjelent nekem is , mintegy ídétlennek ;
mert én az apostolok közt legkisebb vagyok; ld nem vagyok rá
méltő, hogy apostolnak neveztessem : mivel üldöztem az Isten
nek anyaszentegyházút. Az Isten' kegyelme állal vagyok pedig
az, a' mi vagyok ; és ar. Istennek irántam való kegyelme nem
lőn sikeretlen.

T a n u I s á g o k. Sz. Pál ill: 1) inli a' korinthusiakat , hogy
ne engedjék magukat tévutra vezeflelni azok által, kik a' föl
támadást tagadják: mert Iírisztus' föltámadását az Urnak gyakori
megjelenései minden kétségen kivül helyezvén ~ megváltásunk
és föltámadásunk is bizonyossá lőn. Ha tehát a' korinthusiak
Krísztusnak. általa hirdetett tanítását állhatutosan megőrzik, és
szerinte élnek , ugy bizonyosan üdvözülni is fognak. - Tanuld
meg innen, miszerint nem elég az üdvösségre ; Krisztusban
hinni; hanem e' hit szerint kell élni is. - Sz. Pál eme' leczkéhen
2) a' korinthusiaknak az alázatosság' gyönyörü példáját adja, mi
dön nem tekintve akiállott nagy fáradalmakat, 's az állala véghez
vitt nagyszerű munkát , magát a' megtérésé előtt elkövetett hü
neinél fogva idétlennek, 's az apostolok' legkisebbjének mondja,
ld nem méltó apostolnak is neveztetni! Ezen fölül őszintén meg
vallja, hogy egyedül csak az Isten' kegyelme állal lelt azzá, a'
mi. Igy cselekszik az igazán alázatos szivü; nem lát ő magában
egyebet, mint gyengeségeit, hibáit és büneít , mellyeknél fogva
magát kevésre becsüli, 's másoktól is kevésre kiván becsültetni.
A' jót ellenben, melly benne találtatik, és mellyet mivel , egye
dül Istentől származtatja, 's érette csak őt dicsölti. Buzogj te is
oh keresztény! illyalázatosságért ; mert teneked sokkal több
okod van rá, mint vala sz. Pálnak , hogya' keresztség után
elkövetett vétkeid , munkállan és haszonnélküli élted, a' ma
lasztok' könnyelmű elvesztegetése , és az azokkali visszaélés
rnialt magadat Isten előtt megalázzad ~ és kevésre becsüljed.
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Az alázatossággal, sz. Bernárd' tanusága szerint, el fogod hüneí
det törülni, a' hiányzó erényeket pötolod, és a' szereteten, bűneid
által ejtett sebeke! meggyógyitod.

F o h á s z. Ob legalázatosabb Üdvözítőm! üzd el tölem a'
kevélység' ördögét, és add meg az annyira szükséges alázatos
srigut. Engedd kellőleg megismernem , hogy magamtól semmi
ollyast ~ a' mi elötted liedves lehetne, nem tehetek, 's hogy
minden tehetségem a' jóra te töled jön, a' ki mind az akaratot,
mind pedig annak teljesítését eszközlöd bennem (ll. Kor. 3, 5.
Filipp. 2, 13.). Engedd egyszersmind, hogya' hit' ágazataira
szorgalmasan emlékezzem, 's azok szerint törekedjem élni.

Evaugeltom, (Sz. lI/árk' 7, 31-37.)

Az időben kimenvén Jézus Tlrus' határaiból, Szidonon
keresztül, a' galileai tengerhez jön, a' tiz város' határai kö
zé. 'S egy siketnémá t hozván elejébe , kérek vala őtet,
hogy tenné rá kezét. És ö félrevivén öt külön a' seregtől,
füleibe bocsutá ujjait, és nyálával illeté nyelvét. És fölte
kintvén az égbe, felfohászkodék, és monda neki: Efeta!
aZDZ: nyilatkozzál meg. És mingyárt megnyilának ,fülei, 's
nyelvének kötele megoldaték. és helyesen szélott. Es meg
hagyá nekik, hogy ezt senkinek se mondanák meg. De mi
nél jobban megtillá nekik, annál inkább hirdették; és annál
inkabb álmélkodának rajta; mondván: ~Iindeneket jól cse
lekedett: a' siketeket IS hallókká telte, 's a' némákat is szó
lókká.

Kiket lehet ezen siketnéma alatt érteni?

Azokat , a' kik lsten' igéjéről, a' mennyei , 's lelkünk' üd
vösségét illelö dolgokról mit sem akarnak hallani, sem azokról
beszélni j vagy az lsten' dicsőségét hirdetni nem akarják.

1I1iél't vezeté félre Kvisstus a' sikemémát ~

Hogy megtanítson rá minket , miszerint annali , a' ld meg
nkar térni és szentül élni, a' világ' zaját, és (l' veszedelmes tár
saságokat , a' mennyire csak lehet, kerülni, 's a' magányt lied
velnie szükség; mivel itt szól lsten a' szivhez. (Oseás' 2, 14.)
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Miért tette Krisztus ujjait a' siketnéma' füleibe, 's miért érinté
nyálával nyelvét?

Hogy megmutassa.mlszerint Ő a' betegeket képes, ugy, a'
mint akarja, meggyögyítaní , vagy puszta szava által, vagy
pedig ujjának érintésével, és igy tovább; 's hogy kétségkívü
Iivé tegye, mlszerínt a' gyógyilás Ő tőle származott, és akarat
jánál fogva történt. Továbbá jelképezni akarta vele egyszers
mind a' szentségeket is; mint mellyekhen a' látható jelek alatt
a' Szentlélek' láthatlan malasztja osztatik , 's a' lélek örömet és
kedvet nyer a' sz. foglalatosságokhoz : ugy hogya' fülek örö
mest hallják Isten' igéjét,'s a' nyelv csak jót és épületest szóljon.

JIiért emelé Krisztus szemeit az égre ~

Hogy megtanítson minket , miszerint minden jó felülről
Jon. Ezen fölül még fel is fohászkodott; ezzel a' bűnösök fölötti
szánakozásra tanitván mínket, és megmutatván, miIly nehéz azo
kat, u' kik Istenről tudni 's hallani mit sem akarnak, megté
rítuí. Krisztus' bánásmódjából még azt is tanuljuk, hogy milly
hatalmas az Isten' kegyelme; mivel Krisztus urunknak ez egyet
len szavára: E f e t a I mi annyit tesz, mint: n y i I a t k o z z á l
m e g, azonnal megnyiltak a' siketnémá' fülei, 's nyelvének kü
telékei megoldattak , ugy hogy jól beszélhetett, és dicsőithete
Istent.

Miért tiltá meg Krisztus a' népnek, e' csudatettének mások elötti
elbeszélését?

Tanitani akarván minket ez által, hogy az emberek' dicsé
retét ne keressük.

lilit tanulunk a' siketnémál Krisstusho» vezetö, 's meggyógyulá
sán olly igen csudálkozó emberektdt ~

Hogy felebarátinknak, hetegségökhen,vagy más szükség' ide
jén legyünk készséggel segltségökre ; ha talán tévedésben von
nak, vagy bűnökben élnek, vezessük öket lelkiképen Krisz
tushoz; 's azoknak testi és lelki megszabadilása miatt , az Istent
örvendezve dicsérjük és magasztaljuk.

B u z d II l a l. Ur Jézus! ki e' földön tartózkodásodnak
egész ideje alatt, a' betegeket és szenvedöket gyógyitotlad: kér
lek téged oh lelkek' orvosa! nyisd meg füleimet a' te sz. aka-
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ratednak meghallására , 's oldd meg nyelvemet, a' te fönséges
müveid' dicsérete- és hirdetésére. Távoztasd el tölem egyszers
mind kegyesen, oh legalázatosabb Jézus! a' biu dicséret utáni
vágyat ; nehogy ez után kapkodván , jó cselekedeteimet hiresz
teljem , 's ez által a' mennyei Atyától várandó jutalmat elve
szítsem.

Oktatás a' szertartásokról.

,Füleibe bocsátá ujjait, és nyálával illeté nyel
v é t. É s f ö It e k i n t v é n a z é g be, f e Ifo h á sz k o d é k,
és monda neki: Efeta! azaz: nyilatkozzál meg."

(Márk' 7, 33-34.)

lilik a' ssertartésok ?

A' szertartások Istennek tiszteletére 's imádására, saját
buzgóságunk' nevelésére, 's embertársaink' épülésére rendelt
bizonyos szent szokások és taglejtések, mellyek az ember'
bensö érzelmeivel összefüggésben vannak, és ezeket külsöleg
és láthatólag is kifejezni törekesznek.

lIUért élünk isten; szolgálatunknál illy szertartásokkal ?

1) Hogy Istennek ne csak lelkileg szolgáljunk, a' belső,
hanem testileg is, a' külsö ajtatosság által. 2) Hogy huzgósá
gunkat neveljük], 's magunkat a' 'szóralwzástól megóvjuk.
3) Hogy e' külsö dolgok által a' belsők és ístenlek' szemléleté
hez emelkedjünk. (Trid. Sess, 22. c. 5.) ;4) Hogy felebarátink'
épülésére legyünk, 's bennök is hasonló buzgóságot éhreszszünk.

Van-e a' szertartásoknak a' szent-írásban ;s alapjok ?

Igenis; mert Krisztus urunk, a' mai evangeIiom szerint vég
hez vitteken kivül még más különféle szertartásokat is használt ,
igya' kenyereket és halakat megáldotta (Mát. 15, 36.); a' va
kon születettnek szemeit sárral megkente (János 9, 6.); arczra
borulva, és térdre hullva imádkozott (LuIL 22, 41.; l\Iá!. 26,
39.); tanitványainak a' Szentlelket akarván adni, rájok lehelt
(Ján. 20, 22.); 's végre mennybemenetelekur fölemelt kezek
kel adott áldást rájok (Luk. 24, 50.). SzinLugy a' zsidoknak is
az ó-szövetségben több nemu ezertartasok valának az Istentül
megparancsolva, mellyek közül a' nagyobb rész az uj-szövet
ségben ugyan eltörültetett , de némellyek meg is tartattak, és
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ujakkal szaporittattak. E' ssertartásokhan, mint mellyek egyedül
Isten' dicsöség ére ~ 's lelkünk' üdvére ezéloznak ~ legnagyobb
buzgósággal szükség részt vennünk; ne is engedjük magunkat
azoktől a' más valláson lévők' csufolódásai és gunyjai által elide
genittetni,

Erkölcsi tauitás a' nyelvünkkel való visszaélés ellen.

~Nyálával illeté nyelvét.' (Márk'7, 33.)

Bizonyosan nincsegész testünkben egy-egy veszedelmesebb
tag, a'zabolátlan nyelvnél.g A'rryelv, ugymond sz. Jakab (Iev.Sir.},
kicsiny tag ugyan ~ de szörnyü dolgokat visz végbe. Kis tűz is
nagy erdöt hozhat lángba. '8 illyen tűz a' nyelv is; ugyannyi
ra ~ hogy egész testünket megfertöztethetí, 's egész éltünk' fo
lynmát vad szenvedélyek' lángjába borithatja : ha a' pokol' ural
ma alalt van ~ 's az ördögtől kormányoztatik. Azonegy nyelv
vel ~ folytalja tovább, dicsöltjük az Atyát és Istent ~ 's ugyan
azzal átkozzuk az Isten' hasonlatosságára teremtett embereket,
Azonegy szájból jön az áldás és átok." De nincs is ország,
nincs város, sőt nincs egyetlen ház is, mellyet a' gonosz nyelvek
czivakodás- és viszúlkodással, becstelenséggel ~ egyenetlenség-,
féltékenység», fajtalanság- és rágalmazással be nem töltenének.
Az istentelen nyelv szidalmazza az Istent és szentjeit, meghami
sitja az Isten' igéjét ~ eretnekségeket és szakadásokat idéz elö;
az embert ~ a' ki nyelvét nem fékezi ~ valamint magát ~ ugy má
sokat is mértéktelenségre ~ embertársai ellen irigységre ~ buja
ságra , ellenségeskedésre ~ neheztelésre 'stb. viszi. Töle szár
maznak: a' rágalom és becstelenítés ~ megsz61ás és gyalázás,
szemtelen beszédek ~ hamis vádak ~ esküdözések, hamis eskü és
más effélék. Szö val, a' nyelv, mint sz. Jakab írja, maga egy igaz
ságtalansággal telt világ ~ 's jóllehet kicsiny tag, mégis szörnyü
dolgokat visz végbe. A' ldgyó' nyelve csalta meg elsö szülőin
ket is; halált és kimondhatlan sok rosszakat hozván ez által a'
világba (I. Mózes 3.). Krisztus urunkat Judás' nyelve árulta el
(1\1át. 26.). Jeroboám' nyelve forditá el Izrael' népét a' temp
lom- és igaz Istenlől (Királyok' III. könyv. 12~ 28.). 'S valljon
töbhnyire mi egyéb szüli a' háborút ~ az emberiség' ezen osto
rát ~ lllint az ir-igy ~ pénz- és dicsvágyó emberek' nyugtalan
nyelve, kik szerencséjeket a' háhoruban keresik, és lIZ abból eredö
rosszat n)"ereségnek tartják? Hányan sülyedtele végre vigyá
zatlan nyelvök állal a' legnagyobb szerencsétlenségbe , 's ideig
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és örökké tartó szenvedések' örvényéhe ? "SOIWlI estek el a'
kard' éle által, irja a' bölcs Sirák' fia (28, 22.); de még sem
annyian, mint a' hányan nyelvök állal elveszteli ;" és egy más
helyen (20, 20.) megjegyzi, hogy jobb, a' ház' tetejéről esni
le inkább (és szétzuzatni}, mint elesni a' nyelv által (vagyis lel
künket a' rossz szavak által kárhozntha ejteni). - De tehát
mikép lehet az embernek magát ezen ellenség ellen hiztositni?
"Legyetek késedelmesek a' szolásrn," mond sz. Jakuli eJ, 19.);
azaz: ne beszéljetek annyit ; mivel a' sok heszédtűl a' vétkezés
nem szekott elmaradni (Példabesz. 10, 1D.); és szálokon csak
jól megfontolt szavakat ejtsetek ki. Illyképen nem fog hibázni
az ember egyetlen szóval is, és lökéletes fog lenni (Jak. 3, 2.).
Márpedig, miulán az ember ezt magútól meg nem teheti, ld
habár, mint nz idézett helyen sz. Jaknb irja , valamennyi vad
állatok' természetét meg tudja is zaholázni, dc nyelvét, eme' ha
lálosméreggel teljes, és soha sem nyugvó gonoszt fékezni nem
birja: azért kérjük gyakrabban az Istennek e' végre szükséges
malasztját, mintegy n' következő módon:

F o h á s z. Tégy Uram! az éli szám' elejéhe őrizetet. és
rekeszt ajakimra , hogy el ne essem általulr , és nyelvern el ne
veszitsen ! (Zsolt. 140, 3.)

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XII. VASÁRNAPRA.

A' mai m i s e k e z d e t egy szorongatolt , és Istent a' ma
ga ellenségei ellen segilségül hivó lélek' imádságát tnrtulmazza :
"Isten! ügyelj segedelmemre. Siess Uram! az én segitségemre.
Piruljanak és szégyenüljenek meg, a' kik életem ellen törnek.
Hátráljanak és teljenek el szégyennel , a' kik nekem rosszat
akarnak." (Zsolt. 69, 2.) Dicsöség az Atyának, 'slb.

Az egyház' kÖllyöl·gése.

Mindenható 's irgalmas Ur Isten! n' kinek adomáuvúhól
van, hogya' te híveid néked méltólag és dicséretcsen sz.olgúl
janak: kérünk, adjad meg minekünk 1 hogy az últalad igért ja
vak' elnyerésére nehézség nélkül torekedhessünk. A' mi urunk
Jézus lírisztus állal, 'stb.

36
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Leezke. (Sz. Pálnak Korinth. irt II. leoel. 3,4-9.)

Atyámfiai! illyetén bizodalmunk van az Istenben, Krisztus
állal; nem, mintha mi elegendők volnánk valamit gondolni, ugy,
mint magunktól: hanem elégséges voltunk Istentől van; a' Id
nek munkája , hogy az uj törvény' alkalmas szolgái lehetünk:
nem csupán belü szerínt , hanem az ő szellemében; mivel a'
hetü megöl, a' lélek pedig elevenit. Ha már a' halál' szolgálata,
melly hetükkel kövekre iratott, olly dicsőséget szerzett , hogy
Izrael' fiai Mózes' arczára nem nézhetnének a' fényesség miatt,
jóllehet ez mulandó volt: mennyivel inkább dicsőnek kell lenni
a' lelket illelő szolgálatnak {as uj-szöl:elségben)? 1\'lert ha
azon törvénynek, melly a' hűnüst csak kárhoztatja, szolgálata
dicső volt; mennyivel inkább kell hővelkednie dicsőséggel a'
megigazulás' szolgálatának ?

JVI a g y a r á z a t. Az ezen leczkét megelőző sorokban azt
mondja szent Pál, )lOgy bizik az Istenben, miszerint a' korin
thusiali ajánló levél gyanánt szelgalandnak neki, mellyet a'
Szeritlélek irt általa. De ezen bizodalom, ugy mond tovább, nem
önerejéből származik, hanem Krisztustöl ; mivel önmagától semmi
valódi jót sem képes gondolni: hanem inkább rninden , a' mit
tesz, az Isten' segitség én alapszik; ki is öt az uj-szövetség'
szolgéjává, Krisztus' helyettesévé, Krisztus' religiójának taníló
jává tette ; melly nem csupán belü-, hanem lélek-szérinti religio:
minthcgy nem annyira külső gyakorlatokban áll, mint inkább a'
lélek' bensö átalakitásárn szolgáló kegyelemszerekben. Már ha
1\'Iózes' hivatala is, ld pedig csupán a' halált hozó betűnek, vagyis
olly törvénynek szolgált , mellyben a' bensö átalakulásra , és
Istenneli kihékülésre szolgáló kegyszerek hiányzettak , 's azért
a' hunöst a' vétkekérti bünhödésnek , a' halálnak engedé át; ha
már c' hivatal is olly dicsőségre találtatott méltönak , hogy Mó
zes' arcza elváltoznék : mennyivel inkább inéltónak kell az uj
szövetségi rcligio' szolgájának lenni a' kítüntetésre és tiszte
letre! - Tanuld meg ebből e' hivatalt mindenek fölött becsülni;
akkép szeressed. mint szemcd'fényét, mindazokat, 3' kik neked
az lsten' igéjét hirdetik ; 's az egyházi elöljárók iránt minden
kor olly cngedelmességet tanusits , minövei azoknak tartozol.
Légy olly alázatos, mint a' minö volt sz. Púl; és helyezd egész
hizodalmadat Istenben: ld is igy bizonyosan meg fogja neked a'
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szükséges kegyelmeket és eszközöket adni, mellyek' segedel
mével az uj-szövetségi religio' törvényei szerint élhess, és ál
tala egykor üdvözülhess.

Evangellom. (Sz. Lukács' 10, 23 -37.)

Az időben mondá Jézus az ő tanitvanyalnuk : Boldo
gok a' szemek, a' mellyek látják azokal, a' miket li láttok ;
mert mondom nektek: sok proféták és királyok akarák azo
kat látni, miket li láttok, és nem latták ; 's hallani, a' tuiket ti
hallotok, és nem hallották. '8 ime egy törvénytudó fölál
lott, hogy öt megkisértse, és rnondu : Tuniló ! mit cseleked
jem, hogy az örök életet elnyerjem ? Ü pedig'kérdezé ötet:
1\1; van a' törvényben írva? hogyan olvasod azt '? Ö pedig
felelvén, monda : Szeressed a' te uradat Istenedet teljes
szívedböl, 's teljes lelkedből, 's minden erűdből, és teljes
elmédböl; felebarátodat pedig ugy, mint tenmagudat. És
monda neki: Helyesen feleltél; ezt cselekedjed, és élsz. Az
pedig magát igaznak akarván bizonyitaní, mondaJézusnak: 'S
valljon ki az én felebarátom? Jézus pedig szót emele, mond
ván: Egy ember alámenvén Jerusálemből Jerikóba, gyilko
sok' kezébe esett; kik is öt megfosztottak, 's IöLb sebeket
ejtvén rajta, félholtan ott hagyták. Törlént pedig, hogy eg'y
pap menne alá ugyanazon az uton; ld is látván öt, kikerülte.
Hasonlóképen egy levita is ama' helyhez érkezvén, és meglát
ván öl, magára hagyta. Egy szamaritánus pedig ann utazván.
hozzá közelitett ; és látván öt, megkönyörült rajta. 'S oda
járulva, bekölé sebeit, olajat és bort öntvén rájuk ; 's föl
tévén öt saját barmára, fogadóba vitte, és gonuját viselte,
Más nap pedig két pénzt vőn elő, 's a' Iogudósnak adá;
mondván neki: Viseld jól gondjál ; 's ha mit ezen felül ní
költesz, én, midőn visszatérek, megfizelem néked. Valljon
mit vélsz, mellyik látszik neked e' három közül,,, a' gyillw
sok' kezébe esett ember' felebarátjának lenni? O pedig' fe
lele! Az, a' ki vele irgalmassrigot tőn. 'S monda neki Jézus:
l\lenj el, és tégy te is hasonlóképen.

lIIiért mondja Jézus tanítványait boldogoknak?

Mert a' világ' lUegváltójának elérkeztét megélték ~ öt sze
36 i:-
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meikkel láthatták, és tanítását hallhatták ; melly szerencse után
sok királyok ~ és próféták hiábari sovárogtak. Mi ugyan már
Iírisztust nem láthatjuk és hallhatjuk személyesen ~ de azért
ha erősen hiszünk benne ~ nem kevésbbé boldogok vagyunk az
apostoloknál ; mert Krisztus azokat is holdogoknak mondja ~ kik
öt nem Iátjáll: , és mégis hisznek benne. (Ján. 20, 29.)

IlIi á' hiten kivül legszükségesebb az üdvösségre?

Az ~ hogy az Istent és felebarátunkat szeressük ; mivel e'
két parancsolaiban foglaltatik az egész törvény. (l\lút. 22, 40.)

J e g y z é k. Az Isten' szeretetérűl részletes oktatást találhatsz a'
Pünkösd utáni XVII. Vasárnapra szóló evangeliom után. Itt csak a'
felebaráti sseretetrűi szólunk j a' mai evangeliom alkalmat nyujtván rá.

Ki felebarátunk?

Minden ember, legyen az idegen, vagy hazánk' fia, sze
génv, vagy gazdag ~ velünk azonegy hitü , vagy más vallásu;
mivel a' mai evangeliomban felhozott szamaritánus nem kérde
zősködöttsokáig a' gyillwsoli' kezébe kerültnek kiléte -, 's honnan
jöttéröl ; hanem ezzel mit sem törődvén, egyszerüen felebarát
jának nézte ölet, és segedelme t nyujtván neki, magát is fele
barárjának lenni tanusitotta.

Hogyan kell [elebarátunka; szeretnünk?

Ugy ~ mint magunkat; azaz: mindazon jót, a' mit csak
magunknak kiváuunk, engedünk és teszünk, kívánnunk, enged
nünk ~ és szükség' esetében megtennünk kell neki is (Máté 7 ,
12.). Ellenben ne kivánjunk , engedjünk , és tegyünk neki is
semmi ollyast, a' III it magunk sem szeretnénk. Igy szereté feleba
rátját a' szamaritánus ~ és ez által a' papot és levitát messze
tuihaladta.

Mi által gyakorolltatjuk leginkább felebarátunk iránti szerete
tünket?

Az irgalmassúgnak lelki és testi cselekedetei által ~ mely
lyekrűl Pünkösd utáni VII. Vasárnapon volt szó. Ide tartozik ez
is: 1) Orvendeni felebarátunknak Istentől nyert lelki és Lesti
jóllétén , a' neki osztályrészül jutott adományokon és kegyel-
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meken; ellenben szerenesétlenségén szomorkodni ~ és szána
kozni rajta: mint ezt sz. Pál' példája tanitja (J. Ifor. 1 ~ 4. és
köv.) 2) Istent kérni~hogy feleharútunkat illy kegyelmekkel meg
áldani meltóztassék. Igy sz. Pál térdre borulva könyörgött ,
hogy az efezusiak az Istennek ismeretével ~ és minden tökéle
tességekkel gnzdagíttassannk (Efez. 3~ 14.). 3) Felebarátunk'
üdvössége felöl részünkröl is gondoslwdni: ennek következté
ben ~ az istenes életmód által ~ neki jú példát adni ~ épülésére
lenni, öt jóm ösztönözni ~ tanitani ~ inteni ~ feddeni ~ büntetni
(ha tudnillik erre jogunk van); 's mindezzel soha föl nem hagy
ni ~ habár nem látszik is vele gondolni ~ vagy azonnal nem ve
szünk is rajta jobbulást észre. Egyszer talán mégis olly szeren
esés pillanatban találjuk, hogy szavainkat szivére veszi, és ma
gát megjobbítja ; de ha megátalkodásában maradna is ~ mi leg
alább megtettük kötelességünket. Il) Felebarátunk' hibáit, gyar
lóságait ~ nyavaláit és gyengeségeit békével tiirni; mire ben
nünket ugyanazon apostol int, mlkor (Galat. 6~ 2.) ekkép ir:
"Kölcsönös segitséggel legyetek egymás' terheineli elviselésé
ben, 's alikor betöltitek Krisztus' törvényét."

Miért kell sseretni felebarátunka t 't

Jóllehet arrn , hogy felebarátunkat szeressük ~ elegendő
lehetne az Istennek és Krisztus urunknak annyiszor ismételt, és
szivünkre kötött parancsolata: vannak mindazonáltal erre sok
más inditóokaink is. Ugyanis: 1) mindnyájau testvérek va
gyunk, nem csak természetünknél fogva, Adám után, hanem ke
gyelmileg is Krisztusban; következőleg még az oktalan állatok
előtt is szégyenelnünk kellene magunkat , mint mellyek a' ma
gukhoz hasonlókat szeretik ~ ha embertársaink iránt nem visel
tetnénk szerétettel. 2) Valamennyi embertársaink ~ épen ugy,
valamint mi, az Istennek képmásai, és Jézus Krisztus' drága vé
rével vannak megváltva, az ö szent teste- 's vérének részesei, 's
mint Isten' gyermeket, a' mennyország' birhatására meghivatválc
Miért is igy szöl sz. Pál: "Ti mindnyájan egyek vagytok Krisz
tus Jézusban. Ugyanazért ígyekezsetek megtartnni n' lélek' egy
ségét, a' békeség' kötele által" (Gal. 3, 28. Efez. 4, 3.). Buz
dítson minket 3) ezen egység- és szeretetre: Krisztus' példája,
ki minket, még mint ellenségeit is szerétett (Rom. 5~ 10.)~ éret
tünk meghalt, 's még a' keresztfán is imádkozott g-yilliOsaiérl.
Valljon, lehelünk-e az ö tanítványai, 's illyeneliül fogunk-e ál
tala tartutni , ha öt n' felebaráti szeretetben nem követjük (Ján.
13, 35.)? Végre 4)líényszeritsen rá minket némileg n' szeretet-
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nek szükséges volta; mert a' felebaráti szeretet nélkül lehetet
len üdvözülnünk. "A' ki nem szereti felebarátját, ugymond sz.
János (1. 3, 14.), az a' halál' állapotában van, és benne is
marad. A 'Id embertársát nem szereti, az ollyan az Istent sem sze
reti: (4, 20.) minthogy az Istennek egyik legnagyobb paran
csolatát megszegi, 's a' törvényt nem teljesiti (Rom. 13, 8.). Az
illyen tehát ld van a' mennyek' országából zárva; mert ez a'
szeretct' országa, mellyet csak azok birhatnali , kik egymást itt
a' földön Istenben igazán szerették.

Mi kivánta tik arm, hogya' felebaráti sseretet érdemszel'zö
legyen?

Az, hogy czélja az Isten legyen, azaz: hogy felebarátun
kat egyedül csali az Istenben és Istenért szeressük , mivel tud
nillik ezt ö parancsolja, 's ez kedves elötte, Mert felebarátun
kat csupáll természeti Iwjlam-, önhaszon-s, vagy egyéb, még
aljasabb nkokhúl szerelni 's neki jút tenni, merö természeti, 's
a' pogányok', sőt oktalau állatok' szereletélöl is mit sem külöu
hözö szer-etet ; mivel a' pogányok is üdvözlik és szeretik azo
hal, a' kiktő] szereltetnek és üdvözöltetnek (Mát. 5, 46. 's IlÖV.);
's az állatok is szeretilr, és hizelegnek azoknak, a' kik velök jól
tesznek.

B u z d u l a t (szent Ágoston szerint). Óh Islenem , én irgal
mnm ! atlj szeretelIeljes és könyörületes szivet , melly szüntelen
arra serkentsen , hogy felebarátommal éretted jót tegyeli , a'
szükülküdőket segítsem, a' szomoruakat vígasztaljam, a' tévely
göket uthaignzitsam , az elnyomottallat fölsegéljern , a' szegé
nyeket ápoljam ,·stb.; hogy igy n' te irgalmadtól én is hasonlót
érdemelhesseli.

.Illi értetik a' mai evangeliomban fölhozott lJéldabeszéd alatt, ha
azt magasabb és szellemi értelemben veszszük?

A' sz. ntyáli' magyarázata szerint , a' gyilkosok' kezébe esett
ember alnlt elsö atyánk Ádám, következűleg az egész emberi
nem értetik : melly Adám' engedetlenségének következtében az
ördög- és az ö angvalninak hatalmába került , és általuk eredeti
ártatlanságúlúl és Istenne li lregyelmétöl megfosztatoll , 's ezen
fölül a' rosszra való hajlandóság általlelliének minden erejében
megsebesiltetelt. A' rnp, és a' levita, [kik az ó-törvényt példáz
zák,) nem akart , de nem is birt e' nyomorusághnn segíteni;
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hanem Krisztus, az igazi szamaritánus, azaz: segitő ~ könyörült
a' megsebesültön , sebeit, azoliba kegyelmének olaját 's véré
nek borát öntve, meggyógyitá ; öt n' keresztség, és más szent
ségek állal magával egyesltvén, ez által miniegy magúhoz, az ö
teherhordó állatjára emelte, 's a' szállásr n, az Ul" egy házába visz
szavívé, 's olt további ápolás és gondviselés végell n' lelldpász
torokra bizá. Adj hálát Krisztusnak ~ e' könyörületes szamari
tánusnak ~ irántad tanusilott illy nagy szerétetc- 's gondosli.Odá
saért , 's légy rajta ~ hogy azt közremunlrálúsod állal javadra
fordithasd.

OKTAT..\S AZ UTOLSÓ-KENET' SZ.~NTSÉGÉRÖI,.

~Bel{öté s e b e i t , olajat és bort öntvén r áj o k'.
(Sz. LulL 10~ 34. )

A' szamaritánus' hánásrnódja ezen ~ halálosan megsebesí
tett emberrel ~ az utolsó-kenet' szentség ének előképe- 's példá
zójául tckiuthető ; mellyben lírisztus ~ az igazi szamaritánus, u'
betegnek hasonlóképen a' sz. olaj últnl nyuj (ja malasztját , 's ha
testét nem ~ legalább lelkét meggyógyitja 's erösíti , ha külöri
ben ezt maga a' beteg nem akadályozza.

Ssentséq-e az utolsó-kenet?

Igenis az; mert általa a' heteg, Istenneli malasztjáhan, bi
zonyos ~ Krlsztustól rendelt látható jeinél fogva, részesittetik.

ItIikor rendeltetett e' szentség?

A' trienti zsinat (Sess. XIV. de extr. unet. c, 1.) szerint e'
szentség sz. l\fárlmál 6~ 13. lön elöképileg példázva : hol mon
datik, hogy Krisztus' tanítványai a' betegeket olajjal kenték meg;
kés öbb pedig szent Jakab ~ mint Krisstustöl rendelt szentséget
hirdette az utolsó-kenetet ~ midön levelének 5-dik részében ~ a'
14- és Iű-rlik versekben igy ir: "Ha megbetegszik valaki közü
letek ~ hívassa el magához az egyház' papjait ; és ezek imád
kozzanak érte. megkenvén öt olajjal az Ur' nevében: 's n' hit'
imádsága üdvére leend, és fölsegéli öt az Ur; és ha vétkeket
követett volna el, megbocsáttatnak neki." Ezt sz. Jakab nem
mondhatá vala, ha Krisstusnak rendelését és parancsolatát nem
tudta volna.
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lili ezen ssentséqnck külső jele?

A' S7.. olajjal vnlő kenés , Cmelly sz. olaj Zöld-csütör
tökön a' püspök által szcntcltetik.) és a' pap' imádsága.

ltlit es;skö4ill e' szentség a' betegnél ?

Szenl Jakabunk Iünebhi szavai szerint a' következőt: 1) A'
hetcg, ha javára van, előbbi egészségét visszanyeri, vflgy leg
alább n' betegség' fájdulmai annyira könnyülnek az isteni se
gély állal, hogy azokat hókctüréssel és érdemszerzöleg visel
heti. 2) A' lélek is könnyebbülést érez: mert megszabaditta
tik a' jóhani restség- és erűtlenségtöl, 's fölfegyvereztetik és
megerősittetik a' kedély' nyugtalnnságal , 's az ördög' incsel
kedései ellen. 3) Ha ezen szentségben valódi töredelmességgel
részesül, ugy nem csak kisebb vétkei megbocsáttatnak, a' hát
ralevő büntetésekkel egyült ; hfinem egyszersmind azon halálos
bűnök is, a' mellyeket meggyonui, vagy elfelejtett, vagy pe
dig nem hir.

lIJilly lelki állapotban kell a' betegnek lennie, hogy ezen malasz
tokban részesülhessen ?

1Uinthogy a' szentségek annál inkább használnak, minél
jobhan el vannak készülve az nzokban részesülendűle azok' föl
vételére: azért szükséges. hog-y a' beteg e' szentség' fölvételére
a' hunbánat- és Oltári-szentséghen való részesülés, ugy szinte
a' benső áhitat állal, a' mennyire csak lehet, magát kellöleg el
készítse. Ugyanazért ne halogass» az e' szentségben i részesülést
akkorra, midön már a' betegség' ereje állal meg lesz eszének 's
érzékeinek használatától fosztva, ugy hogy alig tudja 's érezi
már, hogy vele mi történik; hanem nilhelyt a' betegség' vesze
delmes vollát érzi, 's mig józan észszel bir, maga kérje az e'
szentségbeni részesíttetését , hogy azt áhitatosan és haszonnal
vehesse föl. Azért ö nem fog hamarább meghalni; hanem in
kább, mint ez már sokakkal történt, annál hamarább meggyó
gyuland, haugyan ez üdvösségére szolgál; vagy legalább azon
haszna lesz, hogy hetegsége érdemteljesebb, és kimulásn kön
nyebb és boldogabh fog lenni.

Szükséges-e e' szentség az üdvösségre?

Nem; de azért még se mn!aszsza el senki, annalt mélt6 föl
vétele állal mugát az általa nyerendő malasztok' részesévé ten-



561

ni: hogy igy nyugottan. és Istenben helyezett fiúi bizodalom
mal léph essen az örökkévalóságba vezető utra.

Lehet-e ezen szentséget többször is fölvenni?

Igenis; még pedig annyiszor, a' hányszor az ember va
lamelly betegség által valószinü halálveszedelembe ejtetik ; ha
bár ez a' közbejött könnyebbülés vag'y feJgyógyulás után, ugyan
azon betegségben, és többször történnék is. (Bened. XIV. L. 8.
de Syn. Díoec. C. 8. Calech. Rom. de extr, unct.')

Mit tesz a' pap, midőn a' beteg' házába lép?

A' háznak békét és üdvösséget kiván; 's kéri nz Istent,
hogy küldje el az ö sz. angyalát, a' ki annak minden lakóit meg
őrizze; nem különhen , hogy allól az ördögnek minden incsel
kedéseit elüzze , 's a' hetégnek vignszlalást, erőt, és ismét egész-
séget adjon. .

Miért hinti meg a' pap ssentelt vizzel a' beteget, és a' jelen
lévőket?

Hogy ez által öket arra emlékeztesse, miszerint józan
maguk' viselete által a' tiszta viz' tükréhez kell hasonlókká len
niek , vagy legalább az ignzi hunbánat állal vétkeik' bocsánatá t
Istentől megnyerni törekedniek.

Mi esélbál mondatik el a' minden szenie k' rövid litániája 1

Hogy azok Isten előtt a' betegért könyörögjenek: misze
rint az Ur neki mindazt, a' mi hasznára vagyon, megadja; ne
vezetesen a' hitet, reménységet, szeretetet, bánatot és töredel
mességet 'stb., és a' gonosz ellenség' kísértéseitől megszaba
dítsa. A' beteg azalatt, mig a' litánia mondatik, ha csak lehet,
legalább szivében felelje: ~I{ ö n y ö r ö g j e t e k é r t e m"! Vala
mint a' jelenlévők is feleljenek a' papnak: .Könvörögjetek érte"!

Mit mond a' pap, midőn kezeit a' beteg' fejére teszi?

Kéri az Istent, hogy kezének ezen föltevése, ugy szinte
valamennyi szent angyalok, pátriárkák', próféták', apostolok',
vértanuk', hitvallók" szüzek' és minden szentek' segítségül hi
vása által , az ördögnek egész hatalmú t megsemmisíteni méll6z
tassék.
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Mit mond a' pap, midőn a' beteget sz. olajjal megkeni?

Kéri az Istent, hogy bocsásson meg e' kenet- és az ö ke
gyelemdús irg almánál fogva minden , a' beteg' öt érzékei állal
elkövetett bűnöket. E' közben a' beteg is ébreszszen föl magá
ban az öt érzékei által elkövetett minden hünei fölölt őszinte
bánatot, és kérje aláza tosan az Istennek irgalmát, hogy büneit ,
és az általuk érdemlett büntetéseket , az Ur neki megbocsá
tani kegyeskedjék.

Hova czéloz a' többi imádság?

Hogy Isten a' beteget megerősíteni, 's egészségét vissza
adni méltöztassék.

Ezek után a' pap feszületet tart a' beteg elébe, hogy az
magát ez által vigasztalja, és Krlsztushan, az ő üdvözitőjében
legföbb bizodalmát helyezze. A' feszületet a' jelenlévök azu
tán is többször nyújtsák a' betegnek, 's ébreszszék föl általa ben
ne az Istenben helyezendö bizodalmat.

Mit tegyen a' beteg, miután a' pap mindent elvégzett?

~londjon tehetsége szerint Istennek forró hálát, hogy őt
az igaz katholika hitben születni, és neveltetni engedte, 's hogy
öt a' szentségekbeni részesülés állal, a' maga kinszcnvedése és
halála' érdemeinek is részesévé telte. Ajánlja magát egyszersmind
Krisztus urunknak érettünk kiontott vérébe. 's az ö szent se
beibe; 's menjen örömest Krisztussal a' töviskorona' és kereszt'
sulyja alatt mennybe.

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XIII. VASÁRNAPRA.

A' fi i s e 11:: e z d e t b e n könyörögj te is az egyházzal se
gítségért ellenségei ellen: "Tekints Ilram t a' te szövetségedre ;
's ne felejtkezzél meg a' te szegényeid' lelkéről örökre. Kelj föl
Ur Isten! és védelmezd a' te ügyedet; ne felejtkezzél meg azok'
szavairól, a' kik téged keresnek. " (Zsolt. 73.) "lUiért vetsz meg
minket egészen Ur Isten! Miért támad föl harugod 3' te legel
tetésed' nyája ellen"? Dicsőség az Alyán31i:, 'stb.
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Az egyház' l,;ölI~·örgése.

Mindenható, örök Isten! gyarapítsd bennünk a' hitet, re
ménységet és szeretetet; é s hogy megnyerhessük, a' mit ígérsz,
engedd szerétnünk azt, a' mit parancsolsz. A' mi urunk Jézus
Krisztus által, 'stb.

Leezke. (Sz. Pálnak Galatákhoz irt level. 3, 16 -22.)

Atyámfiai! Ábrahámnak tétettek az igéretek , és az ö ma
radékénak. Nem moudja : .maradékaínak " mintha sokakról
(volna sso}; hanem ugy [ssol}, mint egyröl:;s a' te maradélrod
nak'; ki a' Krisztus, Azért mondom tehát, hogya' szövetség
kötés , mellyet az Isten lírisztusra nézve már előbb megalapí
tott, meg nem fosztathatik erejétől, az igéret' megsemmisitésére,
a' négyszáz harmincz esztendövei késöbb hozatott törvény állal.
Mert ha ama' (boldogító) örökség a' törvény' megtarlá.sa által
nyeretnék , ugy az az igéretnek többé már nem tulajdo
nittathatnék. Már pedig Ábrahámnak igéret által njándékozá
Isten (amaz öTökséget). Mire való tehát a' törvény? Az álhá

gásoktóli visszatartóztatás miatt adatolt; valamig el nem jön
azon maradék , mellynek az igéret tétetett: melly törvény an
gyalok által szolgáltattatván, a' közbenjárótól hirdeltetett ld. E'
közbenjáró pedig nem vala csupán egygyé; az Isten ellenben
csak egy. Valljon tehát a' törvény az lsten' igéretei ellen ada
tolt-e? Távol legyen. De ha olly törvény adatott volna, melly
megelevenítő hathatóssággal birna: ugya' törvény' megtartása
által történnék a' megigazulás, Már pedig az irás szerint minden
ember alá van a' bünnek vetve; hogy az igért üdvösség a' Jé
zus Krisztusbani hit állal adatnék meg a' hívöknek.

Ma g y a r á z a t. Sz. Pál az állaniték által elcsábitott galaták
nak, kik még mindig kelleténél többre becsülték a' zsidó tör
vényt, meg akarja mutatni ezen levélben annak elégtelenségét,
és behizonyitani , hogy lírlsztus által annak igájától megszaba
diltatlak , 's egyedül a' Krisztusliani hit álln! üdvözülhetnek.
Azért mondja e' leczkéhen , hogy az Istentül Ábrahámnak tett
nagy igéretek tulajdonképen Jfrisztllsra vonatkoztak , mint a' ki
által a' földnek minden népei, mellyek ö benne hinni fognának,
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megáldatnak és üdvözülnek. (I. lUöz. 12, 3.; és 22, 18.) Ezen
igéret, folytatja, mit sem vesztett erejéből , sem meg nem hiu
sitlatott ama' törvény által, mellyet Mózes 430 évvel késöbb
a' zsidóknak adott: mivel nz áldást, igazulást és megszenteltetést
nem Mózes' törvénye, hanem az Ábrnhámnak Istentől sokkal
elöbb telt igéretek után várhatjuk. De mire való volt tehát ak
kor a' törvény? Arra, hogy az izraelitákkal az isteni paran
csolatok' áthágásait megismertesse, üket azoktól megörizze, mi
attuk büntesse, 's az embereket, mint valameily tanító 's nevelö,
Krisztushoz vezesse: ld egyedül tudta öket huneiktől megsza
haditani, 's ignzultakká tenni; mit a' törvény nem VHIn képes esz
közölni. A' nevezetes különbség tehát, melly a' törvény és
az igéret, vagyls az igért lUessiás közt létezik, az, hogy ez
önmagától üdvösitheti az ernbereket : de nem igya' törvény;
hogya' Jl'Iessiás, és az általn létre hozandó megváltás felöli
ígéret , közvetlenül Istentől veszi eredetét. hololt a' törvény,
Mózes, mint az Isten és emberek közötti közbenjáró által, an
gyaloktól rendeltetett és hirdettetett ld a' zsidóknak. A' törvény
nem ellenkezik ugyan az igérettel , miután még inkább annak
elnyerésére vezet: hanem azért annak jelessége elött messzire
kell hátrálnia , sőt végképen meg is szünnie ; minthogy az igé
ret immár beteljesedett, 's az igért Jl'Iessiás valóban megjött; ld
a' törvény által hűneiktől meg nem szabadithatott embereket
megszabadítja , 's az igért üdvösségben részesitendi , ha erősen
hiendenek benne, 's tanításait követni fogják.

Igyekezzél te is, oh keresztény! szent Pálnak ezen intése
szerint, a' Krisztusbani munkás hit állal, a' neked igért üdvössé
get elnyerni.

Evnngellom. (Sz. Lukács' 17, 11-19.)

Az idöben, midön Jézus Jerusalembe utaznék. átmé
ne Szamarián és Galileán. 'S bemenvén egy faluba, kime
nének elejébe tiz poklos férfiak; kik távol megálltak, és
fölemelték szavukat, mondván: Jézus, lanitó! könyörülj
rajtunk. Kiket a' mint meglátott, monda: Menjetek! mu
tassátok meg magatokat a' papoknak. Es lőn , még ufjok
ban megtisztulanak. Egy pedig közülök.látván, hogy meg
gyógyult, visszatére, nagy szóval dicsőitvén Istent. 'S
arczra borult az ö lábai elölt, hálákat adván. Ez pedig sza-
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mariai ernber volt. Felel vén azért Jé2US, monda: Nemde
tizen tisztullak meg; és n' kilencz hol van? Nem találko-.
zék , a' ki megtérne , 's dicsőséget adna Istennek, hanem
csak ez idegen nemzetbeli. Es monda neki: Kelj föl, és
menj; a' te hited megszabadiloLt téged,

Mit érthetni a' bélpoklosság alatt szellemi értelemben?

A' bűnöket, nevezetesen a' fajtalanság' hünét, melly az embert
sokkal nagyobb mértékben fertözteti be, 's undokitja, és torzitja
el a' lelket , mint bármilly utálatos poklosság a' testet. Mózes'
törvényében (III. 13, és 14. r.) a' bélpoklosságnak három kü
lönhözö neme emlittetik , ugymint a' test, ruha és házak' pok
lossága. Testi bélpoklossúgbun , szellemi érlelemben , a' fajta
lanok sinlődnek ; kikről az másokra is igen könnyen elragad, és
akiket azért szorgalmasan el kell kerülnünk. A' ruhák' poklossá
ga a' ruházathant hiu pompázás- és botrányos divatoliban áll;
mi által nem csak egyesek , de egész községek is elszegényed
nell: , és sok lelkek' ártatlansága tétetik ld vessedelemnek. A'
ház' poklossázát végre azon házakban találjuk, hol a' botrányos
életet élö cselédeket, a' mindkét nembeli személyek' éjjeli ösz
szejöveteleit , 'stb. megszenvedik ; hol a' IJ'ágár beszédek és il
lellen tréfák , a' szemtelen lánczok és játékok napi renden van
nak, és mindenféle undok tettek gyakoroltatnak, hol a' háza
sok maguk szolgálnak gyermelieilmek botrányul , a' kicsiny, de
mái' értelmes gyermekeket magukhoz veszik az ágyba, külön
nemü gyermekell:et együtt engednek hálni 'stb. Az illy háza kat
jobban kell kerülni, mint a' pestist; és jaj azoknak , a' kik
ezekben önkény t tartózkodnak!

itIiért állapodtak meg a' bélpoklosok bizonyos llívolságban?

l\Iivel ez Mózes' törvényéhen (III. 13, 46.) igy volt meg
parancsolva, még pedig azon oknál fogva, hogya' poklosság
másokra is el ne ragadjon. Ehhől egyszersmind azt tanuljuk,
hogya' botrányos személyeket , társaságokut és házakat legna
gyobb ovakodússal szükség kerülni ; inivel a' ki szurokhoz nyul,
az hemocskolja magál: 's a' ki hiu, kevély, és romlott erkölcsű
személyekkel társulkodik. az nem sokár-a hasonló lesz hozzájok.
(Slrákf 13~ 1.)

Jliél't hl/de Jú';szllls a' bé/po/i/vsolial u' papok/w;;,?

Ezt azért tette : 1) Hogya' papi méllóság és Isten' törvé-
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nye iránt illő tiszteletet mutasson: mivel Mózes' III. könyv.
14. r. megparancsoltatott , hogya' bélpoklosok magukat a' pa
póknak mutassák meg, miszerint általuk tisztáknak vagy tisz
tátalanoknak nyilvánittassanak. 2) Azért is tette , hogy ez ál
tal a' bélpoklosok' hitét, bizodalmát, és engedelmességét meg
kisértse. Krisztus ugyanis nem akarta öltet puszta kérésökre
meggyógyitani ; hanem hogy ök maguk is tegyenek valamit meg
gyógyulásuha, 's azt saját közremunkálődásuk állal, a' sza
vában való hit, a' hatalma iránti bizodalom, és parancsolata
iránti engedelmesség által meg is érdemeljék. 'S csakugyan a'
mint a' papokhoz mentek , magukat azoknak megmutatandök,
megtisztultak. Ez volt jutalma élő hitök- és bizodalmuknak. 
Szintigy cselekszik Isten is u' bünösökkel . Ö ugyan kész öket
bűneik' poklosságától megszabaditani; de előbb kérjék szivbeli
buzgósággal tőle a' meggyögyulést : azután pedig mutassák
meg magukat a' papoknak , fedezzék föl nekik az őszinte gy6
násban lelkök' veszedelmes állapotját , 's használják a' gyógyu
lásuk végett Istentől azok által kijelélt eszközöket, engedelme
sen és hiven: csak igy nyerendik vissza lelkök' tökéletes ép
ség ét.

lIfiért tudakozódott Jézus a' ssinte megtisztult többi kilencz
után?

Jelenteni akarván ezzel, mennyire nem tetszik neki a' há
ladatlansúg. lUinden, rajta elkövetett hántalmát hallgatva fürt ö
el; de e' háladatlanságot nem hagyhatá büntetétlenül. Illy nagy
bün a' háládatlanság! A' háladatlanság , ug)' mond sz, Bernárd,
ellensége a' léleknek ; mert megsemmisiti nz érdemeket, az eré
nyeket megvesztegeli , a' malasztok' hatását akadályozza. A'
háladatlanság sorvasztö szél, melly az isteni jóság, irgalom és
befolyásolt' forrását kiszárítja. Ellenben a' háludatosság , mint
arnnyszáju szent János mondja, legjobb öre a' jótéteményeknek ;
's ld a' csekélyebb jótéteményeket is hálával fogadja, az a' jó
tevőket , mint Cassián mondj il, nagyobbakra serkenti. Legye-.
tek azért háládatosak, (Koloss, 3, 15.)

Jl1iért akarja az; lsten, hogy háládatosak legyün/. ?

E' kérdésre szépen megfelel arnnvszúju sz, János, midön
igy szól: lsten nem azért kivánja tőlünk a' háladatosságot, mint
ha erre neki szükség e volna; hanem hogy minden, belőle eredö
haszon ránk áradjon , 's hogy ujabb kegyelmeket érdemelhes
sünk. De legnugyohh okunk is van, Isten iránt haladatosaknak
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lenni; miután egy percz sem mulik el a' nélkül, hogy minket
végtelen jótéteményeivel ne halmozna. - Ne feledkezzél meg
azért reggel és estve, evés elölt és után Islennek hálát adni.
Valahányszor házadban gyermekeiden , marhádon 'stb., szántó
földeiden , és jószágidon az Isten' áldását nyugodni látod, adj
egyszersmind érte az örök jóságnak hálát. Iíülönüsen pedig adj
neki hálát, ha a' föld' terméseit betakarítottad. (III. Mózes' 23,
to.) Ez állal mindig ujabb áldást, és ujabb kegyelmet fogsz az
Istentől nyerni. Sz. Agoston szerint jobbat, üdvüsebbet , Islen
elölt kedvesebbet nem gondolhatunk, nem mondhatunk, nem ir
hatunk , mint ezt: ,Hála Istennek"! (Epist. ad Marc.)

B u z d u l a t. Oh legháládatosabb ur Jézus Krisztus! ld a'
földön járladkor mennyei Atyádnak mindenekért hálát adtál,
hogy ez által minekünk példát és buzdiló ösztönt hagynál : kér
lek a' te nagy háládatosságod által, add kegyelmedet, hogy sz.
Pál' tanitása szerint , általad a' mennyei Atyánalí míndenkor, és
míndenekért hálát adhassak. (Kol. 3, 17.)

OKTATÁS AZ EGYIIÁZI-REND' SZENTSÉGÉRÖL.

,1\1 u t a s s á t o k m e g m a g a t o li: a t a' p a p o k n a IL ~

(Luk, 17, 14.)

Üdvözitőnk az ó-törvény' papjait annyira becsülte, hogy
a' bélpoklosoknak megparancsolá, mutatnák meg magukat ne
kik; jóllehet ők a' bélpoklosság' eltörlésére mit sem tehettek.
Mennyivel inkább méltők ennél fogva a' tisztelet- és becsültetesre
az uj-szövetség' papjai, kik az egyházi-rend által még a' lélek'
poklosságának meggyógyilására is valódi hatalmat nyertek, sőt
ennél még magasztosabb előjogokban is részesültek!

Ili az egyliázi-refld' ssentséqe ?

Az egyházi-rend Krisztus urunktól rendelt szentség, melly
ben a' papokul kiválasztolt egyének, lelki hatalmat, és arra való
malasztot nyernek, hogya' reájok bizott egyházi kötelességeket
istenesen teljesíthessék , és jámbor élelet folytathassanak.

Illiben áll ama' külső jel, melly által a' papok e' malasztban l'é
szesittetnek?

A' püspök' kezeinek Iöltevéséhen, a' kehelynek kenyér- és bor-
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rali átnyujtásában , egyszersmind pedig szóbeli átadásában azon
hatalomnak, hogy azokat Krisztus' testévé , 's vérévé változtat
hassák , 's a' hunöket megbocsáthassák , vagy megtarthassák.
(Cone. Flor. in Decr. Eug. et Trid. Sess, 14. C. 3. de Poenit. et
Sess. 22. C. 1.)

Jlikor rendelte Krisztu« e' szentséget?

Az utolsó vacsorán, míkor a' kenyeret valóságos testév é,
's a' bort valóságos vérévé változtatván, azt mondá az aposto
loknak : "Ezt cselekedjétek emlékezetemre" (Luk, 22, 19.); 's
midön feltámadása után ekképen szóla hozzájok: "Valamint en
gem küldölt az Atya, ugy küldelek én is titeket" (azaz: vala
mint én lUelkhizedel\' rende szerinti örök föpap vagyok, ugy ti
is papok lesztek}; és fölhatalmazá ökel a' bünök' megbocsát
hatása-r, vagy megtarthatására.

Szentségnek ismerték-e el az apostolok is az egyházi-rendet?

Igenis, mert sz. Pál tanítványát Timótheust a' hozzá irt
levelében (ll. 1, 6.) inti, hogy az isteni malasztot , meIlyet
kezeinek föltevése által nyert, el ne hanyagolja, hanem éleszsze
föl, és ujitsa meg. Ebböl következik , hogy sz. Pál hitte, mí
szerint a' papok az apostolok-, vagy azok' utödainak , a' püs
pököknek kéz-föltevése által, az Isten' kegyelmének részeseivé
tétetnek, mellyben áll tulajdonképen a' lényege minden szent
ségnek.

Mingyárt áldozó-papokká ssenteltetnek-e azok, ',ik a' papságra
vannak rendelve?

Nem; mivel a' papság olly tiszteletre méltö , és magasztos
hivatal, hogy arra csak fokonkint lehet eljutni.

1I1ellyek ezen fokozatuk ?

A' négy kisebb rendek , azután az alsó és felső diákonus
ság , avagy szerpapság. lUiután tudnlilik a' fölszentelendö a'
fölavatást [lonsurút, hajkoronát), hajának körülnyirése állal meg
nyerte, vagyis fejének telején a' haj korona formára levágatott,
annak jeléül , hogy u' világ" hiuságairól lemondván, ezentul a'
tövisekkel korouúzott Jézust ismerendi királyának; 's miután a'
fehér karin get (rochetum) felöltötte, arrai emlékeztetésül, hogy
milly szükséges a' papban a' feddhetetlen élet: akkor fölavat-
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tatik 1-ör is: aj t ú ö r r é (ostiarius); kineit kötelességében áll,
n' templomra, 's egyéb ahhoz tartozó dolgokra fölügyeini , 's a'
templombuni tiszleletteljes magaviseletre vigyázoi. 2-or: O I
vas ó v á (lector}; ld szabadaimat nyer rá, hogya' szent-írást,
és a' sz. atyáit' iratait u' templomban fölolvashassa. 3-or: E x
o r c i s t it v á; ki hatalmat nyer, Krisztus' nevében az ördögök
nek parancsolhatni. 4-er: Gyertya vivövé (akolythus}; ki
nek kötelessége, sz. rnise alatt a' füstölőt vinni, gyertyákat
gyujtani, 's az áldozathoz megkivánlaló vizet és bort a' papnak
átnyújtani. Az e' szentelések körüli szertartások , a' fölavatandó
által nyerendö hatalmat jelképező tárgyak' átadásában állnak.
Igy az ajtóöri rend a' templom' kulcsainak átadása, az ajtók'
kinyitása és hccsuküsavugy szinte a' harangok' meghuzása által
ruháztatik az illclőre ; az olvasói 's cxorcistai rend pedig egy
könyv' átnyujlásn, a' gyertyavivöl{é végre l:\gy gyertyatartónak,
eloltott gyertyával, 's üres ampolnának átadása állal.

~fiben áll az alsó és (elsii diakonusság' (szerpapság') hioatola,
,s-milly szertartásokkal adatik az (öl?

Az alsserpap [subdlakonus) hatalmat nyer, az áldozópap
nak nagy misekor szolgálhatni , a' leczkét fölolvasni 'stb. Fel
ruháztatik pedig az alszerpap ezen egyházi-renddel, a' karöltő
(mantpulus), vállkendö, és tunica, vagyis egy, o' miseruhához
hasonló öltöny, ugy szinte üres kehely és tálcsa, végre a' lecz
kés könyv' átadása által. A' diakonus, avagy szerpap hatalmat
I!yer, az evangeliomnak nagy mise alatti éneklésére, kereszte
lésre, 's az Isten' igéjének hirdetésére: mi a' nyaköltö-, vagy
stólának, mellyet bal vállán, jobb karja alatt összekötve visel, a'
dalmatil<únak (ugyan csak egy miseüllösethes hasonló ruhának)
és misekönyvnck átadásával történik.

Ki a' hajkoronát, a' négy kisebb rendekkel fölvette, az még
visszaléphet u' világi állapotba; dc nem ugy az, a' ki már alszer
pappá lett. Ezen okból föl szekta a' püspök szólitani a' szerpapokká
szentelendöket, hogy gondolják meg jól, milly terhet vállalnak
magukra; 's ha nincsen erös szándékuk, az Isten' szolgálalában
megmaradni, 's Itegyelmével a' szüzességet megtartani, lépje
nek inkább még most vissza. De ha erre magukat eltökélték,
ugy közelitsenek, Isten' nevében a' rendet fölveendök.

37
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Miben áll az áldozópap' tiszte. 's mind ue,'tartásokkal megy a'
föluentelé. fJéghe?

Az áldozópap' tiszte az áldozattételben , áldásadás-, kor
mánysas-, tanítás- és keresztelésben áll. A' fölszentelés pedig
a' Cönemlitett lényeges szertartásokon kivül, több mellékszer
tartások' hozzájárulásával történik; ugymint a' minden szentek'
litaniája-, 's imádságoknak elmondása, 8' papi foglalatossá
gok- és kötelességekre való oktatás, a' misemondó ruhának
feladása, a' fölszentelendök' kezeinek szent olajjal való meg
kenése 's azok' összekötése, a' kehelynek bor--, és vizzeli át
nyujtása , nem különben a' tálcsának ostyávalí átadása által;
különösen pedig a' szent misének elmondása által, meIlyet
az ujonan fölszenteltek a' püspökkel együtt mondanak eJ. 
Csal, néhány szót akarok azokból idelenni , mellyeket a' püs
pök a' fölszentelendöhez intéz. Ö ekképen szól hozzá: "Most
tehát édes fiam I ld atyánkfiainak itélete szerint (kil, téged
erre méItónak találnak), a' mi segítségünkre pappá fogsz szen
teltetni, őrizd meg magad' viseletében a' szent, és szüzies élet'
tisztaságát. Értsd meg jól, a' mit cselekszel. Kövessed azokat, a'
miket hivatalodnál fogva teljesitesz. Hogy az Ur' halálának tit
Ut ünnepelvén, irtsd ki magadban a' bünt, 's a' tagjaidban lévő
gonosz kivánságot. Tanitbod legyen a' népnek lelki orvossága;
életed legyen kellemes illat Krlsztus' egyházának. Epitsd beszé
deid és példád által az Istennek házát, vagyis az ő családját; hogy
ne érjen örök kárhozat, sem minket, kik téged illy magas tiszt
ségre emelünk, sem téged, ki azt elvállaltad: hanem inkább kö
zös jutalomra érdemesittessünk ; mire bennünket az Urnak szent
kegyelme segitsen."

Tanuld meg ezen oktatáshúl, a' papokat tisztelni, 's nagyra
becsülni, mind az ő magas méltéságukért, mellynél fogva Isten
nek helytartói a' földön; mind pedig azon nagy hatalmuk miatt,
mellynél fogva a' vétkeket megbccsáthatják, vagy megtarthat
ják, Tedd magadra nézve is hasznossá ezen hatalmat; és siess a'
papokhoz, valahányszor valamelJy nagy vétket követtél el; hogy
általuk ezen hatalomnál fogva, büneidtöl Iöloldassál, Ha pedig
valamelly istentelen papra találnál, tudd meg, hogya' papi szent
hivatal még az illyenben is tisztelendő: ne is botránkozzál meg
benne; haneminkább emlékezzél meg 8Z ur Jézusnak ama' szavai
ra: "Valamíket nektek mondanak, azokat tartsátok mind meg, és
cselekedjétek; de az ö tetteiket ne kövessétek!" (Mát. 23, 3,)
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Kántorböjti napokon pedig, mellyeken a' papszentelés ren ...
desen történni szokott, ne mulaszd el buzg6n kérni az Istent,
hogy méltóztassék egyházának jámbor és buzg6 papokat adni r

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XIV. VASÁRNAPRA.

A' m rs e k e z d e t b e n ébreszsz magadban o' psppal benső
vágyat a' mennyek' országa után, a' 83-dik zsoltárnak ezen ~za
valval. "Ur Isten, ollalmaz6ilk! nézz kérlek , és tekints a' te
Iölkenledre : mivel jobb f'gy nllp házad' tornáczabnn, más eze
rekné!. - Milly kellemesek a' te hajlékld, seregek' Ura! Eped
ve sóvárog lelkem, az Istennek pitvarába juthatui." Dicsöség az
Atyának, 'stb.

A. egyhá.' könyörgése.

Kérünk tézed Ur Isten r oltalmazd a' te egyhézadat foly
tonos irgalmaddal ; 's mint bogy nélküled az emberi g~'arló~ág
mindenkor ki van az elesésnek téve: add, bogy segedelmeddel.
az ártalmasoktől mindenkor elvonassunk, és azokra, a' mik üd
vosek, vezéreltessünk. A' mi Urunk Jézus Krisztus által, 'sth,

Leczke. (Sz. Pálnak Galat. irt le"el. 5, 16-24.)

Atyámfiair járjatok lélek szerint, 's ugya' testnek rende!-,

len kivánságait nem fOgjátok teljesiteni ; mivel a' testiség lIZ

ulán sovárog, mi a' léleknek ellenére van, a' lélek pedig a' tes
tiség ellen vágyódik. Ezek ugyanis egymás!al ellenkéenek. Ne
hogy mindazokat, a' miket akartok, megcselekedj élek. Ha a'
lélek állal engeditek magatokat vezéreltetni, Ugy többé nem
szükséges nektek az ó-törvény' megtartása. A' testnek csele
kedetei pedig nyilvánosak, mellyek a' következök : a' paráznnság,
tisztátalanság, szemtelenség, bujálkodás; bálványozás, bübájo
lás, ellenségeskedések, versengések, gyülöletes vetélkedések,
haragtarlások, veszekedések , felekezetességek ; Irigykedések ,
gyilkoss6gok, részegségek, dobzódllsok,és más illyesek : mely-
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lyekröl mondom nektek, a' mint már ezelött is mondouam, hogy
a' kik illyeneket mivelnek, az Isten' országát nem fogják birni.
Ellenben a' lélek' gyümölcsei czek : a' szeretet, öröm, béke,
türelem, .kegyesség, jóság, hosszu-várakozás, szelídség, hit,
szerénység, mértékletesség, tisztaság. Az illyenek ellen nincs
törvény. A' kik pedig Krisztusnak hivei, azok a' testet megfe
szitették , az ü vétkes indulataival és kivánságaival együtt.

lilit tesz, lélek szerint járni?

Annyit tesz, mint mindenkor és mindenben u' Szentlélek'
sugallatait és buzditásait követni. A' ld ezt teszi, mond sz. Pál,
az nem csak ll' test' cselekedeteit, minők a' bujálkodás, tisztá
talanság 'stb, nem fogja elkövetni ; hanem minden testi kiván
ságait is el fogja nyomni, 's igy testét. minden kéjeivel együtt
fölfeszileni: mi állal meg fog szabadulni az öt kényszeritő 's
ijesztő, vádoló és kárhoztató törvénytől, érdemessé teendi ma
gát a' Szentlélek' ujándékaira, a' szeretetre, örömre 'stb. , Krisz
tusé fog lenni, 's az örök életben részesülni. A' ld ellenben u'
test, vagyis ll' test' kivánságai szerint él, 's a' sz. Páltól leirt
testi cselekedeteket gyakorolja, uz nem kccsegtethetí magát az
örök boldogság' reményével. - Különös, hogya' kcreszté
nyek mindnyájan Iírisztuséi , 's országának örökösci akarnak
lenni; 's mégis testöket, és ennek kivánséguil, az ezekből eredő

bünökkel együn znholázni nem akarják , hanem azt hiszik, hogy
ez csupán a' papok' kötelessége; hololt Krisztus Urunk minden
keresztényhez inlézé szavait: (Mát. 16, 24.) "A' ld engem kö
vetni akar, az tagadja meg magát, és vegye föl magára ke
resztjél , és kövessen engem." A' tesliségnek illyetén rabjai
lássák, mint fognak eljutni Krisztushoz, ha világos parancsola
hít megtartani, 's a' szerint élni vonakodnak.

F o h tí s z. Könyörögj ére Item sz, Pál! hogy Istennek azon
kegyelmét megnyerhessem, miszerint testemet, és ennek min
den kéjeit és kivánságait megfeszítsem, és veled együu részem
lehessen Krisztus Jézusban, a' mi Urunkban.

Evangellom. (Sz. Máté' 6, 24-33.)

Az idöben mondá Jézus az ö tanitványainak: Senki két
urnak nem szolgálhat: mert vagy az egyiket gyülöli, 's a'
másikat szereti ; vagy az egyiket eltűri, 's a' másikat meg
veti. Nem szolgálhattok Istennek, és a' mammonnak. Azért.
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mondom nektek: ne szorgoskodjatok életetek íelől , hogy
mit egyetek; sem testetekről, hogy mibe öltözzetek. Nem
több-e az élet, hogy sem az eledel; 's a' test nem több-e
az öltözetnél ? Tekintsétek az égi madarakat; azok nem
vetnek, sem nem aratnak, sem csűrökbe nem gyüjte
nek: és a' ti mennyei Atyátok táplálja öket. Nem vagy
tok-e ti hecsesehbek azoknál? Ki adhat pedig közületek
az ő töprenkedése által termetéhez egy könyöknyit? És a'
ruházatról miért nggódtok? Nézzétek a' mezei liliomokat,
mint növekednek: nem rnunkalkodnak , sem nem fonnak;
mondom pedig nektek, hogy Salomon sem volt minden di
esöségében különben öltözve, mint egy ezek közül. Ha pe
dig a' mezei füvet, melly ma van, és holnap a' kemenczébe
vettetik, az Isten ekkép ruházza: mennyivel inkább titeket,
kicslnyhitüek ? Ne töprenkedjetek azért, mondván: mit fo
gunk enni, vagy mit fogunk inni, vagy mivel fogunk ru
hlízkodni? l\Jert mindezek után a' pogányok törekednek.
Atyátok pedig tudja, hogy mindezek nélkül szükölködtök.
Keressétek azért először az Isten' országát, és az ő igazsá
gát: és azok mind hozzá adatnak nektek.

Mit lesz, Istennek szolgálni?

Isten' akaratját teljesiteni ; vagyis mindazt, a' mit Isten tö
lünk , állapotunk- vagy hivatalunknál fogva kiván, iránta való
szeretethöl, hiven és buzgón teljesílni.

Ki azon két UI', a' kinek nem lehet egyszerre sz,olgálni ?

Az Isten, és a' mammon, vagyis a' gazdagság, melly alatt
azonban a' többi világi javak is értendők. Ezeknek nem lehet
egyszerre szolgálni; mert ellenkezőt parancsolnak. Például, az
Isten tiltja az uzsoráskodást és lopást; a' kincsvágy pedig arra
ösztönözi az embert, ha igen nagy hatalmat engedett neki szi
vében. Az Isten azt parancsolja, hogya' vasár- és ünnepnapo
kat az ö szolgálatában töltsük; a' gazdagság pedig elvonja az
embert az isteni tisztelettől, 's az ideiglenes javak és nyeresé
gek' hajhászására készti; öt a' templomban is akkép nyugtala
nitván, hogy csak testével van jelen, lelke pedig távol jár, jőszá
gain, nyájainál 'stb.
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Kik ••0lg4lnall a' ",ammonttak, vagyi. a' pén,,,ágynak?

A' fösvények, a' kik mintegy rabjai a' pénz és birtok utáni
vágyódásnAk; 's ez által annyira elcsábitlatnak, hogy készek az
Istent mindenféle igazságtalanságoIt, csalás, lopás, rablás, to
vább a' szent és isteni dolgoknak, ugy mint az imádság- és val
lásos elmélkedéseknek elhanyagolása 'stb. által megbántani. A'
fösvények azonkivül éjjel-nappal kénytelenek kincseik' össze
halmczásával, rendezésével, és az azokral felügyeléssel vesződni,
's mintegy pénzes ládáik mellett őrt állni, a' nélkül, hogy azt
hasznunkra fordítani mernék ; '9 igy méltán mondhatök gazdag
ságuk' rabjaioak.

Mitrl utadt minket Kriulu. Urunk a' madara,k' é. mesIli lilio-
mok' lZemlélet~r'? .

Hogy bennünk az isteni gondviselés iránt bizodalmat ébresz
szen. '5 valóban, ha Isten a' varju fiakat, mellyek hozzá kiál
tanak, ellátja élelemmel (Zsolt. 146,9.) ; ha a' madarakat, mely
lyek nem vetnek, sem nem aratnak, sem csűrökbe nem gyüjlenek,
táplálja; 's a' mezei virágokat akkép ruházza: mennyível inkább
fog az emberekről gondoskodnl, kiket hasonlatosságára terem
telt, és fiainak fogadott? Ha kutyád, madarad, vagy más kedves
kis állatod van, milly gondot és fáradságot forditasz annak élel
me- és fenlartására l És Isten, a' mindenhatö, a' legfőbb jöság',
ki minden teremtményeiről olly szerétetteljesen gondoskodik, és
a' ki jelen szükségeidet is tudja, mielőtt hozzá segélyért kiálta
nál, el tudna felejteni téged, a' magn gyermekét? Fontold meg
llzt is, hogy Ó, ld testedet adta, bizonyosan a' csekélyebbet, tud
nillik a'táplálékot, melly tested' fentartására kivántntlk, mf'g nem
fogja tazsdni tőled. Bizzál azért mindenkor Istenben: 's ő, ki a'
varjufiak' károgásait meghallja, meg fog téged is hallgatni, ha
szükségeidben hozzá kiáltass.

Tehát ne dolgouunk .emmit, és ,emmi"ól se gonduskodju,.k~

Ez a' mondotlakból nem következik. Üdvöeitönk csak azon
kicslnyhitü, és szerfolötti aggódást tiltja, melly az élelemkere
sés közben az Istenről, és annak áldása felöl egészen megfeled
kezík; 's ez áltAl az Isten' dicsőségét kisebbíti, 's o' lélek' üdvének
munkalásábani hanyagságrll viszi az embert. Egyébiránt mago
az Isten parancsolta az embernek, hogy dolgozzék (I. Móz. 2,
15.); és sz. Pál Hzt mondjn, hogya' ld nem akar dolgozni, az
ne is egyék (U. Thess, 3, 10.).
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Használ-e valamit a' szerfölötti aggódás ?

SzintoUy keveset, minta' milly kevéssé teheti valaki termetét
aggódása által, bár csak egy könyöknyivel is hosszabbá. Isten'
áldása nélkül hasztalan minden aggodalmunk. Az legyen tehát
fő törekedésünk. hogy ezt elnyerhessük.

Mi óvhat meg minket a' uerfölötti aggodalomtól?

Az erős, és élö hit lsten iránt, hogy ö segíthet, és akar is
segíteni rajtunk. Hogy segíthet, az világos, mert m i n d e n
h a tó; hogy pedig akar is segíteni, az OnOIH) bizonyul be, mivel
ezt n' sz.e-írásban nem egyszer ünnepélyesen megigérte, 's mi
vel ö igéreteiben változatlanul hiv. Gondoljuk még meg azt is,
hogy Isten az ö egyszülött fiát is odaadta mi értünk: valljon mit
tagadhalna tehát meg tőlünk, ha egyetlen fiát sem tagadta meg,
hanem azt értünk odaadta (Rom. 8, 32.)?

J e g y z és. Jtfég több, Isten iránti bil6odalomra .erlrMnttJ indok o
kat találkatsz a' Husvét utáni II. Va,árnapnál.

Mit kell tennünk. hogy erős, és él" hitet nyerkessilnk?

Naponkint szorgalmasan kell magunkat benne gyakorol
nunk; főképen mikor ezt ímádkossuk . "Hiszek egy Istenben,
mi n d e n h a t. ó Atyában, mennynek és földnek teremtőjében ~~
'stb.: és mikor 3' ,Miatyánkban" ezt mondjuk: "Mindennapi ~e
nyerünket add meg nekünk ma." Ébreszszük föl egyszersmmd
magunkban azon erős hitet és abbeli bizodalmat, miszerint az
lsten minket ideigleni, '9 örök javaiban fog részesitni.

Bu z d ula t. Ur Jézus! engedj isteni gondviselésedhen erő
sen biznom ; és neveld bennem naponkint, e' bizodalmat: hogy
bármilly szorongatások közt is erősen higyem, miszerint, ha
az Isten' országát, és ennek igazságát mindenek elött keresem,
ugy mind en egyéb hozzá fog adatni nékem.

Vlgasltalás a' slegénységben.

,N e s z o r g o s k o d j a t ok é l e t e t e k f e lö I, ho g y mi t
e g y e t e k'. (Máté6,25.)

Ha háboru, sserencsétlenség , vagy tulajdon vétked miatt
elszegényedel, vigasztald magad' azzal, hogy lsten a' szegény-



576

séggel és csak a' te jnvadra Iátogatott meg; mivel: "a' szeren
cse és szerencsétlenség, élet és halál, szegénység és gasdag
ság Istentől jön" [Sirákf 11, 14.). Fogadd tehát :lzt béketűrés

sel és zugolódás nélkül az Ur' kezéből, mint lelki orvosságot ,
melly talán szükséges volt neked a' végre, hogy az ideigJeni
jóllét az Istenröli megfeledkezésre ne csábitson , 's nehogy szl
vedet kelleténél jobban a' mulandókhoz kössed; a' gazdagság
ugyanis, mint ezt magn d is jól tudod, sokaknak örök kárhoznt'
okául szolgált, Ha talán kicsapongüsok, fajtalanság, és ruhábani
fényűzés közt éltél: ugy gondold meg, hogya' swgénység,
mellybe az Isten juttatott , annak igazságos biintctése; és adj
neki érette hálát, hogy veled illy kegyesen bánt. Avagy nem
sokkal jobb-e rád nézve, ha itt a' földön rövid ideig nyomoru
ságo t szenvedsz, mint ha a' pokolban örökkétartó éhség és szom
juság által gyötörtetnél ? Ha pedig e' bűnöket el nem kövelled
is, követtél el bizonyosan másokat; és ha az Isten most téged
a' nyomoruság által akar azokra emlékeztetni, téged hünbánntra
indíta ni, és benned az örök élet utáni vágynt fölébreszteni: vall
jon nem kell-e inkább hálát adnod érette Istennel" mint hogy
ellene zugolódjál ? Nem jobb-e neked, ha lJZ életben kis ideig
szenvedsz, mint ha a' másikban örökre el kellene veszned ?

Ha pedig ártatlan vagy, vigasztald magadat azon szentek
kel, a' kikről mondja sz. Pál, hogya' javaiktől lelt igazságtalon
megfosstatásukat örömmel türték ; mivel tudtál" hogy 3' mennyek
ben jobb, és el nem mulandó kincs vár reájok. (Zsid. 10, 34.)
Különösen pedig lelkesilsen téged Krisztus urunk' példája, ld
gazdag lévén, érettünk szegénynyé lett (II. Kor. 8, 9.), 's a'
kinek e' földön nem volt, hova fejét lehajthatni. (Málé 8, 20. )

Gondold meg azl is, hogy tulajdonképen sem n' gazdagság
boldoggá nem tesz, sem a' szegénység boldogtalanná. B o l d o g g á
egyedül az erény tesz, az által, hogy Istennel egyesit, 's az örök
üdvösséget eszkösli számunkra; b o l d o g t a Ia n J) á pedig egye
dül a' bün : melly minket az Istentől elszakít, 's az örök kárhozat'
bünteléseit vonja ránk. Ugy hogy e' szerínt szegénységed mel
lett is boldog lehelsz (ha tudnillik buzgón törekszel erényes éle
tet élni); míg ellenben a' gazdag, minden gazdagságának daczára
is fölöttébb boldogtalan és szánandó lehel, ba oz Isten' parancso
latait áthágja, 's föleg ha magát megjavítani vonakodvün, bÜDÖS
életével föl nem hágy. Az erényes élet' ama' boldogságát pedig
a' szegény is csak olly könnyen megszerezhetí magának, vala-
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mint a' gazdag, söt még könnyebben: mivel a' szegénység job
bnn előmosditja a' jámborságot, hogy sem a' gazdagság; 's mi
vel a' munka jobb ápolója az erényességnek. mint a' henyélés.
Sőt a' gazdagság sokakrn nézve még akadály is az erényes életben.
Ha a' haragot clfojtani, az irigységet elnyomní, a' bosszúl zab0

lázni szukség , ha imádkozni, szelid- és szegénynek lenni, lie
gyes és szerétetteljes indulatot tanusitahi kell : valljon milly aka
dályul szolgnlhat ebben a' szegénység? Hisz' mindezek' gya
korlására nem szükség nagy költekezés, hanem csak az erüs,
elhatározott jó akarat. 'S ugyanez áll más erényekre nézve is,
talán az ügyefogyottak' gyúmolitását egyedül kivéve ; jóllehet
a' szegény a' maga feleharútjának a' szükség' idején szinte se
gedelmére lehet tanács és tett által, 's igy vele jót is tehet.

Nyomoruságod- ls szegénységed ben mondd te is el Jób
bal (.;21.): "Az Ur adta, az Ur el is vette: a' mint az Urnak
tetszett, ugy történt, Legyen az Ur' neve áldolt ! Meztelenül
jöttem ki anyám' méhéből, és meztelenül megyek a' föld' mé
hébe is vissza." - "Ne félj nam! igy szélott az öreg Tóbiás fiának
( -I, 23.); ha bár szegény életet élünk is, azért sok jót nyeren
dünk, ha féljük az Istent, távol maradunk minden büntöl, és jót
cselekszünk." Tehát Istennek szolgálni, 's a' kevéssel is megelé
gedni, nagy nyereség az emberre nézve; mig ellenben azok, a' kik
a' mnmmonnak, vagyis a' gazdagságnak szolgálnak , az ördög'
kisértései- 's törébe. és sok haszontalan és ártalmas kivánsá
goldHl esnek, mellyek az embert halálos veszedelembe ejtik (I.
Timoth. 6, 6. 9.). Ha tehát megvagyon élelmünk és ruháza
tunk, ezzel elégedjünk meg (I. Tim. 6~ 8); és annál buzgób

.han törekedjünk istenes életet élni: meIly ~ ha megelégedéssel
vagyon összecsatolva , örök jutalmat fog nekünk a' más vilá
gon szerezni.

Erkölcsi oktatás az uzsora ellen,

,Nem szolgálhattok Istennek, és a' mammonnak.'
(l\lálé 6, 24.)

Uzsoráskodni annyit tesz, mint Ielebarútunktöl, kinek vala
mit kölcsönöztünk, vagy a' ki kulönben is valamivel tartozik, kel
leténél nagyobb kamatot követelni, vagy azt töle erővel kicsi
karni. Ez nagy vétek; miért is az Isten az uzsorásokat örök
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halállal fenyegeli (Esekh. 18, 13.), és Krisztus urunk határo
zottan megtiltja az uzsorárn kölesönözés t (Luk. 6~ 34. 35.).

Az uzsorásolt valódi vérszopó pióczái a' szegényeknek j

kiknek azok, mintegy véres veritékét, söt vérét is kiszivják. Már
a' természeti törvénynyel is ellenkezik, hogy valaki embertársa'
szegénységét és szükségé] öngazdagilására használja; mennyi
vel inkább ellenkezik tehát ez az isteni törvénynyel, melly em
bertársunkat akképen parancsolja szeretni, mint önmagunkat 's
a' szükség' idején, az irgalmas szamaritánusként, segitségére lenni
parancsol! Ezt jól meg kellene fontolniok az uzsoráskodólmak;
és szivökre vennlök azt, mit az Ur e' szavakkal mond (Máté 16,
26.).: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri
is, de lelkének kárát vnllja'"? Mit használ neki, ha e' földön bö
ségben és pompásan él, és gyönyörüségekben uszik, ha holta
után a' pokolban fog eltemettetni? Emlékezzünk meg a' pazarló
dúsgazdag-, és nyomorult Lázárról ! Lázár meghalván, angyalok
által vitetett Ábrahám' kebelébe; meghalt a' dúsgazdag is, és
vége lett minden földi dicsöségének ! Egyszerre porrá 's hamu
vá lett minden; A' fényűzést nyomor és jajveszéklés váltá föl;
éi nem vala senkije, ki rajta segíthetett volna; senki sem voll,
ki az elrepűlt lelket visszatartóztathatta volna. Az arany és gAZ
dagság, minden hatalmát 's erejét elvesztette. Az olly nagyszámu
cselédség közül, meztelen és magára hagyatva viteték el i a'
nélkül ~ hogy bővelkedéséből valamit magával vihetett volna!
Egyedül, minden kíséret- és segedelemtöl megfosztva viteték
el! Egyetlen szolga, egyetlen pártfogó sem találtatott, a' ld öt
a' büntetéstől megszabaditaná; hanem elhagyatva mindenektől,
tovahurczoltaték a' halál állal, hogy amaz elviselhetlen kinokat
a' pokolban örökké szenvedje! Most a' dúsgazdag lelt kénytelen
a' koldus' segedelmét kérni; most maga sóvárgott annak asz
tala után, ki előbb olly sok éhséget szenvedett, 's a' kutyáknak
volt martalékul odavetve. Minde:1 megváltozott I És most meg
tetszett, hogy ki tulajdonképen a' gazdag, ki ellenben a' sze
gény; hogy Lázár a' leggazdagabb, a' pazarló dús pedig a'
legnyomorultabb, At gazdagság és szegénység mintegy szinpadi
álarczok csak az életben, mellyeket a' halál letép az emberről.
'S ha majd az Isten a' lelkiismeretet vizsgálja, csak akkor fog
az ember valódi alakjában mutatkozni; akkor az, ki előbb gaz
dag volt, a' legszegényebbnek fog találtathatni, szegénynek tud
nillik a' jó cselekedetekben; az pedig, a' ld szegény volt, gazdng
nak, tudoillik sok erények' ragyogódbzével Ielruhásottnak fog
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telszhetni. '8 a' szerínt, a' mint valaki ezen egyedüli gazdag
sággal az erényekben, birni fog, vagy pedig azt nélkülüzeudi,
fogja az Istentől az örök jutalmat, vagy pedig örök büntetést
elvenni! Milly 'esztelenség annakokáért magát a' birtokvágy ,
uzsoráskodás és fösvénység' hünös ssenvedélyelnek átengedni,
's egyedül csak a' földi javak' ssaporitására törekedni: a' he
lyett, hogy lelkünket jó cselekedetekkel ékesitenök, 's magun
kat méltökká tennők az örök üdvösség' elnyerésére!

OKTATÁS. PÜNKÖSD UTÁNI XV. VASÁRNAPRA.

A' mis e k e z d e t egy minden szükségben, és viszontngsá
gO){ közt használható, buzgó imádság, a' 85-ik zsollárból: "Hajtsd
hOzzám füledet Ur Isten I és hallgass meg; segítsd meg n' te
Szolgádat Istenem! a' ki le benned bizik. Könyörülj rajtam UI'
Isten I mert hozzád kiállok egész nap, Vidámítsd meg a' le szol
gád' lelkét; mert hozzád emelem szivemet Ur Isten"! Dicsöség
az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Tisztilsd meg, és erősitsed Ur Isten! egyházadal folytonos
irgalmaddal ; 's mivel az nélküled fön nem állhat, engedd minden
kor a' le szent kegyelmed által vezéreltelni. A' mi urunk Jézus
Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Ss. Pálnak Galat. irt leoel. 5, 25.-6,10.)

Atyámfiai I ha lélekben élünk, Jélele sserínt járjunk is. Ne
legyünk a' dicsöség' klvánöi, egymást Ingerelvén. egymás ellen
irigykedvén. Atyámfiai I habár valaki elkapatik is valamelly bün'
elkövelésére: ti, mint lelkiek, oktassátok az illyént a' sze
lidség' szellemében; magadra vigyázván, nehogy te is kisérletbe
vitessél. Segitsétek egymás' terhét kölcsönösen viselni; 's er.
állal fogjátok betölteni Krisztus' törvényét. Mert hoki magát va
laminek véli, holott semmi: az illyen önmagát megcsalja, Vizs
gálja meg azért kiki szorgalmasan oz ö cselekedeteiti 's okkor
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érdemeinek becsét önmagában fogja találni, '5 nem másban (ön
magának másokkali összehasonlítása által) keresni, l\Iivel min
denkinek megvan a' maga terhe, mellyet viseljen. A' ld pe
dig mástól az Isten' igéjére taoittatik , az részesitse tanítóját
minden jókban. Meg ne csalatkossatok! az Istenből nem lehel
büntetlenül csufot üzni. Mert a' mit az ember vet, azt fogja aratni
is A' ld testi vágyai szerint vet, az a' testből fog romlandóságot
is aratni ;a' ld pedig lélekben vet, az a' lélekből fog örök életet
aratni. Azért a' jóttevésben soha se lankadjunk ; mert annak ide
jében aratni is fogunk lankadás nélkül. Tehát valamig időnk van,
tegyünk jót mindenekkel, fűképen pedig a' hitben rokonainkkal.

Ma g y a r á z a t, é s t a n u I s á g o k. E' leczke , valamint
a' mult vasárnapi is, sz. Pálnak a' galatákhoz irt leveléből van
véve: mellyben az apostol, a' galatáknak először a' zsidó tör
vény' elégtelenségét bizonyítá be, 's megmutatá, hogy csal, a'
Krisztusbani hit által üdvözülhetnek; most pedig öket ezen hit'
cselekedeteinek gyakorlására inti. Ti tehát ugymond, ID ost már
lélekben éltek, vagyis az Isten' lelke, az ö sz. malasztja által
a' li benső életetek, vagy lelketek' életévé leU; ugyanazért kül
sö magatok' viseletét is e' szerint kell intéznetek ; nevezetesen
pedig az alázatosságban és szerétetben szükség magatokat, mint
a' keresztény hit-élet' alaperényeiben gyakorolnotok. Az aláza
tosság tanítson, és birjon rá titeket, magatokról szerényen érezni 's
keveset tenni föl, nem bizni magatokban, 's kerülni minden hiu
dicsőséget ; a' szerétet pedig arra serkenlsen titeket, hogy szú
nakodók, és jótévök legyetek, Ti, kik a' lelki életben nagyobb
elömenetelt tettetek, oktassátok és büntessétek a' tévelygőket
szeretettel; mert ha ezt szigoru 's gögös buzgósággal akarjátok
tenni, ugy náluk semmire sem fogtok menni; magatokat pedig
azon veszedelemnek teszitek ki, hogy hasonló kisértet- és hün
be essetek : mivel Isten a' bünösök iránt megvetöleg viseltető
kevélyeket, igazságos itéleténél fogva, közönségesen nagy bü
nökbe hagyja esni, hogy megaláztatván, az elesetteken szána
kozni tanuljanak.. A' helyett tehát, hogy másokat gyaláznátok,
és elkövetett vétkeiket szemeikre lobbantsátok, viseljétek inkább
egymás' terheit, azaz: legyelek mások' hibái, 's gyarlóságai iránt
szintolly türelemmel, minöt másoktól saját hibáitok' irányában
kivántok. Igy fogjátok teljesíteni Kriszhls' törvényét, vagyis a'
szeretet' 'parancsolatát, 's elkerülenditek a' békételenség- és
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meghasonláshól származó sok bünöket. Ha pedig csakugyan di
csöség után vágyód tok, ne Iteressétek nzt mások' büntetése
vagy megszégyenilésében, hanem tulajdon hibáitok' letevésé
ben ; mi elég dolgot adand. - Az utolsó, és legfontosabb la
nitás végre, mellyet szent Pál a' mai leczkében ád, az, hogy
senki se hitesse el magával, mintha azt, a' mit itt az apostol
tanit, minden további kárvallás nélkül, akár teljesíteni, akár
pedig abban hagyni lehelne. Nem, mondja Ö, ne csaljá
tok meg magatokat! Az Isten nem hágy magából csurot üzni.
Ti az evangeliomi törvény' elfogadásával, magatokat e' tartozá
sok' teljesitésére köteleztétek ; 's igye' szerint fogtok ítéltetni
is. A' mit az ember vet, azt fogja aratni is. Ha testben fogtok
vetni, vagyis ha életmódotokat a' testi kivánsúgole- és érzéki
kéjekhez szabjátok , ugya' testből, fogtok aratni is, halált és
örök kárhozatot. Ha pedig lélekben fogtok vetni, vagyis hu az
Isten' lelkétől hagyjátok magatokat vezéreltelni, 's lelketek' üd
vét munkálandjátok, ugya' lélekböl fogtok aratni is örökké tar
tandó életet. Véssük jól c' tanitásókat emlékezetünkbe, 's gya
koroljuk azokat fáradallanul; mivel nem hivhatjuk magunkat
keresztényeknek, 's jutalmat sem remélhetünk, ha nem élünk
lélek szerínt, és Krisztus' törvényét nem teljesítjük.

F o h á s z. Esedezzél érettem Islcnnél oh sz. Pál I azon ke
gyclomért, hogy mindenkor alázutos életet éljek, feleharatimat
állnndön szeressem. nevezetesen hibáit, és gyarlóságait héké
vel türjem , 's ebben is, mint mindcnben, Krisztus' törvényét
teljesítsem!

Az evangeliomot lásd a' 303-ik lapon.

Az evaugeliom' ma~u·aráza.a.

Jtliért JatlUlit Kris':lls uI'unk ezen özvegy irént szánakozást ~

Hogy minket bizonyosokká legyen róla, mikép Istennek
gondja van a' bánatos és elhagyott özvegyekro , 's hogy ö azok'
vigasztalója és segítöje; 's hogy minket hasonlóképen csele
kedni tanítson. Jaj tehát azoknak, a' kik a' helyett, hogy öket
vigasztalnák és segitenék, még inkább elnyomják öket, és kö
nyiiket sajtolnak ki szemcikből ; mivel az özvegyek' könyüí , 's
azok' punaszal Istenhez emelkednek, ld a' rajtok elkövetett
igazságtalanságot szigoruan fogja büntetni. (II. Móz. 22, 22.
's köv.') De vollak Krisztus urunknak még más okai is a' szá
nakozásra ; mivel ö e' megholt ifjuban a' bünös' halálát, 's a'
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kesergö anyában az anyaszentegyház' fájdalrnál látta elöre,
mellyel ez, annyi gyermeltének lelki halálát vala megsiratandó.
Ez volt leginkább, mi öt szánakozásra inditá ; 's ennek kel
lene minket is szánákozásra birni. Nem lehelünkaz egyház' gyer
mekei, ha az ö gyermekeinek , 's a' mi testvéreinknek halá
lát szivünkre nem veszszük; és magunknak is meg kell már
halva lennünk, ha e' fölött nem szomorkodunk, És mégis mit
teszünk? Naponkint látjuk, milly sok lélek mulik ki li' bun'
halálában, 's mint kiséri ld az egyház azokat, a' kiket attól
megmenteni nem bir, fohászok közt és könyesve a' sirba : és
mi lávol attól, hogy vele együtt könyeznénk , még inkább vi
gak és jó kedvűek vagyunk, 's legkevésbbé sem törődünk annyi
lélek' elvesztén. Szülöink', rokonaink' 'stb. lesti halálát me~
siratjuk, 's készek volnánk mindent megtenni, haho!!y ezt meg'
akadályozhatnók; de felebarátjaink' lelki halála fölott nem si
ránkozunk; 's nem is imádkozunk: jóllehet ez által sokak' lel
két, és magunkat is megtarthatnők a' lelki életben, vngy If'g
alább Istent rá birhatnók, hogy azt nem egynelt ismét visszaadja.
Valljon nem világos jele-e ez annnk , h02"Y sem Istent , sem
felebarátunkat igazán nem szeretjük ? Miután egyetlen nap
sincs, mellyben azok közül többen lelkikép meg ne halnának.
azért minden napnak gyász és siralom' napjának kellene ránk
nézve lenni.

JIiért mondá Krisztus az; öz"egynek: ,Ne sir]' ?

Ezzel azt akará jelenteni , hogy fiát visszanyerendi ; de
egyszersmind arra is kivánt minket Ilgyelmeztetni, hogy a'vmeg
holtak után nem kell olly szerfölött szomorkodnunk, és sirán
koznunk. A' halál olly tartozás , mellyet előbb-uröbb mind
nyájunknak egyformán le kell fizetnünk ; 's az nem egyéb
egy hosszabb álomnál , mellyből maga oz Ur fog föléhresz
teni minket. Ugyanazért sz. Pál is arra int bennünket, hogy
ne ssomorhodjunü elhunytaink fölölt ugy, mint a' pogányok,
a' kiknek nincs reménységölt a' feltámadáshoz , a' viszonlálás
hoz. (I, Thess. 4, 12.) Az Isten' rendeleteineit béketűréssel fo
godása , a' saját kimulásunk felöli gyakoribb megemlékezés,
(melly talán hamarább kekovetkezík , hogy sem gondoinók),
8' zajtalan és állandó imádság, és más jó cselekedetek, töb
bet fognak neltünk , és a' megholtnak használni, mint a' kö
nyük' egész tengere. Annál könnyebben kellene pe dig ma
gunkat kedveseink' valamelJyikének halála fölött vigasztalni,
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's fájdalmunkat mérsékel ni tudnunk , mivel n' halál rá nézve
talán nagyon is hasznos volt j mint az irás mondja: "Elvéte
tett, nehogy a' gonoszság megváltoztassa értelmét, vagy lel
két o' csalárdság el ne csáhítsa. ... Isten elölt kedves volt lelhe;
azért sietett öt a' gonoszok közül kivinni." (Bölcses. 4, 11-4.)
Ezt különösen az olly szülők vegyék szivökre, Iliket a' halál
gyermekeiktöl, ezek' Ifjuságának virágjában foszt meg.

Miért állitá meg Krisstus a' kopol'Só' vivőil. midJn a' megholt
ifjút tel akará támasz.talti?

Ezzel azt akarta világosan kimututni , hogya' halottnak
föltámasztása töle jön; egyszersmind pedig azt is értésünkre
akará adni, hogya' megholtnak lelkét nem támaszthatja fel
uj életre, ha csak a' szenvedélyek , mellyek a' lelket meg
ölik , és mintegy sírba viizik , nem fékeztetnek ; mert ha a'
bosszús a' maga haragjától, szitkozédásal- és kúromlásaitél , a'
fajtalan a' maga bujaságától, a' részeges a' mértékletlenségtöl
megválni nem akar , hanem abban tovább is kész megma-
radni, ugy az illyennek lelke soha sem lesz többé - a' malaszt'
életére föltámaszthaté.

Mellyek gyakran okai a' fiatalok' kora halálának?

1-ör: A' mértékletlenség IIZ ételben és italban; mert töb
ben vesznek el a' mértékletlenség , mint fegyver állal (Sirákf.
37, 34.). 2-or: A' fajtalanság, mel1yröl Pünkösd utáni II. Va
sárnapon volt sz6. 3-or: A' harag. "Az esztelent megöli a'
méreg." (Jób 5, ~.) A' harag és irigység mearövidítik az éle
tet; és a' szerfölölli aggódás idő elölt meghozza a' vénséget
(Sirákf. 30, 26.). "Ha szüntelen e~ymást marjátok és rágjátok,
ugy mond sz. Pál (Gal. o, 15.), lássátok, nehogy egymást föl
emészszétek." A' bosszús szóviláktól a' fiatal emberek többnyire
veszekedésre , életveszel yeztető verekedésekre , vagy egyene
sen gyilkosságra mennek át. 4-er: Az engedetlenség. Több
borzasztó példák vannak rá, hogy Isten az engedetlen gyer
mekeket kora, és rögtöni halállal büntette j mint ez Absolonnal
történt. Nem hiában mondja Isten a' gyermekeknek: "Tisztel
jed atyádat és anyádat, hogy hosszu életű lehess, és jól foly
janak dolgaid a' földön." (V. M6z. 5, 16.)

J1Iit lehet még ez; evangeliomból tanulni~

Hogy az ember, bármilly fialal legyen is, soha sincs a' halál
ellen biztositva; miért is arra mindenkor készen kell lennünk.
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Erkölcsi tanités a' halálról.

Ha több száz ember volna börtönbe zárva, kikre a' halál
itélet ugyan kímondatott, de egyíkök' halálának napja, vngy órája
sem lenne tudva, 's egyik a' másik után, gyakran épen az, a'
kiről legkevesebbé sem gondolták, vitetnék halálra: valljon nem
reszketne-e míndegyiknck szive , midön a' börtön' ajtaja meg
nyilnék ? :1\'Iár pedig míndnyájunk fölött ki van n' megmásolhat
lan halálitélet mondva; testünkben mindannvian, mint valamolly
tömlöczben el vagyunk zárva (Zsolt, 141, 8.); '8 egyik a' má
sik után ragadtatik ki a' halál állal: '8 mégis a' legkevesebbet
sem gondolunk véle! Ugy élünk, mintha életünk örökké tar
tana a' földön; csupán csak testünkröl gondoskodunk ; egye
düi az ö számára halmozzuk a' kincseket össze: de a' lélek'
javára mi sem törtéuik , egyéb, hogy azt a' hünök' és vét
ségek' özönével tcrheljük. Okosun van-c ez téve? ... A' test
férgek' oledele fog lenni: a' lélek ellenben az örökkévalóságba
fog (csakhogy nem tudja , mikor ) útköltözni , hol csupún az
e' világon gytjlöll érdemeibúl kellend majd élnie. Ki lehetne
tehát olly esztelen és vakmerő , hogy egész élete' folytábnn
egyedül testének éljen; lelkéről pedig elfelejtkcszék ?

Oh ember! ugy mond szalcz.i sz. Fcrencz (Philolh. I. I',

13. fcj.}, gondoJd meg, hogy haláloddal a' világ rád nézve
meg fog szünni. A' méltöságok , testi örömélvezetek és kiu
csek , mellyek közt éltél , délibábolt és füst gyanánt el fog
nak röpp enni; 's mit scm hagyendanak számodra vissza, Illint
a' késő bánatot, hogy azokal olly sovárogva kerested, 's mi
attuk lelked' ügyét, 's az örök üdvösséget elhanyagoltad.
Akkor át fogod látni, hogy Istenedet merö semmiségért bántot
tad meg: akkor meg fogod ismerni az ájtatosság, a' töredelmes
ség, és jó cselekedetek' hccsét, mellyeket éltedben semmibe scm
vettél, 's vágyódn i fogsz utánuk; akkor vétkeid , mellyeket az
elött föl sem vettél , megannyi nagy hegyek gyanánt fognak
előtted feltűnni.

Mit fog majd akkor lelked érezni, midön az állalad olly
esztelenül szerclelt testtől meg keJlend válnia, minden hiu él
vezeteket, társaságok- és jó barátokat 'stb. elhagynia, '5 egye
dül, minden kisérők nélkül, kellend az örökkévalóság' isme-
retlen, iszonyatos és borzasztó országába költöznie: hol nem
tudja, mi vár rá; hol semmi jó barátokra sem fog akadni,
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mivel magának a' földön ollyanokat szerezni elmulasztott i el
lenben az Istenben, fl' kit éltében annyiszor megbántott, csak
kérlelhellen szigoru biróra , az angyalokban pedig és szentek-,
ben, sőt még magukban az ördögökben is, megannyi félel
mes vádlókra fog találni. , , Hogyan? Es te nem borzadsz el
illy gondolatokra?

Azonban tudod-e, mi tévő légy, ~ogy ama' rémifö pillanat
ne legyen rád nézve olly borzasztó ? Elj most ugy, hogya' ha
láltól ne keljen félned. Cselekedd azt éltedben, u' mit halálod' órá
ján fognálldvánni, hogy bár megletled volna. Halj meg min
den nap sz. Pállal; testedet, és' ennek vágyait és kivánságait sa
nyargatva, és szívedet e' világtól, ennek javai- 's hiuságaitól
önkénv] elvonva, míelőtt erre a' halál erőszakosan kénysze
ritene : ugy nem csak már a' jelenre nézve meg fogsz a' haláltől
való szerfölöUi félelemtől szabadulni; hanem egykor maga a' ki
mulás sem fog olly igen nehezedre esni. Vagyis más szavakkal :
félj a' hüntöl, 's akkor a' halál- és pokoltól nem lesz mit félned l

B u z d u l a t. Miután nem tudom oh világ I az 6rát, mellyben
el kell tőled váluom, ennél fogva nem is akarok hozzád igen
ragaszkodni, Titeket is kedves barátim és rokonaim I ezen tul
csak szent , és Istenhez irányzott szeretettel és hojland6sággal
akarlak ölelni; melly a' halálban sem fog megszünni, hanem,
valamint az Isten, örökké tart. Előre el akarok készülni, '5 min
den gondot arra fordítani, hogy szerencsésen juthassak el az
örökkévalóságba. Minden hűneimet öszintén meg akarom bánni,
's egész hátra lévő életemben penitencziát tartani; és Istenemet, az
én legfőbb jörnut, többé semmi, mégolly csekély vétséggel sem
akarom megbántani. - Te pedig Uram I végy engem ama' borzasz
tó napon oltalmadba ; add, hogy halálom' órája csendes legyen
és boldog, 's tedd inkább éltem' minden egyéb óráit szomorukká
's fájdalom-teljesekké! Erre kérlek téged a' te sz. kinszenvedé
sed, és mindason fájdalmaid által, mellyeket halálodkor éreztél :
ments meg Uram! a' pokol' kínjaitól, 's ne engedd lelkemet örök
re elveszni! Oh én Megvállóm és Udvozítöm!

38
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Oktatás a' kath. egyház által temetés' alkalmával hasanál
tatni szokott szertartálWkról.

,I me e g y h a l o tt a t v i tt e k k i, a n y j á n a li e g y s zü l ö t t
fiát: az asszony pedig özvegy vala, 's a' városi
népnek nagy sokasága kiséré ö t e t '. (LuIL 7,12.)

A' néplöl , melly az ifju' tetemeit kisérle , tanuljuk meg,
megadni a' halottaknak az utolsó tiszteletet, 's tetemöket kiki
sérni a' sírhoz: mi az Isten elött kedves, és érdemszerző cse
lekedet; ha az nem hiuság- és haszonlesésből történik, hanem
csak az Isten' dicsöségére , 's a' megholt iránti szeretet' be
blzcnyilására : hogy tudniIlik annak imádságunk állal segít
ségére legyünk. Ugyanazért nagyon hibáznak azok, a' kik
utközben hiu beszélgetéseket folytatnak, a' nélkül, hogya'
szenvedö lelkekről csak meg is emlékeznének.

Miért f)isz.nek a' halott elölt keresztet?

Jelentetik ez által , hogy n' megholt, éltében Krisztust
a' megfessitettet vallo Ua , hogya' benne való hitben mult ki,
's általa reményli feltámadását.

Miért oisznek égö gyertyákat a' koporsó elött?

Ez által a' jelenlévök, 's az egyház azt adják tudtul,
hogya' megholtaknak az örök világosságot, vagyis a' meny
nyel üdvösséget kivánják.

Miért hintik meg a' koporsót és a' sirt ssentelt 'Dizzel?

Ezzel az egyház a' megholtnak az Isten' kegyelme általi
megvigasztaltatás t kivánja: ha talán bűneit nem eléggé bánta
meg, és azokért ennél fogva a' tisztító helyen szenvednie kell
még.

Miért (üstölik be tömjénnel a' halottat és koporsót?

Ezzel az anyaszentegyház a' megholtat, keresztényi hiva
tásánál fogva, Krisztus elötti kedves illatnak nyilvánítja (II.
Kor. ~, 14. 15.); és általa inti egyszersmind a' hiveket , hogy
valamint a' tömjénfüst felszáll, ugy küldjék ők is imáikat a'
mennyek' Uráhos , a' megholtnak lelki üdvéért.
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Miért énekeltetnek zsoltárok és más sz. énekek?

Hogy sz. Pál' ama' tanítására emlékeszünk (I. Thess. 4,
12.), mellyben azt mondja, hogy nem kell a' kimullakon szerfö
lött szomorkodnunk: mint ezt a' pogányok teszik, kik az örök élet'
reményével nem birnak. Tovább ez ősi szokás által azt is akar
juk jelenteni, hogya' megholtnak a' nyugalomhoz, mellyet most
már élvez, szerencsét kivánunk. (Titk. jelent. 14, 13.)

Miért harangoznak temetés' alkalmával?

Az éltes emberek' temetésekor ez által felsz6littatnak a'
hivek, hogy érettök imádkozzanak ; az ártatlan gyermekek'
temetésekor pedig, kik még a' keresztségben nyert malasz
tot el nem vesztették, Istennék adandó bálaimára szölítja
föl az anyaszentegyház 3' hiveket: hogy Isten ez ártatlanokat,
a' kisértetek' veszélyeitől megmentvén , mennyei dicsőségébe
fölvette.

Miért ásatik a' halott földbe?

Minthogy testeink Krisztus' tagjai , 's a' SzenIlélek' temp
lomai, ennél fogva illő, hogy azokat elhunytuk után is tisz
teletben tartsuk, és minden , akár- emberek, akár állatok általi
megbecstelenítéstől meg6vjuk: mi az' eltemetés által történik.
E' fölött a' föld' kebele legalkalmasabb hely is arra, hogya'
test abban, mint valamelly belevetett mag, leendő föltámadá
súnak idejét hevárja.

Miért tétetik a' sir fölé kereszt, vagy e' ssetu jelet f)iselü sírkü?

Ez szinte a' végre történik, hogy általa kijelentessék, miszerint
a' kimult, keresztény volt; és hogy szeretett barátinkra emlé
keztetvén, érettök imádkozzunk. (S. August. de cura pro mort.)

lfliért mondatik a' halottért temetés után sz. mise?

A' halottak' sorsa különféle: némellyek e' viIágbóli kíköl
tözésök után azonnal az örök boldogságba mennek , mások pe
dig a' kárhozatra; mások ismét üdvözülendnek ugyan, de csak
miután 8' tüz által megtisztiltattak (I. Korinth. 3, 12.). Mint
hogy tehát nem tudhatjuk, milly sorsban részesülnek halottaink,
azért mindnyájokért imádkozunk, és felajánljuk azok' javára jó
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cselekedeteinket, azon biztos reménynyel, hogy Isten a' két elsil
esetben, ha tudnillik u' megholtak imádságban álló segedelmün
ket nélkülözhelik , vagy pedig arra nem méltök , az abból .eredö
hasznot ránk árasztandja , harmadik esetben pedig, esedezése
inkre, a' szegény lelkek' szenvedéseit könnyitendi; miulán ö
maga tanitott rá minket, hogy szent, és üdvös gondolat a' meg
hollakért imádkozni, hogy ez által büneiktől megtísztuljanak
(II. lUalih. 12, 46.). De miképen lehetnének imádságaink Isten
elölt kedvesebbek , és hathatósabbak , ·mint ha azokat Jézus
Krisztus' imája- 's áldozatával egyesiljük ; ld magát u' sz. mi
sében mennyei Atyjának naponkint ujra feláldozza , hogy neki
az egész világ' büneiért eleget tegyen? Innen van amaz ősrégi

szokás a' kath. egyházhan , melJynél fogva o' megholtakért nem
csali o' kirnulás, és eltemettetés' napján, hanem n' 3-ili:, 7-ik,
30-ik, 's az évfurdulati napon is sz. míseúldozat mutattatík be
oz Istennek.

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XVI. VASÁRNAPRA.

A' misekezdetben egész bizodalommal kérj Istentől irgal
mat, a' 85-dili zsoltárnek eme' szavaival: "Könyörülj rajtam
Ur Isten! rnert hozzád kiállok egész nap. .IUert te Ilram l kegyes
és szelid vagy, és bőséges irgalmu mindazok iránt, kik hozzád
folyamodnak. Hajlsd hozzá:n füledet Ur Isten! és hallgass meg;
mert én szegény, és nyomorult. vagyok". Dicsőség az Atyának,
'stb,

Az egyház' könyürgése.

Kérünk téged Ur Isten! hogya' te szent kegyelmed min
denkor megelözzön minket és kövessen, 's tegyen a' jó csele
kedetek' gyakorlására mindenkor készekké. A' mi Urunk Jézus
Krisztus állni, 'stb.

Leeeke. (St>. Pálnak Efezus. irt level. 3. i 3-21.)

Atyámfiai! kérlell titeket: el ne csüggedjetek érettetek türt
szenvedéseim miatt ; mellyek tinektek dícsöségetekre szelgal

nak. Azért hajtom meg térdeimet a' mi Urunk Jézus Krisztus'
Atyja elölt; a' kitől (mi1lt mindenek' Atyjától,) valamint menny-
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ben, ugya' földönis minden atyaiság neveztetik: hogy engedje li
bennetek az ö dicsőségének hősége szerínt a' belső embert, az ö
lelke állal szilárdul megerösitlelni; hogy Krisztus a' hit állal szive
tekben lakjék , 's meggyökerezvén a' szeretetben, tántorithallanok
legyetek benne: hogy beláthassátok minden szentekkel egye
temben (a" isteni jósdg/tali) szélességét, hosszuságát , mélysé
gét és magasságát; miszerint megérthessétek Krísztusnak min
den képzeletet felülhaladó szerelétét is: hogy betöltessetek az
Isten' teljességének minden ajándékúval. Annak pedig, ki a' ben
nünk már müködö ha talommal mindent soldial bőségesebb mér
tékben véghez vihet, mint mi azt akár kérní , allűr elménkkel
megfogni tudnók: neki legyen dicsöség az anyaszentegyházban
és Jézus Krisztus által, minden időben , örökön örökké. Amen.

Ma g y a r á z a t. Sz. Pál e' levelében inti az efezusiakat ,
hogy el ne csüggedjenek azon üldöztetések míatt , mellyel{tet
érettök a' végre szenve d , hogy őket e' sanyaruságuk ál nl
Krisztus' kincseiben részesitse; ne is vetemedjenek azon gon
dolatra , minlhn az állala hirdetelt tanítás nem is az Istentöl vol
na. Ezt pedig annál kevésbbé tegyék, mivel e' nyomoruságok
csak dicsöségükre sznlgúlnak : n' mennyiben ezekhűl is kitet
szik, milly nagy becsüek legyenek ök Isten elölt, a' ld érettök
Hein csak fiát adta oda, hanem még apostolait is szenvedni en
gedte. Ugyanazért, mivel ök olly nagy becsben vannak az lsten
előtt, vagyis mivel öli is örükös-társai, részesei, 's élvezői az Ur'
igéreteinek , térdre borulva héri az Istent, hogy nekik az ö
Szentlelke által minden kisértetek' legyözésére eröt adjon; mi
nél fogva bennök a' hensö ember mindig tökéletesebb legyen;
hogy Krisztus a' hit által, melly a' többi erények' alapja, ben
nök lakjék, 's igy ök Krisztus' templomaivá legyenek. Kéri to
vább az Istent, hogy szeretetök mindig erős , és állhatatos ma
radjon; 's hogy az ö szélességét, és hosszúságát, magasságát
és mélységét, vagyis HZ isteni titkok' n3gyságát~ fönségét és
dicsőségét megismerjék. Az utolsó szavakat: szélességét, hosz
szuságát 'sth., némellyek Krisztus' keresztjél'e vélik vonatkozni,
's azokat ekkép magvarázzák : A' kereszt' hosszuságát az fogja föl,
a' ki belátja, hogy n' világ' kezdetétől fogva egészen annak vé
géig, senki sem üdvözülhet, más, mintKrisztus' keresztje állal: szé
lességét pedig az, a' ld megérti, hogy az e'{.ész föld' kereksé
gén elterjedt egyház, a' lwreszten meghalt Udvözitö' 0ldaláb61
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származik ; a' magasságot, a' ki megfontolja, milly nagy és
magasztos a' mennyek' dicsősége, mellybe Krisztus urunk' Ile
resztje által juthatunk; végre a' mélységet az, a' ki az isteni
végzést, mellynél fogva Isten az embereket Krisztus által meg
váltatni , 's üdvözíttelni akarta , vizsgálja. Máskép magyarázza
ismét sz. Ágoston e' helyet: ö a' szélesség alatt a' szeretet' mü
veit , a' hosszuság alatt a' jóbani állhatatosságot , a' magasság
alatt a' mennyei jutalom' reményét, a' mélység alatt pedig az
Isten' ama' tanácsának Idmagyarázhatlanságát érti, mellynél fog
va az emberek e' kegyelemben részesittetnek. A' mondottakon
kivül azért is könyörög még az apostol, hogy az efezusiak
Krisztus' szeretetét megismerhessék, és részesüljenek minden
isteni áldásokban. - Vannak közöttünk is ollyanok , kik az
egyházat, vagy ennek szolgáit érö sanyaruságok által könnyen
megzavartatnak, és meggyözödésökben megingattatnak. Imád
kezzunk tehát értök; de imádkozzunk magunkért is: hogy az
Isten hitünket napról-napra öregbítse , 's hogy mindenkor mél
tóztassék megadni azt, a' mi üdvösségünkre szükséges.

F o h á s z. Mennyei Atya I szent Pár példája szerint térdre
borulva kérlek téged: add meg mindnyájunknak azon kegyelme
det, hogy bensöleg megvilágositva, 's megerősítve, téged kel
löleg megísmerhessünk, és felfoghassuk míndazt , a' mit Krisz
tus urunk tett és szenvedett érettünk; hogy igy az irántad való
szeretet- és hálában mindig előrehaladván, általa mindig töké
letesebbek, és egykor a' te szemlélésedben boldogok lehessünk.

Evangelium. (Sz. Lukács' 14, 1:"-14.)

Az idöben, mídőn Jézus szombati napon egy Iörendü
farizeus' házába menne, kenyeret enni, szemmel tar
toLták őtet. És ime egy vízkóros ember jelenék meg
előtte. '8 felelvén Jézus, kérdé a' törvénytudókat , és fa
rizeusokat, mondván: Szabad-e szombaton gyógyit ani? De
azok hallgattak., Ö pedig megfogván, meggyögylta , 's el
bocsátá 'őtet, Es felelvén, monda nekik: Ha valakinek kö
zületek ökre, vagy szamara kuiba esik , valljon nem fog
ja-e azt tüstént kihuzni szombati napon is? Es ök nem fe
lelhetéuek neki ezekre. Észrevevén pedig, mint válogat
nák a' hivatalosok az első belyeket, e' hasonlatosságot
mondá nekik, szólvánhozzájok: Ha valakitől menyegzöi ven-
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dégségbe hivatol, ne telepedjél le III első helyre: netalán
más, náladnál különb találkozzék a' hivatalosok közt ; és el
jövén az, a' ki téged is, azt is meghívta, igy szóljon hoz
zád: engedj helyet ennek; le pedig akkor szégyennel kezd
jed az utolsó helyet elfoglalni. Hanem midön meghivatol,
eredj, és telepedjél le az utolsó helyre; hogy eljövén az,
a' ki téged meghivott , rnondja neked: barátom! menj fö
lebb. Akkor becsületet fogsz vallani az együtt letelepültek
elölt. Mert minden, a' ki magát fölmagasztalja, megaláztatik;
's a' ki magát megaJázza, föl fog magasztaltatni.

Miért evett Krisztus a' farizeusokkal?

Hogy alkalma legyen, öket tanithatni, és megtérithetni.
Igy kell nekün), is buzgón megragadni minden alkalmat a' jóra,
's a' társalgást tévedö felebarátaink' megtéritésére használnunk.

Miért vették a' farizeusok Krisztust olly igen szemügyre?

Hogy valami gáncsolni, 's vádolni valót találjanak benne.
. Sokan teszne), illyesmit még a' keresztények közül is, a' kik em

bertársaik' minden lépését vizsga szemekkel kisérik ; még pe
dig azon egyetlen okböl , hogy bennök ollyas valamit fedez
hessenek föl ~ a' miért öket a' világ előtt vádolhassák , és gya
lázhassák. Valljon mint teljesitik az illyenek ama' parancsolatot:
"Szeressed felebarátodat ugy, mint tenmagadat l "

Mit érthetni a' vizkóros alatt?

A' fösvény embert; valamint ugyanis a' vizk6ros, minél
többet iszik, annál többet kiván: ugya' fösvény is annál több
után sovárog, minél többet bir. Éi valamint a' vizk6rság igen
nehezen gyógyitható, 's nagy fájdalmat okoz az embernek: ugy
a' fösvénység is; melly az életkorral együtt oövekszik, és kö
zönségesen egész a' sirig kiséri az embert.

Miért számláltatik a' fösvénység a' hél fci bünök kö"é?

Mivel gyökere minden rossznak (I. Tim. 6, 10.); mert ez
az embert uzsoráskodásra, Iopasra, mértékhamisitásra, az igaz
ságtalanul szerzelt vagyonnak megtartására , szegények', özve
gyek' és árvák' elnyomásúra, az igazságnak az ítélőszék elötti
megtagadása- és eltiprására , minden barátság-, szeretet- és
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jötettekr öli megfeledkezésre viszi, mellyeket jóakaróitól és ro
kenaitól tapasztalt; süt még a' saját szülöitől vett jótéteménye
ket is elfelejteti, 's végre hitének is meglagadására birja: mint
ez például Judással történt. Azért mondja sz. Pál (I. Tim. 6, 9.),
hogya' kik meg akarnak gazdagodni, azok kísértetbe, 's az ör
dög' hálójába, sok haszontalan és ártalmas kivánságoliba es
nek, mellyek az embereket halálos veszedelembe ejtik: miért
is arra int bennünket, hogy kerüljük n' fösvénységet, 's inkább
az igazság, istenes élet, hit, szeretet, héketürés, szelídség 'stb.
után törekedjünk.

Igen hathatós eszköz a' fösvénység ellen annak meggon
dolása, hogy mi a' földi javalinak nem tulajdonosai, hanem csali
kezelői, sáfárai vagyunk; hogy azokból halálunk' óráján mit
sem vihetünk el magunkkal (I. Tim. 6, 7.); 's hogy az Isten
egykor használásár61 szigoru számot fog tolünk kérni. - A'
mai evangeliom azokat is megrója, kik nagyravágyás- és gőg
ből rnindenütt elsők akarnak lenni; miböl sok viszálkodás szár
mazik. l\1ásol[ iránt alázatosságból engedékenyeknek lennünk,
ér demet szersö dolog, 's a' békét és egyességet föntártja. Sőt

az alázatosság alapja minden keresztényi tökéletességnek ; mivel
megismerteti velünk hibáinkat, 's minket azok' megjobbiLására
sürget. (Lásd a' Pünkösd utáni X. és XI. Vasárnapra való ok
tatást is. )

Oktatás a' Vasárnapok' megüléséröl.

,Szabad-e szombaton g y ö g y í t a n í "? (LuIL 14,3.)

Miért tette ezen kérdést Krisztus?

A' zsidók, különösen pedig a' farizeusok a' szombat' meg
tartásában olly babonasok voltak, hogy azt állíték, miszerint az a'
legcsekélyebb munka, például, nehány kalásznak azon czélbóli
leszakitása állal, hogy azt valaki megegye, már megszentség
telenitlelik; és még a' j6 cselekedeteknek e' napani gyakorlá
sát is véteknek tarták: miért is Jézust, a' ld szombaton is bete
geket gyógyitott (Ján. 5. 7. 9. fej.}, nem is akarák 1\Iessiásul
elismerni. E' tévedésöket elosslatandö, kérdezé őket Jézus: vall
jon szabad-e szombaton gyógyilani? Azután pedig meggy6gyilá
a' beteget; még más, hozzájok intézett kérdések állal is meg
mutatván, hogy nincs megtiltva, szombaton is jót tenni, 's olly
cseleliedetet vinni végbe, mellyet a' felebaráti szerelet, vagy szük-
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ség 'sth. parancsol. Mit Jézus a' szombalr6l mond, az a' Vasár
napra is illik, melly annak helyébe lépett.

su« kell a' Vasárnapot rnegülni ?

Ugy, mint ez az Istennek 3-dik parancsolatában meghagya
tik. Nem elegendő tehát, hogy az emher Vasúr- és ünnepnapo
kon magát a' szolgai munkátöl megtartóztassa , hanem azokat
meg is kell szentelni; mi csak DZ isteni tiszteletre való szorgal
mas eljárás, az Isten' igéjének hallgatása, és a' jó cselekedetek'
gyakorlása által történik, ~Ii1ly nagyon tévednek tehát azok, kik
az illy napokon alig hallgatnak egy rövid misét , 's az egész
többi idöt henyélve , vag'y világi foglalatosságok és mulatsá
gok közt töltik! . . .. Nem elég-e valljon egész héten át a'
test' számára dolgozni '? Nem illö-e, legalább egy napot Is
tennek dicsőségére, 's lelkünk' üdvére áldozni? Solum azt sem
tudják, milIy állapotban van lelkök , vagy hogy mit gyónja
nak, mikor a' gyóntató-széldIez lépnek: nem jó volna-e az
illyenekre nézve, ha Vasárnapokon lelkök' állapotja felöl elmél
kednének, annak nyavuláit és gyengeségeit kínyornoznák, azok'
kutforrúsait vizsgálnák ~ és eszközöket keresnének , mellyek
kel azokon segitsenek ? Oh! mennvi gyónni, jobbítani, 's meg
bánni valót találnának akkor maguliban ! ... De ha az ember
illy gondolatokkal foglalkozni magától nem képcs , nem lehetne-e
saját tehetetlenségén, szent könyvek' olvasása, ájtatos beszél
getések, a' gyóntató-atyák- és lelkészektől kért tanácsok állal
segíteni? kik örömmel tanitanának meg reá bárkit is, hogy
mint kelljen az embernek lelki üdvössége felöl hasznosan el
mélkedni , 's az ünnepeket jól tölteni. 'l}e mi szekott e' he
lyett többnyire történni? Az unnepnapoknt henyélés, piperé
zés, hiu beszélgetések, adás-vevés, vagy még rosszabb fog
lalatosságok közt töltjük el, a' nélkül, hogy lelkiismeretünk'
legkisebb nyugtalanságot is érezne. Azonban Isten az ö sz. nap
jainak megszentségtelenitöit szégyennel, és gyalázattal fogja
elárasztani egykor (Mal. 2, 3,), és őket mindenféle ideigleni
rosszakkal is büntetni. Vagy nem tanusilja-e u' mindennapi ta
pasztalás, hogy az ünnep- és Vasárnapokat megszentségtele
nitők semmiben sem boldogulnlll{, és nincs rajtok áldás; ha
nem mindenféle szerencsétlenségek és viszontagságok állal lá
togattatnak ? Szelgáljon ez minekünk intésül !
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Az imádságon kivül minő jó cselekedetet gyakoroljunk kiJlönö-
sen Vasárnapokon ? .

Különösen Vasárnapokon gyakorlando jó cselekedetül ~
aranyszáj u sz. János az alamizsnálkodást emliti. E' napnak, ugy
mond ö ~ mi magunk is fölöttébb sok jót köszönünk. E' napon
győzetett ugyanis le a' halál, vétetett el az átok rólunk, tö
rültetett el a' bün ~ nyittattak meg a' pokol' kapui ~ veretett
bilincsbe az ördög, végeztetett be a' hosszas háboru, engesz
teltetell ki HZ Isten az emberiséggel, 's helyeztetett vissza ne
münk az előbbi kegyelem' állapotába. Emlékezzünk meg mind
ezen javak felől ;'s akkor a' Vasárnap a' szegények' szószó
löjává fog válni, ezen szavakat intézve hozzánk: Gondold meg
oh ember I milJy sok és nagy jótéteményekben részesültél e'
napon ~ 's milly nagy rosszaktól szabadultál meg I Igenis ~ a'
Vasárnap az egész emberi-nemnek születésnapja ; mivel mi el
valánk veszve, 's e' napon ujolag megtaláltattunk; meg valánk
halva, 's uj életre támasztattunk ; ellenségek voltunk ~ és kien
geszteltettünk. Ugyanazért e' napot szellemi módon akarjuk meg
is ülni, nem lakmározás és borozás, nem részegeskedés és táncz,
hanem az által, hogy szegényebb testvéreinket bőkezüleg gyá
molitjuk. Miért is e' napon tegyen mindenki valamit félre övé
ből, mint ezt sz. Pál a' korinthusiaknak rendelte (I. Kor. 16~ 2.)~
az Ur' számára, vagyis; a' szegényeknek; mert a' mit legkisebb
atyánkfiának teszünk is, csak annyi, mintha azt magával az Ur
ral cselekedtük volna!

Mit kell még tooébb Vasár- és ünnepnapokon tennünk?

Tegyünk le minden vétkes kívánságot és rossz szokást; lel
künket erényekkel ékesítvén föl. "Nem esztelenség-e valljon,
kérdezi aranyszáju sz.János, Vasár- és ünnepnapokon olly nagy
gondot forditani a' testre, a' legszebb ruhákba öltözni, az asztalt
pompás étkekkel megrakni 'stb.: ellenben az elhanyagolt, szen
nyes, elvadult, éhező 's lisztátalan lélekkel mit sem gondolni?
Te a' templomba egy felezifrázott testet, de meztelen és undok
lelket visze sz. Testedet csak embertársad, csak a' te szolgatársad
látja; 's ennél fogva nem sokat nyom, akármint nézzen is az ki:
de lelkedet az Isten látja; ki hanyngsagodért bizonyosan szigo
run fog téged büntetni. Ha tehát van valami bünös benned, ugy
azt tedd le, 's távoztasd el a' lelkedből, mielött a' templomba
mennél; hanem inkább erényekkel rakodtan jöjj~ hogy ezek ott
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még inkább megtisztuljanak ; 's te az oltártól, mellyen az Isten
ember van jelen, nagy és dús nyereséggel távozhassál."

Imádság a' mai evangeliomból.

Oh Jézusom! milly nagynak kellen a' te szereteted-, és
szelidségednek legdühösebb ellenségeid iránt is lennie (kik rád
mindenütt vígyastak, csak hogy vaiameIly 01\0 t találjanak be
vádoltatúsod-, sőt halálodra ): miután irányukban sohn rosr
szat rosszal nem fizettél, hanem inkább azt jóval viszonoz
tad ; meggyógyilván betegeiket, 's egyetlen alkalmat sem hagy
ván használatlanul, hogy őket az Isten' igéje által oktassud ,
és bűnbánatra serkentsed : mint ezt a' mai evangeliomból is
látjuk. Oh szerelmcs Jézusom! könyörülj rajtunk is hasonló
képen; adj nekünk valódi buzgóságot, a' lelkek' üdvét illetö
leg: hogy SAját, és felebarátunknak olly drágán megváltott
lelkéről jobban gondoskodjunk, mint eddig; nevezetesen pe
dig add, hogya' Vasár- és ünnepnapokat kellően üljük meg, 's
minden irigység-, fösvénység- és kevélységtől menten marad
junk ; hogya' te sz. példád- és tanításodat követve, mindenkor
alázatosságban, és szeretetben éljünk; senki ellen se irigyked
jünk: hanem a' mi semmiségünk' érzetében magunkat itt meg
alázzuk, hogy amott, tul a' síron, általad örökre felmagasztaltas-
sunk. -

OKTA TAs PÜNKÖSD UTÁNI XVII. VAS.-\RN APRA.

A' misekezdet (tlB-ik zsolt.) az Isten' igazságát és irgal
mát magasztalja: "Igazságos vagy Uram! és a' te itéleted igaz.
Cselekedjél irgalmasságod szerint a' te szolgáddal! Boldogok, a'
kik feddhetlenül élnek, 's az Isten' törvénye szerint járnak."
Dicsöség az Atyának 'stb.

Az egyház könyörgése.

Add Uram! hogya' te néped az ördögnek minden fertőz>
tetését kikerülje, 's egyedül neked, Istennek szelgáljon tiszta
szivvel. A' mi Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.
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Leczke. (Sz. Pálnak Efezusiakhoz irt level. 4, 1-6.)

Atyámfiai! kérlek titeket én ~ ld bilincsekkel vagyok az
Ur miatt terhelve ~ hogy azon rendeltetéshez illűen járjatok ~ a
mellyre hivattattutok: mindcn alázatossággal és szelídséggel, ld
mélettel ~ egymást eltűrvén szeretetben; igyekezvén megtarta
ni a' lélek' egységét ~ a' hékeség' kötele által. Egy test-~. és egy
lélekben: a' minthivatástoknak is egy reménységére hivattattatok.
Egy az Ur, egy a' hit, egy a' keresztség. Egy az Isten, és mín
denek' Atyja ~ ld mindenek fölött van ~ és mindenek által ~ és
mindnyájunkban (munkálkodik). A' ld dicsértessék mind örö
kön örökké l Amen.

Kérd állandóan az Istent azon kegyelméért ~ hogy keress
tény hivatásodat ~ a' sz. Páltól itt ajánlott jóságos cselekedetek'
gyakorlása által teljesithesse d , és bizonyossá tehesse d (II, Pé
tel" 1, 10.),

E' szavak: ~.,Egy az Ur, egy a' hit, egy a' keresztség; egy
az Islen, és mindenek' Atyja" 'sth., mellyekkel sz,Pál a'
keresztényeket szellemi egységre szölitja föl, különös figye
lemre méltók. Kitetszik ezekből ~ hogy nem mindegy ~ e', vagy
ama' hitet követni. Csak egy a' hit; valamint csak egy az Ur
is, tudniIlik a' Jézus Krisztus , és egy a' keresztség ~ 's egy az
Isten, a' ki míndenek' Atyja. A' ki tehát ezen egy és igaz hittel
nem hir, annak reménye sem lehet a' Kriszlustól igért üdvös
ség' elnyeréséhez. E' szavak által tehát világosan megczúfoltatnak
uzok , a' kik azt állilják , hogy minden hitben üdvözülhetui.

Evangelium. CSz, Máté' 22, 35-46.)

Az idöben Jézushoz jál'11lnnq!\: n' farizeusok; 's egyik
közülök. egy törvénytudó, kisértvén őtet, kérdezé tőle : l'les
ter? mellyik a' legnagyobb parancsolat a' törvényben?
l'londá neki Jézus: Szeressed a' le uradat, Istenedet teljes
szivedböl, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez a' leg
nagyobb és első parancsolet. A' második pedig hasonló eh
hez: Szeressed a' le felebarátodat, mint tenmagadat, E'
két parancsolattól függenek az egés? törvény, és a' pro
félák. ~lid()n pedig a' farizeusok eg ybegyültek, kérdezé
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őket Jézus, mondván: Mit tartatok a' Krisztus felől? Ki' fla?
Mondának neki: Dávidé. Szóla nekik: Miképen hívja tehát
őt Dávid lélekben urának; igy szólván: l'Iondá az Ur az én
uramnak: ülj az én jobb kezem felől, valamig ellenségeldet
lábaid alá vetem iépcsőül? Ha tehát Dávid öt Urának ne
vezi, hogyan lehet fia? És senki egy szót sem felelhete
neki; de nem is merészlé öt. senki e' naptól fogva Kér-
dezni. .

lilit tesz, az Istent szeretni?

Az Istent, mint Urunkat , mint Iegf'öbb , és legtökéletesebb
jót megismerni, benne gyönyörködni 's örvendeni: 's ugyan
azért kivánni , hogy míndcnektöl megismertessék és tiszteltes
sék ; minden gondolatot, kivánságot , és cselekedetet felé irá
nyozni, 's parancsola lit olly buzgón teljesiteni , hogy készebbek
legyünk az életnek minden javairól, n' gazdagság-, tísztelet-, és
barátságról, sőt még életünkröl is lemondani, mint neki nem
engedelmeskedni , és lslent elvesz leni.

Mit tesz, az Istent teljes szivból 'stb. sseretni?

E' kitételek , a' dolog' velejét tekintve , mind azonegyet
jelentik, A' szent-irás ezzel azt akarja mondani , hogy az Is
tent valöban igaz, őszinte és benső szeretettel , vagyis testünk
és lelkünk' minden erejéhűl kell szeretnünk : azaz: elménk' min
den gondolatát, szivünk' minden kivánatát , akaratunk' minden
eltökélését , testünk' minden mozdulatát, tudnillik nz öt érzék,
a' kezek, lábak" 'stb. használatát az Isten' szerétetére és szol
gálatára forditsuk ; azaz: minden cselekedeteiuket örá, mint a'
mi végczélunkra irány!)z.zuk.

Miképen történhetik ez meg?

Az által, ha az ember mindent , a' mit tesz, legyen az akár
észbeli, akár kézi munka 'stb" az evést, és ivást, vagy mula
tást is jó szándékkal , nz Isten' kedvéért , és annak dicsöségére
viszi végbe: minthogy tudnillik ezt igy akarja, 's kedves előtte.

Lellei-e a' hiábavalú beszédet, fölösleges evést, és ivást, vagy
más vétkes dolqot Isten iránti :;zeretetból végezni, 's felajánlani néki?

Nem; mivel az illy cselekedetek, akaratjával ellenkeznek,
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's igy neki nem tetszhetnek; valamint minket is nem jutalomra,
hanem inkább büntetésre tesznek méltókká,

Valljon az is igazi sseretet-e, midőn az Istent azért szeretjük, mi
'Cel nekünk jót tesz '?

Ez ugyan szinte jó és dicséretes, de nem tökéleles szere
tet; mivel abban az önszeretetnek, haszonlesésnek , és testi ki
vánságnak is van része.

MeIlyile tehát a' tökéletes szeretet '?

Az, mellynél fogva az Istent csak azért szeretjük,· mivel
ő már magáhan a' legfőbb, és szeretetre legméllóbb jó. Azon is
kell lennünk, hogy az Istent ekkép szeressük : nem haszonle-
sésböl , nem a' jutalom' reményéből, nem is a' büntetéstöli féle
lemből; hanem egyedül csak azért, mivel ő, mint legfőbb jó,
méltó rá, hogy öt minden erőnkből szeressuk .
.J

Valljon a' félelem megegyeztethetéi-e a' sseretettel ?

A' szolgai nem; de a' gyermekí félelem igen is: mivel
a' szelgal félelem inkább csak büntetéstöli rettegés, mint isteni
félelem; vagyis az Isten' meghántásának félelme. Illy félelem
a' szerelelIel meg nem fér. A' hol ez van, ott még nincs sze
retet ; a' hol pedig szeretet van, ott illy félelem nincsen: mivel
az, ki az Istent igazán szereti, büneinek bocsánatát, és a' bün
tetések' elengedését remélheti (I. Ján. 4, 18.). A' gyermeld fé
lelem pedig az Isten' megbántásátóli félelem. E' félelem sze
rétetr-e vezet, és már maga is a' szerétetnek gyümölcse; söt
kezdete a' bölcseségnek. (Zsolt. 110, 10.) Az illy félelmet tehát
igyekezzünk magunkbon fölgerjeszteni : mivel ez a' bünt akkép
távolítja el tőlünk , mint az éjjeli örök elűzik a' tolvajt (Sirákf.
1, 27.); ez minket öröm- és vidámsággal tölt be, dicsöséget, tisz
teletet, és hosszu életet ád, végre pedig halálunk' óráján az
Isten' áldását, és boldog kimulást fog számunkra szerezni. (Si
rák], 1 11-12.)

Használ-e az nekünk, ha az Istent szeretjük?

Igen sokat ; mert ha az Istent szeretjük, ugy, 1-ör: Ö is
szeret minket (Példa besz, 8, 17.). 2-or: O maga is hozzánk
fog jönni, mibennünk lakhelyet veendő (Ján. 14,23.). 3-or: Meg
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fogja minden büneínket bocsátani; mivel a' szeretet mínden
bünöket elföd (Luk. 7, 47. 48. Példabesz. 10, 12). 4-er: Arra
fog ösztönözni bennünket, hogy magunkat mindenféle erényekkel
fölékesitsük (I. Kor. 13, 4. 'stb.); és határtalan kegyelem-kin
csekkel gazdagitand. (Példabesz. 8, 21.) 5-ör: Minden látható
elleneinktől meg fog oltalmásni. '8 végre 6-or: Egy boldog ki
mulás után, a' szeretet' honába, a' mennyek' országába veend
föl minket; a' hol minket az ő házának bőségével fog eltölteni,
's boldogító örömeinek árjával itatni (Zsolt. 35, 9.); mivel ö
azoknak, a' kik öt szeretik, ollyanokat készitett, o' minöket a'
szem nem látott, sem fül nem hallott, sem az emberi elme ki
nem gondolt. (I. Kor. 2, 9.)

Hogyan juthat el az ember az Isten irán..ti tökéletes sseretetre'i

1) Az ő isteni végetlen tökéletességei , ugymint jósága,
mindenhatösága , szentsége , igazsága, örökkévalósága, min
denttudása , nagy volta, éi fölsége felüli elmélkedés által. Illy
elmélkedésre minden teremtményének látása fölhivhat minket.
Az Isten' szeretetére inditó egyéb okokról Pünkösd-hétfőnvolt szö.
2) Ez erények' többszöri gyakorlása; 's 3) azokérti huzgé imád
ság által. Illy gyakorlatok- és imádságokat minden imádságos
könyvben találhatni.

Mikor kell magát az embernek az isteni sseretetben gyakorolnia?

f) lIihelyt eszével kezd élni, 's az Istent, és az ö szere
tésére kötelező parancsolatot teljesen megismeri. 2) Mindennap.
3) Mikor az ördög, a' világ, és testi kívánságok, az ü csalárd'
javaik és örömeik állal el akarnak az egyedül igazi jótól, az Istentől
vonni. 4) Ha elég szerencsétlenek voltunk, valamelly halálos
bün állal az Istentől elszakadni. 5) A' szentségek' Iölvételekor,
különösen pedig a' sz. il ldozáskor. 6) Valahányszor az Istentől
valameily különös jót veuünk. 7) Az étel, ital, és más nem til
tott örömek' élvezésekor. 8) Mikor az Isten' teremtményeit szem
léljük. Végre, 's különosen halálunk' óráján.

(A' felebaráti szeretetről f)aló oktatást Pünkösd utáni XlI. Vasárnap
nál találhatni. )

Miért neoesietik' az Isten. és felebarátunk' szeretetéről szóló pa
rancsolat a' legföbb parancsolatuak?

Mivel e' két parancsolatban a' többi mind benfoglaltatik ,
vagyis mivel azokban áll, mint maga Krísztus urunk mondia,
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az egész törvény. A' ki ezen két parancsolatot teljesiti, az az
egész törvényt megtartja, és megtesz mindent, a' mi Istennel,
tetszik; mivel a' ld az Istent igazán és szivböl szereti, az nem
megy 's folyamodik, Istent elhagyván, a' jövendőmondök-, vagy

.hiábavalö bálványokhoz; az Isten ellen nem zugolódik; annak
sz. nevét káromlás, vagy esküdözés állal nem becsteleniti ; az ün
nep- és Vasárnapokat meg nem szentségteleniti : mivel tudja,
bogy ez mind ellenére van az ö jó Istenének. Ellenben bizik az
Istenben, hálát ad neki, 's öt dicsőíti, a' Vasár- és ünnepnapokat
megüli, 'stb.; jól tudván, hogy ez az Istennek, a' Idnek egyedül
és mindenben keresi tetszését, kedves. O az egyház' parancso
latait is megtartja : mivel az Isten akarja, hogy egyházának is
engedelmeskedjünk. Tiszteletben tartja szülőit , felebarátján ak
nem tesz rosszat, nem üt, és öl meg senkit, házasságtörést el
nem követ, nem lop, senki becsületéhen nem gázol, hamis tanu
ságot nem tesz, gonoszul nem ítél, nem irigy, nem agyarkodó,
nem irgalmatlan, hanem inkább rnindenek iránt gyakorolja az
irgalmasság' testi és lelki cselekedeteit; és mindezt csal, azért,
mivel az Isten iránti szeretetböl felebarátját akkép szereti, minI
önmagát. Ha mi ezekböl csal, keveset, vagy mit sem teszünk,
ez csupán annak jele, hogy mi az Istent és felebarátunkat szinte
csak kevéssé, "Vagy épen nem szerétjük.

.blit tartatok Krisstus, a' Jlegváltó {elűl'?

Ezt kérdé Kriszlus a' farizeusoktól ; hogy öket tulajdon fele
letökből meggyözze rója, mikép a' MegváJtó nem csupa ember,
és nem is csal, Dávidnak test szerinti, banem egyszersmind Isten

'nel, is öröklűl fogva születelt fia : miután magát Dávid' urának
nevezi; holott csak az Isten maga ura minden embernek. Hogy
Krisztus az Istennek fia; 's a' mi urunk, tanító-mesterünk, tör
vényhozönk megváltönk és üdvözitönk , azt mi keresztények
hiszszük ugyan: de fájdalom! milly sokan megtagadják ezt kü
zülünk is cselckerleteikkel ; rnidőn tnnilását nem követik, paran
csolatit nem teljesitik. 's az általa szerzelt üdvöt megérdemleni
vonakodnak! l\Ji lesz tehát ennél fogva nekik egykor Krisztus?
Nem egyéb, mint szigoru birájok, és büntető Istenök... r

B u z d u Ia t. O!llegszeretetre-méItóbb urunk, Jézus Krisztus!
ki nilnket olly érzélwnyen inteltél az Isten, és felebarátunk iránti
szeretetre: vésd, kérünk! mélyen a' szeretetnek ezen törvényét
szivünkbe ; hogy mindunnnk, a' mit teszünk, vagy távoztatunk,
míaden gondolatínk-, szavaink- és cselekedeteinknek, a' te sze-
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reteted legyen kezdete, és vége. Add, kérünk, hogy téged tel
jes szivünkbűl , teljes lelkünkből, jeljes elménkből 's minden
erönkböl szeressünk, és a' szerétet által akképen egyesüljünk
veled, hogy tőled, valamint sz. Pált, ugy minket se választhasson
el semmiféle nyomor, kísértet, vagy veszedelmek, sőt maga a'
halál sem. Engedd egyszersmind, hogy érelled felebarátinkat,
elleneinket is ugy, valamint jó harátiukat, akkép szeressuk mint
magunkat, és e' azoretet által megérdemeljük, hogya' mi.Meg
váltönk, és kegyes bíránk légy.

PÖNKÖSD UT..\NI XVII. VAS..\RNAPOT KÖVETÖ SZERDÁN.
(Kéutorböjt.)

Leezke. (Esddts' II. könyv. 8, 1-10.)

Ama' napokban öszvegyult az egész nép az utolsó emberig
a' vizi kapu előtt levő térségen; és megkérék Esdrást, az írástu
dót, bogy hozná elő lUózes' törvénykönyvét, melly iránt az Ur
parancsolatot adott Izraelnek. Előhozta tehát Esdrás pap a' tör
vényt ~ a' férfiak, asszonyok, és mindazok' gyülekezetében, a'
kik azt érthették, a' hetedik hó' első napján. És olvasott belőle
nyilván ~ a' vizi kapu előtt levö téren ~ reggeltől délig, a' fér
fiak, asszonyok és valamennyi értelmesek elött; 's az egész
nép nugy figyelemmel hallgatta a' könyvet. Álla pedig Esdrás,
az írástudó, egy faemelvényen, mellyet a' végre készitett, hogy
onnan szólna. '8 felnyitá a' könyvet az egész nép' szemei elöu;
mert kilünt az egész nép fölött: és midőn azt megnyitá, az egész
nép Iülállolt. Esdrás pedig hálákat adott az Urnnk a' nagy Is
tennek ; 's uz egész nép fölemelvén kezeit, felele: Amen, Amen.
'8 meghnjták magullat ; és arczczal u' földre borulván, imádák
Istent. A' leviták pedig csendességet szerzének a' nép közt a'
törvény' hallgatására; a' nép pedig helyén álla. '8 olvastak az
Isten' törvényének Ilönyvéböl világosan, és érthetöleg ; és meg
értették azt, mikor olvaslatnék. ~Iondának pedig Nehemiás, és
Esdrás a' pllp~ és irásludó leviták, kik az egész népnek a' tÖI'
vényt magyarázták: E' nap legyen az Urnak, a' mi Istenünknek
szentelve; ne sírjatok, és ne keseregjeteli I Mert az egész nép
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sirt, mikor a' törvény' szavait hallot/a. És ö monda nekik: Men
jetek el, és egyétek a' hus' kövérét, 's igyatok édes bort, és
küldjetek azoknak is, a' kik nem késsitettek magulmale Mivel
ez az Urnak szent napja; 's ne szomorkodjatok ; mivel az istenes
öröm a' mi erősségünk.

F o h á s z. Adj minekünk Uram! olly buzgó papokat, mínt
a' minö Esdrás volt; és add, hogy igédet mi is olly buzgalommal
hallgassuk, mint ama' nép; és büneinket is olly igazán sirássuk
meg, valamint az: hogy ez által a' benned való örvendezésre,
ld erősségünk vagy, méltókká váljunk és érdemesekké.

Evangeliom. (Sz" lI/árk' 9, 16-28.)

Az időben felele egy a' sereg közül , mondván: Mes
ter! elhoztam hozzád fiamat, a' kiben néma lélek van; ki is
öt, akárhol éri, földhöz veri; ugy hogy tajtékot túr, és fo
gait csikorgatja, 's elfonnyad. És én mondtam tanitványid
nak , ~ogy üznék ki belöle ; de ők ezt nem cselekedhették
meg. Ö pedig felelvén, monda nekik: Oh te hitetlen nem
zetség! meddig leszek még veletek? Meddig türjelek el
még titeket? Hozzátok öt elém. És oda vitlék őtet. És mi
helyt meglátta, azonnal szaggatni kezdé őtet a' lélek; és
földre esvén, hengereg vala, tajtékot túrva. 'S kérdezé aty
ját: l\lennyi ideje, hogy vele ez történik? Az pedig monda:
Gyermekségétől fogva. 'S gyakran ejté már öt tűzbe, és viz
be, hogy elveszilse. De ha mrt tehetsz, légy segilségünk
re, 's könyörülj rajtunk! Jézus pedig mondá neki: Ha k~
pes vagy hinni; mindenek lehetségesek a' hívőnek. Es
azonnal felkiáltván a' gyermek' atyja , könyhuJlatásokkal
mondá: Hiszek Uram! Légy segitségül az én hitetlensé
gemnek! Es midőn látná Jézus a' sereget összefutni, meg
fenyegette a' fertelmes lelket, és monda neki: Siket és né
ma lélek te! parancsolom neked: menj ki belőle, és többé
ne szállj bele vissza. 'S felkiáltván, erősen megrázta öt, és
kiment belőle; 's ollyanná lőn, mint a' halott; ugy hogy
sokan mondanák: Már meghalt., Jézus pedig megfogván
kezét, fölemelé ötet; és fölkelt. Es midön bement volna a'
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házba, kérdék öt tanil.ványai titkon: Miért nem üzhettük
mi azt ki? '5 mondá nekik: Az e' nemüt ki ném üzhetní
máskép, hanein csak imádság és böjtölés által.

Az egyház' könyörgése.
Ur Isten l hallgasd meg a' te néped' esedesését , és add,

hogy az ne csupán testikép böjtöljön; hanem egyszersmind
valamennyi hünöktöl is tartözkodjék. A' mi urunk Jézus Krisz
tus állal, 'stb.

PÜNKÖSD UTÁNI XVII. VASÁRNAPOT KÖVETŐ PÉNTEKEN.

(Kántorböjt.)
Leczke. (Oseás' 14. 2-fO.)

Igy szól az ur Isten: Térj meg Izrael az Urhoz, a' te Is
tenedhez! mert a' te gonoszságod miatt romlásra jutottál. Ve
gyétek az igéket szivetekre; 's az Urhoz térve, kiáltsatok hoz
zá, mondván : Végy el minden gonoszságot; fogadd el jó szán
dékunkat : 's meghozzuk neked az igért áldozatokat, ajkunk'
imádságit. Assyriához nem folyamodunk többé segítségéri ;
nemis ülünk lóra, se' nem mondjuk ezután kezeink' munkájának:
isteneink vagytok ti; mert te könyörülni fogsz a' te benned bi
zó, árva népeden. Meggyógyítom sebeiket; szeretni fogom
öket önkénytes indulatomból : mert elfordul az én harago m
tölök. Ollybá leszek Izraelnek , mint a' harmat; virágozzék,
mint a' liliom; és verjen gyökereket , mint a' Libanon'
W. Terjedjenek ki ágai, és dicsösége ollyan legyen, mint
az olajfa, 's illata mint a' Libánoné. Megtérvén , ujolag an
nak árnyékában fognak ülni; buza-kenyérrel élnek, és zöldel
nek, valaminta' szölötö; emlékezete (hirne"e) kellemes lesz, va
lamint a' Libánon' boráé. Efraim (akkor igy fog nólni): lUi kö
zöm nekem ezentul a' bálványokkal? ÉIl pedig meghallgatom
őtet , és magasra nevelem ,mint a' zöldelő fenyöfát; és álta
lam fog gyümölcsösui. Kicsoda a' bölcs, a' ki ezeket érti? az
okos, ki megismeri mindezt? Mert egyenesek az Ur' utjaí , 's
az igazak azokon járnak; de a' gonoszok elesnek rajtuk.

39*
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Itt a' proféta Izrael' népét töredelmességre hívja föl; leirván
ama' boldogságot, mellyet ök ez által elérendnek. E' fölhívás
minket is illet. Használjuk tehát a' bünbánatra hagyott időt,
hogy azon boldogságban mi is részesülhessünk.

(Az evangeliom, melly a' valódi bűnbánat'gyümiilcseiről szól, sz.
Magdolna' napjánál olvasható, eme' könyv' második réssében.)

PÜNKOSD UT, XVII, VASÁRNAPOT KÖVETÖ SZOMBATON.

(Kántorböjt.)

Leezke, (Sz. Pálnak Zsid. irt lev. 9, 2-j 2.)

Atyámfiai! fölállíttatott a' szövetség' sátora, mellynek

elörészében a' gyertyatartó, az asztal, és a' kitett szent kenye
rek valának ; melly elősátor szentnek hivatott; a' közép-függö

nyön belül pedig a' sátornak azon osztálya volt, mellyet szen
tek' szentjének nevezének: ebben volt elhelyezve az arany
tömjénező, 's n' szevetségnek minden részről aranynyal bebo

rított szekrénye; mellyben tartattak a' mannával telt arany
edény, Áron' kivlragzott vesszeje's a' szövetség' kötábláí. A'

szekrény fölött pedig valának a' dicsöség' kherubjai; mellyek
árnyékukkal hefödék a' kegyelem' székét: mellyekröl azonban

most egyenkint szólani nem szükséges, Ezek pedig igy levén
rendezve, az elősátorba ugyan mindenkor bementek a' papok,

az áldozatolihoz tartozó foglalatosságok' végezésére. De ama'
benső sátorba csak esztendőnkint egyszer, maga a' főpap (ment
be): még pedig ő is nem vér nélkül ; mellyel áldozik vala-az ál

tala, és n' nép által tudatlanságból elköveteIt vétkekért. Mi ál
tal a' Szentlélsk azt jelenté: hogy .még nem nyittatott meg a'

valóságos szentek' szentjébe vezető ut; valamig az első sátor he
lyén áll, Mellyesnl, előképe volt a' jelen időnek; miszerint
olly ajándékok és áldozatok mutaUaUak be, mellyek nem sze

rezhetik meg n' tökéletes megigazulást lélekben nnnak , ki csak

a' tökéletesedés' idejéig meghagyott, ételekben és ilalokban, és kü-
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lőnféle mosódások- és testet illető szertartásokban álló, tisztele
tet mutat be az Istennek. Krisztus pedig, a' következendő jók'
főpapja megjelenvén, nagyobb, és tökéletesebb sátor által,
melIyet nem emberi kezek csináltak, vagyis nem földi alkolásu;
nem is a' bakok' és borjúk' vére állal: hanem tulajdon vére ál
tal ment be egyszer a' szentek' szenlébe ; örök idökig tartó üd
vösséget szerezvén.

Ma g y a r á z a t. Azt tanitja Hl az apostol, hogy Krisztus, a'
maga halál-áldozata által, örök és igazi váltságot eszközlött ; mert
ha az embernek az állatok' véráldozata , 's a' tehén' hamvai,
bárha csalt külsöleg és polgárilag is igazulást szerezhettek ;
vagyis olly igazulást, mellynek következtében megszabadult a'
törvény' fcnyegelései- és bünletésétől, 's ama' törvény-szerinti
tisztátalanságtól, melly öt az isteni tisztelet- és másokkalí tár
salgüstöl eltiltá: mennyivel inkább megtisztltaud minket, még
pedig bensöképen az emberré lett Isten' fiánalt vére az örök halált
érdemlell cselekedetektől; hogyezentul az élő Istennek olly cse
lekedetekkel szolgáljunk , mellyek örök élettel fognak megju
talmuztatni? Ismerd meg innen te is e' jótétemény' nagy voltát,
's igyekezzél MegváHód iránt, a' kereszt' ösvényéni buzgó ko
vetése által, háládatos lenni!

Evangelíom. (Sz. Lukács' 13, 6-17.)

Az időben Jézus a' sokaságnak e' hasonlatosságot
mondá, Egy embernek szőlőjében ültetett fügefája vala;
's elméne, hogy azongyümölcsöt keresne: de nem talála.
lUonda azért a' szőlö' gond"iselőjének: ime három esz
tendeje már, hogy ide járok, és gyümölcs0t keresek e'
fügefán; és nem találok. Vágd ki tehát azt; minek is fog
lalja el ill a' földet? Az pedig felelvén, monda neki: Uram!
hagyd még ez esztendőben is állni, hogJ azt körülkapál
hassam , és tövére ganéjt hordhassák. E~ ha gyümölcsöt
hoznod , jó; ha pedig terméketlen marad, ugy vágasd
ki jövőben. Szombaton pedig a' zsinagogában tanitott ; 's
ime egy asszony volt jelen, a' kiben tizennyolcz esz
tendőtöl fogva a' betegség' IcIke vala; ki is annyira meg
volt görbedve, hogy magát teljességgel föl nem egyene
sitheue. Meglátván őt Jézus, előhivá , 's monda neki: Asz-
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szony! megszabadil tatlál a' le betegségedtöl; 's rá tevé
kezeit: és azonnal fölegyenesedett: dicsőitvén Istent. A' zsi
nagóga' fejedelme pedig bosszonkodék rajta, hogy Jézus
szombaton gyógyitott, 's monda 11.' népnek: Hat nap van,
a' mellyeken kell munkálkodni; jöjjetek azért azokon, és
gyógyiltassatok; ne pedig szombat napon. Felelvén pedig
neki az Ur, mondá: Képmutatók! nem oldja-e el kiki kö
zületek szombaton is ökrét, vagy szamarát a' jászoltól, 's
nem viszi-e megitatni? Ábrahámnak ezen leányát pedig, kit a'
sátán ime tizennyolcz esztendeig tartott kötve, nem kellett fel
oldani e' bilincsektől szombat napon? És ezek' említésére
elpirulának ellenkezőt; '8 az' egész nép örült minden , állala
véghezvitt dícsöséges csekedeteken.

A' terméketlen fügefáról vett hasonlatossággal Jézus a'
zsidékat töredelmesség re intette. A' szölőhegy' ura az Isten; a'
fügera pedig Izrael' népe: meIIynek oktatására Isten tanitékat
küldött, hogy az igazság' gyümölcseit teremje. Milwr azonban
be akará azokat gyüjteni , nem talált egyebet a' külsöségek'
megtartásánál, 's hiu lombozatná\. Három ízben, mond sz. Je
romos, jött el az Ur: először, mikor a' törvényt Mózes által
adá; azután a' próféták által szólván; utoljára pedig fiát küldvén
el. Ennek halála után még negyvennégy évnyi idöt engedett
a' töredelmességre. 'S miulán Izrael' népe ezen idő alatt sem
téri meg,Jerusálem elpusztillatoU, és Izrael'népe az egész világban
szétszörutott. Ismerd meg te is látogattntásod' idejét, és for
ditsd az Isten' türelmének napjait hasznodra: nehogy te is,
mint terméketlen fa , kivágassál , és tüzre vettessél !

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XVIII. VASÁRNAPRA.

A' miseliezdethen az egyház a' proféták által Isten
től igért békeért imádkozik (Sirákf. 36, 18.): "Adj Uram!
hékeséget a' te benned bizóknak; hogy profétáid' szava igaz
nak hizónyuljon. Hallgasd meg a' fe szolgáid..., és népednek iz
raelnek esedezését I - Örülöl{, mikor azt mondják nékem: az
Isten' házába menendüak- I (Zsolt. 141, 1.) Dicsöség az Atyá
nak, 'stb,
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Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Uram I vezéreld, és igazgasd sziveinket a'
te malasztod állal; mert nélküled nem tetszhetünk néked. A'
mi urunk Jézus Krisztus által 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth. irt l. leoel. J, 4-8.)

Atyámfiái! hálákat adok míndenkor az én Istenemnek ti
érette lek , Istennek azon kegyelméért , melly Jézus Krisztus
állal adalék nektek: hogy általa minden ajándékokban gazda
gon részesültetek, mind a' szóvali tanítást, mind a' tudományt
illetőleg: mint a' Krisztus felöli bizonyságtétel is bennetek erős

gyökeret vert; ugy hogy semmi kegyelem-ajándékoliban fogyat
kozást nem szenvedve, várhatjátok o' mi urunk Jézus Krisz
tus' megjelenését; ki meg is erősit titeket mindvégig: hogy
vétek nélkül találtassatok a' mi urunk Jézus Krisztus' eljö
vetelének napján.

T a n u I s á g. E' leczkében megmutatja sz. Pál, hogy ő
igaz felebaráti szerétettel bir; mert örvend, és hálákat ád Is
tennek, hogya' korinthusiakat mindennemü malasztok- és ál
dásokkal , nevezetesen a' keresztény hitnek minden tanitásai
val és ismeretével ellátta, 's ez állal bennök a' Krisztusróli la
nuságtételt megerösítette ; ki öket meg is fogja szilárdítaní ,
azaz : mindvégig állandóan megóvni; ugy hogy az utols6 ité
lettől nem lesz mit félníök. Tanuljuk ebből, hogy n' felebará
tunknak adott áldások- és malasztokon örülnünk kell, azok
ért Istennek hálát adnunk, és öt kérnünk, bogy töltse be a' többi
embereket is az ó ismeretével, és mindennemü erényekkel;
mert a' ki felebarátja' boldogságán örvend, az, mint sz. ÁgoS
ton mondja , ugyanazon kegyelemnek részesévé lesz, 's általa
minden büntöl meg fog öriztetni; miért is Krisztus urunk' el
jövetelének napját ö is félelem nélkül Várhatja.

Evangeliom. (Sz. Máté' 9, f -8.)

Az időben bemenvén' Jézus egy hajócskába, átkelt a'
tengeren ~ és jöve az ö városába. '8 ime elejébe hoztak
egy ágyban fekvő inaszakadlat ; és Jézus látván hitöket,
mondá az inaszakadtnak: Bízzál fiam! megbocsáttatnak ne-
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ked a' te büneid. És ime némellyek az irástudók közül
mondának magukban: Ez káromkodik. És látván Jézus gon
dolataikat , monda: Miért gondoltok gonoszat a' ti szivei
tekben? l\1i könnyebb? azt mondani-e: megbocsáitatnak a'
te biineid? Vagy pedig mondani: Kelj föl, és járj? Hogy
pedig tudjalok , miszerint az ember' fiának van a' földön
hatalma a' bünök' megbocsátására, mondá az inaszakadtnak:
Kelj föl; vedd föl ágyadat, és menj hajlékodba. '8 föl
kelvén, hazament, Látván perlig ezt a' seregek, megfélem
lének, és dicsőíték Istent, a' ki illy hatalmat adott az em
bereknek.

T a n u Is á g o k. I. Azok, kik ezen beteget Krisztus elejébe
hozák, megható példát nyujtanak nekünk arra, hogya' szegény
belegeltet ápoljuk, és nekik, n' mennyire csak lehel, segélyt sze
reszünk. És mivel Krlsztusnak ugy megtetszett az ü szeretelök
és hitök, hog-y az azokral tekintetből az inaszakadtnak bünelt
megbocsátá, 's öt meggyógyilolta: innen azt tanuljuk, hogy vaj
mi sok lelki betegen segíthetnénk, ha öltet bizalomteljes ima,
hathatós rábeszélés, és jó példa állal Krisztushoz vezetnők l 
Imádkozzunk tehát legalább a' bűnösökért, ha már egyebet nem
tehetnénk is értök. - IL Kriszlus llZ inaszakadtat nem gyógyitá
meg előbb, hanem csak miulán büneit megbocsátotta. Ezzel ta
nilani akart mínket , hogya' hetegségek- és más bajoknak,
mellyekkel meglátogattatunk, többnyire a' hünök okai ; 's hogy
Islen e' bajoktól megmentene talán mlnket, ha bűneinket igazán
megbánnók, és jövőre nem vélkeznénk. E' tanítást még az állal
is megerősiti Jézus, hogy ama' 38. év óla beteg- embernek, a'
kit szinte meggyógyított (Ján. 5.), azt mondá: "Most már többé
ne vétkezzél ; nehogy még valami rosszabb történjék véled".
(U. o. 14. v. ) Ezt jól szivökre kellene azoknak venniök, a' kik
Istent gyakran olly indulalosan kérik, hogy bajaiktól megsza
badilsa; de arra nem is gondolnak, hogy magukat azon hünök
WI, mellyek hajaiknak okai, az igaz töredelmesség által meg
tisztitanák, és megjobbitnák. III. "Ez káromkodik." Igy gon
dolkodtak a' zsidók Krisztus felől balvéleményökben ; mivel azt
hitték, hogy ő a' beteg' hűneinek megbocsátásával Istennek j6
gaiba vágott, 's rajta ez által nagy méllatlanságot követett el:
mert az Istent méltallansággal illetni, 's ellene, vagy szentjei
ellen valami becstelenítöt gondolni, mondani, vagy cselekedni,
annyi, mint káromolni az Istent. E' gonoszok nem is gondoltak
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.arra, hogy vakmerő itéletökkel ök maguk követtek el ístenká
romlást, midön Krisztust, (ki az ínasznkadtnak meggyógyításá
val, és más, minden emberi erőt felülmnló tetteivel eléggé be
bizonyitó, hogy ő Isten.) háromkorlássali vádolásuk állal oUy
becstelenséggel íllették , hogy ö ~ tudván gondolataikat, kény
szerülve volt, méItatlanságukat megfeddeni, 's magát igazolni.
Ha Krisztus ~I' zsidöknak, ldli öt Istennek el nem ismerték, egy
istenkáromlo gondolatot annyira beszámított. mit teend valljon
ama' kereszlényekkel, n' kiknél, noha Isten', és Krisztus' imá
dóiul akarnak tartatni , mégis az istenkáromló szitkok , a' szeu
teli' becslelenitése, 'stb, mintegy szokássá váltali ? IV. Látván
Jézus gondolataikat, monda: "Miért gondollok gonoszat a' ti szi
veitekben ? " Ezt jól jegyezzék meg azok, a' kik a' gondolatokat
egészen szabadoknak vélik ~ és kiknek eszökbe sem jut ~ az ő
gonosz és gyalázatos gondolalaikból valamit meggyónni. Isten,
a' legszentebh, és legigazságosabb, az önkénytes Iajrnlan, l{e
vély ~ haragos ~ írigy, ellenséges 'stb. gondolatot szintolly ke
vessé fogja büntetlenül hagyni, mint (lUáté' 12~ 36.) a' hival
kodö szót. AJ rossz gondolatok' elüzésére legjobb eszköz, az ar
rai megemlékezés, hogy Isten, mint a' szivek' ismeröje 's vizs
gálöja, azokat látja, 's meg fogja büntetni. ""Iljon merne-e va
laki gonosz gondolaloliba mélyedni, ha tudná, hogy az embe
rek azokat láthatják, és megbüntethetik ? Annál kevésbbé fog
ez történni, ha az Istenről, a' ki ezt valóban megteheti. meg
emlékezünk I

B u z d u Ia t. Ur Jézus I milly nagy a' szegény bünösök
iránti szereteted és irgalmad; ld a' mai evangeliomban o' nyo
morult inaszakadtnak nem csak bűneit bocsátottad meg, hanem
öt fiadnak nevezve, meg is vigasztaltad, és meggyógyitollad. E'
szereteted által hátoritva, kérünk téged: add nekünk is a' te ma
lasztodat; hogy valahára mi is fölkelvén büneink' betegágyából,
az igaz töredelmesség állal éltünket megjobbilsuk, és paran
csald' utján, az örök boldogság' hajlékába bernenjünk : hol te,
mint igaz Isten, élsz, és uralkodol mind örökön örökké, Amen I

Oktatás a' buesűrűl.

,Bízzál fiaml megbocsáttatnak neked a' te b ü n e í d.'
(Málé' 9, 2.)

Mit Krisztus itt az inaszakadtnak mondott, ugyanazt mond
ja a' gyóntató-székben minden töredelmes hunösnek a' pap; és
ez állal megbocsátja, Istentől nyert hatalmánál fogva, o' vét-
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ket, és annak örök büntetését. De mivel a' bünök, a' bünsuly
és az ö r ö k büntetés mellett, ideigleni büntetéseket is vonnak
maguk után; még pedig a' természeteseken kivül, minök:az egész
ség' és becsület' elvesztése, még ugy nevezett kiszabo.tt bün
tetéseket is, mellyek nem természetes következményei a' hün
nek, millyenek: szerétett gyermekeink' halála, rendkivüli házi
szerencséllenségek, és az ezekhez hasonlők ; ezek pedig a' bün
bánat' szentségében nem mindenkor engedtetnek el: azért igye
kezzünk azoktól a' bucsú által megszabadulni.

Mi a' bucsú?

A' bucsú elengedése azon ideigleni büntetéseknek , mely
lyeket az embernek vagy ebben, vagy a' más életben, a' már
megbocsátott bűneiért még szenvednie kellene.

Honnan tudjuk, hogya' már megbocsátott banök után még ide
igleni büntetés marad {ön?

A' szent-irásból; míután ugyanis Ádám és Éva vétkeztek,
az Isten- ugyan elengedte nekik a' bünsulyt , de azért mégis
mindkettőre igen nagy ideigleni büntetéseket mért. (I. Móz.
3. fej.) Igy az Izrael' fiainak is, kik a' pusztában olly sok
szor zugolódtak ellene, Mózes' kérelmére elenged te ugyan bü
neik' sulyját, de nem n' büntetést is: mert valamennyit kizárta
az igéret' földéből, és ll' pusztában engedte elhalni, (lV. Mó
zes' 14. fej.) Szintezt tapasztalék Mózes és Áron is, az Isten
iránti csekély bizodalmatlanságuk miatt. (lV. Móz. 20, 12. V.
32,51.) Dávid a' házasságtörés, és gyilkosság' büneinek bocsá
natát ugyan Náthán proféta által Istentől megnyerte (II. Király.
12.): de azért sulyos ideigleni büntetésellet kellett szenved
nie, ugymint hön szerétett gyermeke' halálát, az Absolon fiá
nak pártütése- és halálából származott fájdalmat 'sth. Végre hi
tünk is arra tanit minket, hogy halálunk után a' tisztító-tűzben
bűneinkért addig fogunk gyötörtetní, valamig az utolsó fillérig
eleget nem teltünk. (Máté 5, 26.)

Van-e az egyháznak is hatalma, a' b6nösökre ideiglen; b1Jnteté
seket szabni, "agy azokat elengedni?

Igenis, ez Krísztus Urunknak ama' szavaiból is megtetszik
(Máté' 18, 18,): "A' miket megkötöztök a' földön, meg lesznek
kötve meanyekben is; és a' miket föloldatok a' földön, föl lesz
nek mennyben is oldva." Már pedig az ideigleni büntetésekkel
a' bűnösök mintegy megkötöztetnek; azok' elengedésével pedig
föloldatnak: ugy hogya' mennyek' országából többé semmi
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sem zárhatja ki őket. Következőleg az egyház is szabhat illy
büntetéseket, és azoktól föl is oldozhat. Ezt cselekedte már sz.
Pál is azon korínthusival, a' Idre, vérfertöztetés miatt, kemény
büntetést szabott (I. Kor. 5.); melly alól azonban öt, be
következett jobbulása után fölmentette (II, KOI'. 22.). Ugyan:"
ezt cselekedte az egyház is minden időben; 's csal, a' büntetés'
módja volt különféle időszakokban különbözö. Az első száza
dokban ezt illetőleg nagy szigoruság uralkodott, 's a' már meg
bocsátott bűnökre igen kemény egyházi büntetések sz.abnttnk.
Igy például a' gyilkosságért 20, házasságtörésért 15, hamis es
küért 11, paráználkodásért 7 évet kellett a' legszigorubb elég
tételben, böjtöléssel 'stb. belöHeni: melly idő alatt a' bünhánő
a' miseáldozat-, és a' legszentebb Ollári-szentségbeni részesü
léstől ki volt zárva, 'stb. A' körűlmények ugyan az egyházat e'
szigoruságtól elállani kényszeritették ; de azért nem kell gon
dolni, mintha az egyház e' bűnöktől most már kevésbbé irtóznék
mint annakelőtte.

Miért szab az Isten a' bunosre, a' bu« és az örök büntetés' elen
gedése után még kiilönós ideigleni büntetéseket is?

1-ör: Hogy vele o' bünt igazán megutállassa, és őt a' bűnbe
való vissza eséstől megóvja. 2-or: Hogy az elkövetett botrány
helyrehozassék, 's az isteni igazságnak elégtételszolgáltassék.. .

. Mi czélja tlan az egyháznak, midon bünret?

Nem más, mint mellyet említettünk: nevezetesen pedig azt
akarja, hogya' bünös az isteni lgazságnak már ez életben te
gyen eleget; nehogy n' tisztilú-tüzben kelljen még szenvednie.

MiMl kütletkezik, hogy az egyház az lstentol uabott ideigleni
bttntetéleket il elengedheti ?

A' fönemlitett kötözhetési , és oldhatasi hatalomból , mely
lyet Jézus neki adott.

Mit tesz az, hogya' bucs'Úk az anyaszentegyház' kincstárából,
melly Krisztus és a' szentek' érdemeiMl áll, osztatnak ki?

Annyit tesz, hogy Isten a' bűnösöknek az ideigleni bünte
téseket csak Krisztus- és az ő szentjeinek érdemeiért engedi el;
mintegy kipótolván általuk azt, a' mi tulajdon elégtételünkből
hiányzik.

Hányféle a' buc,ú?

Vannak teljes, és nem-teljes bucsuk. A' kellőleg elnyert
teljes bucsó által elengedtetik minden egyházi, következéské-
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pen 'mlnden ideigleni büntetés is, mellyet egyházi elégtétellel
róhatnánk Je. Ellenben a' bizonyos napok- és évekre adott nem
teljes hucsú annyit enged el az ideigleni büntetésekhöl, li' men
nyit a' bünös hajdan az egyház' bucsú-szebályai szerint a' leg
szigorúbb elégtétel mellett.,. ugyanannyi nap, vagy év alatt le
róhatott volna. Ha bizonyos egyházi ünnepélyek' alkalmával,
különösen hirdettetik teljes bIlCSÚ, az illy kegyelmi idöt Jubile
umnak hivják.

Mi kivántafik ahhoz, hogya' bucsút igazán megnyerjük?

Hogy minden nagyobb hüntől mentek, és Istennel kibé
külve legyünk; mi csak a' szentségek' méltó fölvétele által tör
ténik. Mivel a' bucsuk által nem a' b ü n ö k , hanem csalt az
azokért kiá1Iandó ideigleni büntetések engedtetnek eJ. Minden
bűnre való hajlamot le kell tennünk, 's a' bünt ;: és mindazt,
a' mi bünre visz, teljes lelkünkből ulúlnunk ; azonkivül a' ki
szabott jóságos cselekedeteket is, ygymiht a' katholilia egy
ház' fölmagasztalásáért, a' keresztény fejedelmek közölti béke
's egy etértésért , az eretnekségek' kiirtásaért mondandó imád
ságoliat, ájtatosan el kell végeznünk 'stb. E' végre, mint XIII.
Gergely kivánja, imádkozzunk legalább hét ,1Uiatyánk~-ot, ugyan
annyi Üdvözletet, a' .Dicsőség az Atyánali, és Fiúnak' 'stb., és
a' Hissekegy-et. - A' mondottakböl világos, hogya' bucsú
koránsem fölszabadító levél a' vétkezésre : mint ezt az uji
tök szemünkre vetik , hanem inkább komoly felszdlilás a' lö
redelmességre: miután csak azok szabadulhatnak meg a' bucsü
állal az ideigleni büntetésektől is, kik a' szeniségek' mélló föl
vétele által, (vagy ha ezek' fölvételére alkalmuk nincs, a' tö
kéletes töredelmesség által.) a' hün' sulyjától megmenekedtek!

Folszabaditanak-e a' bucsúk minden elégtétel alól?

Épen nem; mivel azon kivül, hogy ezer közül is alig ta
lálni egyet, ki a' fönebbi tulajdonokkal birván, a' teljes bucsúk'
megnyerése felől biztos lehetne: teljességgel nem ezélja az
egyháznak, hogy minket a' búcsúk' osztogatásával minden elég
tétel alól fölmentsen ; mert lehetetlen neki Krisztus urunk' szavai
ellen cselekednie, ld Lukácsnál (13, 3.) igy szól: "Ua csak
meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. " Sőt inkább az anya
szentegyhíiz Krisztus urunk', és a' szentek' elégtételei állal,
mellyeket a' bucsúban tulajdonuukká tesz, csak gyarlóságunkat
akarja támogatni ~ a' köteles elégtételrei tehetellenségünket gyá-
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molilani; 's ast, a' mi elégtélelünkböl hiánysik, pótolni. Ha tehát
valaki személyesen semmit sem akar büneiért szenvednl , az
illyen a' bucsuk által mások' érdemeíhen, és elégtételéhen sem
fog részesülhatni. '

Használnak-e a' bucsúk a' megholtaknak is ?

Igenís, mint érettök tett esedezések; midön tudnillik a
megkivánt föltételeket valamelly bucsú' elnyerésére teljesitvén ~
egyszersmind kérjük az Istent, hogy az ő szentséges fia, és a'
szentek' érdemeiért, a' tisztitó-tüzben levő lelkek' büntetéseit
elengedje. Meghallgatja-e Isten e' könyörgésünket, vagy nem,
az töle függ; 's ő csak a' megholtak' állapotához képest fog
rendelkezni: Miért is esztelenség volna, magunkat egyedül ama'
bucsuk- és jóságos cselekedetekre hagyni, mellyeket talán hol
tunk után Végezni fognak érettünk: a' helyett, hogy már most
biztositanók magunkat a' bucsúk' elnyerése, és tulajdon jóságos
cselekedeteink által az örök üdvösségről,

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XIX. VASÁRNAPRA.

A' m i s e li: e z d e t b e n Istennek azon igérete foglaltatik ~
hogy ő a' maga népét minden szükség eiben meghallgatja, és
megsegitendi; ha az füleit az Ur' törvényének megértése- és be
töltésére hajtandja. (Zsolt. 77.)

..lz l'gyház' könyörgése.

Mindenható, 's irgalmas Ur Isten l távoztasd el tőlünk mind
azt kegyelmesen ~ a' Illi ellenséges irányunkban: hog-y a' test'
és lélek' minden kötelékeitől nienekülve ~ purancsaidat vidám
lélekkel teljesítsük. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leeake. (Sz. Pálnak Efezusiakhoz irt level. 4, 23-28.)

Atyámfiai! ujuljalok meg elmétek- és lelketekben; 's öl

tözzetek uj emberbe, ld az Isten szerint teremtetett, igazságban,
és valódi szentségben. Ugyanazért letevén a' hazugságot, kiki

igazságot, szóljon embertársának: mivel egymásnak tllgjai va-
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gyunk. Ha megharagusztok is; de ne vétkezzetek. A' nap le
ne menjen a' ti haragotok fölött. Ne adjatok helyet az ördög
nek. A' ki lopott, ezután már ne lopjon; hanem inkább dolgoz
zék, 's tegyen jót a' maga kezeivel: hogy legyen neki, míhöl a'
szükölködönek is nyujthatni.

:l\'Iagyarázat, és tanulság. Sz. Pál itlazefezusiakat
arra inti, valamint bennünket is int, hogy lelkünkben ujuljunk meg.
E' megujulás, sz. Pál' tanitása szerint, az által történik, ha a'
régi embert, vagyis megszokott bűneinket és gonoszságuinkat
levetjük , és ujha , az Istentöl születettbe , öltözünk; azaz: ha
magunkat az Isten' kegyelme által erényekkel ékesilvén föl,
buzgón törekedünk a' keresztény jámborság- és szent életre.
Azért mondja, hogya' hazugsággal, a' csalás- és lopással 'stb.
föl kell hagyni; felebarátunkat, a' ld testvérünk, meg nem bántani;
hogy igaz ok nélkül nem kell haragudni; 's ha ok nélkül haragra
lobbantunk is, legalább ne vétkezzünk az abban tovább is meg
maradás állal. Ne adjunk helyet szivünkben az ördögnek: mi
akkor történnék, ha szivünkböl a' szeretetet a' vétkes harag által
kiüznők. Örizkedjünk a' henyéléstől , melly minden rossznak
kezdete ; 's ha magunk' számára nem kellene is dolgoznunk,
dolgozzunk a' szegények' javára, hogy azok' szükségeít eny
híthessük, Ebben áll a' sz. Páltól követelt lelki megújulés. 
Talán mi is nehányszor megujultunk már igy; mi is egészen
megtért , és más embereknek látszottunk: de valljon meddig
tartott e' .megujulásunk? Oh I csakhamar ismét a' régi bünüsök
leltünk' Es miért? Mivel megtérésünk után igen nagy elhisott
ságban éltünk. Azt hittük, hogy egy kellő gyönással már min
dent megteuünk . 's ebben megnyugodva, nem is gondollunk
azon eszközök' használatára, mellyek arra szelgáltak volna,
hogy e' megujult állapotunkban megtartsanak minket. Istennek
a' meglérésünket eszközlölt malasztjáért hálákat nem adtunk;
nem kértük öt az állhatatosság' kegyelméért; valamint ezelőtt,

. ugy később is fölkerestük a' rossz társaságokat, és hünre vivö
alkalmakat ; megint csak neki adtuk magunlwt a' henye és ké
nyelmes életnek 'sth, Csudálkozhatunk-e azután, ha mi is, mint
az ebek visszatértünk az okádásra ? (Példabesz. 26, 1 t.) Ne
legyünk u' már megbocsátott bűneinket illetőleg is minden féle
lem nélkül (Sirákf 5, 5.). Mert ha véleményünk szerint min
dent megtettünk is: még sem tudhatjuk egész bizonyossággal,
valljon lsten' kegyelmében vagyunk-e, vagy sem; valljon sze-
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szeretetre, vagy haragra vagyunk-e méllók? (Predik. 9~ 1.)
Ugyanazért sz. Pói' tanácsa szerint (Filipp. 2~ 12.), félelem
és rettegéssel munkálkodjunk üdvösségünk' elnyerésén: nehogy
a' vakmerő elhísottság régi hünös életmódunkba taszitson visz
sza ~ még pedig egy ujabb megtérés' reménye nélkül. Mert
ugyanazon sz. Pál szerint (Zsid. 6, 4.), leheletlen (azaz: rend
kivül nehéz, és Istennek különös irgalma nélkül nem is lehet
séges), hogy azok ismét megujuljanak , a' kik egyszer már
megvilágosiUatván, 's megizlelvén ama' mennyei ajándékot, és
részesei lévén a' Szentléleknek, megízlelték az Istentől híjelen
tett kegyes tanítást, és a' jövendő élet' hatalmát; és mégis el
szakadtak a' hittől: mivel ők ~ a' mennyire rajtuk állott, hlttöli
elpártolásuk és töredelmeUenségök által az Isten' fiát ujolag
megfeszítették, és meggyalázták. Hasonlók ök ama' földhöz,
melly ugyan a' gyakran ráhulló záport csalt ugy beiszsza, vala
mint a' jó: de azért mégis csak töviseket és bojtorjánokat te
rem; és azért ura által terméketlennek ~ és a' rajta termö gaz
elégetendönek nyilvánittatik. Igy fogja a' töredelmetIeneket is
a' kárhozat' tüze érni!

Evangelium, (Sz.•Máté' 22, i-14.)

Az időben mondá Jézus a' főpapok- és farizeusoknak
e' hasonlatosságot: Hasonló lön a" mennyek' országa egy
királyhoz, a' ki fiának menyegzői lakomát szerzett. :8
elküldé szolgáit, hogya' hivatalosokat megkérnék a' ven
dégségbe; de azok nem akarának eljönni. Ismét külde más
szolgákat, és meghagyá nekik: Mondjátok meg a' hivatalo
soknak: im' az ebédemet elkészllettem ; tulkaim, és hizlalt
marháim megölettek, és mindenek elkészültek; jöjjetek a'
menyegzöre. Azok pedig megvetették ; és elmentek, ki
jószágára, ki pedig kereskedése után. A' többiek pedig
megragadák szolgáit, és szidalmakkal illetvén , megölék
őket. A' király pedig ezt hallván, meghnragudou; 's el
küldvén hadait, megöletie ama' gyilkosokat, és városukat
felgyujtatta. -Akkor szóla cselédelnek: A' vendégség ugyan
kész; de a' hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért
ki az országutakra, 's a' kiket csak találtok , hivjátok be
öket a' lakomára. :8 kimenvén a' szolgák az utakra, egy
begyüjték míndazokat, a' kiket találtak, jókat és rosszakat;
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és megtelt a' vendégház letelepültekkel. Bemenvén pedig'
a' király, megtekinteni a' letelepülteket, látott egy embert,
a' ki nem vala ünnepi köntösbe öltözve. '8 monda neki :
Barátom! hogyan mertél ide bejönni; diszes köntösöd nem
lévén? Az pedig elnémult. Akkor parancsolá a' király szol
gáinak: Megkötözvén lábait és kezeit , vessétek öt ki a'
külső setélségre ; ott leszen sirás, és fogak' csikorgatása.
Mert sokan vannak a' hivatalosok, de kevesen a' válasz
tottak.

J e g y z e t. E' hasonlatosság a' Pünkösd utáni II. Vasárnapra
val ú evangeliommal sokban megegyez, 's ugyanazon értelmü. Olvas
tassék fül azért annak magyarázata; valamint a' sz. Katalin' napjára
való is : mihe» még a' következő is járulhat.

1\1 fl g Ya r á z a t. A'. király által jelen hasonlatosságban a'
mennyei Atya példáztatik ; ki egyszülött isteni fiát az egy
házzal, mint jegyesével összeadá , 's az evangeliomi tanilás ,
a' szentségek, és mennyeí örömek' megadásával, a' legfé
nyesebb menyegzői lakomát készítette. E' menyegzöí lako
mára legelőször is a' zsidókat hívta meg, az ő szolgái, a' lát
nokok, apostolok , és Krisztus' tanítványai által; de a' zsidók
megvetették a' mennyei király' kegyelmét ~ 's az általa nekik
szánt megtíszteltetést , szolgáival méltatlanul bántak, azokat
megölték; miért érdemlett büntetésöket el is vették , 's Je
rusálem városukkal együtt, az ellenséges hadiseregek által el
pusztittaltak: 's helyettök a' kérhozat' széles utján járt po
gányok és valamennyi népek hívattak meg; kik most az egyház'
menyegzöi teremében, a' szerencsétlen zsidók' helyét foglalják
el, és ezt e?yllOr o' mennyek' országában is elfoglalandják. 'S
igya' zsidókon, kiknek Kl'iszlus ezen hasonlatosságot mondá ,
teljesedik, miszerint közülök ugyan sokan, süt mindnyájan meg
voltak hívn, de kevesen választaltali ; mivel tudnillik az Isten'
meghivására nem hajoltak.

A I k a I m a z á s. l\'1i is szerencsések vagyunk azok közé
tartozhatni , kik ezen fölséges menyegzöi lakomára hívntalosak.
Kövessük tehát a' meghívást; nehogy mi is, mint a' zsidók, ld
zárattassunk e' lakomaböl, 's helyellunk mások hivassanak meg.
Dc jusson az is eszünkbe, hogy abban menyegzői ruha nélkül
nem szabad megjelennünk. E' ruhának az árlallanság-, aláza-
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tosság-, és főkép szeretetből kell szőve lenni l). Ez akképen éke
sili föl lelkünket, valamint a' szép ruha testünket, 's minket az
Isten előtti megjelenhetesre méllókká tesz. E' ruha nélkül nem
szabad 8' sz. vacsorának menyegzöl asztalához járulnunk; 's an
nál kevésbbé fogunk nélküle a' mennyország' menyegzői tere
mébe bocsáttatni; hanem inkább ama' szerencsétlen vendéggel a'
külső setéteégre taszittatni : ki mídőn a' király öt a' meuyegzői
ruha' hiánya iniatt kérdőre vonta, elnémult. Jelentetik ez állal,
hogy ft' szeretet' hiánya miatt Isten előtt senki scm fogja magát
kimenthetni; mivel azzal mindenki birhat : csak kérni akarja az
Istentől, és azt gyakorolni. Más cselekedeteknél, mond sz. Ágos
ton 2), néha csak mentegetődzhetik az ember a' lehetetlensóggel,
vagy a' fölötte nagy nehézségekkel: de ki fogja magát n' szere-
tet' hiányával menlegethetni? mellyel birni, sem nem lehe
tetlen, sem nem olly fölötte nehéz. Senki sem kivánja, hogy
messze fekvő tartományokba menjclek érte, 's tengereket hajóz
zatok át a' szeretef keresése végett: mivel a' mit magunkban is
föllelhetünk, azt nem szükség messze keresni. Már pedig a' sze
retet mimagunkban van; a' mi salvünk a' szeretet' mühelye:
tehát azt minden, a' kinek szive van, gyakorelhatja.

A h i t a t. Hálákat adok neked 011 Jézus! hogy nekem a' te
megtestesülésed, kínszenvedésed és halálod állal, az örökkétartó
örömeket kiérdemletted : add meg kérlek! nekem n' szeretet'
menyegsől ru ~áját is; bogy a' mennyei dicsőségbe behocsatlas
sam, és ne veliessem a' külső setétségre.

Vigasztaló tanitás az ég' örömeiröl.

,Hasonló lön a' mennyek' országa egy királyhoz,
8' ki fiának menyegzöi lakomát s z e r s e t t.'

(Jl'!álé' 22, 2.)

Krisztus urunk a' mennyek' országát egy menyegzői lako
mához hasonlítja; mivel az ember ott, az Istenneli tökéletes egye
sülésben, minden gondolható örömeket fog élvezni. Hogy ez
örömek minők lesznek, azt maga sz. Pal sem tudja leirni; jóllehet
Ö lélekben többször az égbe ragadtatv án, annak örömeit látta. és
megizlelte. Ö csak annyit mond (I. Kor. 2, 9.), hogy: "Se~ 8'

szem nem látott , sem a' fül nem hallott, sem az emberi elme ki
nem gondolt ollyakat , a' minőket az Ur azok' számára késsltett,

') S. Gregorii L. 2. hom, 38. ') Serm. 16. de ternp.

40
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a' kik öl szeretík." A' szent-irásban az Istennek Szentlelke ád
ugYIlna' mennyei örömekről némi kis ábrasolatot, midőn a' meny
nyek' országát majd örömteljes paradicsomnak, majd ismét me
nyegzői lakomának nevezi, hol az élvek' minden nemei föltalál
hatök ; majd drága gyöngynek; majd pedig olly kincsnek, mellyet
sem moly, sem rozsda meg nem emészthet, sem pedig a' rablók
ki nem áshatnak , és el nem orozhatnak ; majd ismét valameíly
ország, trón, és korona' képében ábrázolja, melly által a' legfőbb
méltóságokra emeltetünk ; majd végre egy ollyan város által pél
dázza, mellyaranyból, drága kövek-, és gyöngyökböl épitve, 's az
Isten' világossága által megvllagositva, fény- és dicsőséggel tel
jes, és háboritatlan békét és tökéletes biztosságot élvez. Dd ezek
mind csak képek. mellyek a' földnek legszebb, legritkább, leg
becsesebb és kellemesebb tárgyaitól kölcsönöztettek ; hogy ebből
is lássuk, milly nagy boldogság van a' mennyek' országában:
miután olt minden szépség, kellemek , ég örömek a' legfőbb, és
tökéletesebb mértékben föllelhetök, minden rossz, minden fájda
lom és unatkozás. és mindazok' elveszthetésének félelme nélkül.
Szóval, mennyekben magát az Istent, minden öröm, és boldogság'
kutfejét birandjuk , 's az ö tulajdon boldogságában fogunk részt
venni örökké. Ez elegendő arra, hogya' mennyországról a' leg
magasztosabb fogalmunk legyen; mivel ebből önkényt foly:
hogy mi is épen ugy, mint maga az Isten, minden rosszak- és szen
védésektől szabadok, ellenben az Istennek minden örömei- '5 tö
kéletességeiben részesek leendünk. ~,Hasonlók leszünk hoszá"
(I. Ján. 3, 2.). E' végetlen, megfoghallan, és leírhatlan boldog
ságot véve tekintetbe, ki ne vetné meg örömest e' földnek hiu,
silány, rövid, és tökéletlen örömeit? . " Ki ne viselné el ssívesen
a' világ' minden bajait, és nyomorait békével; tudván, hogy ez
által 3' mennyekben ii1y boldogságra teheti magát méltó vá ? ...
1\'Ii hasznunk i.9 lenne beJöle, ha a' föld' minden örömeit élveztük
volna bár, de az örökkévalókat nélkülöznünk kellene>!

F o h á s z. l\IiIly kedvesek a' te hajlékid seregek' Ura! Az
Ur' tornácza után sovárog, és eped az én lelkem. Testem ~ és lel
kem örvendez az élő Istenben. (Zsolt. 83.) l\Iennyire utálom a'
világot, ha a' mennyek' országára tekintek! (Loyol. sz. Ignécz.]

üKTATAs PÜNKÖSD UTÁNI XX. VAsARNAPRA.

A' m i s e k e z d e t egy alázatos imádság Danielből (3,31.);
melly által elismerjük, hogy engedetlenségünk miutt hüntettetünk:
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,,:\lindazt, a' mit mi velünk cselekedtél, Uram! igazságosan tet
ted; mert vétkeztünk, és parancsolatidra nem hallgattunk. Ha
nem adj a' te nevednek dicsőséget, és a' te irgalmasságod' bősége
szerint cselekedjél vélünk."-"Boldog-ok, a' kik feddhetlenül élnek,
's az Isten' törvénye szerint járnak." (Zsolt. 118.) Dicsöség az
Atyának; 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Ur Isten! bocsásd meg kegyesen a' te benned
hivők' büneit , és adj nekik békeséget: hogy minden büneikből

kitisztulván , neked nyugodt lélekkel szelgáljanak. A' mi urunk
Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke. (Sz. Pálnak Efezusiakh. irt level. 5, 15-21.)

Atyámfiai! lássátok, hogy vigyázva járjatok; nem mint esz

telenek, hanem mint bölcsek; 's használjátok az időt: mivel a'

napok rosszak. Ne legyetek azért esztelenek; hanem értsétek

meg, mi legyen az Istennek akaratja. És meg ne részegedjetek a'

bortól, melIyben bujaság rejlik: hanem teljetek inkább meg a' Szent
léle k' ajándékaival ; zsoltárokkal, dicséretek- és isten es énekek

kel foglalatoskodván magatok közt ; énekeljetek, és mondjatok
dicséretet az Urnak szivetekböI. Hálákat adván mindenekért a'

mi Urunk Jézus Krisztus' nevében az Istennek, és az Atyának!

Legyetek egymásnak engedelmesek, Krisztus iránti félelemből.

lU a g y a r á z a t. Sz. Pál itt arra int minket, hogy óvakodva
járjunk, és mint bölcsek, az időt jól használjuk; vagyis ragadjunk
meg minden alkalmat a' jóságos cselekedetek' gyakorlására, 's az
érdemekbeni gazda.gulásra. A' vigyázat, ugymond, annál ssük
ségesebh , mivel a' napok rosszuk , azaz: sok veszedelmek- és

kisértetekkel telvék; mellyek az erény' gyakorlását nehezítik,
bünre csábilanak, és érdemeinket kisebbitik. Miért is ne legyünk
balgatagok, és oktalanok; hanem inkább iparkodjunk megérteni,
mit az Isten tőlünk kiván: nehogy az idő, mellyhen jót csele
kedhetünk, használatlanul. elrepüljön. Ezen kivül még arra is int
bennünket az apostol, hogya' bortól meg ne részegedjünk ; ha
nem teljünk be mindinkább Szentlélekkel, és zengjünk az Urnak
dicsőüő énekeket: Istennek mindenkor, és mindenekért hfalálwt
adván a' Jézus Krisztus' nevében! .

.JO~
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A' rosszul használt időt némileg azzal tehetjük jóvá, ha mu
lasztásainkat szivböl hánjuk, 's ha a' jó szándék nélkül véghez
vitt cselekedeteinket, és békételenül türt szenvedéseinket Istennek
ujolag felajánljuk; mintha csak azokat ujonan kellene tennünk és
szenvednünk. Ez a' következő lelki gyakorlat által történhetik:
Végetlen jóságu Uram, és Istenem! szivemből bánom, hogy az
időt, mellyet nekem üdvösségem' munkálására engedtél, olly rosz
szul használtarn. Hogy tehát az elmulasztottat tehetségem szerint
helyre hozzam, míndazt, a' mit azon időtől fogva, hogy eszemmel

.élni kezdeltem. cselekedtem vagy szenvedtem, felajánlom neked,
ugy, mintha azt valóban meg kellene tennem, vagy pedig elszen
védnem ; még pedig felajánlom neked Üdvözitőnk' jóságos cse
lekedetei- és szenvedéseivel összekapcsollan ; téged a' legfor
róbban kérve, hogy pólold ki fogyatkozásimat az ő végetlen ér
demei által, és engedd valamennyi telteim- és szenvedéseimet
előlled kedvesekké válni!

Ssenteljük életünk' hátra levő napjeit Istennek, miután majd
az egész elmult időnket ll' hiu világnak szenteltük, (S. Bernard.
Serm. 20. in Cant.) Ha a' tesl-, és anyagi gyönyöröknek egész
éveket adtunk: fordítsunk néhány napot lelkünk' javára is. (S.
Petrus Chrysol. Serm. 12.) E' tárgyról lásd a' septvagesima
vasárnapi evangeliomot is.

,Meg ne résseqedjetek a' borlói l mellyben bujaság rejlik.'

A' részegséget kicsapongás követi; mert az vétkes fölhe
vülést , érzéki vigsagot , és gőgös elbizoltságot szü I, mi által a'
testiség' minden bűneinek tágas kapu nyílik, A' részegségrőli
bővebb oktatást lásd a' Pünkösd utáni Ill. Vasárna pon. ILt csak
azok' vétkét emlitem még föl, a' kik mértékletlen felköszöntéseik
által másokat le szoktak itatni. Már Asvérus, a' persák' királya,
világosan megliltotla ama' nagy vendégségben (Eszth. 1.), má
sokat ivásra kényszeritni. E' pogány tehát, ld már a' puszta ész'
világánál is belátta, milly igazságtalan telt, másokat mértékletlen
ivásra kényszeritni, ki fog egykor az itéletben ama' keresztények
ellen kelni, kik, jóllehet a' hit által megvilágosiUatva, ezen vétket
sem elismerni, sem kerülni nem akarják. Azért Tsalas proféta is
(5, 22.) jajt kiáll azokra, kik hősök az ivásban, és készek máso
kat is leilaini. Sz. Ágoston pedig int bennünket, bogy azokat ne
tartsuk barátinknak , a' kik minket DZ Ö felköszöntéseikkel Isten'
ellenségeivé akarnak tenni.
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Evangeliom. (Ss ..l ános' .j, 46-- 53.)

Az idöben volt egy királyi tiszt, a~ liinek fia Kafar
naumban beteg vala. Ki is meghallván, hogy Jézus Ju
deából Galileába jön, elméne hozzá , 's kéré öt, hogy
jönne le, és gyógyilami meg' fiát; mivel már haldokolni
kezdett. lUonda azért neki Jézus: Ha csak jeleket, és
csudákat nem láttok , nem hisztek. lUonda neki <l' királyi
liszt: Uram! jöjj alá, mielőtt meghalna fiam. Felele neki
Jézus: Térj vissza: fiad él. Hilt az ember Jézus' szavai
nak, mellyeket mondoLt , és elment. l\Iég az uton vala.
midön már elejébe futának szolgái, 's hírül adák neki. mond
ván, hogy fia él. Megkérdezé tehát őket , melly órában
könnyebbedeLt meg. És felelének neki: hogy tegnap hét
órakor hagyá el öt a' hideglelés. l\Iegél'telle tehát a' gyer
mek' atyja, hogy ez volt azon óra, mellyben mondá neki
Jézus : a' te fiad él; és hitt ö, 's az egész háznépe.

T a n u I s á g o k. I, Isten e' királyi tiszt' fiát megbetegedni
engedte, hogy ez által neki alkalmat nyujtana Krisztushoz folya
modni, 's igy megterni a' hitre, és üdvözülni. ~Iegszokta Isten, az
által hivni magához, és tériteni meg a' bünösöket , hogy azokra
vagy személyökben, vagy pedig gyermekeik, marháik-, és egyé b
javaikban , különféle csapásokat, és szerencsétlenségeket bocsát.
Azért mondja Dávid (Zsolt. 118, 71.): "Jól esett nekem, hogy
megaláztattam ; miszerint megtanuljam a' te rendeléseidet ;" ugyan
azért kéré is az Istent, hogy szégyenítse meg a' bűnösöket: hogy
keressék az ő sz. neve' dicsőségét, (Zsolt. 82, 17.) IUint ez tel
jesedett is azokon, a' kikről Dávid (Zsolt. 15, 4.) szól: "Eltel
vén nyomorusággal, Istenhez sieItek ... Bár mi is ugyanezt tenn.ik!
Mikor az Isten bennünket rossz termés-, vizáradás-, jégesö-,
drágaság-, és háboruval látogat, nem mást akar, mint arra birni
minket, hogy hagyjunk fel valahára vétkes életünkkel, és fordul
junk hozzá. De mi mit teszünk? A' helyett, hogy Islenhez térnénk,
babonaságokhoz , rossz emberekhez, az ördöghez folyamodunk;
a' helyett, hogy büneinkböl az igaz töredelmesség által kitisztul
nánk , békételenségünk-, zugolódásunk-, vakmerő ítéletünk- és
gyanakodá!!lunkkaJ, mintha szerencsétlens6günk' oka mások' igaz
ságtnlansága, vagy gonoszsaga volna, továbbá gyülölségünk- és
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c1lenségesltedésünkkel csalt mindig ujabb bűnöket követünk el.
~li lesz .mind ennek vége, ha Istennek sem áldásai, sem pedig
büntetései állal nem hagyjuk magunkat megjavítlatni? .. Igaz
ugyan, hogy az Isten néha a' jámborok- és ártatlanokra is küld
inséget, vagy pedig öket rossz emberek, ellenségeik által husít
tatai, és gyötörtetni hagyja: de ezt ö csak azért teszi, hogy bé
ketürésöket , és irántai szeretetöket megpróbálja: hogy öltet a'
világ' szeretetétől elvonja, a' büntöl megörizze, 's nekik nagy
érdemek' szerzésére nyujtson alkalmat ; mivel a' jámboroknak
minden javukra szolgál. (Rom. 8, 28.) Ez volt czéljok, 's illy
üdvös volt hatásuk is, az Istentől a' Jób- és öreg Tobiásra 'stb.
küldött viszontagságoknak. Hasonlilhatjuk-e tehát magunkat e'
jámborokhoz, ha a' viszontagságokat a' héketürés által hasznunk
ra nem fordítjuk; ha azon embereket, a' kiket Isten megszentelé
sünkre használ, ellenségeinlmek tartjuk, és öltetgyülöljük 'stb.?
U• Esen királyi tiszt' magaviselete, ki fiának betegségét olly igen
szivére vette, 's.ki maga személyesen elment Jézushoz, hogy öt
fiánalt meggyógyitására kérje" - minket arra tanit, hogya' mi
rokonaink, jöbarátink' 'stb. betegsége fölött nekünk is öszinte
részvétet kell tanusitnunk , 's a' mi szeretett Üdvözitönket azok'
egészségének visszaadásaért a' legbensőbben kérnünk. - III.
Krisztus azon királyi tisztnek azt mondta: "Ha csak jeleket, és
csudákat nem láttok, nem hisztek" Ez az ö tökéletlen hitének
büntetése vala; mert ha igazán hitte volna, hogy Krisztus az Is
ten' fia, U!!y öt nem hivta volna házába; hanem inkább amaz
evangelicml századossal (lUáté 8.), hitte volna, hogy beteg fiát a'
távolból is, egyetlen szavával meggyógyithntja. Hasonló feddést
érdemlenek sok keresztények, a' kik, ha szükségeikben az Isten
azonnal , mint valameíly rögtönözött csuda által nem segit rajtuk,
csaknem minden hitöket és Istenbeni bizodalmukat elvesztik.
l'Iennyire nem tetszik Istennek az illy hitetlenség, és bizodalmat
lanság , azzal mutatja meg, hogy az illy habozöktől minden ol
talmát, és segedelmét megvonja (Sirákf. 2, 15.). Sőt még azt is
mondja sz. János (Titk. jelent, 21, 8.), hogy az illyeneknek ama'
kénköves tüzzel égö lángtengerben lesz részök. - IV. Mit nem
tehet a' családatyák" jó példája! Alig hogy ezen királyi tiszt a'
hitet fölvette, azonnal megtért egész háza, és veJe együtt hitt az
Urban. MilIy sok jóra szolgáltathatnának azért okot a' családa
tyák, és anyák, az ő jó példájok, jámborságuk, imádságbani buz
galmuk, 's a' szenlségekbeni gyakori részesülésök, az ö szelidségök,
mértéklelességöJ{, szemérmességök állal alattvalóik- és lakétar
sniknál, ha ez erényeket, és övéik" épülését kellőleg szivökön hor-
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doznák! De ha ellenkezőleg, övéikkel milsem gondolnak, ez által
megtagadják a' hitet: lemondván a' szeretetről, melly a' keresz
ténynek ismertető jele; és rossaabbakká lesznek a' hitetleneknél,
kik a' keresztényi kötelességeket még ismerni sem tanulták. (I.
Tim. 5, 8.) Különben e' kötelességeket szintugy kell a' gyerme
kek- és alattvalóknak is gyakorolniok, az által, hogy egész buz
gósággal igyekezzenek a' szelidség ~ engedelmesség, sserénység,
munkábani szorgalom, takarékosság , imádság' 'stb. erényeiben
előrehaladni; 's igya' religiót, melly mindezeket tanitja, szülőik
és fölebbvalóik előtt kedves- és szeretetre méltóvá tenni, 's őket

parancsolatainak teljesitésére buzdilni.

Vigasztalás a' nyavalákban.

,Egy királyi tiszt' f i a beteg vala.' (János' 4,46.)

Hogy betegségedben magadat vigasztalhassad , nézz a' reád
nehezedett isteni kézre, 's gondold meg, hogy Isten e' nyavalát
lelked' üdvére küldötte : bogy állala hűneidnek megismerésére
vezellessél, és azokért eleget tégy; vagy ba ártatlan vagy, ma
gadat a' héketürés-, szeretet-, és alázatosságban gyakoroljad, 's
érdemeidet szaporitsad. Azért amaz istenfélő öreg azt mondá
szerzetes társának , ki gyakori betegsége miatt panaszolkodott:
.,Fiam! ha tiszta arany vagy, ez által megpróbáltatol ; ha pedig
salakós vagy, megtisztlttatol." Sokan, ugymond sz. Agoston, mint
egészségesek gonoszok, kik a' betegségben erényesek lennének.
Sz. Bernárd pedig azt mondja: "Jobb, betegség által az üdvös
séget elnyerni, mint egészségesnek lenni, 's örökre elkárhozni."

Hathatós vigasztaló szer az is, ha betegségünkben a' szenve
dő lUegválLót képzeljük; kiben tetőtől talpig nem volt egy hely is
ment a' verések-, és sebektől. E' felőli elmélkedésében szokta
mondani sz. Bonaventura: "Oh Uram! ennyire megsebesitve lát
ván téged, nem akarok betegség nélkül élni"!

Ha valamelly nyavala ér minket, mindenekelött gondoljuk
meg, valljon nincs-e kezeink közt igazságtalanul szerzett jószág,
vagyakármilly más titkos bünök nem terhelnek-e bennünket; "s
ha illyesmire találunk, tisztilsuk meg magunkat azonnal tőlök a'
töredelmes gyónás, és megtérités állal: mivel a' bűnök okai leg
többször a' betegségeknek; mellyeken az Isten nem fog segileni,
sem az orvosi szerek' használatát megáldani addig, mig a' beteg
ségek czélt nem értek, vagyis a' hunöst meg nem jobbitották.
)1{-g kevésbbé vrirhatun k segelYt, hanem inkább ideigleni, 's örök
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boldogtalanségtol tarthatunk , ha babonasághoz, és kuruzsolókhoz
folyamodunk segélyért; mint ezt Okhoziás király tapasztalta, ki
mivel betegségében Beelzebub hamis istenhez folyamodott, halál
lal büntettetett, (Kir. IV. könyv. 1.)

Sz. Ágoston' fohásza. Oh Uram! itt égess, itt vágj:
csak az örök életben kimélj meg l

B u z d u I a t. Örök dicséret legyen érte neked Uram Krisz
tus Jézus! ki minket embereket gyakran látogatsz ideigleni vi
szontagságokkal; hogy mi is fölkeressünk téged, és segedelemért
hozzád folyamodjunk: mint ama' királyi liszttel is cselekedtél, ki
nek az ideigleni szerencsétlenség , övéivel együtt örök szerencsét
eszközle. l\'Iiért vagyok olly szomoru, sőt békételen is, ha vala
melly betegség, vagy más szenvedés ér? Valljon nem szolgál-e
javamra? Nem jó és hasznos-e nekem is, megalaztatr.om : hogy
rendeléseidet tanuljam, és hozzád siessek? Büntess tehát Uram!
itt ez életben, tetszésed szerint; csak az örökkévalóságban légy
kimélettel irántam! De add egyszersmind malasztodal , hogy ke
zedből mindent szivesen vegyek el, és békével iürjek. Amen.

ErkiHcsi tanluis a' betegek' gOlUhiselésériJl.

,U r am! j ö j j a l á, mi e I ő t t me g h a l n a fi am.' (Ján.4.40.)

Igy kellene míndennek gondolkodnia, mint ezen atyának,
kinek gondviselése alá betegek vannak bizva; vagyis azon kelle
ne főképen lenniök, hogy Jézust a' szentségekben előbb hivják el,
hogysem a' beteg azok' fölvételére képtelenné válik. JUit sem
igyekszik az ördög jobban akadályoztatni, mint ezt: hogya' hal
doklókat annál bizonyosabban elnyelhesse. Ugyanazért hosszabb
életet igér, és más cselfogásokkal él, hogy attól visszatartóztas
son ; azok pedig, a' kik félve, nehogy ezzel talán a' beteget meg
ijeszszék , vagy neki alkalmallanok legyenek, a' papot elhivni
késnek, vele hiven közremunkálnak. Ök a' beteget azon vesze
delemnek teszik ki, hogya' kisértetek által, mellyek a' végórában
sokkal gyakoriabbak és súlyosabbak, meggyőzellessenek , és igy
örök üdvösségöket elveszitsék. A' beteggel a' veszélyt, mellyben
forog, tudatni kell; nem pedig azt titkolni előtte. 'S a' papot a'
beteg' akaratja ellen is, el kell hivni addig, valamig -a' beteg erő
bell, és eszénél van. Arra is rá kell a' beteget birni, hogya' hal
doklók' szentségeiben részesüljön. Azért ö nem fog előbb meg
halni; hanem inkább legnagyobb hasznára fog válni: mivel ez
állallelkismerete QlOD bünoktöl, mellyek talánokai hetegségének,
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megtisztulván, egészséget is visszanyerheti; vagy legalább miután
az Isten' malasztját, és a' szentségek' erösítő kegyelmét meg
nyerte, fájdalmait sokkal nagyobb béketüréssel , és nagyobb ér
demet szerzöleg viselheti, és sokkal könnyebben, nyugoLtabban,
és vigasztalódottabban halhat meg. - Ugy szinte törekedjünk a'
beteget arra buzdítani, hogy hagyja magát egészen az Isten' aka
raljára , 's legyen iránia tökéletes fiui bizodalommal. Hogy pedig
az aggasztó gondolatok, 's az ördög' incselkedései ellen megol
talmazzuk , és erősilsük , imádkoszunk elöue vigasztaló imákat;
csókoltassuk meg vele gyakrabban a' feszületet; mondjuk el előtte
Jézus', Mál'ia', és sz. József' neveit, és más vigasztaló fohászokat,
minök az imádságos könyvben találhatók; vessünk rá keresztet,
hintsük meg szentelt vizzcl; mindenekelőtt pedig boldog kimula
sáért esedezzünk: de ne sírjunk, ne jajgassunk fölöUe; mivel f'Z

nem használ, hanem csak neheziti halálát; haszontalan és hiu vi
lági tárgyakről se beszélgessünk vele: mert ez által öt az Isten,
és lelkének üdvössége felőli komoly elmélkedésében, és az olly
vészteljes utolsó harcz ra készülésben akadályozzuk. Végre a' be
teg körül semmi afféle személyeket se szenvedjünk, kik azelőtt
neki bünre okul szolgnltak , 's talán még most is szolgálhatnak,
vagy öt bármikép megháborithatnák és zavarhatnák. - Nincs a'
szeretetnek jólékonyabb müve , rnint embertársa' boldog kimulá
sának elősegítése.

OIiTATAs PÜNKÖSD UTÁNI XXI. VASÁRNAPRA.

A' misekezdetben ~Iardokheus' imája mondatik el (Eszther'
J3, 9. és követle), melly minden szorongaUatás- és inségben
használhaló : "Hatalmadban van Uram! minden, ésnincs , a' ki
ellentállhatna akaratodnak, Te teremtetted uzyanis az eget, és föl
det, és mindazt , a' mi az egek' körében foglaltatik. Mindenek'
ura te vagy!" - "Boldogok, a' kik feddhetlenül élnek, 's az Isten'
törvénye szerint járnak." (Zsolt. 118.) Dicsöség az Atyának, 'stb.

Kérünk téged Ur Isten! védd meg a' te népedet folytonos
kegyességeddel: hogya' te oltalmad alatt minden viszontagsá
goktól ment legyen, és neved' dicsöségére , a' jóban állhatatos
maradjon. A' mi Urunk Jézus Krisetus által, 'stb.
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Leczke. (S~. Pálnak Efezusiahhoz irt lerel, ti, 10-17.)

Atyámfiai! legyetek erősek az Urban, 's az ö erejének ha
talmában. Öltözzetek föl az Isten' fegyverzetébe ; hogy az ördög'
leselkedéseinek ellentállhassatok. Mert a' mi tusakodásunk nem
(csupán) a' test és vér ellen; hanem a' fejedelmek, és hatalmas
ságok ellen (is) van: a' jelen időnek setétségében uralkodó vi
lág' hatalmasságai ellen, a' levegőben tartózkodó gonoszság' szel
lemei ellen. Vegyétek föl azért Istennek egész fegyverzetét, hogy
ellentállhassatolt a' veszedelmes időben, 's míndeneket meggyőz
vén, tántorithallanok maradhassatok. Álljatok azért, körülövezvén
ágyékaitokat igazmondással, és felöltözve a' jámborság' mellva
sáha ; lábaitok' sarui gyanánt készségetek szolgálván a' békeség'
evangeliománalt hirdetésére. Mindenekelőtt vegyétek föl a' hit'
paizsát: mellyel ama' gonosznak minden tüzes nyilait elolthassa
tok ; 's vegyétek föl az üdvösség' sisakját, és a' lélek? kardját,
melly az Isten' igéje.

1\1 a g y a r á z a t. E' leczkében az apostol arra int. minket,
hogy erősségünket az Istenneli egyesülésben keressük. Öltsük föl
az Isten' fegyverzetét: miután nem halandó, és gyarló emberek,
n em is testi ellenségek ellen, anyagi fegyverekkel szükség har
c'" olnunk; hanem a' pokolbeli hatalmak ellen, mellyek (a' meny
nyire tudnillik az Isten, büneínk' megbüntetése végett nekik ha
ta imat adott az emberek' kísértése-, és ostorozására.] a' tévely és
bü n' setétségéhen fetrengő világ' uralkodói, 's a' levegőben lakó
szellemek, tehát szellemi ellenségek ellen, szellemi fegyverelikel
szükség harczolnunk. Övezzük azért körül magunkat az igazság
gal, és vegyük föl a' jámborság' pánezélát , hogy minden csábi
tásoknak ellentállhassunk. Legyen mindenkor szemeink előtt az
evangeliomi tanítás , hogya' szerint járjunk, és a' gonosznak
minden leselkedéseitől megmentessünk. A' hillel, mint valamelly
paizszsal, fegyverkezzünk föl a' sátán' tüzes nyilai ellen. ~Iert ha
az ördög a' testi kéjek által igyekszik minket elcsábitni: a' hit a'
fajtalanokra váró pokoli kinokat mutatja föl; ha pedig a' gazdag
ság' fényével ámit : a' hit a' mennyek' országát nyitja meg előt
tünk, hol a' jámborokra a' legnagyobb javak várnak; 's igya'
hit a' sátán' minden megtámadásait vissza tudja verni. Ezen kivül
vegyük fel az üdvösség' sisakjút , vagyis az örök üdvösség' re-
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ményének, nekünk a' kisértetekben hasonlóan oltalmat nyujtö, si
sakját; 's az Isten' igéjét, mellyet kardunk, vagyis legfőbb fegy
verünk gyanánt kell használnunk. Ha ekképen íölfegyverkesünk,
ugya' sátánt mi is akkép legyőzzük, mint Jézus (Máté 4.), és
el fogjuk mennyekhen a' győzedelem'dicsőséges koronaját nyerni.

t;'·all~eliolll. (Sz. n.u« 18, 23-35.)

Az időben Jézus (1: maga tanitvényainak e: hasonla
tosságot mondta : Hasonló a: mennyek' országa egy ki
rályhoz, ki számot akara szolgáival vetni. :S mikor elkez
(lett volna számot vetni, hozának elébe egyet, ki tiz ezer
talentommal tartozo Il. néki. Nem levén pedig annak, hon
nét megtérilenie, parancsolá ura, hogy adassék el ö, és
I'elesége, és gyermelwi, és mindene, a' mie csak volt, és
térítse vissza. Leborulvan pedig ama: szolga, esedezett,
mondván: Légy irántam héketüréssel, és mindent megté
ritek néked. Megkünyörülvén pedig az UI' e: szolgán, el
bocsátá iil~ és minden adósságat elengedre néki, Kimenvén
pedig ama~szolga, egy szolgalársára akadt, ki száz fillérrel
tartozott neki : 's azt megrágadván , I'ojlogatcí, mondván:
fizesd meg, a' mivel tartozol. És leborulván szolgatársa,
kéré öt, mondván : Légy irántam béketürésseI. és mindent
megtérilek néked. Amaz pedig nem akart: hanem elment,
és börtönbe velé ijl, mig csak meg nem fizetné adósságát.
tátván pedig szolgatársai, mik történtek vala, fölöttébb el
szomororltak : és megjelenvén: elbeszélék uroknak mind
azokat, a' mik lörténtek. Akkor elöhiva öt ura, és mondá
neki: Álnok szolga te! minden adósságodat elengedtem
néked, mivel hogy kértél engem. Valljon nem kellett vol
na-e tehát neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, va
lamint én is rajtad megkönyörültem? :S meglHlragudván
ura, általadá iit a' poroszlóknak, valamig csak meg' nem fi
zetné egész adósságát. Igy fog a' ti mennyei Atyátok is
veletek cselekedni, ha kiki szivbűl meg nem bocsátotok
-atyátok' fiának.
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Ki értetik ama' /;irályalall, a' ki ssolqáical ssámot akad retni?

Ama' király alatt Isten, a' szolgák alatt pedig minden em
ber értelik.

JUt jelent a' ti;-. ezer talentom, mellyet a' szolqa meg nem tudott
fiz,etni?

Ama' sok számtalan, és végnélkül súlyos bünt, mellyel az
ember az Istent megbántja. Tiz ezer talentom a' mi pénzünk sze
rint husz millio pengő forintnál is többet tesz; és Jézus csak azért
hozott fel illy rendkivüli nagy összeget, hogy ez által megmutas
sa, miszerint Istennek minden ember vég telcnül sokkal tartozik;
ugy hogy az irántal tartozást az embernek valóban lehetetlen
visszafizetni. A' tiz ezer talentom alatt még minden fő, és halá
los bünt is érthetni; mivel az által Istent annyira megbántjuk,
bogy az embernek lehellen azért eleget tenni, még ha meghalni
II karna is érte: mellyet azonban Isten, az ö nagy irgalmasságá
nál fogva, 's Krisstus' érdemeiért, örömest megbocsat, ha azt ll'

bünös igazán megbánja, és Istent illy nagy adósság' elengedése
ért alázatosan kéri.

;11cllyek (t' fű, t'agy halálos bünöh, és miért necczteinek igy?

A' következő hét: 1-sö ll' kevélység; 2-ik a' fösvénység;
3-ik a' bujaság; 4-ik az irigység; 5-ik a' harag; 6-ik a' tor
kosság; 7-ik a' jóra való restség. Főhünöknek azért neveztet
nek, mert minden egyéb bünök, még a' legnagyobb gonosztettek
is ezekből származnak, és azoknak csak mintegy ágai. Halálos
bűnöknek pedig azért mondatnak, inivel az ember' szivében a'
felsőbb, és szellemi életet elolik. A' kevélységrőlaz 545.1apon, a'

fösvénységröl az 591. lapon, a' bujaságról a' 487.lapoD, az irigy
ségről a' 199.lapon, a' haragról pedig az 508.lapon volt szó. En
nélfogva itt még csak a' torkosság- és jóra való restségről fo
gunk kissé bövebben szölní.

Mi a' torlwsság?

A' torkosság az evésnek és ivásnak rendetlen kivánása, '5

az étel- és Hallali mértéktelen élés. A' torkosság halálos bün:
mivel az e' bünben leledzök minden gondolatukat és törekedésü
ket arra irányozaak , 's egész boldogságukat abban, tudnilJik az
evésben és ivásban helyezik ; és Istenre, 's a' mennyek' orszá
gára nem is gondolnak. Azért mondja Krisztus urunk a' dobzód
Vl1 élt dusgazdagróJ: "Megholt n' dusgazdag, és eltemetteték a'
pokolban" (Luk, 16,). Sz. Pál pedig az illy emberekről azt
mondja, hogy Jíris7.tus' keresatjének ellenségei; hogy hasuk az'
Istenök: végök pedig a' knrhozat lesz (Filip. 3, 19.); 's a' ko-
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riothusiaknak világosan azt írja, ~ogr a' részegesek az Isten' or
szágát nem fogják birni (I. Kor. 6, 10.). Ez iránt megolvashatni
a' részegség' bünéröl való tanítást is a~ 493-dik lapon.

lJliért neveztetik a' torkossáq {öbünnek?

l\'livel abból sok más bünök származnak; főképen pedig:
a' beszed- és magaviseletbeni pajzánság ~ a~ más nemü szemé
lyekkel való társaigásbani szemtelenség és bujaság, czivódás és
verekedések. az tdő- és vagyonnak elvesztegetése. A' dobzodók
és részegesek az ünnep- és Vasárnapokat megszentségtelenítík, a'
bőjtölés' parancsát sokszorosan áthágják ~ felebarát jaikat megcsal
ják, nem fizetvén meg nekik azt, a~ mit tülök vetlek, vagy leöJ
csönöztek, feleségöket és gyermekeiket inséghe taszitják ; végre
még tolvajokká is lesznek, legalább az igazán szegényeket meg
fosztják a~ nekik szánt alamisnátöl , ezt méltatlanul elvévén, és
megint csak elkorbelykedvén. Mind testi, mind lelki ereiket tönk
re teszik; ugy hogy hivatali kötelességeiket többé nem képesek
teljesíteni, 's alkalmatlanokká válnak rá, hogy Istennek szolgál
janak, és illető kötelességeiket e' földön betöltsék. Vajha mind
azok, a' kik e' bűnnel terhelvék. annak utálatosságát, és mind a ~

jelen, mind pedig a' jövő életrei borzasztó következéseit gyakran
fontolóra vennék: hogy attól mielőbb szabadokká tegyék magu
kat! És vajha minden emberek ovakodnának e' bünnek már kez
detétől is, tudniIlik az evésben- és ivásbáni minden mértékletlen
ségtől; nevezetesen pedig a' rendkivüli, 's válogatollabb ételek és
italok utáni rendetlen vágyódástól: nehogy végtére öket is azok
hoz kelljen számlálni, ,kiknek hasuk az Istenök, 's kiknek a' kár
hozat lesz végök.'

JJ/i a' jóra rafó restséq ?

Az Istent és üdvösségünket illető dolgok iránt érzett undor
és visszatetszés. A' jóra való restség halálos bünnek neveztetik,
mivel a' rest és tunya ember súlyosan vétkezik az állal, hogy az
Isten' barátságát, az örök életet, és azon eszközöket, mellyek az
Isten' barátságának 's a~ örök életnek elnyerésére szükségesek,
szándékosan megveti. Főbűn azért, mivel abból az isteni dolgok
iránti ingerültség: unousag és hai ag , az isteni szolgálatban való
hanyagság, az Isten' igéjének hallgalás3ban-, vallásos könyvek'
olvasásában-, és szentségekkel élésbeni szorgalom' hiánya, imád
sághani tétovázás, henye élet, kislelküség, gyakran még kétség
beesés és öngyilkossúg is származnak, E' bün' elhl!gyás:\ra főleg

annak meggondolása buzdithat , hogy milly jó és hatalmas azon
ur, a~ kinek szolgálui í.öteleztctünk, ludnillik az Isten; és milly
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dicső a' jutalom, mellyet e' szolgalatunkért várhatunk, tudnillik
a' mennyek' országa, vagyis a' kimondhatatlan örök boldogság!

ilIellyek az égbekiáltó bünök?

A' következő négy: 1) a' szántszándékos gyilkosság; 2) a'
sodomai hün , vagyis azon gyalázatos és természetelleni fajtalan
ság, mellyet a' sodomaiak gyakoroltak; 3) a' szegények, külö
nösen pedig az özvegyek és árvák' nyomorgatása ; 4) a' munká
sok és cselédek' érdemlett bérének visszatartása, és elhuzása. E'
bünök a' szivnek különös romlottságára mutafnak , és míntegy
Istenhez kiáltanak a' bosszuért; azaz : e' hünöket Isten minden
kor iszonyuan megbünteti; mint ezt Kain', a' sodomabeliek' 'stb.
példájából látjuk.

illit jelent a' száz {illér?

A' száz fillér alatt, melly csak csekély összeg, mintegy ti
zenöt forint pengö pénzben, azon megbántások értetnek , mely
Iyekkel minket mások illettek, és mellyek az Isten ellen elkövetett
vétségeinkhez hasonlitva, parányiak, és jelentéktelenek.

Alit akar tehát Jézus ezen hasonlaiossáqqal mondani ?

Ezt akarja mondani: Isten irántatok irgalmas, és elengedi
nektek szörnyü nagy vétségeiteket ; azért tehát ti is legyetek ir
galmasok embertársaitok iránt, és engedjétek el nekik csekély
vétségöket. A' ki ezt nem teszi, 's embertársának meg nem bo
csát, hanem inkábbazt nyomorgatja és üldözi, az mennyei Atyám
tól sem fog bocsánatot nyerni, 's a' pokol' örök büntetéseit vonja
magára.

Jliért mondatik; hogy az, ur nem csak az adést , hanem annak {ele
ségét, és gyermekeit is eladtüni parancsolta?

Ez állal ismét a' vétek"s az ez által érdemlett büntetés' nagy
volta fejeztetik ki. Vagy talán azt is jelenti, hogy felesége 's
gyermekei csábiták a' szolgát bünre; vagy abban más valamelly
módon részt vettek, 's ez által magukat a' büntetésnek is része
seivé tették: mert ha az ember más' bünében részt vesz, annak
büntetésében is részt kell vennie.

Ki ress részt más' bünében, és ki részesiti magát ez által az ide
gen bűnben?

Az, ki t-ör: másoknak a' bünre tanácsot ad; 2-or: mások
nak vétkes dolgot parancsol; 3-or: a' vétekben másokkal egyet
ért; 4-er: másokatbünre ingerel; 5-or: mások' bünös tetteit
dicséri; 6-or: másokat hünük miatt megnem fedd; 7-er: má
sok' hüneit elnézi; 8-or: ki idegen javakhan részesül; 9-er: ki
mások' huneit oltalmazza.
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Kicsodák azok, a' kik adúsaikat fojtogatják, és oerik 'stb.?

Átaláhan az irgalmatlanok. Különösen pedig azokat lehet e'
nevezet alatt érteni, kik adósaik iránt, ha tüstént nem fizethetnek,
semmi türelmet sem ismernek; hanem azoktól tartosásaikat erő
szakosan követelik: ha mingyárt házukat, és mindenöket el kell is
adniok; tovább azokat, kik az özvegyeket és árvákat elnyomják;
valamint azon előljárókat is, a' kik alattvalóikat túlságos adóval
terhelik.

Kik azok, kik ezen gonosz embereket Istennél {öladják ?

Az őrangyalok, és tulajdon lelkismeretök; sőt maga a' go
nosztett is hosszuért kiált az Urhoz.

.Uiért adatolt át a' kegyetlen szolga a' tartozásak' elengedése uiút:
a' kinzoknnk?

Ez nem a' már valóban elengedett vétkeiért (mert Isten az ö
adományait meg nem bánja, 's a' már elengedett bünök többé (öl
nem élesstetnek), hanem az ő keményszivüsége 's kegyetlensége
miatt történt; meJlynél fogva szolgatársának nem akart megbocsátani,
hanem azt ütötte, 's vele rosszul hánt: mi benne annál nagyobb
bün voll, minthogy hálából, az urátöl kevéssel előbb nyert bo
csánatért, szolgatársának adósságát is el kellett volna engednie.
Azért mondatik is azután, hogy átadatott a' kinzóknak , valamig
csak egész tartozását le nem fizette: Ilii a' pokolban, az elkárho
zoUaknál soha sem történik meg; azért büntetésök is örökké tart.
Ha tehát az irtózatos örök kinokat elkerülni, 's a' mi sok, és terhes
bűneink' bocsánatát Istentől megnyerni akarjuk, ugy adósaink
nak , vagyis a' minket megbantoknak mi is szivből bocsássunk
meg.

•Uit tesz" sz,it-bülmegbocsálani '/

Annyit tesz, mint szívünkhöl minden haragot, gyülölséget,
és bosszuvágyat számüzni; 's e' helyett ellenségeink iránt igaz és
őszinte szeretetet, nem csak a' szivben táplálni, hanem azt külsű
képen is, megfelelő jelek, és szeretetteljes szolgálatok állal
mutatni. Ugyanazért azok nem hocsatottak meg szivből , kik azt
hiszik és mondják ugyan, mikép elleneik iránt semmi gyülölség
gel sem viseltetnek: de azokat mégis a' liÖZÖS imádság- és ala
misnából 'stb. kizárják; öket a' mennyire csak lehet. kerülik, ve
lök beszédbe nem ereszkednek , őket nem köszöntik, rájok sem
néznek, és rajtuk a' szükségben, mikor ezt könnyen meglehetnék
is, segiteni nem akarnak. Ne is mondják az illyenek , hogy igen
nehéz, söt majdnem lehetetlen, az ellenségnek szivhöl megbocsá
tani: mrr: fil Isten leheleLlenséget nem parnncsol. l\IM pedig cl-
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leneinknek salvből megbocsátani, sőt azokat szeretni, 's velök jót
cselekedni, az Isten nyilvánosan megparancsolta (Máté 18~ 35.;
5, 44.). 'S valljon nem teljesitették-e Krisztus, és a' szentek tett
leg is e' parancsot? ... Vagy talán minekünk más szivünk van,
hogy nekünk e' szerétet lehetetlen? ... Igenis; a' mi szivünk
rossz; és ez lesz oka, hogy Isten a' mi sok és nehéz büneinket
szintugy meg nem fogja bocsátani, valamint mi nem bocsátunk
meg felebarátunknak.

F o h á s z. Adj oh szerétetteljes Ur Isten! malasztot , hogy
embertársink iránt irgalmasok lehessünk; hogy igy egykor tőled
mi is irgalmasságot nyerjünk. Óvj meg egyszersmind bennünket,
nehogy idegen bünökben részesüljünk, vagy halálos hünt köves
sünk el: ha pedig ez csakugyan megtörtént, add, hogya' fölölt
igaz töredelmességet tartsunk, nehogy örökre elveszezünk.

Erkölcsi tallitás a' türelemről.

,Légy irántam béketüréssel.' (Sz.l\lálé' 18, 26.)

l\liután Isten irántunk olly nagy, és állandó türelemmel van,
nem kellene-e ennek minket arra buzdítani, hogyembertársink'
hibái 's gyarlóságai iránt szinte türelemmel viseltessünk, és a' szen
vedéseket, mellyeket Isten ránk bocsát, békével tűrjük? Gondol
juk meg azt is, hogy ugyan mit használ a' türelmellenség ? Meg
javítja-e ez felebarátunk' hibáit? Nem; sőt ellenkezőleg, a' téve
dőt megkeményíti ; ugy hogy az végre, még a' szelid és türelmes
utbaigazitásokat is megveli , 's daczára minden intéseknek , meg
marad a' rosszban, nemcsak, de mindig nagyobb bűnükkel is ter
heli lelkét. - Vagy a' türelmellenség könnyebbé teszi , a' mit
szenvednünk kell? Nem; hanem azt inkább még nyomasztóbbá
teszi, 's azon hasznoktól is megfoszt bennünket, mellyeket abból
lelkünk' üdvére nézve huzhattunk volna. Ugyanazért aranysz\ju
sz. János ekkép kiált föl: "l\'Iit teszesz oh ember? Isteni, a' tc
jótevődet, ssabadítödat, oltalmazódat ég gondviselődet káromlod?
Nem veszed-e észre, hogy az örvény' szélére rohansz; és ön
magadat a' végveszély' feneketlen mélységébe taszitod? Valljon
szenvedéseidet könnyebben viselhetökké teszed-e káromlásaid
állal? Nem; a' te türelmetlenséged és bűneid által azokat csak
neveled , és fájdalmaidat élesited. De talán nem tudsz kínodban
hallgatni? IIisz én nem parancsolom nelted, hogy egészen néma
légy. De a' helyett, hogy Istent káromlanád , inkább dicsőitened
kellene ölet és magasztalnod. Valld IDeg Istennek a' te hűneidet j
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kiálts föl az imádság' hangján, törj él ki az Istennek hangos dicsé
retébe : ugy fájdalmaidat könnyiteni fogod: mivel Isten az ő gyá
molító malasztjával ujolag köseliteni fog hozzád. De ha őt károm
lod, ugy az ő segedelmét elüzöd magadtól. Gondold meg azt is,
hogy minél nagyobb az elviselt fájdalom, annál dicsőbb 8' jutalom'
koronája is. Jelenleg sulyos harczot kell a' betegség és szegény
ség ellen küzdened : de gondold meg, hogy Lásár ez által sze
rezte meg az üdvösséget. Mivel ö a' szegénységet, nyavalyát, és
elhagyatottságot olly békével türte, azért Ábrahám'kebelébe vé
tetett föl. Igenis, a' szenvedések közti béketürés olly nagy erény,
hogy az még a' nagy bűnösöket is megszabaditja vétkeik' sulyjá
tól; a' már előbb is igaz embernek pedig a' mennyei boldogság
ról legnagyobb biztositást nyujt. Az igazra nézve a' szenvedések
közötti béketürés tündöklő korona, melly a' napnál is fényesebben
ragyog; a' bűnösnek pedig elkövetett büneiért a' kiengesztelődés'
eszközévé lesz." Ne is mondd, hogy téged a' szegénység, a' be
tegség, és veszedelmek visznek az Isten elleni zugolódásra és ká
romkodásokra. Nem a' szegénység, hanem az esztelenség; nem
ft' betegség, hanem a' vakmerőség; nem a' veszélyek, hanem az
isteni félelem' hiánya birják a' meggondolatlant káromlásokra is,
valamint minden rosszra. Tekintsd Jób, és Lázár' szenvedéseinek
nagy voltát, és azok' folytonos béketürését l Ha te is olly béke
türő fogsz lenni, mint ők: ugy velök hasonló jutalomban is fogsz
részesülni.

A' türelmetlenségtől annál is inkább meg kellene magunkat
tartóztatni, mivel DZ rendszerint több más bűnökre is viszi az em
bert: igya' türelmetlen szegényei kezd lopni, a' haragos károm
kodni, az Isten ellen sugolödní, a' jóban testté, 's tunyává lenni;
nem iparkodik többé az erény' akadályait legyőzni, 'slb. Jaj te
hát azoknak, kik a' türelmet elvesztik! (Sirákf. 2, 16.) Boldogok
ellenben, kik a' béketűrésben állhatatosan megmaradnak; mivel
ez által fogják lelköket birni (Luk. 21, 19.); minthogy a' béke
türés , gyökere és ore minden erénynek, az embereket a' hüntől

megóvja, őket tökéletesekké, "s a' mennyei koronára méltókká
teszi. (Jakab' 1, 4.) De mintán saját erőnkből béketürőkké nem
lehetünk, kérjük azt Istentől a' következő imádsággal:

Ur Isten! at ki egyszülött fiad' béketűrése által a' régi el
lenség' kevélységét megaláztad, add kegyelmesen, hogy ajtatosan
meggondolván, ll' mit ő mi érettünk szenvedelt , ezután mín
dent, a' mi elleniinkre van, béketűréssel szenvedjünk. Ugyanazon
mi Urunk Jézus Krisztus által 'stb.

41
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OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI ::XXII. VASÁRNAPRA.

A' ~iseke~detbel\ imádkozzad a' pappal, büneid' bocsána
táért (a,1j 129-dik zsoltárhöl) : "Ha a' vétkeket vizsgálod, Uram!
Uram ki állhat meg előtted? De te nálad kegyelem van, Izrael'
Istene! A' mélységből kiáltok hozzád Ur Isten! Hallgasd meg
Uram! az én kiáltásomat.~· Dicsöség az Atyának, 'stb .

. Az egyhás' könyörgése.

Ur lsten! mi erőnk és menedékünk, ki magad vagy szer
zője minden ajtatossógnak, hallgasd meg kegyesen egyházad' aj
tatos esedezését; és engedd, hogy azt, a'mit tőled hiTőlegkérünk,
sikeresen el is nyerjük. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Lenke. (Sz. Pálnak Filippibel. ir' leoel. 1, 6-11.)

Atyámfiai! bizodalmasan várjuk az ur Jézusban, hogya' ki
bennetek az áldásos müvet elkezdte, azt tökéletességre is fogja
a' Jézus Krisztus' napjáig vinr.i. A' mint hogy méltó is ekképen
itélnem mindnyájatokról : minthogy titeket szivemben hordozlak,
mind fogságomban, mind az evangeliom' védelmezésében és meg
erősitéséhen; és igy mindnyájan részesei vagytok örömemnek.

Mivel Isten a' bizonyságom, melly igen vágyódom mindnyájatok
után a' Krisztus Jézus' legbensőbb szeretetével. Imádkozom is
érte, hogy a' ti szeretetetek mindinkább bövelkedjék a' tudomány
'han, és minden értelemben; hogy megitélhessétek, mi legyen
tökéletesebb; hogy feddhetetlenek legyetek, és botlás nélkü l a'
Krisztus' napjára; teljesek a' jámborságnak ama' gyümölcseivel,
mellyek Jézus Krisztus áUal nyeretnek az Istennek dicsősége- és
-dicséretére.

Azon levelet, mellyből e' leczke véfetett, sz. Pál Romából
)rla, hol a' hit míau fogva tartatott, Filippi város' lakosainak
J\lacedoniában. Mindenekelöll szerencsét kiván nekik e' levelében,
bogy az evangeliomi tanitást, mellyre őket oktatta, olly készség
gel fogadták, és olly lelkismerelesen teljesiteUék; és azt mondja,
.miszerint reményli as Istentől, hogy ezen áldásos müvet, a' mely
Jyet bennök munkalni elkezdett, be is végzendi, '5 nekik a' Krisz-
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tos' napjáig, azaz: holtukig, állhatatosságot fog adni a' jóban.
Ezután tudatja velök, milly gyöngéd szerétettel viseltetik irántuk:
melly hasonló Jézus' szeretetéhez; és öt arra ösztönözi, hogy
Istentől szakadatlanul az Ő javukat kérje, nevezetesen, hogy sze
rétetök mindinkább növekedjék, azaz: mindég gazdagabb Jegyen
a' jóságos cselekedetekben; meJlyek, haugyan keresztényi belé
tás- és okossággal, 's annak, a' mi jobb, folytonos vizsgálata- és
kiválasztásával gyakoroltatnak, és nem vesztegettetnek a' méltat
lanokra (minthogy ez által megszünnének érdemszerzők lenni),
a' keresztényt Isten és emberek elött feddhetlenné teszik, és öt
Krisztus Jézusban az igazság' gyümölcseivel betöltik; azaz: va
lóban jó és szent cselekedetekké lesznek; minthogy csupán csak
lírisztus' kegyelmével teljesithetök, és igy csak is az Istent kell
értök dícsőítni. - Tanuljuk ezen lecskéböl, egyedül Istenben he
lyezni bizodalmunkat; a' kitől egyedül jön minden jó, nevezetesen
a' jóbani állhatatosság' malasztja : melly olly nagy mértékben
igényli gondunkat; és soha se szünjünk meg öt azért kérni: mert
csak ez szerezhetí meg nekünk az üdvösség' koronáját. (Máté'
10, 22.) Szetessük felebarátunkat is ugy, mint magunkat, és
imádkozzunk érte; mint ez már Iönebb, a' Pünkösd utáni XII. és
XVIII. Vasárnapra való oktatásban is megkívántatott.

F o h á s z! Ur Isten! az én megváltó Jézusomnál fogva bi
zom benned, hogy azon jót, mellyetbennem elkezdtél. be is vég
zed, és általa nekem egész holtig allhatatossagot fogsz adni.

Evangellom. (Sz. Máté' 22, 15-21.)

Az idöben elmenvén a' farizeusok. tanácsot tartának,
mint lehetne Jézust megfogni beszédéb~n. És hozzá küldék
tanitványaikat Heródes' szolgáival, ekkép szólitván ötet:
Mester! tudjuk, hogy igazat szóló vagy, és Istennek utját
igazságban tanítod , és nem gondolsz senkivel; mert nem
tekinted az emberek' személyét ; mondd meg tehát nekünk:
mit állítasz, szabad-e a' császárnak adót fizetni, vagy nem?
Ismervén pedig Jézus álnokságukat, mondá: Mit kisérte
tek engem képmutatók! Mutassatok elö egy adópénzt. Ök
pedig elömutatának neki egy tizest. És monda nekik Jézus:
Kié ez (I' kép. és a' rajta való irás? 1'Iondának neki: a'
császáré! Akkor monda nekik: Adjátoli tehát meg a' cs(Í
szarnak. a· mi (I' csiÍsztír(': 's nz Istennek. a· mi az Istené!

41·
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Miért akarák a' farizeusok Jé:.ust beszédében megfogni?

Hogy okot találjanak rá, mellynél fogva öt vagy a' császár
nál bevádolbassák, vagy a' zsidók előtt gyülöletessé tehessék; mert
ha a' cséssártöl az adót megtagadta volna, ugy öt mint fölségsér
tőt adták volna föl; ha pedig az adófizetést egyenes kötelességül
tüzte volna ki a' zsidóknak, ugy öt ezek elölt, mint a' kik magu
kat szabad, és egyedül Istennek alávetett nép gyanánt tartották,
mint szabadságuk' megsemmisitöjét vádolták volna be. - Eme'
farizeusokhoz hasonlók mindazok, a' kik barátság' szine alatt fe
lebarátjoknak bosszuságot és szerencsétlenséget igyekeznek sze
rezni. De ugyanazon jajt is várhatják magukra, mellyel Krisztus
a' képmutató farizeusokat olly gyakran fenyegette.

Kik tulajdonképen képmutatók?

Azok, kik hogy felebarátjokat megcsalják, magukat külső
leg jámborok-, és szentekül teUetik, holott belsőkép telvék go
noszsággal; kik nyelvökön mézet, szivökben pedig epét hordoz
nak; és mint a' skorpiók, akkor csipnek meg, mikor azt legke
vesebbé gondolnók. E' képmutatók testvérei Kainnak, Joáb- és
Judásnak j kik közül az első testvérét Ábelt, a' második rokonát
Amasát ravaszul rászedte és megölte, a' harmadik pedig isteni
Mesterét csókkal árulta el. Jobb egy nyilvános ellenség , a' kitől
örizkedhetik az ember, mint az olly képmutató jó barát, a' kitől
nem tartunk. Az illy ravasz emberekre az Isten átkot mondot!.
(MaJ. 1, 14.) A' keltős nyelvü száj (mondatikPéldabesz. 8, '13.)
Isten előtt utálatos; és sz. Jeromos szerint az álszenteskedés
kettős gonoszság.

Bebizonyitására annak, hogy Isten' irányában hiu minden
cselfogás, minden bölcseség és értelem (Példab. 21, 30.), Jézus
egy adópénzt kér elő, és kérdi: kié a' kép, és fölirat; és paran
csolja megadni a' csássárnak, a' mi a' császáré, de az Istennek is,
a' mi az Istené. Jézus ezzel azt akarja mondani: Ha vétkeitek
miatt odáig jutolia tok, hogya' császárnak alá vagytok vetve; mint
ezt a' közöttetek forgó pénz, és annak adöul kiszabott évenkinti
lefizetése mutatja: adjátok meg neki azt, a' mivel tartoztok ; de
a' földi adó mellett ne feledkezzetek meg a' mennyei adókról is,
mellyekkel Istennek tartoztok; adjátok tehát meg a' templom-adót
is; és nem csak ezt, de mindenekelöU az igaz jámborság, és eré
nyek' adóját. Azon I\ötelességekröl, mellyeknél fogva a' világi
felsőségeknek a' tartozó adókat meafizetni tartozunk, már fönebbo •
(413.1.) voll szri. De Isten az egyh(,zi személyeknek, és előljárók-
nal, is rendelt bizonyos adúzűsokat lenni. (Luk. 10, 7. Hom,13~ 6. 7.
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I. Kor. 9, 14.) Teljesítsük tehát ezeket is lelkismeretesen, és kü
lénösen őrizkedjünk, az egyház' javait igazságtalanul eltulajdoni
tani; mivel Isten azokat, a' kik ezt tettélt , gyakran iszonyuan
megbüntette; 's a' mindennapi tapasztalás is tanítja, hogy az illy
javak által azok, a' kik hozzájok igazságtalan uton jutottak, nem
boldogulnak. (Mint lehet adónk' lefizetését érdemszerzővé ten
nünk, az 546. lapon olvashatnl.)

Buzdulat (a' 11-és119-dik zsolt.). Légy Uram! sege
delmemre; mivel az istenfélők' száma megfogyatkozott, az igaz
ság meggyérült az emberek közt, Hiuságot szélanak kiki egy
máshoz, csalárd ajakkal, és kettős szivvel beszélnek. Irtsen ki QZ

Ur minden álnok ajakat, és kérkedő nyelvet, melly igy szól: U
ralkodjunk nyelvünkkel; mieink az ajakak. Ki az ur fölöttünk '?
Uram! szabaditsd meg lelkemet az igazságtalan ajkaktól, és álnok
nyelvektől; add egyszersmind malasztodat, hogya' jámborság,
és erényesség által a' te képedet bennem megőrizzem. Irányozd
szivemet igazságosságra , és tartóztasd vissza a' fösvénységtöl,
hogy mindenkinek megadjam a' magáét.

Erkölcsi tanirás az emberektöli hiu félelem ellen.

,I S t e n n e k u t j á t i g a z s á g ba n t a n i t o d, é 5 n e m g o n
d o I sz senkivel; mert nem tekinted az emberek'

s z e m é l y é t.' (Máté' 22,16.)

Ebben a' keresztényeknek hiven kellene a' l\Iegváltót kö
vetniök, és nem kellene nekik az emberektölí félelem, vagy amaz
üres rémkép által: ,De mit fognak valljon az emberek erre mon
dani ?' a' jámborságtól , '5 az erény' gyakorlatától olfy könnyen
visszaijesztetniek. Ugyan mit törődünk azzal, akármil gondolnak.
és beszélnek is felőlünk az emberek? Csak az Istennek tessünk!
Ö maga használhat csak és árthat mi nekünk igazán; azért egye
dül is csalt ölet kell félnünk. mínt Krisztus mondja (Mát. 10, 28.):
"Ne féljetek azoktól, kik a' testet megölik, de a' lelket meg nem
ölhetik; hanem inkább féljetek attól, a' ki mind a' lelket, mínd a'
testet pokolra vetheti." Milly balgatagul cselekesznek azok, kik
abbeli félelmökben, nehogy bizonyos emberek' tetszését elvessit
sék , Istent megbántani nem irtóznak; kik hogy másokat leköte
lezzenek, az ártatlanok, szegények, és ügyefogyottak' elnyomá
sára, '5 tulajdonuktéli megfosztására segédkezet nyujtanak; kik
mínden nj és botrányos divatot, és szokást utánoznak ; Vasér- és
ünnepnapokon az isteni szolg~!atct cknhsz1j:llí: a' parancsolt böjti
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napokon hust esznek, vagy ezt mások elejébe fölteszik; ocsmány
dalokat énekelnek, vagy, a' mi még gonoszabb, nem irtóznak a'
ssent dolgokból is csufot üzni, csakhogy másoknak nevetség re
szolgáltassanak alkalmat. Még nagyobb oktalanság, a' gyónásban,
abbeli félelemből, nehogy a' gyóntató atya felőlünk rosssat gon
doljon, büneinket elhallgatni. Kérd tehát naponkint forróan az
Istent, hogy az illy emberektölt hiu, 's ártalmas félelemtől meg
mentvén, e' helyett igaz isteni félelmet adjon, meIly minden böl
cseség' kezdete.

Erkölcsi taultás a' lélek' becse- és fönségéröl.

,K i é e z a' k é p'? (Máté' 22, 20.)

Igy kellene magunkat gyakran kérdeznünk lelkünket ille
tőleg, különösen mikor bünre kisértetünk, és már-már azon POII

ton vagyunk, hogy azt valam elly hün által beszennyezzük , és
elveszítsük. "Kié ez a' kép? kellene magunkat illyenkor kér
deznünk; nem az Isten' hasonképe-e ez, melly mintegy Krlsztus'
vérével vagyon befestve? Hogyan? És én ezt most egy bün, a'
bujaság 'stb. által beszennyezzem és elrulitsam? Távol legyen ez
tőlem!" Igy kellene magunkhoz szólnunk; illy föltételeket ten
nünk: mert valóban van-e szebb, és dicsőbb valamennyi terem
teIt lények közt (az angyalokat kivéve), az isteni malaszttal biró
emberi léleknél? Krisztus a' világ' minden javai- 's kincseiért
nem áldozá föl életét; de igen is az ember' lelkéért. És mégis
sokan olly kevésre becsülik lelköket, hogy azt egy perczig tartó
kéjért, nehány fillérnyi ajándékért, áruba bocsátják! MilIy fonák
ság! A' testet olly sokra becsüljük, hogy semmi fáradságot sem
kimélünk annak fölékitése és fentartása végett; az Isten' hason
képének , a' léleknek Isten' kegyelmébeni megtartására, 's eré
nyekkeli földiszitésére pedig semmi fáradságot sem akarunk for
ditani. Oh balgatagság!

OKTATÁS PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASARNAPRA.

J e g y z e t. Ha Piin/;üsdtől Adrentiq csak 23, Vasárnap vagyon,
ugy ez kimarad, és a' küvetkező (XXI r.) lesz: az utolsó.

A' misekezdet vigasztal bennunket , és lsten iránti bizoda
lomra serkent; a' ki olly nagy kegyességgel viseltetik irántunk,
és nem akarja, hogy folytonosan nyomoruságban epedjünk. "Én,
igy szél DZ er , fl' béke , nem pedig a' sanyarusag" gondolatait
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forgatom elmémben. Segilségül fogtok engem hívni, 's én meg
hallgatlak titeket; és visszahozom foglyaitokat minden népek kö
zül." (Jer. 29.) "Megáldottad Uram! 8" te földedet; megszün
tetted Jákob' fogságát." (Zsolt. 84.) Dicsöség az Atyának, 'stb.

Oldozd fel Uram! kérünk, a' te néped' vétségeit; hogy u'
kik gyarlóságunk által a' bünnek bilincseibe estünk, irgalmad ál
tal megszabaduljunk. A' mi Urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Leczkc. (Sz. Pálnak filippibe/o irt lecel. 3, 17.-4,3.)

Atyámfiai! Legyetek az én követőim, és figyelmezzetek
azokra, kik a' szerint járnak , a' mint bennem előképpel birtok.
Mert sokan akkép járnak, kikről gyakran mondottam nektek, most
pedig sirva mondom, mint ellenségei Krisztus' keresztjének; kik
nek végök kárhozat, kiknek hasuk az Istenök, kik dicsekednek
az ö gyalázatos tetteikben, kik földies érzeimüek. A' mi társal
kodásunk pedig mennyekben van, honnan az Üdvözítőt is, Krisz
tus Jézust, a' mi urunkat várjuk; ki az alázatosság' állapotában
levő testünket átalakitandja , hogy hasonló legyen az ö dicsőült

testéhez, azon hatalmas erejéhez képest, mellynél fogva magának
mindeneket alávethet. Ugyanazért legkedvesebb és kivántabb a
tyámfiai! ti, az én örömem, és koronám! legyetek ennélfogva állha
tatosak az Urban. Evodiát kérem, és Szintikhének esedezem, hogy
egyetértsenek azUrban. Téged is kérlek hű társam! hogy légy ne
kik segítségül; ugymint kik velemegyüt! munkálkodtak az evange
liom' terjesztésében, Kelemennel, és többi segédtársaimmal együtt,
kiknek neveik az élők' könyvébe be vannak irva.

lU a g y a r á z a t é s t a n u Is á g. Sz. Pál itt a' filippihelieket
arra inti, hogy életmódjokban ötet, és azokat, a' kik öt követik,
nem pedig a' kereszt' ellenségeit vegyék maguknak példaképül.
Iírisztus" keresztjének ellenségeiül azok értetnek. a' kik Krisztus'
engesztelö halálának szükséges voltát tagadják; 's kik ennél fog
va minden gondolatukat, és igyekezetöket csak érzéki vágyaik'
ldelégitésére irányozzák. Mi igen természetes; mivel a' ki nem
hisz Krisztus' kercszthalaláhan, az azt sein fogja hinni, hogy neki
Iíriszlushoz hasonlövé lenni, és tcstét , enncll minden vágyai- 's
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kivánságaival együtt sanyargatnia ssükség: hogy Krisztus' halá
lának érdemeiben réssesülhessen. De mit fog az illyen nyerni?
Örök kárhozatot; mert a' ki testét nem sanyargatja, az nem hive
Krisztusnak (Gal. 5, 24.). A' ki Jézus' sanyargatasát nem hor
dozza testén, abban a' Jézus' uj élete sem fog nyilvánulni. (II.
Korinth. 4, 10.) A' ki már most nem jár mennyekben, vagyis
nem mennyei érzelmü, azaz: gondolatait, és vágyait nem a' meny
nyei javakra irányozza, az halála után sem fog abba juthatni.

F o h ás z. Ur Isten! vajha én is mondhatnám sz. Pállal: a'
világ nekem megfeszittetett, és én a' világnak. (Gal. 6, 14.)

Evangeliom. (Sz. Máté' 9, 18-26.)

Az időben, Jézus a' seregekhez szólván, ime egy fe
jedelem járult hozzá, 's imádá öt, mondván: Uram! le
ányom imént halt meg; de jöjj, tedd rá kezedet, és fölé
led. '8 fölkelvén Jézus, követé öt, tanitványival együtt.
'8 ime egy asszony, ki vérfolyásban szenvede tizenkét
esztendő óta, hátulról felé járult, 's köntöse' szegélyét il
lette. Azt mondá ugyanis magában: Hacsak ruháját ille
tem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván, és lát
ván öt, monda : Bizzál leányom! a' te hited meggyógyitott
téged. És meggyógyult az asszony azon órában. És midön
Jézus a' fejedelem' házaba jött volna, 's látta a' síposokat,
és a' tolongó sokaságot, monda: Tavuzzatok innen; mert
a' leány nem halt meg, hanem alszik. És kinevették ölet.
És miután a' sereg el lön távolitva, bement, és megfogta
.kezét, És a' leány fölkelt, '8 ennek hire azon egész lal'
tományban elterjedt.

T a n II l s á g o k. I. E' .beleg asszony azt mondta magában:
")hacsak köntöse' szegélyét illetem is, meggyógyulok~. És a' mint
hitte, ugy történt vele, Ne kárhoztasd azért a' kicsinyek' hitét.
ha talán ök is valami ereklye-, vagy más effélében biznak. Hisz'
azért ök nem az ereklyétől, hanem egyedül Istentől, mint mindeu
üdv és élet' katfejétől várnak segedeImet ; és Isten az ö gyerme
kileg hivő sziv öket látván, ez neki tetszik. II. Krisstus' köntöse'
szegélyének illetése meggyógyilotla a' vérfolyásban szenvedő
asszonyt; mennyivel inkahh megnyerhelnéd le a' lelked' üdvös
ségét, ha maga Jézus jönne tc hozzad a' maga sz. teste- és lelhével
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az Oltári-szentségben, 's veled egyesülne! Miért nem járulsz te
hát mindig, valahányszor vétkeztél, őszinte gyónás után az életnek
ezen orvosához : hogy téged lelki betegségedtől megszabadítson,
mielőtt az sulyossá válik, és gyógyitbatlanná? III. A' leány alatt,
kit Jézus haloltaiból föltámasztott, erkölcsileg a' bün által meghalt
lélek értetik; mellyet Krisztus az ő hatalmas szava és munkás ke
gyelme által szintolly könnyen föltámaszt , mint valamelly alvó
fölébred álmából. Krisztus eme' leányt csak pár szóval, és titok
ban, csupán néhány válasstottak előtt támaszt á föl; mig ellenben
a' naimi ifjunál több külső szertartásokat használt; még pedig az
egé~z nép' láttára, melly a' testet a' sirba kisérte. Lázárt végre,
szinte sok ember előtt, csak fohászszal , sirás-, és imádkozással
támasztá fel. (Luk. 7. János' 11.) Azért némelly szent-irás-ma
gyarázók azt mondják, hogy ezen három halott alatt a' bűnösök'
három osztályát érthetni : a' leány alatt tudnillik azokat, kik elö
ször, csupán emberi gyarlóságból, csak gondolattal, vagy titok
ban vétkeztek, és Isten' kegyelmével a' lelki életet könnyen, és
nyilvános töredelem nélkül ujolag elnyerik; a' naimi ifju alatt
azokat, kik többször, gonosz akaratból, tettleg és nyilvánosan vé
tettek; végre Lázár alatt a' nyilvános és megrögzött gonoszte
vőket, kik csak rendkivüli malaszt, és szigoru, nyilvános bűnbánat
által éhreszthetők ismét lelki életre. IV. Ahhól, hogy Jézus a' sí
posokat 'sth. eltávolítá elöbh, hogy sem a' leányt föltámasztana,
azon erkölcsi alkalmazást vonhatjuk ki: hogy valamelly lélek?
Iöléhresztését, vagyis megtérését, a' földi gondok, világi örömek,
és társaságok' zajának közepette nem eszközülhetnl. Ha tehát a~

bünböl fel akarsz támadni, vesd ki szivedhöl a' földi gondok és
tesli kéjelgések' zaját, kerüld ama' társaságokat, mellyek azzal
ámitgatnak, hogya' hün nem olly valami rossz, és hogy a' fialaI
ságnak ki kell magát forrnia 'sth., 's ne engedd magadat általuk
a' Krisztushoz sietéstől visszatarlóztatni, hogy ő téged az ö sza
va- és malasztjával a' bünök' álmából fölébreszszen.

Erkölcsi tanítás a' csúfolódás és kigunyolás ellen.

,És kinevették ölet.' (~Iáté' 9,24.)

~lidön Jézus Jairus' házaba jövén, mondá: ,nem halt meg
a' leányzó, hanem alszik,' ldnevelék és csúfolák ötet: mivel nem
érték, mit monda, sem azt, hogy mit akart tenni. Igy tesznek
többnyil'c a~ testileg gondo!l~odó világ' fiai is az úldozürokhal, és
Istennek egyéb szolgülval , mikor ezek 5ZÓ- és példával a' mél-
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tösügok, kincsek, és testi kéjek' megvetését, a' szegénység' sze
retetét, alázatosságot, és önsanyargalást hirdetik; mivel ez előt
tük ismeretlen, értbetlen. és gyülöletes beszéd, mellyen csak ne
vetnek, és mellyből csúfot üznek; ugy szinte mikor hallják, hogy
a' halál csalt álom, mellyböl annak idejében föl kellend ébrední, 's
az ítéletre megjelenni. De jaj az illy csúfol6dóknak, kiknek csú
folódása miatt sokan elhagyják az erényt; 's nehogy kinevettes
senek és guoyoltassanak, istentelen életre, az isteni tisztelet' e)
hanyagolasara, szentségek' megbecstelenilésére, a' jámbor és szent
egyének' megvetésére, torkosságra, részegség- és bujaságra 'stb.
engedik magukat csábiUatni. Jaj nekik I mivel ök utálatosak Isten
előtt (Példab. 3, 32.); a' ki szinte ki fogja öket egykor csúfolni,
"s gyalázattal tetézni (34, és 35. v.). Ne engedd tehát magadat
az illy csúfolódók állal erényes buzgóságodban megzavarlatni; ha
nem, mint Krisztus tell, vesd te is meg őket, és vigasztald magad'
ö vele, ki m i a t t a d nevettetett, és gunyoltatott ki. Mondd ma
gadban: Tudom édes Jézusom! hogya' szolga nem nagyobb
uránál. Miután tehát téged olly sokszor kineveltek , és kigúnyol
tak: míért kellene rajta nekem megütkösnöm, ha az ajtatosság,
tisztaság, és más erények miatt kineveUetem, és kigunyoltatom?

OKTATAs PÜNKÖSD UTÁNI XXIV. ÉS UTOLSÓ VASÁR
NAPRA.

Jegyzet. E' Vasárnap mindcnkor utolsó, ha több, mint husson-«
nt;gy Pünkösd-utáni Vasárnap !Jan is; mioel akkor a' 23-ik és 24-ik
"Vasárnap közé a' Vizkereszt után hátramaradt Vasárnapok tétetnek,
mellyek' evangelioma a' naptárakban is ki siokott tétetni,

A' m i s e k e z d e t ugyanaz, melly a' XXIII. Vasárnapon.

Kérünk téged Ur Isten! ébreszd föl a' te benned hivők'
akaratját: hogy azon adományokat, mellyeket az isteni áldások'
gyümölcse gyanánt elvettek, hálásan használják; 's ez által mél
tókká legyenek, jóságodlól mindig nagyobb kegyelmeket nyerni.
A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb,

Lenke. (Sz. Pálnak Kolossz..obeliekh: irt lecel. 1,9-14.)

Atyámfiai! mi nem szününk értetek imádkozni, és könyö
rögni, hogy töltessetek be az Isten' nknratánuk ismeretével, min-
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den bölcseség- és lelki értelemmel: hogy az Istenhez méltölag
járjatok, megnyerve mindenben az ö tetszését; mindennemü jó

cselekedetekkel bövelkedvén, és növekedvén az Istennek ismere

tében: hogy az ö mindenhatósága- és dicsőségének ereje állal
minden erényekben megerősíttessetek, minden béketürésre , '5

örömmeli kitartásra: hálákat adván az Atyának, a' ki minket al
kalmasokká telt a' ssenteknek, világosságban álló örökségében!ré

szesülésre ; ki nilnket a' setétség' hatalma alól megszabaditott, '5

általvitt az ő szerelmea Fiának országába: kiben van a' mi vált

ságunk; vére állal a' mi bűneink' bocsánatát nyervén.

Eme' leczkében arra tanit minket sz. Pál, hogy példája sze
rint szünetlenül kérjük az Istent önmagunk- és felebarátinkért ;
hogy az Isten' akaratának ismeretétől áthatva, minden jó csele
kedetekben bövelkedvén, az Isten' titkaiba mindig mélyebben has
sunk ; 's ellátlassunk a' minden kisértetek', és ellenséges megtá
madások' legyőzésére szükséges erővel, 's az önmagunk', és a'
kereszténység' ellenségei ellen megkivántaló türelem-és kitartással.
Arra is kérnünk kell tovább az Iste!'! t, hogy engedje, miszerint ne
ki örömleljes hálát adhassunk megváltásunk' nagy jötéteményeért,
melly által a' setétség' országából, vagyis az ordögéből, a' vilá
gosság' és szeretet' országába, vagyis az Istenébe áttétettünk,
büneink' bocsánatát nyerjük, 's a' szentek' örökségében részesü
lünk. Iparkodjunk annakokáért követni az apostolnak ezen inté
seit, és öt az Isten' dicsősége, 's az emberek' lelki üdvössége irán
tl szerétetében és buzgalmában utánozni: ugy egykor mennyei
6iicsőséges jutalmában is részt fogunk venni.

Evangeliom. cs: Jfáté' 24, 15-35.)

Az időben monda Jézus az ö tanitvanyalnak : lUidőn

látandjátok a' pusztitás' íszonyatossagát , mellyről Dániel
proféta jövendölt, a' szent helyen állni: - ki ezt olvassa,
értse meu - akkor a" kik Judeában vannak. fussanak a'o' ,

hegyekre: 's ki a' héjazalon van, le ne szálljon, hogy
valamit kivigyen házából: 's ki a' mezűn van, vissza ne
térjen ~ hogy köntösét elhozza. Jaj pedig ama' napokban
a' nehézkes és szoptató asszonynknnk ! Hanem imadkos
zatok, hogy futástok ne essék lélhcn , vagy szomba Ion :
mert nagy nyomorusng lesz akkor ~ minű nem vala \'ihíg"
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kezdetétől fogva mind ez ideig, nem is lesz. És ha meg
nem rövidíttetnének ama' napok, egy ember sem szabaduI
na meg; de a' választottakért megrövidittetnek ama' napok.
Akkor, ha valaki azt mondandja nektek: Ime itt van Krisz
tus, vagy amott: el ne higyétek.Mert támadnak hamis
krisztusok , és hamis proféták, és nagy jeleket és csndá-'
kat tesznek; ugy hogy tévelygésbe ejtessenek, ha lehet
séges volna, még a' választottak is. Ime eleve megmon
dottam nektek! Ha azért mondandják nektek: Ime a' me
zőn van! ki ne menjetek; ime a' hajlék' bensejében! el
ne higyétek. Mert valamint a' villám föltűnvén napkelet
röl, egész napnyugotig' világit: ugy lesz az ember' fiának
eljövetele is. Valahol holt test van, oda gyülekeznek a'
saskeselyűk is. Mingyárt pedig ama' napok' háborusága
után, a' nap elhomályosodik, és a' hold megszünik fényle
ni, 's a' csillagok lehullnak az égből, 's az egek' erői meg
indulnak. '8 akkor föltűnik az ember' fiának jele az égen;
és akkor zokognak a' földnek minden nemzelségei, 's látni
fogják az ember' fiál jönni az égnek felhőiben, nagy hata
lommai, és Iülséggel. És kiküldi angyalait harsogó szú
zatu trombitával; és egybegyüjlik az ő választoltait a' négy
szélektől. az egeknek egyik végétől Iogva a' másik végé
ig. A' fügefáról pedig vegyetek hasonlatosságot : midőn

immár eigai gyengék, és leveleznek, tudjátok hogy közel
vagyon a' nyár; ugy ti is, mikor mindezekct latandjatok
tudjátok meg, hogy közelit, és ajtó előtt van már. Bizony
mondom nektek, el nem mulik e' nemzetség, valamig mind
ezek nem leljesednek. Ég és föld elmulnak, de az én be
szédeim el nem mulnak.

1'1 a g y a r á z a t. A' pusztitás' iszonyatossága , mellyröl Dá
niel (9, 27.) és Krisztus urunk szöl, a' jerusálemi templom- és
városnak azon megszentségtelenilése, melly az istentelen, és lá
zongó zsidóktó) ugyan a' leg-fertelmesebb hünök. az igazségtalan
ság és rablásolt által 'stb., a' pogány romalaktól pedig, különösen
Jerusálem' pusztulásakor, hálványaik' felállitásaáltal kövelleték el.
Eme' pusztulást, melly (miként maga a' zsidó történet-író József
is tanusí tja) Jél us' halála után mintegy negyven esztendőve', a'
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legirtózatosabb módon ment végbe, tövendöli meg itt sz. Lukács'
bizonyitása szerint (21, 20.) Jézus. O azonban itt egyszersmind
a' világ' végezetérőlis ssöl, mellynek Jerusalem' pusztulása mint
egy előképe vala, 's eljöveteléről az utolsó ítéletre. Ezen oktatást
az utolsó ítéletről, a' 84-dik lapon olvashatni. Az egyház, vala
mint az egyházi év' elején, ugy annak végén is az utolsó ítéletről
szölé evangeliomot olvastatja , hogya' keresztények arra mindenkor
megemlékezzenek, '5 ez által minden hüntől visszaijesztessenek.

,T á 10 a d n a k h a 10 i s k r i s z t u s o k, é s h a m i s p r o fé
t á k.' Illyenek voltak Jözsefsserint, a' zsidó háboru' idejében: Elea
zár, János, Simon 'stb., kik azon ürügy alatt, hogya' zsidókat segitni
akarják, őket még nagyobb szerencsétlenségbe tasaitották. A' vi
lág' vége előtt pedig illyen lesz amaz álüdvözitő, vagyis Anti
krisztus, az ő követőivel együtt; kit sz. Pál (II. Thessal. 2, 3. '5

köv.), annak ördögi gonoszsága, és kegyetlensége miatt, a' hün'
emberének, és kárhozat' fiának nevez; ki magát ördögi nagyra
vágyásból mindaz fölé, a' mi csak isteni, vagy isteni módon tisz
teltetik, emelni, az Isten' templomába helyezni, 's magát Istenül
nézetni, azokat pedig, a' kik őt ollyannak el nem ismerik, megö
letni fogja. Az Antikrisztus, az öt környező külfény, kérkedő be
szédek, igéret és ajándékok, hamis csudajelek, és mindenféle csá
bítások állal annyira viendi, hogy nem csak sokan a' zsidók kö
zül, a' kik kicsinylék a' szegény és alázatos Jézust, fogják öt Mes
siásuknak ismerni; hanem még a' keresztények közül is számosan
meg fogják Krisztust tagadni, 's hozzá szegödnek. Sőt, haugyan
lehetséges volna, még az igllzak is elcsábittatnának általa; de ezek
miaU megrövidíti az Isten ez időt: valamint Jerusálem' pusztulá
sakor is megrövidítette a' nyomoruság' napjait. (Titk. jelent. 11, 3.)

,Valahol holt test van, oda gyülekeznek a'
s a s k e s e l y ü k is.' Ez példabeszédi szólásmód, és annyit tesz,
hogya' hol istentelenek vannak, oda siet a' büntetés is. Jézus
tehát azt akarja vele mondani, hogy: ,Könnyü lesz megismerni.
mídőn ítélni jövendek (Jerusálemet , a' világ' végén pedig az egész
emberiséget); mivel akkor az istenteleneket gonosz cselekedeteik'
büntetése utolérendi. - E' szavaktól kezdve: ,B i z o n y m o n
d o m n e k t e k' 'stb., Jézus Jerusalem' pusztulásának idejét hatá
rozza meg, és azt mondja, hogy e' pusztulást sokan hallgalói kö
zül is megérendik: mi valösaggul meg is törlént. Azt azonban,
hogya' világ' vége mikor lesz, a' mennyei angyalok sem tudják;
mint ezt az Ur l\Iáténál mondja (2-1, 36.). Azon legyünk, hogy
járnhor életet élve, az isteni biró' jövetelére mindenkor készek
lehessünk.
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BII Z d II la t. Add Uram! hogy mindent a' szent helyen álló
pusztitás' iszonyatosságának tartsunk? a' mi csak a' te szerete
tedtől megfoszthat. Add, hogy ennek elvesztésétől, mint a' halál
tól, és lelkünk' bizonyos romlásától féljünk, 's azt távoztassuk.
Tépd el azon kötelékeket, meIlyek bennünket a' világhoz kötnek ~
mivel ez el fog egykor mulni, 's mindazokat, a' kik azL szeretik,
végromlásbafogja magával együtt ragadni. Adj szárnyakat, hogy
elleneink' mirrden tőrvetéseit kikerüljük ; 's mint a' sas, minden
földi dolgokon fölülemelkedvén , hozzád repüljünk. Adj egy
szersmind malasztot, hogy akaratod szerint éljünk, 's a' te dicső
séged után töreliedjünk, arra magunkat a' jó cselekedetek állal
készítsük, és azt bizodalmasan várjuk. Amen.

Oktatás 81 esküvésről.

,Bizony mondom nektek.' (Máté' 24,23.)

Az Isten' Fia ill, és egyebütt is többször az evangeliomban,
szavait mintegy esküvel erősíti, midőn isteni igazmondóságát hiv
ja bizonyságul; mivel esküdni, nem tesz mást, mint Istent, és az ö
igazmondóságát, igazságosságát 'stb., vagy a' teremtményeket is
Isten' nevében, az igazság' bebizonyítására fölhivni.

Kérdés annakokáért, valljon mikor szabad esküdni? Felelet:
akkor, mikor ezt a' szükség, vagy valamelly nagy jó kivánja? 's
a' dolog való, 's illendő (Jer. 4, 2.). Sulyosan vétkeznek tehát
t-ör: azok, kik valamelly hamis, vagy illetlen dologban, még
ha az nem nagy fontosságu is, esküsznek; mivel az Istent igaz
ságtalanság, és jogtalanság' tanujául hivják föl; mi állal az Is
tennek igazmondósága és igazságos volta nagy mértékben meg
szentségtelenittetik. 2-or: Vétkeznek azok, kik ugyan igaz do
Jogban, de szükség, és elegendő ok nélkül esküsznek; mivel az
Isten nem akar minden csekélység' bebizonyítására tanúul hivatni.
3-or: Nagy mértékben vétkeznek, és folytonos hün' állapotában
vannak azok, kikaz esküvést annyira megszokták, hogy nem tud
va, de nem is gondolva rá, valljon a' dolog igaz-e, vagy nem,
meg akarják-e szavukat tartani, vagy nem "sth., azonnal esküdöz
nek; mert B' hamis esküvés' veszélyének teszik ki magukat. Senki
sincs, azt mondja aranyszájll sz. János, a' ki gyakran esküdözvén,
ollykor hamisan is ne esküdnék: valamint az, a' ki sokat beszél,
némellykor illetlen és hamis dolgokatis felhoz. Ugyanazért Üdvö
zítőnk, sz. Agoston' véleménye szerint, a' keresztényeknek az
esküvést egészen eltiltá (Máté' 5, 4,); nehogy az esküvés öket
esküdözési ssokasrn vigye, innen pedig a' harnis esküvés' büné-
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be essenek. A' ki tehát megszokta az esküvést, az minden ere
jéből törekedjék rajla, hogy ettől elszokjék. Erre nézve igen
hasznos lesz neki, t-ör: meggondolni, hogy azoknak, a' kik
illy könnyen esküsznek, többnyire kevesebb hitelt szoktak adni,
mint másoknak. 2-or: Ha mindannyiszor, a' midőn esküszik, ezt
azonnal megbánja, 's miaUa magát valami bünbánati cselekedettel
megbünteti. 3-or: Ha gyakrabben meggondolja, hogy ha egy
kor minden haszontalan szóért számot kellend adni (Máté' 12,
36.), mennyivel szigorubb ítélete fog a' haszontalan, és hamis
eskü miatt lenni? "Emlékezzél meg az utolsó dolgaidról, és soha
sem fogsz vétkezni."

OKTATÁS EGYHÁZ' NAPJÁRA.

Valami uj-e az, hogya' templomok fölszenteltetflek, '$ hogya'
fölszentelési nap évenkint megületik ?

Nem; mivel mára' Kir. 3-ik könyv. S-dik fejezetébenolvas
suk, hogy Salamon az Urnak fényes templomot épített, mellynek
fölszentelését tizennégy napig a' legnagyobb fénynyel ünneplé; 's ez
ünnepélyt o' zsidók évenkint ismétlék, mellyen maga Krisztus is
megjelent (Ján. to, 22.). Ugy az első keresztényeknek is voltak
fölszenlelt templomaik, mellyek' fölszentelését évenkint fényesen
ünneplék ; a' mint már a' régi vértanuk' könyve is, (melly sz.
Jeromosnak tulojdoniUalik,) emlékezik az első római templomnak
fölszenteléséről : melly sz. Péter által törléntnek mondatik 1). Igaz,
hogya' kereszténység' első napjaiban az egyházak nem olly fé
nyesen, és nem olly sok szerlartásokkal szenteltettek föl, mint
korunkban; de miulán az üldözések Konstantin császár alatt, ki
maga is keresztény hitre tért, megszüntek, ez a' püspökök állal
mindig legnagyobb fénynyel, és a' legdiszesebb szertartásokkaj
végeztetett 2).

MeUyek azon ssertartások ?

A' következők: 1) A' fölszentelés előtti napon a' püspöknek
böjtölnie kell: hogy magát a' következő szent foglalkosésra elő
készitse; mi pedig arra emlékeztessünk, miszerint mi sem mehe
tünk be egykor az Istennek örök háZába, mennybe, ha csak ft' mi
nyomoruságteljes életünk' alkonyán, lelkünket az önsanyargatás
és hünbánali cselekedetek által meg nem tisztiljuk. 2) A' szentek'
ereldyéi, 's a' három tömjén-szem, mellyek más nap az oltárba

-- - -- ----------
') Card. Ilona. Lill. L Liturg. c. 16. ') Ibidern. l'. 19.



648

tétetnek (mert valamint az első keresztények oltáraikat a' vérta
nuk' sirjai fölött építék, ugy mais csak az olly oltáron szabad mi
sét mondani, mellyben ereklyék tartatnak; 's a' szentek valamint
velünk, ugy érettünk, a' Szentháromság egy Isten' dícsőitésével

és imádásával vannak szüntelen elfoglalva), egy, a' templom elött
fölállitott sátorban kitétetnek , mellyben a' zsolosma-órák (horae
canonicae)is elmondatnak: annak emlékezetére, hogy az Isten'
szentjeinek e' világon, jövevények és zarándokok' módjára, mint
egy halandó testök' hajléka alatt kellett lakniok, mielött atyjok'
házába, a' mennyei Jerusálembe bemehettek. 3) Az egyház' falaira
belül köröskörül 12 keresztjel festetik, és mindegyik elébe egy
egy gyertya tétetik; mellyek a' beszentelés elött meggyujtatnak.
A' kereszt üdvösségünk' jele; a' tizenkét gyertya pedig a' tizenkét
apostolt jelenti, kiket magaaz Ur, a' világ' világosságának nevez;
a' gyertyáknak szentelés elötti meggyujtása jelenti, hogy az apos
tolok, mielött a' világon elszéledtek , a' Szentlélek által megvilá
gosittattak. 4) A' püspök a' sátor elölt a' bünbánó zsoltárokat
imádkozza, vizet és sót szentel, mellyel mind magát, mind a' kö
rülállókat meghinti, 's a' papsággal és néppel a' templomot há
romszor megkerüli; mialatt arra szüntelenül szentelt vizet hint,
és minden megkerülés után egyet üt a' templom' ajtajára püspöki
pálezéjával (pastorale); melly azonban csak a' harmadszori ütésre
nyilik meg. Ekkor a' püspök keresztjeit csinál az ajtó' küszöhére,
's e' szavakat mondja: "Ime a' kereszt' jele: távozzanak a' go
nosz lelkek." Ez által kéri az Istent, hogy távoztassa el e' temp
Jomtól az ördögnek minden ártalmas befolyását; egyszersmind
pedig arra is emlékeztet, hog! Jézus az ördögöt, amaz erős föl
fegyverzettet, véres kereszthalálávallegyözte, 's a' világot, melly
az eredeti bün által az ördög' hatalmába esett, ujra az Isten' temp
lomává szentelte. 5) A' püspök oltári segédeivel bemegy a' temp
lomba. mig a' többi papok, és nép kint maradnak. Ez Krisztus'
mennybe-menetelére emlékeztet minket; mellyalkalommal néhány
válasstottnl együtt hement a' mennyekbe, 's ott a' diadalmas egy
háza! alakítani kezdte. Erre a' püspök 6) a' .,Jöjj el Szentlélek
ur Isten" éneket elkezdi; a' templom meghintetik hamuval, elmon
datik a' minden szentek' litaniája, 's több más imádságok; azután
a' ,Benedictus' is elénekeltetik : mellyalatt a' püspök az elhintett
hamuban, a' latin, és gö..ög abc-ét, vagyis belürendet irja. Ezzel
jelentetik, hogy nekünk minden fontosabb szellemi foglalatosság
nál szükségünk van a' Szentlélek' segedelmére ; 's hogya' ssen
tek' közbenjárását is kell kérnünk : ugy szinte, hogy Krisztusban
valamennyi népek az üdvösségre hivatvüle 7) Ekkor a' püspök
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ugy nevezett Gergely-vizet szentel, melly só-, hamu-, ~S borral
van keverve, 's melly nevét nagy sz.Gergely pápátó], ki azt (már
a' 6-ik században) rendelé, nyerte. A' bor, és viz a' Krisztusban
egyesün Istenség és emberség' jelképei. A' hamu a' halandóságot
példázza; a' sö pedig, melly a' testet n' rothadástól megőrzi, a'
halhatatlanságot. A' hamu és só jelentik az embert, ki halandó
testből, és halhatatlan lélekből áll; a' viz és bor pedig az Isten
nek emberré lett Fiát, kivel a' hit, és szeretet, 's a' malaszt által
olly szorosan kell egyesülnünk a' szentségekben, valamint a' viz
és bor, a' sö- és hamuval egyesülnek. Azért a' templom' falai,
mellyek a' keresztény népet, 's az oltár, melly a' Krisztust pél
dázza, ezen vizzel sainte behintetnek. 8) A' püspök, az öt ke
resztjelt, mellyek az oltárkőbe vésvék , és Krisztus' öt sebeire
emlékeztetnek, megkeni a' ssent- és kegy-olajjal. Az oltárkőnek
ezen kenése, az Urnak azon titokteli, és láthatlan kenését jelké
pezi, melly által az uj-szövetség' királya-, profétája-, 's papjává
fölkeneteU; mert Krisztus azon igazi oltár, igazi ~zikla, azon élő
alap- és szögletkő, mellyen az egyház épittetett (Efez. 2, 20,),
és meHynek templomaink' oltárai csak jelképei. Ezután 9) a' sz.
ereklyék a' sátorból, mellyben letéve valának, elhozatnak, kör
menetben (processioval) a' templom körül hordoztatnak, 's azután
abba bevitetnek. A' nép pedig a' ,Kyrie eleison'-t, vagyis az:
,Uram irgalmazz nekünks-et imádkozva, követi a' püspököt , és
szinte bemegy a' templomba. Ebből azt tanuljuk, hogy Iírisztus'
vezérlete mellett követnünk kell a' szenteket , hogy mennyekbe,
8' diadalmas egyházba juthassunk. Addig pedig e' világban foly
tonosan irgalom- és kegyelemért esedezzünk Istenhez; hogy ak
kép éljünk, miszerint méltök legyünk, egykor a' szentek' társa
ságába fölvéteini. 10) Belépvén a' templomba, elkezdelik a'
149-ik zsoltárnak, e' dicsőítő 's öröm-éneknek zengedezése; '5 ez
azon örömre emlékeztet minket, meUyet a' szentek élvezendnek,
midön Kriszlus valamennyi választottait mennyekbe vezetendi.
Erre 11) az ereklyék az oltárba tétetnek, 's a' kő, melly föléjök
tétetik, vakolattal (meIlyet a' püspök a' Gergely-vizzel készitett)
befalaztalik. Az ereklyéknek ezen lesáratása az oltárköbe , je
lenti n' szenlek-, és választottaknak Krisztussali tökéleles egye
sülését is; és hogy mindazt, a' mit közbenjárásuk által kérünk, nem
máskép, hanem csak Jézus Krisztus' végetlen érdemei által nyer
hetjük el. 12) A' papok' egyike szüntelenül az oltár körül jár,
és azt füstöli ; ez minket a' sz. János apostol' titkos jelenlési köny
vében (8, 3. 4:) elöforduló angyalra emlékeztet ; ki egy arany
tümjénezőve] DZ oltár elölt állva, sol, jó iIlatu szereket, vagyis a'
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szentek' imáit az arany oltárra tette, melly az Isten' trónja elő II
állott. E' szertartás tehát minden keresztényt arra serkent, hogy
azon legyen, miszerint imája az oltárról bőven emelkedjék föl.
13) A' templom' falain létező tizenkét keresztjelnek erre követ
kező megkenése, jelenti az áldást, melIyet a' keresztény község
nek, temploma.által elnyernie szükség. 14) E' fölkenés után a'
püspök visszatér az oltárhoz, mellyen a' szenteII tömjénből öt
keresztet képez, és rájok ugyanannyi, viaszgyertyákból alakitotta
kat tesz, mellyek azután meggyujtatnak, 's az oltáron elégettet
nek. Ezen gyertyák az áldozatokat, és adományokat jelentik,
mellyeket jövendőben a' hivek Istennek, ez ujon fölszentelt oltá
ron ajánlani fognak; melIyek azonban előtte csak az Isten' fiának
vére, öt sebei, 's keresztje által lehetnek kedvesekké. Az égő kis
tömjéngyertyák különösen , az imának dus erejétől áthatott, a'
hit' világa által fölvilágositott, és isteni szeretet' tüzétől égő ssi
veinket jelentik, mellyeket az lsten tőlünk kiválólag áldozatul ki
ván. E' szertartások' bevégezte után: 15) az oltár mégegyszer
megkenetik; azután pedig a' különféle takarókat, 's az oltárteritőt
is megszentelí a' püspök, mellyek az oltárra terittetnek; végre
bemutattatik rajta először és ünnepélyesen az uj-szövetségnek
szent és vérnélküli áldozata.

ltfiért sxenteltetnek igy (öl a' templomok?

. 1) Hogy ez által az Isten' tulajdonává tétessenek. és neki
szenteltessenek. 2) Hogy bennök az isteni-tisztelet illedelmesen,
és tiszteletteljesen tartassék. 3) Hogy helyünk legyen, hol a' hit'
egységében összegyüljünk ~ és imádság, vallási gyakorlatok, az
Isten' igéjének hallgatása, és szentségek' fölvétele által magunkat
megtisztitsuk, és megszenteljük, 's igy az Istennek kedves hajlé
kaivá lehessünk. 4) Hogy az ördög' hatalma, és gonoszsága, ki
az imádkozókat ajtatosságukban háborgatni törekszik, onnan ki
üzessék.

.'Iiért ünnepeljük éoenkin; as egyház' napját?

Azért, hogy templomaink' fölszentelésére megemlékezzünk,
és Istennek tartozó hálát adhassunk: hogy köztünk magának illy
helyet választott lakásul, benne minket olly sok jótéteménynyel
tetézett, 's az igaz hitben megtartott.

A' m i s e k e z d e t ben, hogy az Istennek szenteIt templom
iránt tiszteletet gerjeszszen, azt imádkozza az egyház, mit Jákob
azon helyről mondoII , mellyen neki az Isten megjelent: "Milly
rettenetes e' hely! Nem egyéb ez, mint: Istennek háza, 's a?
mennyorszüg kapuja" (I. nIózes' 28, 17.). "nIilly kellemesek haj-
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lékid seregek' ura Istene! Epedve vágyódik lelkem, az Istennek
csarnokaiba mehetni" (Zsoltár,83.). Dicsőség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki az egyház' fölszentelése' napját minden évben
megujitod, és szent titkaid által minket vigasztalsz, és erösitesz;
hallgass néped' könyörgésére, és engedd, hogy valaki e' szent
egyházba, jóléleményei'det kérendő belép, könyörgése' teljesülé
sében vigadjon. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke. (Sz. János' Titkos jelent. 21, 2-5.)

Ama' napokban (én János) láttam a' szent várost, az uj Je
rusálemet, mennyböl Istentöl alászálIni , akkép diszesitve, mikép
a' férjhez menendö mátka szokolt fölékesiltetni. '8 hallék egy
szersmind nagy szózalot a' trónról, melly mondá: Ime az Isten'
hajléka, az emberekkel; és velök fog lakni: 's ők az ő népei
lesznek; a' velök lakó Isten pedig az ő Istenök lészen. '8 letörül
az Isten szemeikről minden konyhullatast; 's a' halálnak nem lesz
többé helye, sem sirásnak , sem jajgatásnak; sem fájdalom töb
bé nem lesz: mivel az előbbiek elmultak. '8 a' királyi széken ülő

mondá: Ime mindenekel megujitok.

:LUagyarázat, és tanulság. E' leczke ugyana'meny
nyei Jerusalem', vagyis a' mennybeli diadalmas egyház' leirását
foglalja magában, melly mint egy völegényének fölékesitett mát
ka festetik; hogy az igazak' örök boldogságáról némi fogalmat
adjon, 's minket arra buzditson, hogy lelkünket istenesség- és e
rényességgel fölékesítve állítsuk az ö vőlegénye, Krisztus Jézus
elejébe : de az egyház e' képet ma az Isten' házára alkalmazza,
melly a' fölszentelés által mintegy mennyei Jerusálemmé, 's az
Istennek fölékesitett mátkájává leU; mellyben az Isten lakhelyet
vőn, hogy mindenkor DZ embereknél lehessen, és őket malasztja'
kincseivel gazdagíthassa. - ~lilly tiszleletet és nagyra-becsülte
tést érdemel ennélfogva a' templom: miután azt Isten saját lakává
's mátkájává telte I Ha valamelly királya' mátkáján 's paloláján
elkövetett tiszteletlenséget akkép tekinti, mintha az ő rajta kö
veltetett volna el: milly szigoruan fogja Islen a' templomain el
követett szentségtelenitést , és kárléteJeket bünletni! Ezt ö már
tettleg is megmutatta : mint ez a' Mnllhab. ]J. körryv. 14- és 15
dik részéből megtetszik.
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Evangellom, (S~. Lukács' 19,1-10.)

Az idöben Jerikóba érkezvén Jézus, keresztül ment
rajta. 'S ime egy Zakheus nevü férfl , ki a' vámosok' fő

tisztje, és gazdag ember volt, igyekszik vala meglátni
Jézust, hogy öt személyéről ismerhetné; de a' seregek
miatt nem juthatá hozzá: mível kisded termetü volt. És
elörefutván, felhága egy vad fügefára, hogy öt meglát
hatná; mivel a' mellett vala elmenendő. 'S mikor azon
helyre jutott Jézus, fölnézvén , látá öt, és monda neki:
Zakheus! sietve szállj le; mivel ma a' te házadban kell
maradnom. És sietve leszálla, 's örömmel fogadá öte t.
:S ezt látva, mindnyájan zugolódának , mondván: hogy
hünös emberhez tért be szállásra. Megállván pedig Zak
heus, monda az Urnak: Ime Uram! javaim' felét a' sze
gényeknek adom; 's ha kit valamiben megcsaltam, négy
annyit adok helyette vissza. Monda neki Jézus: Ma lön
üdvössége e' háznak; minthogy ö is Ábrahám' fia. Mivel
az ember' fia fölkeresni ~ Js üdvözíteni jött azt, a' mi el
veszelt volt.

Ez ef)angeliom azért olvastatik egyház' "apján , mert minden
templomnak üdv adatott az által I hogy llzt a' püspök Isten' házává
ssctüelte : épen ugy, valamint Zakheus' hazának lőn Krisstus' beszál
lasa által. Ezen ki/)ül ez eoanqeliom még ll' következőket tartalmassa :

T a n u Is á g ok. I. Zakheus vámos volt, vagyis egyike azon
embereknek, kik a' váID' beszedese mellett sok igazságtalanságot
követtek el, fösvények és uzsoráskodók vollak, és azért kÖZÖD
ségesen csak bűnösöknek neveztelLek. De mivel Krisztust látni
kivánta; 's hő ohajtása voll, igazságtalanságát jóvá lenni, 's többé
nem vélkezni: Üdvözítőnk e' vágyát megelőzve betölté, 's önmaga
kinálkozoLt neki szállásra; sőt megengedte, hogy rá, 's az egész
házára üdv szálljon, azaz: hogy büneinek bocsánatát, és Ábra
hám' igaz fiai közé való fölvétetéset megnyerhesse. - Melly igen
szeret Iírisztus urunk közöttünk lenni! Az ő öröme, az emberek'
fiaival lenni. (Példabesz. 8, 31.) Miért nem sietünk tehát mi is
elejéhe. ugy, mintZakheus lőn? Miért nem kináljuk neki lakásul szi
vünket ? l\liért nem fogadjuk őt, C?,lIy gyakran, a' mint csak lehet,
az Oltári-szentségben vcndégül? Ominkel is ugy, valamint Zakhe-
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ust, Isten' fiaivá tenne, 's reánk minden boldogságot, üdvet, és
áldást arasztana. - II. ~Iihelyt Zakheus Krisztust magánál látta.
azonnal eltökélte magát, minden, igazságtalanul szerzett vagyont
visszaadni ; 's ez a' legszükségesebb föltétel volt arra, hogy Krisz
tus' jelenlétének hatását érezhesse. 'S az ez nálunk is. Mi sem
fogjuk az Oltári-szentség' hatásait érezhetni, 's nem fog ránk ab
ból semmi haszon is háramlani, hacsak mint Zakheus, az igazság
talanul szerzett javakat, az elrablott becsületet, 'stb. vissza nem
adjuk; 's ha minden bünt, és bünre szolgáló alkalmat a' legszor
galmatosabban nem kerülünk. III. Krisztusnak Zakheusnál telt lá
togatása adott hihetőleg aZOD szokasra alkalmat, miszerint a' hivek
egymást egyház' napjára meghivják , és látogatják; minek azon
ban főképen azon szándékkal kellene történnie, hogy egymás közt
lelkikép örvendezzenek rajta, miszerint lsten magának e' helyen
lakást vőn; 's egymásnak szerencsét kivánjanak azért, hogy az
igaz és egyedül üdvözitő hitnek tagjai. De e' helyett mi törté
nik? Ah! ki képes azon kicsapongasokat, pajzánságokat, dobzö
dásokat, verekedéseket , és botrányokat mind leírni , mellyekkel
korunkban az egyháznapi ünnepek megbecsteleníttetnek, és meg
szentségteleniltetnek I Sokszor még a' pogányokon is tul tesznek
némellyek a' mértékletlenségben , fajtalanság- és dühüsségben.
mellyel azok bálványünnepeiket megülni szekták I Illik-e valljon
ez keresztényekhez; 's illy módon köszönjük-e meg Istennek a
zon malasztokat és jótéteményeket, mellyeket ő az éven át temp
lomaiban osztott? ... Csuda-e azután, ha Isten imáinkat a' temp
lomokban meg nem hallgatja többé, 's áldás helyett átkot küld? ...
Szégyenlenie kellene magát minden józan eszü kereszténynek, ki
a' bucsúkban ekképen vesz részt; 's a' keresztény hatóságoknak
mindenkép rajta kell lenniök, hogy illy kihágások és botrányok
az egyháznapi bucsukon ne történjenek: nehogy az Isten' haragja
a' kihágókat, és az egész országot sujtsa.

F.rkölcsi tanltás a' szellemi templomról, melly maga az ember.

,Ti az élő Istennek templomai vagytok; mint az

lsten mondja: bennök fogok lakni.' (II.Kor.6,16.)

Jól mondja sz. Bernát, templom- szentelési első beszédében,
hogy az egyház' napja a' mienk is. ~Iert mi is templomok va
gyunk, még pedig élő templomai az Istennek; melly végre, mint
ugyanazon szent megjegyzi, a' szent keresztségben mi is nem
kevésbbé ünnepélyesen szentel!elünk f61, valamint ez a' fa- és
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kőből való lemplomokkal történik. 'S valóban a' szertartások,
mellyek a' keresztségnél hasznáUatnak, olJy igen hasonlitnak a
zokhoz, melJyek által a' templom fölszenleltetik, hogy egy meg
keresztelt embernek nem kevésbbé kell t i s z t a, é s s z e n t
t e 10 p l o 10 fi a k, avagy Isten' lakának lennie, mint egy fölszen
telt egyháznak; és pedig:

1-ör: T i s z t a templomnak. Mert valamint a' templom elő
ször mindenféle imádságok, ördögüzések, szentelt vizzeli meglo
csolás és megmosás, a' szent keresztteli megjelelés, meg tömjén
neli füstölés által, minden ördögi gonoszság- és szennytől meg
tisztittatik : ugy mi is a' szent keresztségben különféle imádságok,
a' sátán' kiüzése, és az annak ellenemondás, a' sz. kereszttel való
többszöri megj eleIés , a' papnak rálehelése, 's végre a' szentelt
vizzel , a' Szentháromság' segítségül hivása mellett való három
szori leöntés által, minden ördögi gonoszságtól, minden bün-, és
szennytöl megtisztittatunk, és Isten' tiszta templomául ezenteltetünk
föl; miböl azonban, mint sz. Agoston mondja, azon kötelesség is
foly, hogy magunkat a' szent keresztségben nyert eme' tisztaság
ban megtartsuk, és szivünk' templomában mit se szenvedjünk meg,
mi az illy tiszta Istenség' szemeit megbánthatna. Mert jaj azok
nak, kik az Isten' templomát megfertőstetik és szentségtelenitik !
Az Isten, mint sz. Pál (I. Kor. 3,17.) írja, maga fogja kiirtani ő
ket. Már pedig szivünk' templome, minden halálos bün, neveze
tesen a' fajtalanság által megszentségtelenittetik, és megbecstele
nittetik ; 's midőn vétkezünk, épen annyi, mint ha az Istent kiüz
nök templomából, 's ezt az ördögnek engedvén állal, bele az Is
ten helyett valamelly bálványt helyeznénk. l\'Iilly gyalázatos ez!
De mit kell tennünk, ha ez mégis meglörtént? Igazi bünbánat által
az ördögöt ki kell ismét a' szivböl üzní, a' bün' bálványait leron
tani 's kihányni, és szivünk' templomát, a' bárány' vérével, a'
szentségek állal ujonan fölszentelni, ugy, mint egy megszentség
telenitett templom ujolag fölszenteltetik , vagy megengeszteltelik.

2-or: S z e n t templomnak kell lennünk; hol az Isten ugy,
a' mint ö kivánja (János' 4, 23.), lélekben és igazságban imád
tatik, és a' hol neki szentségben, és igazságban szolgálnak [Luk.
1,74-75.). Ezt kivánják, valamint Islennek szentsége, ugya'
keresztség' többi szertartásai is; melly alkalommal a' keresztény,
mint valamelly templom, a' szent- és kegy-olajjal több izben meg
kenetik, és fölszenteltetik ; mint ezt a' keresztségi szertartásokról
szólÓ magyarázalban láthatni. A' szentség tehát a' megkeresztelt
emberre nézve lényeges kellék ; a' keresztény nem valódi keresz
tény, ha nem szent életü , vagy legalálJb a' szent életre buzgón
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nem törekszik. De nem is olly nehéz, vagy épen leheletlen, mint
ezt némellyek maguknak képzelik , szent életűnek lenni; mivel
ez csupán az Isten, és felebarátunk iránti szeretetben , és Isten'
akaratjának pontos, és tökéletes teljesitésében áll. l\'lár pedig Is
tent szeretni, 's akaratját teljesíteni, nem nehéz, és nem lehetet
len; mivel az lsten annak, a' ki ezt igazán akarja, az ő malaszt
jával, melly bennünk erötlenekben is erős (II. Kor. 12, 9.),
azonnal segítségére jön; és mi sem lehet ellenünk, ha az Isten
velünk van (Rom. 8, 31.).

B il z d u l a t (sz. Ágoston' irataiböl). Ur Islen! ki engem
nem előbbi érdemeimnél fogva, hanem csak a' szent keresztség
ben adolt kegyelmed által tettél templomoddá; add, hogy min
denkor szent , és tiszta templomod lehessek. Tisztilsd azt meg
minden vétkektől, 's ékesítsd föl illő erényelikel ; ne engedd, hogy
lakodban valaha olJyasmi találtassék, mi a' te fölséged' szemeit
sérthetné. Add végre, hogy én, mint a' világi nyomoruságok ál
tal eléggé megfaragott, és elkészilett élő kö , egykor a' mennyei
Jerusálem ' építésére használtassam. Amen.
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A' KATB. EGYHÁZ' ONNEPEmÖL.
ELŐlEGES OKTATÁS A' SZENTEK' TISZTELETE- ÉS SE

GITSÉGÜL HIVÁSÁRÓL.

Mit tanit a' katholika egyház a' szeniek' tisztelete- és segítségül
hivástiról?

E' következőket: 1) Hogy régi, és dicséretes szokás , a'
mennyei szentek' emlékezetét, a' nevöknek ssentelt ünnepek ál
tal, 's képeik--, és ereklyéikben tisztelni. 2) A' ssentek, kik lírisz
tussal együtt uralkodnak, könyörgései ket Istennek az emberekért
fölajánlják; ennélfogva tehát jó és hasznos, hozzájok folyamodni.
(Conc. Trid. Sess, 25.)

lfliért kell a' szenteket tisztelni?

l\1ivel Krisztus' barátjai, kik Krisztussal harczoltak, és szen
ved tek; 's ugyanazért most vele együtt uralkodnak is, és örökké
boldogok (II. Tim. 2, 12.); valamint azért is, mivel mint barát
jai az embereknek, ezek' üdvössége iránt bensö részvéttel visel
tetnek, 's érettök szüntelen kérik az Istent. (I. Kor. 13,8. Luk.
15, 10.)

Nem szenoed-e az Istent illetií tisztelet ném~ röcidséget a' szetüek'
tisztelese által?

Épen nem; mivel a' szentek iránt mutatott tiszteletünk' czél
ja is egyedül csak az Isten. JUi csak az Istent tiszteljük szentjei
hen; kikben ő magát olly csudálatosnak mutatta, kiket ő teremtelt,
malasztjával megszentelt , és dicsöségének örömeibe vezetett. A'
szenteket épen azért tiszteljük, mivel ök Istennek barátjai és szol
géi. E' tisztelet tehát épen nem csökkenti az Isten' dicsőségét;
hanem inkább neveli azt.

Hogyan kell a' ssentekei tisztelni?

Ugy, mint imént vala mondva, tudnillik minlIstennek barát
jait, és szolgáit, mint Krisstus' örökös-társait (Rom. 8, 17.), és
harátjait az embereknek; koránsem pedig istenek gyanánt: miért
is öket imádni, vagy irántuk isteni tiszteletet mutalni, nem sz abad.



660

Milly különbség van az imádás és tisztelet között?

Az i m á d á S legföbb, és legtökéletesebb nyilvánHása a'
tiszteletnek: melly egyedül Istent illeti, mint legföbb urat, és
minden jónak szerzőjét ; 's mellyet az által gyakorlunk, ha az
Istent legfőbb valóságnak ismerjük, és neki, mint teremtmények,
magunkat a' legmélyebb hódolattal alávetjük. A' t i s z t e Ie t pe
dig nem más, mint külső jelek által nyilvánitott nagyrabecsülés,
mellyet mások iránt azok' méltösága- 's érdemeinél fogva ma
gunkban érzünk. Azért sz. Polykarp' vértanu-iratában (Martyro
logium) mondatik: "Ezt (tudnillik Krlsstust) i má d j u k mi: mert
Isten' fia; a' vértanukal pedig, mint az Ur' tanitványait, és utáno
zóit méltán s z e r e t j ü k , azon legyözhetlen ragaszkodásukért,
mellyel királyuk- és tanitójokhoz viseltettek."

Hogy lehet a' szentek iránti tiszteletünket legjobban kimutatni?

1) Ha örülünk rajta, és szerencsét kivánunk nekik azon
magas tisztelet- és dícsőséghes , mellyre erényeik- és érdemeik
nél fogva jutottak; 's ezért az Istent dicsőitve , neki hálát adunk.
2) Ha öket utánozni törekszünk; mert csak az tiszteli, mond sz.
Ágoston, a' szenteket igazán, a' ki példájokat követi. 3) Ha ün
nepeiket szentül, és ájtatosan megüljük; mint ez e' könyv' beve
zetésében is mondatott ; mire nézve azonban jól megkell jegyezni,
hogya' puszta ünneplés, vagy a' dologtéli megtartóztatás, még nem
annyit tesz, mint az ünnepeket ajtatosan, és ssentül megülni. A'
szentek, ha megkérdeztetnének, míttartanak azon mödröl, mellyel
némelly keresztények az ünnepeket megülik, talán ugyanazt fe
lelnék, mit az Isten (Isai. 1, t 4. 'stb. és 58, 3. 'stb.) mondott a'
zsidóknak: Ujholdaitokat , és ünnepeiteket lélekből gyülölöm;
terhemre vannak azok nekem, és meguntam öket: mivel minden
látszatós ajtatosságotok mellett is, kezeitek üresek 8' jó cseleke
detektöl; telvék ellenben gonoszsággal. Oldjátok meg a' bünnek
kötelékeit, és tanuljatok jót cselekedni: akkor fog nekem tetszeni
ajtatosságtok. 4) Kellö bizodalom által, mellynél fogva szüksé
günkben hozzájok folyamodunk, és szószólásukért esedezünk.

Min alapszik azon hitünk, hogya' szentek érettünk esedeznek?

t-ör: A' szentek' egyessége felöli tanításon ; melly szerint
az egyház' valamennyi tagjai, mint Krisztus' azonegy testéneit
tagjai közt, a' legbensöbb szellemi egység uralkodik; mellynél
fogn az egyik tagnak lelki javaiban a' többiek is részesülnek, 's
kivánja is mindenik szivből , hogy mások is részesüljenek abban,
a' mivel ő bir: miért az Istent szüntelenül kérik egymásért
(Jakab' 5,16. Titkos jelent. 5, 8.). 2-or: A' ssentek' nagy fe-
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felebaráti szereletén , mellyel már e' földön is birlak , és melly
őket arra vitte, hogy mindent, sokszor még véröket és életöket is
feláldozták felebarátjaikért. Már pedig e' szeretetök halálukkal
nem szünt meg; mivel a' szeretet soha meg nem hal (I. Kor. 13,
8.); ök azt magukkal vitlék a' mennyországba is: hol ők most
minket csak annál jobban szeretnek; és hol ezen szerétetet bi
zonyosan tanusitják is, az által, hogy értünk az Istent kérik: mert
tulajdon tapasztalásukból tudják, milly veszedelmeknek van üd
vösségünk kitéve, 's milly nagy ssükségünk van az isteni sege
delemre.

Szabad-e a' szenieket e' közbenjárásukért kérni?

Ha a' még élö jámbor embereket szabad az érettünki imád
ságra kérni, mint ezt Isten már Jób' barátjainak javasolta (Job.
42, 8.), és sz. Pál is telte (I. Thessal. 5, 25.), süt maguk a' nem
katholikusok is teszik: miért nem volna szabad mennyekben, az
lsten' szine elölt lévő szentek' szószólásáért esedezni?

Jlilly értelemben folyamodunk a' szentek' közbenjárásaért ?

Nem, mintha imádságunkban közvetlenül nem is lehetne az
Istenhez és Krisztushoz folyamodnunk; hanem mivel magunkat
búnösöknek ismerjük, és bizunka' szentek' szeretetének erejében:
melly által, mint tudjuk, az igaznak imádsága sokat ér az Istennél
(Ján. 9, 31, Jak. 5, 16.). Ugyanazért jónak és üdvösnek tartjuk,
a' mennyekben megdicsőített testvéreink' közbenjárásához folya
modni; hogy Istentől, az ö Fia Jézus Krisztus, a' mi urunk által,
ki egyedüli Megváltónk és Üdvösttőnk, jótéteményeket nyerjünk.
A' szentek' segítségül hivása tehát nem ellenkezikaz Istennek se
gitségül hivásával; mivel az Istenhez akkép folyamodunk, mint
minden kegyelem' sserzőjébes , és minden jók' osztogatójához
(Jak. 1, 17.): és maga e' folyamodásunk is egyik módja az imádás
nak; a' szenteket ellenben csak mintszószólókat hivjuk segítségül,
hogy ők értünk, és mi velünk, Jézus Krisztus által azt, a'
mit kivánunk , kérjék Istentől. Ugyanazért az egyháznak minden
imádságai ekkép végzödnek: ~,A' mi urunk Jézus Krisztus által.··
Szintolly kevéssé vág a' szentek' közbenjáró esedezése Krisztus'
közbenjárói lisztébe; mivel Krisztus mindenkor egyedüli közben
járónk, és marad is örökre, ki által járulésunk vagyon az Atyá
hoz (Efez. 2, 18.). A' szentek csak szószólóink, kik csupán Jé
zus Krisztus által könyörögbetnek értünk az Istennél. Azért Is
tenhez igy szólunk: 'lIrgalmazz mi nekünk! Hallgass meg min
ket il. a' szentekhez pedig igy: "lfönyörögjetek értünk l;;
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De calljon tudják-e a' ssentek, hogy mi öket kérjük?

A' szent angyalok tudják a' bünös' megtérését, és örülnek
rajta (Luk. 15, 10.); ők viszik a' jámborok' imádságait, mint va
lameíly jó iIlatu füstölőszereket, az Isten' szine elé (Titkos jelent.
S,3.). Valljon nem fog-e hasonló a' szeriteknek is megengedtetni;
miután ők az Isten és Krisztus' barátjainali neveztetnek ? (Jak. 2, 23.
Ján. 15, 14. 15.) Nem tudták-e Oniás és Jeremiás, haláluk után,
a' zsidó nép' ssomoru állapotát, és nem imádkoztak-e érte? (II.
Makhab. 15;12.) Arról pedig, hogy miképen tudják meg a' szen
tek imádsagair.kat , nem kell aggódnunk : Istennek ezer módja
van, azt velök tudatni.

Millyennek kell a' szentek' tisztelete- és segélyül /tif'ásának lenni,
hogy az Istennek és szeeteknek tessék?

1) Mindenekelőtt az Isten' tiszteletére, és üdvösségünkre
czélozzon; mint sz. Jeromos mondja (Epíst, ad Ripuar.): "Mi tisz
teljük a' szolgákat, hogya' szolgák iránti tisztelet az Ur' tiszte
letére szolgaljon." Lehetetlen is volna, hogya' szenteknek, kik
az Isten' tiszteletére jobban figyelnek, mint magukéra, tessék az,
ha az ő tiszteletök által az Istent illető tisztelet bár csak legke
vesebbé is szenvedne. Miért is a' szentek' tiszteletének első és leg
szükségesebb tulajdona az, hogy minket az Isten' imádására buz
dítson, mint a' kinek kegyelme által a' szentek a' szentség- és
üdvösségnek olly magas fokára jutottak. 2) Hagya' szentek
iránti tisztelet minket is istenfélükké, erényesek- és szantekké
tegyen; azaz: ha a' szeuteket tiszteljük, példájokat is kövessük.
3) Abban, mit a' szentek által kérünk, legyen az akár szellemi,
akár testi jó, mindenkor az Isten' akaratjára kell magunkat hagy
ni; és soha semmit se kivánjunk ollyast , a' mi méltatlan,' vagy
okosság elleni, vagy lelkünknek ártalmas lenne. 4) Iparkodjunk
magunkat arra. míért a' szentek' könyörgéséhez folyamodunk,
jámbor életünk állal méllókká is tenni.

Miért illeti JIáriát nagyobb tisztelet, mi"t minden más ssenteket ?

Mivel öt maga az Örökkévaló méltónak találá, hogy az Is
ten' Fiának anyjává legyen. Hasonlóképen sz. József is különös
tiszteletet érdemel Mária után; mivel ő az Istentől, szent élete mi
att, minden emberek közül Krisztus' nevelő-atyjává valasztatott.

Mellyek a' szenteknek azon karai 's osztályai, mellyek az egyliáz
ban tiszteltetnek ?

A' következők: 1) Az a n g y a l o k , kik nem tekintve Ion
ségöket. azok' szolgálatára küldetnek ki, kik az üdvösség' örö
kösei kivánnak lenni. (Zsid. 1, 14.) 2) A' p n t r i ar k ak , kik



663

testileg ősei Krisztusnak, az ő emberi természetére nézve: eré
nyeiknél fogva pedig előképei, vagy példáz6i valának. 3) A'
l á t n o k o k (proféták), kik mint eszközei a' Szentléleknek, az
embereket Isten' akaratja felől értesiteUék, őket az igaz hilben
megerösitették , és őket a' ViJágüdvőzitő' eljövetelére, kiről jö
vendöltek, elk.észitették. 4) Az o Po s t o lok, kiket akkép kell
néznünk, mint Krísztus' istenségének tanüit , a' békeség' hirde
tőit, valamennyi hivök' atyáit, és pásztorait, mint alapköveit és
oszlopait az anyaszentegyháznak. 5) Az e van g e li s t á k, kik
nekünk az lsten' országa felőli örvendetes izenetet hozták. 6) A'
v é r t a n ú k , kik hilök-, és erényökért mindent, még életöket is
föláldozták, 's vérökkel az Isten' szántóföldjét, vagyis az egyhá
zat olly annyira termékenyitették, hogy az számolhatlansokaságu
hivőket termett. 7) A' Pü s Pö k ö k , és p-a p o k, a' kik mint
jó pásztorok, nyájaikat a' szentségekkel, evangeliomi tanítással,
és példáikkallegeltetlék, a' farkasok ellen védték , és kik a' sz.
mise-áldozat' bemutatása által némileg az Isten és nép közt köz
benjárókká lettek. 8) A' szerzetesek, és remeték, kik
megvetvén a' világ' minden méltóságait, javait, és kellemeit, ma
gányba vonultak, és olt magukat mintegy elevenen eltemették.
9) A' h i t vall ó k (confessorok), kik az evangeliomi törvény'
megvallása- és követésétől, a' világnak minden gunyolódásai, és
üldözései által sem hagyták magukat eltántorittatni. 10) A' s z ü
z e k, vagyis azok, kik szüz] tisztaságukata' világ' minden kéjei-,
javai- 's gyönyöreinél többre becsülték, és azt soha sem fertőz
tették meg; azért mennyekben követik a' bárányt, és uj éneket
énekelnek, mellyet kivülök senki sem énekelhet. (Titkos jel. 14,
3-4.) 11) Az özvegyek, kiksulyosállapotjokatalázatosság,
béketűrés, munkásság, jó gyermekek' nevelése, és Isten' akarat
jábani megnyugvás által szentelték meg. 12) A' b ü n b á n ó k ,
kik miután hitükben hajótörést szenvedtek, vagy ártatlanságukat
elvesztették, a' bünbánat' mentő deszkáját ragadák meg, hünei
kért eleget tettek, és igya' keskeny uton, a' mennyei ssük ajtón
bementek. - Szükséges e' szentek' tiszteleténél mindegyik' eré
nyeit tekintetbe venni, 's őket azokban utánozni.

Kik azon szeniek, kik a' szükségben segitöknek neveztetnek?

A' következő tizennégy: 1) Sz. Balázs; kinek emléknapja
Február' (Böjtelő'hava) 3-ikon van. - 2) Sz. György; emléknapja
April' (Sz. György' hava) 23-ka. - 3) Sz. Erazmus; Juníus'
(Sz. Ivan' hava) 2-án. - 4) Sz. Vitus; Június' Lő-kén. - 5)
Sz. Margit; Julius' (Sz. Jakab hava) t 3-lián. - 6) Sz. Kristöf;
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Julius' 25-kén. - 7) Sz. Pantáleon; Julius' 27-kén. - 8) Sz.
Czirjék; Augustus' (Kisasszony' hava) 8-kán. - 9) Sz. Egyed;
September' (Sz. Mihály' hava) I-én, - 10) Sz. Euszták; Sep
tember' 20-án. - 11) Sz. Dénes; emléknapját üti az egyház
October' (Mindszent' hava) 9-kén. - 12) Sz. Katalin; No
vember' (Sz. András' hava) 25-kén. - 13) Sz. Ákos; Novem
her' 27-kén. - 14) Sz. Borbála; emléknapja tartatik December'
(Karácson' hava) 4-én. - Kivéve sz. Egyedet , mind a' tizen
négy, szükségben segitő szent, vértanu.

Mit kell a' noo, ország, és egyház' f'édszentjeinek tisüelésé; il-
letöleg tartanunk? .

Midőn az egyház hivőinek bizonyos pártfogókat jelel ki, ez
zel nem csak azt akarja, hogy azoknak oltalmazóik, és szószólóik
legyenek; hanem, és különösen azt is ohajtja, hogy ezen szentek
a' keresztényeknek például szolgáljanak, melly szerint ezek él
töket intézzék. Nem egyedül védszenteink' szószólása, és oltalma
után kell tehát vágyódnunk; hanem inkább azon lennünk, hogy
magunkat erényeik' követése által, szószólásukra , és oltalmukra
méltókká tegyük.

Szabad-e a' szentek' ereklyéit, azaz: csontjaikat, és egyéb marad
f:ányaikat is tisztelnünk?

Kétség kivül; miután ez már az ö-törvényben is, de még
inkább az ujbau, még pedig azonnal az egyház' első századaiban
szokásban volt; 's e' tiszteletet maga az Isten is minden időben a'
legnagyobb csudák által helyeselte. Igy Elizeus' csontjai által egy
halottal föltámasstott '); a' vérfolyásos asszony Kriszlus' köntösé
nek illetése által meggyógyult 2); sőt még sz. Péter? árnyéka 3),
és sz. Pál' kézkendöje 4) által is mindenféle nyovalyák gyógyit
tattak, és ördögök üsettek ki: hogy ne is szóljunk mindazon csu
datettekröl, mellyek a' vértanuk, és más szentek' sirjainál történ
tek, és még mindig történnek.

}fliért kell a' szentek' ereklyéit tisztelnünk?

Ennek okát szépen előadja a' tridenti zsinat 3): mivel tudnillik
azok az ő tesleik' drága maradványai, mellyek éltökben Krisztus'
tagjai, 's a' Szentlélek' templomaivoltak; 's egykor ismét fölfog
nak támasztatni, és megdicsőittetni, Ez ereklyék az ő erényeik',
és szentségök' eszközei voltak; 's az Isten azok által olly sok
áldásokat árasztott ránk: méltányos annakokáért, hogy azokat
tiszteletben tartsuk,

') IV. Iíir, 13, 21: -- 2) ~Iá!. 9, 22. - :1) Apost. csel. 5, 15.16. - 1) U. o. lll, 12.
f,) Trid, Scss, 2;). Dc Invoc, vener. cl rcli.ju. Sanct.
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S7.>abad-e a' szentek' lCépeit, a' szent keresstet 'stb. tisztelni?

Ha nem vétek a' fejedelmek, és más személyek' képeit tisz
teletben tartani: miért lenne tiltva, Krisztus, és a' szentek' képeit
tisztelni? Hisz' mindenki azt tartja, hogya' tisztelet, és becste
lenség, mellyel valamelly kép illettetik, arra háramlik, kit a' kép
ábrázol; következőleg az tulajdonképen rá, és nem a' képre vo
natkozik.

De nincs-e a' képek' tisztelete aMn parancsolat által: ,Faragott
képet ne csinálj maqadnot«, megtiltva ?

Épen nincs; különben ugyanis maga az Isten is e' paran
csolat ellen cselekedett volna, mídön .Mózesnek azt parancsolá,
hogya' frigyszekrényt két kerubbal ékesítse 1), 's hogy réz kigyót
emeljen ~); és mikor a' jerusálemi templomban mindenféle képeket
állíttatni rendelt 5). E' tilalomnak csak az az értelme, hogya' ké
peknek scm istenséget, sem pedig isteni erőt nem kell tulajdoni
tanunk; hogy azokat nem szabad imádnunk, és bennök valamelly
bizodalmat helyeznünk , mintha tudniIlik azok mi rajtunk segít
hetnének; mint ezt egykor a' pogányok tették: kik minden re
ményöket bálványaikban helyezték. De a' kath. egyház nem tesz
a' szent képekkel semmi effélét, sem tétetni nem enged. 4)

Mit hassnálnal« a' képek?

Azok, mint sz. Gergely mondja, a' tudatlanoknak mintegy
künyvül szolgálnak, mellyböl ök az isteni titkokat , és jótétemé
nyeket megtanulják ; azt, a' mit Krisztus érettünk, 's a' szentek
Krísstusért, és a' mennyországért tettek, szivökre veszik; és ez
állal Isten iránti háladatosságra, szeretetre, 's a' szentek' követé
iére buzdittatnak. i\Iiért is igen kivánatos volna, ho~y a' fajtalan,
és botrányos képek, mellyek az ártatlanságot olly gyakran el
csábitják, minden keresztény Jakokból eltávolittatnának, és azok'
helyét szent és épületes képek foglalnák el.

Szabad-e a' uentek' képeinek. és ereklyéinek templomoka; épiteni,
.f<;. miséket olvasni. adományokat áldozni, fogadásokat tenni "stb.?

Nem; mivel ez, és az effélék megannyi imádást jelentő cse
Ickvények, meJlyek egyedül Istent, az élet, és halál' Urát illetik.
Ha tehát ezeket tétetni szemléljük, azok egyedül az Istenért tör
ténnek , és az ö tiszteletére irányoztatnak ; noha e' mellett a'
szentek' tisztelete, 's emlékezete is (melly azonban mindenkor az
Istenre vonatkozik,) lehet esélunk. Azért mondja sz. Agoston;
"Nem 3' vértanuknak, hanem magának az Istennek. a' vértanuk"

'l II. Mózes' 25.18. -- :!) lY. Mózes' 21, t-. - :1) III. Kir. ti. 26 'stb. - ~) Conc,
'frid. Ses!. 25.
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urának épitünk templomokat, és ollárokat , jóllehet a' vértanuk'
sírjain. )'[ég egy sem mondotta elöljáróink közül : Neked áldo
'Zunk oh Péter, vogy Pál! A' mi föláldoztatik, Istennek áldozta
lik föl, ld a' vértanukat megkoronázta." 1) Azért énekli az egy
ház a' szenteknek bizonyos ünnepein a' misekezdetben : "Vigad
junk az Urban, szent N. ünnepét ülvén; min a' sz. angyalok is
örvendenek, és az Isten' fiát dícsérik és magasztalják." Dicsőség
:lZ Atyának 'stb.

Lehet-e a' szentek' képei, 's ereklyéi iránt tanesitott tiszteletben
tulságosnak is lenni, 's ez által cétke::,ni?

Lehet igenis: még pedig az által, ha öket valaki ugy, vagy
még inkább tiszteli, mint magát az Istent; ha az Istent mintegy
mellözve, imáit és ajtatosságalt egyedül a' szentekhez intézi; ha
bennök vakmerő bizodalmat helyez, mintha ök maguktól is se
gíthetnének, és kellene segiteniek rajtunk; ha valaki magának,
bizonyos ajtatoskodások-, kis imádságok- és szent tárgyaknál fog
va, a' szeritektől teljes bizonyossággal várja boldog kimulását, és
a' mennyorszagot, a' nélkül, hogya' jámbor élet után törekednék;
ha tőlök csupán csak ideigleni, 's földi javakat, pénzt és kincse
ket 'stb. kér; 's e' végre talán még gyanús, és babonás, nem is
nz egyhastöl, hanem az ördögtől és gonosz ernherektől kigondolt
imádságok- és ajtatosságokkal él; minők : a' Kristóf-, korona-o
és más efféle imádságok (miért is legüdvösebh , egyedül csak az
egyházi hatóság által helyeselt imádságokat és imakönyveket hasz
nálni), vagy ft' szeuteket még nyilvános gonosztetlek' elkövet
hetése végett is segítségül hivja; ha a' szentek illetlen, és sem a'
szent-iráson nem alapult, sem az egyház által jóvá nem hagyott,
hanem inkább botrányos képekben ábrázoltatnak ; ha kétséges, és
a' püspök által valódiakul nem nyilvánitott ereklyék tételnek ki
liszteltetés végett, vagy azokkal üzérkednek, és kereskednek.

"\.hitatossii;.; niludeu c;.;rcs szentuek ünnepén.

Oh sz. N I szivemből örvendek rajta, hogy neked az Isten
kegyelmet adott, a' világ, és minden mulandó javak' megvetésé
re, és arra, hogy az erények után törekedjél ~ 's a' jóban mind-

.addig állhatatosan megmaradjál , valamig csak boldog kimulás od
által ü hozzá nem jutolIáJ, 's az örök élet' koronáját el nem nyerted.
Legyen mindezekért végetlen dicsöség, és dicséret az Istenneli :
és én szivem'raélyébőt ohajtom, hogy ö te benned, és te ö benne

') ('011Ir. FilIISI. I. :W, c. 21.



667

mindenek által tiszteltessél , és dicsőittessél. Kérlek téged egy
szersmind, nyerj a' te nagy érdemeid által számomra malasztot :
hogy példádat buzgón kövessem, a' mulandókat megvessem, és
az örökkévaló javak ulán törekedjem ; hogy én is azon boldog
ségba juthassak, mellyet te mostan örökké élvezesz , a' Jézus
Knsztus, a' mi Urunk által, 'stb.

Rövid oktatás a' bucsűjárásrűl,

Mik a' bucsújárások ?

Tulajdonképen nem egyebek, mintkérő szent-menetek, mely
Iyeket egyesek , vagy többen együtt, olly távollevő sz. helyekr e,
mellyek bizonyos, a' Jézus Krisztus' élete-, és szenvedéséböl vett
körülménynél fogva, vagy valamelly szentnek sírja, vértanunak
halála, valaki' imádságának csudás meghallgattatása , vagy akár
milly más vallási esemény miatt, nevezetesek. a' végre tesznek,
hogy olt ajtatosságukat elvégezzék.

•Uiért járunk bucsúkat ?

Ez nem azért történik, mintha az Istent távolban kellene
fölkeresni; hanem, mert minden igaz keresztény vágyódik az
olly helyeket, mellyek a' keresztényekre nézve érdekes esemé
nyek által lőnek nevezetesekké, meglátogatni, 's ott ajtatoskodni ;
továbbá, mivel e' sz. helyek az emberhen bizonyos mély tisztele
tet, és imádsághozi kedvet gerjesztenek. Ha tudnillik meggon
doljuk, mi történt egykor e' helyen, olly benyomást érzünk lel
künkben, minőt semmiféle olvasás, vagy hallás sem képes ben
nünk előidézni; mintegy azt véli az ember, hogy maga is szem
tanuja annak, a' mi ill történt: némi nagyobb hitbeli erőt, vallási
bátorságot, 's a' szerétet- és busgösagnak olly mértékél érzi itt
magában az ember, minőt sehol sem másutt. Ha tovább azt is
hozzágondoljuk , hogya' bucsujárók már csak a' gyakran hosz
szahh utazás' terhei által is, mellyeket magukra vállalnak, 's az
ezen ut közben kiállott önsanyargatások és nélkülözések által,
olly buzgalmat, és benső megszenteltetés utánivágyat tanusitanak,
melly csak tetszhetik Istennek: ugy épen nem csudúlkozhatunk
rajta, ha az illy helyeken, buzgóbb imáik által, nagyobb malasz
tokat nyernek; 's ennél fogva az illy helyek méltán is nevezlel
nek kegyelem-helyeknek. Sőt még az sem vakiszinütlen, miszerint
Isten az ö malasztját ilt különösen örömest, és bővebben oszlo
gat ja; hogy az embereket e' helyek' látogntésára , mellyek olly jó
tékony hatast gyukorolnak a' Jatogntókra, buzditsa.

·1:3 #
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~lint !lell a~ embernek magát a' bucsújá"ásolt viselnie to

Szükséges, odamenet- és visszajövelkor , ugy szinte a' bu
csuhelyen is, ft' beszéd- és cselekedetekben minden kicsapongást
kerülni, testünket böjtölés által sanyargatni, szorgalmasan, és aj
tatosan imádkozni, az Istennel igaz és töredelmes gyónás által
kibékülni, az Oltári-szentséget mély tiszteletlel magunkhoz venni,
:I' malasztokért, mellyeket Istentől nyertünk, forró hálákat adni,
.s ama' jó benyomásokat, mellyeket n' bucsújárásokon vettünk,
tovább is megtartani , 's azokat az istenes élet, és nagyobb buz
galom állal nyilvánitni. Csak az, a' ki igy jár a' hucsükra , érz]
azoknak valódi hasznukat.

OKTATAs SZ. ANDRÁS APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

N o vern b e (,' (Sz. András' hava) 30-kán.

András, sz. Péter' testvére, Bethszaidában, a' genezarethi
tó mellett született, 's elIhh keresztelő sz. János' tanitványa volt.
lUidőn az, eme' szavaival: "Ime az Isten' báránya,'· Krisztusra
mutatott, András Krisztushoz ment: nála maradt egy napig, és
azután Simon testvérét is Jézushoz vezette, ki öt Péternek (azaz:
kőssiklának) nevezte (Jón. L 30-44.). Később e' két testvért
a' genezarethi tónál találta Krisztus, hajójokból tanított, a' bő hal
fogás' csudatettét mivelte, és öket az apostoli hivatalra ezen sza
valtkal hívta meg: "J(övessetelt engem; és én titeket emberek'
halászaivá foglalt tenni." (l\Iál. 4, 19. Luk. 5, L 'stb.) A' milly
hiven teljesite András halászi k~telességeil, szintolly hiven betol
tó ezentul apostoli hivatását. O sziinetlenül az Ur körül volt;
egész vágyódással hallgatta tanitásat, látta dicső csuda tetteit, és
tanúja volt végső szenvedéseinek, gyalázatos halala-, föltámadá
sa- és mennybe-menetelének is. A' Szentlélek' eljövetele után
először a' zsidóknak hirdelle az evangeliomot; azután beatasta
Szittyaorsdgot, Epírust, Trácziát 'stb., 's tanitása, és csudatettei
állal számtalan sokaságot Krisztus' hitére téritett. lUidőn Akhájá
nak Patra nevü városában lírisztust hirdelné, Aegeás kormány
zó hatalmas fenyegetésekkel igyekezett öt ráv?nni, hogya' bál
ványoknak áldozzék; de ö azt felelé neki: "En naponkint áldo
zom a' mindenható Istennek élő áldozatot; de nem 8' bőgő tulkok'
husát, vagy a' bakok' vérét; hanem a' keresd' oltárán 8' szep
lőtelen bárányt: ft' kinek testét azután az egész keresztény község
éldeli , és vérét isasza. A' föláldozott bárán~' azonban sértetlen
marad, és életben.v' Erre Aegeás nagy haragra gerjedt, és meg-
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parancsolá, hogy nz apostol tömlöczbe vettessék. :Más nnp ujo
nan fölszólitá öt, hogy áldozzék a' bálványolmak; 's miután ez
semmit sem használt, kegyetlenül mcgvesszöztette őtet, és végre
keresztre feszittetni parancsolta. l\'lidön Andrást kivezették, és ö
a' keresztet megpillantotta, hangosan fölkiáltott: "Üdvözlégy oh
kereszt! melly Krisztus' teste által megszenteltettél, és tagjai ál
tal, mínt valameíly legdrágább kövek által, fölékesíttettél. A' hi
vők tudják, milly nagy örömek, és sok kegyelmek szerzője vagy
te. Oh áldolt kereszt! mellyet én olly sokszor kivántam , mely
lyért éjeken át fohászkodtam. Végy most el az emberek közül,
és vigy mcsteremhez ; hogy töled fogadjon el engem az, a' ki te
rajtad megváltolt !~" Ezután örömmel hagyta magát keresztre fe
sziltetnl, és rajta (mivel Aegeas öt a' lehető leghosszasabban pa
rancsolta kínoztatni.] két napig függött; nem szünvén meg róla
Krisztus' hitét hirdetni, valamig csak lelke föl nem ssállt ahhoz,
kihez a' szenvedett halál' nemében olly annyira kivánt hasonlo
lenni. - Kövesd sz. Andrást a' kereszt? szeretetében ; ugy te is
részt veendesz egykor mennyei dicsőségében.

(Sz. András az öl ábrázoló képeken, hóna alatt, vagy oldala melleu,
egy ferde alaku kereszlel tart, melly halála' nemet jelenti.)

A' m i s e k e z d e t h e n az egyház, a' l3S-dik zsoltár'
szavaival hirdeti nekünk, mennyire fölmagasztalá Isten az apos
tolokat; öket az egész világ' tanítói- 's atyáivá tévén. Hliért is
ekkép kiált föl: ,.Nagy tiszteletben vannak előttem Ur Isten!
a' te barátid ; az ö uralkódasuk mindenütt szerfölölt hatalmassá
Iön, Uram! te vizsgálsz, és ismersz engem; te tudod ülésemet,
és Iölkelésemet'' ! Dicsöség as Atyának, 'stb.

Ur Isten! alázattal folyamodunk szent fölségedhez, és ké
rünk téged, hogy sz. András apostol, valamint egyházad' dicső
tanitója, 's igazgatója volt, ugy örökös szószó16nk is legyen Le
nálad. A' mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Lecake. (Sz. Pálnak Romaiakhoz irt terel. 10, fO-J8.)

ALyámfiai! szivvel hiszünk az igazulásra, szájjal pedig val
lást teszünk az üdvösségre. Az irás ugyanis azt mondja: Minden,
a' ki ö benne (Jézusban) hisz, meg nem fog sségyenülní. Mivel
nincs különbség 1)' zsidó, és görög küzt ; mert mindnyájoknak
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azonegy Uruk van, ki gazdag mindaznk iránt, a' kik öt segitsé
gül hivják. Mert minden, ki az Ur' nevét segítségül hivja, üdvö
zülend. De tehát mint hivhatják segitségül azt, a' kiben nem hit
tell? Vagy miképen hihetnek abban, a' ki felől semmit sem hal
lottak? És míképen hallhatnak, ha nincs, a' ki hirdesse? Hogyan
hirdessék pedig, ha csak nem küldetnek? A' mint irva vagyon:
~IilIy ékesek a' békéséget hirdetőknek, a' jókai hirdetőknek lá
baik! Azonban nem mindnyájan engedelmeskednek az evangeli
omnak. Mert Isaias' mondja: Uram! Iticsoda hitt a' mi beszé
dünknek? A' hit tehát a' tanítás? hallásából; a' tanítás' hallása
pedig a' Krisztus' igéje által. Azonban kérdem: valljon nem hal
lották-e (a' lanitást)? Söt az egész földre elhatolt az ö hangjok,
és az ö szavaik a' föld' kerekségének végső hatariíg eljutottak.

1'1 a g y a r á z a t. Az apostol in arra tanit minket, hogya'
benső hit az üdvösségre nem elegendő, hanem hogy Krisztusi
szájjal, azaz: szöval, és I e t t e I is meg kell vallanunk; mivel e'
keltő szükségkép együtt jár: miután sem igaz, üdvözítő hit nincs,
annak megvallása nélkül; sem igaz, üdvözítő vallás hit nélkül
nem létezik. Hogy az apostol az igazi vallás alatt, a' hitnek tettek
állali megvallását, a' józan, tiszta, és jámbor életben, 's az isteni
parancsolatok iráuti engedelmességben nyilvánulót érti, az a' Ho
maiakh, irt levelének 2, 13. verséből világosan kitetszik; a' hol
azt mondja, hogy nem azok, kik a' törvényt h a II g a t j á k , ha
nema' kik azt l e l j e s i t i k, fognak az Isten előtt megigazulni. To
vább e' leczkében azt is tanitja sz. Pál, hogy az Isten nem tesz kü
lönbséget a' zsidók és görögök (azaz: pogányok) közt; hanem
hogy mindenki üdvözülhet, ha Krlsztushan hisz, és hitét a' Jönebb
előadott módon bevallja. Hinni pedig mindenkinek lehet: miután
a' hit a' hallásból jön; 's az Isten' igéje, az ő küldöllei által, min
denült hirdettetik. Miért is a' zsidók az ö hitetlenségök miatt nem
menthetők. - Igya' köztünk létező hitetlenek sem menthetők ;
mivel az egyház mindenfelé szétküldösi a' maga apostolait, és hit
szönokait ; o' kikről itt mondatik, hogy: "Milly ékesek a' béke
séget hirdetőknek, -a? jókat hirdetöknek lábaik?. Senki sem po
naszolkodhatik tehát, míntha nemvolna neki lehetséges, hallani, és
hinni; de azon méltansajnálkozhatoi, hogy az igaz hitet olly sokan
el nem fogadják, vagy azt csak szájokkal vallják, kereszténytelen
éltökkel pedig megtagadjak.
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Evangellom. (Sz. lIIáté' 4, 18-22.)

Az idöben Jézus a' galileai tenger mellett járván,
látott két atyafit, Simont, a' ki Péternek hivatik, és ennek
testvérét Andrást, a' tengerbe hálót vetni; mivel halászok
veltak. És monda nekik: Kövessetek engem; és én titeket
emberek' halászaivá teszlek. Azok pedig tüstént elhagy
ván hálóikat, követék ötet. És onnan elébb menvén, láta
két más atyafit, Zebedeus' HéH Jakabot, és ennek testvérét
Jánost ~ a' hajóban, atyjokkal , Zebedeussal; kik hálóikat
kötözgetik vala: és hivá öket. Azok pedig azonnal ooa
hagyván hálóikat, és atyjokat, követék őtet,

"lifTt választa Krisstus mingyárt tanitúi hivatalánaT, elején néhá
nyat apostolokká ?

Hogy igy az apostoli hivatalra, mellyre őket csak a' Szent
lélek' küldetése tehette egészen alkalmasokká , már most előre

készittetnének , tanilásának hallgatása, és tetteinek, nevezetesen
az ö szent életmódjának szemlélete által.

,lIiért tett Krisztus szegény, egyilgyü halászokat apostolokká ?

Sz. Ambrus szerint ez azért történt, hogy az egész világ
megernerje, miszerint a' kereszténység' behosatása egyedül csak az
Istensek müve; és senki se mondhassa, mintha Krisztus a' világot
ravaszul rászedte volna: e' végre magának nagyon is eszes em
bereket szemelvén ki; vagy hogya' világot (gazdagokat választ
ván) penz, és gazdagság által hódilotla meg, és vonta magához;
vagy hogy (hatalmasokat hiván meg) az embereket hatalma által
késztette a' hit' elfogadására.

JIit lesz az: ,Én titeket emberek' halászaicá teszlek: ?

Annyit tesz: Én nektek kegyelmet adok hozzá, hogya' lel
keket megiérltsétek, és Istenhez vezessétek.

Lehetnek-e a' rilágiak is emberek' halászai?

Igenis; ha azokat, a' kik őket környezik, vagyalatluk van
nak, jóra iatik , őket a' szentségekkelí gyakoribb élésre. Isten'
igéjének hallgatására serkentik,' a' gonosz társaságtól elvonják,
hibáikért testvéri leg meghüntetik, 'stb, Sz. Ágoston azt mondja,
hogy n' házi gazdák iIlyképen püspöki foglalkozást végeznek.

il/illy tanulságok foglaltatnak még ez evangeliomban ?

A' következők: 1) Hogy az apostolok' példája szerlnt, a' kik
Krisztus' szavát tüstént követték, ne késsünk Istennek engedel-
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meskedni, ha nekünk jó gondolatot ád , vagy minket johb élet
módra hív; mivel az irás azt mondja: "M a, ha szavát halland
játok, meg ne keményítsétek sziveteket." (Zsolt. 94.) 2) Hog)'
az Isten' szavának követése végett, ha az ö országába meghív,
minden testi vágyat, és földi javak iránti hajlamot félre kell ten
nünk; sőt még szülőinket is el kell hagynunk, ha ök ebben min
ket akadályozni akarnának. Ezt kivánja Krisztus (Luk. 14, 26.),
midőn azoknak, a' kik hozzá jönni akarnak, parancsolja, hogy
atyjokat és anyjokat, feleségöltet és gyermekeiket gyülölj~k;
azaz: kevésbbé szeressek őket, mint Jézust; vagyís tanitásának
követéséhen semmi állal se hagyják magukat akadályoztatni. Ezért
mondja sz. Máténál is (10,37.): "A'ki atyját, vagy anyját inkább
szereti, mint engem, nem mélló hozzám:'

B u 7.d u Ia t. Dicsértessél mindörökké kegyes Jézus! ki ll'

tc irgalmasságod' szemeivel alikép tekintél a' szegény halassokra.
és öket a' magas apostoli méltóságra emelted; ki sem bölcseket.
sem hatalmasokat, sem gazdagokat, hanem azt a' mit a' világ bo
londségnak nézett, választollad ; hogya' világ' bölcseségét, és
hatalmát megszégyenitsed. Kérünk téged, tekints mi reánk is.
gyarló gyermekeidre, atyai szemekkel; hivj és buzdíts, sőt akkép
vonj magadhoz minket, hogya' világon semmi se tartóztasson
vissza tőled; hanem inkább, sz. András' példájára, a' te töled kiil
dött keresztet szivesen fogadjuk, és gondoljuk meg, hogy minda
zoknak, a' kik istenesen akarnak élni, üldözéseket kell szenved
niök. Ugyanazért mindenkor a' te keresztedben akarunk dicse
kedni, meIlyben van egész üdvünk, áldásunk és vigasztalásink.

XAVÉRI SZ. FERENCZ' ÜNNEPÉRE.

December' (Karácson' hava) 3-án.

Xavéri Ferencz, ld India' apostolának is neveztetik, 1506
han, Spanyolorszá;.;nak Xavier várában, Pampelona' közelében
született. Tizennyolcz éves korában a' párisi föiskolába ment:
hol sz. Ignáczczal megismerkedvén , magát egészen annak veze
tésére bizta, 's az általa alapított társaságba is belépett. Itt egészen
az örök igazsngok felöli komoly elmélkedéseknek adta magát, 's
a' keresztény önmegtagadás' müvét olly szílárd eItökélettséggel
kezdé meg, hogyezentul neki semmiféle lemondás, semminem ü
munka sem volt fölöttébb uehéz és fáradságos; és szivének csak
azon egy vágya volt e' földön, hogya' lelkek' üdvéért mindent
elszenvedjen, 's oz Isten' nagyoh!.l dícsöitésére mindazt megtegye.
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mire öt az isteni gondviselés hivandja. 1541-ik évhen mint térítö
kezdé meg pályáját; 's ez időtől fogva, egész életét merö fölál
dozások, önmegtagadások, és emberszerető cselekedetek' szaka
datlan sorának mondhatni. Az egyház őt indusok' apostolának
nevezé; mit ö számtalan népek és országok' megtéritése, minden
evangeliomi erényekben való tökéletessége, 's a' benne Iakoaö menv
nyei erőnek (melly állal nem csak hetegeket gyógyitott, hanem
négy halottat is föltámasztott,) tagadhatlan hizonyitv'ányai állni,
teljes mértékben meg is érdemlett. Ot az egész indiai népség
,Nagy atyának' nevezé; 's maguk a' nem-katholikusok is, kik
iránta a' hely' szinén nyomozásokat tettele, nem kételkedtele öt
Krisstus' méltö követének, uj Pálnak, az indusok' valódi aposto
lának nevezni. '8 valóban lehetnének-c ezeknél illőbh kifejezé
sek Kriszlus Urunk' egy olly szolgájának leirására , ki az indini
félsziget-, indiai szigettenger-, és japáni szigeteknek nem keve
sebb, mint 52 kisebb-nagyobb országaiban, a' keresztény hitet
nem csak elterjesztette, hanem azt olt uralkodóvá is tette , a' sz.
kereszt' jelét 3000 helyen Iölállitotta, 's a' sz. keresztségben sa
ját leezeivel száz meg száz ezer pogányt, és mohamedánt része
sített! l\'Ieghalt Sankhoan szigeten December' 2-án, 1552-bell.
Utolsó szavai ezek voltak: "Te benned biztam Uram ! 's örökké
meg nem szégyenülök..•

(Festetik sz. Ferencz jezsuita-ruhában, egy keresz 1-vagy Ieszüleüel
kezében, oldalánál egy indus gyermekkel.)

Mi s e k e z d e t: "Tanutételeidröl beszéltem a' királyok előtt,
és meg nem szégyenüllern ; a' te parancsolatidban gyönyörköd
lern, mert szeretem azokat." (Zsolt. 118.) "Dicsérjételi Istent
minden nemzetek, magasztaljátok öt minden népek; mert nagy
az öirgalmassága irántunk, és Jehovának hűsége megmarad örök
ké." (Zsolt 116.) Dicsöség áz Atyának, 'stb.

A' leeekét lásd sz. András apostol' napján (669. t.), az ewngeti
omot pedig Krisztus' mennybe-menetelének ünnepén (432.1.), azon sza
"aktól kesdce : "Elmenrén az egész nilágra" 'stb., egész addig: "és
meggyógyulnafi."

Ur Isten! ki India' népeit xavéri sz. Ferencz' predikálása
és csudatettei által egyházadba kebelezni akartad, engedd kegye
sen, hogya' Idnek dicső érdemeit tiszteljük, erényeinek példóit is
utánossuk. A' ol: Urunk Jézus Krlsztus nltal, 'slh.
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Oktatás a' hit' terjesztésél·öl.

.Ef me n v é n u egész világra, hirdessétek az evan
geliomot minden teremtménynek.' (Márk' 16, 15.)

Jézus' ezen parancsolatát, hogy elmenvén az egész világba,
evangeliomát minden teremtményeknek hirdessék, az apostolok
hiven teljesiteUék. Ök legnagyobb szerencséjeknek tartották,
embertársaiknak az Isten' országa felőli örvendetes izenetet hir
dethetni, és velök Jézus? nevét, mellyben egyedül üdvözülhetünk,
megismertetni. Ugyanazért nem is engedték magukat sem az uta
zás' nehézségei 's veszélyei, sem az ellenök forralt gyülölet, és
üldöztetések által visszatartóztatni , hogya' Krisztus' keresztéről
való tanítást elvigyék a' legtávolabb országokba. Sőt még a' rab
lánczok és bilincsek, 's még a' legkegyellenebb kínzások közt sem
szüntek meg, az Isten' Fiában helyezett hitet hirdetni. De az evan
geliomnak a' pogányok közötti hirdetésében tanusitott eme' buz
galom, az apostolokkal nem halt ki; sőt inkább mindenkor talál
koztak, mint ezt xaveri sz. Ferenczben is imént láttuk, a' katho
lika egyházban olly istenes férfiak, kik maguknak életök' fölada
tául tűzték ki, a' kereszténységnek a' hiletIen, 's tévelygö népek
közölti terjesztését. Ezeket missionariusok-, avagy téritőknek ne
vezzük; és könnyü belátni, milly érdemteljes az illyenek' hiva
tala: miután az nem egyébben áll, mint Jézus Krisztushozvezetni
azon lelkeket, mellyek különhen örökre elveszve leendetlek. A'
mint hogy bizonyosan minden valódi keresztény katholikus hőn

ohajt az illy érdemteljes jó-cselekedetben részt venni. De mint
hogy téritövé nem mindenki lehet, azért 1823-diki lUájus' 3-án
némelly jámbor férfiak Francziaországnak Lyon nevü városában,
xavéri sz. Ferencz' nevét viselő hltterjesztő-tarsulatot alakitottak ;
ígérvén, hogy egyesülve fognak a' hitetlenek' üdvéért imádkoz
ni, 's a' téritési törekedéseket, tehetségükhez képest pénzbeli ado
mányokkal is gyámolitni : hogy ez apostoli munkának érdemei
ben legalább ez által részesüljenek. VII. Pius pápa ezen társu
latot megerősíte, 's lUájus' Lj-kén 1823. költ iratában , tasjainak
következő bucsnkat engedell : 1) Teljes hucsütMéjus' 3-kán, a'
sz. kereszt' feltalálasanak ünnepén, mint ezen jámbor társulat'
alapitási évnapján: továbbá December' 3-án, xavéri sz. Ferencs',
mint védszentjök' ünnepén; és minden hónapban egyszer: ha
ugyan lagjai, a' hagyott napi imádságokat hiven elvégzik. E' hu
csuk' elnyerésére a' szentségck' mélló fölvélele ssükségképen
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megkivántatik. Ezzel össze kell még kötni valamelly templomnak
azon esélbéli meglátogatását , hogy ott az egyház' javáért, és a'
hit' terjesztéseért imádkozzanak. 2) Száz napi bucsút, valahány
szor valaki a' társulati imádságokat legalább is bünbánó szivvel
elvégzi, a' téritések' (missiók) gyámolilására alamisnát nyujt,
vagy ti' szeretet-, és irgalmasságnak más cselekedetét gyakorol
ja. .l\'Iindezen bucsuk XII. Leo, VIII. Pius, és XVI. Gergely pá
pák állal is megerősiltcttek.

A' hitnek a' pogányok közti terjesztésére alakított eme' társu
lat' tagjai mindennap egy ,Miatyánk-'ot, és ,Üdvözlet'-et imádkoz
nak, e' verssel : "Imádkozzál érettünk xavéri sz. Ferencz! hogy
méltók lehessünk Krisztus' igéretére ;" 's e' mellett minden héten
legalább is egy krajczárt nyujtanak alamizsnakép a' missiók' föl
segélésére.

Vajha mindig több-több keresztény vétetné föl magát e'
társulatba, vagy akár más, hasonló czélra, habár nem is e' név
alatt létező társulalokba (minők például, a' Leopoldina nevet viselő
intézet' gyámolilására, Bécsben fölállitolt intézet, melly az ameri
kai missiokat segiti ; tovább: a' Jézus' sz. gyermekségéről neve
zelt társulat, a' közép-ufríkai missiokat gyámolitó egylet, 'stb.) :
hogy igy ők is járulnának valamivel, a' keresztény kath. hitet a'
pogányok közott terjesztők' ájtatos müvéhez , és részesülnének
annak érdemeiben; 's ezzel segitenék a' pogányokat ama' legna
gyobb szerencsére , melly csak létezhetik , tudniIlik az igaz, és
egyed ül üdvözitö, apostoli hitnek, mellyet Krisztus tanított, a'
sz. apostolok hirdettek, 's az Isten- és örök üdvösségnek válasz
tott gyermekei mindenkorhitlek és tartouák, birására ! Mert csak
egy az Ur, egy fl' hit, és egy a' keresztség! Csak egy kereszt
ség szabadit meg a' büntől , nem kettő , csak egy hit vezet az
üdvösségre, nem kellő. Egy Ur, és Isten a' mi áldásunk, és üd
vüsségünk , nem két Isten. Imádkozzunk tehát szünetlenül, és
nyujtsunk erőnkhez képest alamisnát a' téritések' gyámolitásárn ;
hogy Krisztus' igaz egyházánIlk tagjai mindinkább szaporodjanak,
's az örök üdvösségben ~ mellyet nekünk az Istennek megteste
sült fia, kinszenvedése és halála által szerzett, mindig többen ré
szesüljenek.

OKTATAs SZ. l\IIKLÓS PÜSPÖK' ÜNNEPÉRE.

De c e lD be r' (Karécson" hava) 6-án.

Istennek nagy sz olgája lUiIdós, ki erén yeinek fénye, 'il csu
datelleinek nogy száma által oz egész világon hires I~n, Lyciának
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Patara nevü városában piIlanlá meg elöszőr a' napvilágot; 's va
lamint hosszas ideig magtalan szülőinek imája, '9 jámborsága adá
nak neki életet: ugy az imádság, jámborság és erénybuzgalom
tevék csaknem egész élete' foglalatossagat. Már bölcsőjében meg
tartóztatá magát minden Szerdán, és Pénteken alkonyatig, az a
nyatejtöl; és szukása lőn ezentul , egész élelén ál, e' napokon
böjtölni. Szülőinek kora halála őt nagy birtok' örökösévé tette :
de ő azt a' szegények, nevezelesen ollyanok közt, kik szégyen
lettek koldulni, önkény! szétoszlotta. Jeles keresztényi jótékony
ságának egyik példáját a' következő eseményben látjuk: Egr
elszegényedett nemes férfinak három fölserdült leánya volt, kiket
ö szegénysége miatt férjhez nem adhatván , a' fajtalan életne k
akart átengedni. A' mint ezt l\Iiklós meghallotta, éjjel az ablakon
át annyi pénzt dobott be az ember' házába, mennyi egy leány'
kíhazasitusára szükséges voll. Ez! ö másodszor és harmadszor is
ismétlé : 's a' három ssüz , három erényes férj' nejévé lőn. Illy
magasztes erényesség' fénye méltó volt, gyertyatartéba helyez
tetni: mi csudálatosan meg is történt, Isten' sugallata által a' my
rai megürült püspöki széket az vala elnyerendő, ki a' következő

nap' reggelén első fogna a' templomba jönni. Ez Miklós vata. 'S
igy püspöknek szenteltetett föl. E' magas állás, mellyet ö egye
dül az Istennek nyilvanitolt akaratja iránti hódolatból vállala fö!.
csak arra szolgált, hogy öt még alázalosabbá, jótékonyabbá, ':-:
minden erényekben tökéletesebbé tegye. Erényei, 's csudatettei
állal inkabb () diszesité méltöságat , minthogy ö fényt nyert volna
töle. Számlalan csudatelleinél fogva .csudatévő Iérfiuvnak nevez
teteti. l\Iinda' mellett héketürésének megkisértése végett ugy
rendelé Isten, hogya' hitért súlyos üldöstetésl, számkivettetést.
rabbiIincset és tömlöczöt kelle mindaddig szenvednie; valamig csak
az egyház, Konstantin császár által, a' békét meg nem nyerte.
~Io9t uj hévvellámadá meg a' hálványozást , és az imént kelet
kezett ariánusi eretnekséget; mel/ynck kárhoztatása végett, agg
létére is elment a' nicaeai zsinatra. Innen visszatérve. halálát
közeliteni érzé, 's a' 30-ik zsoltárt imádkozva, mikor e' szavak
hoz ért: "Kezeidbe ajánlom lelkemet !" lelke fölment az égbe
(352-ik évben). Sz. teste később Apuliába, Bariba vitetett, és az
annál törlént sok csudák miatt nagy tiszteleiben tartatott.

Sz, Miklóst mindég mint püspököt feslik; és pedig horgonynyal (mint
a' hajósok' védszentjét , kik közül némellyeket egykor csudálatosan meg
menleU); egy könyvön, vagy pedig kezében három kenyeret tartva (mivel
a' myrai éhség' idején egy szicilial kereskedönek álmában megjelenvén,
annak parancsolá, hogy szállitson gabonát Myrába); három gyermeket hor-
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dozva egy kereszlelő edényben (lilivel egykor egy szegény nö' három
gyermekét menté meg); vagy három tekével, mint jótékonysága' jeleivel.

M i S e k e z d e t: ~~Békegég~ szövetségét kötvén vele, öt fő
pappá tette; hogya' papi méllóság nála maradjon örökké. 
Emlékezzél meg Ur Isten Dávidról, és az ö folytonos szelídségé
ről (szenvedéseinek eltürésében)" (Zsolt. 131.). Dicsöség az
Atyának, 'stb.

:\z egrház' kÖllyörgé!'!(·.

Ur Isten! a' ki sz. MiklósL számtalan csudatettekkel megdicső
itéd, kérünk téged, add, hogy érdemei, és esedezései által a' po
kol' tüzétől megmenekülhessünk. A' mi Urunk Jézus Krisztus
által, 'stb.

Leezke. (87... Pálnak Zsidókhoz irt leoel, 13, í-li.)

Atyámfiai! emlékezzetek meg a' ti elöljáróilokról, n' kik nek
tek az Istennek igéjét hirdették; kiknek társalkodásuk" állhalatos
végét tekintvén, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus, a' ki tegnap,
és ma, ugyanaz mindörökké. Ne hagyjátok magatokat különféle
és idegen tudományok által ide 's tova ragadtatni; mert legjobb
a' kegyelem' tanitása által erösíuetni szivünknek, nem pedig ele
delekkel : mellyek mit sem használtak azoknak, a' kik a' sserínt

éltek. Vagyon oltárunk, mellyröl nem szabad enniek a' sátor t
szolgálóknak (a' zsidóknak); mivel a' melly állatok' vére a' fő

pap által a' bünért a' szentek' szentébe vitetik, nsok' teste (o'
:,sidók állal meg nem emésztee,) a' táboron kivül égettelik meg.
Ugyanazérl Jézus ís, hogy tulajdon vérével szentelné meg a' né
pet, a' kapus kivül szenvedett, Menjünk ki azért hozzá, a' tábo
ron kivül, az ö gyalázatát hordozván: mert nincs itt maradandó
városunk; hanem a' jövendőt keressük. Ö általa mutassuk bo te
hát Istennek szüntelen a' dicsőítés' áldozatát, tudnillik az ö nevé
röl vallást tevő ajaklnk' gyümölcsét. A' jöltévőségről pedig, és
adakozásról meg ne felejtkezzetek ; mivel.az illy áldozatok ked
vesek lsten előtt. Engedelmeskedjetek előljaróítoknak, és marad
jatok meg az ir.1nluki alavettetésben: mivel ök őrködnek fölöt
telek, mintegy számot adandóli 8~ ti lelkeltekről.
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~I a g y a r á z a t. Itt az apostol arra int bennünket, hogy
emlékezzünk meg a' hitben őselnkről , 's öket amaz erős hitben,
és más erényekben, mellyek által az égben olly nagy dicsőséget
nyertek, utánozzuk ; és ne hagyjuk magunkat istentelen emberek'
uj tanai által elcsábiUatni; mivel Krisztus az ö tulajdonségaiban
és tanitásában mindig ugyanaz: miért is a' keresztényeknek szin
te mindig ugyanazon régi tanitáshoz, mellyet az apostoloktól vet
tek, kell ragaszkodniok, és a' szerint élniök. }Iondja tovább sz.
Pál (mivel ő a' zsidókat különösen arra kivánta oktatni, hogy öket
az ó-törvény nem kötelezi többé: mint ezt a' hamis tanítök rájok
akarák erötetni), hogy többé Mózes', étkekről szóló törvényeinek
megtartása nem használ semmit; mivel nem az étel, hanem a' lte
gyelern állni, vagyis átalában a' kereszténység, nevezetesen pe
dig az Oltári-szentség' éldelete által erősödik fi' sziv; azaz: igazul,
és szenteltetik meg. Ebben áJI a' kereszténységnek a' zsidó tör
vény fölöUi legnagyobb előnye, hogy az utóbbi szerint, az áldo
zatra szánt állatok' vére, ha engesztelő áldozatra valának szánva,
a' táborban ugyan, később pedig a' templomban áldoztaték föl:
de hűsuk azon kivül égettetett el, és a' papoknak nem volt szabad
azt megizlelni. Krisztus pedig nem csak a' városon kivül áldozta
magát föl, hanem e' fölött minden hiveinek tulajdon testét is ele
delül adja. - E' szavakat még illy értelemben is vehetni: A' zsi
dóknak semmit sem volt szabad, az áldozatra szánt állatok' ama'
húsából enni, melly a' táboron, vagy városon kivül égettetett el:
igy nektek sem lesz szabad a' mí , hasonlóképen városon kivül
hemutatolt áldozatunkban (meJly áldozat, és eledel egyszersmind)
részesülnötök, ha a' zsidó szekasoknak hódoItok. Ha Kriszlus' ré
szesei kivántok lenni, ugy el kell hagynotok a' tábort (azaz: n'
zsidóságot), és szükség magntokat vele tisztátalanokul tekintetni,
és gyalázatját viselni. De azért ha szenvednünk kell is, ez mégis
nem fog sokáig tartani: mivel itt alant csak jövevények vagyunk :
a' mi hazánk mennyekben van. Különben is a' szenvedések nagy
hasznunkra válnak. A' jelen élet ugyanis azért van annyira meg
töltve bajok- és nyomorusággal, hogya' durvább természetű em
berek is, kik egészen a' mulandó javakhoz tapadnak, meglöröd
jenek, a' világ és földiek iránti kedvöket elveszitsék, fussanak a'
gyönyöröktől, a' rnulandö javak iránti szeretettel folhagyjanak.
's keressék inkább a' mennyek' szeretetét, és készitsék elő magukat
a' jövendő ítéletre. Minthogy olly sokan szolgűlnuk a' testnek,
és az ideigleni javak' zsarnoltsága alnlt, annak bilincseiben élnek:
ennél fogva Isten ki akarja belőlök ezen hajlandúságot n' szeren
csétlenségek nItaI irtani; 's e' végre temérdek vcszödségcl, szo-
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morusagot, gondot, küzdelmet és veszedelmet, a' testi fájdalmak'
egész seregét, és sok más bajokat küld rájok: hogy eme' rosszak
állal megijesztetve, hozzá forduljanak, és igyekezzenek az örök
kétartó békéséget elnyerni. A' szenvedések mintegyekéje a' lé
leknek, mellyel ennek földje fölszaggattatik, hogy oz Isten' igéjé
nek, 's erény' magvainak befogadására alkalmassá váljék. Olly
orvosság gyanánt kell azokat nésní, melly által Isten meg akarja
lelkünket gyógyitani és szabaditni l Ugyanazért 8' ssomorusagok
közt sem vonja el ö tőlünk a' maga segedelmét; 's csak addig
hagy szenvedni, a' meddig ezt ránk nézve hasznosnak, vagy épen
szükségesnek látja. Ha pedig az Isten a' jámborok- és igazakra is
bocsát szenvedéseket , ez főképen azért történik, hogy ez által
erényességők bebizonyuljon, embertársaik az ö béketürésök álta]
épüljenek, 'stb.; és hogy az Urnak kegyelme, - melly őket ugy
megerősíti, miszerint fájdalmaikat és minden szerencsétlenségeíket
zugolödás nélkül tudják viselni, hitöket a' végetlen jóságu Isten
ben megtartják, 's a' jóban, vagyis az ö parancsolatainak betöl
tésében állhatatosan megmaradnak, - méginkább megdicsőittes
sék, l\1utassuk be tehát Istennek mindenkor a'dicsőités' áldozatát;
megismervén, hogy Krisztus az Üdvözítő. De hogy ez áldozat
Isten elött kedves legyen, azt az irgalmasság' cselekedeteivel
szükség támogatnunk. E' mellett tartozunk előljáróink , és lelki
pásztoraink iránt hű engedelmességet tanusitani; 's ezzel köszönni
meg a' szorgalmat, és felőlünki gondoskodást, valamint ama' szá
madást is, mellyet egykor az Istennek adniok kell rólunk.

Evangetiom. (S». Jláté' 25, 14-23.)

Az időben Jézus az ő tanitványinak a' következő pél
dabeszédet mondta: Egy ember messze utazván, elöhivta
szolgáit, és javait azoknak átadta. 'S egyiknek öt lalento
mot adott, a' másiknak pedig kettőt, másnak pedig egyet,
mindenkinek a' maga tehetségélrez képest, és tüstént ut
nak indult. Elmenvén pedig, a' ki üt tálentomot kapott, ke
reskedék velök, és más ötöt nyert, Hasonlóképen az is,
a: ki kettűt kapott, más kettőt nyert. A' ki pedig egyet
kupntt, elmenvén, chista a' Iöldbo , 's elrejté ura' pénzét.
Sok idii mulva pedig' megjött ama' szolgák' ma, és számol
vete vélük. :S előaltvan az, (I' ki üt talenLomot 1\(IJ10tl ya
la. nuis iiL talentumot tuutatu he, mnnrlvrin : Uram! öt 1(1-
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lentomol adtál nekem által; ime azokon íülül még' más öt
talentomot nyertem. Felele neki ura. Él,i jó és hiv szol
ga! minthogy al kevésben hiv voltál ~ sokat bízok rád:
menj be a' te uradnak örömébe. Elölépe pedig az is, a' ki
két tálentomot kapott vala, és monda: Uram! kél. talentu
mot adtál nekem állal; ime velök más kettőt nyertem. Fe
lele neki ura: Élj jó és hiv szolga! minthogy al kevésben
hiv voltál, sokat bizok rád: menj be a' te uradnak örö
mébe.

Ki a~OI~ messze elutazott ember !'

Krisztus l a' mi Megváltónk; ki fölment mennyekbe, 's az
idők' végezeté vel, ugy szinte halálunk' óráj6n ujolag eljön.

Mit kell a' talentomok alatt érteni?

Egy talentom tulajdonképen 4000 tallérnyi pénz-ósszeget
~ön; itt azonban a' talentomok alatt Istennek adományai értetnek;
meJlyek háromfélék. Első osztályban a' t e r mé s z e t i adomá
nyok vannak; mínő például, az átható ész, éles elme, szerenesés
emlékező-tehetség, tudomány, és ügyesség, ugy szinte az egészség.
testi erő és szépség. Második osztályba az isteni k e g y e I em"
adományai tartoznak: a" benső sugallatok és fölvilágositások, a'
hit, remény, szeretet, és más erények. A' harmadik osztálya' csu
datevési hatalmat, az apostoli hivatalt, pásztorkodási tisztet, n'
szellemek' megkülönböztetését, jövendölési tehetséget, a' gyógyítás
és különféle nyelvek' adományát 'stb., foglalja magában.

Mit jelent az, a' mi mondatik : hogy egyiknek (it talentomot ado/l,
,," má$iknak kettűt, a' harmadiknak pedig egyet?

Ez azt jelenti, hogy Isten az ő korlátlan hatalmánál fogva,
's mint minden teremtményeinek legfőbb ura, küJönfélekép osztja
kegyelmeit; egyiknek sokat ád, másiknak kevesebbet. A' ki so
kat kap, el ne hizza magát; 's a' ki kevéssel bir, el ne csügged
jen: hanem azzal, a' mitkapott, kiki szorgalmatosan sáfárkódván.
munkálkodjék t e h e t s é g e s z c r i n t, Istennek tiszteletére, saját
es felebaráljainak üdvére. ·Az Isten nem kiván többet; jóllehet
a~tóJ, a' ki többel kapott, természetesen többet is kiván, mint allól,
a ki kevesebbet nyert.

Ki értetik as alatt. hi a:. öl talentommal iitöl, '« a:; alatt, ld u'
Itet talentom mal más hettl}t nyert !'

Mimlketlö alatt azok értetnek, kik az Istentől nyert adomá
nyokkal szorgalmnsan munkalkodtak. Mindketten hasonló dicsé-
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retet érdemeltek, 's a' cselédes ember mindkeltőt egyforma öröm
mel fogadta, és öket szorgalmukhoz képest jutalmazta. Az Isten
tudnillik nem szolgálatunk' nagyságát méri; hanem kegyes szeme
jó akaratunkat, engedelmességünket, szorgalmunkat és igyekeze
tünket tekinti.

Kit kell ama' szolga alatt érteni, ki ura' pénzét a' földben elásta?

E' szolga azon embereket példázza, kik az isteni malasztot
épen nem használják; azt tehát, mint az apostol (II. Korinth. 6,1.)
mondja, hiában kapták: 's ugyanazért, mint eme' rest szolga, a'
ssámadás' napján az ez életben birt adományoktól igmegfosztatva,
a' külsö setétségre fognak vettetni, a' hol sírás és fogak' csikor
gatása fog lenni.

,Minthogy a' kevésben hit) voltál.'

Isten a' jelen életben kiosztott kegyeit valami kevésnek ne
vezi. A' mint hogy valóban csekélyek is azok, össsehasonllüatván
azzal, mit hü szolgáinak az égben fog adni. Kiket azonban ő már
e' földön is gazdagon megjutalmaz: mert ha ök a' nyert első ke
gyelmeit kellőleg használják, azoknál még nagyobbakat ád nékik.
Azért mondja Jézus, hogy: annyi fog nekik adatni, miszerint bő
ségben legyenek.

B u z d u l a t. Ur Isten I a' legalázatosabb szivvel köszönetet
mondok neked a' tőled vett adományokért. De oh! ha csak a' te
nagy irgalmasságodat nem gyakorlod irányomban, félek, nehogy
velem is az történjék, mi ama' rest szolgával; mert hányszor el
ástam a' te talentomodat, a' helyett, hogy azt a' te dicsőségedre,
saját és embertársaim' lelki üdvére használtam volna! Oh engedd,
hogy jövöre szorgalmas és hü szolga legyek; hogy egykor a'
számadás' napján, nekem is azt mondhassad : Elj jó és hiv szolgám!
minthogy a' kevésben hiv voltál, sokat bizok rád; menj be a' te
uradnak örömébe. Amen.

OKTATÁS A' BOLD. SZÜZ' FOGANTATÁSÁNAK ÜNNE
PÉRE.

D e c e m b e r' (Karácson' hava) 8-kán.

lIa, és a' következő nyolczadon át, a' kath. egyház különös
ünnepélylyel öli a' boldogs. szüz Mária' fogantatását, ki öröklől
fogva volt a' mennyei Atya' leányául , a' Szentlélek' jegyeséül,
az Isten' fiának anyjául, 's az angyalok' és emberek' királynéjául
kiválasztva. A' boldogs. Szüznek illy fönséges előnyei azon jámbor

44
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hitre adának okot, hogy ö s z e p l ö t e l e n ü l, vagyis az ereden
dő bün' szennye nélkül fogantatott légyen. Fölhozatik ezen hit'
gyámolitására , mi az Énekek' énekében a' menyasszonyról , ki
alatt :l\1áriát kell érteni, mondatik: hogy ö tiszta, mint a' nap
(6, 9.); és hogy legkisebb szenny sincs benne (4, 7.). Origene~
ezt azzal bizonyilja, mivel mint mondja, a' ,malaszttal teljes' sz6
u' sz.-irásban senki más, hanem csak l\'Iária felől hesználtatik; a'
honnan következik, miszerint ö Istentől al szeplötelen fogantatás'
rendkivüli kegyelmét nyerte, 1) Sz. Ambrus Máriát a' bünnek min
den szennyétől tisztának állítja, 'stb. Ezen hit tehát épen nem uj,
mint ezt némelJyek mondják ; de hitágazaUá még nem vált: ám
bátor megjegyzendő, hugy az ellenkesöt tanítani, vagyis állitani,
hogy l\'Iária erede~ltlÓ bünben fogantatolt , meg van az egyház'
fejétől tiltva. tnnen a' bold. Szüz' szeplőtelen fogantatásának ün
nepe kö~önségesen csak a' .fogantatás' ünnepének' neveztetik.

A' boldogságo s Szüzct és Istennek anyját, Máriát, ábrázoló képek
közül csak azt emlitjük, mellyen bő palásttal festelik (melly alá, mint a'
szeretet' palástja alá ö l mint legmagasabb közbenjáróné, a' hivőkel befo
gadja); és azt, melly öt a' gyermek Jézussal, fénysugárzó naptól környe
zctten, fején 12 csillagból fűzött koronával, kezében arany királyi-pálczá
val, 's lábainál a' föld-gömbön álló holddal ahruzolja, melly körül a' kig-yó
(szájában almával) tekerődzik, A' boldogságos Szüznek ezen képét (Tit
kos jelent. J2. f. utun), az egyliázra is alkalmazták ; mint rnelly Jézus'
menyasszonya (ezért koronával), 's az örök igazsfígban (napban), minden
változékonyon (holdon) fülül emelkedve, a' vihígot (Iöldgörnbet) kormá
nyozza (királyi-púlczával); 's melly tartója a' testté lett Igének, ki a' világot
rabjáva tell kigyót összezuzta,

A' m i s e k e z cl e l ben az egyház Sedulius után énekli;
"Szent anya! légy üdvöz, ki nekünk szűléd a' királyt, ld orszá
gol mennyben, 's a' földön örökkön örökké." - ,,[{edves ének zeng
föl szivemböl; én a' királynak szentelem énekemet." (Zsolt. 44.)
Dicsöség az At~'ának~ 'stb.

Kérünk léged Fr Isten ! [Idd a' te szolgáidnak mennyei ke
gyelmed' njáudékát ; hogy kiknek a' boldogságos Szüz" szülése
az üdvösség' kezdelévé Iclt, foganlfli:ís:ínflk kivanntos ünnepélye
bélirjeket ürl'gbilsc. X mi Urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

J) Ori;;. HOlllil. ,: ill I.ur,
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Leezke, (Példabeszédek' könyv. 8, 22-35.)

Az Ur Isten birt engem az ő utjainak elején, mielőtt valamit

teremtett volna kezdetben. Öröktől fogva rendeltettem, és régtől
fogva, míelőu n' föld lenne. Nem voltak még a' világ' mélyei, 's

én már fogantattam ; mielőtt a' vizek előtörnének , tuielőtt a' he

gyek' iszonyu sulyja megállapodnék , míelőtt a' halmok alakulá

nak, én születtem. Még nem teremtette vala Isten a' földet, sem

n' folyóvizeket, és a' föld' kerekségének sarkait. l\Iidőn az ege

ket kész iti vala, jelen voltam; midőn határozott törvényeket adott,

és köröket jelelt ki a' világ' mélyeinek , jelen voltam. l\Iikor a'
légkört megerősíté odafent , és a' vizfőket mérlegelte; mikor a'

tenger' határait kimérte, 's törvényt szabott a' vizeknek, hogy

partjaikon át ne törnének; mikor a' föld' alapjait lerakta: vele

voltam, mindeneket rendezvén. És gyönyörködém benne napon
kint, játszódván előtte, 's játszván a' földön minden időben. '8 az

én gyönyörüségem, társalkodul az emberekkel, IUost tehát fiaim!

hallgassatok engem: boldogok, a' kik az én utjaimat megőrzik.

Figyelmezzetek az oktatásra: és legyetek bölcsek, és azt el ne

vessétek l Boldog az ember, a' ki rám hallgat; 's a' ki vigyáz min
den nap ajtaimnál, és rám várakozik ajtóm' küszöbénél, A' ki en

gem meglel, az életet talál, és üdvösséget nyer az Istentől.

M a g y a r á z a t é s a I k a l m a z á s. E' leczke ugyan köz
vetlenül az isteni, és nem-teremtett bölcseségnek, vagyis az isteni
Igének magasztalása, melly mindenkor és mindenek előtt Istennél
vala, és az Istenben; melly által mindenek lettek, rendezteltek
és föntartatnak; melly örül a' maga müveinek, és azokat szereti :
nevezetesen az embereket, Itiket az irántal szeretet-, tisztelet- és
követésre serkentvén , nekik ezért ideiglen i 's örök holdogségot
igér. l\lindazonáUal e' leczkének legnagyobb részét a' bold. 8züz
ről is érthetni; mivel ő róla valósággal elmondhatni, hogy Ő, mint
minden tiszta teremtmények' legszentebh- és legjelesbike, az Is
ten' szivében a' legelső helyre lőn méltatva. Ez okuál fogva az
egyház a' bölcs Sirák' fiának ama' szavait is (2-1, 5.) rá alknl
máztatja : IIÉn a' JUagasságbelinek szájaból szármnztam, minden
teremtmények előtt születve-" l\Iivel ő (mint Richardus mondja),
valamennyi közölt legérdemteljesebb : mert senki sem kapla n'
tisztasag-, szentség-, és minden raás természctlülülli ndomnnyok-

'H.~
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nak azon teljes mértékét, mellyet Őj 's az isteni jóság' csudái egy
teremtményen sem láthatók annyira, mint rajta: miért is őméltán
neveztetik a' Szent-Háromság' örömének. Csudáld te is ajtatos
lélek! a' teremtésnek ezen első-szülöttjét, és örvendj henne. De
ezzel ne elégedjél meg; hanem halljad, mít Mária mond neked e'
leczkéhen: "Most tehát," ugymond , "fiaim! hallgassatok engem:
boldogok, a' kik az én utjaimat megőrzik." Mert valamint én az
erény' és tökéletesség' utjain állhatatosan előrehaladtam, '9 az Is
ten' nagy kegyelmeiben nem hiában részesültem ,- hanem azokkal
szünet nélkül együUmunkálva, üdvömet elnyertem : ugy kell ti
nektek is az én nyomdokaimat követnetek , ha igaz gyermekeim,
és boldogok akartok lenni. Halljátok ez oktatást, és azt el ne ves
sétek. Boldogok! a' kik szayaimra hallgatnak, és gyermeki bi
zalommal keresnek engem. Ok bennem vigasztaló anyjokra talál
nak, és közbenjárásom által itt ugyan a' k e g y e l em' életét,
amott pedig az örök dicsőséget fogják elnyerni.

Evangelíom. (Sz. Máté' 1, 1-16.)

Jézus Krisztusnak, ki Dávidnak, Ábrahám' fiának fia,
nemzedéksora : Ábrahám nemzé lzsákot; Izsák pedig
nemzé Jákobot; Jákoh pedig nemzé Judát, és ennek aty
jafiait. Juda pedig nemzé Farest, és Zárát Thámártól ; Fá
res pedig' nemzé Eszromot; Eszrom pedig nemzé Árámot.
Árám pedig nemzé Aminadábot ; Aminadáb pedig nemzé
Násszont; Násszon pedig nemzé Szalmont. Szalmon pedig
nemzé Bózt Rákhábtól; Bóz pedig nemzé Óbedet Ruttól:
Óbed pedig nemzé Jesszét ; Jessze pedig nemzé Dávid ki
rályt. Dávid király pedig nemzé Salomont, attól, ki előbb

Uriás' felesége vala. Salomon pedig nemzé Roboámot ~
Roboám pedig nemzé Abiát; Abia pedig nemzé Aszát:
Asza pedig nemzé Josafátot; Josafál "pedig nemzé Jórá
mot; Jórám pedig nemzé Oziást. Oziás pedig nemzé Joa
thámot. Joathám pedig nemzé Akházt; Ákház pedig nemzé
Ezekhiást; Ezekhiás pedig nemzé Manasszest; Manasszes
pedig nemzé Ámont; Ámon pedig nemzé Josiást. Josiás
pedig nemzé Jekoniást, és ennek atyjafiait, a' Babylonlába
történt átköltözés' idejében. És a' Babyloniéba való átköl
tözés 1IIún Jekoniás nemzé Szalatielt, Szalatiel pedig nem-
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zé Zorobábelt; Zorobábel pedig nemzé Abiudot; Abiud
pedig nemzé Eliákimot. Eliákim pedig nemzé Ázort;
Ázor pedig nemzé Szádokot; Szádok pedig nemzé Áki
mot; Ákim pedig nemzé Eliudot. Eliud pedig nemzé
Eleazárt; Eleazár pedig nemzé Máthánt ; Máthán pedig
nemzé Jákobot. Jákob pedig nemzé Józsefet, férjét Má
riának, a' kitől születék Jézus, ki Krisztusnak neveztetik.

Jliért kezdi sz. Máté a' maga er:angeliomát Krisztusnak test sze
rinti születésével?

Ö ezzel azon eretnekeket akarta megczáfolni, a' kik tagad
ták, hogy Krisztus valóságos ember volt: azért számlálja elő sor
ban Krisztus urunk' őseit, a' kiktöl Ö, emberi természeténél fogva
származék.

J/iért teszi sz. J/áté Dávidot és Abrahámot Krisztus' minden ösei
"ek elejébe?

~Iivel ezek Krlsztus' fő törzsatyái valának; nevezetesen Áb
rahám azon népnek, Dávid pedig azon nemzetségnek törzsatyja,
mel1yböl Krisstusnak születnie kellett; és mivel Isten a' Messiást,
azaz: Krisztust, nekik olly határozotlan és sokféleképen megigér
te. Hogy Dávid Ábrahám előtt emIittetik, annak a' sz. atyák kö
vetkező okait adják: 1) Mivel Dávidnak adatolt a' Messiásróli
utolsó és legfönségesebb igéret. 2) }Iivel Dávid olly sok tekin
tetben előképe volt Krisztusnak, nevezetesen a' Góliáthon nyert
gyözedelemben; mi Krisztusnak az ördög fölött kivivott diadal
mát előképezte.

J/iért necestetnek Krisztus' nemzedéksorában még bünös nök is?

1) ~Iivel Kriszlus, ki a' bűnösök iránti szeretetből jött a'
világra, bünös nőktől is akarta származását venni: hogya' hünö
soknek is reményt nyújtson az üdvösséghez, és mindnyájunk' hü
neit eltörülje. Ne vessünk meg tehát semmi hünöst ; mivel Isten
sem vet meg egyet is, csak megtérjen. 2) Arra kivánt vele ta
nitani minket Krisztus, hogy szülőink és rokonaink' bünei miatt,
ha azokban részt nem vettünk, nincs okunk, magunkat szégyenel
nünk, de még kevésbbé azoknak alacsony sorsuk miatt; és hogy
a' valódi nemességet tulajdon erényeink, nem pedig az ősök' eré
nyei 's hőstettei állal kell bebizonyitnunk.

J/iért hagyatott ki Jórám és Oziús közt e' három király: Okoziás,
Joás és Amaziús?

Hihetőleg azért, mivel e' három Ákhábtól származott, o' kit
Isten azzal fenyegetett (III. Kir. 21, 21.), hogy utódait kiirtand-



ja: mi Jehu által meg is történt. (IV. Kir. 10, 30.; 15, 12.) Mi
ért is az evangelisták ugy veszik a' dolgot, mintha e' három király
nem is élt volna.

1Jfiért hozatik le Krisztus' nemzedéksora Józse/től, nem pedig
IJIáriától?

Máté itt a' zsidó szokáshoz alkalmazta magát, mellynél fog
va a' fogadott fiúk gyámatyjok' nevét 'stb. vették föl. Ámbátor
azonban ilt lírisztus' nemzedéksora csak gyámatyja után hozatik
le, abból mégis :lHária' nemzetségét is szinte kiismerhetni: mivel
Mária birtokot öröklő leány, azaz: ollyan volt, ki fiak' hiányában
atyjának örökösévé lett, és mint illyennek nem volt szabad, nem
zetségén kivül férjhez menni. (IV. Móz. 36, 6.) Neki is ugyan
azon nemzetségből kellett tehát lennie, mellyböl József volt, azaz:
Dávid' nemzetségéböl. Lukács azonban Mária' öseít is elősorolta

Ádámtól lIéliig, azaz: Joakhimig, Mária' atyjáig (Luk. 3.).

nu z d u l a t lUá r i á h o z. Oh legtisztább, és szeplötelenehb
szüz! milly szép, és tökéletes vagy. Te rajtad legkisebb makula
sem találtatik. l\1il1y boldog vagy, Istennek áldott anyja! hogy
azonnal Istennek kezdettél élni, inihelyt életed elkezdödött; ellen
ben milly nyomorultak vagyunk mí , kik rendszerint akkor kez
dünk csak Istennek élni, mikor már a' halálhoz közelitünk l Szo
morkodunk rajta, hogy akaratunk ellen bünben fogantattunk és
ssülettünk : 's azt semmibe sem veszszük, hogya' bűnben szán
dékosan élünk, és meghalunk benne! Oh legtisztább és legbol
dogabb Istenanya! miután fogantatásom nem vala szeplötelen,
mint a' tied: esedezzél érettem Istennél, és kérd számomra kegyel
mét, hogy legalábh életem legyen olly tiszta, mint a' tied volt; 's
míutan az eredendő bünnek részese lettem, tarts meg [IZ Istennek
malasstjahan, mellyel a' cselekedeli hunöket elkerülhassem. Vidd
végbe közbenjáró esedezéseddel, hogya' hün által elvesztett ár
tallanságot a' bűnbánat által ujolag visszanyerjem , 's halálomkor
sz. fiad azt mondhassa lelkemnek: ,Egészen szép vagy kedvesem I
és nincs makula benned.'

OKTATÁS SZ. TAMÁS APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

December' (Karácson' hava) 21-kén.

Tamás, vagy más névvel Didymus, azaz: iker, Galileából
való, foglalkozására nézve pedig halász voll. Valljon Krisztus ál
tal hivatotl-e meg ö is, vagy pedig önkényt lett tanilványává, azt
az evangéliom nem mondja; hanem azt igen is, hogy Kriszlus
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öt apostolai közé fölvette: mi jamborsaga-, tanulékonysága-, ég
Krisztus iránti buzgalmának. nagy volta felöl tesz bizonyságot.
'p ezt el~g~ndGképen is tanusitotta, midőn a'többi tanitványok Krisz
f\nst a' Judeába való menettöi, hol halál várakozék rá, vissza akar
ván tartóztatni, Krísatus pedig azon szándékában, hogy odamegy,
ilIhatatosan megmaradván, lelkesen fölkiálta: ,l\JIenjiink tehát miis,
éi! haljunk meg vele.' (János' 11, 16.) Krisztus' feltámadásakor
unan ingadozott hite : azonban eséséből nem csak azonnal föl
kelt, hanem azt dicső hitvallása, és sok, Krisztusért fölvállalt mun
kái, 's eltürt szenvedései által eléggé jóvá is tette. Ugyanis aIig
győzte meg őt Krisztus, sebhelyeinek előmutatása által, föltámadá
sának igazságáról, midőn azonnal erős bizodalommal igy kiálta föl:
"Én Uram, és én Istenem !" lUi által öt Isten' fiának, ura- és meg
váltójának vallá. Sz. Gergely is azt mondja, hogy Isten a' mi ja
vunkért engedte meg, elesni sz. Tamást; és hogy az ö kétkedése
és hiletlensége nekünk többet használt, mínt a' többi tanitványok'
készséges hite; mivel ő Krisztusnak aikaimul szolgált, hogy mi
nekünk föltámadása felől meg világosabb bizonyságot is adjon, 's
ez által a' benne helyezett hitben megerősítsen. A' sz. Tamás ál
tal, Krisztus' hitének elterjesztése végett fölvállalt fáradozások, és
munkák leirhatlanok: mivel ö a' legnagyobb és legtávolabb fek
vő tartományokat is beutazta; ő a' hitet az örmények-, médusok
és perzsáknak, párthusoknak, hyrkánok- és baktriaiaknak hirdet
te; ő néhany ,' Baronius állal idézett irók' véleménye szerint, a'
Bethlehemben Krisztustimádó mágusokat, avagy bölcseket is meg
keresztelte, 's az evangeliom' hirdetésére használta; sőt, mint ezt
ősrégi emlékek bizonyítják, egész Khináig behatott. Leginkább
mégis Indiában tartózkodott: hol evangeliomi munkáinak xavéri
sz. Ferencz még világos nyomaira talált. Illy sok munka után
végre Kalamina-, vagyis Meliapurban (jelenleg sz. Tamás), Koro
mandel' partjain, az ottani király' parancsolatára, kit a' Tamás ál
tal eszközlölt számos téritések bosszura ingereltek, a' kereszt' lá
bánál, a'hol imádkozott, lándsával átdöfetett (miért is közönségesen
landsával ábrázoltatik); '5 igy az apostoli liszlet vértanui koroná
val cserélé föl.

Ennyit tőn az apostol egyetlen hibájának helyre hozására;
valljon mit és mennyit teszünk mi, hogy sok és nagy vétkeinket,
'5 okozott holrányainkat jóvá tegyük? Tamás három évig társal
kodott Kriszlussal; minden tanitasalt halloUa, nevezelesen a' föl
támadása felöl ssölöt , mellyet olly gyakran, és olly világosan
megjövendölt; ő különben is igen buzgott Kriszlusérl: és mégis
kételybe, hitetlenségbe esett, vagyis olly nehezen hivő leU! (~Ii-
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vel igy kell tulajdonképen érteni, mit az Ur Tamásnak mondott,
ot hitetlennek nevesvén.) Valljon ez honnan van? Más okát nem
adhatni, mint vagy az emberi gyarlóságot , vagy némi csekély,
talán a' Krisztus' halála fölötti határtalan szomoruságból eredt
langyosságot; melly okod, hogy Tamás magát a' többi aposto
loktól, a' kik Máriával összegyülve, imádság- és szent beszélge
tésekkel foglalkozának, elkülönözte , 's ez által meg lőn Krísr
tus' első megjelenésének kegyelmétöl fosztva. Mi fog annakoká
ért törlénni azon keresztényekkel , kik minden lelki gyakorlatDk,
imádságok, 'stb. iránt olly nagy idegenkedéssel vannak, '5 egye
dül a' magukhoz hasonlókkal, szahadelmüek- és hítgunyolökkal
társalkodnak ? Söt mi fog történni még a' jámbor és buzgó keresz
tényekkel is, ha csak buzgalmukat imádság, lsten' igéjének hall
galása, és épületes társalgás által folytonosan megőrizni, 's élesz
teni nem törekesznek?

A' roi s e k e z d e t ugyanaz, melly sz. András apostol'
napján. 669. I.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk léged Ur Islen! engedj sz. Tamás apostolod' ün
nepének örvendhetnünk : hogy valamint az ö pártfogása által
mindenkor gyámolittassunk, ugy öt hitében is illő áhitatossággal
utánozhassuk. A' mi Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Efez.usiakh. irt lecel. 2, 19-22.)

Atyámfiai! nem vagytok már többé vendégek és jövevé

nyek; hanem a' szentek' polgártársai és Istennek háznépe: rá

épittelve a' profétek és apostolok által megvetett alapra, melly

nek fő sarkköve maga Krisztus Jézus; kiben az egész épitmény

összefoglaltatván, az Urnak szent templomává növekedik: a' kin
ti is mi velünk együtt épültök ; hogy Istennek hajléki legyetek

(a' Ssent-)Lélekben.

1\1 a g y a r á z a t. E' leczkében az apostol az efezusiaknak
azt mondja: ti, a' pogányságból megtért keresztények! nem csak
kivételesen, mint átmenő idegenek; vagytok a' választott nép kö
zé fölvéve; hanem teljes polgári jogotok van, 's az lsten' népé
nek tagjai vagytok. Ti a' próféták által megjövendölt, 's az apos
tololt által hirdetett, megváltás felöli tanitáson alapitott isteni épü
lethez tartoztok. Az egyháZ' sarkköve, melly mind a' két résst,
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a' zsidókat tudnillik, és a' pogányokat összetartja, Krisztus; ki az
egy hit, és egy szeretet' szelleme által mindent összeköt. Általa
nyer folytonos növekedést is ez épület; ö mindég több-több hi
veket vévén föl egyházába, mindég több-több embereket képez
vén a' szerinlei gondolkozás-módra: valamig csak egy szent
szellemi templom nem épül föl, mellynek egyes köveit 8Z élő ke
resztények képezik, kik 8Z Urban élnek és müködnek. Bár mind
annyian hagynák magukat Krisztus által e' sz. templomba befog
la1tatni; mert mennyekbe is csak ezen föltélei alatt fognak általa
fölvétetni.

Az eoonqeliomot , a' hozzá fJaló magyarázatlal együtt, (J' Husvét
utáni I. Vasárnapnál találhatni föl, azon igé/rtül kezdve: "Tamás pedig,
egy a' tizenkeltü közül" "stb., egész addig: "mégis hisznek." 398. l.

Hasanos tanitás a' hit- és babonaságról.

Az i g a z, mond sz. Pál (Rom. 1, 17.) h i t b ö I él; azaz:
valamint a' földmüvelö munkája után, a' müvész müvészetéből él,
vagyis testének élelmet szeres és föntartást: ugy az igaz keresz
tény, hitéböl nyeri lelkének életét, erejét 's egészségét. 'S vala
mint a' testi élet bizonyos külső jelek- és cselekedetekben mu
tatkozik : ugy az ő szellemi élete is a' hit ezerinti cselekedetek által
nyilvánul. Ö tudnillik szorgalmasan imádkozik, tehetségéhez ké
pest adakozik, bőjtöl, és szigoru életet él, felebarátjainak irányában
az irgalmasság' minden cselekedeteit gyakorolja, minden büntöl
őrizkedik 'sth.; és mindezt csak azért, mivel élő hittől élesztelik
és lelkesilletik, melly őt arra tanitja , hogy Isten minden rossz
nak szigoru megbüntetője, 's minden, ö érette véghez vilt jónak
bökezü jutalmazója; hogya' mennyek' országa erőszakot szen
ved, és csak azok, a' kik erőszakot használnak (azaz: önmagukon,
és vétkes hajlamaikon eröt vesznek), ragadják azt magukhoz.
Ellenben a' langyos keresztény, 8' kinek hite holt, semmit sem
tesz meg azokból, miket a' hit követel; hanem inkább a' mulandókhoz
ragaszkodik szive, boldogságát egyedül a' jelen életben keresi, és
annak elérhelése végett még a' babonás eszközöktől sem ijed
vissza. - A' babonaság átalán véve abban áll, hogy az ember bizo
nyos dolgokat olly czélra használ, mínőre azok Istentől erőt nem
kaptak, 's ennél fogva arra nincsenek is, sem tőle, sem az egy
háztól szánva. Ha tehát például azt hinnők, hogy csupán e', vagy
amas imádság' szorgalmas elmondása, e' vagy amaz egyház' lá
togatása, vagy amuletek, és a' skapuláre' hordozása 'stb. állal is
üdvözülhetünk, a' nélkül, hogy életünket a' keresztény hit' törvé
nyei sserlnt kellene rendeznünk: ugy ez babonaság lenne; mivel
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-e' dolgok illyen ef, ővel nem hírnak. Csak ugy lehet üdvözülnünk,
ha az Isten' igéjét h. 'allgatjuk, és azt követjük is. (Jak. 1, 22.)
Mit azonban nem ug, akarunk értetni, mintha az illy tárgyak' vi
selésének épen semnn haszna sem volna. Van igenis, de csak
ollyan, mínöt az egyház azok' fölszentelése-, vagy megáldásakor
Istentől kér. - Babonasát ~ az is, hit ki azt hiszi, míszerint né
melly csalárd emberek által kigondolt imádságok, áldások, ördög
idézések és igézések által 'st. 'J" lehetséges a' betegségeket elűzni,
magunkat ideigleni károktól megóvni, kincseket szerezni, mások
nak ártani, álmokat fejteni, tolvi ijoka] fölfedezni, 'stb. Ezen utóbbi,
rendesen ideigleni dolgokra von atkozö babonaság, legtöbbször
jön elő; midőn például a' hetegse -gekben a' természetes, és Is
telltől rendelt eszközök, gyógyszert k 'stb. igen gyakran elhanya
goItatnak, és magukat sokan babonás I..'iitü emberek' kuruzsolására,
's több effélére bizzák. J.\'IilIy vétkes l.l.1 olog legyen a' babonaság,
magától értetik; miután az ezt gyakorl' ök , Istentől elfordulván,
mindenféle, tőle nem e' czélra rendelt doh,rokhos, sőt még az ör
döghöz is folyamodnak. Ha Isten már azokra is átkot mond, a' kik
tőle szivöket elforditván, bizodalmukat el.lJberekben helyezik
(Jerem, 17, 5.): mit várhatnak még azok, a' hk illyetén babona
ságnak hódolnak! A' ki valami iránt kétségben van, ha valljon
ez, vagy amaz nem babonaság-e, menjen el Ielklp.tsstorahoa, és
kérdezze azt meg; nehogy ő is ezen vétekbe essék.

B II Z d u I a L Legkegyesebb Jézus! ki megengedted a' hi
tetlen Tamásnak, sz. sebhelyeidet megtapogatni , 's őt ez által hi
tetlenségéből kigyógyilottad: ah! gyógyits meg engem is, és adj
nekem élő, szilárd, és rendületlen hitet, melly engem szüntelen
annak tevésére serkentsen, a' mi előtted kedves; és annak, a' mi
neked nem telszik,elkerülésére birjon.Ezért téged azon irgalmasság'
nevében kérlek, mellyet Tamás iránt, sebhelyeid' odanyujtásával
tanusitoUál! Ezekbe ajánlom magamat élve, és halva. Engedd
belőlök drága véred' éltető balzsamát beteg lelkemre csepegni;
rejts el engem bennök a' te haragod, és a' pokolbeli ellenség elől;
és add, hogy azokban örök biztosságot és nyugodalmat találjak!

OKTATÁS SZ. ISTVÁN ELSÖ VÉRTANU' ÜNNEPÉRE.

D e c e m b e r' (Karácson' hava) 26-kán.

Az apostolok" cselekedeteiből vett mai leczke ezen szentnek
rövid élet- és szenvedés-történetét foglalja magában; mellyhez
azt kell csak még adni, hogy az apostolok sz. Istvánt az ö jó hir-
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nevéért, mellyet neki erényei, bölcsesége, és hitbuzgalma szerez
t~k, méltónak tartották arra, hogy őt kezeik' föltevése által a' hét
díakonusok' elsőjévé tegyék; kiknek az vala tisztök, hogy az Is
ten' igéjének hirdetése melíett, a' szegényeknek szolgáljanak, és
köztük az alamizsnát illöen eloszszák. E' hivatalában sz. István,
a' minden önzéstől ment felebaráti szeretettel, olly, Kriszlus iránti
buzgalmat csatolt össze, hogy ez által a' zsidók' legnagyobb gyü
löletét vonta magára, mellyet csak vérével hittek lecsillapithatni.
Ekkép Krisztus' első vértanujává lett, 's a' martyrok' biborvörös
seregét ö vezérli. IUint harcz után vágyó hős, Urának még meleg
véréért, tulajdon vérét önté ki; 's önvéréve! ázlatott bibort sze
rezve magának, jogosan nyeré el Krisztuslól, a' már neve által is
jelentett koronát, 1) mínt arany-beszédű sz. Péter mondja.

(Sz, István pálmaággal festetik, diakonusi öltözetben, köveket tart
va; mivel, mint alább olvashatni, megköveztetett.)

A' misekezdet a' 118-dik zsollárból van véve: "Ösz
szeültek a' fejedelmek, és ellenem tanakodtak, 's az istentelenek
üldöztek engem. Segits engem én Uram és Istenem! mivel a' te
szolgad igyekvék törvényedet teljesitni. Boldogok, a' kik fedd
hetlenül élnek, 's az Isten' törvénye szerint járnak." Dicsöség az
Atyának, 'stb.

Az egybáa' könyűrgése,

Engedd Ur Isten! azt, a' kit tisztelünk, követni: hogy el
lenségeinket is szeretni tanuljuk; mivel annak ünnepét üljük, a' ki
tudott még üldözőiért is imádkozni, a' mi Urunk Jézus Krisz
tushoz, a' te Fiadhoz ; ki le veled él és uralkodik, 'stb.

Leezke. (Apostol. cseleked. 6, 8-10.; és 7, 54-59.)

Ama' napokban,István teljes lévén hittel és (isteni) lélekerövei,
a' község közt nagy csudákat és jeleket mivelt. Ekkor előállának

némellyek az ugy nevezett libertinusok, és czireneiek, és alexan
driaiak', ugyszinteazok' felekezetéböl,a' kikCzilicziából és Ázsiá
ból voltak, Istvánnal vetekedvén: és nera tudtak az ö bölcsesé
gének, 's az általa szóló Szentléleknek ellene állni. l\Iiértis hall
ván ezeket, dulnak-fulnakvala szívökben, és fogaikat csikorgalták
rá. Minthogy pedig teljes Tala Szentlélekkel, az égre tekintvén,

1) E' név ugyanis: Stephanus, Istlán, a' görögben g)'IlEedelmi kcsrorut , vagy
koronát jelent,
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látta az Isten' dicsőségét, és Jézust az Istennek jobbja felől álla
ni; 's mondá: Ime! nyitva látom az egeket, és az embernek fiát
az Istennek jobbja felől állni. Ök pedig Iölkíáltrén nagy szöval,
bedugák füleiket, és egyező akarattal rárohanának. És kihurczol
ván őtet a' városb61 , megkövezék őtet: 's a' kövező tanúk
köntöseiket egy Saul nevü ifju' lábaihoz rakák le. És megköve
zék Istvánt; a' ki könyörge, mondván: Uram Jézus! vedd hoz
zád lelkemet I Térdeire esvén pedig, nagy szóval kiálta, mondván:
Uram I ne tulajdonítsd nekik e' cselekedetet vétkül! 'S ezt mond
ván, elaluvék az Urban.

T a n u l s á g o k. I. Sz. István' ártatlansága és szentsége olly
nagy volt, hogy az ellene felbőszült zsidók legkisebbet sem tud
ta" ellene fölhozni. Hamis tanúkat állilottak tehát elö , kik azl
erősitenék, hogy ö az Istent, és a' (mózesi) törvényt káromlotta.
Bármilly sulyos volt is azonban a' vád, az sz. Istvánt legkeve
sebbé sem keserítette : mivel öt tiszta lelkismerete eléggé védte.
Tanuld meg ebből, hogy valamint nincs iszonyubb kinzó, a' rossz
lélekismeretnél, ugy viszont jobb védelmező sincs, mint a' tiszta
öntudat. Hasonló ez egy állandóvendégséghez (Példahesz. 15,15.);
és legédesebb vigasztaló minden viszontagságban. Ez az embert a'
tömlöczbeis elkíséri, el a' nyomor- és számkivetésbe, el a' halálra,
sőt egészen az Istennek ítélő-széke elébe. Iparkodjál tehát min
denkor jó lélekismerettel birni. II. Sz. Istvánt illy ártallan létére,
olly igazságtalan- és gonoszul üldözték, és megkövezték: 's ö
mégis imádkozik üldözői- és kinzóiért! Menthetjük-e ezután ma
gunkat, ha mi ellenségeinket nem szeretjük, 's érettök nem imád
kozunk? .. Nem vollak-e sz. István, és más szentek is, a' kik
hasonlóképen cselekedtek, szintolly emberek, valamint mi? Nem
tehetjük-e meg Isten' kegyelmével mi is azt, a' mit ők teltek? ..
Ha tehát mi nem akarjuk ezt tenni, ugy nem szabad magunkat
keresztényeknek neveznünk ; mert felebarátunknak, sőt ellensé
günknek is szeretete , ismertető-jele a' kereszténynek; 's csak
ezen szeretet által leszünk valódi gyermekei a' mennyeiAtyának,
a' ki napját fölkelti n' jámborok- és gonoszokra, 's esőt ád az iga
zak- és hamisakra. (lUát. 5, 45. "stb.) Az Üdvözítő nem vette
magához előbb sz. Istvánt, hanem csak miután ellenségeiért imád
kozott: ugy mi is, ha ellenségeinket nem sseretjük, lelkünket a'
Teremtő' kezeibe nem ajánlhatjuk.



693

Evangeliom. (Sz. Máté' 23, 34-39.)

Az idöben mondá Jézus az irástudók- és farizeusok
nak: Ime én profétákat, és bölcseket, és irástudókat kül
dök hozzátok; és ti közülök némellyeket megölni és föl
fesziteni fogtok, 's némellyeket közülök megostoroztok
zsinagogáitokban, és városról-városra üldöztök: hogy
minden igaz vér rátok szálljon, melly kiontaték a' földön,
az igaz Ábel' vérétől fogva egész Zakhariásnak, a' Barak
hiás' fiának véréig, kit megöltetek a' templomés oltár közt,
Bizony mondom nektek, mindezek e' nemzetségre fognak
jönni. Jerusálem, Jerusálem ! melly megölöd a' profétákat,
és megkövezed azokat, a' kik hozzád küldettek; hányszor
akartam fiaidat összegyűjteni, valamint a' tyuk egybegyüjti
csirkéit szárnyai alá; 's nem akartad. Ime pusztán ha
gyatik a' ti házatok. Mivel azt mondom nektek, hogy nem
láttok engem mostantól fogva, valamig azt nem mondjátok:
Áldott, a' ki az Ur' nevében jön!

Kik értetnek itt a' proféták, bölcsek és irástudók alatt?

Krisztus' apostolai 's tanítványi.- E~ek, ugymond sz. Jero
mos, különféle kegyelmeket nyertek. Ok profétak , mert eleve
megmondják a' jövendöt; bölcsek, mert tudják, mit beszélnek;
irástudók, mert jártasok a' törvényben.

Valljon a' zsidók ezek közül meggyilkoltak-e fJalóban néhányat?

Igenis: Istvánt megkövezték; Jakabot, János' testvérét le
fejezték ; egy másik Jakabot a' templomról vetettek le. Pétert,
és másokat megostoroztak; Jánost számkivetették; Pál- és Bar
nabásnak egyik üldözés után a' másikat kellett szenvedoiek tölök.
És igy kell, mond sz. Pál (II. Timol. 3, 12.), mindazoknak, a' kik
a' Jézus Krisztus' tanitása szerint istenesen akarnak élni, üldözést
szenvedniek a' bitetlenektöl.

Jlit tesz az, hogy; ,Minden igaz "é,. "átok fog uáUni?'

Ez zsidó szólásmód, és annyit jelent, hogy minden ártallan
vér' kiontásával érdemlett isteni büntetés, a' zsidókra fog nehe
zülni ; mivel ök az igazságtalanság, és gonoszság' legmagasabb
fokára jutottak az állal, hogy minden ismereteik' daczára, szintolly
istentelenek vollak, mint atyáik; sőt még azoknál is rosszabbak,
mert Krisztus' gyilkosaivá lettek.
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1'liért nef)eztetik csupán Ábel, és nem egyszersmind Za/;har"á~ is,
igaznak?

Valószinüleg azért, mivel Ábel igaz volt, a' nélkül, hogy
maga előtt igazság' példányát láthatolt volna; Zakhariás ellenben,
és mások, csak az ö példájál követték. A' ki másoknak az eré
nyességben jó példával elölrnegy , 's ez által a' többieket ok
tatja, nagy dicsérelet érdemel; és mint az égen ragyogó fényes
csillag, világitand mindenkor, az egész örökkévalóságban. (Dániel'
12, 3.)

n/iért hasonlitja magát Krisstus urunk a' tyukhoz?

A' lyuk a' maga kotyogásával szüntelenül magához hivja
szertebolyongó csirkéit, nehogy őket valami baj érje; ö azokat
megvédeni törekszik a' ragadozó kányálól; 's ezért még a' vér
és sebektől sem ijed vissza: sőt készebb volna magát szétfépetni,
mintsem hogy övéit bántatui engedje. Illyen Krisztus urunk' sze
retete is irántunk: ö szünet nélkül magához hív. bennünket, mint
hivta egykor a' zsidókal ; folytonosan ovakodásra int minket ama'
szerencsétlenségtöl, mellybe a' töredelmetlensóg dönt; sot vérét,
és életét is kész volt odaadni, csak hogy minket az örök kárhozattól
megszabaditson. E' szereletben öt némileg a' lelkészek, ssülők,
házigazdák 'stb. is követhetik ; és tartoznak is öt utánozni az által,
hogy alattvalóikat intés, kérelem, óvás és fenyegetés által a' rossz
tól visszatartani törekedjenek.

Kik köve'Zik és ölik meg a' profétúkat, és hittanitókat?

Azok, a' kik illetlen megszóJásaikkal lelkipásztoraikat ki
sebbítik , hittanitéíkat, és azok' szónoklatait kicsufoljak, és meg
velik; mivel ez az Isten' szolgáira nézve nagy gyötrelem, és
Isten' haragját is fölingerli; mikép ezt ö a' zsidóknak, a' profétak
által több izben kijelentette. Ebből azután közönségesen követ
kezni is ugyanaz szokott, mi a' zsidókkal történt, hogy tudnillik
az igaz hit az illy emberektől elvétetik, és az más, erre méItób
baknak adatik. Vigyázz! nehogy veled is ez történjék; 's nehogy
az Isten neked is e' szemrehányást teg-ye: ,Hányszor hivtalak
téged; és le nem akartal I'

Mit kell az elpus:,t.ult ház alatt érieni ?

Betüszerinli értelemben a' jerusálemi templomot, melly
Krlsztus urunk' eme' jövendölése szerint, halúla után 40 eszten
dővel, a' romaink által, Jerusálem' városával együll elpuszlittatolt;
erkölcsi értelemben pedig minden bűnöst, kilől az Isten' ke~yel
me 's oltalma ellnvozott , 's u' ki ennélfogva az ü ellenségeinek
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martaléka lesz, és saját kárhozatát eszközli. El ne hav 'ld Istenedet
hogy te se hegyassal el tőle l "

. ,Nem láttok engem mostantól fogc(J, valamig azt nem mondjátoh:
Aldott; a' ki az Ur' nevében jön.'

Ez nem csak a' zsidókon, hanem minden JI Jegrögzött bünö
sökön is teljesedésbe fog menni, mint kik egésr ~ életökön át mez
nem szünnek Krisztust vétkeikkel becstelen; .tni. ~Iikor eljön a~
utolsó itélet' napja, akkor majd megismerik őt, (ámbátorkésőn és
hnszontalanul.) amaz áldottnak, 8' Messiásn' dk lenni; 's öt Istenök,
és uruk gyanánt üdvözlendile

Fohász sz. Ish,ullhoz.

Oh sz. István, dicső vértanr.! ki olly teljes valál erélylyel,
malaszt- és szeretettel ; kinek ártatlansága olly nagy volt, hogy
arczod akképen fénylett, mint egy angyalé; kérlek téged az állalad
nyert kegyelemre, mellynél fogva halálodkor az eget nyitva, és
Jézust Atyjának jobbja felől állani lállad: nyerd ki nekem Isten
től az ártatlanság' ajándékát, vagyis a' lelkiismeret' tisztaságát, és
azon szelid szeretet' indulatát, mellynél fogva, követvén példádat,
minden megbántóimnak örömest megbocsássak, és érettök imád
kozván, nekik ne csak minden jót kivánjak , hanem ezt tettel is
tanusitsam ; 's ez által a' boldog kimulás? kegyelmét elnyerjern.
A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

OKTATAs SZ. JÁNOS APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

December' 27-kén.

János Zebedeus nevü galileai halász', és sz. Szalome' fia,
's az öregebb Jakab' testvére volt. (MáI. 4, 21.; 10, 3. 'stb.)
Jézus' meghivásának engedvén (ugyanott 4, 21.), annak, mint n
postel, állandó követője lett, 's Péter- és Jakabbal együtt egyike
lőn leghivebb tanítvényainak. (!.\Iát. 17,1.; 26, 37. lUárk' 5~ 37.)
Az Ur öt minden apostolainál inkább szeretle; minek az állal adá
leggyengédebb külbizonyitványát, hogy öt mellén hagyta nyu
godni (Ján. 13, 23.), 's haldoklásakor szerelett anyját is ideigle
nes gondviselésére hísta (19,26.). Ugyanasért János hálásanama'
tanítványnak nevezé magát, kit Jézus szeretett ; valamint viszont
ö is kitűntette magüt az Ur iránt viseltető szeretete állal: mídőn
például egyedill (j volt a' tanítv·:ínyok közül az; n' ld Urunkat kín
szenvcdésében scm h;tgy:í el, s(it egészen 8' kereszt nlú kiséré
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őtel. Jézus' mennybe-menetele ulán Palesztinában hirdette az
evangeliomot; a' romai birodalomnak távolabbeső tartományaiba,
nevezetesen Kis-Azsiába, mint látszik, csak később ment. Annyi
bizonyos, hogy sz,,Péter és Pál apostoloknak Krisztus urunk ssül.
66-dik évében történt halála után, állandó lakhelyül Efezust vá
lasztá. Innen igazgatta, mint főpásztor, Kis-Ázsiának egyházait,
mellyeknek ujabb alapitójaul, és megszilárditójaul őt tekinthetni.
Valószinüleg innen küldetett Nero császár', mások szerint Domi
tiánus' uralkodása alatt, a' hit miatt, Pathmos, jelenleg Palmózának
nevezett szigetreszámkivetésbe. Itteniszámüzetésealatt írta az Ur'
parancsolatára, az Isten' országának sorsát tárgyaló Titkos jelen
tések' kÖDyvét. Bizonyos idő' elteltével, mint hiteles irók tanu
sitják, Nerva császár' engedeiméböl ismét visszatért Efezusba, 's
ujolag mint főpásztor igazgatta a' kis-ázsiai egyházakat. Ez utóbbi
időben, a' Krisztus urunk utáni első század' végső éveiben, irta
a' hivők' ismételt kérésére, 's a' Szentlélek' benső sugallatára,
evangeliomát. Főczélja irásában, mintezt könyvének végén maga
mondja, az voll, hogy megmutassa, miképKrisztus Jézus az lsten'
fia, és mindazok, a' kik ő benne hisznek, az örök életben résse
sülnek. Minthogy épen akkor a' tévtanító Cerintbus és mások,
Krisztus' személye 's méltésága felól mindenféle hamis tanokat
terjesztettek, neki még a' többi evangelistáknál is inkább érdeké
ben állott, az igazságot e' pontra nézve határozottan, és kimerítő
leg előadni. A' többi három evangeliomot még más tekintetben is
kiegészité, a' mennyiben tudniIlik Krisztus urunknak nem annyi
ra tetteit, mint inkább beszédeit adja; 's a' mennyiben helyenkint
olly történeteket és körülményeket isfölhoz, meJlyeket mint szem
tanu leginkább közölhetett. Minthogy János a' maga evangelio
mában különösen Krisztus' Istenségét mutatja meg, azért evange
liomát a' többiektőli megkülönböztetéssel, mint melIyek inkább
az emberi, és földi Jézusról szólanak, szelleminek nevezték; őt
magát pedig a' hittudósnak (,theologus'-nak). A',Titkos jelenté
sek'-en és evangeliomon kivül még három levelet is irt; mely
lyekben különösen az Isten' és felebarátunk' szeretetét köti szi
vünkre. Szüntelen is intette övéit erre. Igy, midőo elaggott
vénségében vinni kellett őtet az egyházba, mindenkor e' szavakat
mondá: "Gyermekeim! szeressétek egymást." 'S mídőn kérdez
nék öt, hogy miért ismételi mindenkor ugyanasen szavakat, felelé:
"Mivel az Ur' parancsolatja; 's mert ha ez kellőleg teljesittetik,
elegendő." János ludniIlik azl hitte, hogya' sseretetet , mellyel
öt Kriszlus szereté, nem viszonozhatja jobban, mint ha a' szerete
tet minden emberekbe beléjek csepegteli, 's öket egy sziv- és
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lélekké teszi. Mi sem bizonyilhatjuk be jobban az Isten iránt tar
tozó szeretetünket, mint ha sz. János' példáját követve, felebará
tinkat nem csak szőval, hanem tettleg is, és igazán szeretjük, és
öket 8Z Isten' szerétetére buzditjuk.

Sz. János kehelylyel és kígyóval festetik, (mivel a' megmérgezett
italból, mellyet meg kellett innia, a' méreg kigyó-alakban váll ki,) 's egy
feje fölölt, vagy mellette lévő sassal (vonalkozólag Ezekhiel' 1, to. ver
sére ; vagy mivel mindeneknél inkább hirdelte Krisztus' Istenségét, meIly
nek a' sas mintegy jelképe; vagy mivel magasztos ihleteltségböl, és isteni
kijelentésnél fogva, a' szellemi világ' napjához, Krisztus Jézushoz, sasként
fölemelkedett).

Sz. János közel száz évig élt; és meghalt Efezusban: hol
sirját sok ideig mutogatták, és tiszteletben tartották.

M i s e k e z d e t: "A' gyülekezet' közepén megnyitá száját;
"s a' bölcseség és értelem' lelkével tölté be az Ur ötet; 's a' di
csöség' ragyogó köntösébe öltözteté őtet. (Sirákf. 15.) "Jó az
Urat megvallani ; 's a' te nevednek oh Magasságbeli I énekelni."
(Zsolt. 91.) Dicsöség az Atyának, 'sth,

Az e~n-ház' könyörgése.

Ur Isten! derits kegyesen fényt a' te egyházadra : hogy sz.
János evangelista és apostolod' tanitásai által megvilágositva, az
örökkévaló javakat elnyerje. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Bölcs Sirák fia' könyv. 15, 1-6.)

A' ki Istent féli, jót cselekszik; és a' ki megtartja a' tör

vényt, eljut a' bölcseségre; 's akkép fog az elejébe menni, mint egy

liszles anya. Az élet és értelem' kenyerével fogja etetní , 's az
üdvösséges bölcseség' vizével itatja őtet ; és megerösödik benne,
és nem fog ingadozni. És megörzendi öt, és nem fog megszégyenül

ni ; 's felmagasztalja öt társai fölött, és a' gyülekezet' közepén
megnyitja száját; 's a' bölcseség és értelem' lelkével tölti be öt;

"s a' dicsöség' ragyogó köntösébe öltözteti fel ötet. Örömet és

vígságot fog rá halmozni, 's örökké tartó nevet szerzend neki,

a' mi Urunk Istenünk.

Erkölcsi tanítás a' tisztaságról.

Ki az igazság-ot szereti, mond ill 8' Szentlélek, az meg fogja
azt nyerni: 's az öt a' bölcseség, és értelmességasellemével töl

45
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tendi be. A' gonosz lélekbe nem száll be a' bölcseség; sem a~
bűnök alá vetett testben nem lakozik. (Bölcses. könyv. 1, 4.)
Sz. János is csak az ö igaz volta, különösen pedig szüzi tisztasága
rnialt lőn olly magasztos bölcseség-, és tudománynyal megáldva,
hogy sz. Ágoston azt mondaná róla, mikép a' lelkiek' ismereténél
fogva a' sashoz hasonlitható. Ö ugyanis, mintha csak megvetette
volna a' földönjárkálást, nem csak a' föld-, és levegőégen. 's az
egek' mínden kiterjedésén, hanem az angyalok' egész seregén, 's
a' láthatatlan hatalmak' valamennyi sorain is tulemelkedett, és el
juta magához ahhoz, a' ki által mindenek lőnek; mikor azt mond
ja: Kezdetben vala az Ige. Ö, ugymond , az utolsó vacsorán az
Ur' mellén nyugodott: ebből merite tehát titkon; de mit ő ti
tokban ivott, azt nyilvánitva kiömleszté. Ha tehát a' bölcseségben
előhaladást akarsz tenni, mindenekelőtt az igazság és szivbeli tisz
taság után kell törekedned, melly arany-beszédű sz. Péter szerint,
saját ismertető jele a' valódi kereszténynek,

Evangeliom. cs: János' 21, 19-24.)

Az időben mondá Jézus Péternek: Kövess engem.
Hátra fordulván Péter, látta utána jönni azon tanítványt,
a' kit szerétett vala Jézus; a' ki a' vacsorán is az ő kebe
lén nyugodott, és kérdezé őtet: Uram! kicsoda az, a' ki
téged elárul? Ezt tehát meglátván Péter, kérdezé Jézust:
Uram! hát ezzel mi lesz? Felelé neki Jézus: Ha akarom,
hogy ez életben maradjon mindaddig ~ valamig eljövök ~

mit tartozik rád? Te csak kövess engem. Elterjedt azért
az atyafiak közt azon hir, hogy ama' tanítvány nem fogna
meghalni. Holott nem mondá neki Jézus, hogy meg nem
hal; hanem, I há akarom, hogy ez életben maradjon mind
addig, valamig eljövök, mit tartozik rád? Ez azon tanit
vány, a' ki ezek felől bizonyságot tesz, és ezeket irta ; és
tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz.

Jlliben kellett Péternek Krisztust követnie?

A' főpásztori tísstben, 's az életpályának, nevezetesen pedig
a' halálmódnak hasonlatossáCTában' mivel Jézusnak előremenese" ,
csak példázó cselekedet volt, melly által Pétert egészen a' ke-
reszthalálig való hű követésére akarta fölhivni. Hogy ezt igy kell
érteni, abhól is kivil:íglik, mert alább Janosnak életben mnradásn
alatt, az ö természetes kimulása értetődik,
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lJIit jelent ama' kifejezés: ,Akarom, hogy ez életben maradjon
mindaddig, valamig eljövök' ?

Jézus ez állal azt akarja mondani: Akarom, hogy János je
len állapotjában, 's az erőszakos kereszthaláltól menten maradjon,
valamig természetes halállal ki nem múlik, és én eljövök, őt ma
gamhoz mennyekbe fölvenni.

Miért feddi meg Krisstus Pétert tudakozódásaért?

Ezzel az ö kiváncsiságát akará megbüntetni; különösen
pedig minket is oktatni kivánt, hogy felebarátink' tetteit és mu
lasstásait ne fürkészszük olly nagy kiváncsisággal ; hanem inkább
öt, a' mi Üdvözilönket kövessük. A' ki felebarátjával nagyon is
sokat törődik, az rendesen önmagát elhanyagolja, és sok szőra
kodast, nyugtalanséget és bajt szerez magának.

Fohász sz. Jánoshoz.

Szüzies tisztaságu, és Krisztusnak szeretett tanitványa, sz.
János! ki az utolsó vacsorán Krisztus' mellén nyugodván ~ ebből
mennyei bölcseséget meritél ; kire Jézus a' keresztfán függve
anyját bizta: kérlek téged e' nagy kegyelmekre, hogy nekem
Istentől tiszta szivet , a' haldokló Jézus, és az ö sz. anyja iránt
huzgó ajtatosságot, Isten és felebarátom iránt lángoló szeretetet,
és végül boldog kimulást kinyerni kegyeskedjél, a' mi urunk Jé
zus Krisztus által, 'stb.

Jliért ssenteltetik bor e::. ünnepen, és miért adatik az néhol a' hi
reknek ivás végett?

Azért: 1) Hogy valamint sz. János, Krisztus Urunk' jöven
dölése szerint (JUárk' 16, 18.), mérget ivott, a' nélkül, hogy az
neki ártott volna: ugy mindazok, a' kik eme' szentelt borból isznak,
valamennyi betegségektől , és mirigyes nyavalyáktól mégseaha
dulva, egészségben, 's testi és lelki épségben maradjanak; bogy
az Istennek mindennemű áldásaival tetézve, szent örömmel eltel
ve, 's utazásaik közben is minden szerencsétIenségtöl megóvatva,
életpályájoknak egykor bekövetkezendö végével, az örökké tar
tó javakban részesitlessenek. 2) Hogy ugyanazon sz. János' kö
nyörgéseáltal, ki a' méreg-itall egyedül az Isten, és embertársa
iránti szeretetből, tudnillik egy bálványozónak megtéritése végell
vette magához, mi is az Isten és feleharatunk iránti szeretettel,
és sz. örömmel töltessünk be. E' végből (némelly helyeken) a'
pap e' szavakkal nyujtja 8' megszentelt bort 8' hiveknek : ,Igyad
sz. János' sseretetét ~ az Atya, Fiu és Szentlélek Isten' nevében.
Amen.' (Ex ~liss. Homano-Moguntino.)



OKTATÁS APRÓ SZENTEK' ÜNNEPÉRE.

D e c e rob e r' (Karácson' hava) 28-kán.

A' mai evaogeliom maga irja meg az ártatlan kisdedek'
vértanúi történetét , kik az egybáztól vértanúkként joggal tisz
teHetnek; miután ők Krlsstust, habár nem is szóval, de halálukkal
igen is megvaUák, meUyet Heródesnek Krisztus iránti gyülölele
miatt szenvedtek. A' mi s e k e z d e t a' 8-dik zsoltárból van vé
ve: "A' csecsemők'és kisdedek' szája által erősitéd meg Isten! a'
te dicsőségedet, ellenségeid miatt, Isten, miUrunk! milly fölséges
a' te neved az egész földön"! Dicsőség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten f kit mai nap az ártatlan vértanúk nem szóval, de
halálukáltal megvallottak; irts ki belőlünk minden vétkes hajlamot:
hogya' benned való hitet, a' mellyet szájunk vall, erényes éle
tünk is tanusitsa. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke. (Sz. János' Titk. jelent. 1~, 1-5.)

Ama' napokban, láttam a' Bárányt a' Sion hegyen állni, s
vele száz negyven négy ezeret; kik' homlokára a' Báránynak,
és az ö Atyjának neve voU irva. 'S az égből szózatot hallék,
hasonlót a' sok vizek' zúgásához , és az erős égzengés' dörgé
séhez ; és a' szózat, a' mellyet hallék, ollyan vola, mint
ft' hárfáikat pengető hárfások' öszhangzása. Énekelének pedig
mintegy uj énekel, a' királyi szék, és a' négy élő állat, és a' vé
nek elött; és senki sem tudáaz éneket énekelni, egyéb mintama'
száz negyvennég.yezer, a' kik a' földről megvállattak. Ezek azok, a'
kik magukat asszonyokkal nem fertözlették be: mivelhogyszüzek.
Ezek a' Bárányt, akárhova menend, kövelik. Ezek vállaltak meg
az emberek közül , mint Istennek, és a' Báránynak szenteIt első

zsengék; és az ö szájukban hazugság nem talállatolt : mivel az
Istennek trónja előtt minden szenny nélkül vannak.•

Magyarázat és alkalmazáS. Az egybáz sz. János'
eme' látását oz apró szentekre alkalmasse : nem, mintha valóban
r)l~ voltak volna ezen 1 ..14,000 sseutek (mivel a' megölt ártatlan
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kisdedek' száma bizonytalan, 's hihetőleg távolról sem olly nagy);
hanem mivel ártallanságuknál fogva, mellyben életöket végzék, az
itt szóban lévő szüzekbez számlálandék. Sz. János tudnillik ill a'
ssüzesség' előnyeit irja le, 's elmondja, mikép ö az Istennek bá
rányát, Krisztust, a ~ Sion~ hegyén, vagyis az égben 144,000
szüztől környezve látta. János határozott számot tett a' határo
za tlan' helyébe; mellybe mindazok beloglalandök, a' kik ártatlan
ságukban elhunytak. Ezek minden más szentek fölött azon saját
sággal birnak, hogya' Bárány' nevével jegyeztetnek; vagyis az ö
kiválasztott szent seregeül tekintetnek, és társaságában szerfölött
nagy boldogságot élveznek : mi azon uj ének által példaztatík,
mellyet semmi más szentek nem énekelhetnek. Ez tudnillik azon
jutalom, mellyet győzedelmeik, és ama' sok fáradságaik állal nyer
tek, mellyet testök' féken tartása, és szamos kisérteteík' legyőzése
által kiállniok kellett, Tanuld meg ebből, milly nagy jó a" szüzes
ség; és igyekezzél mindenkép , azt szeplőtelenül megőrizni. Ha
pedig azt elvesztetted, ugy törekedj él legalább, igazi bünbánat ál
tal, Magdolnaként a' bünbanök' koronáját elnyerni. Ha házas éle
tet élsz, akkor is iparkodjál, mit sem tenni ollyast, mi a' szemér
mességgel, becsületességgel, és állapolodhoz illő tisztasággal el
lenkeznék.

EHHlgl~IiOItl. (Sz. Máté' 2, J3-18.)

Az időben megjelenék az Ur' angyala Józsefnek ,íl
mahan, mondván: Kelj föl: 's vedd a' gyermeket, és anyját,
és fuss Egyiptomba: 's maradj ott, valamig mondandom néked.
Mert Heródes keresni fogja a' gyermeket, hogy azt elve
szitse. Ki is fölkelvén, vevé a' gyermekeI, és annak any
ját éjjel, 's eltávozék Egyiptomba. 'S ott tartózkodék Heró
des' haláláig; hogy beteljesednek, a' mi megmondatott az
Úrtól, a' profétának szava által: Egyiptomból hivtam ki fi
amat. Akkor észrevevén Heródes, hogy megjátszatolt vol
na a' bölcsektől, szerfölött megharaguvék: 's elküldvén,
megölete Bethlehemben, és minden vele határos helyeken
valamennyi két éves, és azon alul lévő gyermeket, azon idő
szerint, a' mellyet kitudakozoll a' bölcsektől. Akkor teljese
dék be, mit Jeremias proféla jövendöle, mondván: Szózat
hallatszoLt Rámában, sirás, és sok orditás ; Rákhel siratvün
Iiait, és nem akarván vigasztalódni. mert eltüntek.
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.tIiért tört Heródes Krisztus' élete ellen?

A' gyanakodó, és kegyetlensége-, '9 egyéb gonosztetteinél
fogva csaknem átalánosan gyülölt Heródes, mindigattól félt, hogy
megfosztatik trónjától; miért is már annakelőtte sokakat, még
saját fiait és rokonait is, megöletett. Ugyanez okból tört most, a'
zsidók' ujonszülött királyának élete ellen is; kinek születését a'
három királytól megtudta , 's kiről azt hitte, hogy földi országot
fog alapítani: hogy igy maga egyedül tovább is bátorságban ural
kodhassék, és bűnös vágyait kielégithesse. Ennyire juthat az em
ber, ha egyszer e', vagy ama' szenvedély, a' gőg, tisztátalanság' 'stb.
rabjává lett! Miért is igyekezzél rossz hajlamidat jókor kiirtani:
nehogy általuk emberölés-, gyilkosság-, vagy még ezeknél is iszo
nyubb vétkekre ragadtassál. Jegyezd még azt is meg, hogy He
ródes, földi országának megmentése végett, kész a' mennyeit, az
örök üdvösséget elveszteni. Illy vak, illy igazságtalan tud az em
ber önmaga iránt lenni!

K'ik 'Htánozzák Het'ódest?

Mindazok, kik az ártatlan gyermekeket akár testök-, akár 's
még inkább lelkökre nézve megölik; például ama' vigyázatlan, és
gondatlan anyák, kik méhök' gyümölcsét annyira nem kimélik,
hogy készek azoknak a' mértéktelen táncz, sulyos terhek' hordá
sa és emeIgetése, szenvedélyes harag, szomoruság 'stb. által leg
nagyobb kárt okozni; ama' dühös férjek, kik feleségeikkel illy
állapotukban keményen bánnak, öket ütik, taszigálják, lábbal ta
possák, öket haragra ingerlik "stb.; ama' gondatlan szülők, kik kis
dedeiket elhanyagolván, mitsemtörődnek vele, ha valljon nincse
nek-e valamelly veszedelemnek kitéve, vagy épen a' piszokban
hagyják elveszni; azon becsület-, és Istenről megfeledkezett nők,

kik gyalázatos tetteik' gyümölcsét, vagy még az anyaméhben el
vesztik, vagy azokat születésök után mingyárt, mielőtt meg is ke
reszteltetnének, életöktől megfosztják. De mindeseknél , sőt ma
gánál Heródesnél is kegyetlenebbek még azok, kik az ártatlanokat
botránkoztatjak ; 's azok' jelenlétében fertelmes beszédeket foly
tatván, ocsmány énekeket dalolván , bujálkodván, öket hasonló
tettekre ingerlik, és igy lelkeiket kárhozatra viszik.

Mi lett Heródes' kegyetlenségének jutalma?

Nem sokára ezután a' legutálatosabb, és fájdalmasabb nya
valyába esett , mellyben mindenkitöl elhalnatván , a' férgektől
élve megemésztetetl; ugy hogya' legiszonyubb kétségbeesésben
halt meg. Ha már a' Heródes állal a' kisdedeken elkövetett eme' ke
gyetlenség is, mclly pedig csak n" testre vonntkosott, illy rcllene-
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tesen lőn megbüntetve ; mit várhatnak még azok, kik az ártatla
nokat nem csak ideigleni , hanem örök életöktől is megfosztják;
sőt magát Krisztust gyilkolják IDeg az ártat1anokban!

Jliért mondatik: ,Szózat hallatszott Rámában'?

Ezt nem kell betüszerint venni; mivel Ráma néhány órányi
távolságra esett Bethlehemtől. Ezzel csak az anyáknak , el vesz
tett gyermekeik fölöLt érzett nagy fájdalmuk jelentetik. Az elhunyt
gyermekek fölött sirni ugyan természetes; de mód nélkül sirni
és keseregni, oktalanság. A' könyűk senkit sem keltenek föl ha
lottaiból. Ezen anyák bizonyosan nem sirtak vala ugy, ha arra
gondoltak volna, hogy gyermekeik kora elhunyluk által egy örök
ké boldog élet' részeseivé lőnek: mint volna tehát szabad keresz
tényanyáknak, kisdedeik miatt, kiket az Isten magához vett, olly
vigasztalhatlanoknak lenniek?

,Uiért mondatik: ,Rákhel siratván fiait', holott már akkor régen
elhunyt?

Rákhel, az egyiplusi József' anyja, 's az izraeliták' egyik ki
tünő részének ősanyja, itt az egész nép helyett áll. A' dolgot a
zonban illy értelemben is vehetni: Heródes' kegyetlensége olly
nagy volt, hogy ha ugyan lehetséges vala, még a' halottak is sir
tak volna fölötte. Hasonló kegyetlenséget követnek el azon elfa
jult gyermekek, a' kik szülőik' holtaután olly gonosz élelet élnek,
hogy ezek a' rájok háruló szégyen miatt, mint mondani szokas,
csaknem a' sirban is megfordulnak fájdalmukban.

Más, igen hasznos és vigasztaló tanulságok e'
történetböl.

I. Isten az ő sz. fiát, a'kinek ideje, hogy érettünk emberekért
szenvedjen, még el nem érkezett, nem csuda által menti meg, ha
nem természetes uton , futás által: ezzel minket akarván inteni,
bogy ne várjunk természetfölötti, csudálatos segedelmet, valamig
megmentésünkre természeles eszközeink is vannak. II. ~Iilly nag}"
nak kellett sz. József' hitének és engedelmességének lennie, hogy
azonnal kész volt, minden ellenvetés nélkül, a' gyermekkel és
anyjával együtt olly hosszu és terhes utra kelni, 's egy idegen tar
tományba! MilIy tanulság ez ránk nézve, kik olly nehezen tud
juk magunkat az Isten' végzéseinek és parancsolatinak alávetni;
'5 kik mindenféle kifogásokkal igyekszünk magunkat azok' telje
sitésétől fölmenteni. Ill. A' viszontagságok, mellyeket a' legszen
tebb személyeknek, Jézus-, ~lária- és Józsefnek kiállaniok kellett,
arra tanitanak minket, hogy Isten szeréti a' vigasztalások' és vi
9zonlagságok' valtosatosségaí által szolgáinak szentségét próbára
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kitenni, '8 azt tökéletesitni. Szabad-e tehát zugolódnunk, ha Isten
velünk is szintigy bánik? IV. Bármilly irgalomnélkülinek lűtsshatott
is az isteni eljárás az apró szentek' anyjaikra nézve, az mégis jó
tékony volt. Hány esett volna közülök későbbi éveiben különféle
bünök- és vétkékbe ? Sőt talán még Krísstus' megfeszítésében is
részt vettek volna! MilIy jó vala tehát rájok nézve, hogy ártatlan
korokban megöletvén , az örök kárhozattól megszabadultak....
Nem lett volna-e valljon jobb, némellyekre nézve közülünk is,
ifju korukban meghalni, még mielőtt a' hün' rabjaivá lettek? V.Ugyan
mit vétettek ezen gyermekek, hogy Isten őket olly kegyetlenül
üldöztetni, 's megölelni hagyta? lllilly oktalanságvolna, komolyan
ekkép gondolkozni! Épen azért, mond Ráfael főangyal Tobiás
nak (12, 13.), mivel Isten előtt kedves voltál, vala szükség, hogy
megkisértessél. Épen nem kell annakokáért azt következtetni:
E' 's ez embernek Isten előtt gyülöletesnek kell lennie, mivel olly
sokat kell szenvednie. Hanem inkább azt kell következtetnünk,
hogy Isten elölt kedves, miután olly nagy próba alá veUetik; mi
vel az legbizonyosabb jele az Isten' szeretetének irántunk, ha
minket az' ideigleni nyomorok által az örök kárhozattól megment,
's a' mennyek' országát számunkra biztositja. Vr. Mitnyert Heródes
a' maga kegyetlenségével? A' keresett gyermeket azért meg nem
találta! 1llit tehetnek az istenteleneknek valamennyi törekedés eik
az Isten , és az ő szolgái ellen? Ki az Istent féli, az ellen, az
Islen' megengedése nélkül, a' pokolnak minden hatalma sem vi
het semmit is végbe.

J e g y z e t. Az egyház Apró-szentek' napján kék ssint használ.
hogy Heródes' kegyetlensége iránti utálatát kijelentse; ellenben nyolczil
dán (octaca ) cöröset, az apró szentek' vértanui halála által kivifjott di
csöségen érzett örömének nyilvánitása céqett:

F O h á s z a z a p r ó s z e n t e k h e z. Oh ártatlan kisdedek!
kik az Istent nem szóval, hanem halálotok állal dicsőitettétek, és
még öntudatlanul, a' vértanui pálmát, 's a' boldog halhatatlanság"
koronáját elnyeriétek : esedezzelek érlünk , hogy hitünket, mely
lyet szóval vallunk, keresztény életünk által is tanositsuk ; 's
végre az üldözések állal Krisztushoz jussunk, kiben ti örökké ör
vende tek. Amen.

OKTATÁS SZ. PÉTER' SZÉKFOGLALÁsANAK ÜNNEPÉRE.
J a n u á r' (Boldog-Asszony' hava) 18-án, és Február' 22-én.

Miféle 'Ünnep es?

Ez azon ünnep, melIyen az egyház emlékét üli annak, hogy
sz. Péter, mint KrisztusJézusnak legfőbb helyettese, püspöki szé-
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két, .előbb ugyan Syriának Anliokhia nevü városában, hét évvel
későbben pedig Homában fölállilotla: hol is ő huszonöt évig,
azaz: halála ig maradott. Sz. Péter' romai székfoglalásának ün
nepe Január' iS-kán, az antiokhiai székfoglalásé pedig Február'
22-kén tartatik.

Miért tette át sz. Péter épen Romába a::. apostoli széket?'

Mivel akkor Boma a' világ' fővárosa, és ugy szólván minden
tévelygésnek, és babonaságnak középpontja vala; miért "is illő
volt, ugymond sz. Leo pápa, hogy ö legyen a' keresztény religi
ónak is középpontjává 's fejévé: honnan a' hit' világa, az apostoli
hatalommal együtt, valamennyi népekre szintugy kiömöljön, vala
mint a' földi hatalom által, a' tévely Romából csaknem ~z egész
világra ki lőn terjesztve.

Mit kell a' keresztényeknek mai nap' cselekedniök?

Adjanak Istennek hálát éretle, hogy őket a' romai, 's apostoli
egyházban születni engedte, 's öt ezen egyház' legfőbb fejéért, a'
pápáért kérjék: hogy kegyelmét adja neki, mellynél fogva ez,
valamint székében követé Pélert , ugy öt a' religio 's hivek iránti
buzgalomban, a' szeretet- és alázatosságban is kövesse.

A' ID i s e k e z d e t et lásd sz. ~Iiklós' ünnepén (677. 1.).

Az egrh.lz' könyörgése.

Ur Isten! a' ki sz. Péter apostolodnak , a' mennyorszá g'
kulcsainak átadásával, megkörözési és feloldozási hatalmat adtál:
engedd, hogy könyörgéseinek segitségével, bűneink' kötelékeiből

Iülnldoztassunk ; ki élsz és uralkodol 'stb.

Leczke. (Sz. Péter' l. level. f, f-7.)

Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a' jövevényeknek, a' kik

Pontusban, Galácziában, Kappadocziában, Kis-Ázsiában és Bilhy

niában elszéledve élnek, kik az Atya Istennek előismerete szerint

elválasztattak, hogya' Szentlélektől megszentellessenek a' Jézus
Krisztus iránti engedelmességre, 's véréveIi meghintetésre : bősé
ges kegyelmet, és békeséget (ki'Cán) I Áldott legyen az Isten, és
Atyja a' mi Urunk Jézus Kriszlusnak, ki az Ö nagy irgalmassága
szerint ujra szült minket; hogy eleven reménységünk lenne, Jé

zus .Krisatusnak a' halálból történt föltámadásánál fogva, a' ro

molhalallan, szenny nélküli, 's hervadhatatlan örökséghez ; melly
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főntartatik mennyekben számotokra, kiket Istennek hatalma a' hit

által megőriz az üdvösségre; melly készen várja az utolsó időbe

ni nyilvánittatását : mellynek örvendeni fogtok, ha jelenleg kü
lőnféle kisértetek szomoritanak is minket; hogya' li bebizonyitott
állhatatos hitetek, melly sokkal becsesebb a' [tüzben vizsgáItatni
szokott) aranynál, dicséretetekre , '5 dicsőségetek- és tisztelete
tekre váljék, a' mi urunk Jézus Krisztus' eljövetelével.

M a g y a r á z a t. Ezen iratot egy átalános főpásztori levél
gyanánt tekinthetni, mellyet sz. Péter, mint az egész keresztény
nyáj' főpásztora~ közönségesen valamennyi keresztényekhez, ki
ket e' világon csak mint jövevényeket tekint, nevezetesen pedig
a' Palesztinán kivül lakott, zsidó nemzetbeli keresztényekhez in
tézett; 's mellyben öket, mindgyárt levelének elején, az Isten
iránti hálára buzditja, hogy az őket Krisztus Jézus által megváltván,
a' hitre, 's a' mennybeli örökségre meghivta: mellyet hazájok
gyanánt tekinteni, de egyszersmind, ha ugyan meg kell lenni,
azaz: ha Isten azt akarja; 's üdvösségük is ugy kivánja, külön
féle kisértetek' elviselése és legyőzése által elnyerni szükséges.

Evangellom, (Sz. JIáté' 16, 13-19.)

Az idöben Jézus Fülöp-Czezarea város' környékébe
jöve; 's kérdezé tanltványait, mondván: Kinek mondják len
ni az emberek az Ember' flát ? Ök pedig felelének: Né
mellyek Keresztelö Jánosnak, némellyek pedig Illésnek,
némellyek pedig Jeremiásnak, avagy egynek a' proféták
közül, És monda nekik Jézus: Ti pedig kinek mondotok
engem lenni? Felel vén Simon Péter, monda: Te vagy
ama' Krisztus, az élö Istennek fia. Felelvén pedig Jézus,
monda neki: Boldog vagy Simon! Jónás' fia; mivel a' test
és vér nem jelenté meg ezt neked, hanem az Atyám, a'
ki mennyekben van. Én is mondom neked, hogy te Péter
vagy (aza.z;: kőszikla), -és el sziklára épitem az én anya
szentegyházamat, és a' pokol' kapui nem fognak azon dia
dalrnat.venni. 'S neked adom a' mennyek' országának kul
csalt, Es valamit megkötözendesz alföldün, meg lesz kötve
mennyekben is; és valamit föloldandasz a' földön, föl lesz
mennyekben is oldva.
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Miért kérdezé Krisztus az ó tar&itf)ányait, hogy mit tartanak az
emberek róla?

Hogy alkalmat nyujtson nekik arra, miszerint öt az lsten'
valóságos fiának vallhassák. Ez által egyszersmind minket is akart
oktatni, hogy mi is mindenkor szorgosan jegyezzük meg magunk
nak azt, a' mít az emberek felőlünk mondanak. Ha rosszat be
szélnek rólad, igyekezzél hibádat megjavitani; ha pedig jót szól
nak rólad, ugy iparkodjál jó is maradni, és napról-napra tökéle
tesebb lenni.

Miért nevezi magát Krisztus Ember' fiának?

Hogy orra tanitson minket, miszerint ő nem csak Isten' fia,
hanem valóságos ember is egyszersmind. '8 e' kettőt hinni, szint
olly szükséges , mint a' milly szükséges vala megváltatásunkra,
hogy Krisztus ne csak Isten, hanem ember is legyen. Mint csupán
Isten, meg nem válthatott volna bennünket: mivel igy nem szen
vedhet vala érettünk; ha pedig csak mint puszta ember szenve
dett volna értünk, ugy az Istennek nem adatolt volna, az embe
rek által rajta elkövetett megbántásokért, tökéletes elégtétel.

Azon kérdésre: ,Ti kinek mondotok engem lenni?' miért felelt
Péter egyedül, a' többi apostolok helyett is ?

Mert neki, mint az apostolok' fejének, szólani kellett; kinek
vallomását, a' többiek, miután Péterelőlment, szinte magukévá
tették: valamint vallomása lelt az a' katholika egyháznak is, melly
nek fejéül Péter rendeltetett.

Mit akar ezzel mondani Péter: ,Te vagy ama' Krisstus, az élő Is
tennek fia?

Ö ezzel Krisztust lsten' egyetlen, valóságos, és öröktől fog
va született fiának vallja, ki egy természétü az Atyával, a' ki által
mindenek teremtettek, 's a' kitöl mi is a' mi testi, és szellemi él
tünket nyertük. Oh én Megváltó Istenem! én életem! engedd,
hogy én, gyenge teremtményed, veled egyesülve maradjak, és ö
rökké éljek.

lIliért necesi Krisstus sz. Pétert boldognak?

Mivel ő másoknál jobban megismerte az ö Istenségét, és azt
késedelem nélkül nyilvánosan is megvallotta. Ilidd, és vallja d te
is Krisztust az Isten' fiának lenni, 's hasonlóképen boldog lészesz.

Honnan tudta Péter, ltogy Krisztus az Istennek fia ?

Krisztus maga mondja, hogy ezt Péter csak isteni sugalJal
ból, nem pedig a' természetes ész' következtetéseiböl ismerte meg.
A' hilludnillik Istennek Ajándéka ~ és isteni világosság, melly ál-
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tal fölvilágosittatván az ember, azt igaz gyanánt fogadja el, mit az
Isten kinyilatkoztatott: nem, mivel azt eszével fölfogja, hanem
mivel Isten mondta.

JHikép jutalmaztatott meg Péter eme' hitvallomásáé,·t?

Krisztus ot a' legnagyobb hatalommal, 's minden apostolok
fölötti elsoséggel ruhaza fel, azon igérete mellett, hogy rá, mint
sziklára, fogja épiteni anyaszentegyházát; mellyen a' pokol, min
den üldözések és eretnekségek' daczára sem fog soha eröt venni.
Lásd, mennyire kedves Isten elott és jutalomszerzö, az alázatos és
élő hit!

Valóban Iziklája-e Péter az egyháznak?

Igenis; mert Krisztus világosan azt mondta: ,Te Péter vagy
(azaz: kőszikla}, és e' sziklára épitern az én anyaszentegyháza
mat, és a' pokol' kapui nem fognak azon diadalmat venni.' Hogy
Krisztus e' szavait akképen akarta értetni, miszerint ö egyházát
Péteren alapitandja, onnét is kitetssik, mivel neki miugyárt ezu
tán, a' mennyország' kulcsait is átadta.

Jlli értetik a' mennyország' kulcsai alatt ?

A' kulcsok a' legfőbb fölügyelet és hatalom' jelképei voltak,
mellyel valaki felruháztatott. (Isai. 22,22.) Jézus tehát azt a},llr
ja e' szavakkal mondani: Én téged helytartómmá teszlek a' föl
dön, és átadom neked egyházamban a' legfőbb törvényhozói, 's
végrehajtói hatalmat.

Mit tesz, megkötni és [ololdozni?

Megkütni és föloldozni, legközelebb (Isaiás' 22,22. sserint)
annyit tesz, mint a' mennyorsságot bezárni és fölnyitni, azaz: a'
keresztény egyházba valakit fölvenni, vagy abból kizárni; tovább
a' bünöket megbocsátani, vagy megtartani ; végül : valamit meg
engedett-, vagy ncm-engedettnek nyilvánitni; tehát parancsokat,
vagy tilalmakat szabni, és visszavonni, büntető törvényeket al
kotni, röviden mindazt rendelni, mi az egyház' jóllétére, 's az
abban megkivántató rendnek biztosítására szolgál.

Nem adatott-e tnegkötözési és föloldozás; hatalom a' többi apos
toloknak is?

Igenis (Máté' 18: 18. János' 20, 23.); de csak miután Pé
ter a' neki adott legfobb kulcshatalommal, ünnepélyesen szeglet
kőül volt már kiválasztva: miállal a' többi apostolok oda utasit
tattak, hog-y isteni hatalmukatcsak Péterrel, mintfővel, egyesülve
gyakorolják; mert csak egy választaték meg az egész egyház'
szegletkövéül, meJJyen AZ egész épületnek nyugodnia kellett.
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B u z d u I a t. Oh Uram Krisstus Jézus, élő Istennek fia! ki
egyházadat sz. Péterre, mint valamelly sziklára, olly erősen meg
alapitoUad, neki a' mennyország' kulcsait átadtad, '5 ötet és uló
dait egyházad' legfőbb előljáróivá 's földi helytartóivá rendelted:
add nekünk kegyelmedet, hogy mi nekik minden rendeléseikben
engedelmesek, és sz. Péter' példája szerint, minden jóban rendit
hetellen kőszálak legyünk.

Oktatás a' pápáról, és püspökökről.

Kit ~rtünk mi katholikusok a' pápa alatt?

Krisztus' igaz egyházának, vagyis minden igaz hivők' gyü
lekezetének átalános és látható fejét, ki is a' romai püspök.

Rendelt-e ~alóban Krisztus illy {öt?

Igenis. Eléggé kiviláglik ez a' mai evangeliomból , melly
hen Krísstus urunk Péternek megigérte, hogy rajta, mint valamelly
kössíklan épitendi föl egyházat, és neki a' mennyország' kulcsait
átadandja: mi nem mást tesz, mint hogy Péter a' látható egyház'
látható alapköve, (a' láthatallan egyház' láthatatlan alap- és szeg
letköve maga Krisztus lévén; Efez. 2, 20.) és hogya' kulcsok'
átvételével, egyszersmind az egyház' legfőbb vezetését és kor
mányozását is át vala veendő. Melly igéretét hiven be is teljesi
teUe Krisztus, midőn (János' 21,13-17.) Pétert világos sza
vakkal bárányai- 's juhainak, vagyis valamint a' hivők, ugy ezek'
püspökeinek is pásztorává telte.

Miért adott Krisztus az egyháznak látható {öt?

Ez az egyház' jólléle- 's föntartáaára szintolly ssükséges
voll, valamint egy emberi családnak a' látható fö, 's a' juhnyáj
nak a' látható pasator szükséges. Krisztus mennyekbe fölmenvén,
látható módon nem kormányozza többé egyházát; az tehát 8' po
kol' kapui, vagyis a' pokoli hatalmak és azok' segédei által, telt
igérele ellen, könnyen legyőzethetnék, ha maga helyett más l:\t
ható főt nem rendelt volna; melly nélkül az egységet és rendet
az egyházban föntariani, lehelellen is volna. Ezért mondja sz. Je
romos: Azért választalik egy a' tizenkettő közül , hogy egy fő
rendeltetvén, 8' szakadások' alkalma eltávoliUassék.

Az egyház' feje gyanánt 'l'iselte-e magát Péter?

Igenis; mivel az uj (Judás' helyébe lett) apostol' választásá
nak fontos ügyében, föszeméJyt viselt. Apost. csel. 1, 15-26.
(Lásd a' sz. Mátyás' ünnepére való leczkét.) Tovább a' Jeru3á
lemben tartott egyetemes egyházi zsinaiban ó emelt első szót, 's
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az egész gyülekezet előtt nyilvánitotta, hogya' pogányok közüli
hivőketMózes' törvényének nehéz igája alá ssoritani nem kell
(Apost. csel. 15, 7 -12.): miben azután az egész gyülekezet is
megnyugodott. Sz. Péternek az apostolok közötti elsőségél vilá
goson értésünkre adják az evangelisták is, midőn őt folytonosan
legelől nevezik (Máté' 10, 2. Márk' 3, 16, Luk. 6, 14.).

Mik a' püspökök?

A' többi apostolok' utódai; kik sz. Péter' utódjával, vagyis
a' pápával egyesülve, az egyház' vezetésére 's kormányozására
hivatvák, és rendesen egyes egyházi megyéknek előljárói.

J'fellyek a' püspöki hivatalnak közelebbi részei?

A' következők: 1) A' keresztény tannak az egyhasmegyé
beni föntartása és terjesztése. 2) A' szent és titokteljes főpapi
cselekvények' kezelése. Ezek' némellyikét a' püspökök az áldozó
papokkal is köslotték , némellyeket pedig kizárólag maguknak
tartottak fön. Az utolsókhoz tartozik: a' bérmálás, a' papok' föl
szentelése, valamint a' püspököké is, a' királyok' fölkenése, az
apátok' és fejedelem-asszonyok' megáldása, a' kegy-olaj' készi
tése, az egyházak' és oltárok' heszentelése, a' sirkertek', és szent
ezélu edények' megáldása (melJy utóbbival azonban, kivéve mind
azonáltal a' kehely és tálcZI}' megszentelését , áldozó-papok is
meg szoktak a' püspökük által bizatni). 3) A' megyének külső

kormányozása, nevezetesen a' megye' dolgaiban való törvényho
zás, és az ezzel összecsatolt fölmentési jog, ftZ egyházi biróság és
büntetől hatalom, az egyházi intézetek (minők a' papnöveldék is.)
fölötti őrködés, egyházi hivatalok' kiosztása, az egyházi javak',
valamint az egyház' szükségeinek fedezésére szánt szokásos jö
vedelmek' kezelése. Ezenkivül a' püspöknek még némi tisztelet
beli jogai is vannak; illyen például a' méltóságos czim, a' trón,
a' püspöki öltözet, 'stb,

JUt kell az érsek, primás és patriárka alatt érteni?

Az érsekek megyéiknek szintolly főpásztorai, valamint a.
püspökök a' magukénak ; e' fölött azonban egyszersmind fölü
gyeInek még más, hizonyos számu püspökök, és az övével ha
táros megyék fölött; mellyek azulán együttvéve, egyházi tarto
mánynak neveztetnek. Primásnak azon püspök hivatik, kinek
püspöki széke első, és legnevezetesebb az egész országban. A.
név azután lehet vagy csupán tiszteletbeli czim, vagy pedig a
prímás, helytartója levén a' papának, valóságos birói hatalommal is
bir. Patriarkáknak azon püspökök hivatnak, a' kiknek föltigyeletök
alá több tartományok', vllgy nemzelek' püspökei 's érsekei tartoznak.
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SZ. Fi\.BIi\.N ÉS SEB~STYÉN' ÜNNEFERE.

J a n u á r' (Boldog-Asszony' hava) 20-kán.

Sz. F á b i á n 236-ik évben foglalta el a' pápai széket; és
tizenhat évig kormányozván az egyházat, Decius' UHtözé!e alatt,
mint vértanu halt meg. Sz. Cyprián öthasonlithatlan férfiunak
nevezi; 's azt mondja, hogy dicsőséges halála teljesen megfelell
élete' tisztaságának és szentségének. - Sz. S e b e s t y é n Frank
honnak Narbonne nevü helységében szülelett, és kora ifjuságá!ól
fogva buzgó tanítványa volt Jézusnak. Carinus császár alatt hadi
szelgálatha lépett. Megtudván Carinus' ulódja, Diokletián, hogy
Sebestyén keresztény, őt néhány mórijász' kezébe adta, kik öt nyi
lakkal agyonlődözvén , mint holtat hagyák a' téren. Azonban egy
Irene nevü jámbor özvegy, ki öt elakará temetni, még élve találta,
ápolgatá öt, 's elrejté házában, hol tökéletesen fölgyógyult. Ek
kor bátran a' császár elejébe lépett, hogy igazságtalanságát sze
mére hányja. Mire az felbőszülvén , botokkal halálra vereté, 's
egy tisztátalan verembe dobatta. Egy keresztény asszony a' holt
testnek birtokába jutott, és azt eltemettelte. Sz. Sebestyén akkép
tiszteltetik, mint különös védszent a' döghalál ellen.

Sz. Fábiánt karddal szokták íestenl. (mint vértanut), és galambbal ;
mivel, a' mint ezt egy, még a' 4-ik században élt történetíró beszéli, mi
dőn történetesen azon templomba tért, a' hol épen pápa' választásával fog
lalkozlak, egy galamb szállt a' fejére: melly, isteni kijelentésnek vett ese
mény' következtében, ö azután meg is választatott pápanak. Sz. Sebestyént
pedig fához, vagy oszlophoz kötve, 's nyilakkal átverve, vagy szabadon
állva, harczias, vagy előkelő romai öltözetben, kezében néhány nyillal festik.

A' sz. leczkét és ecanqeliomot lásd a' Tolda(ékball, V. szám alatt.

."-z egyház' könyörgése.

Mindenható Isten! tekintsd kegyesen a' mi erőtlen voltun
kat, és minthogy minket büneink' sulyja terhel, engedj a' te vér
tanuid, Fábián és Sebestyén' hathatós esedezései állal gyámolil
tatnunk. A' mi urunk Jézus Kriszlus állal, 'stb.

OKTATAs SZ. PÁL' FORDULAsA NAPJAN.

Január' 25-kén.

Ezen megtérés' története részletesen előadatik az Apostolok'
cselekedeteinek könyvében; mint ez a' mai sz. leczkéből is lát
ható.
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A' mise kezdetet az egyház, sz. Pálnak Timotheushoz irt II.
leveléből (1,12.) veszi: "Tudom, kiben hittem; és bizonyos va
gyok benne, hogy elég hatalmas, az én letelt kincsemet (azaz:
munkáimat), mint igaz biró, megtartani ama' napra.' Dicsöség81i

A tyának, 'stb. MelIy misekezdetböl megtetszik, milly érdemök
van a' mi jó cselekedeteinknek Isten elött; mlutanö azokat olly
hiven megörzi az érdemlett jutalom' idejére.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten l a' ki sz. Pál' prédikálása által az egész világot
oktattad; engedd, kérünk, hogy mi, kik ma az ö megtérésének
ünnepét üljük, példáját követvén, te hozzád eljuthassunk; a' mi
Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Apostolok' cselekedet. 9, 1-22.)

Ama' napokban Saul fenyegetéseket és halált lihegvén még
oz Ur' tanitványai ellen, a' föpaphoz méne, 's leveleket kért töle
Damaskusba, a' zsinagogákhoz: hogy ha kiket találna, e' hitet
követő akár férfiakat, akár nöket, megkötözve Jerusálembe vi
tesse. És midőn utban volna, 's közelitene már Damaskushoz,
történt, hogy egyszerre az égből világosság vevé öt körül. És
földreesvén. ssözatot halla, melIy monda neki: Saul, Saul! miért
üldözesz engem? Mire ö kérdé: Kivagy Uram? Ö pedig(felelé):
Én vagyok Jézus, a' kit le üldözesz ; nehéz neked az ösztön el
len rugdalódznod. 'S reszketve, és csudálkozva mondá : Uram!
mit akarsz, hogy cselekedjem? 'S az Ur (itmél szóla) hozzá:
Kelj föl, és menj be a' városba; 's ou megmondják neked, mit
kelljen cselekedned. Azon férfiak pedig, a' kik kisérik vala őtet,

állának álmélkodva; hallván ugyan a' szózatot, de senkit sem lát
ván. Fölkele pedig Saul a' földről, 's megnyitván szemeit, nem
láta semmit. Kézenfogva azért, bevezeték öt Damaskusba. És ilt
vala három napig, nem látván; és sem nem evék, sem nem ivék.
Vala pedig Damaskusban egy Ananiás nevü tanitvány; és szólitá
őtet az Ur látásban: Ananiás! Ö pedig monda : Imhol vagyok
Uram I 'S (monda) az Ur neki: Kelj föl, és menj azon utczá
ba, melly egyenesnek mondatík ; és keress fel olt Juda' házában
Saul nevü tarzusi Iérfit : mert ime imádkozik. És (tit~·os jcle-
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nésben) látta (Saul) hozzá Ananiásnevü férfit bemenni, 's kezeit
rá tenni; hogy szeme' világát visszanyerje. Felele pedig Ananiás:
Uram! sokaktól hallám e' férfi felől', milly sok rosszat követett
el a' te szenteid ellen Jerusálemben. Sőt itt is hatalma vagyon
a' papi fejedelmektől, hogy mindazokat megkötözze, kik a' te ne
vedet segítségül hivják. Felele pedig az Ur neki: Menj; mivel J
nekem választott edényem, hogy az én nevemet a' pogányok és
fejedelmek, és Izrael' fiai elött hordozza. Én ugyanis megmuta
tom neki, mennyit kelljen neki az én nevemért szenvednie. 'S
elmenvén Ananiás, bement a' házba; és rá tevén (Saulra) ke
zeit, monda: Atyámfia Saul! engem az Ur Jézus küldött, a' ki
megjelent neked az uton, mellyen ide jöttél; hogy láss, és meg
teljél Szentlélekkel. És rögtön lehulltak szemeiről mint valamelly
halhéjak, és visszanyeré Jétását; és fölkelvén, megkereszteltetett.
És miután evett volna, visszanyeré testi erejét. Néhány napot
pedig azon tanitványokkal töltött, a' kik Damaskusban voltak. ~S

legottan kezdé a' zsinagogákban hirdetni Jézust, hogy ö legyen
8Z Istennek fia. Álmélkodának pedig mindnyájan , a' kik hallák,
mondván: Nemde ez az, a' ki Jerusálemben üldözte azokat, a'
kik e' nevet segítségül hivták ; 's ide is azért jött, hogy kötösve
vigye őket a' papi fejedelmekhez? Saul pedig mindinkább erö
södött , és megszégyenilé a' zsidókat, a' kik Damaskusban lak
tak; állhatatosan bizonyitván, hogy ez ama' Krisztus.

Mit tanulunk e' történetből?

l-ör: Hogy egy hünöstse vessünk meg; se megtérésé felől

kétségbe ne essünk. A' legnagyohh bünös is, egy pillanat alatt
megtérhet az Isten' kegyelme által, és még szentté is válhatik:
mint Pál, ki ugyanakkor. midőn a' keresztényeket kiirtani készült,
ragadozó farkasbél szelid háránynyá, Islennek választott eszkö
zévé, 's a' népek' tanilójává lelt. 2-or: Hogya' bűnösökért

szorgalmasan kell [mádkozuunk ; mint sz. István imádkozott Saul
ért. Id halálakor. az őt megkövezők' ruháit örizle; 's hihetőleg
ez állal eszközölte ki részére a? megrérás' kegyelmét. A' hünö
sök" megtéré seért imádkozni, annyi, mint Iirisztus' kinszenvedé-:
sét rájok nézve g~'ümölcsözöv6 tenni. J1lill~' liedvesnek kell ennek
az Isten elöli, '5 milly hasznosnak az emberelire nézve lenni! A' ki
egy bünüst tóvclygésének utjárúl mcgtéril, ugymond S7.. Jakab

46
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(5, 20.), oz annak lelkét megmentendia' haláltöl, és számos vét
keit eltakarja. 3-or: Tanuljuli meg, mint kelljen magunkat meg
térésünk' idején viselni: Pál ~ megtérése' alkalmával , testileg
megvakult, de lelkületére nézve annál inkább fölvilágosodott; ugy,
hogy azonnal fölkiálta : "Uram! mit akars li, hogy cselekedjem ?"
Ezután Istennek parancsolatára, Ananiást vezetőül fogadá el az
"üdvösség' utján, és szintolly hÖII buzgott Krisztus' dicsőségeért,

mint a' millyen nagy ellensége volt annakelőtte. Szintigy kell egy
megtérlnek, szemeit minden előtt becsuknia, mi őt eddig elcsábi
tolla, 's egyedül csak arra ügyelníe, mit az Isten kiván tőle. To
vábbá magát tapasztalt lelki vezetőre kell biznia, 's neki minden
hen engedelmeskednie; végre megtérése után szintolly buzgón
kell neki az Isten' dicsőségét, 's az erényt szeretnie, mint a' mílly
nagyon ragaszkodott annakelőtte "az ördöghez, a' testhez, a' vi
lághoz, és minden rosszhoz; ne is hagyja magát többé a' világ
nak semmiféle csufolódásai, vagy üldözése! által, az uj ösvény'
kövelésétől elvonatui.

Evangeliom. (Sz. lJIáté' 19,27-29.)

Az idöben monda Péter Jézusnak: Ime mi mindene
ket elhagytunk ~ és követtünk téged; mi lesz tehát érte
jutalmunk? Jézus pedig monda nekik: Bizony mondom
nektek, hogy ti, a' kik követtetek engem, az ujjászületés
ben , mikor az Ember' fia az ö fölségének székébe ülend,
li is tizenkét széken fogtok ülni, itélvén Izrael' tizenkét
nemzetségét. És minden, a' ki házát, vagy fivéreit, vagy
nővéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy
gyermekeit, vagy földjeit elhagyja az én nevemért, száz
annyit fog kapni, 's az örök életet hírnndja.

JIiért olvastatik ma ezen ercuqeliom ?

Jóllehet sz. Pál nem volt még Krisztus' követője, mikor az
Cr e' földön járt; mindazonaital , mint fönebb láttuk, ö is maga
Krisztus állal hivatott meg az apostoli hivatalra. Ö is szintugy
mindeneket elhagyoit Krisztusért, valamint n' Iübbi apostolok: az
cvangeliom' terjesztése körül többet fáradozott, és többet szen
vedelt, mint a' többiek mind; 's ugyanazért egykor ő is, mint a'
töhbiek , ítélni fogjn, nem csak 8' világol, hanem még a' gonosz
nnnnlolint is. (I. Kor. 6, 3.) Ez oknál fogva az egyház is ak
l.óp tisztel! öl sz. Péterrel cg)'ült, minI az apostolok' Iőnökét.
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Jlicirt mondatik. hogy Péter, és a' többi apostolok mindeneket el
hagytak: holott ők nagtJon is kevéssel birtaIc?

Ezt sz. Gergely ekkép értelmezi: Nem annyira kell itt, ugy
mond, valamelly dolgot magában venni, mint inkább az irántal
vonzaimat és rsgasekodást, Sokat bágy el az, a' ki valamelly tárgy
iránti vonzalmáról és szeretetéről is lemond; sőt még az akarat
ról is, valamit birhatni : bárha külsöleg véve a' dolgot, csak ke
veset hágy el. Péter pedig ezt tette. Ellenben, a' ki lemondana
ugyan Istenért rangjáról, gazdagságáról, és mindenéről ; de nem
egyszersmind az azok iránti vonzalmáról is: az illyen tulajdon
képen minde' mellelt is csak igen keveset hagyna el, és semmi
haszna sem lenne belőle; mivel Kriszlus azt mondja: "A' ki nem
mond le miadenről, a' mivelhir" (azaz: a' birhalás' kivánságáról is),
,,~ nem lehet tanitYányom.~~ (Luk. 14, 33.)

JIiért mondja Péter, nem csak azt, hogy: "mi mindeneket elhagy
tuak;" hanem a:.t is, hogy: "kötJeltii,nk téged?"

Azért, mível Krisztus mindkettőt megparancsolta; csak ke
véssel előbb (t9, 21.) mondván egy gazdag ifjunak : "Ha töké
letes akarsz lenni, eredj, add el míndenedet , a' mivel birsz, és
oszd a' szegényeknek: és kincsed lesz mennyekben; és jöjj, kö
vess engem." Nem elegendő tehát, mondja sz. Jeromos (L. 3. in
l\latlh. c. 19.), mindent elhagyni; hanem ezen kivül ssükséges az
Urat követni is, és olly szereteUeljesnek, 011)' irgalmasnak , olly
szentnek lenni, mint ö; szóval, ugy élni, mint ő élt: mert köny
nyebb megvetni az erszényt, mint önakaratunkal.

Iliért kérdezősködikPéter a' jfdalom után?

Ez ugyan történhetett némi önhaszonlesésből is (mivel az
apostolok akkor még nem voltak mentek miuden tökéletlenségtöl),
vagy pedig az attöli félelemből, hogy az apostoloknak, mint kik
HZ Ur' kedvéért nem hagyhatlak el nagy gazdagságot (mint ezt
Kriszlus a' gazdag ifjutől kivánla), az égben semmi jutalmuk sem
lesz; de talán Jézus e' kérdést azért is engedte meg, hogy 01
kairnat nyerjen azok' jutalmának kiemelésére, kik őt őszintén. és
buzgón követendtk. .

Jliért igh'i Kris-..tus az apostoloknak, !togy az itéW-sz.ékcn rele
rgyütt fognak ülni?

Az apostololt Kriszlussal minden földi méltóságot és gaz
dagságot elhagytak, szegénységben, megvettetésben. és testöket
sanyargatva éllek; ugyanazért mélló, mond sz. Beda, hogy vele
együtt üljenek az ítélő-széken. Ez azonban szintugy áll mind
azokra nézve, kik az apostolok' példájál utánozva, míndent el
hagytnk, és Iírisztust követték.

4/1 *
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Miért igér Kriszttls j'.dalmat annak, a' ki szüZóil és rokortait el
hagyja; holott ö azokat különben maga is szeretni parancsolja?

Ezzel a' szeretet' parancsolata nincs megsemmisitve: mi tud
niIlik őket szeretni tartozunk annyiban, a' mennyiben nekünk
szülőink 'stb.; de a' mennyiben az Isten' és üdvösség' utjaiban aka
dályul szolgálnának, annyiban öket gyülölnünk kell és kerülnünk;
azaz: nem tartozunk nekik engedelmeskedni, ha ollyasmit taná
csolnak, vagy parancsolnak, miaz Istennek akaratjával, 's lelkünk'
üdvével ellenkezik.

Mit kell a' ,száz annyi' alatt érteni, mit Krisztus az ideigleni ja
rakért igér?

Sz. Jeromos (L. 3. in Matth.c. 19.) ez alatt a' lelki javakat,
az Isten' kegyelmét, az erényeket, a' benső vigasztalást, és meg
elégedést érti, mellyek százszorta, vagyis végetlenül becsesebbek,
mint minden ideigleni javak. Oh milIy kevés, és csekély érlékü
míndas, mit az Isten' szerétetéért elhagyunk, és mit a' halál ugyis
elragad egykor tőlünk I Milly hasonlithatlanul nagyobbak ellen
ben azon javak, mellyeket azokért Isten a' jelen, és más élet
ben ád! "A' miket szem nem látott, sem fül nem hallott, sem t'm
beri elme ki nem gondolt, azokat készité Isten azoknak, a' kik öt
szeretik." (I. Kor. 2, 9.)

B u z d II l a l. Ur Isten! ki ne volna kész éretted mindenét
elveszteni, miután ezzel olly végetlen sokat nyer? Engedd mi
nekünk, hogy ha nem hagyhatunk is el mindent , legalább arról,
a' mi fölösleges, vagy lelkünknek ártalmas, örömest lemondjunk:
és ahhoz is, a' rnire szükségünk van, szerfölött ne ragaszkodjunk;
hanem azt akkép használjuk, hogy mellette 8Z örökkévaló javakat
el ne veszítsük ; és magunkat már e' földön az él polgáraiként
viseljük,

..\jtato!'i fohilszkodils sz. Pálhoz.

Világ" nag~' apostola, SZ. Pál! téged ma az Istennek hátal
mas szava földre sujtott, hogy az igaz töredelmességre fölkel hess.
Ez últnl leuél Krisztus' ellenségébűl, annak legbuzgöbb barátja- 's
védelmezőjévé. l'gyanazért kérlek, eszközöld ki tőle könyörgésed
á.tul azon kegyelmet részemre , bog)' én, 3' ki öl eddig olly sok
S7.0 r Iélreismertem, megbantottam, huneimáltal ujolagkeresztre fe
szitettem, végre csalillgyankellőleg megismerjem, öl kövessem, és
a' le példúd szerinl az igazságot szintolly buzgón gyakoroljam. mint
a'milly készséggel gY3iwrollam előbb u' rosszal: hogy egykor veled
hasonlo b~)IllcgsúgbnlJ rt'5zesülhi'sseli, ugyannon mi Urunk Jézus
Iiriszlus :ílln'. Amon.
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OKTATÁS GYERTYASZENTELÖ-BOLDOG-ASSZONY'
ÜNNEPÉRE.

F e b r u á r' (Böjtelö' hava) 2-kán.

Miféle ünnep ez?

Ez azon ünnep, mellyen az egyház Máriának, és az ö isteni
fiának alázatosságát és engedelmességét tiszteli; mellynél fogva
ök magukat a' tisztulást és templombani bemutatást parancsoló
Mózesi törvénynek alávetetlék : jóllehet ez öket nem kötelezte.
Innen ez ünnepnek latin nevezete is, melly a' bold. Szüs' tisztu
lása-, vagy Jézusnak a' templombani hemutatasátöl van véve.
Magyarul Gyertyaszentelőnek neveztelik azért, mivel ez ünne
pen szenteltetnek meg az isteni-szolgálat alatt hasznáitatni azokott
templomi gyertyák.

Miért ssenteltetnek e' gyertyák épen ma, 's miért horiloztatnak /;(j

rül egyházi körmenetben, "agyás processióban?

Ez azért történik, mert l-ör: Mária mai nap ajánlotta föl
Jézust a' jerusálemi templomban az ö mennyei Atyjának; melly
alkalommal Jézust az öreg Simeon ama' világosságnak nevezte,
melly megvilágosilandja a' pogányokat, és megdicsöitendi Izrael'
népét. 2-or: Emlékeztetésül , hogy az evangeliomi szüzek' pél
dája szerint, minekünk is a' hit, és jó cselekedetek' égö lámpáival
kell Krisztus Urunknak elejébe mennünk. (Luk. 12, 35. Mát. 5,
16. és 25, 1.)

Mi oéqre ssenteltetnek a' gyertyák?

1) Hogy Isten ezek' ajtatos használata állal testi és lelki
egészségünket megtartsa , 's azok' könyörgéseit, a' kik azokat
tisztelettel hordozzák, meghallgassa. 2) Hogy szivünket bensőleg
a' Szentlélek' láthallan világossága megvilágositsa. 3) Hogy szi
vünk a' szeretet' tüzétől lángoljon, minden bűntől megtisztuljon,
's egykor az Isten minket a' soha ki nem alvandó világosság' ré
szeseivé tegyen. (A' római mísekönyvhől.)

~Iisekezdetül az egyháza'47-ik zsollárb6lénekli: "EI
vettük Vr Isten! irgalmasságodat a' te templomod' közepetie !
Valamint neved Ur Isten! ugy dicséreted is elhangzik egész a'
föld' határáig; a' te jobbod igazsággal teljes. Nagy az Ur, és
minden dicsőítésre méltö : a' mi Istenünk' városában, az ö sz. he
gyén. II Dicsöség az Atyának, 'sth.
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Az egyház' könyörgése.

Öröll mindenható Isten l alázatosan kérjük isteni fölségedet;
add, hogy valamint egyszülött fiad, a' mi testünk' lényeget föl':'
véve, mai nap neked a' templomban bemutattatott: ugy minketis
tégy rá méltókká, hogy neked tiszta lélekkel bemutaUassunk.
Ugyanazon Illi urunk Jézus Krlsztus által, 'stb.

Leczke. (Malakhiás profét. 3, 1-4.)

Ezt mondja az Ur lsten: Ime én elküldöm angyalomat, hogy
utamat az én szinem előtt elkéssítse. 'S mingyárt rá megjelenik
az ö templomában az uralkodó, a' kit ti kerestek, és a' szövetség'
angyala, a' kit ti ohajtva vártok. Ime közelít , ugymond a' sere
gek' Ura. De kicsoda értheti meg az ö eljövetelének napját; és
ki fog az ö szemei előtt megállhalni ? Mivel ö oUyan, mint az
olvasztó tüz, és mint a' kallósok' (szennytisztiló) füve. 'S leül
vén, megolvasztandja az ezüstöt, és megtisztitandjo; 's tisztákká
teendi Lévi' fiait, 's mint az aranyat és ezüstöt, megszűri öket:
hogy feddhetlenségben mutassák be áldozataikat az Urnak. Akkor
kedves fog az Ur elölt Juda és Jerusálem' áldoanta lenni, mint
hajdan, a' régi napokban, 's mint az ó-kor' éveiben: mond az Ur,
a' mindenható Isten.

1\1 a g- y a r á z a t. Az angyal, vagyis azon követ, ki az Ur'
llljait egyengetendő vala, Keresztelö sz. János (MáI. 11, 10.); az
olly régen várt uralkodo pedig Krisztus, ki ma megjelent a' temp
lomban. A' szövetség' angyalának neveztetik, mivel ö az Isten és
emberek közt uj, és sokkal jelesebb frigyet kötött, mint minöt kö
tött vala lsten a' zsidókkal; míutáa ö a' keresztényeknek, nem,
mint egykor a' zsidóknak, csupán mulandö , honem mennyei 's
örökké t!,rtandó javakat szerzett. Az ö eljövetelét a' proféta di
esőnek, 's egyszersmind retlenetesnek is ábrázolja: mivel öt tűz
hez hasonlítja, melly még az aranyat is megpróbálja, 's azon nö
vényhez, mellyel 8' kallóban a' posztót tisstltják. Illy tisstak-, és
szennynélkülieknek, mint a' minő a' megpróbált arany, kell azok
nak is lenniek, a' kik Krisztust az Oltári-szentségben magukhoz
venni, vagy a' legszentebb, és Isten előtt legkedvesb aldoeatot
méltón bemutatni akarják. Tisztítsd meg tehát magadat oh ember!
a' hünbanat' köuyüi, 's a' szeretet' tüze állal, ha Krisztu,,' ma
gadhoz venni, ":Igya' szent misében főlajánlani akarod.
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Evangeliom. (Sz. Luk, 2, 22-32.)

Az.ldöben, miután betelének Mária' tisztulásának nap
jai, Mózes' törvénye szerint, fölvivék Jézust Jerusálembe,
hogy bemutatnák őtet az Urnak, (a' mint meg van az Ur'
törvényében irva, hogy minden fiu, ki anyjának méhét
megnyitja, az Urnak szentelt legyen;) és hogy áldozatot
mutatnának be, a' szerint, a' mint az Ur' törvényében meg
hagyatik, egy pár gerliczét, vagy két galambfiat. 'S ime,
volt Jerusálemben egy Simeon nevü, igaz és istenfélő em
ber, ki várja vala Izrael' vigasztallatását, és a' Szentlélek
vala () benne. És feleletet vőn a' Szentlélektől, hogy meg
nem hal mindaddig, valamig az Ur' Krisztusát meg nem
látandja. ~S ez a' Szentlélektől indittatva, bejött a' lemplomba ;
's mikor a' gyermel{ Jézust szülői bevitték, hogy teljesi
tenék érette, mit a' törvényes szokás rendelt, ő is ölébe
vevé őt, 's áldotta az Istent, mondván: Most bocsajtód el
Uram! 3' te szolgádat igéd szerint békeségben ; mert lát
ták szemeim a' te tőled küldött Üdvözitől : a' kit rendellél
minden népek' szine elé, világosságul, a' pogányok' meg
vllagositáséra, és dicsőségül a' le népednek, Izraelnek.

.tfiért "üték Jézust a' jerusálemi templomba?

Hogy fölajánlanák őtet az Urnak ; mivel Isten azt parancsol
ta a' zsidóknak, hogy hálás emlékezetére annak, miszerint Egyip
tomban elsöszülöttjeik életben tartattak, az egyiptomiakéi ellenben
megölellek: minden elsőszülött magzataikat neki áldozzák; öket
bizonyos mennyíségü pénzzel megváltvan. (ll. Móz. 13, 13.)

Hány nap mulca kellett ennek a' s siiletés után történnie?

Negyven nap mulva; mivel Mózes' törvénye szerint a' fiu'
-születésénél eddig tartott az anya' tisztátalansága: melly idő' el
teltével a' templomba ment; 's hogy megtisztultnak nyilvánittas
sék, lisztulási áldozatát bemutatta. (III. lUóz. 12.)

Köteleztettek-e Jézus és Mária is ezen tör"énynek hódolni?

Nem; de valamint Jézus, a' ki bünt nem teU, és a' kinek
szájában hamisság nem talaltatott , 's ki átalában l\Iózes' szerlar
tási törvényeinek nem voll ,. alávetve, azokal mégis teljesítette
C~Iát. 3,15.): ugy l\'lária is. O nem fogant biinben, mint nemének
egyéb anyái , 's ugyanazért tiszlulásra sem vala szüksége ; de ö
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mégis, az ö isteni fiával, a' hünösök' sorába allott , 's teljesilé a"
törvényt, mellyre ezek kötelezve valának. Semmi sem vala, ugy_o
mond sz. Bernárd, tisztátalan az ő foganásánál, sem az ö szülésénél.
Nem volt, mit tisztitani, hol a' gyermek maga kutfeje minden tisz
taságnak. De te oh Mária I az asszonyok közé sorozed magadat,
valamint fiad magát a' gyermekek közé sorozta I

Miért teljesitették tehát mégis e' törvényt?

Ez főleg azért történt, hogy másoknak az alázatosság- és
engedelmességre példát adnának; 's hogy azok, a' kik nem hd
ták, miszerint ölt a' törvény' megtartására nem köteleztellek, en
nek meg nem tartása miatt meg ne botránkozzanak. Igyekezzél
te is minden botrányt keriilni, 's embertársaidnak mindenkor és
mindenben épületes és jó példát adni I

Miért nem áldozott Mária is bárányt, mint a' gazdagok (III. Móz.
12, ti.}; hanem csak pár galambot, valamint a' szegények?

lUivel szegény volt, és nem szégyenlett a' világ előtt is oly
lyannak mutatkozni. Ha szcgény vagy, azért ne szégyeneld ma
gadat, hanem inkább szeressed szegénységedct; ha pedig gazdag
vagy, igyekezzél legalább lelkileg szegény lenni, és szeressed a'
szegényeket és ügyefogyottakat: mert boldogok a' lelki szegé
nyek I (Mát. 5, 3.)

nlillt történt, hogy Simeon az Üdvözitövel épen a' templomban ta
lálkozott ?

!Iinthogy Simeon Istennek buzgó 's hű szolgája volt, az Ur
megigérte neki, hogy halált nem látand, mielőtt az Ur' fölkentjét
meglátta volna. A' mint tehát Jézus a' templomba vitetett,· Isten
től ihletve, oda ment ö is: hol Jézust föllel vén, öt isteni kinyilat
koztatásból Messiásnak ismerte.ts mint illyent nyilván meg is vallotta.
Ime mint jutalmasza meg Isten azokat, a' kik öt igazán szeretik,
és neki hiven szolgalnak, azzal, hogy magát velök jobban, és job
ban megismerteti!

Aláért kivánkozék Simeon meghalni, midön Jézust karjain. tartá?

Az ö kivánalaj most már egészen betöltettek; míután ugyanis
ö azt, ki a' népek' várakozása volt, ki után a' patriarkhák olly
sovarogva, de hiában vártak, nem csak meglátta, de karjain is tart
hatta : mit kivánhalott egyebet, mint hogy e' gyarló világtól meg
válva, lelkét lUegváltója' kezébe ajánlja? MiIly boldog az, a' ki
lelkét sz. Simeonnal az Isten' kezeibe adhatja föl? 'S ki részesü
lend e' boldogságban nagyobb biztossággal, mint az, a' ki magát
jámbor és erényes élete által méltóvá teszi rá, hogy ~Iegváltóját
élete' végperczeiben is magühoz vehesse?
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Miérl nevezle Simeon Jézust r;ilágosságnak, melly a' pogányokat
megf)ilágositja 'slb.?

Mert Jézus, mint igaz világosság, jött e' világra (Ján. 1.);
melly valamint a' pogányokat babonás hitök' setétségéből, '9 hü
neik' rabságából megszabaditandá: ugya' zsidókat is Mózes' tör
vényének szolgaságától megmentendö, 's a' pogányokkal együtt
az Isten' fiainak szabadságába helyezendő volt. (Gal. 4.)

B u z d u I a t. Mennybeli Atya! tekints a' te irgalmasságod'
trónjáról egyszülött Fiadra, kiben neked jó kedved telt. Ime! ő
ma neked, templomodban, testvérei' bűneiért Iöláldoztatik. Legyen
kedves előtted ez ártatlan áldozat; és indilson az téged irántunk,
hunösök iránt, könyörületességre. Bocsásd meg az ő engedel
messége- 's alázatosságáért a' mi kevélységünket és engedetlen
ségünket; és engedd, hogy vére által megtisztulvún , egykor,
miután békében elhunytunk , a' te dicsőséged' templomában be
mutattassunk, és téged, mint örök világosságot, vég nélkül szem
lelhessünk, szerethessünk és dicsőithessünk.

Oktatás a' gyermek-ágyasok' számára.

.Mózes' tisztulási törvénye szerint (III. Móz. 12.), a' zsidó
asszonyok, fiat szülvén, negyven napig , leányka' születése után
pedig nyolczvan napig tisztátalanokul tartattak, 's ezért a' temp
lomból kimaradtak. E' napok' elfolyta után pedig égő-áldozatul
egy bárányt, 's engesztelő-áldozatul egy galambot; vagy, hasze
gények voltak, két galambot, egyiket égű-, másikat engesztelő-ál

dozatul köteleztettek a' templomba vinni, 's olt a' pap' áldozata '5

imádsága által megtisztulni. E' törvény ugyan nem kötelezi töb
bé a' keresztény asszonyokat; mivel az egyház a' zsidó szertar
tási törvényeket eltörülte: azt azonban megengedi nekik mégis,
hogy hat hétig, vagy a' meddig körülményeik kivánják, jó lé
lekkel otthon , 's a' nyilvános isteni-tiszteletről elmaradhas
sanak és egészségöket kiméljék. - Mit is a' férjek jól jeg)'ez
zenek meg maguknak, 's ennélfogva feleségeiktől a' pihenést és
nyugodalmat, mellyet ez idő alatt az ő természetök igényel, meg
ne tagadják. De ez idő' elíolyta után megkivánja az egyház,
.hogy az asszonyok, Mária' példája szerint, kisdedeikkel együtt ll'

templomban megjelenjenek, ott a' pap' áldását kérjék, Istennek a'
szerenesés szülésért hálát adjanak, magzataikot Istennek fölajánl
ják, '9 a' pappal együtt kérjék azon kegyelmet, hogy őket isteni
félelemben, és szentül fölnevelhessék. 'S ebben áll a' gyermek
ágyasok' ugy nevezett h e a vat á s a, mellyet elmulaszlani nem
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szabad. De azért épen nem szükséges, hogy az asszonyok e' be
avatás elölt szüntelen otthon , vagy szobájokban tartózkodjanak,
abbeli félelmökben, mintha talán különben a' rossz lelkek, bo
szorkányok, vagy gonosz emberek nekik, vagy gyermekeiknek
árthatnának. Ez hiábavaló és oktalan félelem. Csak maguk ne
ártsanak maguknak a' nehéz munka, meghütés, harag, 'stb. által:
a' rossz emberek 'sth., bizonyosan nem fognak nekik. ártani; de
nem is árthatnak, különösen ha magukat jámbor életök által mél
tökká teszik az Isten' oltalmára: kinek határozott, 's az ember'
üd vosségére ceélozö megengedése nélkül, az ördög, valamint
egykor Jóbnak, ugy nekik sem hánthatja még csak hajok' szálát is.
Az asszonyok és gyermekeik' halesetel többnyire onnan ered
nek, hogy mint gyermekágyasok nem eléggé vigyáznak maguk
ra, 's maguk rontják meg magukat.

A' beavatás' alkalmával az asszonyok irányozzák imáikat a'
fönebb emlitett szándék- és czélra; áldozzák föl az Urnak hála
datosságból az Isten' bárányát, Krisztust, a' sz. mise' hallgatása,
vagy az Oltári-szentségnek magukhoz vétele által; adjanak ala
misnát, 's mondják el az itt következő imádságot:

I III il d s il g.

~Iindenhaló, kegyes Isten! ki Éva anyánk' engedetlenségé
nek érdemlett büntetéseül azt rendelted, hogy gyermekeit fájda
lommal szülje : neked ajánlom föl minden kiállott szülési fájdal
inaimat, büneimnek bocsánatjára; 's hálát adok érte, hogy segit
ségeddel az én méhemnek gyümölcsét szerencsésen e' világra
hozhattam. lUellyet ezennel föl is ajánlok neked, egyszülött fiad'
anyjának példája szerint, a' te sz. szolgálatodra; 's egész igyeke
zettel rajta leszek, hogy öt a' te dicsőségedre fölnevelhessem.
Csak te nekem e' végre, ezen malasztlal teljes Szüz" érdemei és
esedezése! által kegyelmedet adjad. Áldj meg engem, 's magza
tomat ; és engedd, hogy ill mindenkor a' te isteni akaratod sze
rint élvén, otl az örök boldogságot elnyerhessük. Ugyanazon Jé
zus Krisztus által, 'stb.

sz. BALAzs' ÜNNEPÉN.

F e b r u á r' (Böjtclö' hava) 3-kán.

Sz. Balázs szebasztei püspök volt Örményországban, 's 316
dik év körül, Licinius császár' üldösésekor, mint vértanu halt meg... , '
Unnepén a pap két, kereszt formára összelett gyerlyaval, az ugy-
nevezet! .Balazs' áldásat' osz!o~alja. E' vértanút tudniIlik a' hivő
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nép akkép tiszteli,mint egyiket a' szükségben segitő tizennégy szen
lek közül, 's minta' torok-fájás ellenivédszentet; mivel egykor egy
gyermeken, ki a' torkába akadt szálka miatt majd megfuit, kezei
nek rátevése által azon perczben segitett. Az áldás' kiosztásánál
ekkép imádkozik a' pap: "Sz. Balázs püspök és vértanú' esede
zése által, mentsenmeg téged minden torok- és föfájástól az Atya,
Fiu és Szentlélek Isten. Amen."

(Festik sz. Balázst, mint püspököt, kezében két égő gyertyával.)

A' ss, leezkét és eotmqeliomot lásd a' Toldalékban , l. (2.) szám
alatt.

Az e~U'ház' könyörgése.

Ur Isten! ki minket sz. Balázs vértanu és püspökiéven
kinti ünnepélyével örvendeztetsz ; add kegyesen, hogya' kinek
(örök élettel) születése' napját ünnepeljük, ugyanannak pártfo
gásán is örvendhessünk. A'· mi Urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

OKTATAs SZ. MATYAS APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

F e b r u á r' 24-, vagy (szökő évben) 25-dikén.

Ezen apostolról semmi más bizonyost nem tudunk, egyéb
mit a' sz. leczke mond róla. Némellyek szerint Indiában és Aet
hiopiában hirdetteaz Isten' igéjét, ott püspökséget állított, 's életét
keresztfán végezte; mások szerínt pedig Jerusálemben termé
szetes halállal mult ki; vagy, mínt némellyek vélik, megkövez
tetet], v::gy lefejeztetett.

(Festetik sz' Mátyás lándsával, a' vértanui halálnak, és karddal, vér
tanusága' nemének , tudniIlik lefejeztetésének jelentésére; könyvet is fes
tenek hozzá, melly apostoli hivatalának jelképe.)

A' misekezdeteilásd sz. András' ünnepén. (669.1.).

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! a' ki sz. Mátyást apostolaid' sorába fölvetted, en
gedd, kérünk, hogy az ő közbenjárása által, a' le könyörületes
irgalmadat mindenkor érezhessük. A' mi urunk Jézus Krisztus
álla), 'stb.

Lenke. (Apostolok' cselekedet. 1, 15-26.)

Ama' napokban, fölkelvén Péter a' tanilványok kozt, monda
(volt pedig mintegy sz ázhusz emberből álló sereg eg)'ütt1:
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Atyámfiai férfiak! szükség az irásnak teljesednie, mellyet a'

Szentlélek Dávid' szája által megjövendöle Judásról ; ki vezérök
volt azoknak, a' kik megfogták Jézust: ki közénk számittatott

vala, és részese volt az e' szolgalatraí hivatásnak. '8 ő ugyan az
elkövetett igazságtalanság' hérén földet szerzet!; de fölakasztva
magát, ketté hasada, 's minden héle kiömlék. Mi is tudtukra esett

Jerusalem' valamennyi lakóinak; ugy hogy azon földet nyelvö
kön Hakeldamának, azaz: vér' földjének neveznék. Meg van

ugyanis a' zsoltárok' könyvében irva: Pusztuljon el az ö hajlé
kuk, és ne legyen, a' ki abban lakjék; és püspökségél más ve

gye állal. Szükséges azért, hogy egyike a' férfiaknak, kik azon
egész idő alatt, valamig az ur Jézus közöttünk járt-k elt, elkezd

vén János' keresztségétől fogva, mindazon napig, a' mellyen föl
véleték tőlünk, társaságunkban voltak, velünk együtt tanubizony

sága legyen az ö föltámadásának. '8 eléállitának kettőt: Józsefet,

ki Barsabásnak hivaték, kinek vezetékneve Justus (iga:Q) vala,
és Mátyást. És könyörögvén, mondának: Ur Isten! ki minde
nek' szivét ismered, jelentsd ki nekünk, mellyiket választoltad

ezen kettő közül? Hogy elfoglalja ezen szolgálat és apostolság'

helyét, mellyből vétkéért kiesett Judás: hogy az ő helyére men

ne. És sorsokat adának nekik; és a' sors Mátyásra esék, ki is

köz-akarattal hozzájok számittatott a' tizenegy apostolokhoz.

Mikép szersett Judás földet?

Árulásának hérén, meIlyet visszavivén bánatjában a' temp
lomba, ezzel alkalmat adott rá, hogy azon egy, a' jövevények'
temetkezésére szolgálandó föld vásároltatnék ; mivel a' főpapok
nem tarták szabadosnak, azon pénzt, melly vér' ára volt, a' temp
lom' pénze közé tenni. (Mát. 27, 1.) Ime mil használt Judásnak
a' fösvénység! 'Tanuld meg az ö szerenesétlenségén, milly ve
szedelmes a' fösvénység, és minden szenvedélyek, ha azokat ide
jén fékezni nem törekszünk.

Ki colt Jlátyás?

Sz. Mátyás' eredetéről, születése' helyéről, foglalkozásairól,
mielőU magát Krisstus' követésére határozta, 'stb. semmi bizonyost
sem tudunk. De hogy azonnal Krisztus' nyilvános föllépésének
kezdetével, oz Ő tanitvényava lelt, vagy pedig János' kereszlelé
sétől fogva Jézussal élt, és igy a' vele folylalott három évi társal-i
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kodásban magát hű követőjének tanusította , az sz. Péter' beszé
déből nyilvánosan megtetszik.

T a n u l s á g o k, sz. Mátyás' választásából. 1) Tanuljuk meg
8Z e' választás' alkalmával olly buzgón imádkozott apostolok' pél
dájáböl, milly szükséges az egyház' szolgáinak választásánál az
imádság; hogy Isten a' választást azokra irányozza, kik az illy
.hivatal' viselésére valóban alkalmasok , és azt haszonnal vihetik.
Az imádság' hiánya, 's a' választók' réssérőli személyes, anyagi
tekintetek okozzák gyakran, hogy ollyanok választotnak meg, kik
hivatalukban rosszul járnak el, és több kárt, mint hasznot okoz
nak. Ha a' választást nem Isten vezérli, mint sz. Mátyást illető
leg, hanem csupán csak emberi érdek ~ akkor rendszerint Mátyás
helyett Judás szokolt megválaszlatni. 2) Abból, hogya' tanítvá
nyok közül egy sem kinalja magát az apostoli hivatalra, 's azt egy
sem keresi, tanuljuk, miszerint a' papi méltóságok- és hivatalok
ba nem kell magunkat erővel betolnunk; hanem szükséges az is
teni meghivást bevárnunk : különben ugyanis az ehhez megkívánt
kegyelmeket nem remélhetjük. 3) Mindazok, a' kik valamelly é
letpályát akarnak maguknak választani, jegyezzék meg, hogy
buzgó imádsággal kell megvilágosittatásuknt kérniük, azon élet
mód' kiismerésére, mellyre Istentől hivatvák; mert csak azon ál
lapotban élhetünk boldogul, melJyre Isten' akaratja szerint, nem
pedig valamelly vétkes szenvedély' ösztöne után léptünk.

Evangeliom. (&. jláté' 11, 25-30.)

Az idöben felele Jézus, és rnonda: Hálát adok neked
Atyám! mennynek és földnek Ura! hogy ezeket elrejtet
ted a' bölcsek és okosak elöl, és kijelentetted a' kisde
deknek. Igenis Atyám! mivel ez igy tetszett néked. Min
denek általadaltak nekem az Atyámtól; és senki sem ismeri
a' Fiut ~ egyéb az Atya, sem az Alyát nem ismeri senki,
hanem csak a' Fiu, 's a' kinek a' Fiu ki akarja nyllatkoz
tulni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan , a' kik fűrudoztok,
's terhelye .yagytok, és én megnyugtatlak titeket. Vegyé
tek az én igümat magatokrn ~ 's tanuljalok tőlern : mert
szelid vagyol\, és alűzatos szivü ; 's nyugodalmat fogtok.
találni lelketeknek; mivel az én igám kellemes, és
az én terhem könnyu.



Miért olf/astatik ezen erangeliom ma?

Mivel a' kisdedek alatt, a' kiknek Isten magát kinyilatkoz
tatta, főleg az apostolok, és ezek közt Mátyás is értetnek.

Miért mondja Krisstus : ,Hálát adok neked Atyám! ftOgy eseket
elrejtetted a' bölcsek és okosak elöl, és kijelentetted a' kisdedeknek'?

Ezzel az ö mennyei Alyjának akar hálákat adni azért, hogy
azon üdvözitö igazságok' elfogadására, mellyeket a' felfuvalko
dásukban magukat tudósok- és bölcseknek képzelők megvetetlek,
a' tudatlanokat, és az üdvösség' tudománya után sovárgókat ben
sőleg fölinditotta, 's megerősítette. Elrejteni, itt annyit tesz, mint
megengedni, hogy valami rejtve maradjon; 's Jézus' hálája csak
a' kinyilatkoztatásra vonatkozik, nem pedig az elrejtésre is: mivel
ezt ama' bölcsek csak fölfuvalkodott, 's az Isten' kegyelmével
daczoló szivök által von ták magukra.

lJlikép adott az, Atya nundeneket Kris::,tusnak által?

Az Atya őt, mikor a' világra küldte, minden emberek' ta
nitója- 's példanyüva, királyává és vezérévé, szabaditöja-, 's bi
rájává tette; 's neki minden hatalmat atadott, mennyben és a' föl
dön. (l\lát. 28, 18.)

Mel&nyiben nem ismeri a' Fiut senki, az Atyán kivül?

A' mennyiben Jézusnak , mini Istennek, születését és szár
mazását, 's más isteni tulajdonságait és tökéletességeit, ugy szinte
megvéltasi müvét és közbenjárói hivatalát is, az emberi értelem
megfogni nem képes; és csak az ismerheti meg, a' kinek azt maga
az Isten ki akarja nyilatkostatni.

Miért nem ismeri ar. Atyát senki, hanem csak a' Fiu, 's kinek a'
Fiu ki akarja nyilatkoztatni?

l\Iivel a' Szenlháromság' nagy titkát egyedül Jézus ismeri
csak tökéletesen, és az Istennek megismerésére, 's az igaz hitre
minden ember csak Jézus által juthat.

Kik azon fáradozók és megterheltek, a' kiket Jézus magához, hir?

Azok, kik a' bünök' sulyos igája, vagy a' farizeusi rendele
lek' terhe alatt nyögnek; vagy kik ez életben nagy szenvedések
é s kisérteteknek vannak alávetve.

Mi által nyugtatja meg ezeket Krisztus?

Az állal, hogy buneiket, ha azokat töredelmesen megbánják,
megbocsátja, 's azok' érdemlett büntetéseit elengedi; hogy tanítása
által öket a' farizeusi rendeletek alól fölmenti, 's őket az ö szen
vedéseik- és kisérteleikben akkép vigasztalja, 's erősiti, miszerint
azokat Isten' dicsőségére, 's lelkök" üdvösségeért békével türik.



727

Mi a' Krisztus' igája?

Az lsten', és felebarátunk' szeretetéről szóló parancsolatok'
könnyü igája. (I. Ján. 5, 3.)

Nit kell a' keresztényeknek Krisztustól különösen tanulniok?

Hogy szelidek legyenek, és alázatos szivüek. S z e Ii d e k
lessünk, ha a' velünk éreztetett bántalmakat, Krisztus' példájaként
békével törjük, 's azokért bosszút nem állunk. A Iá z a t o s s z i
v ü pedig akkor lesz az ember, ha gyöngeségeit, és méltatlaoságát
ismervén, maga feJöI szerényen vélekedik, és másoktól sem ki
ván tulbecsültetni. Krisztus urunk' mondása szerint ez azon egye
düli ut, melly valódi lelki nyugalomra ~ '8 ideig- és örökké tartó
boldogságra veset ; 's ezen utröl a' harag és nagyravágyás által
eltérni, annyi, mint a' mennyekbe vezető ösvényt eltévesateni.

Bu z d u Ia t. Oh legszelidebb és alázatosabb Jézus! hálát
adunk te neked, hogy mindnyájunkat, a' kik fáradtak 's terhelve
vagyunk, olly barátságosan hívsz magadhoz, 's enyhet és nyugo
dalmat igérsz; '5 kérünk, add meg kegyesen, hogy minden ba
jaink- és szorongattatásainkban teljes bizodalommal folyamod
hassunk hozzád, 's magunkat a' szelidség és alázatosság által
méllókká tegyük enyhítő vigaszlalásodra!

IliUanitás a' parancsok' megtartásáré].

,A z é n i g á m k e Il e m e s, é s a z é n t e r h e m k ö n y
n y ü.' (Mát. 11,30.)

Sokan azt tartják, hogy lehetetlen az Istennek valamennyi
parancsolalait megtarlani : de ez oktalan, sőt Istent káromló álli
tás. Avagy oem azt moodta-e Krisztus: ,Az én igám kelle
mes, és az én terhem könnyu'? Nem igérte-e meg nekünk a'
maga segítségét, mellyel a' világot meggyözhetjük? 'S nem vol
na-e az Islen igazságtalan, ha olly terhet adna ránk, míllye] mi
nem hordozhatnánk ? Sőt nem lenne-e az állal, hogy tőlünk oly
lyasmit kiván, mit nem teljesíthetünk, maga az Isten, okozója min
den bünnek ? !Uit pedig Isten' káromlása nélkül nem is gondol
hatni, annál kevésbbé mondhatni. Ellenkezőleg, ő nekünk mind
csak olly parancsolatokat adott , mellyeket mi megtarthatunk ; 's
ezek' megtartásat e' fölölt még Jézus Krisztus' példája, a' Szent
lélek' kegyelme, 's azon jutalmak és gyözedelmi koszorúk által,
melIyeket azoknak, kik az ő parancsolatnil teljesítik, a' más vilá
gon igéri, meg is könnyítette. Jézus azt magais teljesité, mit mi
nekünk megtenni parancsolt n' "égre, hogy az örök élelet el-
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nyerjük; '9 igy tettleg bebizonyilá, hogy e' parancsolatokat megtar
taní, lehetséges. Valamint az, kinek valamelly nehéz utat kell meg
tennie, sokkal nagyobb készséggel és több bátorsággal megy neki,
ha azon maga előtt mástis szemlél járni: ugy hasonlóképen van ez
az isteni parancsolatokkal is. Könnyebben követ az ember má
sokat, ha általuk azokat teJjesittetni látja. Hogy tehát az emberek
öt az egekbe vezető uton könnyebben követhessék, Krisztus urunk
emberi természetet és testet vőn magára; 's ez uton ö maga előre
menvén, a' parancsolatokat személyesen betölté. Igy például azon
parancsolatot: ,Ha valaki jobb felől arczon csap, nyujtsd oda neki
a' halfelőlit is' (Mát. 5, 39.), betölté akkor, midőn a' főpap' szol
gája arczon ütötte. Krisztus urunk nem állott rajta bosszút; hanem
a' legnagyobb szelídséget tanusitva, mondá : "Ha rosszul szólot
tam, bizonyitsd he a' rosszat; ha pedig helyesen szólottam, míért
ülsz engem"? (Ján. 18, 23.) Azt is tanita , hogya' rágalmakat
békével szükség türni; 's ezt is tetteivel mutatá meg. Midőn azt
mondanák róla, hogy ördöge van, 's őt szamaritánusnak csufolnák
(Ján. 8, 48.), jóllehet öket azonnal megsemmisithette és gonosz
ságukért megfenyilhelle volna, ezt még sem tette; hanem inkább
jót teU velök, 's a' gonosz lelkeket kiüzte belőlök. Ugy szinte
mondá egykor: "Imádkozzatok azokért, a' kik üldöznek titeket"
OIát. 5, 44.); 's ugyanezt, a' keresztfán függve, önmaga teljesíté.
Miután tudniIlik fölfesziteUék, '5 a' kereszthez szegezlék őtet,

mondá: ~,Alyám! bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mít cse
lekesznek." (Luk. 23, 34.) És igy mindent ő maga teljesitelt
előbb, hogy sem minekünk parancsolatban adná. A' szentek' é
letében is, mint ezt életírataik bizonyitják , '9 mint ez különösen
sz. l\látyás' életéből is megtetszik, minden erények' példái föllel
hetők. Ez IIItal megmutatá Islen, hogy mi az ő parancsolatait
megtarthatjuk ; és ő azok' megtartásat igen nagyon megkönnyi
tette. ~Iit azon i g é r e t e k által is eszközölt, mellyeket azoknak
tett, kik az ő parancsolatait megtartjak. Igy arra tanitolt Jézus,
hogy: .Imádkozzalok azokért, a' kik titeket megbántanak és ül
döznek;' de azonnal utána tette a' jutalom felőli igéretet is, mond
ván: "hogy gyermekei legyetek a' ti mennyei Atyátoknak. ,
(l\Iát. 5, 45.) Ugy sainte azt is mondotta: "Boldogok lesztek, ha
szidalmasni, 's üldözni fognak titeket, és minden rosszat monda
nak hazugui ellenetek ~ én érettem ; örvendjetek, és vigadjalok :
mert bőséges leszen :I' ti j u t a 1m3 t o k mennyben." (~Iál. 5,
11-2.) Hasonlót tanit isteni kinyilallw;t.tatásból az apostol is:
,:Mit szem nem lalotl, fid nem hullott, és emberi szivbe nem szál
lou, készitett Islcn azolinali; a' kik öt szcrelik.' (Lhor. 2: 9. Jón,
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14, 15.) Ki ne töltené be lehát oz Istennek parancsolatait öröm
mel; hogy a' mennyei Atyának gyermeke lehessen, és eme' nagy
jutalmat, 8' kimondhatatlan meanyel holdogségot elnyerhesse? 
De tovább, azt is meg kell jegyeznünk, hogy Isten azoknak, kik
az Ő parancsolatait meg akarják tartani, e' végre a' maga kegyel
mét és gyámoJitását is megigérte. ,Maradjatok én bennem, mondja
az Ur (Ján. 15, 4.), és én ti bennetek maradok. Valamint a' sző
lővessző nem hozhat magától gyümölcsöt, ha n' tökén nem ma
rad: ugy ti sem, ha csak én bennem nem maradtok. Én vagyok
a' szőlőtő, ti a' szőlővesszők vagytok; a' ki én bennem marad,
és én ő benne, az bő gyümölcsöt hoz' (vagyis a' jó cselekedetek
ben gazdag lesz). Azért irja sz. János is: "Az ő telj éből nyertünk
mindnyájan, 's kegyelemért kegyelmet" (Ján. 1, 16.) Sz. Pál is
megismeri, hogy ő magától mi jót sem vihet véghez; de hogy az
Isten' kegyelme erős ő benne, az erőtlenben (II. Kor. 12, 9.).
Sőt ekkép kiált fel: "Mi lehet ellenünk Cs mi tarthat minket visz
sza a' jótól), ha Isten velünk van?" (Rom. A,31.) Kövessük an
nakokáért Krisztus-, és az ő szenteinek példáit; muukáljunk buz
gón együtt az isteni malaszltal, 's tartsuk meg hiven és törhetle
nül valamennyi parancsolatait: hogya' jelen élet után az örök
kévalónak örömeiben részesülhessünk!

I m á d s á g s z. M á t Yá s h o z.

Krisztus Jézus' dicső apostola és vértanuja, sz. Mátyás! ki,
miután Istennek különös rendeletéből ft' sors te reád esett, az á
ruló' helyébe, a' tizenegy apostolokhoz számiUaltál; ki az Ur'
parancsolatainak igáját örömest magadra vetted, 's még életedet is
od'adtad érette: kérlek téged alázatosan, eszközölj számunkra
kegyelmet attöl , a' ki téged öröktöl fogva kiválasztott; hogy az
isteni parancsolatok' megtartása , és jó cselekedetek' gyakorlása
által, mi is a' választottak közé soroltassuok. A' mi Urunk Jézus
Krisztus által, 'st~.

OKTATÁS SZ. JÓZSEF' ÜNNEPÉRE.

M a r t i u s' (Böjt' más hava) t9-én.

Sz. József Dávid' királyi Df~mzetsé~éböl vette származását,
Atyját Jákobnak, nagyalyjál pedig Malhannak hivtak (Mát. t,
15-16.). József ács voll, (l\'Iál. 13, 55.) és Názárelhben, Ga
lileában lakou (Luk. 2, 4.) A' sZ.-irás öl i z a z n a k .• azaz :
minden erényekkel diszlö férfiunak nevp.'l,j (!\Int. 1, 1~l.). O lUá
riával , u' boldogságos Szüzzp! j-gyhen volt; rnidöu megtuda,

47
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bogy viselős, el akará öt bocsátani; de csak titkon : nehogy,
mint az irás mondja, őt rossz hirbe hozza (Mát. 1, 19.). Miután
azonban az Ur' angyala által álmában értesittetett róla, hogy Má
ria a' Szentlélektől fogant, akképen cselekedett, a' mint neki az
angyal meghagyta, 's a' boldogságos Szüzet magához velle: és
szüzen élt vele együtt. (U. o. 1,20. 24.) Azon időben Augustus
császár parancsolatot adoll ki az egész ország' összeirására ; mí
nek következtében mindenkinek az ö nemsetsége? városába kel
lelt menníe, hogy oU magát beirassa. A' felsőség' parancsolatának
hódolván , sz. József is elindult eljegyzett feleségével Máriával,
nemzetségének székhelyére, Dávid' városába, vagyis Bethlehem
be (Luk. 2.). Itt lévén, szülte Mária elsőszülött fiát. Az angyalok
örvendtek születésén, 's hirül adák azt a' mezön lévő pásztorok
nak; kik is azonnal Bethlehembe sietvén, Máriát, Józsefet, és a'
jászolban fekvő gyermeket föllelték , és dicsőíték Istent mind
azokért, a' miket lótlak és hallottak. (Luk. 2, 7.) Midőn Mária és
József a' gyermek Jézust, a' törvény' rendelete szerint a' jeru
sálemi templomban az Urnak bemutatták, 's a' törvény szabta 'ál
dozatot elvégezték, Simeon és Anna dicsőíték Istenr, 's áldást
mondának rájok (Luk. 2, 22-34.). A' távol keletről bölcsek jö
vének, hogya' zsidóknak imént született kiI'ályát imádják, 's a
jándékaikat neki henyujtsák (M~H. 2, -L). Heródes ellenben, a'
zsidók' királya, elhatározta, a' gyermeket megölelni. De az Ur'
angyala megjelent Józsefnek álmában, és monda: ,Kelj föl, és
vedd a' gyermeket és any jál , 's fuss Egyiplomba ; 's maradj olt,
valamíg én mondani fogom néked. iHert Heródes keresni fogja a"
gyermeket, bogy öt megölje.' 'S József fölkelvén, vevé a' gyer
meket és anyját éjjel, 's eltávozék Egyiptomba (Mát. 2, 13.14.).
Ott is maradt ő mindaddig ~ valamig csak az Urtól ujabb paran
csolatot nem vőn, hogy férjen Izrael' földjére vissza. De hallván,
hogy Arkbelaus uralkodik atyja, Heródes helyett a' zsidók' or
szágábnn, Galileába költözött, és Názárethben telepedett le. (U. o.
2, 15. 20. 22.) Innen József és lUária évenkint fölmentek Jeru
sálembe . az ünnepekre. l\Iidőn Jézus tizenkét éves lön , és igy
elérte azon kort, mellyben a' zsidó törvény öt is kötelezte, szüWi
állal ő is fölvitetett Jerusálembe ; hol tőlök elmaradván , általuk
aggódva kerestetett, mig végre három nap mulva, a' templomban
megtaláltálc hol is a' tanitók között ült, 's kérdéseket tőn elejekbe.
Ezen kivül mit sem említ az irás sz. Józsefről. De ez is elegendő
arra, hogy minkel erényei, nevezetesen szüzessége, Isten és az ö
törvénye, ugy szinte a' világi halóság' parancsolatai iránti enge
delmessége, Jézushoz viselletö szeretete, a' gyermek, és anyja
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iránti gyengéd gondoskodása (mellyben öta' hozzánk tartozók iránti
szorgos gondosság állal kell követnünk), csudálatot és utánozási
vágyat gerjeszszenek.

Festik sz. Józsefet liliom-szállal (mint az általa megőrzött szüzies
ártatlanság' jelképével), gyaluval, fűrész- és fejszével (mint ácsot, és az
ácsok' védszentjél).

A' misekezdetben az egyház a' 91-ik zsollárból énekli: "Az
igaz, mint a' pálma virágzik, és mint a' Libanon' czedrusa, fog
nevekedni: az Isten' házában ültetve, Istenünk' házának torná
czában. Jó az Urat dicsérni, 's a' te nevednek Magasságbeli! éne
kelni !~, Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged Ur Isten! legyenek segilségünkre szentséges
anyád' jegyesének érdemei j hogya' mit saját tehetségünk által
elérni képesek nem vagyunk, azt az ö esedezései által megnyer
jük. A' ki élsz, és uralkodol 'stb.

Leczke. (Si,.ák fia' köny,;. 45, l-6.)

Kedves vala ö Isten és emberek elött; kinek emlékezete
áldott. Dicsöségessé tevé öt (Isten), mint a' szenteket; nagygyá
's félelmessé tevé öt ellenségei elött; és szavára az iszonyu csa
pásokat megszüntette. Megdicsöíté öt a' királyok elött; paran
csolatot adott neki népe iránt, és megmutatá neki dicsőségét. Hű

sége és szelídsége miatt megszentelé őtet, 's kiválasztá öt minde
nek közül. :alert meghalIgaLta ötet, és az ö szózatát; és bevitte öt
a' felhőbe. És személyesen adá neki át a' parancsolatokat, 's az
élet és bölcseség' törvényét.

A Ik a I ID a z á s a e z e n Ie c z k é n e k s z. J ó z s e fr e.

l\lit az irás itt Mózesről mond, az különösen alkalmazható
sz. Józsefre; miért is az egyház e' leczkét olvastatja az ő ünne
pén. Hogy Isten igen szerette Józsefet, az onnan is megtetszik,
mivel öt flanak, Krisztus Jézusnak nevelöalyjává tette, Az ö em
lékezete áldolt. A' mint hogy miképenis ne volna áldott emléke
zetü a' nevelő-atyja annak, ki mint Teremtő, kezdetben min
den teremtményeket megáldolt, és mint l\Iegváltó, minket a' bün
től és kárhozattól megmentett, 's részünkre az Isten' áldását és
kegyelmét megnyerte 't Az Isten Józsefet fül is magasztalta nn-

47·
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gyon: és öt a' királyok (ölé emelte; mivel nem csak királyi vérböl
származott, hanem egyszersmind nevelő-atyja volt a' királyok'
királyának. Az ő szelidsége, tisztasága, és hű szeretete öt a' leg
dicsőbb szentté, és Isten' választottjává tették. Isten öt is bevitte
a' felhőbe; midön neki e' földön, az emberiség' felhőibe rejtett
Krisztus Jézus' ístenségét kinyilatkoztatta, 's öt halála után meny
nyekbe fölvitte: hol ö most Istenét szinröl-szinre látja, 's az em
berekért hathatósan esedezik.

EvangeliolBo (Sz. Máte' t, 18-21.)

El lévén Jézus' anyja, Mária, Józsefnek jegyeztetve,
míelőtt összekelének , találtaték méhében hordozónak a'
Szentlélektől, József pedig az ö férje, igaz ember lévén,
's nem akarván öt kihiresztelni , titkon szándékozék elbo
csátani ötet. Midőn pedig erről gondolkodnék, ime az Ur'
angyala megjelenék neki álmában, és monda: József!
Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Mária feleségedet;
mivel a' mi ő benne fogantaték, a' Szentlélektől van o Szül
pedig fiat, a' kinek nevét Jézusnak hivod; mivel ő fogja
az ö népét annak bűneitől megszabaditnl.

Miért jegyeztetett el Józsefnek a' boldoga. SziJz?

Sz. Jeromos azt mondja, hogy ez azért történi: 1) Hogya'
Dávidtól származott József' nemzelsége által, Máriának és Jézus
nak Dávid' nemzetségéből való származása is bebizonyittassék;
mivel az ó-szövetségben nem volt szabad, a' maga nemzetségéből
másikba átházasodni ; minthogy Juda' nemzetségének, mellyből

Dávid származolt, azon igéret tétetett, bogy belöle fog a' Messiás
születni. 2) Hogy Mária meg ne köveztessék: mi is megtörtént
volna, ba házasságon kivül viselősnek találtatik; és hogy Krisz
tus törvénytelen gyermeknek ne tekintessék. 's mint illyént le ne
nézzék, és meg ne vessék őtet. 3) Hogy Máriának lenne vigasz
talója és támasza, kivált akkor, midőn Jézussal Egyiptomba vala
kénytelen fulni.

Miért akarta József Jlá,.iát titkon elbocsátani?

Mivel az isteni titokról akkor még nem vala értesülve, 's
egyszersmind szerető szivvel birI; 's ugyanazért Mária felől ross
szat nem vala képes, sem gondolni, sem, és még kevesebbé, szóval
hireszleini. l\lilly szép és követésre méltó példa ez nekünk, kik
olly örömest gondoljuk azonnal 8' legrosszabbal felebarátunkról,
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's ezt nyilván is kibeszélni nem átaljuk. Vajha e' hibát elhagy
nók egyszer I

Miért nem nyilatko1lt(Jtta ki Mária maga e' titkot?

Alázatosságból inkább akarta magát a' gyanu- és rossz hir
nek kitenni, mint kinyilatkoztatni 3Z Istennek azon nagy kegyel
mét, mellyben őt részesítette. Azonkivül azt is erősen remélte,
hogy maga az Isten is védeni fogja őtet, és ártatlanságát napfény
re hozandja.

I má d s ág s z. J ó z s e f h e z.

Oh legtisztább József! ki szüzességed- és más fönséges eré
nyeidnél fogva Mária' férjévé, 's Jézus' nevelő-atyjává válaszlatni
méItónak találtattál: kérlek azon nagy kegyelmekre, mellyek
ben részesültél, nyerj a' te könyörgéseid által kegyelmet minden
ssülőknek , hogy gyermekeiket istenesen nevelhessék; minden
szorongatott és kesergő házasoknak, hogy szegénységökben, és
viszontagságaik közt megvigasztaltassanak; minden nőtelenek- és
hajadonoknak, kik az Istennek szüzességöket fölajánlották, hogy
abban megmaradjanak; végre minden halandóknak , hogy boldog
kimulasuk után gyámfiadhoz, Krisztus Jézushoz eljuthassanak : ki
az Atyával, 'stb.

OKTAT..\S GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOG-ASSZONY'
ÜNNEPÉRE.

Ma r t i u s' 25-kén.

Ezen ünnep, melly a' magyaroknál Gyümölcsoltó B. A.
napjának csak azért neveztetik, mivel a' gyümölcsfák' oltása és
nemesitése (melly mintegy példázza az emberi-nemnek -Krisztus
Jézus általi megnemesittetését, a' ki Istenséget e' napon természe
tünkbe oltotta), ezen idő-tájban történik: latinul, vagyis az egyház'
nyelvén, a' boldogs. Szüznek vitt angyali izenet' (Annunciatio)
ünnepének neveztetik; 's e' nevét onnan kapta, mivel Gábriel
főangyal e' napon jelentette ki, vagyis hozta meg Istentől azon
izenelet a' boldogságos szüz Máriának, hogya' Messiás, azaz: a'
Megválló' anyjává lesz.

A' m i s e k e z d e tben az egyház ll' 44-ik zsoltárból énekli:
"A' népnek valamennyi gazdagjai esedezni fognak képed előtt.
Szüzek fognak utána a' királyhoz vezettetni; rokonaik öröm és
vigalom közt fognak hozzád vitetni. Forrásként önti ki szivem a'
szép szöt : énekemet a' királynak ajánlom." Dicsőség az Atyá
nak, 'stb.
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Az egyház' k6nyörgése.

Ur Isten! ki örök Igédet az angyali izenet állal a' boldog
ságos Szüzben testté lenni akartad: hallgasd meg alázatos kéré
sünket, hogy mi, kik öt Istennek valóságos anyjául tiszteljük,
esedezése által tőled segedeImet nyerhessünk. A' mi Urunk Jé
zus Krisztus által, 'stb.

A' leczkét , és annak magyarázatát lásd adventi Kántor-Szerdán
(97. lap.).

Evangellom. (Sz. Luk. 1, 26-38.)

Az időben küldeték Gábriel angyal Istentül Galileá
nak városába, mellynek neve Názáreth, egy szüzhez, a' ki
József' nevü. Dávid' házából származott férfiunak volt el-

I '

jegyezve; 's a' szüzet Máriának hivták. 'S bemenvén az
angyal hozzá, monda: Üdvözlégy malaszttal teljes! AzUr
vagyon te veled; áldott vagy te az asszonyok közt. Ki
midön ezt hallá, megháborodékbeszédjén , és azon gon
dolkodik vala, hogy minö köszöntés ez? Az angyal pedig
monda neki: Ne félj Mál'ia! mert kegyelmet találtál Is
tennél. Ime méhedben fogadsz, és fiat szülsz ; és az ü
nevét Jézusnak hívod. Ez nagy lészen, és a~Magasságbeli~

fitinak fog hivalni : 's az Ur Isten az li atyjanak Dávidnak
széket neki adja; ~s országol Jakob' házában örökké: 's
az ü országának nem lészen vége. lUária pedig az angyal
nak mondá: l\liképen leszen ez, miután én férfit nem is
merek? És felelvén az angyal, monda neki: A' Szentlé
lek fog reád szállni, 's a' Magasságbelinek ereje megár
nyékoz téged. Azért a' szent is, melly tőled születik, Isten'
fiának fog hivatni. 'S ime rokonod Erzsébet is vénségében
fogadott fiat; és most hatodik hónapra viselős az, a' ki
magtalannak mondaték. lUivel az Istennél nincs semmi le
hetetlenség. Monda pedig l\lária: Ime az Urnak szolgáló
leánya; legyen nekem a' le igéd szerint.

lIliért úja le as evangelista a' IÚ'ís;.tus' Tnegtestesülése felőli ize
netet olly kiirülményesen ?

Hogya' megtestesülés' titkát, mellytöl egész üdvünk függ,
jól elménkbe nyomjuk, erősen higyük , és rola istenesen gondol
kodjunk.
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Miért küldetett az angyal .Jt!áriához?

Hogy nekíaz Isten' akaratját kinyilatkozt.assa, melIynél fog
va az Isten' fia, hogy szenvedései és halála által az emberi-nemet
megváltsa, az emberi természetet töle veendi.

Szükséges oolt-e ez a' mi f)áltságtlnkra ?

Igenis; mivel ö mint Isten, nem szenvedhetett; más részröl
pedig Istennek az emberek' hűneiért nem tétetett volna tökéle
tesen elég, ha csak maga az Isten' fia meg nem alázza magát Is
ten elölt, és nem szenved érettünk: mi egyedül csak az Isten' fi
ának emberré levése által történhetett meg. Kitetszik innen a'
hünnek gonoszsága, mellyért puszta ember nem, de még angyal
sem, hanem csak egyedül az Isteuemher, 's Jézusnak irántunk vi
seltető nagy szeretete volt képes eleget tenni.

]tfiért zavarodott meg Mária az angyal' izenetére?

Részint alázatossag-, részint szemérmességböl. Alázatossá
ga olly nagy volt, hogy magát minden teremtmények közt legki
sebbnek tartá; 's azért meg nem foghatta , mikép érhetné öt illy
megtiszteltetés. Egyszersmind azonban olly szemérmes is volt, 's
a' szüzi tiszlaság iránt olly páratlan szerelettel viseltetett, hogy
megijedt az angyalnak azon szavára, miszerint anyává fog lenni.
Tanulják meg innen a' szüzek, hogy az alázatosság, a' szemér
messég, és tisztaság, nemök' legszebb ékei, 's a' nekik legszük
ségesebb erények; melJyeket tehát lUária' példájaként, igen-igen
nagyra kell becsülnlök.

Mi értetik itt Dávid' széke alatt?

Krisztus' országa, mellyet David? királysága előképezett

(131. Zsolt); melly azonban Dávidénál sokkal tökéletesebb: mert
valamennyi emberekre kiterjed, és örökké tartand.

Miért neveztetik Dávid Krisztus" atyjának?

MiveliUária, Krisztus' anyja, Dávid' nemzetségéből szár
mazolt.

. K i roll tehát tulajdonképen Krisztus Jézusnak Atyja?

!Ieg kell jegyezni, hogy Krisztusban két természet egyesült,
az isteni és emberi. Emberi természeténél fogva anyja ugyan van,
de atyja nincsen; mivel József csak gyám- és nevelö-atyja volt;
isteni természetére nézve pedig anyja nincs, hanem csak Atyja
vagyon, tudniIlik a' mennyei Atya.

~Iikép fogantatott Jézus?

A' Szentlélek' megárnyékozása és ereje által ;.ki isteni mio
denhalösügával eszközlé Iogantntésát annak, hit JnMia szülendett.
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Jlire serkentenek minket ezen szafJak : ,11tennél nincs semmi le
hetetlenség' ?

1) Isten iránli nagy bizodalomra , ki rajtunk a' legrosszabb
körülmények közt is, mikor minden segitség lehetetlennek látszik"
igen könnyen segithet ; és fog is segíteni, ha ez mi nekünk hasz
nos, és ha mi öt ezért kérjük. 2) Erős hitre, melly a' hit' dolgaiban
semmiféle nehézségek által sem hagyja magát megingattatni, ha
bár azok értelmünket messze tulhaladják is; mert ha Istennél sem
mi sem lehetetlen, ugy szükségképen kell olly dolgoknak is lé
tezniök, mellyeket föl nem foghatunk.

Miért nef)ez,i magát Mária az, Ur' szolgálójának?

Ismét alázatosságból , melly szüsessége mellett legkitünőbb

erénye volt. Azért mondja felöle sz. Bernard, hogy: Szüzi tisz
tasága miatt tetszett meg az Istennek, és alázatossága által fogan
ta öt méhéhen.

Az angyali üdvözlet' magyarázata.
Miért nez,ez,tetik az, ,Üdvöz,légy Mária' angyali ild'Oöz,letnek?

Mivel azon szavak, a' mellyekkel kezdődik, Gábriel angyal'
szavai; 's ezekkel szólitá meg a' boldoga. Szüzet, midőn neki
ar;on izenetet hozta, hogy az Istennek fiát fogadandja méhében.

Hány rész,ből áll az angyali üdvözlet?

Három részböl: tudniJlik 1) Gábriel arkhangyal' szavaiból;
2) sz. Erzsébet' szavaiból; 3) azon szavakból , mellyeket a' ka
thoIika eg)' ház adott hozsajok.

Mellyek az, angyalnak Máriához, intézett szaMi?

~,Üdvözlégy Mária! malaszttal teljes; Ur vagyon te veled;
te vagy áldott az asszonyok közt."

Mit jelentenek e' szar:ak ?

E' szavak: "Üdvözlégy Mária!" azon mély tiszteletet feje-
zik ki, mellyel Gábriel főangyal a' bold. Szüs iránt viselteték. és
mellyel mi is köteleztelünk iránta viseltetni. Ezen szavak: "ma
laszttal teljes," azt adják tudtunkra ~ hogy Mária több malasztbim
részesült, mint minden más emberek; még pedig nem csupán ma
gáért, hanem mi értünk is; minekokáért buzgón kell ót kérnünk,
miszerint hathatós esedezése által Istentől részünkre is nyerje meg
mindazon malasztokat, mellyek üdvösségünkre leghasznosabbak
és leghathatósbak. "Ur vagyon te veled;" e' szavak jelentik,
hogy Isten Máriát különösen kedvelte, 's rajta mindenhatósága-,
bölcsesége- és jóságának különös csudáit mivel te. Mária az an
gyaltól nem hallhatolt kedvesebbet, mint midön ast meadra. "Ul"'
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vagyon te veled." Oh! bár számunkra is kieszközöln é , hogy mi
velünk is legyen az Isten; hogy az ö mindenhatóságával gyámo
litson minket, és bölcseségével igazgasson, 's hogy végetlen sze
retetével minden jóra vezéreljen I Végre ezen szavak: "Te vagy
áldott az asszonyok közt," annyit jelentenek, mint: te 8Z 8SZ

szonyok' legboldogabbika vagy; mivel nincs rajtad semmi bünnek
szennye, söl, a' mi több, anyjává leszesz az Isten' fiának: kit a'
Szentlélektöl fogadni, és szülni fogsz, a' nélkül, bogy szüzessé
gedet elvesztenéd. Igy üdvöelé az angyal a' bold. Szüzet. És
mégis találkoznak emberek, a' kik szégyenlik Máriát ekkép üd
vözleni, 's magasztalni azon kegyelmeket, a' mellyekben az Isten
öt részesitette I

Mellyek Erzsébet' szaMi, 's mit jelentenek?

Midőn Mária nagynénjét Erzsébetet meglátogatta, ez ismétlé
az angyalnak azon szavait: "Te vagy áldott az asszonyok köz t j"
hozzájok tevén még ezt is: "és áldott a' te mébednek gyümölese."
E' szó ,áldott,' itt annyit tesz, mint dicsőített, magasztalt. Midőn
tehát e' szavakat imádkozzuk, azt kívánjuk, hogy Mária' méhének
gyümölcse, az ö isteni magzatja, mindenek által dicsőittessék és
ímádtassék.

Milly szavakat csatolt még ezekhez az egyház?

Az egybáz ebhez: "és áldott a' te méhednek gyümölcse,"
fölvilágositólag még a' következő szót tette: .Jézus"; mi által
egyszersmind azt is akarja jelenteni, hogy ezen imádságot is a'
Jézus Krisztus' nevében ajánljuk föl az Istennek, bogy mindazt,
a' mit abban kérünk, megnyerhessük. Ezután pedig a' következö
szavakkal kéreti még mi velünk a' bold. Szüz' közbenjáró ese
dezését: "Asszonyunk, szüz Mária, Istennek szent anyja! imád
kozzál mi érettünk bűnösökért, most, és halálunk' óráján. Amen."

Mit jelentenek e' szavak?

Mikor nzt mondjuk: "Asszonyunk, szüz Mária," ezzel öt
Isten után hatalmas pártfogónk- és védasszonyunknak valljuk; éS
valamint e' szavak, ugya' következök állal is, mellyekben az Is
ten' szent anyjának nevezzük őtet, arra emlékeztetünk , hogy az
ó szüzi tisztaságu, és szent életét kell mi nekünk is utánoznunk,
ha Isten előtt kedvesek lenni kivánunk. "Isten' anyjá"-nak ne
vezzük őtet, mivel ö az Isten' fiát, Krisztus Jézust szülte. Mint
hogy azonban ő minde' mellelt is csak egyike a' szenteknek, és
rajtunk önmagától, ugy, mint az Isten, nem segitbet, azért hozzá
teszszük: "imádj Istent mi érettünk." Mi által öl kérjük, hogy ér
tünk Istennél esedezzék. Mikor nzt mondjuk: "mi érettünk b ü-
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n Ö s Ö k é r t ," ezzel eszünkbe juttatjuk, hogy mi bünösök, és é
pen azért szegény, szerencsétlen emberek vagyunk. Azért kérjük
Máriát, hogy nyerjen Istentől számunkra kegyelmet, miszerint bü
neinket igazán megbánhassuk , lelkünket mindig több-több eré
nyekkel gazdagitsuk, 's igy lelkünknek békét és nyugodalmat sze
reshessünk. Kérjük végre Máriát, hogy könyörögjön érettünk:
"mosl, és halálunk' óráján." ,Most,' hogy Istennek parancsolatait
híven teljesilhessük; "halálunk' óráján" pedig, hogy az utolsó
órának kisérteteit és szorongatásait legyőzhess ük , éltünket bol
dogul végezhessük, és Istennek ítélő-székeelőtt el ne kárhoztas
sunk, hanem a' mennyekbe fölvétessünk. Amen! Legyen ugy!

Riivid oktatás az ,lTr' augyaláf-rél.

Miben áll a~ .Ur' angyalá'-ról nevezett ajtatosság?

Abban, hogy az Üdvözletet, vagyis az ,Üdvözlégy lUáriá'-t
háromszor elimádkozzuk, 's mindenik ,Üdvözlégy' elé néhány, Jézus'
megtestesülésére vonatkozó sz.-irasí szavakat teszünk. Igy az első

,Üdvözlégy' elé ezeket teszszük: "Az Ur' angyala köszönté szüz .
~Iáriát; 's méhéhen fogada a' Szentlélektől ;" a' második elejéhe
llária' szavait: "Ime az Ur' szolgálója: legyen nekem a' te igéd
szerint;" a' harmadik elejébe pedig: "Az Ige testté lőn, 's mi
bennünk lakozék." Némellyek még ezeket is hozzá teszik: "Bol
dog a' méh, melly hordozott; boldogok az emlők. mellyek szop
tatlak." Az egyház hefejezésül a' következő imádságot használja;
melly azonban rendesen csak a' templomban mondatik el, akkor,
midön az Ur' angyalát (különösen Adventben) a' hivek közösen
imádkozzék: "Imádkozzál érettünk Istennek sz. anyja! hogy
méltók lehessünk a' Krisztus' igéretére ! Kérünk téged Ur Isten!
öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogya' Jük angyali izenet ál
tal sz. fiadnak, Krisztus Jézusnak megtestesülését megismertük,
az ö kínszenvedése és keresztje állal a' feltámadás' dicsőségébe
vitessünk. Ugyanazon mi urunk Jézus Krisztus által. Amen."

.Uiképen kell az Ur' angyalát imádkozni?

t-ör: Rendesen, azaz: lassan, és térdelve (kivévén a' hus
véti időt; mikor azt Jézus' feltámadásának emlékezetére, állva
imádkozzuk). 2-or: Töredelmes szivvel; minthogy Krisztus a' mi
hűneink mialt lett emberré. 3-or: Ajtatosau, azaz: a' mit szánk
mond, arra szi vünkben is gondoljunk, 's arról elmélkedjünk.

Hányszor és miért imádkozzuk az Ur' angyalát?

Napjában háromszor; és pedig 1-ör: hogy Jézus' megtes
tesülését tiszteljük és imádjuk; 2-or: hogya' bold. Szüz" ollal-
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mát minden látható és láthatatlan ellenségeink ellen kikérjük ; 's
3-or: hogy ez által alkalmat nyerjünk, jó tetteinknek naponkinli
szaporitására.

Üdvözlése ft' bold. Szüznek.

Üdvözlegy Mária! Malaszttal vagy teljes l Én ezen örven
dek; és áldalak téged, hogya' Magasságbelinek anyjává, 's az ég'
és föld' királynéjává magasittattal. Veled van az Atya, ki öröktól
fogva nemzé azt, a' kit te méhedbe fogadtál; veled a' Fiu, kit
szüs méhedben hordoztál; veled a' Szentlélek, kinek mindenható
ereje megárnyékolt. Azért vagy te áldott az asszonyok közt, Te
az ég' öröme vagy, és az Isten' egyházának ékessége. Kérjed az
Istent mi érettünk, most, és halálunk' óráján. Amen.

MÁRIA' HÉT FÁJDALMAINAK ÜNNEPÉRE.

(Vírégvasárnap elötti Pénteken.)

Mi s e k e z d e t: ,Jézus' keresztje mellett állának az ó any
ja, 's anyjának rokona, Mária, Kleofás' neje, és Szalome, 's ~lária
magdolna.' (Ján. 19.) "Asszony! ime a' te fiad! mondá Jézus;
a' tanitványnak pedig: Ime a' te anyád 'ó, Dicsöség az Atyá
nak, 'sth.

Az egyhás' könyö.·gése.

Ur Isten! a' kinek kínszenvedésekor a' boldogságos szüz
anya, ~Iária' szeretetteljes lelkét, Simeon' jövendölése szerlnt, a'
fájdalom' töre átjárta; kegyelmesen engedd, hogy mi , kik az ö
(fájdalmak általi) átszegestetését és szenvedését mély tisztelettel
ünnepeljük, az ö dicsőséges érdemei, 's mindazon szentek' ese
dezései állal, a' kik keresztedet hün környezték , szenvedéseid'
boldogító hatását érezhessük. A' ki élsz és uralkodol, 'stb.

Leezke. (Judith' könyv. 13, 22-25.)

Megáldott téged az Ur az ö erejével; mert általad ellensé

geinket semmivé tette. Áldott vagy te leányom! a' fönséges Ur

Istentől, e' földön minden asssouyok fölött. Áldott legyen az Ur,

H' ki teremtetle az eget és földet; mivel ma a' te nevedet akké

pen felmagasztalta, hogy n' te dicséreled soha ki nem fogy az
emberek' szájából, kík az Ur' hatalma felől megemlékeznek örök-
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ké. A' kikért, magadat nem kimélvén, nem szántad veszedelem
nek tenni ki életedet, o' te nemzetséged' szorongattatása- és S8

nyaruságának elfordítása végett; hanem elejét vetted a' romlás

nak, a' mi Istenünk' szine előtt.

Evangeliom. (Sz,. János' 19, 25-27.)

Az ídöben Jézus' keresztje mellett állának az ő anyja,
'5 anyjának rokona, Mária, Kleofás' neje, '5 Mátia Mag
dolna. Jézus azért meglátván anyját, 's a' mellette álló ta
nitványt, a' kit szeretett vala, monda anyjának: Asszony!
ime a' te Fiad! Azután monda a' tanitványnak: Ime a' te
anyád! És ez időtől fogva a' tanitvány öt magához vette.

J e g y z; e t. OlfJasd ma ájtatosan az ,Álla a' keserves anya' sz.
éneket, mellyet az énekes-könYfJekben {ötlelhetni.

OKTATÁS SZ. ADALBERT PÜSPÖK' ÜNNEPÉRE.

A P r i li s' (sz. György' hava) 23-kán.

Sz. Adalbert Csehországban, a' lubiczi grófok' fényes csa
ládjából vette származását, és Krisztus urunk' szül. után 956-dik
év körül született. Még mint kis gyermek, veszedelmes nyava
Iyába esvén, ajtatos ssülőí által Istennek, és a' bold. Szüznek lőn

felajánlva: mi csak nevelé henne később azon lángoló buzgalmat.
mellyel az Istennek különös kegyelméből megmentett élelét egé
szen neki, 's az általa üdvösségünkre adott igaz hit' terjesztésé
nek szentelte. A' magdeburgi érsek' atyai gondviselése alatt, az
oltani hires iskolában ft' szükséges ismereteket megszerezvén , az
egyház' szolgálalára kivánt fölavaUatni; hálából az érsek iránt,
ki Adalbertnek neveztetett, annak nevét is fölvévén (minthogy ól
annakelőtte W ojteknek hivták). Visszatérve hazájába, Ditmár
prágai püspök' halála ulán, 983-ban utódjául választatott; de ll'

gondjaira bizott nép' sailej erkölcsei 's törhetlen nyakassága mi
att, nem remélhetvén e' helyen pásztorkodásának óhajtott sikerét,
megyéje' kormányát a' meiszeni szomszéd püspökre bizta; maga
pedig Romába ment: egy oltani kolostorban öt éveken át szer
zetesi alázatosságban , a' legpéldásabb életet élve. A' csehek a
zonban küldötteik által esengve kérték tőle, 's a' pápától, hogy
térjen elhagyott megyéjébe vissza: maguk' részéről tökéletes
jobbulást ígérvén. Ismételt kéréseíknek, és méginkább az Ot, bár
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oem örömest, ugyanerre fölhivó pápai tekintélynek engedvén,
csakugyan elszánta Ulagát rá, hogya' legjobbat igérő népnél is
mételve megkisértse apostoli munkásságának sikerét, és kétszer
visszatért Prágálta. A' csehek azonban nem voltak hivek igére
tökhez; 's a' helyett, hogy javulásuk, és szelidülésök' őszinte je
leit adnák, sz. Adalbertnek és egész nemzetségének elkeseredett
üldözőivé lettek; ugy hogy még a' püspök' testvéreit is megöl
dosnék. Nyilvánossá levén ez által, hogy tőlök mit sem lehet
várni, sz. Adalbert, az öt méltatlanul gyülölő honosaltél végké
pen megválva , a' szomszéd népekhez fordult, 's azok. közt hir
delle az Istennek igéjét. Az ö buzgóságának kell nagy részben
tulajdonitani, hogy Magyarország' nagyjai, kik azon ideig a' ke
reszténység' ellenségei voltak, az üdvözitö hit' elfogadására haj
landókká lettek, és közülök sokan, maga a" fejedelem is Gejza, a'
sz. keresztséget fölvették. Sz. Adalbert Gejza' fiát, Istvánt is
megkeresztelte; 's ekkép öt azon egyház' tagjául fölavatta, melly
nek késöbb, mint a' magyarok' első és szent királya, honunkban
mind élö szó, mind pedig istenes tettei által, olly buzgó apostola,
's tulajdonképeni megalapitöja lett. Végre az akkorihan még po
gány vallásu poroszok közt predikálván, azon tájon, hol jelenleg
Fischhausen' városa fekszik, Königsberg' közelében, 997-ben,
Aprilis' 23-kán, lándsákkal keresztül szuratva, mull ki. Bolesláv
lengyel fejedelem, a' sz. püspök' vértanui halála felől értesíttet
vén, teslét a' poroszoktól nagy pénzösszegen kiváltá, 's Gnesen
ben eltemettette. Sz. Adalbert' lisztelete Magyarországban, az
iránta hálás sz. Is&ván á/lal jókor eIterjesztetett ; 's az első szé
kes-föegyház is, tudniIlik az esztergomi, az ö tiszteletére lőn
szenlelve : mint kiben egész Magyarország, különösen pedig 8Z

esztergomi fömegye, védszentjét liszteli most is.
A' sz. Adalbert' tanitása iránt siket és érzéketlen népen is

teljesedeU az, mit 8Z ur Jézus a' zsidóknak fenyegetöleg mondott:
"ElVétetik tőletek az lsten' országa, 's olly népnek adatik, mell!
annak gyümölcseit meglermendi." (Mát. 21, 43.) Sz. Adalbertet
tulajdon hivei 's honfit:írsai elüzték ; 's il:\'y önmagukat foszlák meg
azon üdvös tanítás, és szent példák' hasznaitól, mellyek a' hivö
magyarok- és lengyelekre, '5 mindazokra kiáradtak, kik öt öröm
és tiszteletlel befogadták, 's mellyek sz. Istvánban, sz. Imrében, és
sok másokban, az isleOl~sség- és szent életnek olly gazdag gyü
mölcseit termellék : mig ellenben a' csehek sokáig a' legvadabb
kegyetlensézek, lörvénylelenség és helzavarok, vallástalanság, és
istentelen példák állal, !esl- és lélekben snnyargallattak. ~,A' ki
titeket hallgat, engem hallga! ," mond Jézus: "és a' ki titeket
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megvet, engem vet meg. A' ki pedig engem megvet, azt veti meg,
a' ki engem küldött." (Luk. 10,16.) Tartsuk azért tiszteletben az
Ur' küldötteit, és bennök magát, az Ur Jézust; 's használjuk az
időt, mellyet az lsten nekünk az ő tanitásaik által nyujt, üdvössé
günk' munkálására: nehogy ez tőlünk, mint arra méltatlanoktól
elvétessék. Jegyezzük meg azt is, hogy valamint sz. Adalbertet
ajtatos szülői imádságukban, 's egész lelkökből Istennek fölaján
lák (mit tenni, mai nap sok szülők. elmulasztanak !) ugy ö is buz
gón igyekezett akkép élni, hogy Istennek ajánlott élete az Ur előtt
kedves legyen. Minket is fölajánlottak , sőt mi magunk is fölaján
Ioltuk magunkat Istennek, a' sz. keresztségben tett fogadás által:
vajha ne feledkeznénk soha mege' fogadásról ! Mindnyájan ugyan
nem hivatunk az Isten- és egyhaznak közvetlen ssolgálatara : de
azért Istennek élni minden állapotban lehet, és kell is; mivel ez
az örök élet' elnyerésére mindenkinek egyaránt szükséges. Le
gyen előttünk tiszteletben sz. Adalbert' emlékezete, mint kinek
Isten után honúak is nagy részben köszöni, hogya' pogány tu
datlanság' éjét az igaz hit? boldogitó világa földeritette. Ö életét is
kész vala m á s o k' üdvéért föláldozni; 's mi sokszor ö n m a
g u n k' boldogságáért, a' legkisebb bajt és terhet sem akarjuk az
üdvösség' utján békével viselni! '8 valljon miért? Nem azért-e,
hogya' milly nagy volt sz. Adalbertben az Istennek szeretete,
szintolly csekély bennünk?

(Sz. Adalbertet többnyire akkép festik, mint teljes diszöltözetben lé
vő püspököt. ki sz. István' fejére keresztvizet önt.)

A' m i s e k e z d e t egy üldözött, és minden reményét egye
dül Istenben helyező jámbornak esedesését foglalja magában, a'
63-dik zsoltérból : "Oltalmazz Uram! engem az istentelenek'
gyülekezetétől; 's a' gonoszságot cselekedők' sokaságától. Hall
gasd meg Ur Isten! imádságomat, mellyel te hozzád könyörgök;
ragadd ki lelkemet az ellenség miatti rettegésből." Dicsöség az.
Atyának, 'stb.

.h egyház' kÖII}'ör·gése.

Mindenható, örök Isten I ki mai nap sz. Adalbert püspök- és
vértanúdat, szenvedéseinek érdeméből a' te szenteid közé fölvet
ted; engedd, kérünk, hogyerénypéldáit utánozva, az öröl.. hazá
ha juthassunk. A' mi urunk Jézus Krísztus állal, 'stb.



Leczke. (Sz. Jakab' letel. I, 2-12.)

Szerelmesim! nagy öröm' okának tartsátok, ha mikor kü
lönféle kisértetekbe estek; tudván, hogya' ti hitetek' megpró

báltatása béketürést szül; ft' békctürés pedig tökéletessé teszi
(az erkölcsi ujiászülelés') müvét: ugy hogy tökéletesek legye

tek és feddhetetlenek, minden fogyatkozás nélkül. Ha kinek pedig

közületek bölcseségre vagyon szüksége, kérje az Istentől: a' ld

mindennek, és szemrehányás nélkül bőségesen ád; és meg fogja
azt nyerni. Csak bizodalommal kérjen, minden kételkedés nélkül:

mert a' ki kételkedik, az a' tenger' hullámához hasonló, mellyet

a' szelek ingatnak, és mindenfelé hánynak. Miért is az illy em

ber ne vélje, hogy valamit nyerhessen az Urtól. A' szivében

meghasonlott ember ingatag minden tetteiben. Helyezze pedig az

alázatos testvér a' maga dicsekedését az ö felmagasztaItatásában;
a' gazdag ellenben az ö alázatosságában: mert mulandö, valamint
a' fünek virága. Fölkél ugyanis a' forró nap, 's a' fü megszárad,

és virágja lehull, 's oda van alakjának minden szépsége, Igy fog

a' gazdag is az ő utjain elhervadni. Boldog a' férfi, ki a' megki
sértetést legyőzi; mivel a' próbát kiállván, elnyeri az élet' koro

náját, mellyct Isten az öt szeretőknek igért.

lU a g y a r á z a t. E' leczkében sz. Jakab értésünkre adja,
hogy azon sokféle viszontagságok miatt, mellyek ez életben a'
legjobb embert is érik, '5 mellyeket Isten a' hit- és héketürésbeni
állhatatosságonk' megkisérlése végett bocsát ránk, nem csak nem
kell békételenkednünk és zugolódnunk , hanem inkább még iste
nes örömre gerjednünk : mivel az Isten ezek által az előtte leg
kedvesebb, nekünk pedig leghasznosabb erénynek, a' békelürés
nek gyakorlására nyujt alkalma!; mellyet különben soha sem
volna módunk kimutatni. Minthogy pedig a' sanyaruságok' szük
séges voltát, 's az ezek' elviselésében tanusított béketűrés" üdvös
hasznait az érzéki, 's lelkiekben ludatlan ember elhinni nem tudja:
azért az illyennek helyes belálásra, értelem- és bölcseségre va
gyon szüksége ; mellyet, mint minden jót, egyedül csak az Isten
adhatja meg az embernek: a' mint hogy ő meg is adja mindennek,
n' ki öt ezért fiui bizodalom- és alázatossággal kéri. Ez az igazi
életbölcseség: belálni a' béketűrésünket megpróbáló mindennapi
bajok' üdvös czélját! 'S ez az épen, melly legtöbbeknél hiányzik.



744

'8 innen a' sok elégedetlen és békételen ember. Pedig ennek be
látása, tehát ezen élettudomány , e' valódi bölcseség, mellyet a'
különben legnagyobb ismeretekkel bővelkedő tudós is nélkülöz
het, mig vele az együgyü 's alázatos keresztény nagy mértékben
bir, ezen bölcseség a' legszükségesebb kincse az életnek: mert
legelső föltétele a' megelégedésnek; 's igy alapja, mind a' jelen
élet' boldogságának, mind pedig az örök üdvösséget biztositó val
lásos lelkületnek. Kérnünk kell tehát, még pedig a' legnagyobb
buzgalommal, Istentől e' becses adományát, a' bölcseséget: mivel
ö is csak azoknak adhatja, kik azt Isten' áldásának ismerik, és azt
iIIyenül befogadják és megőrzik. Miután Isten, mint legkegye
sebb Atyja az embereknek; mindent, a' mi valódi jó, önkényt és
bökezüleg osztogat: bizonyosan emez, olly igen szükaégesés nagy
jótéteményét sem vonja meg azoktól, a' kik annak elvételére ké
pesek és méltók. Méltón mondja pedig az apostol boldognak az
olly embert, ki az isteni gondviselés által rábocsátott szenvedé
seket békével türl, 's jól kiállja a' próbát, melly alá őt Isten, hite
és reményének megkisértése miatt vetette: mivel az illyen meg
próbált, és igazi vallásosságát a' nehéz körülmények közt is be
bizonyitott ember, elnyeri az élet' k o r o D á j á t; vagyis a' jám
bor életet jutalmazó végetlen örömet, 's mennyei boldogságet.
(A' kísértések' különféle nemeit, 's az ezek' irányában szükséges
őrködést illetőleg, megolvashatni a' bőjt' első Vasárnapjára való
oktatást, a' 228. és köv.lapon.)

Miért mondatik, hogy ne vélje a' kételkedoe héró, miszerint f:!ala
mit nyerhesse,. az Urlól?

Mivel az illy kételkedés már maga is vétkes dolog, jele tud
nillik az Isten iránti bizodalmatlanságnak, 's az isteni igazmondó
ság' kétségbe vonása, mellynél fogva a' hozzá szivből folyamo
dóknak mindennemü kegyelmeket igért. Egy ujabb bün' elköve
tése, nem lehet alkalmas eszköz rá, hogy az Istentől a' kegyelmek'
legnagyobbikát, a' valódi bölcseséget megnyerjük.

Ki a' szívében meghasonlott ember?
A' ki nem őszinte lélekkel folyamodik Istenhez, nem is ason

erős elhatározással kéri tőle a' bölcseséget, mintha életét valóban
a' szerint akarná jövőre intézni: hanem csak a' pillanatnyi szük
ség és nyomor által kényszeritve, mintegy ideiglenesen akar az
Isten' szolgálatába állni, hogya' bajból kiszabadulván, ismét előb
bi vétkes élete' médját folytathassa. Az ur Jézus' szavai: "Senki
sem ssolgalhat két urnak; merL vagy az egyiket gyűlöli, 's a'
másikat szeretl ; vagy az egyiket eltűri, 's a' másikat megveli.
Nem szolgülhnttok Istennek, és a' mammonnak," vagyis u' világ-
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és gazdagságn'ak! (Mát. 6, 24.) SziYében meghasonlott, 's mint
egy, kettős lelkü az ollyon ember is, a' ki egyik perczben Isten
hel látszik ugyan folyamodni, 's őt az imádságban buzgón kéri:
de alig vég-ezte könyörgését, alig jött ki a' templomból 'stb., már
ismét békételenkedik, Isten és al Ő szentjei ellen szitkokat szór:
minlha nem is ugyanazon ember volna, ki előbb hozzá imádko
zott. Az illyenekről mondja sz. Jakah apostol: "Valljon bocsát-e
ki a' forrás ugyanazon nyiJlfson édes és keserü vizet? Valljon
teremhet-e a' fügefa szőlőt, vagy a' szőlőtö fügéket? Igy azon
egy forrásból sem folyhatik sós és édes viz." (3, 11-2.) A' ke
serü, vétkes kifakadások azt bizonyitják az illyen embernél, hogy
a' kotfó is keserü, tudniIlik a' sziv, mellyböl azok származnak.

Mit teu ar.: ,Helyezze az alázatos testnér a' maga dicsekedését az
ö felmagasztaltatásában j a' gazdag pedig az ő alázatosságában ?'

Ez azl teszi, hogy a' szegény, alanti sorsu, és nyomorusá
gokkal kiiBzködö keresztény, kit az apostol testvérének nevez,
vigasztalja magát azon dicsőség- és felmagasztaltatással, melly rá
mennyekben, a' békével türt szenvedések után várakozik; a' gaz
dag ellenben, kit az Isten földi javakkal, méltóság- és hatalommal
ruházott fel, ne bizza el magát; ne is e' mulandó javakban he
lyezze bizodalmát és dlcsőségét , hanem a' keresztényi alázatos
ságban és lelki szegénységben: mellynél fogva megismerendi, hogy
c' mulandó javak kit sem tehetnek boldoggá; 's csak annál su
lyosabb számadás vár reá, minél többet adott neki át az ur Isten,
sáfárkodás végett. •

Miért hasonlitja sz. Jakab a' gazdagot a' {ü' f:irágjához, melly csak
hamar elhull; és meguáradrán, minden szépségét elveszti?

Azért, mivel a' földi javak. méltöság 'stb., ezerféle veszé
lyeknek ki vannak téve; 's a' világi fény olly hamar elmulik, va
lamint a' gyenge 's töredékeny' virág' szépsége. Továbbá, még
abban is igen hasonlit a' virág a' gazdagság- és világi dicsőség
hez, hogy mindkeltó csak szinre szép: de valódi, benső élvezetet,
és megelégedést nyujtani nem képes. A' virág még nem maga a'
gyümölcs: az csak pillanatra gyönyörködtet, mig az utóbbi táp
lál. Azért a' ki világi javakkal hir, ne hagyja azokal, mint puszta
gyönyörködtetés' eszközeit, vagy hiu ékességet, elhullni 's elher
vadni: hanem tegye őket g y ü m ö l c s ö z ók k é, jó cselekede
tek' gyakorlására fordilváo; hogy igy neki, már ill a' földön, a'
boldogitó öntudat és istenes erények' gyümölcsét, az örökkévaló
ságban pedig a' végnélküli jutalmak' dús aratását teremjék. Az
Istentől nyert földi javakat egyedül hiuságra, kevélység- és bü
nös élvezetekre pazarló gazdagot az ő utjaiban , azaz: fellengő
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terveiben, 's hosszu életet föltevö lörekedéseiben ,a' világ szint
olly egyszerre megsemmisiti 's elhervasztja, mint a' virágot u
gyanazon nap' heve, melly annak előbb életet adott, és azt Jeg-·
szebb színekkel ékesítette.

Az evangeliomot lásd a' Toldalékban , lll. slIám alatt.

SZ. GYÖRGY VÉRTANU' NAPJt\.N.

A Pr i l i s' (sz. György' hava) 23-kán #).

Sz. György kappadécziai főrangú keresztény és hadi főtiszt,

a' 3-dik században született, és hitét Diokletian császár alatt, vér
tanui halállal pecsételte, A' császár öt eleinte, mig tudniIlik ke
reszténynek lenni nem tudta, igen nagyra becsülte, és nagy mél
téságra emelte: de sz. György mindezekröl önkényt lemondott,
midőn a' fejedelem a' keresztény hitet és annak vallóit üldözni'
kezdette. A' keresztény .hajnok rettenthetetien bátorsággal ve
tette szemére a' császárnak, az igaz Isten' tagadása, és hiveinek
üldözése által elkövetet t igazságlalanságot; 's ellenmondhatla lJ

okokkal bizonyilá be neki, 's az egész tanácsnak, a' bálványok'
hiuségát. Ezért tömlöczbe ve ttetett ; és minthogy hitét sem a' hi
zelgő beszédek és kecsegtető igéretek , sem az iszonyu kínokkali
fenyegetések meg nem renditették, számtalan sanyargatások'bé
kés elszenvedése után lefejeztetett; még pedig hiteles kutfők sze
rint 303-dik évi Aprilis' 23-kán.· Tisztelete, valamint keleten.
hol öt a' görögök átalában ,tlagy~ vérlanu' nevezetével illették,
ugy Magyarol'szágban is l a' keresztény hiltel együtt kezdetben
mingyárt elterjedt: ugy hogy az emlékezetének szenlelt napot
sz. László is az ország' főbb ünnepei közé sorolta; 's mint Magyar
ország' egyik védszentjének tiszteletére ~ országszerte igen sok
templomok, városok és faluk lőnek elneveztetve.

Sz. György a' katonák' védszentje, 's löbbnyire lóhálon ülve, lábai
nál sárkánynyal, vagy ezt megölve festetik ; vörös kereszttel ekesitett fe
hér zászlóval. (A' sárkány' megölése, 's az ez állal megszabadított király
leány felöli jámbor monda, azon magasabu eszmének képek álLali kifeje
zéséből származott, hogy sz. György hitének állhatatos megvallása, és vér
tanui halála állal, a'" p?kolbeli sátánt legyözte; 's tanitása- és példájával
Alexandra császárnot IS az igaz hit' elfogadására bírta.)

~') Sz. Gyilrgy' vértanui halálának napja Aprilis' 23.dika lévén , a' romai naptűrban

ünnepe is e' napra "agyon téve ; honunl<ban mindazonáltal, sz. Adalhertnek u
Inane' napra c>ű ünnepe miatt , Aprilis' 21-I<én tartatik.
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Az egyház' könyörgése.

Ur Islen! a' ki minket sz. György vértanud' érdemei 's kö
nyörgései által örvendeztetsz : add kegyesen, hogy mi, a' kik
általa kegyességed' ajándékaiért esedezünk, azokat a' te ingyen
jóvoltodból elnyerhessük. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

A' sz. lecské: lásd a' Toldalékban, II. (2.) szám. alatt. A::. evange
hom ugyanaz:, ,nelly u. Adalbert' napján.

OKTATÁS SZ. MÁRK EVANGELISTA' NAPJÁRA.

A Pr i l i s' 25-kén.

Márk, teljes néven János-Márk (Apost, cselek. 12, 12.),
bizonyos jerusálemi Máriának fia volt, kinek házában gyakran
összegyülekeztek az apostolok; és Barnabás' rokona volt. Ugy
látszik, hogy Péter volt a' keresztény hitben oktatója; mivel
Márkot fiának nevezi (I. Pét. 5, 13.); késöbb Pált (Apost. cselek.
12, 25.; 13, 5.), és Barnabást (Aposto cselek. 15, 39.) követte
apostoli utjaikban ; és Pálnál tartózkodott annak két romai fogsága
alatt is. (Koloss. 4, 10. II. Tim. 4, 11.) Itt, a' mint látszik, Péterrel
(ki ugyanazon időben vala Romában Pállal,) lépett ismét szoro
sabb viszonyba; általa serkentetett azon evangeliom' sserkeszté
sére , meIlyet neve alatt birunk. Hogy sz. Márk Péter' vezetése
mellett dolgozott, ez az egész keresztény régi világ' véleménye;
melly öt közönségesen sz. Péter' tolmácsának, magyarázójának,
evangelioma' közlöjének nevezi. Sz..Márk' életének egyéb vi
szonyairól mit sem tudunk. Sz. Jeromos és Eusebius, ugy szinte
a' görög és latin vértanu-lajstromok szerin I, Alexandriában halt
meg, mint vértanu. Sz..Márk védszentül tiszteltetik a' véletlen és
olly halál ellen, mellyre a' gyónás és áldozás állal kellöleg el nem
készültünk.

(Festik oroszlánnal, meJly Jézusnak, az altala hirdetett királyi mélíú
ságát jelképezi; vagy 8' pusztát jelenti : minthogy evangeliomáL a' pusz
lában kiállónak szavával kezdi.)

A' sz. leczkét lásd alább, sz. JJáll ünnepen.

E\·angeliom. (S::.. Lukács' JO, 1-9.)

Az időben az Ur még más hetvént is rendele, 's el
küldé öket kettönkint a' maga szine elölt minden városba
és helyre, a' hova ti menendő voll. És szóla nekik: Az
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'aratás ugran sok, de a' munkások kevesen vannak. Kér
jétek azért az aratás' urát, hogy küldjön munkásokat ara
tásába. Menjetek~· ime én akkép küldelek titeket, mint
bárányokat, a' farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt
magatokkal, sem larisznyát, sem sarukat; és senkit se kö
szöntsetek az uton. Akármelly házba bementek, először is
azt mondjátok: Békeség e' háznak; 's ha ott békeség' fia
lesz, reá fog a' li békeségetek szállni; ellenkezö esetben
pedig az visszatér hozzátok. Maradjatok pedig azonegy ház
ban, azt ev én és iván, a' mi találtatik nálok; mert méltó
a' munkás az ö bérére. Ne menjetek át egyik házból a' má
sikba. '8 akarrnelly városba menendetek , és befogadnak
titeket, egyétek azt, a' mit előtökbe tesznek; és gyógyit
satok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elkö
zelített hozzátok az lsten' országa.

•-\Z f."#;yház· könyörgésf.".

Ur Isten! 3' ki sz. Márkot, evangeliomod' hirdetésének ke
gyelmével fölmagasztaltad : engedj bennünket, kérünk, ismere
ledben, az ö tanitasa által folytonosan gyarapodnunk, és az ő ese
dezései által nyerjünk oltalmat. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
lal, 'stb.

Büvid oktatás a' busasaentelésrűl.

Sz. ~Iárk' napján tartatik nálunk a' buzaszentelési körmenet
és ajtatosság is. A' körmenelekről átalában, nevezetesen azok' ere
dete-, czélja- 's hasznairól, ezen könyv' első részében (427. 1.)
volt már szó; 's ugyanott különösen a' sz. ~Iárk napi is meg voll
említve (429. 1.). Az olt mondoUakboz csak annyit kell itt ad
nunk, bogy 3Z e' napi körmenet, avagy processio különösen Q'

végett tartatik. bogy 3' szántóföldek- és szó!ókre, 's minden ter:...
mesztményekre az Istennek áldását kérjük; buzgón esedezvén
neki, hogy az élet' Iöntartásara szükséges termékektöl mioden
nemü veszedelmeket kegyesen elfordítani mélfóztassék: megem
lékezvén ssivünk' alázatosságában az apostolnak azon intéséről,
miszerint ~,sem 3' ki ültet," vagy vet, "valnmi, sem a' ki öntöz;
hanem a' ki növekedést ád , az Isten minden." (I. Kor. 3, 7.)
Valóban semmi sem alkalmasabb, az emberben 3Z Istentöli töké-
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Jetes függésnek érzetét fölkeltem, 's folytonosan táplálni; mi sem
teszi érezhetőbbé, az egyedül Istenben helyezett remény és bizo
dalom' szükségét, sem a' halandók' minden igyekezetének és fá
radságának sikeretlen voltát Istennek áldása nélkül, nem bizonyit
ja be jobban és kézzelfoghatóbban , mint a' szántóvető emberek'
életmódja; mint melly egészen az időjárástól, és igy közvetlen
az isteni gondviseléstől függ. Azért az isteni bölcseség, hogy az
embereket annál hathatósabban emlékeztesse 3' fölöttük őrködő,

's jutahnasö , vagy büntető égre; hogy őket mintegy naponkint
kényszeritse a' hozzá folyamodásra , 's igy üdvösségük' munká
lására : épen ezt rendelte valamint első szülőinknek, ugy az em
berek' legnagyobb részének is életmódul. Vajba megismernök
ezen atyailag kegyes és bölcs isteni rendelet'< üdvös czélját; 's
vajha sz. Dáviddal mélyen éreznők mi is, és mondanók szivből,
hogy: "Mindenek' szemei te reád várnak Uram! 's te adod meg é
lelmöket alkalmas időben. l\legnyilod kezedet, és megelégítesz
minden állatot a' te jóakaratodból.•• (Zsolt. 144, 15.) "Ime va
lamint a' szolgák' szemei uraik' kezein, valamint a' szolgáló le
ány' szemei asszonyának kezein függnek: ogy a' mi szemeink is
a' mi urunk- és Istenünkre vannak függesztve, mig könyörül raj
tunk." (Zsolt. 122, 2.) A' magát ekkép egészen az Istennek ke
zére hagyó jó keresztény az idők' minden változásai közölt ren
dületlen marad; 's bizodalma nem csügged el a' megpróbáltatás'
idején: mert erősen hiszi azt, miszerint: "Igaz az Isten minden
utjaiban , és szent minden cselekedeteiben. Közel van az Isten
mindazokhoz, a' kik őt igazi bizodalommal segítségül hivják. Tel
jesiti az őtet félők' kivánságát, meghallgatja könyörgésöket, és
megsegiti őket. l\legőrzi az Isten mindazokat, a' kik szeretik őtet,
és minden gonoszokat elveszt.': (Zsolt. 144, 17.) A' buzaszen
telési szent menet' alkalmával mondatni saokott imádságok ugyan
nem mindenütt egyformák; de a' következő, jól kifejezi mindnyá
jának értelmét, 's az anyaszentegyháznak ez ajtatosság állal is
elérni kivánt magasztos czélját: melly nem más, mint a' hivőket
Isten iránti bizodalomra , az elvett jókért adandó hálára, az Is
ten' adományaival való mértékletes életre, 's az azokból gyakorlan
dó jó cselekedetekre, szegények iránti könyörületességre buzditni.

Kérjük a' te kegyességedet mindenható Isten! hogya' le
teremtményidnek eme' zsengéit, mellyeket a' levegőég és esö'
mérséklete által láplálni méltöztattal , 8' te áldásod nak harmatozó
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hőségével itassad, és a' földnek gyümölcseit tökéletes érettségre
juttassad. Engedd egyszersmind a' te népednek, hogya' te ado
mányaidért mindenkor kellö hálákat adjon: miszerint a' föld' ter
mékenysége által megtöltsed aZ éhezök' lelkeit a' te javaidnok
sokaságával, 's a' te dicsőséges nevedet a' szegény és ügyefogyott
is magasztalja. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

A::; ez alkalommal énekelteini szakott e.vangeliomi szakaszok a'
Icövetkezűk; 1-ső: "Kezdetben cala az Ige" 'stb.; sz. János' 1, 1-14.
(Lásd 56. tap.) 2-ik: "Az időben, midőn a" tanítványok asztalnál ül
nének" 'stb.; sz, ltárl" 16, 14-20. (Lásd 432. lap.) 3-ik: "Jézus
Krisstusnak. - nemsedéksora." 'stb.; sz. Máté' 1,1-16. (Lásd 684.1.)
A' /J-ik végre koretkezű :

Evangellom. (Sz. Lukács' 1,5-17.)

Volt Heródesnek, Judea' királyának napjaiban egy Za
kariás nevü pap, Abia' osztályából ; kinek felesége Áron'
leányai közül vala, 's Erzsébetnek nevezteték. Valának
pedig mindkellen igazak Isten előtt, az Istennek minden
törvényei- 's rendeleteiben feddhetetlenül járván. Esnem
vala nekik gyermekök; minthogy Erzsébet magtalan volt,
's már míndketten nagy időt értek. Lőn pedig, a' mint ö
a' papság' tisztjében, osztályának soraként. Isten elött el
jarna : a' papi hivatal' szokott rendje szerint , iit érvén a'
sor: jó illalu füstöl gerjeszteni, bement az Ur' szentélyé
be. 'S a' népnek egész sokasága, a' jó illalu füstölés' ideje
alatt imádkozik nia kivül (a' templomban). lUegjelent pe
dig az Ur' angyala néki, állván a' jó illat' oltárának jobbja
felől. Kit Zakariás látván, megháborodék, és rettegés száll
ta meg ölet. lVlonda pedig neki az angyal: Ne félj Zaka
riás! mert meghallgattatott a' te könyörgésed ; és Erzsé
bet feleséged fiat szül, kinek nevét Jánosnak fogod hívni.
'S üröm- és vigságul szolgáland te neked, és sokan fognak
örülni születésén. Mert nagy lesz az Ur előtt ; 's nem fog
sem bort, sem egyéb részegitöt inni, 's betelik Szentlé
lekkel még anyja' méhében. És Izrael' fiai küzül soknkat
az öurok- és Istenükhez téritend ; 's előtte fog menni (az
Üdvözitőnek) Illés' lelkével 's erejével: hogy az atyák'
szivét a' fiakhoz hajtsa ~ 's a' hitetleneket az igazak' böl
cseségére térítse, nz Urnak tükéletes népet készitvén.
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ll'! a g y a r á z a t. Zakariás, a: szent férfi, kitöl származott Ke
resztelö János, az Üdvösitőnek el'ökövetje, mint az egész zsidó
papság, Áron' nemzetségéből, különösen pedig ennek Abia nevü
osztályából való volt. Ugyanis még Dávid király' uralkodása alatt,
Áronnak megszaporodott maradékai nem szolgálhatván egyszerre
az Ur' házában, 24 családra osztatlak , mindannyi külön osztályt
képezvén: ezek azután felváltva, hetenkint sorban végezték az is
teni tiszteleinél szükséges szolgálatot. Nehogy pedig az elsőség
miaU irigység, vagy vetélkedés támadjon az osztályok közt, a'
szolgálatbani rendet sors állal kivánták meghatároztatni. Igy esett
a' sors Abia' osztalyara, melly S-dik volt, 's mellybe tartozott Za
kariás is.l\'lidön öt, és feleségét az irás igazaknak mondja ,az Is
ten elött,' azon nagy, és tanulságos különbségre figyelmeztet, melly
van a' csupán embereknek tetsző, 's ezek által dicsért jóság, és
amaz igazság közt, meJlyet Isten, az örökkévaló szentség is illyen
nek fog az itélet' napján nyilvánitni. Milly sokan vannak pedig,
a' kik megelégesznek vele, sőt egyébre nem is törekesznek, mint
hogy az emberek által becsületesek- és jóknak tartassanak, és
tiszteltessenek : bárha Isten előtt tudva van is szivök' elrejtett
gonoszsága. Ök ugyan igazak a' világ elölt; de mit használ nekik
az egész világ' helyeslése. ha az Istentől eIveltetnek ! Igyekezzünk
azért Istennek tetszeni, 's előtte igazaknak taláilatni: akkor az
emberek' tetszését mi is olly egykedvuleg fogjuk tekinieni , mint
sz. Pál; ki ugyan örömest alkalmazkodott az emberek' gyenge
ségéhez , szeretettel türvén el mindent azok' üdvösségeért. de
azért tetszésöknek az igazságot soha föl nem áldozta. "Avagyem
bereknek igyeliszem-e tetszeni (kérdi Galat. 1, 10.)? Ha mégis em
bereknek tetszeném , ugy nem volnék Krisztus' szolgaja.' Azért
inti csaknem mindenik levelében az ujon megtérteket ~ hogy ne csak
.azemberek' tetszése miatt ssolgáljanak Istennek, .és gyakorolják a'
jót: hanem azért, hogy az Istennek tetszését, ki a' jók' julalmazója,
megérdemeljék. (Koloss. 3, 22. I. Thessal. 2, 4.) ,,!lindenki csnk
annyit ér, és nem tösbet , mint a' mennyit Isten előtt Dyom."
mondá sz. Ferencs. Az angyal Keresztelő Jánost n a g y n a k jó
solja "az Ur előtt:" pedig milly szegény, az élet' minden javai
's kelJemeitöl megfosztott életet élt, 's milly szomoru volt vége!
Oh mert a' valódi nagyság nem a' külfényben, nem a' könnyü é
Jel' mulandó örömeiben, nem a' hizelgők' hérlett dicsérete- és ma":"
gasztalásában áll; hanem, mint Keresztelő sz. Jánosnál, az erköl
csi tökéletességben, az Isten' malaszlja általi megszenteltetésben,
a' szívbeli ulazatosség- és tisztaságban, az önmegtagadásban, fel
áldozó szerelet-, és örök javallért buzgó istenességben. Keresz-
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telő sz. Jánost az ég' követje nevezi n a g l nak; és. 8Z volt.
Nagyn8k nevezteték Heródes is a' v i I ág által: de meHynek it6
letére hogy e' szerint mit adhatni, látjuk.

l\talában mind a' négy evnngeliomi szakasz Krisztus Jézus
nak, a' mi Urunknak isteni 's emberi természetére, 's mennyekbe
tett fölmenetelére utal minket; hol az apostol' mondása szerint
(Rom. A, 34.), Ö, "a' ki meghalt, de a' ki föl is támadt, a' ki az
Istennek jobbján van, Ő maga esedezik érettünk," és folytonos
közbenjárónk gyanánt ül az Atyának jobbján, isteni dicsőségében.
Benne, mint Isten- és emberben szintolly hatalmas segítőt, mint
gyarló!uigunkon szánakozni tudó (Zsid. 4, 15.), és könyörületes
testvért imádunk: ugyanazért valamint minden szükségeinkben
egész bizodalommal folyamodhatunk hozzá, ugya' föld' termései
re kért áldást is a' legjobb reménységgel várhatjuk tőle. A' sem
bort, sem egyéb réssegítőt nem ivott Kereszt. sz. János' szigoru
életmódja pedig intsen bennünket az Isten? áldásávali mértékletes
élésre.

OKTATÁS SZ. FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK' ÜNNEPÉRE.

~Iajus' (Pünkösd' hava) l-én.

F ü I ö p, születésére nézve lIeth9zaidai, egyike volt Jézus'
első tanítványainak (Ján. 1,. 43.), és általa az apostoli hivatalra is
meghivatott (Luk. 6,14.). O mingyárt kezdetben igen buzgó voU
az Ur' szolgálalában ; ugy hogy Nathánaelt (Ján. 1, 45.), 's a'
pogányokat, kik Jézust látni akarták, ö vezetéhozzá (Ján. 12,20.).
Hite mindazonáltal neki is g.yenge volt eleinte; melly azonban
több kisérlelek által, mellyeknek öt az Ur alávetette, tökéletessé
lelt (JáD. 6, 5.; 14, 8.). Fülöp, Jézus' halála után SziUyaország
ban, Elő-Ázsiában 's Frigiában hirdette az Isten' igéjét; számta
lanokat térített Jézus' religiojára , 's végre Frigiának Hierapolis
nevü városában keresztre fesziUetett, és megköveztetett E' szent
nek példójából különösen azt kell tanulnunk, hogy ha egyszer az
igazslllgot megismertük, másokat is iparkodjunk Istenhez vezetni.
- J II k a b apostolt illetőleg tudni kell, hogy az evangeliomban
két, Jakab nevü tanitvány jön elő. Egyik János evangel.~stának
testvére volt, és nagyobbnak, vagy öregebbnek neveztetik. Unnepe
Julius' 25-ére esik. A'másik, kinek ünnepét ma üljük, Alfeus, vagy
Kleofás' fia volt, 's hogy az előbbitől megkülönböztessék, kisebb
nek, vagy fiatalabbnak, szigoru és szent élete miatt pedig ezenki
vül i g a z n a k is neveztetik; mivel ő sem hust nem evett, sem bort
nem ivott soha, és hogy folyvást imádkozhassék, csaknem ssün-

•
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telen a' templomban lakott, itt arczra .bor~'va imádkozván: ugy
bogy homloka és térdei megkérgesedének. O rokona volt az Urnak
(Mát. 13, 55.); kitöl az apostolok' sorába isfölvéteteU. (1\Iát.10, 3.)
Az Ur'mennybe-menetele utánjerusálemi püspökké lett. (Gal. t, 19.:
2, 9. Apost. csel. 12, 17.; t5, 13.; 21, is.j Irt egy levelet is,
melly a' ssent-lrésl könyvek közé fölvétetett, és mellyben külo
nösen a' jó cselekedeteknek a~ üdvösségre szükséges voltáról, 's
az utolsó-kenetről értekezik. Ö a' kereszlények közt nagy tisz
teletben állott, ssamos esudakat tett, 's erényes élele miatt még fi'

jerusálemi zsidóktól is nagyra becsültetett. De midön ezek egy
kor azt kiván ták töle, hogy Krisztus urunk ellen szóljon: Ö pedig
ellenkezőleg, Krisztust, mint Istennek fiát, és igaz Messiást ma
gasztalta, annyira felbőszültek ellene, hogy öt a' templom' tete
jéről letaszitván, megkövezék , 's végül egy doronggal egészen
agyonverték. Midőn már összetört Iábszárakkal félholtan feküd
nék a' földön, még akkor is igy imádkozott: "Uram! bocsásd
meg nékik; mert nem tudják, mil cselekesznek !;, és kiadta lelkét.

Festeni szekták sz. Fülöpöt egyszerü kereszttel (az ugynevezett
Antal' keresztjével), vagy hosszu, kis keresztbe végzödö bottal, vagy za
rándok-pálczával, melly szinte kis keresztlel vagyon ellátva; sz. Jakabot
pedig, kezében dorongot tartva.

A' misekezdet Esdrás' II. könyvének 9-dik fejezeléböl van
véve: "Hozzád kiáltának föl Uram ! szorongattatásuk' idején; és
te meghallgattad öket az égből. Alleluja! Örvendjetek igazak az
Urban: az igazakhoz illik a' dicséret." (Zsolt. 32.) Dicsőség az
Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! a' ki minket sz. Fülöp és Jakab apostolaidnak é
venkinti ünnepélyével megörvendeztelsz ; engedd kérünk, hog)'
mí, kik az ö érdemeiken örvendünk, példáikon okuljonk. A' mi
urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leeske. (Bölcseség' köny". 5, 1-5.)

Akkor 8Z igazak nagy bizodalommal fognak azok' ellenében

állni, kik őket szorongatták, és az Ö munkáik' gyümölcsét elra
bolték. IUit azok látván, iszonyu félelem által fognak megzavar

talni, 's elálmélkodnak azoknak rögtöni, váratlan üdvökön: bánat

és lelki szorongattatással eltelve fohászkodván föl, és mondván
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magukban: Ezek azok, 8' kiket egykor kinevettünk , és csufság'
tárgyaiol néztünk. Mib81g8tagok I az ö életöket bolondságnak
tariottuk, 's az ö kimuIásukat gyaláZatosnak. Ime I mint számláltat
tak az Isten' fiai közé, 's örökségök a' szentek között van.

E' leczke világosabb, hogysem magyarázatra volna szüksé
ge. AJkaimazza csak azt mindenki magára, 's lássa, valljon nem
kellend-e neki is egykor a' gonoszokkal igy sohajtozni!

Evangeliom. (Sz. János' 14, 1-13.)

Az idöben mondá Jézus az ö tanitvanyalnak : Meg ne
háborodjék szivetek ! Hisztek az Istenben; higyetek én
bennem is. Az Atyám' házában sok lakóhelyek vannak. Ha
különben volna, megmondottam volna nektek: mivel én
elmegyek, helyet késziteni nektek. '8 ha midön elmegyek,
és helyet készitendek nektek : eljövök ismét, és magarn
hoz veszlek titeket, hogya' hol én vagyok, olt legyetek li
is. Hogy pedig hova megyek, azt tudjátok , 's az utat is
tudjatok. lUonda neki Tamas : Uram! nem tudjuk hova
mégy; és miképen tudhatnők az utat 't Monda neki Jézus:
Én vagyok az ul, az igazság, és élet. Senki sem jöhet az
Atyához, egyéb én általam. Ha engem ismernétek, ugy az
Atyámat is megismertélek volna: de mostantól fogva meg
ismeritek öt, és láttátok ütet. lUonda neki Fülöp: Uram!
mutasd meg nekünk az Alyát, és ez nekünk elegendö.
Felele neki Jézus: Ennyi ideig vagyok velelek , és még
sem ismerétek meg engem? Fülöp! a' ki engem lát, az az
Atyát is látja. Miképen mondhatod tehát, hogy: rnutasd
meg nekünk az Atyát? Nem hiszitek-e valljon, hogy én
az Atyában vagyok, 's az Atya én bennem van? Azon
igéket, mellyeket én hozzátok szólok. nem csupán magam
túl mondom: hanem az Atya, a' ki bennem lakik, ö viszi
a' cselekedeteket véghez. Nem hiszilek-e nekem: hogy
én az Atyában vagyok, 's az Atya én bennem van? Ha kü
lönben nem, higyetek legalább, müveimet látván. Bizony
bizony mondom nektek, a' ki én bennem hisz, az szintazon
miiveket fogja cselekedni, mellyeket én cselekszem: süL
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még azoknál nagyobbakat is fog cselekedni; mivelhogy én
az Atyához megyek. És bármit kérendetek az Aty'ától az
én nevemben, azt meg fogom cselekedni.

JIiért mondta Krisztus urunk tanitványainak: .,Meg ne háborod
jék szioetek ?'

Ezt azért mondta, hogy tanitványait előre vigasztalja; mint
hogy előrelátta , mikép az ő kinszenvedése , és saját szorongat
tatásaik miatt is, fölöttébb nagy szomoruságba fognak merülní.
Tanuld meg ebből, hogy :lZ Isten nem hagyja vigasztalás nélkül
azokat, a' kik ő miatta üldöztetést szenvednek. .

Illiért montlja Jézus: ,Hisztek az Istenben, higyetek én bennem is?

Ez állal azt akarja mondani: Ti hisztek az Istenben, higye
tek tehát én bennem is, mint az Istennek fiában; 's legyetek róla
meggyőződve, hogy általam védetve, mindenviszontagságokon és
akadályokon diadalmaskodni fogtok. Azért ne is szomorkodjatok,
hogy most magatok maradtok, mert nem sokára hozzám fogtok
jönni az égbe.

Jlit jelentenek azon sok lakóhelyeh (tz, égben?

Azon különféle nemeit és fokait a' jutalomnak, öröm- és di
csőségnek, mellyet mennyekben kiki érdeme szerint fog elvenni.
(Zsolt. 61, 13.)

Jliképen készitett Jézus számunkra helyet az égben?

Az Ö kinszenvedése , halála. feltámadása, és mennybe-me
netele állal megszerezte nekünk a' mennyei örömet; 's a' meny
nyekhe vezető utat, melly bűneink által el vala zárva, ismét meg
nyitoIta.

Mikor vette magához Jézus az ö tcmitfJányait?

E' világbóli boldog kimulásuk után. Igy veend egykor ma
gához minket is, ha mint igaz tanitványai élünk, és halunk meg.

Mint lehet Jézus az ut, igazság, és élet?

Sz. Bernárd szerint, Jézus a' mi II l II n k az ő tanítása- '5

példáinál fogva, mellyek minket, ha azokat követjük, egyenesen
mennyekbe vezetnek. Krisztus i g a z s á g, az ő jövendöléseiben,
az ő titkaiban, az ő igéreteiben és fenyegetéseiben , evangelio
mában és egyházában; mivel ő, mint Isten, nem hibázhat, nem
hazudhatik, sem nem csalhat. Jézus végre az é I e t, a' mennyí
ben minekünk halála által a' kegyelem és dicsöség' életét kivivta.

lrfiért mondja KrisztuS: ,Ha engem ismernétek?'

Mivel ők elismerték ugyan öt Isten' fiának lenni, mikép ezt
Péter (Mát. 16,16.) mindnyájok'nevében megvallá; de azért mégis
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a'.SzenLbáromság' három személye felöl, valamig öket a' 8.zenUélek
-'ltaI tökéletesen meg nem ismerték, igen homályos fogalommal
birlak. Ha tehát a' hitigazságokat illető ismereteink hiányosak,
buzgón rajta legyünk, hogy azokat tökéletesitsük: mindenekelőtt
a' Szentleiket kérve, hogy ő minket az igazságok' teljes ismere
tébe vezessen.

Miért mondja Krisztu« Fülöpnek: ,A' ki engem lát, az az Atyát is
látja 'r

Mivel ö természet- és lényegre nézve tökéletesen egyenlő
az Atyhai: ámbátor személyére nézve különbözik tőle. Azért
teszi hozzá Jézus, hogy ö az Atyában van, 's az Atya ő benne.

Miért kellett ezt a' tanitványoknak, az ur Jézus' cselekedeteinél
{09"a is elhin"iök?

Azért, mert Krisztus olly csudákat tőn, minöket nem tehe
tett, és nem tehet senki, hacsak az1sten nincs véle. (Ján. 3, 2.)

~likép munkálja az Atya Jézusban a' cselekedeteket?

Ugy, hogy mindazokat, a' mik külsökép történnek, az Atya
és Fiu egyszerre, 's együtt mívelik. (Ján. 5, 17.)

.lIiItép t:iszne1t azok, a' kik Jézusban hisznek, még nagyobb csudá
kat "éghez, mint minőket ö tett?

Sz. Ágoston' szavai szerint ugy, hogy az ur Jézus á It a I u k
még nagyobb csudákat tesz l mint minöket ö maga tett, e' földön
járván.

(Az oktatást az. imádságról, lásd Huseé; utáni V. Vasárnapon.)

F O h á s z sz. F ü I ö P h e z. Sz. Fülöp, az Urnak választott
tanitványal te Nathánaelt Jézushoz vezetted, 's a' hit' titkai felöl
kérdesősködtél ; te a' mennyei Atyát látni ohajtád; te Uradat,
Krisztus Jézust a' legbuzgóbban hirdelted; 's az irántal sseretet
böl magadat keresztre feszittetni, 's megölelni örömmel engedted:
kérlek, eszközöld ki nekem, és minden embernek azon kegyelmet,
hogy másokat Istenhez vezetni buzgólkodjunk, Isten és az ö igaz
ságai irAnt lorró vágyat érezzünk, 's azon reményben, hogy öt
örökké szinről-szinre látandjuk, az élet' minden terheit és szen
vedéseit békével tűrjük.

S z. J a k a b h o z. Sz. Jakab! ki olly mértékletes és szigoru
életet éltél, ki olly buzgón és állandóan, még ft' te kinzóidért is
imédkoztál: kérlek, eszközöld ki nekünk a' te urad- és mestered
töJ, Krisztus Jézustól azon kegyelmet, hogy 8' te példád szerint
mi is mértékletesen és bűnbánólag éljünk, Istent lélekben és igaz
ságban imádjuk, 's neki alázatosságban és tisztelettel szolgáljunk,
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Kérd ki számunkra azon szellemetis, mellyben te leveledet irtaet :
hogy tanitásaidat követhessük, a' jó cselekedetek' gyakorlásdbltD
buzgók legyünk, főképen pedig, hogy ugy, mint te, miis szeres-o
sük ellenségeinket, és érettök imádkozzunk.

T a n u I s á g o k s z. J a k a b' l e vel é b ö l. 1) Az ez élet
ben előforduló minden szerencsétlenségeket akképen kellvennünk,
mint az Istennek megannyi kegyelmeít, és azokat örömmel tür
nünk (t. és 3. fejez.). 2) A' hit cselekedetek nélkül holl, 's az
üdvösségre mitsem használ (2. f.). 3) A' ki nyelvét nem fékezi,
annak vallásossága hiu (1. és 3. f.), 4) Minden sserencsétlensé
geinket a' rendetlen és zabolátlan szenvedélyek okozzák (4. f.).
5) Az igaznakimádsága sokatér Isten elölt, és legnagyobb vigasz
talást nyujt a' szomoruságban (5. f.].

OKTATAs SZ. KERESZT' FELTALÁLÁSÁNAK
ÜNNEPÉRÖL.

Maj u s' (Pünkösd' hava) 3-kán.

Jliért nefJeztetik e' nap a' sz. kereszt' feltalálása' napjának?

Mivel a' katholika egyház e' napon ünnepli évenkinti emlé
kezetét annak, hogy sz. Ilona, Konstantin császár' anyja, a' 8Z. ke
resztet, mellyen Jézus lírisztus megbalt és minket meg\"állott, és
melly sokáig el volt veszve, ismét feltalálta.

Hol colt a' sz. kereszt, annak fJjbóli feltaláltatásáig ?

Jerusálemben. Hadrián romai császár tudniIlik Krisztus Jé
zus' kínszenvedése- és halálának szent helyeit, sok idövel annak
előtte nemcsakmegszeritségteleniteni törekedett, hanem azon voll,
bogy azok teljesen ismeretlenekké is váljanak. A' sz. sir' ber
langja, a' sz. kereszttel együtt betemettetett, 's a' pogányok 611al
Venusnak ugyane' helyen épített temploma által, egészen feledé
kenységbe hozatott. (Stolberg. X. Köt. 180. 1.)

Hogyan találta meg Ilona a' st'. keresztet?

Miután fia, Konstantin császár azon szent kereszt által, mely
lyet az égen fényleni látott illy felirással: ,E' jelben fogsz gyoz
ni," ellenét Maxentiust szerencsésen legyőste , olly nagy hódo
laltal kezdett a' sz. kereszt iránt viseltetni, hogy azl 8Z egész ro
mai birodalomban tiszteltetni parancsolta; megtiltván jövendüre
bárkit is kereszt által végezni ki. Egyszersmind arra is eltökélte
magát, hogya' sz. kereszt' tiszteletére Jerusálemben pompás egy
házat épitend : és anyja sz. Ilona ~ ki egészen elaggott korában,
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Romából Palesztinába költözölt, azonnal magára vállalta, sz. Ma
kárius [erusalemi püspökkel együtt, Krisztus' temettetési sz. he
lyének fölkeresését ; sikerült is neki, a' helynek romoktóli meg
tísstittatása, és a' földnek elhányatása után, a' sz. sir' sziklabollját
föJfedeznLKözel hozzá három keresztet is találtak a' hozzájok
tartozó szegekkel, 's a' kereszten állott fölirássaJ. Erre a' valódi
kereszt' kitalálása végett sz. Makarius, közösen végzett imádság
után, a' három kereszttel egy halálos betegségben levő asszonyt

, érintett. Az első két keresztteli érintés mit sem használt; de a'
harmadikkal telt érintésre az asszony azonnal meggyógyult: mi
által mindnyájan bizonyosak lőnek róla, hogy ez az igazi kereszt.
Ilona a' szegeket, 's a' kereszt' egy részét Iíonstantinápolyba fiá
nak küldötte, a' másik nagyobb részt pedig, arany- és drága kö
vekbe foglaltatta, 's a' jerusalernl pompás egyházban, mellyet ('i
Konstantin fiának akaratja szerint azon helyre építtetett, hol a' ke
reszt feltalaltatott , nyilvános tisztelet végett kilétette. A' sz. ke
resztből különféle kicsiny darabok levagatván. csaknem az egész
világba ssétvitettek : hogy mint ama' sz. eszköz, melJyen az Is
ten' fia megváltásunkat végrehajtotta, 's a' poklot meggyőzvén,
számunkra minden mennyei kegyelmeket megszerzett , minde
nütt tiszteltessék.

Az egyház' üdvözlete a' sz. kereszthez.

Oh dicsőséges, és tiszteletre méltó kereszt! te drágalátos fa,
és csudálatos jel, melly által a' bŰD, az ördög, és a' pokol meg
gyözeUek, 'sa' világ Krissfus' vérével megváltatolt ; te a' czed
ruserdö" minden fái fölölt "fel vagy magasztalva : mert a' világ'
élete rajtad függott ; rajlad diadalmaskodott Krisztus; és halála
által rajtad győzte le a' halált örökre. Alleluja! .

Imádunk tégedet Krisztus! és áldunk téged: mert a' te ke
reszted állal megvállottad a' világot.

I m á d s á g.

. Ur Isten! ki az üdvhozó keresztnek dicsőséges feltalálása
által; kinszenvedésed' csudáit megujilád; add, hogy mi ez életadó
fa' becse által, az örök élet' örömeit elnyerhessük. A' ki élsz és
uralkodol, 'stb.

. (Jt' leeekét és magya,.ázatát lásd Virágvasárnapon.)
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Evangeliom. (Sz.. Játlos' 3, 1--:-15.)

Az időben, volt a' farizeusok közt egy Nikodemus ne
vü , 's a' zsidóknál förendü ember. Ez Jézushoz jöve
éjjel, 's igy szóla hozzá: Rabbi! tudjuk, hogy Istentől
jöttél tanítónak ; mert senki sem cselekedheti e' jeleket,
mellyeket te cselekszel, hacsak az Isten nincs véle. Fele
le Jézus, és monda neki: Bizony-bizony mondom neked,
ha ki ujonan nem születik onnan felülröl, nem láthatja az
Isten' országát. Kérdé töle Nikodemus: Hogyan szület
hetik az ember, míután vén? Valljon bemehet-e ismét
,myjának méhébe , hogy ujra szülessék '? Felele Jézus:
Hizony-bizony mondom neked, ha ki ujonan nem születik
vizböl és Szentlélekböl, nem mehet be az Istennek orszá
gába. A' mi testtől születik, test az; 's a' mi lélektől szü
letík, az lélek. Ne csudálkozzál rajta, hogy azt mondám
neked: szükség nektek ujra születnetek. A' szél, a' hol
akar, fúj; és hallodzúgását, de nem tudod, honnét jön, vagy
hova mégyen: szintigy van mindennel , ki a' lélektől

születik. Felele Nikodemus, és monda neki: .!lllnt lehet
ségesek ezek? Felele Jézus, és monda neki: Te tanító
vagy Izraelben, és nem tudod ezeket '? Bizony-bizony
mondom neked, a' mit tudunk, azt beszéljük, és a' mit lát
tunk, a' felől teszünk bizonyságot; de a' mi bizonyságté
telünket be nem veszitek. Ha a' földieket, mellyekröl szú
lottam nektek, nem hiszitek; miképen fogjátok hinni a'
mennyeieket, ha ezekről szólandok hozzátok '? .!lIár pedig
senki sem megy föl a' mennybe, hanem csak az, a' ki
mennyekböl alászállott, az embernek fia, ki a' mennyben
van. '8 valamint Mózes fölemelte a' kigyót a' pusztában,
IIgy kell az ember' fiának is felmagasztaltatnia. Hogy min
den, a' ki benne hisz, el ne veszszen, hanem örök élele
légyen.

R ö v i d ID a g y a r á z a t. Ez evangeliomban azt mondja
Jézus , hogy annak, a'ki beakar az Isten' országába menni, ujon
kell születníe ; ez újjászületés pedig, az Isten' fiúban, különösen
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annak engesztelő halálában való hiltől függ, melly által ő mine
künk a' Szentlélek' ujjá-szülő, '5 átalakitó malasztját megnyerte.
Higyünk azért erősen az latennek Fiában, hogya' Szentlélek ál
tal ujjá ssületní, 's az Isten' országába bemenni méJtók le
hessünk!

Hitelemzö (katecheticai) kérdések a' 8Z. keresztröl.

•lIiért tartatilr olly 'isz'ele'ben Krisztus' keresr,tje?

Mert ez volt: t) azon oltár, mellyen ő magát érettünk fel
áldozta; 2) azon eszköz, melly által megváUatásunk' müvét vég
rehajtotta; 's 3) ama' diadalmas, és Krisztus' vérével hefecsken
delett zászló, melly által legyőzetett, 's még most is folytonosan
legyőzetik az ördög. "A' kereszt, ugymond Aranyszáju sz. János,
Istennek haragját az emberek ellen megszüntette, kibékülést 6SZ

közlött , a' földet mennyé változtatta; az embereket kapcsolatba
hozá az angyalokkal, a' halál' birodalmát lerontá, megtörte az ör
dög' hatalmát, a' vétek' erejét megsemmisitette ; a' világot meg
szabaditá a' tévelyektől, visszahozá az igazságot, a' gonosz lelke
ket elüzte, a' bálványok' templomait ledöntötte , a' hamis istenek
nek bemutatott áldozatok' füstét elfujta, erényeket plántált, és
egyházakat alapitott. A' kereszt az Atyának akaratja, a' Fiúnak
lisztelete, a' Szentlélek' öröme, 's az apostolok' dicsősége. A' ke
reszt' fénye nagyobb világosságot terjeszt, mint a' nap, és ragyo
góbb a' napsugaraknál. Ha a' nap homályba borul is, a' kereszt
azért ragyogni nem szünik; a' nap pedig homályba borul, mivel
a' kereszt' fénye az övét fölülmúlja. A' kereszt széttépte az el
lenünk bizonyitó kéziratot (Koloss. 2, t 4.), megsemmisítette a' ha
lál' tömlöczét, 's az Istennek irántunk való szerételét a' legtelje
sebb mértékben kimutatta (Galat, 6, 14.). A' kereszt bevehetet
len erősségünk, győzhetetlen paizs, a' gazdagok' biztossága, a'
szegények' szerencséje, védelme az üldözötteknek , fegyverzete
az ostromlottaknak, szabadulás a' fájdolmaktól, alapja az erényes
ségnek , dicső és csudálatos jel. A' kereszt nyitotta fel ismét a'
paradicsomot, bebocsátotta abba 8' latrot, 's az emberi-nemet, melly
már-már elveszendő vala, 's még csak a' földre sem volt érdemes,
bevezette a' menn'rek' országába. Illy sok jóban részesitett és
részesít a' kereest minket !~,

~zabad-e Kriutu,' keresztjét imádnunk is?
Epen nem: mivel 8Z imádás egyedül Istent illeti; '5 jóllehet

az egybáz néha olly sznvakat is használ a' kereszt' irányában,
meJJyek imádást jelentenek, vagy a' Iteresznek tulajdonítják üd-



vösségünket, mint a' rönebbi im6ds6gban: mindazon61tal e' szavak
egyedül csak Krisztnsra von~tkozD8k, ki minket a' kereszten Jtíeg.:.
váltott, 's ugyandétt a' legh6tásabb imádást is érdemli.

Miképen liszíeltetik Krisztus' keresztje legjobban?

1) Ha keresztet vetünk nyilvánosan is magunkra, 's nem
szégyenlünk a' Megfeszitettnek tisztelöiül tartatui. 2) Illi szeret
jük a' keresztet, vagyis ha az Isten által küldött viszontagságokat
béketüréssel és örömest szenvedjük; 's igy Krisztus' tanitása sze
rint (Luk. 9, 23.), keresztjét magunkra veszszük, és öt követjük.

Miért emeltetnek utakon 'stb. keresztek?

Hogy minket szünetlenül Krisztusra, 's 8Z ő kínssenvedésére
emlékeztessenek, és bálás sseretetre serkentsenek, sz. Pál' tani
t6sa szerint: "Emeljük föl szemeinket a' hit' szerzőjére, 's jutal
mazójára, Jézusra; ki az előtte lévő örömért a' keresztet ellürte,
's megveté a' gyalázatot: és mostaz Isten' trónjának jobbja felől ül."
(Zsid. 12, 2.)

Miért kordatik a' sz. meneteke« (processio) 'stb. nyilvánosan a'
kereszt?

Azért, hogy eJleneinket megszégyenitsük, midőn magunkat
nyilvánosan a' Megfeszitett' tisztelőinek valljuk, 's az ö kereszt
jében dicsekszüók; mint sz. Pál (Galat. 6, 14.): "Távol legyen
én tölem, másban dicsekedni, mint a' mi urunk Jézus Krisztus'
keresztjében; a' ki által nekem a' világ megfeszittetett, és én a'
világnak."

Rosszul teszik-e valljon elleneinh , hogy Kriutus' keresztjének
olly ellenségei?

Kétségkivül ; mert sz. Pál azt mondja (Filipp. 3, 18.):
~,Sokan járnak, mit tinektek gyakran mondottam, most pe
dig sirva is mondom, mint Krisztus' keresztjének ellenségei; kik
nek végök a' veszedelem."

Miért vetünk magunkra keresztet?

1) Hogy bebizonyitsuk, miszerint mi keresztények vagyunk,
és imádói a' Megfeszitettnek, 's nem tarlunk Krísstus' keresztjé
nek ellenségeivel. 2) Hogya' Szentháromságban való hitünket
megvalljuk ; mint már fönebb bövebben elő volt terjesztve. 3)
Krisztus' kinszenvedése- és halalának tiszteletére, 's a' felölei há
lás megemlékezésre ; ki minket az ö kereszthalála által megvál
tolt , és minden jót eszközlöt\. 4) Az ördög, és kisértelei fölött
nyerendö gyözedelem végett; mivel az ördög, gyülöli a' keresz
tet, mint meIly állni megfoszlalék hatalmától: a' honnan semmi
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által sem üzetik el olly könnyen, mint a' kereszt' jele által. Azér'
imádkozza az egyház: "A' kereszt' jele által, szabadits meg min
ket ur Isten! a' mi ellenségeinktől." 5) Hogy foglalatosságainkat
sserencsésen végezzük, és Krisztus' érdemei által minden testi
és lelki bajoktól megőriztessünk.

Régi ssokás-e a' keresztvetés?

Már a' legrégibb atyák is emlékeznek e' szokásról , 's azt
mondják, hogy ez az apostoloktól velte származását; sőt intik is
a' keresztényeket, hogy mikor esznek és isznak, járna It, vagy
állnak, ülnek, vagy beszélnek, szóval mindennemü foglalatossá
gaik közt, különösen pedig a' kisértetés' idején, vessenek magukra
keresztet: hogy ez állal az Isten' oltalmába helyezzék magukat,
's a' gonosz ellenségnek kárhozatos befolyásától mentek marad
janak.

Miért vetnek a' papok keresztet a' népre, isteni szolgálatnál?

Hogya' keresztények ama' bő áldásokban részesüljenek,
mellyeket Krisztus minekünk a' kereszt által szerzel!; mint Pál
mondja (Efez. 1, 3.): "Áldott legyen az Isten, és a' mi urunk
Jézus Krisztusnak Atyja, ki mínket Krisztus által mindennemü
lelki 's mennyei áldásban részesített." E' szokásnak előképét már
Jákob patriárka adá, midőn József' két fiát, Efraimot és Manasszest
keresztbetelt kezekkel áldá meg. Igen régi eme' szekas az egy
házban is; és már az agdei zsinatban (505. évben) megparan
csoltatou, hogya' nép a' könyörgés után, a' pap által megaldatva
bocsattessék el.

Miért vetünk keresztet mise közben, evangeliomkor ?

Hogy Isten a' kereszt' ereje, vagyis Kriszlus' érdeme által,
malasztját adja nekünk, hogy: 1) az evangeliomot értelmünkkel
fölfogjuk, és azt ne szégyeneljük; miért is homlokunkat jeleljük
meg véle; 2) ugyanazt szájunkkal is megvalljuk. miszerint egy
kor Kriszlus is megvalljon minket az Ő mennyei Atyja előtt: és
ezért jeleljük meg szájunkat ; 3) hogy azt szivünkböl szeressuk
és gyakoroljuk: melly oknál fogva szivünket is megjeleljük.

F e s z ü Ie t e IŐ II i f o h á s z. Ur Isten! tekints a' te fiad'
képére, ki neked érettünk egész a' kereszt' haláláig engedelmes
volt; és bocsásd meg minekünk a' mi engedellenségünket. Ime e'
főpap önmagát áldozIa föl bűneinkért, a' kereszt' ollárán; ö saját
vérével rótta le bűneink' kötelezvéuyét , 'g azt a' keresztre sze
gezte. Neemlékesséltehát többé büneinkre, miután illy drága áron
vasaroltattunk meg!
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OKTATÁS NEPOI'1UKI SZ. JÁNOS' ÜNNEPÉRE.
Majus' 16-kán.

Nepomuki sz. János született 1330-ik évhen; 's családneve
WelfiD. Első nevelését születése' helyén, Nepomukban, a' kolos
tori iskolában, további kiképezését pedigSaazban, '8 a' IV. Károly
császártól 1341-ben alapított prágai főiskolában nyerte: hol az
egyházi jogból, tudori raogotis nyert. Miután pappá szenteltetett,
jeles szónoki tehetségénél fogva, a' prágai Teyn-egyházban egy
házi szónokká, később a' fökáptalanban kanonokká, a' királyi ala
mizsnák' kezelőjévé , '8 Johanna királyné' gyóntató-atyjává lett:
kinek kegyetlen, és kötelességfeledö férje Venczel, a' szentet ré
szint hízelgésekkel , részint fenyegetések- és kinzásokkal, a' ki
rályné' gyónási tilkainak nyilvánitására akará birni. Midőn János
állhatatosan vonakodnék e' kivánatát teljesíteni, a' 1\irály öt a'
Pragan átfolyó Moldvába parancsolá vettetni, Ez Krisztus' menny
be-menetelének előestéjén, 1383-iki Majus'16-kán történt. Több,
mint 300 év után, fölemeltetett a' sz. test, melly a' székes-egy
házban temetteték el: és a' szentnek nyelve romlatlanul találtatott.
XIII. Benedek pápátől (1729-ben) VII. Károly' közbenjárására,
n' szentek közé soroltatott, 's ünnepe lIajus' 16-ára halároztatott.
A' lateráni egyházban tiszteletére, ugyanazon pápa, oltárt állilott.
Az öt szentek közé iktató okiralban a' titoktartás' vértanujának
neveztetik. Ő Csehország' védszentje , és pártfogó a' rágalmazás
ellen.

(Festetik nepomuki sz. János, mint kanonok, egy folyam és hid mel
lelt; kezében feszületet és pálmát tartva, 's fején csillagkoszoruval: mert
uszó világpontocskák , vagyis csillagok mutatak ki a' helyet, hol teste a'
vizben Ieküdt.)

A' mi s e k e z d e t ben az egyház a' szent-iras' szavaival é
nekli: ~,Jutalmul adta nekem Isten a' nyelvel; 's ezzel fogom öt
magasztalni. Eltökélém magamat, hogy Jrködni fogok utjaim fö
lott, nehogy vétkezzem az én nyelvemmel.'; (Zsolt. 38.) Dicsö
ség az Atyának, 'stb,

Ur Isten! a'ki sz.Jánosnak, a' szeniségi titok körüli, gyöz
hellen hallgatagsága míatt, egyházadat a' vértanuság' ujabb koro
nájával ékesítetted; add, hogy az ö példája és esedezése által,
szájuni,' elejébe őrizetet téve, mi ls azon boldogok közé soroztus-
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sunk, kik nyelvökkel bűnbe nem estek. A' mi urunk Jézus Krisz·
tus állal, 'stb.

Leczke. (Si"ák/ia' leönY'" 21,26-31.)

Az esztelen az ajtón teki~tget be a' 'házba; a' miiveltebb

pedigm~iáll kivül. Balgatag emberre mutat, o' küszöbnél báll
gatód~n,i; '~az okos érezi ennek ulála&9ss6gáL Az oktalanok' aj
kai esstelenségeke! szólnak; az okosok' Slavad pedig meg vftnJlak

fontolva. A' bolondok' szive szájokban van; az okosok' asája
pedig az cl szi-vökben.- Mikor az istentelen az ördögöt átkozza,

csak önmagát szidalmazza. A' rágalmazó tulajdon lelkét szennye
zi be, 's "mindenek előtt gyülöletes fog lenni; '$ még a' ki vele

Jart is, gyUlöiségbe esik: a' ki pedig okosan tud hallgatni, meg fog
becsültetni.

T a n u ls ág. Az anyaszentegyház nepomuki sz. Jáoosllak,
egy részrőlaz üdvös igazságok' hirdetésében kimutatott buzgalmát,
más részről pedig a' sz. gyónási titok' állhatatos megőrzésében ta
nusitott hallgatagságát, például állítvén előnkbe: az Istentől nlert
hessélő-tebetségnek,egyedül jó és szent esélokra való hasznáIá
sát akarja szivünkre kötni. IIalamint bűn, az igazságot ki nem
mondani, az Isten' dicsőségét nem hirdetni, hitünket meg nem
vallani, mikor erre okunk van: szintolly nagy vétség a' beszé
desség ott, hol ez az Isten' törvénye által tiItatik, és felebarátunk'
földi javát, becsületér, vagy épen örök üdvét is veszélybe hoz
halja. Mivel a' nyelv-és beszéddeli visszaélés, minden képzelhető
rosszak' kutCeje: mikép ezt sz. Jakab apostol a' maga levelében
igen híven, és 8' legélénkebb szinekkel festi. (Lásd ez iránt a'
Pünkösd utáni XI. Vasárnapra való oktatást, különösen 552. 1.)
Kérjük azért buzgón, sz. János' közbenjáró esedezése által, az Is
tent, hogy soha se feledkezzünk meg róla, milly könnyen és hely
rehozhallanul árthatunk a' nyelv' őrizetlensége, a' rágalmazó, ha
zug, és főkép Istent és az Ö szenteit káromló szavak által.

Az e van g e l i o ID ugyanaz, melly adventi II. Vasárnapon
(l. 89. lap.).

OKTATÁS SZ. ALAJOS' NAPJÁRA.
J u n i us' (sz. Iván' hava) 21-kén.

Sz. Alajos, kit az egyház, ártatlanul töltött élele miatt, fő
képen a7 i r:'1ságnak tüzöttIli utánozandó példanyul, Gonzaga Fer-
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dinand olasz herczeg' fia, Castiglione kastélyban, 1568-dik évi
Martius' 9-kén ssületett, Istenfélő anyja kisded korától fogva is
tenesen. nevelé a' gyermeket: kiben csakhamar olly példás hit
buzgalom fejlődött ki, hogy az imádságban elmerülve, inkább an
gyali, mint emberi természettel látszanék hirni. Atyja őt katonai
életre szánván, már mintkis gyermeket, magával vitte a' hadi gya
korlatokra ; 's Alajos a' táborban néhány rossz szót is eltanult, a'
nélkül, hogy azok' értelmét felfogta volna: de miután azok' hü
nös jelentésére figyelmeztetve lett, öntudatlanul elkövetett hi
bája fölött olly élénk, és soha ki nem aludt bünbánatot érzeit,
hogy ez időtől fogva, egész élete csak a' vallásos gyakorlatok, és
önsanyargatás' müvei közt folyt le. Szüzies érzelmét soha legki
sebb vétkes' gondolat, és vágy által sem hagyta beszennyeztetni:
azért félve az emberi gyarlóságtól, érzékei, 's az ezek által vett
külbenyomások fölött, mindenkor a' legnagyobb lelkismeretesség
gel szokott örködni. Magát Istennek szolgálatára fölajánlván, nem
csak a' világi örömek' élvezetéröl, hanem a' herczegségbeni örö
kösödés' jogáról is lemondott, azt testvérének engedvén által; 's
ho~rr lelke' üdv-ét zavaratlanul munkálhassa, a' Jézus' társaságába
lépett; jóllehet ez atyjának nézeteivel nem fért össze. De állha
tatos; buzgalma diadalmaskodott az akadályokon, 's 1585-ben a'
nevezett· szerzetnek romai rendházába költözött: hol, még be sem
végezve egészen hittani tanulmányait, 1591-ben, egy, a' keresz
ténység' fővárosában dühöngő ragály' idején, a' szerzete állal kü
lőnösen e' végre épitett házban, a' hetegeket olly szeretetteli buz
gÓ9ággal ápolta, hogya' betegség, több társakkal együtt, ifjusá
gának virágában, őtet is elragadta. Meghalt Junius? 21-kén, éle
tének nem egészen hetöltött 24·dik évében. A' szentek közé
1726-han, XIR Benedek pápa igtalta ötet: mint örökké emlé
kezetes; és. tiszteletre méltó példáját, a' világnak legcsébitöbb él
fezetei , a' magas rang, hatalom 's földi javak' bősége meIlelt is
megörzött szivbeli tisztaságnak, a' viIágmegvetés-, önsanyargató
bünbánat- és 'ajtatosségnak.

(Festetik sz. Alajos rendesen szerzetesi ruhában, és egyházi karing
ben; imádkozva, kezében, vagy oldalánál virágzó fehér liliommal: mint szü
zies ártátIansága' jelképéveI.)

M i S e k e z d e t: "Csak, kevéssé telted öt az angyaloknál ki
sebbé; lisztelet- és dicsőséggel koronáztad öt meg. (Zsolt. 8.)
Dicsérjétek az Istent valamennyi angyalok; dicsérjétek őt minden
mennyei karok." (Zsolt. 148.) Dicsöség az Atyának, 'sth.
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Az e~;)-ház' kön)-örgése.

Mennyei adományok' kegyes osztogató Istene! ki Ala
josban, ez angyali ifjuban, az életnek csudas ártatlanságáthasonló
bünbánatlal párositottad; engedd az ö érdeme és esedezései által,
hogy kit az ártatlanságban nem követtünk, a' penitencziatartásban
utánozzunk. A' 'mi urunk Jézus Krisztus által, 'slb.

A' sz. leczkét lásd a' Toldalékban, IX. (1.) szám alatt.

Evangeliom. (Sz. Jlfáté' 22, 29-40.)

Az időben, felelvén Jézus, mondá a' szadduczeusok
nak: Tévedtek ~ nem tudván az irásokat, sem az Istennek
hatalmát. NIivel a' feltámadásban sem nem házasodnak, sem
férjhez nem adatnak; hanem lesznek, mint az Istennek an
gyalai mennyben. A' megholtak' feltámadása felől pedig
nem olvastátok-e, mit Isten mondott nektek, szólván: Én
vagyok Abrahámnak Istene, 's Izsáknak Istene, és Jákob
nak Istene? Az Isten nem a' megholtaknak, hanem az é
löknek Istene. ~S hallván ezt a' seregek, álmélkodának az
ö tudományán. A' farizeusok pedig hallván, hogya' szad
duczeusokat elnémította, egybegyülének; és kérdé öt kö
zülök egy törvénytudó, kisértvén őtet: Mester! mellyik
a' legfőbb parancsolat a' törvényben? Monda neki Jézus:
Szeressed a' te uradat Istenedet, teljes szívedhöl, és teljes
lelkedből, és t.eljes elmédből. Ez a' legfőbb és első pa
rancsolat. A' második pedig hasonló ehhez: Szeressed a' te
felebarátodat, mint tenmagadat. E' két parancsolattól füg
genek az egész törvény, és a' proféták.

R ö v i d ma g y a r á z a t. Valaminta' Krisztus urunkat meg
kisértő farizeusok és szadduczeusok, egyedül saját tudatlansagu
kat árulták el ; 's kétséget támasztó ravasz kérdéseikkel csak meg
szégyeniUelést és gyalázatot arattak: ugy hasonlóképen oktalan
ságukat bizonyilják , és örökös szégyennek teszik ld magukat
mindazon emberek, a' kik az Isten' igéjének igazsága feJöI kétel
kednek; vagy a' kik lehetetlennek tartják azt, mit az Ur Jézus le
hetségesnek mond, és mint illyet, hiveitől megkiván. Lehetetlen
ségnek tartják sokan az ártatlan, és szüzies tisztaságban töllött
életet is; hololt pedig [lZ Isten o' magn hiveitől nem lehetetlen-
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séget , hanem csak a' világban megszokottnál tökéletesebb.életet
kiván. Az örökös nőtelenséget, és szüzesség' fogadását nem pa
rancsolja ugyan az lsten, és erre kit sem kötelez; minthogy aZ
apostol' mondása szerint, az Istennek ajándékai különfélék, 's
mindenik életmódban .lehet, az Urnak kedves, felebarálunknak
hasznos, és magunkra nézve üdvösséges életet élni: de kiknek
isteni, magasabb hivatásuk, a' tökéletességnek ezen fokát, önké!lyt
fölvállalt kötelességökké teszi, azoknak ez az isteni malaszt' se
gitségével lehetségessé, sőt könnyüvéis tétetik; mint ezt, sok má
sokkal együtt, sz. Alajos is tanusitja. "Az Istennél nincs semmi
lehetetlenség," mondja az angyali szózat (Luk. 1,37.). 'S az örök
igazság, Krisztus Jézus önmaga mondja, az üdvösség' elnyerését
nehezítő kisértetekre , '8 a' csábitó gazdagság' bölcs használatára
nézve: "Az embereknél ugyan ez lehetetlenség," azaz: pusztán
emberi erövel nem vihetni végbe; "de az Istennél," vagyis az is
teni malaszt' erejével, "mindenek lehetségesek" 'az üdvösség' ut
ján. (Mát. 19, 26.) A' tiszta élet angyali élet: azért tartatott,
és méltán, az anyaszentegyház által mindenkor olly tiszteletben.
'S a' ki a' feltámadás után, ama' szentebb lelkek' társaságába akar
eljutni, annak már e' földön rajta kell lenni, hogya' testiség' sa
lakjából mindinkább kitiszluljon, 's magát egy szellemi, fensőbb
életre képesítse. (Az evangeliom' második részének, melly az
lsten és felebarátunk' sseretetét kötelességünkké tevő két főpa
rancsról szél, magyarázatát a' Pünkösd utáni XII., és XVII. Va
sárnapokra való oktatásokhan föltalálhatní.)

OKTATÁS KERESZTELÖ SZ. JÁNOS' SZÜLETÉSNAPJÁRA.

J u n i us' 24-kén.

JHiért ünnepeltetik Kereszt. sz. Jánosnak születésnapja is, mig
más szenteknek többnyire csak haláluk' napját üljük?

Mivel az ő születése az evangeliomban különösen kiemelte
tik, és csudatettel lőn megkülönböztetve; de azonkivül maga az

.Üdvözitő is, az emberi szülöttek közt legnagyobbnak nevezi őtet,

Keresztelö sz. Jánost remete ruhában ábrázolják; karján, vagy en
kezében tartolt könyvön, bárányt hordozva, 's nádból képezett kereszttel,
gyakran liliommal is oldalán; vagy bárdra támaszkodva (mint vértanui ha
lála' nemét jelelö eszközre).

A' mi s e k e z d e t Isaiás' 49·dik fejezetéből van véve:
"Az Ur az anyám' méhéből nevemen szólitva hivott meg engem;
és szájamat éles karddá tette; befedett engem kezének árnyéká-



·
val, é~ min~ h~gJ.es Il~~a', o]]ya~~ ~~, eng,ew,. Jó Il~ U~ di-
csérnj, 's énekelni n~vednek oh Fölsége,,!" (~solt.91.) :Pic~6ség
~zA.tYának,'lJtb. ..' . .' ..

A~ eg):h~~' k'Dyörg~s~.

Ul' lsten! ki nekünk e' mai napot, sz. János' ssületése által
tíssteletre méltövá lelted; add a' te né.peid~ek a' lelki örömek'
kegyelmét, és vezéreld valameD~yi hivek' érzelmeit az üdvösség'
útjá,ra. A' mi urunk Jézus Krisztus által, '~tb.

Leczke. (1saiá. profél. 49, t-7.)

Halljátok szigetek, ég figyelmezzetek távol eső népek! Az

Ur, anyám' méhéböl hivott meg engem; mielőtt anyám' méhében
volnék, megemlékezett rólam. És hasonlóvá telte szájamat az éles

kardhoz; kezének árnyékával fedezett engem be, 's mint a' he

gyes, nyilat, ollyanná telt engem; az ő tegzében rejtett el engem.

'8 monda nekem: Szolgám vagy te Izrael! mert benned dicsek

szem'. És most azt mondja az Ur, a' ki engem anyám' méhétől fog

va szolgául képeze magának: Ime! világosságul adtalak téged a'

pogányoknak, hogy üdvösségem légy a' földnek végs~ határáig.
Látni fogják a; királyok, és fölkelnek a' fejedelmek j és tíssteletet

adandnak az Urért, a' ki hív, és Izrael' szentjééri, a' ki vál~sztott

téged.

Jóllehet e' jövendölés tulajdonképen Krisztus urunkról szél,
~~ kit Isten valamennyi népek' .feje- 's uralkodójául, tanítöja-, 's
Udvözitőjeül rendelt: mindazonáltal Jánosra is lehet annak leg
nagyobb részét alkalmazni; mint ez életrajzából 'kiviláglik.

Evangeliom. (Sz. Lukács' t, 57-68.)

Erzsébet' szülésének ideje betelvén, fiat szült; és
I\leg~allák szomszédai és rokonai, hogy felmagasztalta az
Ur: az ö irgalmát irányában: és örvendezének néki. 'Slön
nyolczad napra, 's eljövének, hogy környüimetélnék a'
gyermeket; és az atyjánaknevéről, Zakhariásnak akarák öt
nevezni. De anyja felelvén, monda: Semmi eselre, hanem
Jánosnak fog neveztelni. 'S mondának neki: Hiszen nincs
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seJ;lki egész nemzetségedben, kinek illy neve volna. Iaté
nek azért atyjának, hogy milly nevet akarna neki adatni. Ö
pedigelökérvén egy jegyzötáblát, ezen igéket irá, mondván:
János az öneve. És csodálkozának mlndnyájan. És tüstént
megnyilatkozék az ö szája, és nyelve; és megszölamlott,
áldván az Istent. És félelem fogá el minden szomszédjai
kat ; és Judeának egész hegységében elterjedt e' törté
netek' híre. Mindnyájan pedig, a' kik ezeket hallák, szi
vökre vevék, mondván: Mit gondolsz? valljon mi leszen
e' gyermekböl? Mivel az Istennek keze volt véle. Z-akha
riás pedig, a' gyermek' atyja, betelék Szentlélekkel, és
jövendöle, mondván: Áldott Izraelnek ura Istene; mert
meglátogatá népét, és neki megváltást szerzett.

T a n u l s á g o k. I. Zakhariás és Erzsébet már elöregedtek,
és még sem volt gyermekök: azonban ök a' maguk gyermekLe
lenségöket, mi a' zsidóknál becstelenítő volt, békével türték ; 's
noha buzgón kérték az Istent, hogy háiJtsa el róluk e' szégyent,
azért ök mégis mindent az ö kegyes és" bölcs akaratjára bistak.
Tanulhatják innen a' gyermektelen szülök, hogy szabad ugyan
nekik, az Istentől gyermekeket kérni; de e' mellett tökéletes oda
adással kell akaratjában megnyugodniok. Sok házasokra nézve
isteni kegyelem a' gyermektelenség; mert ha gyermekeik vol
nának, azokat, kereszténytelenül nevelve, csak magukkal együtt
kárhosetha vinnék. II. Zakhariás, és Erzsébet' imádsága meghall
gattatott, még pedig sokkal fönségesebb értelemben, mint minőhen
ezt ök valaha vették: miután nem csak gyermekkel áldattak meg,
hanem egyszersmind Jézus Krisztus' elökövetjének szülői is let
tek. Melly oknál fogva örültek is szerencséjeknek ; de nem fele
dék, hálát is adni érette az Urnak, 's gyermeköket ájtatos nevelés
által fölajánlani néki. Igy kellene minden szülőknek tenniek, kiket
az Isten, kérésökre, gyermekekkel ajándékoz meg: szivböl hálát
kell~ne érettök Istennek adniok; és gyermekeiknek"az Isten' Ié
lelmébeni fölneveléséről gondoskodniok. III. Zakhariás és Erzsé
bet. az ő jámborságuk, nevezetesen imádságaik és béketűrésok
által megérdemleUék, hogy az Istentől gyermekkel ajándékozlas
sanak meg: és mégis ez irgalmasságnak neveztetik I Ez Urunk'
ama' szavaira emlékeztet minket (Luk. 17, 10.): ,Ha mindent
megtettetek, a' mi parancsoltatott nektek, mondjátok: haszontalan
szolgák vagyunk!" IV. Erzsébet' szomszédjaí , 's rokonai, vele
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együtt örvendeztek, és szerencsét kivántak neki. Ha felebarátunk
valamelly jóban részesül, örüljünk fajta miis, és dicsérjÜk azért
Istent, és adjunk neki bálát. Ez által mi is része~eivé válunk az ó
boldogságuknak : ellenben az irigység, és rossz akarat által, ma
gunkat ideiglen, és örökké sserencsétlenekké teszszük: mint ezt
a' testvérgyilkos Kain, és sok mások' példája tanusitja. V. E' ne
vet J á n o s (Joannes), melly annyit tesz, mint .Istentől megál
dott,' maga az Isten adá a' gyermeknek; és János igyekezett is
mindig, e' névnek megfelelő életet élni. Miisazért nyertük a' sz.
keresztségben az egyháztól valamelly szentnek nevét, hogy eré
nyeit utánozzuk. Ugyanazért rajta kell lennünk, hogy e' kereszt
nevet ne haszontalanul viseljük. VI. Midőn Zakhariás az angyal'
kijelentésének vonakodott hinni, megnémult (Luk. 1,18-20.);
miulán pedig hitt, megoldaték nyelve. Ha a' bünös az isteni bün
tetések által magába száll, és magát megjobbitja: ugy Isten azokat
vagy elveszi rólo, vagy pedig azoknak nagyobb elégtétel végetti
tovább szenvedésére, a' béketűrés? kegyelmét adandja néki. VII.
Ámbátor János az evangeliomban csak gyermeknek neveztetik,
az egyház mégis azt énekeli róla, hogy: "ErZSébet nagy férfiu t"
szült, János tudnillik , kerára nézve ugyan csak gyermek volt
még, Ile a' malaszt- és szentségre nézve már férfi. A' valódi é
letkort nem kell napok szerin! mérni. Azért mondja a' bölcs
(4, 13.), hogy az erényes és jámbor ember, ha mingyárt fiatal
ságábanbalis meg, mégis sok éveket ért. VIII. Zakhariás a' nyert
kegyelemért Istent hangosan, és nyilvánosan dícsőítette. Jaj a
zoknak, kik az Is.~entől vett jótéteményeket elfeledik, 's érettök
hálát nem adnak! ük jövőre semmitsem fognak kapni: mivel, a'
háládatlanok' reménysége, mint a' zuzmara elolvad, és minta' hasz
nálhallan viz, szétfolyik. (Bölcses. 16, 29.)

S z. J á n os' é l e t r a j za.

János nemtalálhatott soba nagyobb dlcsérőt, magánál Krisz
(us urunknál; ki őt majd angyalnak (Mát. 11, 10.), majd profé
tának, (Luk. 7, 28.), majd égó, 's világitó lámpának (Ján. 5,35.)
nevezi; mi által oz ó szentsége- 's érdemeinek nagyságát eléggé
tudatja. Igenis, János az ó-, és uj-ssövetség" egyik legnagyobb,
és legfönségesebb ajándékokkal ékesített szentje volt. Az Ur őt
már anyja' méhéhen nagygyá teUe: miután ssületését angyala ál
tal előre kijelentette; ö ~aga nevezé ót el; 's még mint anyja'
méhében létezőt, Krisztus' jelenlétével megszentelle. Mivel öt Is
ten az Ur' előkövetjének rendelte, azért annak eljövetelét vele
még anyja' méhében tudalta. Hogya' világ' I'omlollságálól ment



771

legyen, saját oltalma alatt, magányban hagyta fölnevekedni, 's
lisztjére előkéseltette. A' pusztában János, mint egy földi angyal
élt, 's egyedül Istennel- foglalkozék ; élelme sáskék , és vad méz,
ruházata teveszőrből készült durva felöltő, 's ágyékai körül öve
bőrből volt. Midőn harmincz éves volt, parancsot vőn Istentől,
hogy mint a' pusztában kiálténak szava, hirdesse a' Megválló' jö
vetelét; kit ő azután a'Jordánban megkeresztelt, 's a' világnak,
mint Isten' bárányát, ki elveszi a' világ' büneil, bemutatott. Ezu
tán a' penitencsiatartás' buzgó hirdetésével, mi!!t valameily éles
karddal, átjárta az emberek' sziveit ; 's őket az Udvösítő? elfoga
dására előkésziteni törekedett. De az Ő bünbáaati szónoklatai nem
csupa székhan állIak, hanem a' legszigorubb bünbánat' példájá
ban: mi állal ő az embereknek, az üdvösséghez vezető uton elő
revilágitotl. Midőn végre a' lelkek' üdvéért lángoló buzgalmában,
Heródes királyt is, a' testvérének feleségével folytatott házasság
törő élete miatt megdorgálta, általa fogságba vettetett; 's mikor
rá Herodiás' leánya a' kiraly előtt tánczolna, '5 Heródes megi
gérné neki, bármilly kérésének teljesítését: ez, házasságtörő any
ja' tanácsából, János' fejét kérle. 'S igy lőn, hogy János lefejez
tetett; és minden győzedelmeinek dijául, a' vértanui koronát el
nyerte. Igy végző be pályáját Istennek ezen hű szolgája, kiben
Isten az ő fölségét olly dicsően nyilatkoztatá ki; 's minden em
bereknek az ártatlanság-, hünbanat-, és hősies hitbuzgalomnak
legszebb példáját hagyá követésül. ,Sz. János' napjaitól kezdve,
mostanig, erőszakot szenved a' mennyek' országa, 's az erősza
kosok nyerik azt el,' mondja az Üdvözitő (Mát. 11,12.). Ugyan
azért akár ártatlanok, akár hünösök vagyunk, sz. János' példája
szerint, nekünk is erőszakot kell magunkon tennünk, 's a' bünbá
nat' méltó gyümölcseit teremnünk : ha nem akarunk a' mennyek'
országából kizáratni.

Könyörgés sz. Jánoshoz.

Jézus Krisztus' legszentebb előkövetje , tükre az igazi bün
bánatnak, világitó 's égő lámpa, sz. János! ki tanitásaid- és pél
dáddal megmutatád az embereknek a' Krisztushoz vezető utat, és
őket az ö szeretetére gyulasztád: kérlek a' te szigoru 's töredel
mes életedre, könyörögj ki aUól, kit a' világ' büneit elvevő Isten'
bárányául mutalál a' világnak, számomrakegyelmet; hogy bünei
met valahára igazán megbánjam, hünös testemet a' te példád sze
rint sanyargassam, az Istennek jövendő haragjától, mellyet bün
bánáti szónoklataídhan minden töredeJmetlennek hirdettél, relteg
jek, ezentul tiszta, és szent életet élve, szolgáljak Istennek, 's végre
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QZ lsten' hárányát, ki érollem a' kereszt' oltárán föláldoztatott, 8Z

örqk élet' országába követhessem. Amen.

OKTATAs SZ. LÁSZLÓ KIRALY' NAPJÁRA.

Junius' 27-kén.

Sz. László, ezen néven első, magyar király, I. Béla király'
fia, mind a' természetnek, mind az isteni kegyelmeknek ajándé
kaini tündöklött. Salamont az ország megfosztván királyi méltó
ságától , László' testvérét, Gejzát választotta magának fejedel
mül. László nem csak ekkor távolitá el magátél az uralkodhatás'
dicsőségét; hanem bátyjának, Gejzának halála után rá szállván a'
korona, azt Salamonnak akarlavisszaadni: mit azonban az ország'
nagyjai ellenzettek ; 's igy szándékát nem teljesithette. Nagylel
kének már csak ezen egy vonás is elegendő bizonyitványa; de
benne sok más ragyogó erények is egyesültek, ugymint a' ke
gyesség, igazságszeretet, adakozás: meIJyek által Isten és em
berek előtt kedves volt. Sok püspökségek, kolostorok, és temp
lomok Magyarországban, neki köszönik részint alapittatésukat, ré
szint virágzóbb karba hozatásukat. Homlokát a' diadalmasan vívott
harczok' dicsőségeis körzé; mivel a' hazánkat puszlitó, 's még akkor
pogány kunokat, besenyöket,'sth. meggyözte : 's az országban meg
telepitve keresztény hitre téritette ; Dalmát-, és Horvátorszógot a'
magyar koronához kapcsolta. Miért is olly nagy hirben állott, hogy
Europa' fejedelmei, keresztes hadat akarván, a' szent földnek meg
ssabadítása végei t inditani, a' seregek' fövezérIetének elvállalá
sára őt kérék meg. El is fogadá a' fővezérséget ; de a' halál 1095
körül életének véget vetett. Mennyire szerettetett népe által, an
nak bizonysógaul legyen elegendö megemlitení , hogya' nemzet
öt három egész esztendeig gyászolta. Eltemettetett a' nagyváradi
Bold.-Asszony' templomában; hol tetemei csodákkal fényeskedvén.
III. Czelesztin pápa által 1192-ben, a' szentek közé soroltatott.

Festelik sz. László királ)'i díszjelekkel , többnyire lóhálon ülve, 's
Jándsájával a' szomjas seregnek egy sziklából forrásl nyitva.

A' m i se k e z d e t a' 36-ik zsoltárból van véve: "Az igaz
nak szája bölcseséget szól, és nyelve igazságot beszél: az Isten'
törvénye vagyon salvében. Ne türhetellenkedjél a' gonoszok el
len; ne is irigykedjél a' hamisságot tevökre." Dicsöség a~ Atyá
nak, 'sth.

Az eg)'ház' kön)"örgése.

Ur IslenI a' ki sz. László királyt, a' te hitvallódat, kü
lönféle csudákkal ékesítetted, adjad kérünk, hogy az öérdemeinek
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végnélküli örömeket elnyerjük. A' mi urunk JésDS Krisdus lU..
~,~~ .

Le~zke. (Bölcsuég' könyv. 10, W-tll..)

Az Ur az igazat biztos utakon vezérelte, 's megmu.tatá
neki az Istennek országát; 's o' szentek' ismeretére vezette ötet:
sikeresekké tette az ö fáradságait , és öt munkáiban boldogitoUa.
Ravasz elnyomói ellen védelmezé öt, és gazdaggá tette. M~görzé

öt ellenségeitől, 's a' csábit6kt61 megoltalmazta; 's nehéz harezot
adott neki küzdeni, hogy győzzön, és ismerje meg, miszerint o' böl
cseség hatalmasabb mindeneknél. Ez az eladatott igazat el nem
hagyta; hanem öt megszabaditá a' bünösöktől; 's együtt ment le
a' börtönbe véle, 's a' biliesek közt sem llagyá öt el: mignem
királyi pélczát adott neki, 's hatalmat azok ellen, a' kik elnyomták
ötet. 'S meghazudtolta vádolóit, és örök dicsőséget adoU neki az
Ur, a' mi Istenünk.

M a g y a r á z a t. Betü szerint véve, ezen leczke Jákob és
egyiptomi József ösalyákról sz61; de az egyház méltán alkalmaz
za, valamint több más hitvallókra, ugy különösen sz. Lászlóro; mert
öt is minden tetteiben az isteni bölcseség, vagyis a' lelket meg
világositó, 's jóban erösilő mennyei kegyelem kisérte ; 's valamint
egyiptomi Józsefet, ogy öt is fölmagasztalta. Minden igazakra
nézve áll, mit az irás e' sz. leczkében mond, hogy tudniIlik az is
teni gondviselés, a' legnagyobb veszedelmek, és aggasztó körül
mények közt is, mintegy kézen fogva, a' legbiztosabb utakon ve
zeli öket kitüzött eséljok 's rendeltetésök felé: melly is az Isten'
nevének megdicsőítésében áll, 's 8Z ez által nyerendö örök üd
vösséghen. Csak a' külviszonyok különböznek; egyiket szerény
sorsban, másikat a' királyi méIt6ság' ragyogó fényében hagyja e'
sz. czélra müködni: de az érdem Istennek sz. szemei előtt egyror
ma lehet, 's a' jutalmak egyenlők. Az, mil a' világ égig magasztal, és
a' sserencse' legmagasabb pontjának néz, az igazak elött csak
szokottnál nagyobb teher, és a' lelket több veszélylyel fenyegető,
félelmes helyezet. Azért sz. László nem vágy6dott a' legdicsöbb
földi korona után sem;" hanem miniegy kényszeritve fogadá azt
el, az ország' javára. O egyedül a' mennyei korona után sovár
gott. De mivel az Isten' országát, és az ö igazságát keresle min
denekelölt (~Iál. 6, 33.): azért Islen a' többi, nem kereseltel is
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hozzáad~ neki, tudnillik a' harezi dicsőséget, a' világszerte elhir
Jíe~t Ilagy nevet, ,királyi méltóságot, 'sa' minden korabeli feje
delmek közötti elsőséget. Megvédte őt valamennyi kül- ésbelső
ellenségei ellen; 's a' nehéz harczot csak azért engedé neki vivni,
hogy ezen megpróbáltatás által érdemeit és dícsőségét nevelje.
Nehéz harczot harczolunk mindnyájan sokszor az életben, majd
a' csábitó örömek és testi kivánságok, majd a' kétségheejtésig
szomoritó szegénység, nyavalák, üldöztetés 'sth. ellen: de soha
se feledjük, hogy az Isten biztos utakon ki fog minden veszélyek
közül vezetni, ha benne hizunk, és az ösz. törvényeihez állhatato
san ragaszkodunk; miután ö csak azért engedi meg e' harczot,
és kísértetést, hogy alkalmat nyújtson a' kivivandó gyözedelemre~

's ez által érdemlett mennyei koronára.

Evangeliom. (Sz. Lukács' 12, 35-40.)

Az időben mondá Jézus az ö tanitványainak: Legye
nek ágyékaitok felövedzve, 's égö szövétnekek kezeitek
ben. És legyetek hasonlók ama' cselédekhez, kik a' lakoda
lomból haza jövő urokra várakoznak: hogy mihelyt meg'
érkezik, és zörget, az ajtót tüstént megnyissák néki. Bol
dogok azon szolgák, kiket az Ur, megérkezvén, vigyázva
találand ; bizony mondom nektek, hogy körülövedzi magá I,

és letelepiti őket, és körüljárván, maga szolgál nékik. És
ha a' második vigyázatkor , vagy a' harmadik vigyázalkor
fog elérkezni, 's ugy találandja öket: boldogok azon szol
gák! Azt pedig jegyezzétek meg magatoknak, hogy ha a'
cselédes ember tudná, melly órában jelenik meg a' tolvaj,
bizonyosan ébren vigyázna, 's kétségkivül nem engedné
berontani házába ötet. Ti is azért álljatok készen; mivel a'

melly órában nem gondolnátok, fog az ember' Ha eljönni.

-'lit jelent betüszerinti értelemben a' mai eoanqeliom?

A' mai evangeliom, mellyben a' mennyei boldogság, és Is
tennek országa, mint másult is sok helyen, a' menyegzői lako
mához hasonlillatik, a' napkeletieknek azon ssokására vonatkozik,
meUynél fogva azok alkonyat után szoktak többnyire mulatságba,
vagyo' menyegzőremenni,néhány szolgáikkal: a' többithonn hagy
ván; kiknek azután a' lakomáról hazatérö urokat, vihíggal kellett
készen várniok, hogy az ajtót uroknak azonnal megnylthassak,
és szolgálatbeli készségöket bebizonyitvn, kedvében jarhassnnak.
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Mit jelentenek az éjszakp,i vigyázatok ?

Más keleli népekkel együtt, a' zsidók is négy részre osz
tották az éjet; mellyeket ollyképen, mint a' katonák által őrködve
töltött időt, vigyázaloknak nevezlek. Egy-egy illy része az éjnek,
három órát foglalt magában. Az első vigyázat alkonyattól kilenczíg,

..a' második éjfélig, a' harmadik hajnalig, a' negyedik nap' keltéig
tartott.

.tliért öf)edzték {öl ágyékaikat ti; szolgák?

Mert hosszu, 's bő ruháik akadályozták öket a' gyors ssol
gálatban: mi hogy ne történjék, ruházatukat testökhez ssoritottak,
's felövedzelték. .

Mit jelent lelki értelemben az ur Jézus által {ölhozott példa?

. Jelentia' keresztény embernek azon buzgókéssségét, melly
nél fogva minden perczben kész, 8Z Istennek akaratját teljesitni.

Mit jelent az ágyék' [elooedzése?

Jelenti az élet' tisztaságát, melly nélkül, a' tisztaságot sze
rető Isten elölt, senki sem találhat kedvet.

Mit példáz az égő szöf)étnek?

A' jó cselekedetek' ragyogó fényét, különösen az Isten, és
felebarátunk iránti szeretetnek lángját.

nw kell az ajtón zörgetés alatt érteni?

Istennek azon kegyelmét, mellynél fogva minket a' kül-, és
belső sugallatok, viszontagságok 'stb. által, folytonos örködésre, '5

az Istenhez folyamodásra serkent. Külsőképen int, és emlékeztet
minket az lsten, a' lelki .vezérek, jó könyvek, istenes példák, be
tegségek és nyavalák, kárvallás 'stb. által, mellyekkel minket a'
jó utra vezetni, vagy azon megtartani kiván; belsőképen pedig
értelmünk' megvilágitása, akaratunknakjóra hajlitása, elmélkedés
re okotnyujtóesemények, ártatlan örömek és vidámságok, 's az Is
tennek minden, akár természetes, akár ollyetén kegyelmi ajándékai
által, mellyek minket az Isten' szolgálatára hathatósan busditnak.

~lit jelent, 1wgy az ur {elöf)edzi magát, és saját szolgáinak szolqál?

Azt, hogy az Ur Isten, a' neki hiven szolgalö igazakat, ön
magn fogja megjutalmazni azon örökké tarló, 's kimagyarázhatlan
boldogsággal, mellynek valamint kutfeje, ugy legbensőbb lényege
is ö maga fog lenni.

B II Z d u l a t. Ur Isten! a' l\irályok és földi birodalmak' e
gyedüli oltalma és reménysége, tekintsirgalmasszemeiddel, meny
nyei királ~':5úgod' fönséges székéből, uralkodó fejedelmünkre, '5
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ezen országra; oltalmazzad azt minden ellenségeinek csalárdsága
'8 erőszaka ellen: hogy ök is megismerjék azt, a' kiben bizunk,
'8 a' kinek öröksége vagyunk, az egyedül Örökés felséges Istéi1t.
A' mi urunk Jézus Krisztus által. Amen.

OKTATÁS SZ. PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK; ÜNNEPÉRE.
J u n i u s' 29-kén.

Sz. Péter előbb Simonnak neveztetett, és Bethszaidában,
Galilea' tartományában született. Ö Jónásnak fia, és Andrásnak
testvére volt, ki öt Krisztushoz vezelte. ElválhatJanul azonban
csak akkor követé az Urat, midőn ez a' csudateljes halászat után
hozd, '~ Andráshoz igy szólott: "Kövessetek engem; és én titeket
emberek' halászaivá teszlek." (Lásd 6.71.1.a' sz. András' napjára
való sz. evangeliomot.] Jézus annyira szerette Pétert, hogy őt
legtitkosabb és legfontosabb tetteinek szemtanujául választá. Jelen
volt Péter, midőn Krisztus urunk a' Thabor' hegyén, dicsőségét
néhány tanitványainak látni megengedte; mídön Jairus' leányát
föltámasztoUa; mikor az Olajfák' hegyén, halálos aggodalmában,
vért izzadott: ugy szinte jelen volt Péter a' gazdag halászatnál is,
melly az emberek' halászatát, vagyis az embereknek Isten' orszá
gába való gyüjtését jelképezte. Krisztus urunk maga hivta meg
öt emberhalásznak ; 's később az apostolok, sőt az egész egyház'
fejévé, 's e' földön helytartójává teUe: minthogy megigérte, hogy
rá, mint kősziklára fogja épiteni egyházát; 's minthogy neki adá
át a' mennyország' kulcsait, és megparancsolá, hogy juhait és bá
rányait legeltesse. De Péter e' kitüntetést, élő hite, alázatossága,
és buzgó sseretete által meg is érdemlé; mivel ő mindannyiak'
nevében tett bizonyságot Krisztus urunkról, mondván : ,Te vagy
Krisztus, az élő Istennek fia;' 's a' gazdag halászat' alkalmával
méltatlannak vallotta magát Krisztus' jelenlétére: "Uram! ugy
mond, menj ki tőlem, mert hünös ember vagyok." Krisztus iránti
szereletböl a' Thabor hegyen vele akart maradni, 's öt a' kinszen
védéstől visszatartóztatni. Kész volt végre Krisztussal meg is hal
ni. 'S valóban legbátrabbnak mutalá magát, midőn Krísstust, elfo
gatása után, egész Kaifás' házáig kisérte. '8 mégis, oh emberi
állhatatlanság l ugyanott háromszor tagadta meg őtet. Azonban az
Üdvözi!őnek egyetlen-egy, malaszttal teljes pillantására, legott
magába szállott, és hűnét keservesen megsiraUa; nem is szünt
meg azt siratni, egész élete' végéig. Miért is ő, hünét jóvá teendő,
sokat szenvedett Krisztusért; miglen végre Nero császár alatt,
Romában keresztre Ieszittetett , önklvánságüra fövel lefelé: mert
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méJtatlannak tartotta magát rá, hogy valamint Krisztus, ö is épen
ugy fessittessék föl. Vajha minden hünös illy őszinte hüuhánat
által törekednék büneiért eleget tenni I

Könyörgés.

Ur Isten! a' ki Pétert szegény halászból az apostolok' feje
delmévé, 's az egyház' fejévé tetled; kérünk téged, az ö esede
zése állal légy kegyelmes, minket nyájad' igaz juhaivá tenni.
Hallasd velünk az ö szavát; és add, hogy tanitását kövessük, és
nyomdokain járjunk: hogy mi is eljussunk egykor ama' mennyei
virányokra, hol a' főpásztor Jézus Krisztus, kinek e' földön Péter
helyettese voll, a' maga választottait az Istennek örökké boldogitó
látásával etetní, 's végetlen örömekkel itatni fogja. Amen.

Sz. Pál' életrajza..

Sz. Pál, megtérésé előlt Saul, Benjamin' nemzetségéből
származott; Czilicziában, Tarzusban született, és Gamáliel'tanítvá
nya volt. A' milly buzgón védte a' zsidó törvényt, olly nagyon
üldözte a' kereszténységet. Midőn a' keresztényeket üldözendő,
Damaskusba utaznék, ut közben maga az Ur Jézus megtérité őtet,

és apostoli rangra emelte. (Lásd a' Pál' fordulásának napjára való
oktatást Iönebb , a' 711. 1.) l\Iinö buzgalommal munkáIkodék ö
ezulán az Ur' szőllőjéhen ; mennyit szenvedelt utazásaiban ; minő
veszedelmeket és üldözéseket állt ki a' pogány népek közt, mely
lyeknek az igét hirdetle : nincs toll, melly leirhatná. Csudálatos
azon buzgalma 's állhatatossága, mellyel a' lánczok és bilincsek
közt, verések és ostorostatások mellett, éhen és szomjan, meleg
és hidegben, és számtalan halálos veszedelmek közt Krisztust hir
dette. És mégis mindezeknek ő csak örülni tudott, és hálát adni
az Istennek! E' mellett olly alázatos volt, hogy magát idéllen
szülöttnek, 's az apostolok' legkisebbikének nevezte; és szereté,
hogy öt a' világ' szemetjének és seprejének tarták. Végre, miu
tán fáradhatlanul harczolta ezen jó és nehéz harczot; miulán pá
lyáját bevégezte, a' hitet buzgón birdelle, 's még buzgóbban gyako
rolta: ugyanuon nap, mellyen Péter fölfeszittelell, Nero császár'
parancsából Romában lefejeztetett, és átköltözött a' más életbe, át
veendő az igazság' koronáját. Igy kisérli, 's ekkép jutalmazza
meg Isten azokat, a' kik az erényességben mindvégig kitartök.
Sz. Pál valamint éltében, ugy halála után is sok csudákat tell:
mert még kézkendöi is, mint sz. Péter' ár-nyéka , betegekel gyó
gyilOttllk, és ördögöket üztek ki. Jézus' nevét olly mélyen szi
véhe vésle, hogy azt majd minden perczben emlité: mert a' mivel

50
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telve van a' ssív, arról beszél a' száj! Ha Oli Jézust akkép sze
retnök, mint sz. Pál, ugy mi is akkép igyekeznénk, mint ő, Jé
zusért minél többel tenni, és szenvedni. De most?! ...

(Ábrázollatik Péter fölfordítou kereszttel, 's kezében kulcsokkal ; mi
állal halálának neme,'s az altala, mint Krisztusnak e' földön helytartója ál
tal:, birt hatalom jelentetik. Pál pedig karddal; minthogy lefejeztetett.)

Könyörgés sz. Pálhoz.

Oh Istennek választott edénye, sz. Pál! ki Jézus' nevét a'
bálványozókho:6, és királyokhoz vitted, érette oIJy sokat szenved
tél, és az ő sseretetétől semmi által sem engedted magadat elvá
lasztatni ; te, mint Krisztus' bajnoka, jó harczot harczoltál ; te,
mint az egész egyház' tanitója, az igaz hitet minden helyen hir
detted; és azért az igazságos Istentől az igazság' koronáját el
nyerted. Oh kérd érettem az Istent, hogy én, ki a' harag és
gyalázat' edénye vagyok. a' dicsöségnek keresztényi erényekkel
ékesített edénye lehessek. '8 minthogy egész életünk szünetnél
küli harcz, nyerd ki számomra, hogy tanitásod szerint, a' hit' pai
zsával, a' reménység' sisakjával , 8' szerelet' pánczéljával , '9 az
lsten' igéjének kardjával fölfegyverkezve, üdvösségemnek min
den ellenségeit legyőzzem , Krisztus' sseretetétöl semmi nyomor
állal se hagyjam magamat elválasztatni, 's végre az élet? koro
náját, mellyel te már föl vagy ékesítve, elnyerhessem: a' mi
urunk Jézus Krisztus által. Amen.

A' ID i s e k e z d e t ama' szavakból áll, mellyeket Péter, je
rusálemi tömlöczéből való kiszahadulásaután mondott (Apost. csel.
12, 11.): ,,~Iost tudom bizonynyal, hogy az Ur 8' maga angyalát
küldé el, és kimentett engem Heródes' kezéböl; megszégyenitvén
a' zsidó népnek minden , irányombani várakozását. - Ur lsten!
te megvizsgálsz és ismersz engem; te tudod az én leülésemet és
Iölkelésemet." (Zsolt. 138.) Dicsőség az Atyának, 'stb,

1\Z egyház' könyörgése.

Ur Isten! ki e' mai napot sz. Péter és Pál apostolaidnak
vértanui halálával megszenleJted; add a' te egyházadnak ~ bogy
azoknak, kiklöl az igaz hit' kezdetét vette, nyomdokait mindenben
Liven kövesse. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke.: (Apostolok' cselekedet. 12, l-lJ.)

Ama' napokban kinyujlá kezeit Heródes király, némollyekre
[Il; onyoszcnlegyházbó1, hogy azokat kínoztatnü. Igy Jakabot, Já-
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nis' te.stvélét megöleté karddal. Látván pedig, hogy ez tetszenék

a' zsidékllak, elflökélé, lIogy Pétert is befogatná. Valának pedig
akker a~ 1:oYásabllanok' napjai. Kit megfogatván ,a' tömlötzbe
vetett, és négy Dénes vitézeknek adatá kezeikbe: hogy briznék

ötet; Husvét után kihozatni akarván öt a' népnek. '8 Péter ugyan
a' tömlöczben tartaték; de az anyaszentegyház szünetlen kö

nyörög vala Istennek ö éretle. Midőn pedig Heródes már öt ki

hozandó vala, aaon éjjel Péter, két lánczczal megkötözve, két vi
téz kö~ött aluszik vala; 's az örök a' tömlöcz' ajtajánál vigyázá

nak. '8 ime az Ur' angyala megjelent, és világosság tündöklött

a' hajlékban; 's megütve Péter' oldalát, fölkelté öt, mondván:

KeJj föl gyorsan! És leesének a' lánczok az ö kezeiröl. Mondá

pedig az a&1gIal neki: Övezd föl magadat ,. és husd föl saruidat.

És megtette. Ismét szóla neki: Vedd magadra felöltödet ; és kö

vess engem. '8 kimenvén, követé ötet: és nem tudta, ha vallj on
igazán történik-e az, mít az angyal tön: hanem azt állitá , hogy

csak jelenést látna. Általmenvén pedig az első, és második ö-ri

zeten, a' vaskapuhoz értek, meUy a' városba viszen: melly is ma

gától megnyilék előttök. És kimenvén, végighaladtak egy ut
czán: 's az angyal azonnal eltávozék tőle. '8 magához térvén

Péter, mondá: Most tudom bizonynyal, hogy az Ur a' maga an
gyalát küldé el, és kimentett engem Heródes' kezéből; megssé
gyelritvén a' zsidó népnek minden, irányombani várakozását.

T a n u l S á g o k e' t ö r t é n e t b ő I. I. Ez a' Heródes, az
ugy nevezett nagy Heródes' unokája volt, kinek uralkodása alatt
Krisztus ssületett. O buzgó zsidó volt, 's azért a' keresztényeket
üldözte. Igy elfogatá sz. Pétert is; öt a' husvéti ünnep után nyil
vánosan ki akarván végeztetni, hogy az illy alkalommal összese
reglett népnek látványt ssolgaltasson. l\'Iilly gyalázatos telt: go
noszságot elkövetni, sőt egy embert megölni akarni, hogy mások
nak ez állal kedveskedjék, 's azok' bünös vágyait kielégitse! Vi
gyázz, nehogy valaha te is illy bűnbe essél! II. Az anyaszent
egyház folytonosan könyörgött Istennek Péteréri : és könyörgése
meghallgattatott. Imádkozzunk tehát mi is egymasért ; hogy az
Isten minket ellenségeink' kezeiből megmentsen, és a' bün' köte
lékeiből kiszabaditson. nl. Péter nyugodtan aludt a' tömlöczben.
Ö a' mnga életét és halálái Istennek ajánlá Iöl ; 's miulán ö nem
valameíly büntettért, hanem azért fogatolt el, mivel 3Z Ur Jézust

50-:1-
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hirdette, méltán bizhatott az isteni gondviselés·ollalmáb8n. Az
ártatlanul szenvedő mindenkor jó reménységben él; és bizik 8Z
Istenben, ki az övéit el nem hagyja. IV. Az angyal 8zt mondá
Péternek: ,Kelj föl gyorsan! Övezd föl magadat; és hozd föl
saruidat. Vedd magadra felöltődet, és kövess engem!' E' szava
kat lelki értelemben magunkra is alkalmazhatjuk. Az angyalok,
a' kiket Isten szolgálalunkra rendelt, a' mi védangyalaiok, mond
ják ezt: hogy ébredjünk föl bünálmainkból; tépjük szét a' hün'
köteleit, mellyek minket a' pokol' rabjaivá tettek; övezzük körül
magunkat, és öltsük föl saruinkat, azaz: legyünk míndenknr ké
szek, követni Krisztust; ékesitsük föl magunkat az ártatlanság'
és erény' köntösével, vagyis öltsük föl az uj embert, a' ki az Is
ten szerint teremtetett az igazság-, és szentségben; 's a' vaska
pun, vagyis a' kereszt, és szenvedés által, menjünk be a' mennyei
Jerusalembe. Vajha mi is olly serényen követnők az 8ngyalt, V8
lamint sz. Péter!

Az eoanqeliomot lásd Péter' szék{oglalásának ünnepén, a' 706.lapon

OKTATÁS B. SZÜZ MÁRIA' LÁTOGATÁSÁNAK ÜNNEPÉRE,
azaz: Sarlós Boldog-Asszony' napjára.

Julius' (sz. Jakab' hava) 2-kán.

Boldog-Asszony' látogatásának napját mi magyarok Sarlós
Boldog-Asszony' napjának nevezzük, azért, mivel ez idötájban
saokott az ohajtott aratás elkezdődni. Ünnepeljült pedig e' napot
annak emlékezetére, hogy Mária e' napon latugatta meg rokonát,
Erzsébetet, kiről neki az angyal monda, hogy ámbátor magtalan
nak tartalék, Isten öt mégis az ö vénségében fiúval áldá meg.

A' misekezdetet és egyházi könyörgést lásd a' Bold. Szüz' foganta
lásának 'Ünnepén, 6'82. lap.

Leczke. (Énekek' tJnekéböl 2, 8-1.n

Ime jön, aíszökellvén a' hegyeket, 's a' halmokon étlejtvén.
Hasonló az én szerelmesem az őzhez, és fiatal szarvashoz. Ime ill
áll, a' falunk megett; nézdelvén az ablakon, 's betekintgetvén a'
rostélyokon állal. Ime szerelmesem szólit : Kelj föl, siess barát
ném! galambom, én szépem; és jer! lUivel a' tél már elmult, a'
zápor eső rnegszünl ~ és ellávozolt. Yirügok latszanak már föl
deinken. a' szőlőmetsz és' ideje megjött : a' gerlicze 11~'Ög ligete-
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inkben. A' fügefa kitárta első gyümölcsH, a' virágzó szőlök il
latoznak. Kelj föl szép barátném, és jer l Galambom! ki a' kő

sziklák' üregeiben , és a' kőfalak' hasadékai közt lakol, mutasd

meg nekem 'orczádat; zengjen füleimben szózatod: mert szózatod

nekem édes, és arczod elbájol.

M a g y a r á z a t. E' leczkében, valamennyi sz. atyák és sz.
irásmagyarázok szerint, az isteni Igének leendő csudálatos, és üd
vös megtestesülése iratik le. Mint szökelli át Krisztus a' hegyeket
és halmokat, azt előkövetje János világositja föl, állitván : hogy ö
minden völgyet betölt, és minden heg-yet lapálylyá tesz, vagyis
minden gőgö! és kevélységet lever és megszégyenit, az alázatossá
got pedig mintegy azon egyenes uttá teszi, mellyen ő hozzá juthat
ni. A' szarvasok a' gyorsaság' jelképei. Krisztus lángoló buzgalom
mal sietett, müvét bevégezni; hősként futva meg pályáját (Zsolt.
18, 6.). Mennyei Atyjának kebeléből a' Bold. Szüzébe, a' Szüz'
méhéböl a' jászolba, a' jászolból Egyiptomba, Egyiptomból Ju
deába ment vissza. Miután tanitotta az embereket, és számnélküli
csudákat mivelt, a' keresztre jutott, 's a' keresztről sírba. A' sir
ból fölemelkedék a' magasba: hogy onnét kegyelmeit küldje az
embereknek (Efez. 4, 8.); mindig fáradhatlan-, és vissza tarlóz
tathatlanul működve pályáján. Hasonló az ő megjelenése, és el
tünése is, minden egyes lelkekre nézve. ~Ieglátogatja a' lelkeket,
és eltávozik ismét tölök: ha látogatásának ajándékát megvonja.
A' fal, melly mögött a' vőlegény áll, a' SZ. atyák' magyarázata
szerint, az emberi természet, melly alá magát Krisstus elrejté.
Miért is a' proféta öt, elrejtett Istennek nevezi (Isai. 45, 15.).
A' rostélylyal ellátott ablak, mellyen benéz, részint a' sz.-irások,
mellyekben róla van szó (Ján. 5, 39.), részint azon megvilágo
sitások, kisértetések , és malasztok, mellyek állal az emberek
néli folytonos jelenlétét , és az ö üdvökérn munkálkodását ki
jelenli. - A' következőkben Krisztus közvetlenül, és főleg egy
házához szöl, e' földre való első jövetelét illetőleg; azonban lehet
n' mondottakat minden egyes lelkekhezi jövetele-, és betértére is
alkalmazni. Jer, ugymond neki, hagyd el a' szobát; és jöjj az
imént ujolag kivirult szabad természetbe. Fensőbb értelemben
ezzel az egyházat inti, 's minden általa megváltott lelkel, hogy
bontakozzék ki a' földiekböl, és haladjon előre az erény' utján
(Filipp. 3, 13. 14.), 's közelilsen végre az ö személyéhez: hogy
ötet a' tökéletesség' fokára vigye (Zsolt. 83, 8.). A' már elmult
tél a' bálványozást, és a' zsidóságot példázza: de kisebb-nagyobb
mértékben minden emberi léleknek van egy álma, a' hünnek, lu-
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datlanság-, és nyomornságnak téli éjjelében, mellyböl csak Krisz
tustól ébresstetik föl (Rom. 13, 11. Efez. 5, 14.). Ne v.eg,-ük
uért haU.luha 8' mennyei völegéDY' szózatát, ho lát6gatállai .él
tal miuket is magához hiv; fussl.Dkeléhe: hogy e' téJ.iálQlIlból
minket is Iölkeltsen, és örökké üdvösitsen !

(A.z evangeliornot .lásd [onebb, a' 99. 14pon.)

Magyarázatja ft' ,M ft g. i fi e ft t,' ,,-ag,. "II a g ft !i li t.lj ft

ft Z é II I e I k e Dl ft li lT r a t," di~sérö-.énelmek.

Miképen szól a' ,.'lagnificat?'

Kovetkesőképen: "Mag8szta~ja 87í én lelkem az Urat; és
örvendez az én lelkem az én üdvözitö Istenemben, Mert megte
kinté IZ ö szolgáló-leányának alázatosságát; ime mostantól fogva
boldognak hirdetnek engem minden nemzetségek. Merlnagydol
gokat cselekedett nékem a' Hatalmas, kinek neve szent; kinek ir
galmassága nemzetségről-nemzetségre az őtet félőkön. Hatalmas
dolgot mivelt karjának ereje által j szétverte a' szivök' szándé
kaiban kevélykedőket. A' hatalmasokat leléptelte fejedelmi szé
kökröl, 's az alázatosakat fölmagasztalta. Az éhezőket megtölté
[okkal, 's a' gazdagokat üresen hagyá elmenni. Oltalma alá fogadá
Izrael' szolgajet , megemlékezvén irgalmasságáról ~ meIlyet igért
atyáinknak, Ábrahámnak és maradékainak örök időkre." (Luk.
1, 46-55.)

]Jlit foglal magában e· dirsérö-ének?

A' holdogs. Szüz, és Istennek anyja, Mária, magasztalja ez
által, és dicsőiti az Istent, hogy ssolgálöjának alázatosságát föl
magasztalta, 's egyszülött fiának anyjául rendelte: míért öt mín
den nemzetek dicsőiteni fogják. Mondja, hogy az Isten' irgalmas
sága kiterjeszkedik nemzetségről-nemzetségre mindasckra, kik öt
félik; a' kevélyek' törekedéseit megsemmisíti, 's trónjaikról leveti
öket: mig az alázatosoknak az ö malasztját adja, és fölmagasz
talja öket. Azolmt, a' kik az erényt, és mennyei javakat éhezik,
betölti javakkal; azokat ellenben, a' kik elhitetik magukkal, hogy
azokban bővelkednek, üresen bocsátja el. Ö minden igaz izraeli
tál, vagyis igaz tisztelöjét, oltalma alá fogad, és üdvösségre ve
zérli; az atyáknak minden időkben adott igéreteket beteljesítvén.
Az anyaszentegyház e' dicsérő-éneket a' papi solozsmákban na
ponkint elmondja j 's ez által dicsőiti az üdvösség' müvét , melly
Máriában kezde tökéletességre vitetni. A' mennyiben minden ke
resztény arra van hivatva, hogy az Üdvözitö' sselíemét magéba
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fogadja, 's IZ or Jézus mintegy henne ssülessen : a' boldogs. S~üz-,
és Isten' anyjának eme' dicsérő-énekben kifejezett érzelmeit, min
denki magáévá teheti.

Bu z d u l a t. Oh mi urunk, Jézus Krisztus, az élő Istennek
fia! ki elhagyván a' mennyeket, a' holdoga Szüz Mária' méhébe
ssállottál, olt kilencz hónapig nyugodtál , és általa Jánost meglá
togatni, és megszentelni méltóztatlál; add meg minekünk, hogy
a' jó cselekedetek', nevezetesen az alázatosság' gyakorlata által,
a' te megtestesülésed' gyümölcseiben részesülhessünk!

Könyörgés a' bold. Szüzhez.

Oh legalázatosabb Szüz! a' ki mindenben az Istent dícsőitet

1ed, és a' neked adott malasztért fönnen magasztaltad: nyerd ki
számunkra könyörgéseddel , hogy példádat utánozva, szívünkböl
alázatosak legyünk, és lelkünk' nyugalmát fölleljük. A' mi urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

OKTATÁS BÜNBÁNÓ SZ. MARIA MAGDOLNA' NAPJARA.

J u l i u s' 22-kén.

Mária Magdolna, az egyház'. véleménye szerint Lázár' és
Mártha' testvére, előbb nyilvános bünös nő volt; kit Jézus' tani
tásai bünbánatra inditának. Midőn azért Jézus egykor egy fari
zeus' asztalánál, a' keletiek' módja szerint nyugágyon feküdnék,
oda jött Magdolna, az Ur' lábainál földre borult, azokat könyeivel
áztatta,'s hajávaltörölgetve, megcsókolá; 's az illatoskenettel, mely
Iyetalahastrom edénybenhozamagával,kenegette.(Luk.7,37-SS.)
Látván Jézus az ő szeretetét, megbocsátá büneit; 's ez időtől
fogva legbuzgóbb, 's leghivebb szolgálója lett az Urnak. Egyike
volt ő is amaz asszonyoknak, a' kik Jézust majd mindenü!t kö
veték, 's javaikkal szolgálatjára valának (Luk. 8, {3.). O is a'
kereszt alaU állott, Máriával, oz ur Jézus' anyjával, és Máriával.
Kleofás' feleségével (Jan, 19, 25.). Ó volt első szombat után a'
sirnál ; 's ő látta is meg az Urat legelőször: ki vele magát sze
retelteljesen megismertette; 's általa adatá az apostolainak, és többi
tanilványainak tudtukra feltámadását; valamint azt is, hogy ö a'
maga, 's az ö Atyjokhoz, a' maga, 's az ö Istenökhez föl fog men
ni. (Ján. 20, 1., és 15 -18.) Azon időtől fogva, midőn Mária
az apostolokhoz futván, örvendve tudatá velök, hogy: "Láttam
az Urat, és ezt mondta nékem," az evangeliomok mitsemszólanak
többet róla: 's más könyvekben sem tétetik valamelly bizonyos
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emlités további életéről. Görög irók szerint Efezusban mult ki
boldogul; 's ugyanott el is temeltetett. A' sz. egyház ekkép éne
kel róla: ,Ki olly sok hünöket elkövetett, a' pokol' torkából me
nekülve, az .élet? kapujához tér vissza; ki testi gyarlóságáb8n
sokakat megbotránkoztalott, a' töredékény cserépből alahastrom
edénynye lessz, a' hün' és becstelenség' edényéből, a' dicsőség'
edényévé.'

(Magdolna, a' bünbánó nők' védszenlje, hosszu hajátől körülövezve,
szeleaczével, 's egyelölle fekvő könyvvel, és koponyával festetik.)

A' m i s e k e z d e t ben az egyház, Magdolna' személyében
ekkép szól: "Utánam leselkedtek a' gonoszok, hogy elveszítse
nek engem; de én a' le törvényeidet szem előtt tartom. Láttam
minden dolgoknak végét; de a' le parancsolatod örökké tart."
(Zsolt 118, 95.) "Boldogolt, a' kik feddhetlenül élnek, 's az Is
ten' törvénye szerint járnak." (Zsolt. 118.) Dicsöség az Atyá
nak, 'stb.

Az egyház' könyörgést'.

Kérünk téged Uram! részesíte minket sz. Mária Magdolna'
esedezése állal, a' te segitségedben ; a' kinek kérésére 8' négy
napig sírban feküdt Lázárt halolIaiból föltámasztottad, A' ki élsz,
és uralkodol, 'stb.

Leczke. (Énekek' énekéböl 3, 2-5.; 8, 6-7,)

Fölkelek, és bejárom a' várost; a' szorosak- és utczákon

keresem azt , a' kit szeret az én lelkem. Keresém öt, és nem a

kadtam rá. Előtaláltak az örök, kik a' várost örzik. Láttátok-e

valljon az én szerelmesemet? Alig hagytam el öket, és megleltem

azt, a' kit szerét az én lelkem. Megfogám őtet, és el sem bocsátom

őtet, valamig be nem vezelem ölet anyám' házába, 's az én szü

lőm' szobájába. (A' -cölegény:) Jerusálem' leányai! az özek- és

mezei sZllrvasokra kérlek, föl ne keltsétek. se ne serkentsétek föl

az én mátkámat, valamig ö maga nem akarja. Örizz meg engem,

mint egy pecsétet, a' sziveden , mint bélyeget a' te karjaidon.

Mert erös, mint a' halál, a' szeretet; kemény, mint pokol, a' félté

kenység: tüze ollyan, minI a' mindent megemésztő égi tüzé. A'

vizek' sokasága sem ollhatjn el a' szeretetet; még a' nagy folya

mok sem téphetik azt el: adja bár oda valaki minden vagyonát
n' szereletéri, mint merő semmit, ollybú fogja azt venni. .
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T a n u l s á g o k, I. A' menyosszony alatt a' sz. alyák és irás
magyarázók, szellemi, magasabb értelemben a' lelket értik, melly
az ö vőlegényét Krisstust keresi; a' város alatt pedig, hova szel
lemi éjének setétségében jött, 's a~ e' városbani járkálás alatt, a'
felebarátunk' javára czélozó munkás szolgálati készséget (Luk.
11,41.). A' menyasszony, minél nagyobb tevékenység által remélt,
a' szerelmeséveli összeköltelésre méltövá válhatni. De öt a' vá
rosban is hiában kereste. A' nyugtalan, és nem rendezett mun
kásságban nem találja föl a' lélek az ö vőlegényét; az illy mun
kásság, a' helyett, hogy Istennel egyesilene , még inkább szöra
kozottá tesz: Olivel a' mérték fölötti, 's hivatás nélküli foglalko
zások, csaK a' hiuságot tapláljak az emberben; a' lelkel, a' különféle
gondok által, a' földiekhez hilíncsellk, és azt, mini valamelly tövi
sek, megsebesilik..11. Az örök alatt , kik ll' menyasszonyt meg
Jelik, magasabb értelemben a' papok, tanilók és profélák értendők,
A' Kriszlust kereső lélek ezeknél tudakozódik. Vajha mindazon
lelkek, mellyek vőlegényöket elvesztették, utanosnák őtet; és a'
papok-, tanitök-, és gyóntaló-atyáklól kérnének iránta tanácsot,
hogy mitévők legyenek, miszerint ujolag az ő legfőbb javuk' bir
tokához jussanak. Ill. A' lanács , mellyet az örök az elvesztett
vőlegénynek ujra leendő Iöltalalását illetöleg adnak, főleg abban
áll, hogy legyünk az imádságban állhatatosak: azon erős szán
dékkal, hogy abban nem saját élvesetünket. hanem egyedül csak
az Istent keressük; hogy külső dolgainkat minden elövigyázattal,
és akkép végezzük, a' .mint ezt saját üdvünk, vagy pedig feléba
rátunké kivánja. Ne azokban keressük vigasztalásunkat : hanem
cselekedjünk mindeni liszia szándékból , egyedül az Istennek di
csőségére. Végre magunkat minden isteni kegyelmek- és látoga
tásokra méltatlanoknak, ellenben bárminő bünletések-, szenvedé
sek- és gyalázatra méltöknak tartsuk. IV. Krisztus, a' vőlegény is
keresi a' lelket; 's mikor egymásra találnak, a' lélek olly erőssé
lesz, hogy öt, kinek minden halalom adatott az égen és földön,
megragadni , -könyörgései és fohászai állal meglartani, a' maga
házába, 's ennek legbensőbb kamarájába, a' szívbe fogadni képes.
Ismerd IReg innen a' szeretet' nagyságát, meliyel irántad a' lUeg
váltó viseltetik! V. Ha a' lélek Kriszlusl föllelte, örömének tulá
radásában mindenről megfeledkezik maga körül; és Kriszlus gon
doskodik róla, hogy ezen világróli megfeledkezés, ezen álom,meg
ne zavarlassék ; de a' lelket is fölhívja, miszerint szeretetét, melly
erős, mint a' halál, és kemény, mint a' pokol, vagyis azon szere
telel, mellyböl Ő magát érellülllt halálra adta, 's mellynél fogva ö
8' lelket f'gé:lzen és kizárólag hirui akarja, viszonozza azzal, hogy



786

magát engedje neki egészen által; viseljen iránta szivében szere
telet, és ezl hősies jó cselekedetek által tettleg is nyilvánítsa. Illy
viszonszeretetet érzett Mária Magdolna; 's az .ő példája nekünk
a' végett adatott, hogy azt ulánozzuk!

Evangeliom. (Sz. Lukács' 7, 36-50.)

Az időben egy a' farizeusok közül megkéré Jézust,
hogy vele ennék; 's bemenvén a' farizeus' házába, lete
lepedék. És ime egy városi hünös asszony, megértvén,
hogy letelepedett a' farizeus' házában, alabastrom edény
ben kenetet hoza magával; és megállván hatub az ö lá
bainál, elkezdé, sirva, könyhullatásival áztatni Jézus' lá
bait; és azokat fejének hajával törölgeti, és csókolgatja va
la, 's a' kenettel öntözgette. Látván ezt a' farizeus, a' ki öt
meghivta, monda magában: Ez ha proféta volna, tudná
bizonynyal, hogy kicsoda, és minemü az asszony, a' ki öt
illeti, hogy tudnillik. bűnös. És felelvén Jézus, monda
neki: Simon! van valami beszédem hozzád. Az pedig
felele: Tanító szólj! Egy hitelezőnek két adósai voltak,
az egyik ötszáz, a' másik ötven pénzzel tartozik vala néki:
nem lévén pedig, honnét visszafizetniök, ingyen elengedé
mind a' kettőnek. Mondd meg tehát: valljon rnellyik fogja
közülök öt inkább szeretni? Felelvén Simon, monda: Ugy
vélem, az, a' kinek többet ajándékozott. Ö pedig monda
neki: Helyesen itéltél. És az asszonyhoz fordulván, mon
da Simonnak: Látod ez asszonyt? Bejövék házadba:
vizet lábaimnak nem hozatál : ez pedig lábaimat könyhul
latásival áztatta, és feje' hajával törölgette. Csókot nem
adtál nékem: ez pedig beléptétől fogva nem szünik lábai
mat csókolgatni. Fejemet olajjal meg nem kented: ez pe
dig drága kenettel öntözé meg lábaimat. Ugyanazért mon
dom neked: sok bünei megbocsáttatnak neki; mivelhogy
fölötte nagy szeretetlel birt. Monda pedig az asszonynak:
Megbocsáttatnak a' te büneid. És kezdék az együtt lete
lepültek mondani magukban: Kicsoda ez, a' ki még a' bü
nöket is megbocsátja It llIonda pedig az asszonynak: A'
te hited megszahaditett téged; eredj békével ~

,
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Miért tartott Magdolna nyilf'ános bünbánatot'"

Mivel ö n y i Iv ó n o s bÜDÖS is voll. A' ki nyllvénosan vét
kezett, és essel másokat botránkoztatott, annak nem elegendő,
hogy magánosanés titokban tartson penitencziát: hanemszükséges,
hogy az okozott botrányt nyilvánosan adott jó példák által ipar
kodjék ismét jóvá tenni.

Miért állt Magdolna hátulról, Jézus' lábai/w:.?

A' bünei fölött érzett szégyenből nemmert szemei elé lépni;
's rniutllogy eddig a' pokol' utján járt, most , mint sz. Agoston
mondja, Krisztus' lábaihoz áH, hogya' mennyek' országának ut
jára juthasson. Oh! bárcsak mi is egyszer valahára, bűneink fö
lötti üdvös sségyennel telve, Jézus' lábaihoz borulnánk ; '9 követ
nök az Ö nyomdckait, bogy az igaz utra juthassunk!

Miért nem 'l!allja be Magdolna büneit, lianeln csak siratja?

Ö böneit nem ssöval , mendja sz. Ambrus, hanem szivvel,
és forró bánatkönyekkel vaIM megj jól tudván, hogya' könyek
sokkal hathatósabbak a' bünök' eltörlésére, mint a' szavak. Nemis
volt ssükséges , büneit a' mindentudó Krisztusnak meggy6nnia;
különben is a' gyónás akkor még nem volt megrendelve. 
Tanulhatjuk innen, hogy büneinket nem elegendö , csak szóval
megvallanunk: hanem, hogy bocsánatot nyerhessünk, az őszinte
Bánat' könyeit kell hullatnunk, vagy legalább igazi benső fájdal
mat éreznünk.

•'fiért áztatja Kris.,t1ls' lábait 1cönyeivel, törli 1wjával, és keni meg
drága kenettel?

Ezzel ö akképen akarja töredelmességét is nyilvánileni, va
Iamint vétkeit elköveUe. Szemei eltántoriták öl, és másokat: azért
most könyekben füröszti öket. Haja előbb a' hiuság' eszköze volt,
és inger a' bünre: azért azt most alázatosságának, és Krisztus
iránti szeretetének nyilvánilására használja. A' kenet is csak büore
szolgált előbb neki: most pedig arra használja, hogy vele Krisz
tust eJ.ölegeseo,leendö temetésére bebalzsamozaa. (Vö. Mát 26,12.)
Itt látjuk az igazi ~ünbáBal' valódi példányát. l\linden, mi előbb
a' hünre szolgált , hünbánalunkbon szolgáljon az erényességre ;
nevezetesen javainkat, mellyek bennünket sokféleképen csábitot
tak a' bünre, oszszuk meg a' szegényekkel, kik Jézus' lábai által
példástatnek.

"Iiért tartá öl a' farizeus mÍfld e' mellett ;s bünös a,uonynak ?

Mivel ö maga is hunteljes volt, azért felöle sem ítélt más
képen. Közönségesen igy cselekessnek az emberek. Szenvedé-
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lyeik mintegy szinezett szemüvegek : mellyeken át más embere
ket is csak oJlyanoknak látnak, mint a' millyenek ők maguk. Igy
a' fösvény minden embert igazságtalannak tart, a' kéjelgő minden
kit fajtalannak, 'stb.

,"iért bocsátá meg Krisztus olly nagy készséggel Magdolnának sok
biineit?

Mivel Magdolna szereteltel is nagygyal birt; a' kinek pedig
~zeretete nagy, annak sok is bocsáttatik meg: valamint ellenben
az, a' kinek sok bocsáttatik meg, annál jobban, és bensőbben is
szeret. Ha azonban ill a' szeretet a' bünbocsánat' okául rajzoltatik is,
azért nem mondatík vele, hogy tehát a' papi föloldozás nem is
szükséges; sőt inkább épen az ellenkező állíttatik: hanem csak
az igaz szeretet' számára bizlosiUatik a' bünbocsánat; vagyis az
olly szeretetnek, melly a' parancsolatokat meglarlja, 's ennél fog
va a' papi föloldozást is keresi, mint ezt az Isten parancsolja. Sőt
még azt is meg kell itt jegyeznünk , hogya' bünös nőt a' bocsá
natban, mellyet a' magaszeretete állal elökészitett, és kiérdemlett,
Jézus is épen a' föloldozás állal (mit most nevében a' pap tesz)
részesítette ; világos szavakkal mondván: ,A' te hited (és ssere
teted) megszabadított téged; eredj békével !'

Miért mondja Jézus: ,A' te hited megszabaditott téged ?'

Ö itt olly hitet ért, melly a' szeretetben nyilvánul. Hol a'hit,
és szerétet valódi: olt azok soha sincsenek egymástól elválasztva;
mivel csak :IZ hisz igazán, a' ki szeret is; és csak az szeréthet
igazán, Istennek parancsolata szerint, a' ki az Istenben, és annak
rendeleteiben hisz. És igy lehet, majd a' szereteíet, majd a' hitet
magánosan is nevezni, a' nélkül, hogy ezzel a' másik kizaratnék.

B u z d u Ia t. Oh szerelmea Jézusom! lábaidhoz borulok
Magdolnával, és vádolom önmagamat, hogya' te jótéteményeid
deI, mellyekkel te engem test- és lélekben olly atyailag megál
dottál, gyalázatosan visszaéltem; 's hogya' lefolyt. életidőmet olly
rossaul töltém el, miszerint nem vagyok méltö, szemeimet az égre

. emelni. De oh! hova forduljak? hol keressek vigasztalást, és se
gedelmet? hacsak nálad nem, oh én legédesebb Jézusom! Ki csak
azért jöttél e' világra, hogya' bűnösöket fölkeressed, és üdvözit
sed. Adj azért buzgó akaratot, hogy fölhagyván minden rosszak
kaI, hozzád, legfőbb javamhoz visszatérjek, huneimet irántad vi
seltető igaz szeretetből megbánjam. magamat azoktól jövőre meg
óvjam, minden gonosz alkalmat, 's a' mi bünre vezet, kikerüljek,
's az elvesztett időt jó cselekedetek' gyakorlása által igyekezzem
ismét helyrehozni. Add e' kegyelmedet oh uram Jézus! a' te kin-
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teljes szenvedésed, és a' bünbánó sz. Magdolna' esedezése által.
Amen.

OKTATÁS IDÖSEBB SZ. JAKAB APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

J u I i u s' 25-kén.

Jakab Galileának, Bethszaida nevü helységéből származott,
és Zebedeus, és Szalome-, a' bold. Ssüs Mária' rokonának fia volt ;
életmódjára halász lévén, mint testvére János, egyike volt azon
apostoloknak, a' kik először hivatlak meg az ur Jézus által: mire
azonnalodahagyván hálóját, atyját, és mindenét, követé az Urat.
(Mát. 4, 22.) Miért öt annyira is szereté Krisztus, hogy Péterrel
és Jánossal együtt, legfőbb tetteinek szemtanujául választá. Jakab
jelen volt Thabor' hegyén, Krisztus urunk' szinváltozásánál (Mát.
17, 1.); halálos szorongásainál az Olajfák' hegyén (26, 37.); és
Jairus' leányának feltámasztásánál (Mark' 5,37.). Krisztus' menny
bemenetelének sainte tanuja volt, a' többi apostolokkal; kikkel
együtt elnyeré Pünkösd' napján a' Szentlelket j 's ezután az Is
ten' igéjétJudeáhan , sőt némeJJyek szerint Spanyolorszógban is
hirdette. 0, és testvére János, az Isten' országa iránti nagy buz
galmuk miatt, ,~Iennydörgés' fiainak' neveztettek Krisztustól. Mi
dőn Jakab nem szünnék ezen mennydörgő buzgósággal Krisztus'
feltámadását és tanitásat Judeában hirdetni, annyira fölingerlé ma
ga ellen a' zsidó valláshoz ragaszkodókat, hogy Heródes király
nem hitt nekik kedvesebb dolgot tehetni, mint ha az apostolt ha
lálra Héli. Mi megis történt a' husvéti ünnepek' alkalmával, Krisz
tus' születése után 44-dik évben. Az itélet' vógrehajtója, látva
Jakab' állhatatosságát a' bitben , szinte Krisztushoz tért: és igy
mindketten kivégeztettek. Utközhen a' megtért, bocsánatot kért az
apostoltól; ki is igy szélott hozzá: .Békeség veled!' és megcsó
kolá őtet: mire azután mindketten egyszerre lefejeztettek. Jakab
első volt az apostolok közt , a' Iti Krisstusért vérét ontotta, 's a'
fájdalmak' kelyhét kiüríté. Sz. teste később Spanyolhonba, Kom
posztellába vitetett: 's az egyház ezen átvitel' napját ünnepli;
nem pedig vértanui halálának évnapjat, melly, mint emlitök, Hus
vétkor történt.

Ábrázoltalik sz. Jakab, minI zarándok, hosszu zarándoki bollal; vagy
pedig lóháton: mivel a' szerecsenek clleni hadakban, a' spanyoloknak fe
hér lovon ülve jöll segilségükre.

A' 111 i s e k e zi ri e t ugyana:., lIIel'y si, András' ii 1111 rpén.
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Jiz egyház' könyö.·gésc•

. Ur Isten! légy megszentelöje, 's védője népednek: hogy
sz. Jakab apostolod' őrködése által gyámoliltatvón, valamiM élet
módjával tetszésedet nyerje, ugy teneked nyugodt szivvel is
szolgáljon. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke, (Sz. Pálnak. Korinthus. irt I. level. 4, 9-15.)

Atyámfiai! ugy vélem, az Isten minket apostolokat legalább
valókul, és mint halálra itélteket tüntetett föl: minthogy a' világ,
és angyalok, és emberek' nézőjátékivá leltünk. .Mi bolondok va
gyunk a' Krisztusért: ti pedig okosak a' Krisztu&ban; mi erőtele

nek vagyunk: ti pedig erősek vagytok; ti tisateltettek : Illi pedig
megvetletünk. ~Ii egész a' jelen időig éhezünk, és szomjuhozunk,
és ruhátlanok vagyunk, és arczul veretünk, és ide 's tova bujdo
sunk; és tulajdon kezeinkkel dolgozván, munkálk.odunk: átkoznak
minket, mi pedig áldást mondunk; üldöztetést ssenvedünk, 's mi
azt békével türjük ; káromoltatván , imádkozUlak : mindez ideig
oUyanokul tartatunk, mintha a' világ' sepeéje volnánk, és minde
nek' ssemetje. Nem azért irom ezeket, hogy megsségyenitselek
titeket; hanem, Illint szerelmes fiaimat, intelek titeket. Mert ha
tízezer tanilótok volna is a' Krisztus' vallásában: de azért nincsenek
sok atyáitok; mivel n' Jézus Krisztusban én szültelek titeket, az
evangelium' hirdetése által.

:&1 a g y a r li z a t. Sz. Pál' eme' leczkében azt tanitja , hogy
az apostolok akkép üldöstetnek, miszerint azt kell hinnie, hogy az
Isten öket legcsekélyebbekül akarja nésetni, 's ugy, mint vérál
dozatokat : az egész világnak, ";lngyalok- és embereknek lát'vá
nyul állitván ki; 's hogya' gonoszok' gunyjának akarja kitenni:
miszerint hehisonyaljon, hogy az eszteleneket, és gyöngéket vá
lasztotta, a' bölcsek' megpiritására, 's az erősek' megszégyenité
sére, Igy a'korinthusiak is esztelennek tartják ötet, és gyöngé
nek, magukat ellenben okosak- és eröseknek: azonban ö mindent
örömest eltűr, csak a' korinthusiak, belátván a' maguk' ígassagta
lansagát, Krisstus' tanítását bölcseségnek, őt pedig eme' bölcseség'
tanitójának ismerjék, 's mint illyet tiszteljék. Szintez a' sorsuk
ma is a' papoknak, és mindazon keresztényeknek, kik az Ur' va
lódi tanitását hirdetik, és parancsolutait betöltik. A' világ öket



791

eszteleneknek tartja, 's általa megvelletnek: ellenben kik 8' világ'
utjain járnak, 's annak elveit, szokasaít, és erkölcseit követik, azok
ÖBmaguknt bölcs, okos, és erős embereknek tartják, 's másoktólis
ollyanokul tartatnak. Igy az igaz keressténynek nincs sehol nyug:...
ta: az istentelenek öt minden nyomonésmódon üldözik; azonban
ö, lsten iráAti szeretetből, mindent békével tör. Ha öt átkozzák,
káromolják, 's a' világ' söpredékének tartják is: azért még sem
átkoz, sem nem káromolsenkit: hanem áld, tűr, és még ellensé
geiért is imádkozik: őket szeliden inti, 's .mínden erejéből rajta
van, hogy öket jobb utra téritse, Ha tehát igaz keresztény akarsz
lenni, ne szégyeneld magadat, ha a' világ kereszfényileg erényes
életmódodat eszelősnek kiáltja is ki, 's veled azért ellenségeske
dik, téged megvet és üldöz. Emlékezzél csak vissza, minő sorsa
volt az apostoloknak, sőt magának Krisztusnak is; mint menlek
ök is csak az üldöztetés, és nyomoruságok, a' kereszt és szenve
dés által, a' mennyek' országába. Jaj neked, ha te oda más utat
keresnél!

Evangellom. (Sz. Jláté' 20, 20-23.)

Az időben, járula Jézushoz Zebedeus: fiainak anyja,
fiaival együtt; 's térdre borula, hogy tőle valamit kérne.
Ki monda neki: Mit akarsz? Felele neki: Parancsold,
hogy ezen két fiam, a' te országodban, egyik jobb, 's a'
másik bal kezed felől üljön. Felelvén pedig Jézus, monda:
~em tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a' poharat, mely
lyel én inni fogok? Mondának neki: megihatjuk. Felele
nekik:' Az én poharamat ugyan megiandjatok ; de a' jobb,
vagy bal kezern felöli ülést, nem enyim, rendelni nektek:
hanem a' kiknek az készittetett az Atyámtól.

Mit kér itt Kris"tustól János és Jakab' anyja, fiai' számára '?
Hogy ők Krisztus' országában, vagyis ft ~ mennyben, a' löb

bi apostolok elébe tétessenek , és az Ur után a' legfőbb rangot
Ioglalhassak el.

Mi által indittatott e' kérelemre '!

Kevéssel előbb mondá az Ur, hogyaposlolai, ha majd az
Ember' lia az ö dicsőségének trónján fog ülni, szinle tizenkét tró
Don ülendnek, és Izrael' tizenkét nemzelségét ilélendik. Az anyai
sseretettöl buzdittátva tehát, Jnkah és János' anyju ~ arra kéri IlZ

Urat ennél Fogva, hogy az ő űuinnk adja az első helyeket. Ámbá-
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tor azért kéreime nem helyeselhető, de menteni lehet azt mégis: mi
vel, mint sz. Jeromos mondja, a' fiai iránt viseltető szerotet állal
inditlatott rá; 's nem aranyat kért, sem javakat, hanem azon ke
gyelmet, miszerint azok mindenkor az Ur' közelében lehessenek.

Miért felel Jézus a' fiuknak , 's nem az anyjoknak?

Mivel ez Krisztusnál fiaiért, habár nem is ezek' ösztönösé
sére, vetette magát közbe.

Miért ,/wndja Krisstus : ,Nem tudjátok, mit kértek?'

Vagy azért , mivel azt hiUék, hogy Krisztu!!' országában is
akkép lesz, mint a' világi országokban, hogy tudniIlik azok, kik
8Z uralkodóhoz legközelebb állnak, egyszersmind legfőbb tiszte
letben is részesülnek; vagy azért, mert valami nagyobbat és job
bat kivántak, hogysem maguk is tudták volna; vagy mivel azt
gondolták, hogy küzdelem nélkül is lehet diadalt nyerni, 's meny
nyek' országába bejutni.

Miért mondá Krisstus, hogy az országában lévő székek' kiosztása,
nem hozzá. tartozik?

Ezzel 8zt akará mondani, hogy öa' székeket tetszése szerint
nem osztogathatja ki ugy, hogy azoknak is, a' kik töle csak ké
rik, de meg nem érdemlik, adhassa; hanem inkább azokat akké
pen fogja kiosztani, mint ezt az Isten öröktől fogva elhatározta:
's igy csak azok nyerendik el, a' kik megérdemelték.

JJiért mondatik: ,A' kiknek az készittetett az Atyámtól?'

Ezt nem ugy kell érteni, mintha e' végzés kizárólag az A
tyától, a' Fiu nélkül származnék ; mert minden, ugy nevezett ki
vülre ható tettek, a' három isteni személyt közösen illetik: de
mivel mégis a' sz.-irásban egyik személynek ez, a' másnak más
tevékenység, mintegy sajátja ~yanánt tulajdonittatik , például az
Atyának az isteni hatalom és gondviselés, a' Fiúnak a' bölcseség,
a' Szentléleknek a' kegyelem és ajándékok, azért mondatik itt is,
hogy: ,A' kiknek az késsittelelt az Atyámtól;' mivel ezen előren
delés az isteni gondviselés' müve , 's igy inkább is tulajdonítható
nz Atyának, mint a' Fiunak.

Alit kell a' kehely alatt érteni, mellyröl Jezlls szól?

A' fájdalom', és nyomoruság' kelyhét, mellyet ö nem sokára
kiüritendő vala, mellvet késöbb Zebedeus' fiainak is hasonlóan ki
kellett üriLeniök, és mellyet mindenkinek ki kell innia I ha ugyan
be akar Krisztussal a' mennyekbe menni; mert csak ~ ha vele
szenvedünk, fogunk vele uralkodni is (IL Tunotlr. 2,12.); 's csak
n' szabályszerüleg' harczolóknak odalik meg fi' diadalkoszoru.
(II. Timoth. 2, 5.)
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MiJcép itták ki calóúan a' keserüség' poharát?

Sz. Jakab a' vértanui halál állal, mellyet Krlsztusért szen
vedett; sz. János pedig ama' sok szenvedések és üldöztetések ál
tal: meIlyeket az ur Jézus miatt eltört.

KÖIl)"örgés sz. Jakabhoz.

Hőslelkü apostol! te valál első mindenek közt, ki a' fájdal
mak' kelyhét, Krisztus' példája szerint kiürítéd, és érte véredet
ontottad: most pedig Istennek megdicsőitett fiával együtt, élsz az
ö Atyjának országában, Sionnak sz. hegyén. Kérlek,· nyerd ki
számomra Jézustól a' kegyelmet, hogya' fájdalom, és viszontag
ságok' kelyhétől ne ijedjek vissza; hanem mindazt, a' mit rám az
én Istenem' keze bocsát, legyen az kellemes, avagy kellemetlen,
békével türjem: hogy méltö lehessek, egykor a' mennyei örö
mek' folyamából ihatni,

OKTATÁS SZ. ANNA ASSZONY' ÜNNEPÉRE.
J u I i u s' 26-kán.

Sz. Anna asszony ~ kinek szülöil nem ismerjük, a' Dávid'
nemzetségéből származott Joakhimmal lépett házasságra; kivel
erényesen és jámborul éit, de sokáig gyermektelenül. Ezen, ama'
korban fölöttébb szégyenteljes gyermektelenséget, ö ugyan nagy
béketűréssel, és az Isten' akaratábani megnyugvással viselte: azon
ban szüntelen esedezett mégis az Istenhez, áldaná meg öt egy
magzattal. Végre az Ur meghallgatta könyörgését, és öt boldog
anyjava teile a' legboldogabb, és áldottabb SZÜl. :Máriának. Ez rá
nézve múr maga is elegendő dicséret; míután ugyanis az Isten őt
iUy nagy méltoságra kiválasztá, nincs kétség benne, hogy az is
teni kegyelemmel ö is közremunkált , 's magát erényes és szent
élete állal tüntelé ki. A' mint hogy sz. Anna' dicséretének hirde
tői, mindnyájan is az ő szent leányára, Máriára épilik sz. Annának
minden méltöságat, fönséget, és nagyságát; azt mondván, hogy:
.,0 szülte Máriát; a' kitől született Jézus, a' ki Krisztusnak hiva
tik:' Sz. Anne korán elhunyt Sz. teste némeJIy irók szerint
710-dik évben Palesstináböl Konstantinápolyba vitetett; hol tisz
teletére több templomok épittettek. Tiszteljük azért mi is e' sz.
nnyá] hiven; és kérjük őt hathatós közbenjárásáért annál, a' ki
nek <"myjául Isten, sz. Anna' leányát választotta , tudnillik a' mi
urunk Jézus Krisztusnál.

CA.brtÍzollalik sz. Anna a' még kis M~riáYal, a' minI al! olvasásra
tanitja.)

51
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Az eg)"haz' könyörgése.

Ur Isten I a' ki sz. Annának azon kegyelmet adni méltó~
tattal, hogy o' te egyszülött Fiad' anyjának szülöje lehessen; en
gedd irgalmadból, hogy mi, kik az Ő ünnepét üljük, az ő pártfo
gása által gyámolütassunk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb•.

Leczke. (Példabesr.édelc' könyv. 31, 10-31.)

Erőslelkű nőt ki talál? Becsesebb az sokkal, a' messziröl, 's
az utolsó szélekről hozolt gyöngyöknél. Bizik benne az Ő férjé
nek szive; és soha sem fog nyereség nélkül szükölködni. Jót tesz
az ő férjének, és nem rosszat, éltének minden napjaiban. Gyap
jut és lent keres , és ügyes kezekkel munkálkodik. Ollyan , mint
a' kereskedő' hajója: kenyerét messziről szállitván. Fölkel, midőn

még éj vagyon, és kiosztja háza' népének DZ eleséget, 's részle
töket a' szolgálóknak. Szántóföldröl gondoskodik, és azt megszer
zi ; kezeinek szerzeményéböl szőlőt ültet. Erősséggel övedzi Wt
ágyékít, és karjait megedzi. Örömtelve látja és érzi, hogy mun
kás szorgalma sikert nyujt; éjjel ki nem alszik világa. Hozzányul
az erős munkához, és ujjai orsót pergetnek. Megnyitja markát a"
nyomorultnak ; '5 kiterjesztvén kezeit , ád a' szegénynek. Nem
félti háznépet a' tél' hidegétől; mert valamennyí cselédjei kél
szeresbe öltöznek. Szőnyegeket készit magának; az ő öltözete
bibor és bársony. Tekintélyes az ő férje a' kapukban, mikor a'
föld' nagyjaival együttul. Alsó köntöst készit, és eladja: 's öve
ket seolgültat a' (kereskedó) kananeusnak. Erő-, 's ékesség az
öltözete ; miért is a' jövő napot mosolyogva várja. Bölcsen szö},

mikor a' száját megnyitja; 's ajkairól a' kegyesség' törvénye
hangzik. Szorgalmasan ügyel mindenre, mi a' házban történik:
's nem eszi kenyerét hivalkodva. Felnőnek fiai, 's boldognak
mondják őtet ; valamint férje is dicséri, mondván: Sok nő gyüjt
gazdagságot; de te mindnyáját Iölülmultadl Csalóka a' kellem, 's
hiu minden szépség , csak a' melly asszony féli a~ Istent, méltó
a' dicséretre. Adjatok neki kezeinek szerzeményéböl, és öntettel
szolgáljanak neki a' kapukhan magasztalásul.

B II z d u I II t. E' leczke egy derék húzi-asszony' hü képét ál
litja eJönli.bc: ki, röviden szölva, éjjel-nnppaJ, valamint saját, ug~-
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az övéinek testi és lelki, ideig's örökkétartó javát is munkálja. Ma
ga az Istennek Szentlelke nyujtj~ nekünk e' képet. Vajha azért
akkép élne minden nő, mint az itt leirt asszony! De fájdalom!
vannak házi-asszonyok, kik minden becsületöket csak a' szépség
ben, pipere- 's biuságokban helyezik; kik semmi más fogleletos
ságot sem ismernek, mint elpuhult, kéjsovár testöket evés, ivás,
mitsem tevés, és alvás által ápolni; kik a'ház' gondját utolsó dol
gaik közé számitják, gyermekeiket, és cselédjeiket magukra hagy
ják, sőt azokat önfejű, gőgös, czivakodó magukviselete, szemte
lenségök 'stb. által, még botránkoztalják, és rosszra is csábitják ;
kik férjeik' vagyonát elpazarolván, őket a' szegénység-, szégyen
és nyomoruságba döntik. MilIy távol állanak e' házi-asszonyok at
tól, a' kiről a' mai leczke azt mondja, hogy valamennyit fölülha
ladá gazdagságban, tudnillik az erényességben! 1>e ők nem is
fogják ama' jutalmat elvenni, meIJyet amaz nyert; és cselekedeteik
egykor, magasztalás helyett, Istennek szigoru ítéletét fogják ma
gukra vonni. Jaj nekik J Ök, mint keresztényileg élő házi-anyák
olly sok jót tehettek, olly sok ros~,zat megakadályozhattak volna;
's ök ezt nem tették. Jaj nekik J ük a' legelhagyottabb külselét
séghe fognak kitaszitlatni.

Evangellom. (Sz. Máté' 13, 44-52.)

Az időben mondá Jézus az ö tanitványinak a' követ
kezö példabeszédet: Hasonló a' mennyek' országa a' szán
tóföldben elrejtett kincshez, mellyet az azt megtaláló em
ber eltitkol, és az e' fölötti örömében elmenvén, minden
vagyonát eladja, 's megvásárolja azon földet. Ismét ha
sonló a' mennyek' országa a' jó gyöngyök után járó ke
reskedöhez; a' ki nagybecsü gyöngyre találván, elment,
és mindenét, a' mivel birt, eladta, és azt megvetle. Ismét
hasonló a' mennyek' országa a' tengerbe bocsátott, és min
denféle halakat befogó gyalomhoz; mellyet, miután meg
telt, a' halászok kivonván, és a' part mellett leülvén, ki
választák a' jókat edényekbe, a' rosszakat pedig elve
tették. Igy lesz a' világ' végezetén is. Kimennek az an
gplok, és elválasztván a' gonoszakat az ígazaktúl , tüzes
kemenczébe vetik öket; olt lészen sirüs , és fogak' csi
korgutusa. Érlellélek-e mindezeke I '? Felelének neki:

51°
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ÉrlelIük. Monda nekik: Annakokáért minden írástudó, ki
a' mennyek' országában oktattatott, hasonló a' cselédes
emberhez, a' ki kincses kamarajából előhoz újakat, és ókal.

Magyarázat és alkalmazás. Hogy értésünkre adja
Krisztus, miszerint, ha az igaz hitet és valódi boldogságet elnyerni
kivánjuk, nem csak semmi fáradságot sem szabad kimélnünk ; de ha
szükséges, még vagyonunkat, és jószágunkat, sőt életet és vért is
oda kell éretle adnunk: hasonlatosságképen egy embert állit e
Jönkbe, a' ki kincsre találván, hogy azt birtokába vehesse, min
den vagyonát és jószágait eladta. A' mi kincsünk el vagyon rejtve;
mivel a' világ' bölcsei, a' Krisztus urunk által hirdetett igazságot
eszlelenségnek tartják: ök látnak; és azt még sem látják meg!
És rejtve kell maradnia; mivel az ördög, a' világ, és testi kiván
sagok el akarják rabolni. '8 valamint ha az ember az elrejtett
kincshez hozzá akar jutni, mélyen kell ásnia: ugy szinte nagy fá
radságot keU forditani az igaz hit, és valódi boldogság' elnyer
hetésére. A' jó gyöngyöket kereső kalmárról vett hasonlatosság
gal szintazt akarja mondani Jézus, hogy tudniIlik az ember az
igaz hit, és üdvösség' elnyerése végett, sok fáradságot, sőt ha kell,
még földi javait és életét is köteles feláldozni. A' tengerbe
vetett, és mindenféle, utóbb 'l' parton elkülönözött halakat heke
ritö hálóról veU hasonlatossággal, arra tanit az Ur mínket , hogy
Krisstusnak látható egyházához, melly Istennek földi országa, nem
csak a' választottak, de az elvetettek is, nem csak a' jók, de a'
rosszak is tarloznak (de nem a' nyilvános hitetlenek, a' sz. szék
től elszakadtak, és a' kizároltakul nyilvánitottak, vagyis egyház!
átok alá vetettek}; melly utóbbiak a' világ' végén elkülönöztetnek
a' jóktól, 's az örök tüzhe vettetnek. Jaj azoknak, a' kik illy
sorsra jutandnak !

Buzdulat sz. An n.á h o z ! Üdvözlégy oh sz. Anna asz
szony! Boldog a' te méhed, mellyben a' mindenható Isten a'
szentségnek ama' szekrényét , i'Iáriát képezte, melly egyszülött
fiát viselte. Boldog vagy te! ki a' mi vigasztalásunkra, Üdvözi
tőnk' anyját szülted: ki a' sovárgó világot az ö kegyelmével is
mét felviditotta. Fogadd tehát szerencse-kivánatunkat oh te szent
és áldott az asszonyok közt ! Hirdesse minden nyelv a' te dicsé
retedet; mivel te az Isten' anyjának anyjévá lettél. Dd épen azért
n' legnagyobh tisztelet- Ó~ bizodalommal is járulunk hozzád, és
kérüuk: esedezzél r dvözüönkné! mindazon kegyelmekért, mely
lvekre nekünk olly nagy szükségünk van; hogy általuk a' tc
buzgó ojtatosságodnt. isteni félelmedet 'stb, utnnozhnssuk és mél-
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lók legyünk a' le szüz leányod, l\Iriria':í ldoll méhének gyümölcsét,
Jésűs Hrisztust, egykor az egekben lá thalni, 's az ö látásában ö
rökké örvendhetni.

OKTATÁS LOYOLAI SZ. IGNACZ' NAPJÁRA.
Julius' 31-kén.

Támadtak a' keresztény anyaszentegyházban időnkint tévta
nitók; de támasztott Isten mindannyiszor nagy, szent férfiakat is,
kik az ő szellemével betelve, őket hősiesen leküzdötték. Ezekhez
tartozik sz. Ignácz is; kit Isten, társejval együtt, a' Luthert, Cal
vint 'sth. követők' ellenébe allított. O 1491-ben, Spanyolország
nak Loyola nevü várában született. Pampelona' védelmekor 1521
ben, sulyos sebet kapván, betegágyában Jézus, és a' szentek' tör
ténetének olvasása öt annyira meghatolta , hogy eltökélte magát,
ez időtől fogva egész életét csak az Urnak, és anyaszentegyhá
zának szentelni. Párisban, 1534-ben, ha] más társakkal együtt
(kik közt volt xaveri sz. Ferencs is), fogadást tőn, hogya' lel
kek' üdvén fog munkálkodni. Ehhez később még a' szegénység,
szüsies élet, és egy, általuk választandó papi fönök iránti en
gedelmesség' fogadását is csatolák; valamint az arrai kötelezte
tést is, hogy bárhova küldessenek is, a' lelkek' üdvének munkálása
végett, az egyház' feje által, mindenüvé elmennek: semmi, fön
tartásukra szükséges eszközt sem véve magukhoz, hanem egyedül
csak felebarátjaik' jótékonyságára hagyottan. III. Pál pápa, 15 tO-ik
évben megerősíté ezen uj rendet, mellynek első főnökeül Ignácz
választatott; és azt .Jézus' térsaságui-nak nevezte. Ignácz fáradatlan
buzgalommal müködött saját, és mások' léleküdvének előmoz ditá
sán: 's egészen elerőtelenedve , 1556-diki Julius' 31-kén halt
meg; utolsó pillanatiban is .Jézus' nevét hangoztatva.

Ábrázollalik Ignácz a' jezsuiták' szerzeles öllönyében, Jézus' édes
nevét (I.H.S.) tartva mellén, vagy pedig a' kezében tartott nap' belsejében .

.4' sz. leczkét lásd a' Toldalékban, 1/. (2.) ssám alatt; az erati
geliomot pedig s;,. J/árk' ünnepén, a' 7!l7. lapon.

Ur Isten ! a' ki szellt neved' nagyobb dicsőségének terjesz
tésére, harczoló egyházadat sz. Ignáczban uj támaszszal erösiléd;
add, hogy az ö segedelmével, és öt utánozva küzdvén a' földön,
méllók lehessünk, vele mennyekben meg is koronáztatni. A' mi
urunk Jézus Kriszlus által, 'stb.
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OKTATÁS SZ. LŐRINCZ' ÜNNEPÉRE.

Au gustu s' (Kisasszony' hava) Iü-kén.

Sz. Lörincz a' legszebb testi és lelki tulajdonokkal ékesített
ifju volt. Jóllehet azonban ennél fogva legszebb kilálásai voltak is
a' világban nyerendő szerencsére: ö mégis megvetve a' világi
dicsőséget és földi javakat, Isten iránti szeretetböl, és lelkének
üdvéért, az egyházi állapotot választotta; még pedig olly időben,
mikor ezen életmód, a' kereszténység' folytonos üldöztetése miatt,
a' legnagyobb veszedelmekkel volt összekötve. Erényessége ml
att öt Sixtus pápa jókor a' főszerpapi (vagyis arehidiakonusi)
mélLósággal ruhazé föl; melly hivatalban, az ollár mellelli szol
gálalon kivül, az egyház" kincseire, 's a' szegényekre is fölügyel
nie kellett: mi később oka lett vértanui halálának. Midőn tudnillik
Sixtus pápa vértanui halálra vitetett , Lőrincz vele egyült akart
meghalni, azt mondván: "Hova mégy atyám! 8' te fiad nélkül?"
A' pápa vigasztalván őt, felele: ~,Ne szomorkodjál! Három nap
mulva követendesz engem!" És ugy is lelt. Az üldözők o' fő
sserpapnál nagy kincseket remél ~én lalálhatni, megragadák öt,
és azok' kiadását kívánták tőle. O magának három napot kért;
mialalt magához gyüj tvén a' betegeket és szegényeket, akkép
mutatá be öket, mint az egyháznak keresett drágaságait: mivel
az illyenek ' gyámQlilása szerez az embernek kincset meanyekben.
Erre Valerian császár olly haragra gerjedt, hogy sz. Lörinczet
egy vas rostélyon, lassu tűznél élve megsültelni parancsolta (258.
évben). A' szent e' rettenetes halált örömmel szenvedte; 's végre
földi életét, mellyet 011)' igen gyülölt, hogy lelkét el ne veszítse,
a' legbuzgóbb hálaadás közben, hogy Isten öt ennyi fájdalomra
találta méltőnak, bevégzé: hogy mennyekben egy más, örökké
tartót. és boldogabbat kezdjen. "A' ki ssereti életét, az azt elvesz
tendi; a' ki pedig e' világon gyülöIi életét, az azt megtartaadja
az örök életre." (János' 12, 25.)

•Sz. Lörincz védszent a' tüzvészek ellen, és szerpapi öltözetben ábrá-
zoltatik, oldala melleIt roslélylyal.

A' m i S e k e z d e t a' 95-dik zsoltárból van véve: "Dicsö
ség és ssépség van az ö ssíne előtt ; hatalom 's méltóság az ö
szent helyén. Enekeljetek Istennek uj éneket; énekeljen az Ur
nak egész föld." Dicsöség 8Z Atyának, 'stb.
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Az e~;)'ház' kÖllyörg~se.

Kérünk téged Urunk! mindenható Isten; engedd a' mi vét
keink' lángját elolthatni; ki sz. Lörinczet o' testi kinok' tüzének
Iegyösésére segitetted. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth. irt Il. leo, 9, 6-10.)

Atyámfiai I a' ki szüken vet, szüken is fog aratni; 's a' ki
'bőven vet, az aratni is bőven fog. Adjon ki-ki annyit, a' mennyit
-szivében elöre szánt e' végre; ne kedvetlenül, vagy eröltetve:
mivel a' jó kedvvel adakozót szereti az Isten. Elég hatalmas pe
dig az Isten, minden kegyes adományt bőségesen megtériteni
nektelt ; hogy mindenekben mindenkor teljes elégségelek legyen,
és még bövelkedjelek is a' különféle jólétemények' gyako.rlására;
mint meg vagyon irva: Adakozott, adott a' szegényeknek; az ö
igazsága megmarad örökké. Az pedig, .a' ki magot ád a' magve
tőnek, fog adni kenyeret is táplálékul; 's megsokasitandja vetés
teltet, és a' ti kegyes jótékonyságotok' gyümölcsét gyarapilani
fogja.

Ma g y a r á z a t é s a l k a Im a z á s, A' szegények ránk
nézve, mint az apostol mondja, mintegy szántóföldet képeznek;
melly annál dúsabban fog a' testi, és lelki malaszt-áldásokban szá
munkra gyümolcsösnl , minél gazdagabban vetjük be 8zt 8Z ala
mizsnálkodás által. De ne legyünk szomoruak az alamizsn'" nyuj
tasánál ; mivel ez fösvénység' jele. A' ki örömmel ad, az kedves
csak az Isten előtt; ki is őt testi és lelki javakkal fogja megáldani,
és nem engedendi, hogy valamiben szükölködést szenvedjen: mi
vel az Isten megleheli , hogy daczára minden bökezüségünknek,
mégis mindennel bővelkedjünk, és képesek legyünk különféle jó
tétemények' gyakorlására. Mit a' szegényeknek adunk, azt nem
vesztjük el; hanem ugy szólván, az Isten' kincstárába lerakjuk.
honnan 8Zt dus kamatokkal fogjuk visszavenni. A' szegényeknek
csak keveset adunk; és e' kevésért végetlen sokat, nemcsak testi,
"8 ideiglenes, banem lelki, 's örökké tartó javakat is nyer az em
ber. MiIly jó a' mi Istenünk!

Az eoanqeliomot lásd a' 328. lapon , amaz igéktöl kezdve: " Bi
zony-bizony mondom nektek,'1 egész addig: "megtiszteli az én Atyám."
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.íJlit kell az ellwló b1lZaszem alatt érteni?

1) Krisztust; a' kinek meg kellett halnia, hogya' megvál
tás' gyümölcseit, ugymint saját megdlcsőíttetését, és az emberek"
megtérését eszközölje. 2) Minden igaz keresztényt; mert bogy az,
örök élet' gyümölcseit minmsgunk, és mások' számára biztosilhassuk,
szintugy meg kell magunkban a' bünös embert, minden gonosz.
kivánságaival együtt lelkileg ölnünk , valamint Jézus Krisztus a'
halált egész valóságában elvállalta. Az illy önsanyargatás szinte
egy neme a' vérlanuságnak; és az Istentől szinte dicsően meg fog
jutalmazfatni. "ÖldököJje ki-ki testét, és feszítse keresztre, mond
aranyszáju sz. János: ugya' mártirkoronál is el fogja nyerni."
A'· meggyaláztalást, ígnsságtalanségot, és üldözést békével szen
vedni; szerelni azokat, a' kik gyülölnek minket: bensö vérlanu
ság , mondja sz. Gergely. Sz. Agoston pedig azt irja, hogy: a'
kereszténynek egész élete, haugyan az evangeliom szerint foly
tattatik, állandó kereszt, és vértanuság.

lJIit tesz: gyűlölni lelket e' f)ilágon ?
Annyit tesz, mint mindent meglagadni tőle, a' mi ártalmas

neki. 'S ez annyi egyszersmind, mint azt igazán szeretni, 's az.
örök éleIre megtartani ; mig ellenben a' lelket, ha neki az iránta
való rendetlen szeretetből mindent megengedünk, a' mit csak ki
ván, örökre elvesztjük. Lelkünknek illyetén gyülöletére, vagyis
inkább annak valódi szeretetére, int bennünket az Istennek Szent
lelke már Sirák' fia állal is (18, 30.); ekképen szólván: "Ne
menj kivánságid után, és állj ellent önkényednek. Ha a' te lelked'
kivánságinalt engedsz, az csuffa fog téged ellenségid előtt tenni.,"
Törekedjünk ennél fogva az illy valódi szeretet ulán; nehogy
lelkünket örökre elveszilsük , vagyis az örök halál' martalékivá
legyünk a' pokolban!

.'lit ert Jézus az által: ,Ha ki nekem s~olgál, engeJn kövessen; és:
a' hol én vagyok,' J stb. ?

Ez által a' következőt érti: ,A' ki tanitványom akar lenni,
annak azt kell tennie, mit én cselekedtem, és akkép szenvednie,
valamint én szenvedtem; azaz: annak meg kell magát tagadnia,
tudnillik az ö testét, minden vétkeivel, 's kivánságaival egy ült
meg kell feszitenie (GaIa!. 5, 24.), hogya' halálban hozzám ha
sonló lehessen. Igy azután velem, és bennem meg. is fog dicsőit
felni.' l\Iennyivel inkább áll ez azokra nézvé, kik a' valóságos há
lalban is követik líriszlust, és élelöket áldozzák föl érte!

illiliént fogja az; Atya Krisstus' s:,olgúit megliszteini ?

Fgy, hogy őket az ö hajlékaiba fogja bevenni; Ábrahám-,
IZ9ák-, és Jákobhal a' mennyei vendégséghen r~szesilvén, 's az.
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örömek' folyamával italván öket, hasonlókká fogja magához ten
ni. (I. Ján. 3, 2.)

B II Z d u l a t. Oh szerelmes Jézus! áldott gyümölcse Mária~
5ZÜ~ méhének ; teljes szivünkhől hálákat adunk neked, hogya' te
megtestesülésed által olly csudálatos busassemmé lenni, 's olly
keserű halált szenvedni akartál: hogy minekünk ezzel örök üdvet
szerezhess. Oh vajha e' kegyelem' nagyságát kellőleg megismer
nők, érte neked hiven szolgálnánk, és téged éltünkben követnénk;
a' mint követtek ama' sok ezer vértanuk, a' kikhez tartozik sz.
Lőrincz is: ki a' tüzes rostélyon kiállott legiszonyubb kinoknak ö
römmel szenvedése által, isteni sz. nevedet nagygyá tette, 's az
egész világ előtt megdicsőitette. Oh adj minekünk erőt hozzá,
hogy minden vissontagsagot, mellyet ránk küldesz, hasonló béke
tűréssel viselvén, mi is akkép -szolgaljunk neked, hogy valamint
ezen, ugya' más világon is veled mindenkor egyesülve marad
junk, és mint igaz szolgáid, az Alyád állal örökre megliszteltes
sünk. Amen.

OKTATÁS NAGY-BOLDOG-ASSZONY" vagyis MÁRIA'
lUENNYBE-VITETÉSÉNEK NAPJÁN.

Augustus' (Kisasszony' hava) 15-kén.

il'liért hivatik igy e:::;en ünnep?

Mivel a' boldogs. szüz lUária, e' napon vétetvén föl a' menny
be, oU az örök dicsöség és nagyság' részesévé lelt. ~Ii magyarok
különösen azért is nevezzük a' boldogs. szüset Nngy-Asszonyunk
és királynénknak, mivel első királyunk sz. István, e' napon, mint
halála' napján, .Magyarországot, és az ujon plántált magyar
anyaszentegyházat, a' boldoga. szüs anya ~Iária' pártfogásába, és
oltalmábaajánlá: azt neki, mint királynénak, és nagy-asszonyunk
nak, örökségülatadvan.

Miért szentelnek e' napon különféle für;ckct, és gyümölcsöket?

Ezt az anyaszentegyház azért teszi, hogy: 1) örömét nyil
vánitsa azon gyözedelem rereu, meIlyet Mária a' halálon, ördögön
és világon kivívott, 's öevendjen ama' fölséges diadalnak, melly
ben Máriaminden erényekkel, mint megannyi virágokkal ékesit
ve, fölvétetett mennybe; 2) azért is, hogy Isten e' füvek- és
gyümölcsökre áldását adja, 'e azvkat megszentelje : hogy minda
zoknak, a' kik velök élendnek, lelki, és testi javukra szolgáljanak.

A' m i s e k e z d e t ben áfnlános örömre buzdit minket az
egyház, mondvün : o1Vigadjunlt mindnyajnn az L'rbnn : minihogy
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e' napot a' boldogságos ssüs llária' tiszteletére üljük, a' kinek
mennybe fölvétetése fölött örvendenek az angyalok, és az Istennek
fiát egyhangulag dicsöilik." Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Kérünk téged ur Isten! bocsásd meg ssolgaíd' büneit; hogy
mi, a' kik saját cselekedeteinknél fogva előtted tetszést nem nyer
hetünk. az örök életet, a' te Fiad', és a' mi Urunk' anyjának esede
zése által elnyerjük. Ugyanazon mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

Leczke. (Sirákfia' könyv. 24, 11-13.; 15-20.)

Mindenekben nyugodalmat keresék magamnak j de csak az

Urnak örökségében maradok állandóan. Akkor parancsola, és

monda nekem a' mindenség' teremtője, ki engem is teremtett; ki

az én sátoromban lakék; és igy szóla hozzám: Jákobban lakozzál,

és Izrael legyen örökséged, 's verj gyökeret az én választottaim

JIÖZt. És igy állandó lakást nyeték Sionban; nem különben nyug

vó helyet a' szent városban, és uralkodást Jerusálemben. Gyöke

ret vertem egy jeles népben, melly Istenem' öröksége ; és a'

szentek' gyülekezetében vagyon lakasom. lUagasra növekedém,

mint a' libanoni czedrus, és mint a' cziprusfa Sion' hegyén; ma

gasra emelkedém, mint a' kádesi pálma, 's mint a' jerikói rózsa

bokor ; mint a' szép olajfa a' mezőkön , '5 a' terebélyes platánfa

a' viz' mentéhen, az utczákon. Akkép illatosom, mint a' fahéj, és

jószagu balzsam; kellemesen iIlatozom, mint a' legjobb mirha.

M a g y a r á z a t. E' leczke' elején, az isteni bölcseség, min
den teremtmények fölötti határtalan uraságát fejezi ki; és mint akart
ö minden népek közé jutni: de hogy tulajdoaképenl lakot csak a'
választott népben talált, az ísténi kinyilatkoatatas által. Az Izrael'
népének adott bölcseség, teremtett bölcseségnek neveztetik; és
minthogy ebben föleg 8' boldogságos Szüz részesült, ki az áta-Iá
nos hagyomány szerint minden angyalí ," 's emberi lelkek közt 8'

legtöbb, és legnagyobb kegyelmekkel vala felruházva: azért
könnyü belátni, miért elvestatja u egyház mai napon e' leczkét.
E' bölcseségnek Mózes némileg hajlékot adoLt, és lakást rendelt,
mikor az Isteni-diszteletet annak rendelményei szerint elintéste.
'S ekképen nyert a' Sion' hegyén maradás!; és me~gyökerez vén
a' szent nép hözt 1 Libanon' caedrusaként növekedell ; azaz: ki-
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nyilatkoztatásait ssáz adröl-szásadra mindig világosabban, és kö
rülményesebben fejté ki (mivel e' fa az ő nagy volta-, magassaga-,
és tartósságánál fogva, a' kinyilatkoztatolt isleni religio' dicső nö
vekedése- és lartólJságának képéül használtatik); és illatozott,
mint a' fahéj, és jószagu balzsam: vagyis a' legkedveltebb eré
nyek' forrásává lett A' bölcseségnek e' közelebbi leirásából ki
tűnik ,milly jól alkalmaztatja az egyház e' leczkét n' boldogs.
szüz Máriára: mivel ö benne is akkép növekedett a' bölcseség,
mint a' czedrusfa; 's nem volt-e ö minden erények' jó illatával
diszesitett rózsa oz Isten' kertében? Oh vajha miis igy növeked
nénk a' bölcseségben, és Isten előtt Krisztus' jóságos illata len
nénk I (II. Kor. 2, 15.)

F o h á s z. Vonj minket magadhoz oh l\Iária! hogy esede
zésed állal irgalmat nyerjünk; '~ a' te védelmed' szárnyai alatt
lakván, az örök életre méllókká legyünk, és abban részesül
hessünk.

Evangeliem. (Sz. Lukács' 10, 38-42.)

Az időben bement' Jézus egy faluba [Bethaniába }:
hol öt egy Mártha nevü asszony, házába fogadta. ~S en
nek Mária nevezetü öcscse vala; ki is az Ur' lábainál ül
vén, hallgatta beszédét Mártha pedig a' szolgálat rniatt
többfelé el lévén foglalva, megálla, és monda : Uram! nem
gondolsz-e vele ~ hogy öcsém egyedül hágy engem szol
gálni? Mondd tehát neki, hogy segitsen nékem. Feleh-én
pedig az Ur, monda neki: ~Iárlha~ Mártha! te szorgalmatos
vagy, és sok körül töröd öl. Azonban egyre vagyon szük
ség. Mária legjobb részt választott , melly el nem vétetik
töle.

Miért oloastatja ma ell ecanqeliomot az egyház?

Mivel ez Máriára, az Istennek anyjára leginkább alkalmaz
ható; Ö ugyanis Márthánál sokkal mélt6bban és szeretetteljesebben
fogadla be, nevelte, és szolgálta az Istennek fiát; valamint az Is
ten' igéjét is sokkal buzgóhban és nagyobb figyelemmel hallgatta,
őrizte meg ssívében, és igyekezett azt teJjesiteo-~ mintMál'ia Mag
dolna. És igy mindkeltöt illetőleg o' legjobb réset is választá;
mivel ö mindkettőt a' legtökéletesebben teljesitelle , 's ez által a'
legnagyobb jutalomra lőn méltóvá: melly mai napon meg is ada
tott neki, és mellyet senki sem fog elvenni tőle.
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Mit tanu/hatunk mi c' két testcértol ?

1) Hogy mi is, mint Mártha, kiben a' munkas, és levékeny
élet példáztatik, legyünk szorgalmasak 8' mi élehoódunk- és hi
vatásunkhan ; de a' mellett soha se feledjünk jó cselekedeteket
gyakorolni, mindentaz Isten' szerétetéért tenni, ő neki mindenben
tetszeni iparkodni, és Krisztusnak, miután neki testileg nem szol
gálhalunk, legalább a' szegényekben szolgálni; mivel ő mindent,
8' mit embertársaink' legkisebbikével teszünk, akkép tekint, és
jutalmaz, mínt ha vele magával tettük volna. 2) Hogy mi is,
)Iária )Iagdolnáboz hasonlóan, ki az elmélkedő élelet ábrázolja,
legyünk buzgók az imádságban, az Isten' igéjének hallgatásában,
az a' fölölt és az isleni tökélelességek fölötti elmélkedésekben, és
minmagunk' vizsgélásában : hogy ez által mindig tökéletesebbek
ké, 's az örök boldogságra méltóbbakká váljunk. Ezen elmélkedő

életet nevezi Krisztus a' jobb résznek; ámbátor ezzel a' tevé
keny, munkás életet épen nem rosszalja. Mi minda' két félét igen
jól egyesilheljük; csak a' jobb részre legyünk mindig a' legfőbb
tekintettel.

Miért (eddi meg Jézus Illát"thát?

Ez nem az ö mnnkássáza , és tevékenysége miatt történi.
mellyet a' körülöttel fáradozásban kifejteIt , banem azon benső

nyuglalansága, és szörakozottsaga mialt , mellyel dolgozol!; és
mivel a' szükségesekkel be nem érte: hogy igy az ő isteni sza
vát is hallgalbalta volna.

JIi az az egy szükséges?

MindenekeJölt, és mindenben az Isten' dicsőségének, és lel
künk' üdvének keresése. Ki ez eg)' szükségesről kellőleg gon
doskodik, az többi kötelességeit is hiven leljesiti; az ollyan mun
kas, és tevékeny: de az J munkássága nem nyugtalan és szóra
kozott, hanem csendes, és békés (mivel ö gondolalával dolog
közben is az Istenen függ), ugy szinte nem is rendetlen, sem
tulzö, hanem mérsékelt ; és kikerül minden haszontalanságot.

, Buzdulat. Vajha ez egy szükségesről eddig is jobban
gondoskodlam volna! Szerencséllen órák, mellyeket eddig a' vi
lágra, hiuságra, gyönyör-élvezetekre pazaroltam ! Ah! hova lette
tek? Mi marad nekem belőletek az örökkévalóságban, mint merö
bánai. és kélségbeesés ? Vajha visszaidézhetném hasztalanul töl
tölt élelem' idejét! De minthogy ez lehellen , azért kérlek téged
jóságos Isten! add kegyelmedet, hogy ezcnlul élelemet egészen
8' le szolgálalodban töltsem , és egyedül lelkem' üdvén munkál
kodjnm!
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Sz. Bernárd' könyörgése Máriához.

Oh áldott Szüz! kinek mennybe fölvételekor a' mennyei ud
var' fejedelmei, elragadtatva ez uj csuda által, álmélkodva kiál
tának föl: "Ki ez, a' ki a' pusztából fölszáll, öröm-élvekkel kö
rülfolyva ?" 's dicsérő-, és öröménekeket zengtek : mutasd meg
irántunk való szeretetedet az által, hogy eszközöld ki Istentől n'
világnak is azon kegyelmet, a' mellyet te nála találtál. Kérj bocsá
nalot a' bünösöknek; gyógyszert, és fölgyógyulást a' betegeknek;
erőt a' kíslelküeknek ; vigasztalást a' szomorualmak; segitséget
a' veszélyben levőknek; és megváltást minden gyermekeidnek!
Áraszsza el közbenjáró esedezésed által ez ünnepen, az öröm
nek eme' napján, az ö kegyelmének ajándékaival mindazokat, a'
kik nevedet ajtatosan segítségül hivják , a' le Fiad, a' mi Urunk,
Jézus Krisztus, n' kinek neve áldott Isten örökön örökké. Amen.

OKTATÁS SZ. ISTVÁN KIRÁLY' NAPJÁRA.

A u g u s t u s' (Kisasszony' hava) 20-kán.

Azon időben, mikor még a' pogány magyarok, duló fegy
vereikkel egész Europát rettegésben tartolták , Kriszlus urunk'
ssül. után 972-dik esztendőtől fogva, Geiza vezér uralkodott; ki
szelid tenséssetü lévén, irtózott népének vérengző hadjárataitö l,
's vele inkább a' polgárisult élet' j avait igyekezett megkedvel
tetni, még pedig fölöttébb bölcsen, az isteni kegyelem állal tőle
megismert keresztény hit' befolyásával. lUidőn ez üdvös szándé
kának kivitelében legjobban Iáradoznék , angyal jelent meg neki
álmában, mint az ajtatos hagyomány tartja; ki őt bizonyossá telle,
hogya' mit ő véghez nem vihet, megteendi azt születendő fia. U
gyanekkor megjelent nejének sz. István első vértanu, ki tudtára
adá, hogy fiat fog szülni ; 's őt Istvánnak nevezendi. A' megigért
gyermek megszületelt Eszlergomban, és sz. Adalbert prágai püs
pöktől megkereszteltetett: ki az üdvözilő hitnek számos ország
nagyokat megnyervén, a' fejedelmi fiu' nevelésére is, valamig élt,
a' legáldásosabb befolyást gyakorolta. Sz. István még atyja' él
tében, n' nép' vezérletéhen társ, 997-tőJ fogva pedig uralkodó
fejedelem lévén, a' legnagyobb buzgósággal törekedett, az egész
magyar nemzetet a' keresztény hitre téritni : uielly ígyehezetébcn
hathatós segitője volt II. Henrik romai császár is, a' kinek nővérét
sz. István feleségül birta, A' pogánysághoz raguszkodők ugyan el
lene szegültek, és líupa, sümegi herczeg' vezérlele alatt, Istvan
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ellen hatalmas sereget is villek: de sz. István, azon esetre, ha
győz, a' Kupától elveendő javak' tized részét Istennek tiszteletére
fölajánlván, megütközött eJIenével, és azt legyőzte. Ezután min
den erejét az igaz hit és egyház' megerősitésére forditá: több
kolostorokat, apátságokat , és püspökségeket, az esztergomi ér
sekséggel együtt alapitván, követet küldött Romába, intézményei
nek megerősíttetése, 's a' királyi esim' kinyerése végett. A' szent
séges atya nem csak ezen kérésére hajolt, hanem koronát is küldött
neki, apostoli czimmel, és a' kettős kereszt' elővitetésének jogával.
Sz. Istvánnak egész élete, az Istentől rá bizolt népnek boldogitá
sában folyt le. Az adakozás Iövonas jellemében. Konstantinápoly
ban, Romában, és Jerusálemben alapítvényokat telt, az ide zarlÍn
dokoló jövevények' számára, olly bökezüséggel , minőt más ki
rályokról nem olvashatni. A' sz. király éjszakának idején sokszor
a' kórházakban, ismeretlennek átöltözve, a' szegény betegek' lá~
bait is megmosta; és nekik alamizsnát nyujtani, legfőbb örömének
tartá: jóllehet illy alkalmakkor némelly halatlanoktöl sérelmeket
is kellett szenvednie; mellyeket azonban ö Istenért legnagyobb
békével türt el. Leghőbb óhajtasa volt, népét a' keresztény hitben
megszilárditani ; 's e' tekintetben Isten után, szentséggel tündöklő

fiában, Imre herczegben helyezte reményét. De az isteni bölcse
ségnek vizsgálhatatlan utjai nem ugyanazok, mellyeket a' halan
dók' véges értelme legczélirányosabbaknak hisz: sz. Istvánt Isten
a' legsulyosobb próba alá veleUe, és Imre herezeget ifjuságának
virágában magához vette. Sz. István hősies hitszilárdsággal nyu
godott meg az Istennek akaratján. 's a' legpéldásabb önátengedés
sel viselte fájdalmát 'S minthogy ez épen Nagy-Boldog-Asszony'
napján érte, az ezen napon készitett végrendeletében, orszá
gát a' boldogs, Ssüznek ajánlá föl: meghagyván nemzetének,
hogya' boldogságos Szüzet , mint Nagy-Asszonyát és király
néját különösen tisztelje. Az isteni végzés ugy hozta magával,
hogy ö maga is Nagy-Boldog-Asszony' napján mulnék ki a' vi
Jágb61. A' nagy és szent király, kinek .Magyarország sok s7áza
dokig tartó alkotmányt , törvényeket, polgári jóllétet ,és a' mi
mindezeknél (öbb kincs, kereszténységét köszöni, az örök dicsö
ség' országába 1038-dik esztendőben költözött állal; 's hideg
tetemei az önnlapilolla székesfejérvári roppant föcgyház' sirbolt
jába takarittattak. Midőn 45 esztendő mulva, VII. Gergely pá
pától a' szentek közé eoroltatou , testét sz. László király rendki
vüli fénynyel emeIteté föl; 's ugyanekkor a' sz. királynak jobb
keze, Isten' nevében nyujtolt Számtalan alamizsnáinak jutalmául,
sértetlen állapol ban tnlaltatott: 's a ~ mngyarok által mai naII is
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akkép tiszteltetik, mint a' jötetteket és szent élelel nem csak az
örökkévalóságban, hanem sokszor máI" e' földön is dicsőséggel
koronázó isteni jóság' emléke, 's 8' sz. István' esedezései által,
annyi temérdek viszoJtiagságok közt is megtartott országunk' jóllé
tének záloga.

Pestetik sz. Istvan királyi palástban és koronával, kezében királyi
pálczát tartván i vagy pedig a' Bold. Szüa' oltára elölt térdelve, '8 az Is
ten' anyjának 3' koronát, 's vele országát fölajánlva.

A' m i S e li e z d e t következő: ~,Az igaz, mint a' pálma, vi
rágzik; és mint a' Libanon' csedrusa , fog nevekedni: az Isten'
házában ültetve, Istenünk' házának tornáczában." (Zsolt. 91.)
,.Ne tűrhetetlenkedjéla' gonoszok ellen; ne is irigykedjél a' ha
misságot tevökre. 4ó (Zsolt. 36.) Dicsőség az Alyának, 'slb.

Az egyház' könyörgése.

Engedd kérünk, a' te egyházadnak mindenható Isten l hogy
szent István hitvallödban, ki e' földön uralkodván, annak terjesz
tője vala, mennyekben dicső védelmezőjét birni legyen méltö.
A' mi urunk Jézus Kriszlus által, 'stb.

Lcczke. (Sirákfia' könyv. 3J, S-H.)

Boldog a' férfi, ki szenny nélkül találtatott ; 's ki az arany

után nem ment, sem a' pénz- és kincsekben bizodalmát nem hely

beatette. Iíi ez? és dicsérni fogjuk ölel: mert csudálatra méltó

dolgokat miveit éltében. A' ki ebben (a' gazdagság' kisértetei
által) megpróbáltatoll, és tökéletesnek találta'oU, annak örök lJi
csősege fog lenni: a' kinek volt alkalma véteni, és nem vétett;

rosszat cselekedni, és nem telt. Ugyanazért javai bátorságba he

Iyezvék az Urban; 's adakozásait a' szenteknek egész gyüleke

zete fogja hirdetni.

~I o g y a r á z 8 t. Az Istennek Szentlelke, mint valameily
nag')' veszedelemben forgott, és abból csudálatosan megszabadu It
embert, boldognak mondja az ollyant , ld az Istentől nyert földi
javakkal vissza nem élt önvesztére, 's az Istennek, akár fösvény
ség és irgalmatlanság, akár pazarlés és élvezetvágy, kevélység,
vagy torkosság, henyeség és fajtalan élet, vagy más, a' jóllétböl
könnyen eredni szekott hünök általi megbánlá5ál'a. Az pedig, a'
mit az ur Jézus sz. lHálénál (19, 23,) mond, épen félelembe ejtő:



80S

"Bizony mondom nektek, nehéz a' gazdagnak bemenni a' meny
nyek' országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a' tevének a'
tü' fokán átmenni, hogysem a' gazdagnak bejulni a' mennyek' or
szágába." Tehát olly ritka, a' gazdagságot jól, és istenes esélokra
használó ember a' földön! És mégis ezerek, és milliók, egyedül
ez után sovárognak; ez mindnyájoknak egyedüli vágya: sok
pénzzel birni, és meggazdagodni! Igen, mert ők csak a' kényel
mes életet nézik, melJyre a' pénz által szert teheinek ; de nem
gondolnak azon folytonos veszedelemre, mellyben lelkök' üdvös-

,sége forog, sem a' számnélküli kisértetekre , mellyekbe őket a'
könnyü élet, a' heverés, vagy a' tesli élvezetek utáni vágy és al
kalom ejtik. Azt mondja sz. Pál, hogy: "a' kik meggazdagodni
akarnak, klsértetbe, 's az ördög' tőrébe, és sok haszontalan, sőt
ártalmas kivánságokba esnek, mellyek az embereket halálos ve
szedelembe merilik." (I. Timoth. 6,9.) ,Mert mindengonoszságnak
gyökere a' pénz' szeretete : mellyet némellyek megkivánván, el
tévelyedtek a' hittől, és sok fájdalmas gondokkal szegezék magu
kat állal.' (U. o. 10. v.) Mit sz. Dávid öntapasztalása után is
megismervén, igy imádkozott alázatosságában: "Jó nekem, hogy
megaláztál engem; mert igy tanulom meg rendeleteidet." (Zsolt.
118, 71.) Vajha szintezt gondolná minden szegény, és ügyefo
gyott, alacsony sorsu ember: ,Jó nekem, és üdvös, hogy szegény
sorsuvé tettél engem ur Islen! Mert bizonyosan ez állapotban
számtalan olly bünre vezető kisértetek- és alkalmalosságoktól ment
élelet élek, minők a' földi gazdagság mellett, az Isten, és örök
életröli megfeledkezésre viendetlek.' Ugyanazért annál nagyobb
az érdem, azon ritka, jeles, és szent egyénekre nézve, kik
ezen kisérteteknek, mint sz. István király is, ellentállva, a' földi
gazdagságot egyedül a' jó cselekedetekre, az irgalmasság' müveí
nek gyakorlására, nem pedig saját mulandó örömélvezeteikre for
ditak ! Boldog az illyen, a' Szentlélek' szózata szerint, a' ki jám bor
és szennynélküli életet élvén Isten elött, a' bünnek még árnyé
kát is akkép kerüli, mini a' mérges kigyó I ; a' kinek szive, 's gon
dolata nem a' veszendő földi gazdagságon, 8' kincseken és pénzen
függ; 's a' ki reményét nem a' rakásra gyüjtöU aranyban helye
zi, olly sok lelkek' bálványa- 's csábitójában ! Az illyen, a' leg
veszedelmesebb kisértetet legyőzve, nagyobb csudát mivel, minI
ba az elemeken uralkodnék; 's a' ki ezt ilielőleg o' próbál kiállja,
mini sz. István király, az tükéletes , és örök dicsőségre méltó.
Átnlában pedig boldog minden, ki a' vétekre csábitó alkalmat
megvetve. az Istent meg nem bánja: 's ki a' véteknek, bármilly
könnyünek, és büntetetlenül elkü\'elbelőnek lá·sék is az. és bár-
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milly nagy mértékben ingereltetik is rá, helyt nem ád. És a' milly
nehéz, az illy kisértetnek ellentállni, szintolly természetes köteles
ség, vigyázni, nehogy az illyalkalmakba készakarva bonyolód
junk ; hanem azokat szorgalmasan kikerüljük. Boldog végtére
minden, ki a' szegényeket tehetsége szerint segiteni törekszik,
és követi a' jámbor Tobiásnak amaz intését: "Ha nagy értéked
lesz, bőségesen osztogass segedelmét ; ha pedig kevés leend, ke
veset is örömest igyekezzél adni." (4, 9.) ,,~Iert ez állal Ragy
jutalmat gyüjtesz a' szükség' napjára. Mivel az alamizsna minden
hüntől, és a' halállól megszabadil; és nem engedi a' lelket a' se
tétség' helyére menni." (U. o. 10. 11.) '8 ezt jelentik az irásnak
azon szavai, hogy az adakozónak "javai bátorságba belyezvék az
Urban." A' szegények' személyében magának Krisztus Jézusnak
adott javak, bizonyosan a' legjobb és biztosabb helyre tétetnek ka
matra; hol azokat sem a' tolvajok el nem lopják, sem a' moly és
rozsda meg nem emésztik, hanem ezerszeres jövedelmet gyümöl
csöznek az örök életre: sót már e?földön is minden jók' dicséretét,
és a' megvigasztalt szegények' hálaadását érdemlik. Élj tehát oh
keresztény I szeplötelenül e' földön; ne szeresd az aranyat, kerüld
a' vétkes alkalmakat, légy irgalmas a' szegények iránt: és boldog
fogsz lenni már e' földön is, és méginkább l1z örökléthen.

Evangellom. (Sz. Lukács' 19, 12-27.)

Az időben mondá Jézus az ö tanitványainak a' kö
vetkezű példabeszédet: Egy főnemes ember messze tar
tományba utazott, hogy magának országot venne át, 's
azután megtérne. Előhíván pedig az ö tiz szolgáit, tiz girát
uszta ki köztük, illy meghagyással: kereskedjetek ezzel,
mig visszatérek. Országának lakosai pedig gyülölék ötet;
és azért követséget is küldének utána, olly izenettel: nem
akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. Lőn pedig, hogy az
országot elfoglalta; 's visszatérvén, parancsolá előhivatni

azon szolgákat, a' kiknek pénzt ada által; hogy megtudná :
kiki mennyi nyereséget szerzett. Elöálla pedig az elsö,
mondván : Uram! u' tc giráddal tiz girát nyertem. És
monda neki: Üriilj hiv szolgüm! mivel hogya' kevésben hiv
voltul. ezután tiz vüroson lesz hatalmad. A' másik is clö
jüve . mondvün : Uram ! al Ic giráddal üt:girát nyertem.

5'2
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Ennek is monda: Te pedig öt városra fogsz gondot vi
selni. Egy másik is előálla, mondván: Uram! imhol a' te
girád, melly nálam vala, betakarva keszkenömbe. Mert fél
tem töled: tudván, hogy kemény ember vagy; ki azt is
föl akarod venni, a' mit le nem tettél, és azt is le akarod'
aratni, a' mit nem vetettél. Felele neki: tulajdon szájad
ból itéllek meg gonosz szolga! Tudtad, hogy kemény em
ber vagyok, a' ki azt is föl akarom venni, a' mit le nem
tettem, és azt is learatni, a' mit nem vetettem: miért nem
adtad tehát az én pénzemet a' pénzváltó-asztalra, hogy
most visszatérvén, uzsorával lehetett volna azt visszaki
vánnom ? És az ott állóknak mondá: Vegyétek el tőle a'
girát, és adjátok annak, a' kinek tiz girája van. És mon
dának 'neki: Uram! már van tlz girája. Mondom pedig
nektek: hogy mindennek, a' kinek van, adatik, és hővel

kedik; aitól pedig, a' kinek nincsen, a' mije van, az is el
vétetik töle.

M a g y a r á z a t. E' példabeszéd lényegben megtörtént egy
zsidó fejedelemmel, a' ld Hornába utazott, hogy a' cséssártöl mél
tóságában megerősittessék ; a' zsidók pedig ki akará k vinni, hogy
más neveztessék ki fejedelemnek : de tervök nem sikerült. Kér
dés most: Ki értetik a' főnemes alaIt, lelki értelemben? A' sz.
atyák' egyezö magyarázata szerint Jézus Krisztus: a' ki mind is
teni, mind emberi természete szerint, igen nemes, sőt fölséges
személy volt; mert emberi természeténél fogva is, a' dicsőséges
Dávid király' véréből származott. És ő messze tartományba uta
zott, hogy magának az országot átvenné. Ö az egekből e' világra
jölt: hogy ilt az Istennek országá I, a' hün és ör~ög' halalma alól
kiszabadilott emberi-nemzetségben helyreállitsa. O minekünk, mint
az ő hiv szolgáinak, az ő kínszenvedése, halála és föllámadása ál
tal a' mennyek' országát megszerezvén, ismét eljövend a' világra,
bogy Ádám' ssamkivetett fiait hajdani örökségökbe bevezesse.
lUi mindnyájan az ö szolgái vagyunk, és az ö lője nyert girállkal
fl' végre ajándélwztatlunk meg, bogy azokat az ö országúnnk
terjesztésére fölhasználjuk. Valamint a' teremtés, ugya' negvál
tás' jótéteményei állal, törvényes szolgái, 's birtoka lettünk n'
Jézus Kriszlusnak. Ama' girák pedig, mindazon testi 's lelki aján
dékok , n.ellyekkel minket az Isten, minden legkisebb érdemünk
nélkü " megllindéliozoll: lelkünket ugyan értelemmel, okossag-«
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gal, bölcseség- és tudománynyal; testünket pedig öt érzékkel, és
különféle erökkel ruházván föl: hogy velök az életben istenesen,
és az ö rendelete szerint kereskedjünk. Mert számot kell egyszer
adnunk, hogy azokat miképen használtuk I Hogy ,az ö országáuak
lakosai gyülölék ölet,' az szinte Krisztusról értendö; ki önmaga
mondja sz. Jánosnál (15, 18.), '8 vigasztalja vele tanilványit, mi
szerint ne csudálják, ha öket gyülölendi a' világ, mert az náloknál
elöbb már gyülölé ötet; nevezetesen a' zsidó nép, melly Pilátustól
halálát kieröszakolla. Holta, 's mennybe-menetele után pedig a' po
gányok, a' tanitásától elpártolt eretnekek, és Istentől elszakadt
keresztények, gonosz erkölcseikkel mondanak ellene : '801lajtják,
bár az ö törvényét soha se hallották volna; 's vajha soha se jönne
el ismét, megítélni öket! Ezek azok, a' kik Krisztust nem akarják
maguk fölött uralkodóul.

Kik azon szolgák, a' kikr/ek kereskedésre pén::.t adott ama' fu Ur?

l\Iinden ember; legyen az pogány, vagy keresztény: mert
mindnyájan birtoka, és szolgái vagyunk a' mennyei Urnak, a' ki
által lettünk, és megváltaUunk az örök haláltól; 's a' ki előtt meg
kell jelennünk, hogy ajándékainak iniképeni használatáról számot
adjunk. A' pogányok ugyan csak a' természeti jótéteményekröl,
de mi a' természetfölöUiekröl is számot fogunk adni: mart a' ki
nek több adatolt, attól több is fog visszakéretni.

JIi okból adatik a' tiz girát nyerőnek tiz város, és öt 0.21 ötöt 71ye
ron ek ?

E' megkülönböztetéssel csak igazságos voltát akarja velünk
a' mennyei biró megismertetni; hogy tudnillik mindenki a' szerint
fogja munkája' jutalmát elvenni, a' mint több, vagy kevesebb jót
tett.

.Hi okból itélte el a' girán semmit sem nyeró, 's /Jzt fJisszaadó
ssolqát ?

Hivalkodásáért, minthogy semmit sem munkálkodott, 'sugynn
azért tehetségével mil sem is használt. Mi is 8Z Istennek sokféle ado
mányait haszontalanul elpazarolván , mint valamelly henye szol
gák, a' szolgálat' diját élvezzük, a' nélkül, hogya' munkával járó
bérért legkevesebbet is tennénk, mi az Istennek, a' mi Urunknak
kedves! Mennyivel inkább leszünk pedig méltók a' büntelésre,
ha a' tőle vett javakat még e I i e n e is forditjuk ; 's nem csak jót
nem teszünk, de még- gonoszat is mivelünk?

íJIiért adatá az, Ur a' hivalkodó szolqo' giráját a' sz,orgalmafosnak?

A' saentirüs-mngynrüzók ebbül azt hozzák ki, hogy valamin!
az erkölcsi vilagban a' hivalkodó ember nem csak kizáralil\ az ö-
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rök élethől , hanem még azonfölül sulyos büntetéssel is illettetik:
ugy az erényességet gyakorló, istenes ember, érdemén fölül is
meg fog jutalmaztatoi. Az ég' jutalma nemcsak igazságos, hanem
tulbövelkedő is.

B u z d u lat. Ur Isten ~ a' kinek szolgálni uraság, engedel
meskedni hatalom: igazgasd kegyelmesen a' te szolgáid' ssiveit,
hogya' tőled vett ajándékokkala' te szent tetszésedszerint élvén,
mindenekben szent akaratodat teljesítsük, 's a' ránk bizott girák
kal lelkünknek dusan kamatozó nyereséget szerezzünk. Adj o'
föld' hatalmasainak igaz keresztényi alásatossagot, hogy hatalmuk'
érzetében is, nevedet félni 's imádni tanulják. Adj az egyházi elől-o
járólmak gondos figyelmet, és éberséget, hogya' rájok bizott
nyájadat istenesen vezérelj ék ; adj a' tölök függő népnek aláza
tos engedelmességet, hogy egyházadban kiki hasznosan foglal
kozván, szorgalmának kivánt jutalmát, a' te szent Fölségedlől
megnyerhesse. Ne legyen csak egy hivalkodó szolga is köztünk,
a' ki kegyelmed' megbecsülhetetlen ajándékát a' lomhaság' taka
rójáha rejtse : hanem gyujtsd föl mindnyájunkban az igaz buzgó
ság' tüzét, hogy kiki félelem- és rettegéssel munkálja üdvét.
Amen.

OKTATÁS SZ. JOAKHIM' ÜNNEPÉRE.

(Nagy-Boldog-Asszony' napja utániVasárnapon.)

Joakhim, ki az evangeliomban Helinek is neveztetik, ~Iáriá
nak boldog atyja, Dávid' királyi nemzetségéből származott; és
áhitatos szülői által, gyer.ttekségétől fogva isteni félelemben és
jámborságban növeltelvéo föl, az Isten' parancsolatainak pontos
teljesitése által, az erényesség' magas fokára hágott. Midőn már
elérle volna férfikorát , egy erényes és Uszta életü ssüset válasz-

. ta magánaknőül: Annát, kivel, mínt életirasahan mondatik, szent,
de hosszas ideig magtalan házasságban élt. Az Isten tudaillik pró
bakőre teszi azokat, a' kiket kedvel. Joakhim türelemmel, és
magátIstennek akaratára hizván, állá ki e' próbáltatást; ama' re
ménydus hittel vigasztalva magát, hogy elég hatalmas és kegyes
az Isten, neki végső öregségében is, ha az üdvére leend, utódot
adni. Nem is csalta meg öt reméuye , mellyet folytonos imád
ság-~ szegények iránti bőségos adukozás-, és más jó cselekedetekkel
táplált; mert végsö öregségében atyja lelt ama' boldog gyermek
nek, kinek születése üdvünk' kezdetévé lőn. EzenIul egyellen
gondja volt, emez áldott szülötljét minden gonosztól megőrizni,
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's ez által Isten ir.inli háladatosságét tanusitni. Sőt hogya' hála
datosság' legtökéletesebb áldozatát rnutassa be Istennek, e' drága
kincset egészen neki ajándékozta; 's Anna nejével együU, a' je
rosálemi teinplomban,a' még gyöngéd koru Máriát fölajánloUa:
ezután nem sokára lelkét Teremtője' kezébe adván vissza. Vajha
a' keresztény ssülők megtanulnák Mária' ssülöítöl, gyermekeiket
nem a' világnak, hanem egyedül Istennek nevelni; kitől azokat
veUék , 's ki azokat tőlök egykor vissza is fogja kérni I Vajbá
minden szülök arról gondoskodnának, hogy gyermekeiket nem
annyira pénz- és javakban, mint istenességben, becsületesség- és
erényekben tegyék gazdagokká: hogy legyenek minden büntöl
mentek, 's ne a' mulandó javak és élvezetek után vágyódjanak ren
detlenül, hanem inkább mindenekelőtt a' mennyek' országát tart
sák szem előtt. Ah milly boldogokká tennék ez által mind magu
kat, mind pedig gyermekeiket I

A' képeken ss. Joakbim szüz Máriát, mint gyermeket karjain hor
dozza; oldalánál pedig áldozatra szánt galambok vannak egy kosárban.

A' m i s e k e z d e t ben az egyház Joakhimnak szegények
iránti bökezüségét hirdeti; a' 111-dik ssoltárhél énekelvén:·
"Bőven szórt, és adakozott a' szegényeknek; kegyességének em
léke megmarad örökké: hatalma föl fog magasztaltatni dícsőség

ben. Boldog a' férfi, ki az Istent féli; parancsolataiban fölöttébb
nagy gyönyörüséget lel." Dicsőség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könlörgés('.

Ur Isten! a' ki minden szentek közül sz. Joakhimot választád
a' te Fiad' szülőjének atyjává; add kegyesen, hogy az ő ünnepét
tisztelettel ülvén meg, szószólásának gyümölcseiben is örven-o
deshessünk. Ugyanazon mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

A' lecske ugyanaz, melly sz. István király' n(Jpján. Az. efJ(JlIge[io-··
mol pedig lásd a' Bold. Szüz' fogantatásának 6nnepén, 684. I.

. .F O h ás z. Örvendj sz. Joakhim I mert Mária a' te leányod,
és anyja annak, a' ki üdvössége az egész világnak. Oh te 5ze-;'
rencsés, te boldog házas-pár, Joakhim és Anna! A' ti magzatotok, i.

a' ~gtisztébb saüz, minden adományok' gyöngye, Jézus Kri5~tu9' .
anyja, tiszlaságotok és szentségetek' élő bizonysága; mert gyü
mölcseirőlismerjük meg a' fát. A' ti életetek az lsten' akaratja szerint
volt rendezve. Nyerjétek meg nekem is a' ti szószólásotok által
ason kegyelmet, hogy neki mindenkor tiszta szivet áldozzak,
szentséges szemei előtt ssennytelenül járjak, és mint jó fa, az ö
rök élet' gyümölcseit teremjem.
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OKTATÁS SZ. BERTALAN APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

Augustus' 24-kén.

Bertalan, ki galileai Kánában születetl , azonegy személy
ama' Nathánaellel, a' kit Fülöp épen ugy, mint András Péter test
vérét. (JáD. 1, 45.) Krisztushoz vezeté, mídőn általa megbivalott
az apostolságre. Az evangelisták azon apostolokat, a' kik együtt
jövének Krisztushoz, közönségesen együtt is nevezik. Már pedig
a' három elsö evangelista (Mát. 10, 3. Márk. 3, 18. Luk. 6, 14.),
mindé!!' egyszerre szól Fülöp- és Bertalanról; János pedig (1,45.;
21, 2.) mindenkor Fülöp- és Nathánaelröl : a' honnan megtetssík,
hogy Bertalan és Nathánael azonegy személy. Midön Fülöp Na
thánoelt, avagy Bertalant Krisztushoz vezette, az Ur fölkiálta : ,Ime
egy igaz izraelita; kinek szájában álnokság nem találtatik;' mire
Natbánael bizonyságot tön Krisztus' Istensége felől, mondván:
,M~ler! te vagy az Isten' fia; te vagy Izrael' királya' (a' l\lessiás).
Ez időtől fogva nem lávozván Bertalan isteni tanitójanak oldala
mellől , hallá és lálá mindazon nagy telteket , 8' melJyeket az Ur
véghez vitt, Jelen volt ö Krisztus' kinszenvedése-, halála-, fellá
madasa-, és mennybe-menetelénél; Pünkösd' napján a' többi apos
tolokkal együtt velle a' SzenIlelket; azután pedig elment, hirdetni
az Isten' igéjél az egész világon. Eusebius szerint, tanitott Per
siában, Arábiában, sőt Indiában is; hol Pantaenus még a' harma
dik század' elején, vagyis mintegy száz esztendő mulva Bertalan'
halála után, a' kereszténység' nyomaira talalt. Késöbb Frigiába
jövén, aranyszáju sz. János szerint Likaoniában is hirdelle 8Z

evangeliomot; végre pedig Nagy-Qrményországban (hol a' ki
rály' leányát csudalevőleg meggyógyitván, ez által a' királyt csa
ládjával együtt, és tizenkét várost megtéritett), a' király' testvéré
től, Asztiagestöl, a' bálványozó papok' unszolására, a' legborzasz
tóbb kinbalállal végeztetett ki: mert némellyek szerint megfessit
tetett, mások szerint pedig elevenen megnyuzatván, végre lefe
jeztetelt. (Azért a' képeken sz. Bertalan kést tart kezében, höre
pedig karjáról Iügg.) Teste többszöri átbelyezés után egy helyről
másikra, végre 983-ban Romába viteJelt; hol maigian is a' Ber
talan-templomban tiszteltetik. Ennyit tetl Bertalan, bogy az Isten'
országát eröszakkal elnyerhesse: és te mil teszesz oh keresztény?

A' mi 9 e k e z d e t ugyanaz, melly, sz. Ar.drás' ünnepén.
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Az egyház' könyih·gése.

Örök mindenható lsten! ki mal nap minekünk sz. Bertalan
apostoltünnepe által tiszteletteljes, és szent örömet engedsz él
veznünk; add meg, kérünk, a' te egyházadnak, hogy azt szeres
-se, mit ö hitt, és azt hirdesse, mit ö tanitott. A' mi Urunk Jézus
Krisztus által, 'stb.

Leczke. (SZl. Pálnak Korinthus. irt I. level. 12,27-31.)

Atyámfiai! Ti a' Krisztus' teste vagytok , és annak tagjai
egymás közt. Némellyeket pedig az Isten a' maga egyházában,
először ugyan apostolokká, azután profétakka, harmadszor tani
tokká rendelt; tovább ollyanokat tett, a' kik csudákat munkáIja
nak, a' nyeri ajándékokhoz képest betegségeket gyógyitsanak, a'
szükülködők' fölsegéléséröl gondoskodjanak, előljárók legyenek,
idegen nyelveken szóljanak, beszédeket magyarázzanak. Valljon
mindnyájan aposlolok-e? mindnyájan profélák-e? mindnyájan
tanitók-e? vagy mindnyájan birnak-e csudalevö hatalommal?
Valljon mindenkinek vagyon-e gyógyítási ajándéka? vagy mind
nyájan szélnak-e különféle nyelveken? Valljon mindnyájan ér
tenek-e a' magyarázáshoz ? Buzgólkodjatok pedig a' hasznosabb
ajándékok' gyakorlásában.

Ma g y a r á z a t. lu az apostol arra tanit minket, hogya'
keresztények mind együttvéve Krisztus' testét képezik. Minde
gyikünk tagja valamelly részletes egyháznak; meHy ismét tagja
a' közönséges anyaszentegyháznak. Egyik sem az egész test;
hanem ennek csak tagja. Ugyanazért senki se is bizza el magát
mások fölölt; mert mindannyian szükségesek. Senki se tartsa ma
gát nagyobbnak, bizonyos állala birt malasztok miaU; mivel épen
~I' legkevésbbé jeles tagok, a' legnélkülözhetlenebbek az egésznek
fentartására. Senki se vágyódjék rendeltetéséhez nem tartozó
Ioglalatosságok után; valamint a' szem nem akarja teljesiteni a'
fül', sem a' fül a' szem' kötelességét: hanem mindenki tartsa ma
gát azon helyezelhez, melly neki az egészben, mint testben kijeleI
tetett ; 's ne annyira magának, mint.ínkább az egésznek éljen; azaz:
mindenki legyen a' maga helyezetével, avagy lisztével megeléged
ve; müködjék abban buzgó szeretettel, 's igyekezzék ez állal, te
hetsége szerint az egész egyház' javát elömozdílni. Ila tehát a~
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lsten téged földmivelöi állapotba helyezett, ne irigyeld a' nemes-,
vagy hivatalbelinek sorsát. Ha más ügyesebb náladnál, ba fénye
sebb hivatalt visel, 'stb., e' miaU ne zogolódjál; mert valamint
8Z emberi testben nem lehet minden tag szem: ugy az' egyház'
erkölcsi testében sem lehet mindenki magas tisztségü 's állásu.
Azon egy, a' mil mindnyájunknak tennünk kell, az, hogya' főbb
malasztok után, vagyis az állapotunkhoz mért nagyobb ssentség, és
Istennek tökéletesebb szeretele után törekedjünk; mert ezen az
uton kell a' királynak is csak ugy, valamint a' koldusnak, az
örök éleire julni.

Evangeliom. esz. Lukács' 6, 12-19.)

Az időben kiméne Jézus a' hegyre imádkozni, 's az
egész éjet Istenhez való imádságban tölté. 'S megvirrad
ván, elöhivá tanitványait, és választa közülök tizenkettőt,

a' kiket is apostoloknak neveze. Simont, kit Péternek ne
vezett, és Andrást, annak bátyját, Jakabot és Jánost, Fü
löpöt és Bertalant, Mátét, és Tamást, Jakabot, Alfeus' fiát,
és Simont , ki nevezteték buzgólkodónak , Judüst , Jakab'
atyjafiát, és az iskariótesi Judást, ki árulóvá lett. És le
menvén velök, megálla rnezös helyen, hol is egybegyül
ve vala tanítványainak serege, és fölötte sok nép egész
Judeából, Jerusalemből, Tirus- és Sidonnak tengermelléki
tartományából; kik azért jöttek oda, hogy hallgassák ölet,
és meggyógyittatnának az ö betegségeikböl; valamint a
zok is, a' kik tisztátalan lelkektöl háborgattattak, megjele
nének: és meggyógyulának. És az egész sokaság igyek
szik vala öt illetni; mivel erö megy vala ki belöle : és
mindeneket meggyógyíta.

Miért megy Krisztus hegyre, ,ilidün imádkozni akar?

Ss. Bonaventura szerint, annak kijelenlése végett, hogy va
lamint a' begy emelkedett bely: ugy a' buzgóII imádkozónak is,
elméjét egé!lzen az Istenhez kell fölemelnie, 's o' mulandóés földi
dolgok' mélyéböl a' magasságba szállni, ha imádsága' gyümölcsét
élvezni kivánja .

•'lilly oka volt Kris,:,tusnak az imádságl'o?

Ö, mintsz. Ambrusmondja, csak emberi lermészelénél fogva
imádkozol!; nem magáért, hanem érettünk: példát akarván ezzel
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minekünk adni, hogy mi is a' mi szorongaUatásunk- és szüksé
geinkben, és mikor fontosabb ügyekhez akarunk kezdeni, folya
modjunk az imádsághoz.

Miért imádkozik Krisztus éjjel?

Hogy arra tanitana minket, miszerint: 1) Az éjszakai idő
legalkalmasabb az imádságra; mivel éjjel minden csendes, és nyu
gott lévén, gondolatinkat jobban összessedhetjük, 2) Hogy imád
ság által kell magunkat a' kisértetek és incselkedések ellen, mely
lyeket az ördög éjnek idején lenni szokott, védelmeznünk. 3) Hogy
éjszaka kell, az éjjeli imádság által, a' nappalra nekünk és felebará
tinknak szükséges malasztokat megszereznünk. Ezért Krisztus u
"runk, sz. Gergely' mondása szerint, éjjel imádkozni szokott; nap
pal pedig, tanitás és csudatettek által mozdítá elő felebarátja' üd
vél. )Iilly dicséretre méltó tehát ama' házi ssokas, mellynél fogva
a' házbeliek estvénkint a' szent olvasöt, vagy litániát, 's az estveli
imádságot fenszóval, és nyilvánosan, vagyis az egész háznép
együtt, elimádkozzák!

Miért imádkozék Krisztus épen ez éjjel?

Mivel reggel tanítványai közül tizenkét apostolt ssandékosott
választani. Ezekért kéré most mennyei Atyját, hogy őket a' kül
detésök' teljesitésére szükséges malasztokkal megajándékozni
méltőztatnék. Kriszlus' példájaként mai napig böjtölve imádkozik
az egyház Kántornapokon azokért, kik az egyházi rendet fölve
szik; mivel a' papi hivataltól függ a' nép' java és veszedelme; 's
valamint egy jó, és buzgó áldozár , vagy püspök, egész népének
épületére és megszentelésére szolgál: ugy egy vétkes, és kötelea
ségéról megfeledkezett papi egyén, azt botránkoztatja, 's kárhozatha
taszitja. Imádkozzunk annakokáért buzgón, különösen a' Kántor
napokon, hogy az Isten nekünk méltó papokat és püspököket ad
ni kegyeskedjék.

Miért nevezi Krisstu« e' tizenkettút Cflupán e' naptól {ogfJa apos
toloknak; e[öbb elak tanitcányoknak hif)án öket?

Isten' országában az apostoli méltóság, Krisztus urunk után
első. Miért is azt akará Krisztus, hogy az apostolok' erre, mint
tariitványok, jól elkészüljenek. A' ki tanHó akar lenni, annak
elóbb tanulnia szükség. Senki se lépjen olly hivatalba, mellynek
betöltésére nem alkalmas.

Miért "em ment a' nép is föl a' hegyre?

Krisztus egyedül azokal hívta a' hegyre, kikel ó apostolokká
akara tenni; ugyanazért nem is bátorkodott a' nép oda fölmenni.
A' mire nem vagy hivatva, ahhoz ne is tolakodjal.
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.Uié,'l jöce le Jézus a' hegyröl?

Hogy az alant rá várakozó népet tanltaná, 's meggyógyita
ná : mivel sokan jövének hozzá, hogy öt hallgatnák, és általa be
tegségeikből kigyógyiUatnának. Jól jegyezd itt meg, hogy ök
előbb hallani akarák őtet, és azután meggyógyittatni betegségökböl:
tehát előbb lelkökről gondoskodtak, '8 csak azután a' testről! Igy
kell neked is, ha templomba mégy, előbb a' lelki, 's csak ezután
a' testi javakért könytirögnöd.

,És az egész sokaság igyekszik "ala, öt illetni; mioel erő megy
eala kí belöle : és mindeneket meggyógyíta.t

Krisztus a' szellemi jótéteményekkel mindig testieket is csa
tolt össze. Kövessék öt ebben minden előljárók, különösen pedig
a' papok; mert valamint o' mágnes a' vasat, ugy vonják a' testi
jótétemények is magukhoz a' szivet: 's a' mi tanitásaink és inté
seink sokkal könnyebben meghatják a' lelket, ha azokat testi jó
téteményekkel is füseereszük.

B u z d u l a t sz. Bertalanhoz. Oh sz. Bertalan apostol! téged
a' Iírisztus iránti szeretet nem csak javaidtól fosztott meg, hanem
az még a' legirtózatosabb halálod' okává is lön. Kérd Istent érettem,
e' világ' hiu fiáért, hogy Üdvözitőm iránti sseretetből mindent, a'
mi világi 's mulékony, szivesen és örömmel elhagyjak, magamat
megtagadjam, és igy méltó lehessek, téged mennyekbe követni.

SZ. ÁGOSTON PÜSPÖK' ÜNNEPÉRE.

A u g u s t u s' 2S-kán.

Sz. Ágoston 354-ben ssületett AFrikában, Numidiának Ta
gaszte nevü városában. Atyja, ki csupán 371-ben lelt keresz
ténynyé, Patricius, édes anyja pedig sz. Monika volt. Szülő! nagy
gondot forditotlak nevelésére. Karthagóban is nagy előmenetelt teU
Agoston a' tudományokban; de nem ugy az erényességben is:
mert különféle vétkek re hagyta magát elcsábittatni, 's végre a'
manikheusok' eretnekségébe esett. Sz. Monika éjjel-nappal ese
dezett Istenhez, hogy fián könyörüljön. Kérése meghallgattatott.
Ágoston Romából, hova Kerthagöböl vonta magát, Milanóba ment.
lu sz. Ambrust több izben hallolta szónokoini : 's lassankint a' ke
resztény igazság viszhangra talált szivében. Midőn egykor kert
jében saját állapotja fölött gondolkodnék, mint valamelly éneklő
gyermektől, ismételve hallá e' szókat: "Vedd, ég olvasd l" Erre
egy szent-irást vévén elő, a' legelőször szemeibe lünt szavakat
olvasta, mellyek a' követltezők voltak (Rom. 13, 13-14.):
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~,Mint nappal, tisztességesen járjunk; nem mértékletlenséget és
részegséget, nem ágyas-házakban való hujálkodást és szemtelen
séget, nem versengést és irigykedést üzve: hanem öltsétek ma
gatokra az ur Jézus Krisztust; és ne tápláljálok o' testet ugy,
hogy az vétkes kivánságokra gerjedjen." Mostantól fogva meg
térésé el lőn határozva, a' végelte Milanóba jött édes anyjának, sz.
])lonikának, legnagyobb örömére. Ágoston 387-ben Mi/anóban
megkereszteltetvén, anyja' halála után visszatért Tagaszteba; ké
sőbb pedig Afrikának Hippo [jelenleg Bona) nevü városába:
mellynek püspökévé is válaszlatott 395-ben. Miután ez időtől
fogva szent életet élt, és a' keresztény hitet illető sok irományt
hagyott hátra: meghalt 426-dik évi september' havában.

Sz. Ágoston védszenlje a' hiltanároknak, 's mint püspök rajzollalik,
könyvvel, és égö szivvel kezében; oldalánál sas lévén (János evangelista'
jelképe.)

A' lecské: és ecangeliomot 7ásd a' Toldalékban, VIII. (1.) szám
alatt.

Az egyház' köuyürgése.

Mindenható Ur Isten! hallgasd meg kegyesen a' mi könyör
gésünket; és engedd minekünk, a' kiket sseretetedben bízni
hagyál, sz. Ágoston püspök és hitvallód' esedezése állal. a' te
saokott ir~nlmad' halásat tapasztalnunk. A' mi urunk Jézus Krisz
tus állal, 'stb.

OKTATÁS A' SZ. ÖRZÖ-ANGYALOI{' ÜNNEPÉRE.

S e p t e mber' (sz. ~lihály' hava) első Vasárnapján.

JIiért ren deltetett ez az ünnep?

Hogy: 1) Istennek hálákat adjunk érte, miszerint mindeni
künknek egy külön angyalt rendelt, 3' ki minket e' világ' vesze
delmein ál mennyekbe vezessen; 2) pedig háladatosak legyünk
az angyalok iránt is, fi' kik mi velünk olly sok jól tesznek.

Honnan tudjuk, hogy minden embernek megvan a' maga öran
gyala?

A' ssent-Irás' több helyeiböl, nevezetesen: I. Mózes' 48,
16.; Jób' 33, 23. Apost. cselek. 12,15.; különösen pedig Krisz
tus' eme' szavaiból: I,Vigyázzalok, nehogy e' kisdedek közül
valakit megvessetek ; mivelén mondom nektek, hogy az Öangyalaik
mindenkor látják az Atyám' orczáját, a' ki mennyekben van."
E' szavakat a' katholika egyLáz is mindenkor ugy magyarázta,
miszerint minden einbernek külön örzö-angyala van.



820

Jli a~ őrzö-angyalok' tiszte?

Hogy az embereket a' test' és lélek' veszedelmeitől mrgóv
ják. A' 90-dik zsoltárban (11. v.) mondatik: "Parancsolt az ő
angyalainak végetted , bogy minden ulaidban őrizzenek téged.
Kezeikben hordanak téged, nehogy lábadat o' kőbe megüssed;" azaz:
nehogy vétkezzél, vagy másféle szerencsétlenség érjen. "Oh milly
nagy méltalás Istentől, kiáll föl erre sz. Bernárd; milly csudálan
dó szeretet! Ki parancsolta meg? ... Az Isten. És kiknek paran
csolta? ... Az angyaloknak, ama' fönséges lényeknek, az Isten'
laktársainak. Mit parancsolt nekik? ... Hogy minket, szegény
embereket őrizzenek, és oltalmazzanak. Oh Uram I mi az ember,
bogy megemlékezel róla?" Vesd ezzel össze azt is, a' mít sz. Pál
a' zsidókhoz irt levelében (1, 14.) mond: az angyalokat szolgáló
szellemeknek nevezvén, azo.k' szolgálatjára küldötteket, kik az
üdvösséget elnyerni ohajtják. Ugy szinte: Máté 18, 10. Tob. 5,
15. Judith' 13,20. Luk. 15,10. IV. Móz. 22, 22. Zsolt. 33.8.
Zsolt. 90, 12. Apost. cselek. 1, 10-11. Dániel' 6, 22. Luk.22.
43.; 16, 22. 'stb.; hol az angyalok akkép magasztaltatnak, mint
a' gyermekek' barátjai, az ifjuság' vezérei, az ártatlauság' védői,

mint jóra serkentök, a' gonosztól visszarettentők, mint a' jámborok'
örzői, szerencsétlenségek' elhántéi, mint megmentök a' veszélyek
től, vigasztalók az inségben, segítők a' küzdelemben, 's mint a' lel
keket örök boldogságba vesétlők. Az örangyalok tehát legna
gyobb jótevői az embereknek. Ki tudja, milIy sok hünhe estünk,
és mennyi szerencsétlenség ért volna minket is, ha ők vissza nem
tartóztattak, és bennünket nem őriztek volna?

"'liceI tartozunk sz. örzö-angyalunknak?
Sz. Bernard' tanítása szerinI : 1) Tiszteletlel , jelenléte mi

alt; miért is jelenlétében mit se tegyünk, a' mit bármillyen, be
csületre méltó ember előtt tenni szégyenlenénk. 2) Háladatosság
gal, a' minket kisérő figyelem ért. 3) Bizodalommal és szeretettel.
mellynél fogva minden szükségeinkben, bajainkban, kisértése
inkben azonnal hozzá folyamodván, védelmét kérjük.

Minö f)igaszt nyujt nekünk az örangyal' jelenléte?
Azt, hogy minden testi és lelki veszedelmeinkben bátrak és

rendilhetlenek maradván, mitöl sem félünk. Miért is félnénk, mönd
j,!t sz; Bernárd, miután illy hatalmas védők' oltalma alatt állunk?
Ok minket minden utainkban ollalmaznak ; ök győzhetellenek, és
nem csábiItathatnak el; annál kevésbbé csábítanak el valakit. Hi
vek ök, hatalmasak, és okosak: miért rettegnénk ? Kövessük csak
öket, ragaszkodjunk hozzójok, és maradjunk a' mennyek' IIrának,
az Istennek oltalma alatt.
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.ttit kell mai napon tennünk?

Üljük azt meg,örangyolunk' tiszteletére, legnagyobb ajta
tossággal: adjunk neki az egész. éltünkön át nyert jQléteménye
kért hálát; ajánljuk magunkat továbbra is oltalmába; " fogadjunk
neki állandó hűséget, és engedelmességet.' ,

I má ds á g. Örök mindenható Isten! a' ki végetlen jósá
godnál fogva, mínden embernek, már anyja' méhétöl., egy őrző

angyalt rendeltél; engedd, hogy az én örangyalomlit tisstelvén,
szeretvén, és neki engedelmeskedvéo, a' te sz. kegyelmed, és Jt~
ö oltalma állal megőrlstessem , és egykor a' mennyei. hazá~
ban, isteni fölségedet, vele, és minden szent angyalokkal, örök
ké láthassam.

Oh ti szelit örangyalok l oltalmazzatok minketa' küzdéshen,
hogy el ne veszszünk n' rettenetes ítéletben,

A' misekezdetben az egyház, a' 102-dik zsoltárból é
nekli: "Áldjátok az Istent minden angyalai; ti hatalmas erejü lel
kek! a' kik teljesililek az Öparancsolatját, és engedelmesliedtek az
ö szavának. Aldjad én lelkem az Urat, és minden, a' mi bennem
van, az ö szent nevét." Dicsöség az Atyának, 'stb.

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! a' ki mondhatlangondoskodásodnál fogva, angya
lidat oltalmunkra küldöd: add meg a' téged kéröknek, hogy az ó
védelmék és oltalmuk által megőriJJ,etvén, társaságukban örökké
örvendjenek. A' mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Leczke. OIóz,cs' II. könyv. 23, 20-23.)

Ezt mondja az Ur Isten: Ime én elküldöm angyalomat te
előtted, hogy megőrizzen az uton, és bevigyen téged a' helyre,
mellyet készítettem. Tartsd öt tiszteletben, és hallgass a' szavára;
ne is ellenkezzél vele: mert vétkedet el nem nézi; 's mivel az én
nevem vagyon ö benne. Hogyha szavára hallgatsz, és megteszed
azt mind, a' mit mondok, ellensége leszek ellenségidnek, és ül
dözni fogom azokat, a' kik üldöznek téged; és az én angyalom
fog elölted menní.

E\'8ngcliom. (S;;, Máté' 18, 1-10.)

Az időben járulának a' tanilványok Jézushoz, mond
vün : kil állítasz nagyobbnak a' mennyek' országaban ? És
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magához hiván Jézus egy kisdedet , közükbe állit á öt, és
monda: Bizony mondom nektek, hacsak meg nem téren
detek , és a' kisdedekhez hasonlókká nem váltok , be nem
mentek a' mennyek' országába. A' ki tehát megalázza ma
gát, mint eme' kisded: az nagyobb a' mennyek' országá
ban. És a' ki gondviselése alá fogadand egy illyen kisde
det az én nevemben: engem fogad be. A' ki pedig meg
botránkoztat egyet e' kisdedek közül , a' kik én bennem
hisznek: annak jobb leendett , ha egy malomkö köttetett
volna. nyakára; 's a' tenger' mélyébe meriUetett volna.
Jaj e' világnak a' botránkozások miatt! Mert kell ugyan
botránkozásoknak történniek: de azért jaj azon embernek,
a' ki által a' botránkozás jön. Ha pedig kezed, avagy lá
bad botránkoztat téged: vágd el azt, és vesd el magad
tól; jobb neked, mint béuanak , avagy sántának az életre
bemenned, hogy sem két kezed,avagy két lábad lévén, az örök
tüzre vettetned. És ha szemed botránkoztat téged: vajd
ki azt, és vesd el magadtól; jobb neked egy szemmel az
életre bemenned, hogy sem két szemed lévén, a' gehenna'
tüzére vettetned. Vigyázzatok, hogy meg ne vessetek va
lakit e~ kisdedek közül ; mi vel én mondom nektek, hogy az
ö angyalaik mindenkor látják az Atyám' orczáját, a' ki
mennyekben van.

T a n u Is á g o k a z e van g e l i o m b ó J. t) Kriszlus már
aselőtt kinyilathozván az apostolok elölt sz. Péter' elsőbbséget,
's csak imént tüntetvén ez apostolt ujolag ki az által, hogy érette
szintugy , valamint magáért, a' templomadótiefizelte : a' többi
apostolok (a' kik hallották ugyan Jézus' szavait, de mivel ft' Szent
lélek még oem szállott rájok, azokat kellőleg nem értették, és talán
Péternek valamelly földi boldogsöga felől képzelödtek,) e' miatt
féltékenyekké lettek, és azon kérdéssel járultak Jézushoz, hogy:
ki legnagyohb a' mennyek' országában? Jézus mellőzve azon
kérdést, hogy kicsoda legnagyobb a' láthaló egyházban, taniLvá
nyait arra lanilja, hogy miben áll a' l e l k i nagyság. Azérl azt
mondja: Keresztényi gondollwzásmód szerint, legnagyobb a' leg
alázatosabb. Es ha le nem teszitek hüszkeségeteket és nagyra
vágyastokat, és nem lesztek alázalosak és igénylelenek , egysze
rüek és ésainték egyenes és nyilt szívüek , bizalmasok és hívői"
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mint n' gyermekek: ugy külsőleg lehettek ugyan országom' pol
gárai; de a' mennyeknek láthatlan országában, nem fogtok a'
szentek' számába tartozni; valamint ugyanott országomat sem
fogjátok örökölni. Milly magasztos és szükséges erény annako
káért az alázatosság! 2) A' ki pedig, folytatja Jézus, egyet eme'
bennem hivő kisdedek közül megbotránkoztat (vagy velök meg
vetőleg bánik, és rosszat tesz nekik, főleg az elcsábités és gonosz
példák állal; ugy hogy azokon megütközvén, elesik és vétkezik),
annak jobb lett vala, ha malomkő akasztatott volna nyakába, 's a'
tenger' mélyébe sülyesztetett volna; vagyis, ha az illyen előbb,
hogysem mást botránkoztatott, bizonyos halálát találta volna. Mivel
igy csupán teste halt volna meg; a' botrányadás által pedig lelkét is
megöli, sőt talán még ama' kisdedekéil is, a' kiket botránkoztat.
Jaj a' világnak a' botrányok miatt! mivel a' kisdedek ez által meg
rontatnak, és elesnek; a' botrányt adó gonoszok pedig maguknak
még nagyobb veszedelmet készilnek. Kell ugyan botrányoknak
lenni, azas : minthogy a' világ annyira megromlott, 's az embe
rek annyira hajlandók a' gonoszra: ennél fogva nem lehet a' do
log máskép, mint hogy néhányan, söt sokan is, rosszat beszéljenek
és tegyenek, és ez által a' jóknak is megütkösésre adjanak okot,
és őket elcsábitsák. De jaj eme' csábilóknak; ők szigoruan fog
nak azért bünteIletni: mivel az én malasztom? segedelmével, hünös
vágyaiknak ellentállhallak volna I Ismerd meg' ebbül, milly nagy
becse van egy ártatlan lélekneke. 's milly nagy vétket követ el az,
a' ki egy illyen! a' bolrány állal gonoszságra csábit, 3) ,Ha pedig
kezed, avagy lábad botránkoztat léged, 'stb.' Itt már Krisztus u
runk nem azon ingerről szöl , melly másoknak adatik, hanem a'
benső ingerröl, mellyet az ember önmaga ád magánal,; mond ván:
ha téged valami, a' mi neked olly kedves, mint jobb szemed,
avagy jobb kezed, bünre akar csábitani (legyen az bármilly nagy
értékű tárgy, rád nézve drága, vagy hasznosszemély, például szol
ga, vagy szolgáló, kellemes társaság, valamelly jó szolgálat 'stb.),
válj megerővel is töle; mivel jobb a· mulandó gyönyört nélkülözni,
sőt a' legnagyobb világi veszteséget is elszenvedni inkább, mint
örökké elkárhoznL 4) A' minket mások' botránkozlatásálól visz
sza tarló legerősebb indilóok az, hogya' mi botrányaink által a'
szent őrangyalokat, ama' fölséges lelkeket, az Isten' barálit, meg
veljük és megbántjuk. Milly mélyen esnénk mi, ha ezl lenni nem
álaJnók! Ne botránkoztassálok azért e' kisdedeket, a' kiknek an
gyalaik látják az Isten' szinét.



OKTATÁS KISASSZONY' NAPJÁRA,
vagyis a' Bold. szüz Mária' születésének ünnepére.

S e p t e mb e r' (sz. Mihály' hava) 8-kán.

Miféle llnnep ez?

Ez azon boldog és örömteljes nap, meIlyen a' Boldogságos
Szüz, Istennek anyja, Mária, a' napvilágot legelőször megplllantá.
Az egyház igy énekel e' napon: "A' te születésed, Istennek szüz
anyja! az egész világnak örömet hirdetett; mert belőled ssárma
sott 8Z igazság' napja, az Ur Krisztus: ki minket az átoktól fel
oldva, megáldott, 's a' halált meggyősvén, örök életet ssersett."

Mikép örvendeztette meg Mária' születése az, egész "ilágot?

Megörvendeztetteaz: 1) jámbor szülőit, Joakhimotés Annát,
kik sokáig tartott magtalanságuk után, e' boldog gyermek' ssüle
tésében kimondhatatlan vigaszt nyertek; 2) az Ur' kegyelmében
elhunyt ős patriarkákat, kik azon hírre, hogy az Üdvözitő' anyja
megszületett légyen, rövid időn megtörténendő váltságuk' elébe
örömmel néztek; 3) a' földön levő embereket, a' kiknek ő, mint
hajnali csillag, vagy hajnali pir, hirdette az igazság' napjának kö
zelgő jöttét , 's boldog előkövete voltaz üdvösségnek; 4) az an
gyalokat, kik benne királynéjokat, és annak anyját pillanták meg,
ki az ő koszorujokat kiegészitendő, a' gonosz angyalok' esése állal
megürült helyeket pedig ismét betöltendő vala.

Mit kell mai napon cselekednünk?

Mi is szivhől örvendjünk, hogy nekünk Máriában királynénk,
anyánk, pártfogónénk született ; tiszteljük őt fiuilag : különösen
pedig igyekezzünk irántai tiszteletünket, erényeinek utánozásával
bebizonyitani; 's igy magunkat az ő szószólására méltökká, 's
annak részeseivé tenni.

Fo,hász Máriához sz. Anzelmtöl.

A' leggyöngédebb szeretet-, és legtisztább vonzalomból so
hajtok hozzád oh anyám, Mária! Oh bár elegendő tehetségem
volna, téged kellőleg szeretui, Tanils meg engem oh szeplőtelen
Szüz I milly tisztelelleijes gondolatokat tápláljak rólad, és miké
pen liszteljelek téged méltólag: hogy egész életem 8Z Isten' tisz
telelére, 's .a' te szolgálatodra legyen szentelve, ob Mária!

A' ID i s e k e z d e t ugyanaz, melly a' Bold.Szüz" fogantalá
sának ünnepén (682. 1.); ugy szinte az imádság is; csakhogy e'
helyett: .foqantotáeának', ez mondntik : .ssiüctésének» Szint
az a' lecske és ccunqelivm is.



825

Damaskusi sz. János egy olly könyvhez hasonlítja Szüz Má
riát, mellyben csudálatos módon mindén isteni, 's erkó1c~i eté
nyek irva találtatnak, ugyinint: a' hit, remény, Isteonek és fele
barátunknak szeretete, 'stb. Hitét sz. Erzsébet magasztalá, mond
ván: ,Boldog vagy te, ki hittél.' Reménységét, szeretetét , és
béketűrését ama' sokféle üldözésekben, megvettetések- és ssen
vedcsekben tünteté ki, mellyek öt érték sz, fiával együtt Beth
lehemben, Egyiptomban, Judeában, de főleg Jerusálemben, Jézus
nal, leggyalázatosabb és kinosabb halálakor, Felebaráti szeretetét
kimutatta Erzsébet' látogatásánál, a' galileai Kánában, különösen
pedig saját fiának, az emberiség' üdveérti önkénytes feláldozásával.
Szorgalmasan olvasgass tehát e' könyvben oh keresztény! jól
megjegyezve belőle magadnak különösen a' következőt: Ha Jézus
tulajdon anyját, a' ldl a' bün soha sem sseplösített, annyit engedte
szenvedni; mikép kivánhatják akkor más emberek, bogya' szen
vedéstől mentek legyenek, és igy az örök életet olcsóbb áron
nyerhessek el, minL .Mária? l\Iit jól megfontolván, tanuld meg Má
riától, magadat minden sanyarúságok közt az Isten' akaratjára
hnsyni, 's béketűrő lenni.

Buzditá!" a' 'liil'ia iráut] ajtatosségr«.

Több szent és istenes férfiak' állitása szerint, a' .Mária iránti
ajtatosság egyike a' Iegjelesebb-: és leghaszoosabllaknak; miért is
nem csak ök maguk buzgó tisztelöi vollak Máriának, hanem e'
tiszteletre másokat is buzdilottak. l'lári{It az egyház, nevének
megfelelöleg, minta' tenger' csillagat üdvözli; melly világit mínd
azoknak , kik a' világ' vészfeljes tengerén hajókásnak : hogya'
vétek által hajótörést ne szenvedjenek; vagy ha már szenvedtek,
a' töredelmesség által ismét békeparlhoz jussanak. Azért szóItt föl
l\ö7.ü~ünk mindenkit sz. Bernárd: Ne forditsd el szemeidet e' csil
lag' fényétől, ha nem akarsz a" hullámok által eltemettetni. Ha a'
kísértések' viharai föltámadnak, haa' sanyaruságok' szikláiba ütő
dül : e' csillagra tekints, és hivd l\láriál segítségül, Ha vétkeid'
sulyja háborít, ha lelkismereted tisztátalan volta szégyennel tölt be,
ha a' horzasstö végitélettől annyira rettegsz, hogy már-már elnyel
a' szomoruság , vagy épen ll' kétségbeesés' örvényébe kezdesz
sülyedni: gondolj Máriál'fl. A' veszélyel,beni szorongattatások-, és
kétséges dolgokban, hívd öt segítségül. Xe távozzék ö soha szá
jadból , sem szivedböl; '5 hogy megnyerhessed oltalmát, el ne
mulaszd öt élete' pályáján követni (mert ebben áll az irántai va
lódi ajtatosság), Ha öt követed, el nem tévedsz ; öt hiván segit
súg-iil: nem esel kétségbe ha ,'j vezet, el nem bukol : ha li véd

53
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téged, ugy nincs mitől félned; ha ő kisér, ugy bizonyosan eljutsz
az üdvösségre: 's igy tenmagadon fogod tapasztalni, 'hogy ő mél
tán neveztelik ltIáriának, vagyis a' tenger' csillagának. (Mária'
neve napja Kisasszonynap utáni Vasárnapon tartatík.)

OKTATÁS SZ. KERESZT' FELMAGASZTALTATÁSÁNAK
ÜNNEPÉRE.

S ep t e ID b e r' 14-kén.

Miféle ünnep ez?

Évenkinti emléke annak, hogya' kereszt, mellyen Krisstus
meghalt, a' Nagy-Konstantin, és anyja sz. Ilona által Jerusálem
ben építtetett, és sz. keresztről nevezett templomban, nyilvános
tiszteletre ki lőn téve.

1f1ikor történt ez?

Először Konstantin császár alatt, mikor a' sz. kereszt' temp
loma fölszenteJtetelt; később ismét Heraklius császár alatt, ki a'
Kozroes persa király által Perslaba vitt, és olt tizennégy évig
maradt sz. keresatet ujolag visszanyervén, Jerusalembe visszahozta,
's azt önmaga vitte a' Kalvárla hegyre, hova Űdvösitőuk is vitte.

Mílly csuda történt ez alkalommal?

Midőn a' császár a' sz. keresztet, irántai nagy tisstelethől, tu
lajdon vállán akarná a' kijeleit helyre fölvinni. 's e' melleit császári
diszjelekkel volna fölékesitve, nem vala képes azt tevabb vinni; va
lamig csak Zakhariás patriárka' tanácsára, a' császári ékessége
ket le nem teile, 's egyszerüen nem öltözködött: saruit is lehuz
va, 's igy magát az alázalos Üdvözilöbez hasonlóvá téve. (Brev.
Rom.) Tanulj ebből minden biu fényűzést mellözni, keresztedet
~.ékével hordozni , 's igya' valódi aláza tossag- és héketürésben
Udvözi!ödet utánozni.

Az egyhás' könrörgése.

Ur Isten I a' ki minket mai nap a' sz. kereszt' felmagasztal
tatásának évenkinti megülése által örvendezlelsz ; engedd, hogy
mi, kik annak titkát a' földön megismertük , mennyben a' meg
váltatás' gyümölcseit érdernelhessük. A' mi urunk Jesus Krisz
tus állal, 'stb.

BÖl'ebb oktatást a' ss. keresztről, a' sz.. keres-st' feltalálásának ün
nepén olvashalni (757. l.}; hol a' leeske is {iiIlelhető. Az emnqeliomot
és ennek magyaráz.atát lásd a' 328.lapoll, ama' s~m'al;tólkesdoe: ".t1ost
hajta/ik réqre a:; itélet," egész. addig: "a' úlágosság' filii legyelek."
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nÖ"id oktatás 8' SZ. keresst' utjúról.
Mi a' sz. kereszt'. utja?
A' sz. kereszt' utja egy, a' pápai sz. szék által jóváhagyott aj

tatosság; melly alatt Krisztus Jézus' keserves kinszenvedése, kü
lönösen pedig a' Kalvária-hegyre tett utolsó utja felől akkép el
mélkedünk, mint ez Jerusálemben , a' legrégibb időktől fogva
divatozik. A' BZ. keresztut' ügye. töhbször 8zönyegre került Ro
mában, a' legfelsöbb lelki törvényszék előtt; minden szoros vizs
gálat alá vétetell : 's ezen ajtatosság olly üdvösnek találtatott, hogy
azt idő' folytában öt pápa nem csak megerősítette, hanem minden
hivőnek buzgón ajánlotta is. Ezen ajtatosság keresztutnak azért
neveztetett, mivel ebben Krisztus urunknak minden szenvedései
ről, de főleg utolsó utjáról elmélkedünk, mellyet Pilátus' itélő
székétől egész halála' helyéig, a' kereszttel tenni kényszeriltetett.
A' Krisztus által megszentelt helyek, legrégibb időktől fogva leg
nagyohb tiszteletlel látogaUaltok a' kereszlényektöl; a' legtávo
labb fekvő tartományokból is zarándokoltak e' helyre. De miután
később Jerusálem a' hitetlenek' kezébe került, 's különben is sok
kereszténynek leheletlen volt oda vándorolni: a' Kalvária-hegyet
közelökbe helyezték által. Kiszemeltek t. i. egy dombra vezető utal;
e' dombot kereszt-, vagy Kalvária-hegynek nevezék, '8 ezen uL'
mentében képeket állitottak föl: mellyek a' Krisstas' kinszenve
désének történetéhen elöforduló különféle eseményeket ábrázol
ták, a' sz. evangelisták' elbeszélései, vagy régi, hozzánk jutott
szóbeli hagyományok szerint; vagy pedig az illy képeket csak a'
templomban függesztették föl. Ama' helyek, a' hol e' képek áll- .
tak, vagy maguk a'.képek is, állomásoknak (stácziók-nak) nevez
teltek. Illyen közönségesen tizennégy van, ludnillik: I. Pilátus
Krisztust halálra Héli. Il. Krisztus vállaira veszi a' keresztet. III.
Jézus elesik a' kereszttel. IV. Jézus találkozik anyjával. V. Cy
renei Simon segili Jézust a' kereszt' vitelében. VI. Veronika Jé
zusnak kendőt nyujt. VII. Jézus másodszor esik el a' kereszttel.
VIII. Jézus vigasatalja 8' siránkozó nőket. IX. Jézus harmadszor
roskad le a' kereszt' sulyj~ alatt. X. Jézus ruháitól megfosztatik.
XI. Jézus keresztre szegeztetik. XII. JéZUi meghal a' keresztfán.
XIII. Jézus a' keresztről levétetvén, anyja' ölébe helyeztetik. XIV.
Jézus a' sírba tétetik,

Mikep kell a' keresztuti ajtatosságban részt renni?

A' keresztuton ajtatossággal, és figyelmesen kell megjelen
nünk. Jézus a' mi bűneink miatt szenvedelL; kötelességünk tehát,
a' keresztuti njtntosság ulatt , bűneink fölölt őszinte bánatra ger
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jednünk. .Ezenkivül a' keresztul által mindenkor bucsúl is nyer
betünk ; már pedig a' bucsu' elnyerésére szükséges, .bogy kegye
lem' állapotjában legyünk. Legjobb annakokáért a' keresztuti aj
tatosságban olly napon venni részt, mídőn a' töredelmes gy"nás
állal Istennel egészen kibékültünk. Ha. pedig nem gyónhatnánk,
és e' sz. ajtatossághan mégis részt akarnánk venni, ugy legalább
míngyart kezdetén tökéleles bánatot gerjeszszünk fel magunkban;
hog)" ez állal, ha talán nagy bünben volnánk, magunkat az Isten'
kegyelmére, '5 a' bucsu' elnyerésére méltökká tehessük. Továbbá
figyelmesen és ajtatosan kell róla elmélkedni, mennyit szenvedett
érettünk Jézus ; föl kell magunkban gerjeszteni a' bünnek mély
utalntat, és az Üdvözítőnk iránti forró szeretetet, és föltenni e1"6
sen. hogy mostantöl fogva a' keresztnek. a" Vr által megtört ös
vénvén fogunk járni.

;l1iért kell a' keressuui lljlatossa!lra s~o"ga/i,w'a" e/járnun/" '?

A' keresztuti ejtatosságra szorgalmasan el kell járnunk, nem
csak az ez által nyerhető bucsuk miatt, hanem, és főleg azért, mi
vel olt Krisztus Jézus, a' mi Udvösitőnk' kinszenvedésének emlé
ke ujittatik meg. (XIV. Kelemen pápa.) A' XU. Kelemen pápa
~\ltol az 1731-rlik évi .lanuár 16-kán. és XI\'. Kelemen által
1741-ben, Augustus' 30-kán közzé tell apostoli levelek viIligo
sun kinyilatkoztatják, hogy minden hivő, ki RZ Urnakkeserves kin
ssenvedése felől elmélkedni buzgólkodik. eme' sz. ajtatosság által
a' romai pápáktól engedet! mindazon buc-ükban részesül, mely
lyeket 8' jerusálemi állomások' személyes látogatása által nyeren
dene : magától értetvén. hogy csak azon fültétel alatt, ha mindazt
híven teljesíti, mi a' búcsúk elnyerésére szükséges. A~ dolog' lé
nyege pedig 9Z, hogy: a' sz. mise. és ssent áldozás után, semmi
mós ajtatosség sem létezik ollyan, mellynél Jézus' klnssenvedesét
és halálát élénkebben . képzelhetnők , minI a' keresstuti ajtatos...
sngn6t.

I'alljofl nli,ll iqe» luisznos-e. Jé;,u.~' IrinS:·t'''t'('(lé.~f' 1'8 halúla felVI
"Imt/lrt'd,,; ~

Sz. Bernárd azt mondja : "Valóblftl senuni sincs, o' mi gon
dolatinkat a' hünök' rohama- és ragalyatöl jobban megörizné, 's
a' tisztaságban meglarlani képesebb volna. minI ll' Krisztus" kin
szenvedése felöli folytonos elmélkedés." [Lib, dePass. Dom. c. 44.)
Épen ig)" ir sz. Ágoston is: "IUill~' gögiH, irigységet, haragot.
orvosolhatni egyéb, mint o~ Isten' fianek alázalosságn, srlegén),
sége és hékeliirése :íHIII?~, (L. de ngone Christi. c.l 1.) 'S [I'

keresztrl'l nCVP1.('t! holdo2' Johnnun igy lii:íll Iel : ~ln:l csnk 1,("-
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véssé elmélkednének is az emberek a' földön Krisstus' kinszen
vedése- és haláláról, ugy nem akadnánk olly sok féktelen szen
vedélyek-, és olly Dagy bünbe-esésekre." (Vö. azt is, mi fönebb,
a' 350. I. mondatott.)

OKTATÁS SZ. MÁTÉ APOSTOL' ÜNNEPÉRE.

September' 21-liéD.

A' megtérésé előtt Levinek hivatott ~látó, Galileából való,
's Alfeusnak (~Iárk' 2, 14.) fia, következőleg 8Z ifjabbik sz. Ja.,..
hab' (Márk' 3, 18.) testvére volt. Hivatalára nézve vámos, vagyis
azon vám' heszedője volt, mellyet a' zsidók a' romai császárnak
Irtetni tartoztak. Krísztus épen a' vámnál ültében hivá öl meg
követésére; 's azonnal elhagyta jövedelmea tisztét, és mindenét,
a' mivel birt, és követte Jézust. Erényes buzgalma által később
is annyira kitűntette magát a' többi tanitványok közt, hogy )üisz
tus öt méltönak találta, apostolai közé fölvenni. A' Szentlélek'
eljövetele után, Eusebius és Epifanius szerint, mindaddig Judeá
ban, és a' szomszéd tarlományokban tartózkodott és tanított, va
lamig csak az apostolok' oszlása szükségessé nem lőn; melly mi
előtt bekövetkezett volna, mint ugyanazon Euzehius irja, a' meg
tért zsidók' kérésére 's javukra, írta evangeliomát zsidó, vagy
syrus-khaldeus nyelven: mellyet sz. Bertalan is magával vilt In":'
diába, Barnabás pedig Görögországba. Alexandriai Kelemen sze
riut igen sokat imádkozott, és igen szigoru életet élt; csak füvek
kel, gyökerek- és vad gyümölcscsel táplálkozott, 's az evangeliomot
egyik néptől a' másikhoz vitte. Végre, mint ezt legtöbb irók bi
zonyitják, Hirtakus szerecsen király ót azért, mivel az Istennek
ezentelt Eugenia szüzzelí összekelését ellenzelte , midön az oltár
előtt imádkoznék és áldozna, tőrrel keresztüldöfte. Sz. ereklyéi
a' tizedik században Nápolyba, Szalerno' városábII hozatván , ott
malg is nagy tiszteletben larlatnak.

Sz. Málé, mint egykori vámszedö rlljzolllttik. kezében erszénynyel ;
ezenkivül bárddal, lándsaval , fejszével (mi halála' nemére vonatkozik),
"agy végre en szeglelmérlékkel. Jelképeül egy angyal, vagy emberi alak
festetik, Ezekhiel i, 10. szerint; vagy lilivel evangeliomát Dávid nemzet-
ségének elösorelésével, és Krisztus' megteslesülésével kezdi. .

..\I eg,-ház' könyörgése.

~yujts Uram! sz.l\Iáté apostolod és evangelistád' könyörgése
által segedeimet ; hogy igy minekünk [IZ, a' mil saját tehetségünk-
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nél fogva meg nem nyerhetüok, az ö esedezése által adassék meg.
.A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Ezekhiel profél. 1, 10-14.)

A' négy élő állat' arczai ekkép valának alkotva: jobb felől

8Z emberé-, 's oroszlánéhoz hasonlított mind a' négynél ; hal felől

pedig mind a' négynek ökör-, és ezen fölül sas-arczuk voll. Ily
Iyen volt arczuk; szárnyaik fölül ki valának terjesztve: két szár

nya mindegyiknek egymást éré; más ketteje testöket fedezé be.

'8 mindegyik közülök arczczal előre mene; 's oda menének,

hova öket a' lélek' ereje vitte , és menvén meg nem fordulának.

Az állatoknak ez vala kép ök: tüzes szemeik valának, mint az

izzó tüzé, '5 égő Iaklyáké. Az állatok között fénylő tüz , és a'

tüzből eredő villámlás látszott. Az állatok előre és hátra mozdu

Iának, czikázó villámként.

lU a g y a r á z a t. 1. lu Ezekhiel azon kherubokal irja le, ki
ket mint proféta, legelőszöri látásakor. ama' tüzes szekér' kisére
tében látot!, melly az Istent vitte. Négy szárnyuk vala: keltő az
Isten' parancsolatinak annál gyorsabh teljesitésére; keltő, angyali
tisztaságuk' jeiéül, testök' befedésére, Hasonlitának a' tüshöz ;
mivel az Isten" széretetétől , és neki szolgülhatás' vágyától égtek.
Mint valameily villámok, repültek az Isten' akaratjának teljesité
sére; 's csak oda menlek , hova öket az Isten' szelleme vitte.
Tanuld ebből, miiI)' buzgón, és gyorsan kell neked is , az Isten'
parancsolatinuk engedelmeskedned: és hog)' semmi más, hanem
csak nz isteni szellemlől kell magadat vezettetni engedned; és a'
nélkül, hog'y magadat a' földön valami által tartóztatni hagynád,
8' tőle mutatoU uton fáradatlanul előre menned. II. A' profélának
egész látása alott, Krisztus' diadalma értethetik. mellyet Öaz evan
geliom által, a' bálványozás- és gonoszsággal telt világ föiött ült.
És akkor az lsten' szekerét kisérő állatok által , a' négy evange
listák jelképeztetnek : a' kik Krisztusról 8zt taniták, hogy ő ember,
király, pap és Isten vala; 's ugyanazért (mint ezt már külön is
elmondtuk az egyes evangellstáknal.) ember, oroszlán, ökör és sas'
képével rajzoltntnak. Imádjuk Krisztust , a' mi Üdvözitőnket, a'
legmélyebb tisztelettel; és higyük rendithetlenül mindazt, mit 8Z
evangelisták felőle tanitottak : és iparkodjunk hitünket, a' keress
tényi élet által mindenkor be is bizonyitni.
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F oh 1\ s z. Ur Isten! a' kinek emberszeretete,halalma, ir
galmassága , és isteni bölcsesége nekünk Krisztusban lón kinyi
latkoztatva; Ur Jézus ~ B' ki mint ember, király, pap, és Isten,
közöttünk laktál ; és te Szentlélek! ki RZ Istennek az emberiség'
'Üdvére czélozó minden intézkedéseiben müködöl: fölséges Szent
háromság I engedd, hogy mi szivvel és szájjal, szóval és tettel
dicséretedet zengvén, neked mindenért, a' mitmi velünk cseleked
tél, örök hálát mondjunk l

Evangeliom. (Sz. Máté' 9, 9-13.)

Az időben látott Jézus egy embert a' vámnál ülni,
Máté nevüt; és szólítá öt, mond ván: Kövess engem. És
az fölkelvén, követé őtet. És lön, mikor a' házban asz
talhoz telepednék , ime sok adószedök és bűnösök gyüle
kezvén oda, szinte letelepedének Jézussal, és tanitványai
val. Mit látván a' farizeusok, mondának az ö tanitványai
nak: Miért eszik a' ti tanttótok az adószedök-, és bünü
sökkel? Hallván pedig ezt Jézus, monda: Nem az egész
ségeseknek szükséges az orvos, hanem a' betegeknek.
Elmenvén azért, tanuljátok meg, mit lesz: irgalmasságo I

akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat, hanem a'
hünösöket jöttem hivni.

Miért gyülölték a' z,sidók olly igen a' 'cámszedöket?

A' zsidók igazságtalanés vétkes dolognak tartották, hogy ök,
mint Istennek választott népe, a' pogány romaiaknak engedel
meskedjenek, és nekik adót fizessenek. Miután tehát a' vámosok
egy iIlyadónemet, tudnillik a' vámot, kibérelvén a' romalaktél.
~zl azok' nevében be is szedték : azért már csak ennél fogva is
gyülöltetének a' zsidók által. De azonkivül, e' mellett gyakran
még igazságtalanságokat is követlek el irányukban; ugy hogy
végre a' vámos, és bÜDÖS név egészen egyet jelenlövé leli.

Mi' tanulunk abból, ',ogy Máté azonnal köoette Krisztust?

1) Hogy mihelyt az Isten hiv bennünket, azonnal kövessük
őtet ; nehogy talán az ö hivásénak helyt nem adván, megszünjön

minket hivni, 's kegyelmét tőlünk elvonja; 2) hogya' bünre vi
vő alkalmakatis kikerüljük: mint Mátéis, nem csak bünös életét.
hanem még az erre alkalmat nyujthaló hasat és hivatalt is örökre
.odahagyta, és követle Ifriszlusl.
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Jlikép köt"elé Ö Kriulust ?

Testi- és lelkiképen; tesmeg az által , hogya' vámházat
el~~gyván, Kri9ztus után 1I1~q.t I és annak folyton.o~ követője lelt;
lel~il~g pedig az által, bogy megtérésa után ~lJy al~~8tp~, sselíd,
béketurJ, irgalmas, és jót~kony igyekezeLt leoni', valamint Kri5z
tus volt. Az utóbbi módon még mi is mindég követhelj4~ Krisz
tust ; sőt kell is követnünk. ha benne, és országáb"ri részt venni
kívánunk. (I. Ján. 2, 6.)

Kinél telepedett Jézus asztalho: '?

~Iáténál, a' ki megtérésé után nagy vendégséget adott, ég
arra sok vámszedöl (hihetőleg alárendeltjeit) hívott meg: hogy
Jézus'beszédének hallására, megtérnének. A' megtért bÜDÖS nem
«)l~g~i~ meg maga megtérésével: hanem másaknak is, különösen
8z:oknak, a' kik' társaságában vétkezett, megtérésökr» törekszik.

Miért ez-ett Krisstus a' büni~sük4el?

Hogy alkalma legyen, igéjével lelköket táplálni, 's öket meg
t~rile~i. lIiIly üdvös volna, ha miis vendégségeínknél, csak hasz
nos és ssent tárgyakról beszélgelnénk ! Ez által elömozpitanólt a'
bűnösök' megtérését ; a' mi sz. Dénes szerint, a~ Istennek tetsző
valamennyi müvek köz] a' legkedvesebb, és ugy SZ4Ivá~. legis
teniebb.

Kik a" eg('szségeselt, lák a' betegek, ('s ki az orvos?

Az egészségesek az igazak, kik az Isten? akaratja szerint
élnek. Oh milly becses élet ez, és rnelly igen rajta kell lennünk,
hogy ~t elnyerhessük! A' betegek a' bünösök; mert minden
sulyosabb bün beszennyezi, megsebesíti, '5 megöli a' lelket; azaz:
megfosztja azt az Isten' kegyelmétől, és tetszésétől. l\lilly utála
tos teMl ennél fogva a'hiin, melly minket legnagyobb javunktól
foszt meg! Valóban a' bűnös embernél nincs nyomoruségosabh,
és inségesebb valami az egész világon. Az orvos maza Krisztus:
mivel a' 1ü6-dik zsoltárban (20. \\.) mondatik: "Kibocsá~ú igé
jét (a~az: Krisztust], és meggyógyitá öket." Oh siess tebát, ha
vétkeztél, e' lelki orvoshoz: hogy meggyóg)'itson téged, és lelked'
egéssségét ujolag visszanyerjed !

Jlliért mondja Krisuus : ,Irgalma.ságoi akarok, és nem áldozatot?'

A' farizeusok mindent a' küláldozatokhan helyeztek, és azt
gondolták, hogy ha ök Istennek áldozatot mulainak be, már ugy
Islen elölt kedvesek: ha mingyárt nem gyalwrolnának is irgal
masságot; hanem inkább telvék volnának irigységgel, haraggal,
gyülölség- és kevélységgel. Azért mondja nekik Kriszlus, hogy
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az lsten mindenekelőtt írgalmnsságot , azaz: szeretctteljcs , és
ti~~ta s~ivcl kiváll ; 's hogy ennél fogva az aldosnt , melly nem
ilIye~Ml ered, nem lehet előtte kedves, A' wi imádségunk, ál
d9ialaiQk, és jQ cselekedeteink sem fognak Istennek tetszeni, ha
a.o~ liszb.\talaIl, kevély, gyülölséget tápláló, 's bosszut állani v~
gyó szivből származnak; 's ha a' felebaráti szeretet, és irgalmas-
ság' müveít elmulasztjuk. .

jllit akar Krisztus az által mondani, hogy: ,ö nen« jött az igrc;,a
kat, hanem a' büuösöket hil"ni.'

Azt akarja mondani , hogy minden ember hünös , és hogy
nélküle-egy sem fog a' földön ártatlannak taláItatni. ,~Mindnyájan
elbajloUak; összesen hiábavalökké lőnek ; nincs, a' ki jól mivel
jen, nincs egyetlen-egy is." [Zsolt. 13, 3.) Azért mindenkire
nézve szükséges, bűnbanatot tartani, 's büneinek bocsánatjáért az
Ur Jézust, és mennyei Atyját kérni. Ali ez ránk nézve is; azért
valljuk meg töredelmesen a' mi hüneinket, hogy azok' hocsanatát
megnyerhessuk.

..\hitat !'iZ. Jlátéhoz.

Szent apostol! te Krisztusnak megterésed után fényes ebé
det késaitettél ; de még fölségesebbet szereztél nekünk evange
liomodban : mert ez hasonló ama' könyvhez, mellyet Ezekhiel
profétanak (3, 3.), az angyal megevés végett nyujtott; 's melly
az ö szájában olly édessé lett , mint a' méz. Ezen evangeliomod
legyen az én lelkem' tápláléka. Csak azon kegyelmet nyerd ki
számomra az Istentől, hogy azt szorgalmasan olvasni, szerinte
élni, Krisztus' szentséges volta, szenvedései, és halálll felöl ajt a
tosan elmélkedni, 8' Szentlélek' sugallásából irt szavaidat minden
ben híven követni, 's végre a' zsoltárossal én is felkiáltani huz
gólkodjam: "Milly édesek Uram! a' te szavaid ioyemnek; éde
sebbek azok szájarnban a' méznél." (118, 103.)

OKTATÁS SZ. ~nHÁLy FÖANGYAL' ÜNNEPÉRE.

S e p t e mb e r' 29-kén.

Sz. Mihály főangyal a' mennyei sereg' főnöke (Dániel' 10,
13., és 21.),'s a' keresztény anyaszenteg)'~áz'oltalmazója;valamint
örszelleme volt már a' zsidó népnek is. O ragadott első szellemi
fegyvert az anyaszenteg'Yház mellett, a' sárkány, és az ö követői,
vagyis a' sátán, és az Ö angyalai ellen; 's ö gyözte is öket Ic:
ugy hogy. az Istennek országából számusetnének. (Titk. jelent.
12,7--9. l\liérl is kivont karddal, vagy lándsával , fl' sótánt ti-
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porva festelik.) Ö oltalmazója a' keresztényeknek, az igaz hitben;
ö védi öket a' gonosz lélek' támadásai, és csábításaí ellen az élet
ben, különösen pedig a' halál' óráján, ama' vészteljes harczban:
kimulás Dtán pedig ö vezeti a' lelkeket isteni birájok' szine elébe.
"zért int bennünket az egyház, hogy gyakran, és egész bizoda
lommal kiáltsunk hozzá: ,Sz. Mihály arkhangyal! oltalmazz min
ket a' harczban, bogy o' rettenetes itéletben el ne veszszünk.'
A' maiünnep' eredetét közönségesen az Olaszországbana' garganói
hegyen épült templom' fölszentelésétől származtatják (a' Bollan
disták szerint 520. esztendőben); de hihetőleg létezett ez már
Konstantin császár' idejében is: mint ki Szozomenus szerint, nem
messze Konstanlinápolytól pompás templomot építtetett; melly az
olt, sz. j\'Iihály főangyal' kérésére lörlént számos csudák míatt
igen látogatott volt. A' garganói hegyen épült templom' fölszente
lése, 's a' föangyalnak oltani megjelenése óla, mint látszik, ez
ünnep csak nagyobb, és atalanosabb gyakorlatba jött.

A' m i s e I{ e z d e t ugyanaz, melly 8' sz. őrzö-angyalok'
ünnepén; ugya' bolrányokról szóló evangelium is; melly mai
nap azért olvastatik fel, mivel sz. Mihály a' sátán' botrányainak
olly vitézül állott ellent; öt legyőzte, 's követőivel együtt meny
nyekből ssáműzte. (Titk. jelent. t 2, 7 - 9.)

.<\z egyház' kÖIl~'örgés("

Ur Isten l ki az angyalok és emberek' szolgálatait olly csu
dálatosan rendezed ; engedd kegyesen, hogy azok által, a' kik
mennyekben mindenkor készek a' te szolgálatodra, meg legyen
a' földön életünk védve. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (S:.. János' Titk. jelel/t. t, /-5.)

Ama' napokban, kinyilatkoztatá Isten, a' mi kis idő mulva
bekövetkezendő lesz, az ő angyala állal, küldvén 8Z Ő szolgájának
~ánosnak; ki bizonyságot tőn az Isten' igéjéről, és tanubizony
sága a' Jézu~ Krisztusnak, mindazok felő], a' miket látolI. Boldog,
a' ki olV8SBa és hallja eme' jövendölés' igéit, és azokat megtartja.
mik abban följegyezteltek : mivel azok' ideje közel van. János 37.

Ázsiában levö hét gyülekezetnek: Kegyelem ·5 békeség nektek
attól, o' ki vao, és 8' ki volt, és a' ki eljövendő; '8 8Z Ö trónja
nak színe előtt lévö hét lelkekldl ; és a' Jézus IíriszlUSlól, a' ki
hü tnnubizonysng. e)ső9zülöllje n' merholtaknat{, és n' földi kirá-
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I-yok' fejedelme: ki szerelelL mlnket, és a' mi böneinktöl 81 Ö

v érével megmosott minket.

Ma g y a r á z a t és a I k a I ma z á s, I. Sz. János apostol és
evangelista, Pathmos szigeti számkivetésében irta, isteni ihletés
hől , a' Titkos jelentések' könyvét; mellyböl a' mai napra való
sz. leczke is vétetett; és mellyben a' neki angyal által kijelentett
isteni dolgokat, nem csak az akkor élt keresztények' vígasztalása
és oktatására, hanemminden időbeli hivek' tanulságára följegyezte.
Különösen' mégis hét gyülekezeihez intézte könyvét; mivel ezek
akkoriban az apostol' közvetlen gondja alatt lévő kis-ázsiai egy
házak közt a' legnevezetesebbek valának. Boldognak mondja az
apostol mindnzon embert ~ a' ki e' könyvben foglalt isteni kin-yi
latkoztatásokat és intéseket hivőleg fogadván, azokat megtartja.
'8 ez minden hitbeli igazságokra illik; mint maga az Ur Jézus is
mondá, hogy: "Boldogok, a' kik az lsten' igéjét hallgatják, és azt
megtartják" (Luk. 11,28.); 's a' kik liszla és jó selvvel fogadván
a' hallott igét, "gyümölcsöt teremnek a' béketűrés által." (U. o.
8, 15.) ,,~lert azok, a' kik csak hallgatják a' törvényt, ezzel még
nem igazulnak IDeg az Isten elött; hanem csak azok, kik a' tör
vényt teljesítik, fognak megigazulni." (Rom. 2, 13.) ll. Valamint
számtalan mássz.virásl helyek: ugya' jelen sz. leczke is bizonyítja
azon fensőbb rendü szellemek, azaz : angyalok' lélét~ '9 azoknak
az emberek' üdvére czélozó munkásságál ;. mellynél fogva őket
nem csak hálás tisztelet illeti, hanem segitségül hívásuk is a' leg
okszerühh ajtalossági gyakorlatok közé tartozik. Ök az Istennek
közvetlen szemléleiében boldog, dicsőült lelkek ; kik az ö sz. aka
ratját olly pontosan teljesitík , hogy ehben a' gyarló embereknek
péJdányol .szolgálnak. Valahányszor azért az Ur' imádságában
ama' szavakat mondjuk, hogy legyen IDeg az Istennek akaratja a'
földön is ugy, valamint a' mennyben: mlndennyiszor eme' ssent
és magasabb rendü valösagok felől teszünk bizonyságot; 's mind
annyiszor élénk szeretet- és bálára kell, nem csak az lsten iránt
gerjednünk, ki eme' fönséges lelkek' őrködése és oltalma alá he
lyezelt minket; hanem irántuk is, a' kik nem tartják méJtóságuk a
latti dolognak l még a' legkisebb gyermeknek is szeretetteljes
gondját viselni. E' tisztelet pedig és bála, méltán központosul az
angyalok' föbbjeiben: minőül sz. )Iibály arkhangyall is hirdetik
a' sz.-irás' több helyei; különösen pedig a' Titkos jelentések'
könyvének 12-dik fejezetc, melJyben sz. )Iihály akkép iratik le,
mint az Isten' dicsőségének leghuzg6hb és lelkesebb kivivöja, az
ellene föllázadt sátán' irányáhnn ; 's minl mpgnüzóje nmu' r~gi
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kigyónak ~ az ördögnek ~ ,ki az egész emberi-nemet tévelygésre
és bünre ingerli" (9. v.). Folyamodjunk tehát mi is ugyanezen
rossz lélek' ingerlései ellen, a' sz. angyalok, főleg sz. l\Iihály
arkbangyal' védelméért ; ki a' pokolbeli sátán' tüzes nyilait ha
talmas védpaizsával fölfogja, 's a' hünös gondolalok' dögleleles
leheletét, az angyali érzelmek' magasztos lángjával tegye ártal
matlanná. nr. Sz. Mibály nem vőn részt ama' bolrányban, mely
lyet a' mennyei magasságából kevélysége miatt lebukott Lucifer,
az Isten elleni föllázadásával adott az angyaloknak; hanem inkább
bátran harczolt ellene, és más angyalokat is megőrzött bűnös szel
lemétől. Mi közben nevéhez méllólag, mondá: ,Ki ollyan , mint
az Isten?' ki érdemes olly tísztelet-, és szereletre, mlnőre ő? Ta
nulj ebből, nem indulni a' másoktól látott rossz példa 'ulán; hanem
inkább minden rossz példak-, botrányos beszédek- és tetteknek
tehetséged szerint ellentállvan, igyekezzél tőlök másokat is meg
őrizni. l\'linden kisértések , és vétkes példák ellen legjobb véd
fegyvered az lesz, ha sz. Mibálylyal te is azt mondod, vagy gon
dolod: ,Ki ollyan ~ mint az lsten? ki olly hatalmas , olly bölcs,
olly szép, olly gazdag, olly kegyes, olly szeretetre méltö, minI ő?
Ennél fogva kitől féljek, kit sseressek , kinek szolgáljak inkább,
mint ő neki?' IV. Lucifer, az ő kevélysége és makacssága miatt
poklokra taszittatott : 's valljon Ali, tovább is vétkesvén. mint re
mélhetnők, hogy az örök boldogságban részesülendünk ?

"h evangeliol/tnt lásd a' ss, őrző-angyalnk' ünnepén (821. laJJ.).

IlIuidsá~ sz. 'Iihál)' fi)all~)-alhoz.

Sz. Mihály, mennyeiseregek' hatalmas vezére, én nyomorult
leremtmény neked, és a' te oltalmadba ajánlom lelkemet, és tes
temet. .Mai naptól fogva, naponkint téged válasstalak az én part
Jogúmnak , ollalmazóm- és szószólómnak. Kérlek azért téged a'
mennyekben élvezett dicsőségedre, 's az Istentől nyert hatalmad
ra: légy kegyes, most és mindenkor, de különösen halálom' öra
ján, segélyedet nyujtani, gyarlóságomat gyámolitani, csüggetegsé 
gemet fölemelni, Istennél számomra büneim' bocsénatat , és nz il
szent akaratábani megnyugvást kinyerni; hogy lelkem megvi
gasztalva, és fölbálorilva válhasson el a' testtől. Vedd azután öt
fel tiszled szerint, és vezesd a' sz. angyalok' kiséretében Isten'
szine' elébe; hol örökké nyugodt, megelégedett, és boldog fog
lenni.
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SZERAFI SZ. FERENCZ' ÜNNEPÉRE.

Oc t o bé r' (Mindszent' hava) 4-kén.

Szerafi SZ. Ferencs (ki é' nevezetét onnan nyerte, miveI
egykor Kriszh'Is szernfképberr jelent még neki, 's mivel ő magnls
egészen szerafl, vagyis angyali életet éli,) a' P'ápai birtokbot tar
tozó Assúszi városban született, 1182-dlk évben. Hju korábllil
világias érselmü volt, 's az élvelet"'ágynak·éílgedte nIag'M állItI :
:1' nélkülmégis, hogy lelkét hünös kicsapongások által megfel'töztette
volna. De nem sokára egészen más vágy ébredt tm benne: el
tökélé magában, hogya' világról, 's annak minden javairöl lemond;
és egyedül Istennek szolgáJ. E' végre az angyalokról nevezett
)Iária-kápolna' közelében, meJlyet ö Porezionkulának, azaz : té
szecskének *) nevezett. házikót épitvén, saruit letéve, durva zsi
neggel átszorított köntöst ölte föl; alamizsnákból élt, a' betegeknek
szolgált, és buzgón hirdette a' töredelmességet és jobbulást. Jegy
zésre legméltóbb életéből az~ hogy az Udvözitőnek sebhelyei tes
tébe henyomva valának. O alapitá a' k i s e b b t e s t v é r é k'
(ferencziek') szerzetét, mellynek ágai: a' minoriták, konventua
lisok, ohszervansok, és kapuczinusok. Meghalt 1226·b:m: és mnr
'l22R-ban a' szentek közé soroltatott.

Festerik a' rendjének saját köntösben, egy előue lebegö, hat szár
IIYU szeralfal ; vagy pedig egy kereszt elölt, mellyböl öt sugár lövell ki a'
szentnr-k ugyanannyi sebhelyei felé.

Leezk«. ( S». Pálnak Galtu. irt level. 6. 14-18.)

Atyámfiai! lá vol legyen pedig én tölem, másban dicsekedni,
mint u' mi urunk Jézus Krisztus? keresztjében; ki által nekem 8'

világ megfessittetett, és én a~ világnak. Mivel a' Krisztus Jézus'
követésében, sem a' körülmetélletés neru ér (magában) semmit,
sem !t' körülmetéletlenség: hanem az egészen ujjateremtetés. És
mindazokon, a' kik e' s~obályt kövelendik, békeség legyen és ir
~alolll. és AZ Istennek igaz Izraelén. Különben pedig nekem (e'

/á.r!JYI'lI nésee ] senki se alkalmallankodjék: mivel az ur Jézusért
nyert sebeket testemen hordom. A' mi urunk Jézus Krisztus' ke
gyelme legyen atyámfiai! a' ti lelketekkel. Amen.

,) EO templomocska' röJsll'1l1d~.él1l'ké, 11lpi iinneíJét. Illeli) l'orCliuld,,,;a' '-"'í.,);r;,;)1I
lIe\"c1.tclih~, (1' rer('ll('lit'l~ ma i n:lpi! 1Il:'glílrli;í!" : .~ e' nap on a ' türe-iL·lmescll
lJleg~Y""Hí'~ iílduz~J híre!" re1jl''; !Ll '~Úll;i~; r~~!.e~u:ht':;"' ..k
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Ma g y a r li I a t, é s ft I k a I m a z li s. Sz. Pál e' levelét kü
lönösen a' zsidók kösül megtért keresztényekhez intézte j kik közt
némellyek a' mózesi törvénynek és zsidó szertartásoknak olly nagy
erót tulajdonitottak, minlha azok' megtartása , a' ker. hit' elfoga
dása után is, szükséges volna az üdvösségre. Az apostol a' Mózes'
törvénye mellelt tanusitotteme' buzgalmukat nem egyébnek mond
ja, mint abbeli törekedésnek, hogy ez állal a' keresztények ellen
támasztott üldözéseket kikerüljék , és mint zsidók, békében ma
radhassanak. Sz. Pál ellenben dicsőségének tartja, 's tartatni ki
vánja, ha Jézusért, mint keresztény, üldözletik; és a' szenvedósek'
elviselésében is követője lehet az Urnak, és azt mondja, hogy
csak a' magát érette egészen feláldozó, 's a' földi élettel és világ'
javaival mit sem gondoló hilbuzgalom üdvözif ; nem pedig 8' \'111

Jási szertartások' külsőleges megtartása. Ez szerinte mit sem hasz
nál magában, hanem csak az igazán megtérő embernek lélekbeni
ujjászületése. Az illyenek a' 'valódi izraeliták, vagyis az igéret'
fiai: kiknek békeség és áldás Istentől. Miután pedig az ur Jézusért
és az evangeliom' hirdetéseért annyit szenvedett sz. Pál (még
pedig épen a' zsidók' részéről), hogya' kiállott vetések, és kinoz
tatások' jeleit maradand61ag testén viselé: annál fogva eléggé ta
nusilolta, hogya' hit' erejét ő másban helyezte, nem pedig abban,
a' minek elmellőzése és kevésre-becsülése miatt a' zsidók üldöz
ték. - Gondold meg te is oh kereszlény lélek! valljon nem olly,
különben dicséretes dolgokban helyezed-e le is a' vallás' erejét,
és az üdvösség iráuti reményedet , mellyek magukban s7.intugy
nem használhatnak , mint nem használtak a' mözesi szerlartások :
ámbátor ezekel is maga az Isten, és a' legszentebb esélokra ren
delte; hogy tudaillik állaluk a' benső vallásosságra , 's az ur Jé
zus Krisztusban kezdendő uj életre vezesse az embereltet. Te is
az eszközöket czél gyanánt tekinted , ha az ajtutossági gyakorla
tokut nézed fődolognak; nem pedig az ur Jézus állal szó- és pél
dévaJ tanított szent élelet : '9 amaz élő hilet és lángoló szeretetet,
melJyel sz. Ferencz a' szernfi, azaz: angyali malléknevet érde
melte; a' lelki szegénységet és alásatossagot, mellynél fogva sem
minek akart a' világ által nézetni, csakhogy az Isten' szemeiben
valami lehessen; amnz öntagadást, mellyel minden földi javakról
lemondott, hogy másoknak a' nélkülözést annál könIlyebbé legye
's elviselhetőbbé, "sth. Sz. Ferenca'<példaja tanítson míndnyéjun-.
kal a' valódi ajtatosságra. .. -

Az evangeliomo! és annak magyarázatát lásd sz. Mátyás'
napján (725. 1.).
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.b egyház' kön);örgése.

Ur Isten! a' ki egyházadat, sz. Ferencz' érdemei állal uj
sarjadékkal nevejed ; add meg minekünk, bogy őtet utánozva,
megvessük a' földieket, 's mindenkor ll' mennyei javakbaoi része
sülésnek örvendjünk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

.OKTATAs A' SZ. RÓZSAFÜZÉR (oJvasó') ÜNNEPÉRE.
Oc t o b e r' első Vasárnapján.

Miután sz. Domonkos az aJbigai tévelygők' tanitását , több
ideig tarló predikálásával ostromlá, 's őket több izben meggyőzte
és megszégyenitetle; 's mind e' mellett is csak keveset térithete
vissza közülök a' kath. egyház' kebelébe: kettőztetvén imádságait,
és bünbánati gyakorlatait, a' boldoga. Szüzhez folyamodott; Itü
lönösen azért esedezvén , hogy inditaná meg ezen elámilottak'
sziveit , és nyujtana neki segítséget, hathatos szószólása által, n'
lelkek' üdvé~rli munkálatokban. Erre megjelent neki egykor az
irgalmasság' anyja egész dicsőségében, és megtanitotta a' rózsa
füzér' imádságára: mellyet ő ezulán, az lsten' anyjának fönséges
tulajdonait hirdetve, mindenütt elterjeszlett. Minek következiében
rövid idő mulva több, mint százezer lelket vezetett vissza az egy
igaz anyaszentegyház' kebelébe, 's roppant számu nagy bünösö
ket megtéritett. Csakhamar messze elterjedt ezen áhitatosség a'
keresztények közt. Társulatok alakulván a' ,SZ. rózsa-füzér' ne
ve alatt, az egyhljz megengedte a' domonkosi szerzeteseknek,
hogy liszleletére külön ünnepet ülhessenek. Ezután sok idővel,
1571-ben, a' kereszlények a' törökökön fényes győzedelmet vív
tak ki, még pedig épen Oclober' 7-kén, midőn a' sz. olvasó' ün
nepe volt, és nyilvános sz. menetek tartattak: hogya' boldogs.
Szüz' pártfogása állal, a' törükok' iszonyu sanyargatásai a' ke
resztényektől elfordíttatnának. A' kivivoU győzedelem tehát mél
tán az ő közbenjáró esedezésének eredményeül nézetett ; és V.
Pius pápa, háladatosságul ugyanazon napra egy ünnepet rendelt,
meHy ezen czim alatt: ,Győzedelmes Mária,. később Oclober'
első Vasarnnpjára tétetett által; 's a' rózsafüzér' ünnepével egye
sitletvén, XI. Kelemen pápátöl az egész keresztény egyházban
megüleini parancsoltatou. (Nickel , az ünnepekről. V. könyv.
348. 1.)

Jlliféle imádság a' rózs(lfüzér?

Ez bizonyos módja nz imádságnak, meHyben az apostoli hit
vallas utan a' ,Mi alyállk~ 'sth., erre pedig az olvnsö-tablák, vngyís
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szakaszok, mindegyik szakasz tiz ÜdvözleUel, és ezt megelőző
,Miatyánk'-kal, ájtatosan elmondaInak, és megváltásunknak ugyan
annyi sz. titkai, mint elmélkedés' tárgyai, köshessövetnek. Ezen

, imádság solozsmának is nevezletik , mivel százötven Udvözletből
áJI, valamint ss. Dávidé is iJJy számu zsoltárbél. Rózsafüzérnek
azért neveztetik, mivel az abban elöforduló imádságokat, elmél
kedéseket, és üdvözleteket mintegy koszoruba füzzük, hogy vele
az Isten' anyját, lUáriát megajándékossnk, 's iránta viseltető sze
retetünket és tiszteletünket tanusitsuk. Valamint a' rossa zöld'
levelek-, tövisek-, és egy fölséges virágból áll: ugy az olvasó
ban is a' zöld levelek az örvendetes, a' tövisek a' fájdalmas, ma
ga a' virág pedig a' dicsőséges titkok által jelképeztetnek.

Ilányféle e' sserin; a' J'óz,sa{üzér ,mgyis olvasó!'

Háromféle; tudniIlik : örvendetes, fájdalmas, és dicsőséges.
1. Az ö r ven d e t c s, az öt első szakaszból áll ; melJyeknél 81.

öt örvendetes titkot füzzük közbe, Krisztus" megtestesüléséről :
örömlelt kebelJel intézvén e' szavakat lUáriához: lJ "Kit le oh
sz. Szüz ! méhedben fogadtál. 2) Kit te oh sz. Szüz! Erzsébetet
látogatván, méhedben hordoztál. 3) KiI te oh sz.' Szüz! szültél.
4) Kit te oh sz. SZÜl.! ft' templomban hemutattál. fl) Kit te oh
sz. Szüz ! a' templomban megtaláltál." E' rózsafüzér közönsége
sen Advenuél kezdve nag)'bőjlig mondntik; mivel ez időben
a' papi solozsmában és misekönyvben is különösen Kriszlusnak
p~ világral örömteljes eljövetele ünnepeltetik. és tiszteltetik.

II. A' fájdalmas rózsafüzér, ismél50 Üdvözlet-. avag)'
őt szakaszból áll; melJyekben elmélkedesül az öl fájdalmas titkot
terjesztetnek előnkbe; 's meJJyekben a' szenvedü Jézust tiszteljük:
1) ~~Ki miérellünk vért izzadott. 2) Ki miérettünk megostoroz
tatott. 3) Ki mi érettünk tövissel megkoronáztatott. 4) Ki miéret
tünk a' nehéz keresztel hordozta. 5) Ki miérellünk megfessüte
tell.'; E' rózsafüzér közönségesen böjtben mondatik l midőn ar.
egyház különösen Krlsztus' kinszenvedésének titkairól emlékezik.

III. A' d i c s IIs é g e s rózsafüzér, mell y a' többi öt szakaszt
foglalja magában, 's következőleg- ismét 50 fTdvözletből áll, Krisz
tus-, és a' boldogságos Szüznek dicsőségére emlékeztet minket
Ebben dicsőitjük AZ ur Jézust: 1) "Ki halottaiból feltámadott. 2)
Ki mennyekbe fölment. 3) Ki nekünk fl' SzentIeiket küldötte.
4) lii téged boldog Szüz! mennyekbe fülvett. ö) Iii léged bol
dog SZÜl.! mennyekhen megkoronázott." E' rózsafüzér Ilusvél
tól kezdve egészen Adventig mondatik : mikor fil. egyház is ezen
titkokről különös tiszteletlel emlékesik. A' n)"ilrnnos im:,ds:'ígr~
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~zánl 6rákban, közöDségesen mind a' hérom rózsafüzér, vanis
az egész solozsma elmondatik.

Miktl' heli a' róua{U,'1Iért imádkoMi ji

Ssorgalmasan , és ájtatosaB. Szor~lmasan, azaz: gyakran,
és kellőleg. Imádkozzák különösen gyakran azok, kik nem tud
nak olvasni; vagy nem birnak oUy könyvvel, mellyben nekik a'
Jézus Krisztus által nyert üdvösség' titkai megmagyaráztatnának.
Kellőleg, azaz: ugy, a' mint fönebb megiratott, és halkan, a' tit
kok' értelmes mondásával, tartesank azt mindnyájanimádkozIli. Aj
tatosan elmondani, aDnyit tess, mínt Bem esak száijal vallani, ha
nem szivben is érezni, és gondosan megfontolni a' tilkokal. Az
örvendetes olvasónál örülnünk kell, és hálát adnunk az Urnak az
ö megtestesüléseért; a' fájdalmasnál kinszenvedésén fájdalmas
részvétet kell éreznünk, 's büneinket, mellyek öt fölfeszilék, meg
bánnunk; végre o' dicsdségesnél neki, és szüz anyjának dicsősé
géhel sserencsét kivánnonk, és magunkban komolyan fölteDD"iink,
hogy az Isten' segitségével mindent elkövetünk, miszerint mi is
egykor hasonlóképen 8' mennyei dlcsöeégbe juthassunk.

A' rózsafüzér tehát, kellőleg imádkozva, legnagyobb üdvére
lehet lelkünknek; minthogy bennünket o' Krísstns' megtestesülé
se miatli hálára, bűneink' megbánására, 's 3' mennyei javak utáni
komoly törekedésre husdit, és ezer más jó gondolatokat és fölté
teleket éleszt föl bennünk. Mire alig is van alkalmatosabb imád
ság a' rózsafüzérnél ; minthogy a' legszebb imádságokból van
összefüzve, tudniIlik : a' Hiszekegyböl, Miatyánk-, és Üdvözlet
ből, Ezen fölül a' tizenöt titokban, az egész keresztény hit' lé
nyegét magába foglalja; következőleg részletesen emlékeztet
minket hünös voJtunkra, 's a' megvállás' kegyelmére, meJJyet a'
Krisztusbani élő hit által kell törekednünk elnyerni. Folytonosan
emlékezetünkbe hozza még a' boldogságos Szüz' erényeit is; és
minket azok' követésére buzdit; hogy egykor hozzá mennyekbe
mehessünk. Semmi állal se engedjük tehát magunkat a' sz. olvasó'
imádságától elvonatni; ne is szégyeneljük magunkat, azt minden
kor velünk hordozni: mivel az inéltán ugy tekintetik, mint a' ke
resztény katholikusnak ismertető jele; és valljon ki szégyenlene
keresztény katholikus lenni? I

A' mi II e k e z d e t ugyanaz, melly Sarlós Boldog-Asszony'
napján, 780. lapon.

Az egyház' könyörgése.
Ur Isten I kinek egyszülött fia, az ö élete, halála és feltá

madása által minekünk 8Z örök boldogság' javait megszerzé; en
54
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gedd kérünk, hogy ezen titkokat ft' boldogségos szüz Méria' ró
zsafúzérénél ajtatosan megfontolván, valamint azt, 8' mi bennök
foglallatik, kövessük, ugy azt is, a' mit igérnek, elnyerhessük.
Ugyanazon mi urunk JéZU9 Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Bölcs Sirák,. könyv. 24, 1ll-t6.)

Kezdetben és örök idők elölt teremtettem, és soha örökké
megnemfogok szünni j és a' sz.sátorban szolgáltam előtte. És igy
állandó lakást nyerék Sionban; nem különben n'Yugvó helyet a'
sz. városban, és uralkodást Jerusalemben. Gyökeret vertem egy
jeles népben, mell'Y Istenem"öröksége; és a' ssentek' gyüleke
zetében vagyon lakásom.

E' lecske' magyarázatát lásd Nagy-Boldog-Asszony' napján
(802. I.), 's vesd össze vele a' boldogs. Szüz' szeplőtelen fogan
tatásának ünnepére való leeekét is (683. 1.). Az evangeliom, és
ennek magyarázata böjt' harmadik Vasárnapján (265. I.) olvas
ható, ama' szavakt61 kezdve: ,~l\Iidőn pedig ezeket mondaná,"
egész végig.

OKTATÁS SZ. SDlON ÉS JUDÁS APOSTOLOK' ÜNNEPÉRE.
Oc t o b e r' (Mindszent' hava) 28-kán.

Simon és Judás édes testvérek, Kleofas-, vagyis Alfeus-, és
Máriának, a' boldogs. Szüz' egyik rokonának fiai, testvérei vollak .
az ifjabbik Jakab-, és Józesnek, vagyis Józsefnek (l\lál. 13, 55.).
Simon (Máté' 10, 4., és lUárk' 3, 18.) kananeusnak nevezletik ;
mi némellyek szerint Kánát, Galilea' városát, mint szülőlüldjét je
lenIi; mások szerint pedig annyit tesz, mint ,buzgó': melly mel
léknév neki (Luk. 6, 15.; és Apost. csel. 1, 13.) valóban tulaj-

.doniltatik is. Judás, Thaddeusnak is neveztetik; hogy megkülön
böztessék iskarióti Judástól, az árulötöl. (Mát. 10, 3.) Gyakran
mind a' két név összefoglaltalik ; leggyakrabban pedig az utolsó
(Thaddeus) néven neveztetik. Simon és Judás mindketten apos
tolok voltak (MáI. 10, 3.), 's mint illyenek folytonos szemlanui
Jézus' tanításának, cselekedelei-, kínszenvedése- és halálának,
ugy szinte fellámadása-, és mennybe-menelelének. Késöbbi éle
tökről mit sem tudunk. Kélség kivül ök is annyit lettek, és szen
vedlek az Urért, valamint a' többi apostolok Több történetíró'
véleménye szerint Simon l\Ie7.0polámiában, és Persiában hirdette
8Z evoogeliomot; 's ez utóbbi tartomány' Suanit varcsaben lelte-
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hálálát. Némellyek azl vélik, bogya' bálványozó papok' unszo
lására keeesstre feszittetett volna; mások pedig, bogy kellé rü
részeltetett (miért füréssssel rajzoltatik). Judás, vagy Thaddeus,
Judeában és GaJiJeában hirdette az Isten' igéjét, továbbá Syriában,
Arábiában, Idumea- 's Mezopotamiában. Az örmények azt állit
ják, hogy náluk is apostolkodott; miért is öt a' maguk spostola
nakhivják. Végre, mini mondják, Simon testvérével egyült Per
siában szenvedett kinhalált. Hagyott nekünk egy levelet is, melly
az uj-testamentomban foglaltatik.

Festetík Judás egy megfordított kereszttel; vagy buzogínynyal e
melly halála' módját jelenti.

A' misekezdet ugyanaz, melly sz. András' ünnepén (669.1.)•.

}lz egyház' kÖllyörgése.

Ur Isten! a' ki minket Simon és Judás sz. apostolaid által,
ismeretedre juttatlál; engedd, hogy mi az ö végetlen dicsöségö
ket lelki haszonnal tiszteljük, és tisztelve minden jóban növeked
jünk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sz. Pálnak Efezus. irt leeel. 4, 7-13,)

Atyámfiai! kinek-kinek adatolt közülünk kegyelem a' Krisz
tustél származott ajándékozás' mértéke szerint. Azért mondatik (az
irásban): Fölme~véna' magasságba, fogva vivé a' fogságot, aján

dékokat osztogatolt az embereknek. Az pedig, hogy fölment,
mire mutat egyébre, ha nem arra, hogy előbb le is szállott a' föld'
alsó részeire? Az, a' ki leszállott, ugyanaz, ki föl is ment, sok
kal fölebb minden egeknél ; hogy mindeneket betöltene. 'S ó
rendelt némellyeket ugyan apostolokul, némellyeket pedig pro
fétákul , némollyeket pedig evangelistákul , némellyeket pedig

pásztorok- és tanítókul: a' keresztény hiveknek elIT testbe fog
lalására , a' szolgálat' munkájára, Krisstus' testénekfölépülésére.

Mignem mindnyájan eljutunk a' hitnek, és az Isten' fia ismereté

nek egységére; tökéletes emberkort érvén ~ Krisztus termete'
teljességének mértékéhez képest,

M a g y a r á z a t. Sz. Pál itt arra tanit minket, hogya' ke
gyelmek nem egyformán osztatnak IlZ embereknek, hanem a' mint
azt Kriszlus a' közjó' clömozdilására legczélszerübbnek tartja,
Azért senki se irigykedjék az ellen, 8' ki több malaszlot nyert;

54-
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annál kevésbbé legyen fölfuvalkodott az, a' ki több kegyelemnek
örvend; anivel az Isten kinek-kinek ád anoyit, a' mennyi neki
haunos és lZüksége.. A' ssollárosDak ama' navai: "FölmenYéD
8' magassÓlba, fogva vivé a' fogságot, ajándékokat osztogató"
az embereknek," közvetlenül ugyan egy diadalmas hadvezérr61
moodatnak; ki a' foglyokat áldozat-ajándékul a' frigyszekrényhel,
Sion' heg}'ére vezette, '8 oU a' hadi Isákmán}'t elosztotta : de
magasabb értelemben e' szavak Krisztusra Tonatkoznak, ki föl
ment mennyekbe, magával vivén .' fogl}'okal, és mennyből osztá
ki adományit. A' fogságot, mellyet Krisztus fogva vitt, kétféle
értelemben veszik a' szent atyák; először azon ellenségeket ér
tik ez alatt, kiket az Ur foglyokká telt, tudnillik a' hünt, a' halált,
az ördögöt, és a' világot; azután pedig ama' foglyokat is, a' kiket
Krisztus az ellenségtől megszabaditván, és győzedelmeskedvén,
mennyekbe fölvitt, tudnillik az emberek' )elkeit, különösen amaz
ó"szövetségbeli igazak' lelkeit, o' kiket ö a' pokol' tornáczából
magával mennyekbe fölvitt. Az aclományok, mellyeket Krisztus
al embereknek osztogatott, a' S!entIélek' adományai: kit ö meny
nyekbe lett fölmenetele után, e' földre leküldöU. Krisztus' menny
be-menetele pedig szükségkép föltételezi, hogy ö le is jött a' vi
lágba, 's hogy alászállott a' poklokra, 's igy munkáját bevégezte.
Azért adott át az Atya is neki mínden hatalmat, mennyben, és a'
földön: melly hatalmat ö most az által gyakorolja, hogy isteni
:bölcs bel~tl1sa steriot ajándékftit osztogatja; meltyeknél fogva né
mellyeket apostolokul rendelt, kik al evengellomot mindenftt\
terjeszték, és gyülekeleteket alapitot~k; némellyeket profétákul,
kiknek ft' jövendölés, és irás-magyarázat' ajándéka adatolt: ők ese
ket az apostolok iránti alárendeltségben gyakorolván j némellye
ket evangelistákul, kik az apostolok' fölvigyázása alatt tanítottak;
Ilémellyeket pedig pásztorok- és oktatékul , kik egyes gyüleke
zetek' lelki ügyéről gondoskodjanak... És mindezt a' hivek' töké
letesbitésére, 's ftZ isteni-szolgálat' gyakorhis6ra; VAgyis a' tanitis,
áldozal-bemutatás, és a' ssentségek" kiszolgáltatása, a' Krisztu'
testének (asas : egyhbának), épülése végett: hogy mindnyájan
a' hit- és szeretetbeni egységre és tökéletességre jutnánk; 's ne
hasonIitanánk többé az erőtlen kisdedekhez : hanem éreukoru em
bel'ekké, '9 Krisztushoz hasonlókká váljunk. Adjunk annakokáért
Istennek hálát, hogy nekünk onnyi kegyelmeket osztott, és olly
sok apostoli férfiakat, és tanitókat küldött j kik minket B' bitben
megerősitenéneh', éS .. mennyhe vezető Illat .egrnuLatD6k. Kérjük
tovább cll, hogy legyen már valabára egy akol, éli egy pásztor
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's valamenn)'i hivek akképen köves!lék Krisztust, hogy egykor
laozlÍ mennyben is, a' dicsŐségre nézve hasonlók lehessenek.

Evangeliom. (s•. Já..~· 15, 11-25.)

Az időben mondá Jézus az ötanitvtinyainak: Ezeket pa
rancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha e' világ
gyütöl titeket, gondoljátok meg, hogy engem előbb gyü
lölt, mint titeket. Ha e' világból valók volnátok, ugya'
világ azt, a' mi övé, szeretné: de minthogy nem e' világ
ból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket e'
világból, azért gyülöl titeket a' világ. Emlékezzetek meg
amaz igéimröl, mellyeket mondottam nektek: a' szolga
nem nagyobb az ó uránál. Ha engem üldöztek, titeket Is
fognak üldözni; 's ha az én beszédemet megtartották, a'
tieteket is meg tartják. De mindezeket az én nevem miatt
követik el rajtatok; mert nem ismerik azt, a' ki engem
küldött. Ha hozzájok nem jövök, és nem szólok vala ne
kik, ugy vétkök nem volna; de most nincs, mivel men
teniek bünüket. A' ki engem gyülöl, az az Atyáma' is
gyül öli. Ha ollyan csudatételeket nem munkáltam volna
közöttük , a' minóket senki más nem cselekedett, vétkök
nem volna; most pedig látták is azokat, és mégis gyülöl
nek, engem is ugy, valamint az Atyámat. Hogy betelje
sedjék az Ö törvényökben följegyzett ama' mondás: ok
nélkül gyülöll.ek engem.

T a D u l s á g o k a z e van g e l i o m b ó I. .) I. Abból, hogy
Krisztus urunkat, 's apostolait és tanítványait 8' világ gyülölte 's ül..
dözte, legnagyobb vigasztalástés bátorilást merithetnek mlndnzok,
kik azért, inivel nem e' világból valók, vagyis a' kik nem kö
vetik annak esztelen elveit és vétkes ssokasait , a' vihig' fiai állal
kigunyollalouk, megvettetnek és üldöztetnek : valamint ellenben
szégyeneIni taoulbatják magukat azok, a' kik Kri8ztueért mit sem
szenvednekel; 's a' világ' gutJyjál, és gyülöletél kikerülendök, in
kább tartanaka' világgal, miot Krisztussal. ValamiDt ugyanis nagy
megliszteltetés a' szolgóra nézve, ha urához hasonlónak tarlatik:

*) .'\' relebar'li uerelclről a' Pünkusd utáni XII. Vasárl_lIpra "aló oktatásbaa yoll
IIÓ.
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ogy szinte nagy szégyeu rá nézve, ha jobb sorsot ohaji uráénél.
Mert hiszen a' szolga nem nagyobb uránál. Ha tehátal lir eltűrte
a' világ' gyülöletél és üldözését: miért vonakodnának az ő szolgái,
hasonlót tenni? '8 valljon mit árthat nekünk a' világ' gyülölete?
Nem arra seolgal-e az inkább, hogy elssakítsuk tőle magunkat,
és Istennel tartsunk? '8 valljon nem jobb-e, inkább a' világot,
mintsem az Istent birni ellenségül ? II. Abból, hogya' szolga nem
nagyobb uránál, vigasztalást merithetnek a' papok is, ba minden
munkájok és fáradságuk mellett sem láthatják igyekezetök' sike
rét, hanema' világtól kigunyoltatoakés megvettetnek. Ha az Isten
Dek megteslesült fia sem járt máskép, miért csudálkoznának rajta,
'5 miért keserednének el, havelök, mint gyarló emberekkel szinte
hasonló történik? Különben is 3Z Ő érdemök nem azon sikertől
függ, meJJyet eszközölnek , hanem 8' buzgóság' nagyságától,
mellyel az Isten' tiszteletéért, 's a' lelkek' üdvéért munkálkodtak.
III.A'tudatlanságnemmindenkor szolgál mentségül a' búnnek. Azért
mondja Krisztus , hogya' zsidók nem menthetik magukat vele,
mintha öt meg nem ismerték, 's azért gyülölték és üldözték vol
Da: mivel öt megismerhették vala munkáiból ~ hangyan megis
merni akarták volna. Miérl is ök fölöttébb büntetésre méItók, és
kárhozatosak. 8zintilly büntetésre méltók azon keresztények is,
a' kik, mint a' zsidók, igen könnyen meglanulhatnák, mil kelljen
hinniek és cselekedniek; de ezl vagI gonossságböl , vagy pedig
restségből elhanyagolják, 's azért önvétköknél fogva maradnak a'
tudatlanság-ban, mellyben azután vétkeznek, és örökre elkárhoz
nak. lUáskép van ez az olly embereknél, a' kik önvétkök nélkül,
Kriszlusról, és nz igaz hitről mit sem hallottak: mivel ezek nem
a' hilbeni tudatlanságuk miaU, mellyért nem érdemelnek büntetést,
fognak elité1telni: hanem a' természeti törvény ellen elkövetett
hüneikért, melly mindenkinek ssivébe van irva, 's mellynek meg
tartása bizonyosan azon üdvös eredményt szülte volna, hogy al
lsten öket megvilágositotta, 's 8' hitben oktaUalla volna. IV. Krisz
tus azl mondja 8' zsidókról, hogy öt ok nélkül gyülölték. Áll ez
minden más bünösrőI is. Annyira szereté Islen 8Z embert, hogy
érette egyetlen fiát adta; Ő magát az emberek' üdvéért a' ke
resztfán föláldozta; ő a' maga sz. teslét és vérét hagyta nekünk
eledelül és italul; ő minden perczben végetlen becsű testi és lelki
javakkal áld meg minket: és ba mind e' mellett is vétkezünk, nem
annyi-e ez, mint ok nélkül gyülölni 's megbántani Istent?

Á h i t a t. Neked, oh szerelmes .Jésus! ki maga a' szeretet
vagy, és 3' szeretet' törvényének valódi hosőja, örök hálát mon-
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dunk, hogy egyedül az irántunk viseltető szereletböl, ma
gadat halálra adtad; és kérünk, hogya' szeretet' mennyei láng
ját szivünkben is föléleszszed : miszerint a' te törvényedet kö
vetvén, felebarálunkat, mint minmagunkat sseressük , és e'
szerétettől magunkat sem gyülölet , sem az üldöztetés által
ne hagyjuk ellántorittatni; megemlékezvén róla, hogy mi,
mínt szolgáid, nem vagyunk jobbak te nálad-, a' mi Urunk- és
.Istenünknél, következőleg nincs is okunk a' panaszra, ha a' világ
mínket is-gyülöl és üldöz. Erősíts meg minket a' te kegyelmed
del: hogy mindent béketüréssel szenvedjünk, a' mit te isteni aka
ratodnál fogva ránk atyailag küldesz; hogy isteni példádat utá
nozván, az lsten és felebarátunk' szeretetében éljünk, és meghal
hessunk. Amen.

OKTATÁS MINDEN SZ.ENTEK' ÜNNEPÉRE.

N o v e mb e r' (sz. András' hava) f -én.

Jliért rendelte ez ünnepet az anyaszentegyhá,?

1) Hogy minket lehető legélénkebben emlékeztessen rá, mi
sserint mi a' katholika egyház' tagjai vagyunk, melly hiszi a'
szentek' egyességet, azaz: minden igaz hivő keresztények' egyes
ségét, akár a' még küzdő egyházhoz tartozzanak a' földön, akár
a' tisztilóhelyen szenvedöhez, akár a' mennyben diadalmaskodó
hoz; nevezetesen pedig, hogya' mennyei szenteknek velünk,
kiknek a' földön még viaskodnonk kell, egyességet hathatósan
szivünkre kösse. ~) Hogy minket ugyanazon ssent életre ser
kentsen, melly után ők törekedtek; és megtanitson , miszerint ez
nem lehetetlen: mert ha ezerszer ezerek szentekké tudtak lenni,
miért volna ez ránk nézve lehetetlen? A' kereszténynek minden
lehetséges Az állal, a' ki őt erősiti ; 's a' ki a' hivők' megszente
lésére az Ö SzentIeikét is elküldte. 3) Hogy azon szentek iránt is
-tiszteletet mutassunk , a' kiknek esztendőn át különös ünnepnap
nincs szentelve. 4) Hogy minket az Isten, olly sok közbenjáró
esedezésekrei tekintetből, tökéletes bocsánatábon réssesitsen, az ö
érdemeikben részt vennünk engedjen, és kegyelmét adja, misze
rint egykor mennyekhe jutván, örömeikben is részesülhessünk.

Ki rendelte elöször 1'71 ünnepet?

IV. Bonifácz pápa, ki midön 610-dik évben, a' romai Pan
theont , azaz: valamennyi bálványok' templomát , a' keresztény
.isteni-tiszteletre fölkészilé, 's azt a' Boldogságos Szüz, és minden
'Vértanuk' tiszteletére fölszentelte, első ülé meg minden ssentek'
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ünnepét, 's azt Romában évenkint megtartatni parancsolta. ID.
Gergely azután ez ünnepet az egésl anyaszentegyházban megtar
tami rendelte; napját November' l-jére tévén.

A' ro i s e k e z et e t ben ezt énekli az egybllz: "Vigadjunk
mindnyájan 8Z Urhan; minthogy e' napot minden ssentek' tiszte
letére 'Üljük, a' kiknek ünnepélye fölött 6nendenek az angyalok,
és az Istennek fiát egyh:lngulag dicsőítik. Örvendjetek igazak az
Urban: az igazakhoz illik a' dicséret" (Zsolt. 32.) Dicsöség az
Aty'6Dak, 'sth.

AE egyház' könyörgése.

Mindenható örök Isten ! a' ki megengedted minekünk , vala
mennyi szenieid' érdemeit azonegy ünnepélylyel dicsőitheinünk ;
kérünk téged, hogya' te irgalmad' hőségét, a' sokszorozott kös
benjárás' érdemeinél fogva, engedd elnyernünk. A' mi urunk Jé
zus Krisztus által, 'sth.

Leezke, (~. Já.os' Titk. jelent. 7, 2-12.)

Amil' aepokban, ime én János, láték más angyalt feljönni

napkeletről, ki az élő Isten' jelével birt; és nagy fenszóval
kiáltott ama' négy angyalnak, a' kiknek hatalom adaték, hogy

, árlsanak a' földnek és tengernek; mondván: Ne árlsatok sem a'

földnek, sem a' tengernek, sem az élő fáknak; valamig 8' mi Is
tenünk' szolgáit homlokaikon lMg nem jegyez~ük. És hallám 8

zolnak, 8' kik megjegyezteitek , számukat: sdz, negyvennégy
ezeren voltak a' megjegyezeUek, Izrael' népének minden nemzet
ségéből. Juda' nemzetségéből tizenkél ezeren; Buben' nemzel

ségéből tizenkét ezeren; Gád' nemzetségéből tizenkét ezeren;
Áser' nemzetségéből tizenkét ezeren; NeCtali' nem~tségéböl ti
zenkét ezereD; Manassze'nemzelségéböl tizellké't eseren: Simeon'
nemletségéh61 tizenké' ezeren; Lévi' nemzetségéból tizenkét eze
ren; Issakhar' nemsetségéhől tízenkét ezeren; Zabulon' nemsetsé

géböllizenkél ezeren ; József nemzelségébőllizenkélezeren; Ben
jámin' nemzetségéböllizenkét ezeren voltak a' megjegyezeltek. Ez
után láték minden nemzetek-, nemzelségek-, népek- és nyelvekből

megszámilhallan nagy sokaságot, a' királyi szék elöli, és a' bárány'
szine elölt állni: felöltözve hosszu fejér köniösökbe, 's ke~eikbell

pálmdgakat tarlva ; 's fenszóval kiáltának: Dicsöség a' mi Iste-
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Dünknek, ki a' királyi széken ül, és a' báránynak! '8 valaweaoyi
-nalok a' királyi szék, a' vének és Dégy 6Uldok körül állTAD,
a' kinlilyi szék előlt arczra bOnIllak, és imádák Istent, mondván:
Amen (_gg legyen)! Dicséret, és dicsö9ég, és bölcses~, és hA
b, tisztelet és hatalom, és erősség a' Oli Istenl1nkaek, mind örö
kön örökké.. Amen.

If a g y I r á z a t. E' .lecskében ugyan köz vetlenül ama' je
lekről van 8ZÓ, mellyek' kiséretében oz lsten' büntetl\ itélete Je
rusaleei-, és a' zsidó népre vala jövendő: magasabb 68 .teljes ér
telemben mégis az átalános világitéletre is vonatkozik. Jelen lesz
nek azon Izrael' minden nemzetségéből a' választottak; az egy
Dán' nemzetséget kivéve: minthogy a' bálványozás ebben ütött
ki először; ugyanazért annak, és mindazoknak, a' kik hozzá ha
sonlitanak, és inkább szeretik a' világot, mint Istent, a' kiválasz
tatásban nem lehet részök. Hogy azonban senki se vélje, mintha
a' választottak csak a' zsidóságból megtért keresztények volná
nak: azért az apostolnak még nagyobb sokaság mutattatik a' po
gányságból megtért kereszlények közül. A' zsidók közül válasz
totlaknál ugyanis bizonyos határozott számról van szó; de a'
pogányok közül valóknál csak egy nagy sokaságról: mi által szám
lálhatlan voltuk jelentetik, és tudtunkra adatik, hogy főképen a'
pogányokból JeU hivők azok, kik it' Krisztus'egyházát és a' meny
nyet benépesitik. E' sereg az Isten' trónja, 's a' bárány, azaz:
Krisztus elölt áll; fejér ruhába öltözve, 's kezében pálmaággal,
vagyis fölékesítve az ártetlanségnak , dicsöségnek , és az ör
dög, világ, és test' kisértetei fölött kivívott gyözedelmének je
Jeivel; 's imádják Istent, és minden mennyei szellemek' karával
egyesülve, dicséneket zengenek neki azon erőért, mellyet bennök
tanusított, és azon dicsőségért, mellyben őket részesítette. Igye
kezzünk annakokáért, hogy egykor mi is e' választottak közt
lehessünk I

Evangeliom. (Sz. Máté' 5, 1-12.)

Az idöben, látván Jézus a' seregeket, fölméne ll'

hegyre; 's miután leült, közelébb jövének hozzá tanítva
nyai. '8 megnyitván száját, tanitja vala öket, mondván:
Boldogok a' lelki szegények; mert övék mennyeknek or
szága. Boldogok a' szelidek; mert ök birják a' földet.
Boldogok, a~ kik siránkoznak: mert (lk megvigasztaltatnak.
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Boldogok, a' kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot;
mert ök megelégittelnek. Boldogok az irgalmasok; mert
ök irgalmasságot nyernek. Boldogok a' tiszta szivüek;
mert ök meglátják az Istent. Boldogok a' békeségesek :
mert Isten' fiainak hivatnak. Boldogok, a' kik üldözést
szenvednek az igazságért; mert övék a' mennyek' orszá
.ga. Boldogok vagytok, midön szidalmaznak titeket, és ül-
döznek, és hazudván, minden gonoszat mondanak ellenetek
én érettem: örüljetek és vigadjatok: mert a' ti jutalma
tok bőséges mennyekhen !

.-\' nyolcz boldogság' magyarázata.

.,Bo l d o g o k a' l e l k i s z e g é n y e k; ro er t ö v é k a' m e n y
n y e k n e k o r s ~ á ga."

J(ik a' lelki szegények?

1) Azok, kik hasonlóan az apostolokhoz, minden földi ja
vahól önkényt lemondanak, és Krlsstusért szegényekké lesznek.
2) Azok, a'kik szerencsétlenség, vagy igazságtalanságáltal meg
fosztatván a' magukétól, veszteségöketaz Isten' akaratjábani meg
nyugvással, héketüréssel viselik, a' szükségeikben elvett jótéte
ményekért háladatosak, azokat mértékletesen és bölcs takarékos
sággal élvezik, és azon kevésből is, a' mijek van; a' még szegé
nyebbeket örömest részesitik. 3) Azok, kik szegény, csekély és
alanti sorsukkal megelégesznek, valami magasabb és boldogabb
után nem törekesznek, és inkábbszükséget szenvednek, mint hogy
tiltott fogások, csalás és lopás által akarnának meggazdagodni.
4) Azon gazdagok is, a' kik nem kötik szivöket a' mulandó ja
vakhoz, hanem inkább gazdagságnkat a' szükölködők' nyomorá
nak fölségélésere fordilják : és ezt zugolódás nélkül, sőt még ö
römmel is teszik, és mindenkinek segedelmöket nyujtják, a' kik
öket erre fölkérik (lUáté 5, 42.); hogya' földi javakért, mellye
ket elosstogatnak a' mennyet örökségül nyerbeesék. Végre 5)
különösen azok, kik .meg lévén győződve saját gyengeségök-,
tehetetlenségük-és nyomoruságukról, magukfelöl alázatosan véle
kednek, és magukat koldusoknak nézik, a' kiknek mindenkor
szükséges az Istenhez folyamodni, 's az ö kegyelmét és sege
delmét kérni. Mindezeknek tehát meg van ft' menny igérve; sőt
ez öket máris akkép illeti, mint valódi sajátjok: hacsak állhatat
Janságuk által attól önmagukat meg nem fosztják.
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IL ,ll o Id o g o ka' s z e I i d e k; m e r t ö k b i r j á kft' f ö l d et.'
Ki igazán szelid?

Az, ki sem Islen ellen nem zugolódik, ha szenvedéseket bo
csát rá, sem az emberekre nem haragszik, ha öt mindenféle bán
talmak-, és igazságtalanságokkal illetik: hanem inkább minden
türelmetlenségét, minden haragot, gyülöletet és bosszuvágyat el
nyomva magában, a' felebarátjai által okozott rosszat jóval ipar
kodik visszafizetni. Az illyen ember hasonlit a' nyngott és csendes
tengerhez, avagy vizhez , melly..ben az isteni nap' ragyogó képe
zavaratlanul tükröződik vissza. O az állal, hogy önmagát meg
győzi, erősebb, mint ha er~s városokat fegyveres kézzel beven
ne (Példabess. 16, 32.). O ezzel Isten előtt kedvesebb, és ér
demteljesebb dolgot visz véghez, mint ha magát, önakaratját kö
vetve, vérig ostorozná, 's kenyér és viz mellett böjtölne ; 's az
illyen ezért békében is fog mindenütt, és csendességben élni:
végre jutalmul nem annyira a' földet, melly a' holtak' tartománya,
fogja örökségben birni, mint inkább az eget, az élők' amoz or
szágát.; 's ott az örök békének örülni (Zsolt. 36, 1L), mellyet
már a' földön is mindenkor élvezett bensőleg.

III. ,Bo I d og o k ~ a' k i k s i r á n k o z n a k i 10 e r t ő k me g
v i g a s z t a It a t n a k.'

Kik itt a' siránkozók?

Nem azok, a' kik rokonaik' és barátjaik' halála, vagy vala
melly szerencsétlenség, ideigleni javak' elvesztése, és más efféle
miatt szomorkodnak, sirnak és gyászolnak: hanem azok, a' kik
azon keseregnek, hogy az lsten általuk, és más emberek által,
olly sokféleképen megbántatik, olly kevéssé tiszteltetik és szeret
telik ; és hogy e' miatt olly sok, Krisztus' drága vérével megval
toU lelkek elkárhoznak. A' bün tudoillik azon egyedüli rossz,
melly méltó a' megsiratásra ; 'a csak azon könyük, mellyek al
vétek miatt hullnak, hasznos könyük: mellyek örök vigasztalás
sal, és örömmel fognak jutalmastatni.

IV. ,Boldogok, n' kik éhezik és szomjubozzák 8Z

i g a z s á g o t; m e r t ő k m eg e I é g i t t e t n e k.'
1/i lIZ igazság' éhesése és szomjazása ?

A' leghőbb vágy azon erények után, mellyek a' keresztényi
tökéletességet képezik, minők: az alázatosság, a' szelidség, lsten,
és felebarátunk' szeretete, azon igyekezet, hogya' magáét min
dennek megadjuk ég meghagyjuk, a' töredelmesség' lelke, melly
nél fogva oz ember elkövetet! büneiért Istennek eleget tenni lo-
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rekszik, 'stb. A' ki tehát ez erények után szintoJly nagyon vá
gyódik, mint 8Z éhes és szomjas ember 8Z élei éj ital után, és
azokért Istent buzgón és állhatatosan kéri, nz meg fog elégittetni,
azu: teljesedni fog kivánsága, és megadatik néki.

V. ,B o I d o g o k a z i r g al ro a s ok; me r t li k i r g al m as
s á 'g o t n y e r n e k.'

Kik az. irgalma!ok?

Azok, kik embertársaiknak az általuk okozott bántalmakat
szivesen megbocsátják; tovább azok is, a' kik szegéoy feleba
rátjaik iránt könyörületességet mutatnak, és azokat hó alamizs
nával gyámolitják. Ök tehát szinte könyörületességet fognak
nyerni, azaz: Isten is megbocsátja nekik bűneiket, és bőven meg
fogja öket ideigleni, 's örök javakkal jutalmazni. A' ki pedig nem
irgalmas, az maga sem fog irgalmasságra találni; hanem mint a
maz evangeliomirossz szolga (Mát.18.), a' külső setérségbe fog t8
sziltatni. Jegyezd ezt jól meg magadnak, és a' szerinl cselekedjél]

VI. ,B°Id o g o k a' t i s z t o s z i v ü e k; me r t ő k ID e g I á t-
j á k a z Is t e n 1.'

Jíik a' tiszta sziouek ?

Azok, kik a' keresztségben nyert ártatlanságot gondosan
igyekeznek megőrizni; 's a' kik szivöket és lelkismeretöket nem
csak minden vétkes, nevezetesen a' tisztátalan beszédek- és tet
tektől, hanem még a' rossz gondolatok- és kivánságoktól is tisztán
tartják, és mindenben csak az Istent keresik. Ezek látni fogják
Istent, azaz: őt megismerendik ugy, a' mint van. Mert valamint
a' szemnek, ha látni akarunk vele, tisztának kell lenni: ugy. [s
tent is csak a' SIenny nélküli 's megtisztult lelkek láthatják. Söt
mér e' földön is, ollyan az ismeretünk, a' minő a' szivünk. Minél
tisztább o' sziv, annál tisztábban, és jobban megismerjük az Istent
is. Gondosan igyekezzél annakokáért szivedet tisztán tartani; hogy
8Z Istent már ez életben mindig jobban megismerhesseet, oda fÖD

pedig látásában örökké boldog légy.

VII. ,Bo I d o g o k a' b é k e s é g e s e k; me r t ls t e II' f i a í
n a k hi v ft t n a k.'

Kik a' békeséqesek, és miért fognak lsten' !itJ;tllJ/c IleDe!6tetni?

Azok a' békeségesek, a' kiknek saját bensejek békében van;
azaz: kiket a' lelkismeret' furdalásai nem kinoznak, 's kik H Isten
és emberekkel kibékültek; azután pedig o' kik ezen, önmegnkklli
békét, melly az Istennel- és felebarátlali békét is magával hozza,
másokban is föntartani , vagy azt visszaállítni törekesznek. 19-
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ten' fiainak fognak hivatni azért, mivel ök ebben az Istent utá
nozzák, ki a' hékeség' Istene (Rom. 15, 33.); 's ki egyszülött
fiát is odaadta, hogy o' világot kibékítse (Rom. 5, 10.),·s oma'
békeséget, mellyet o' világ önmagának nem adhatott, a' földre le
hozta. (Luk. 2, 14. Ján. 14, 27.)

VIII. ,B o I d o g o k, a' k i k fi l d ö z é s t s z e n ved n e k a I

i g oz s á g é r t; ro e r t ö v é k a' me n n y ek' o r S z á ga.'
Kik 1110ndatnalc tu boldogoknak?

Azok, kik igaz hitök, erényeik, isteni félelmök, ajtatossá
guk, tisztaságuk 'stb. miatt üldöztetnek, megvetletnek, kigunyol
tatnak , gyötörtelnek1 sőt meg is öletnek: és mindezt mégis ke
resztényi béketüréssel, és állhatatossággal, sot örömmel szenve
dik; valamint ezt a' szentek tették, 's általa mennyei koronát ér
demlettek. Ha tehát velök együtt akarunk megkoronáztatni, ugy
velök szenvednünk is kell, még pedig olly állhatatosan, és Isten
iránti szeretetböl , mint ök szenvedtek. '8 ha az erényességre
buzgón, törekszünk, ugy az errei alkalom nem fog hiányozni:
mert mindnyájan, o' kik ajlatosan akarnak Krisztusban élni, ül
döztetéseket fognak szenvedni. (II. Tim. 3, 12.)

B u z d II la t. Ur Isten! milly kellemesek a' te lakhelyeid.
Epedve sovárog az én lelkem előcsarnokaidba. Testem és lelkem
te benned örvendenek oh élő Isten! koronája 's jutalma a' szen
teknek; kiknek szenvedéseiket, és fájdalmaikat örökké tartó öröm
mel jotalmazod, ég öket végetlen jókkal betöltöd. Oh milly bol
dogok mindazok, a' kik te neked e' földön hiven szolgáltak; mert
ök most téged, és az Isten' bárányát saíuről-ssinre látják, ök a'
te nevedet bomlokukon viselik, és veled örökké uralkodnak! U
gyanazért kérünk téged Ur Islen! add meg minekünk az ö köz
benjáró esedesésök által a' te kegyelmedet; hogy az ö példájokat
követve, te neked szentségben és igazságban szolgáljunk; 's öket n'
minden erények utáni sovárgó vágy, irgalom' érzete, tökéletes
szivbeli tisstaség, és békeszeretet által, a' szegénységben, aláza
tosságban, szelidség- és töredelmességben utánozzuk : hogy egy
kor mi is, valamint ök, a' mennyei öröm- és boldogságban része
sülhessünk! Amen.

Mai nGpon eloimuhalni a' szentek' tisr.telete (eJ61i oktatásI il, e'
köftYf" mú,ocüll r~B.éM" elején (659. és Icő", I.).
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OKTATÁS HALOTTAK' NAPJ..\RA.

N o ve m b e r' (sz. András' hava) 2-kán.

M. a' halottah' napja?
Évenkinti emléknapja minden, az Isten' kegyelmében és ba

rátságában elhunyt lelkeknek; kiknek azon vétkeikért, mellyekért
itt eléggé nem hünhödtek, a' főnmaradt büntetéseket a' tisstítőtűs'
tömlöczében kell az -utolsó fillérig lefizetniek (Mát. 5, 26.).

Mi a' tisz,titótüz (purgatorium) ?

A' tisztitótüz a' más életben egy, a' pokoltól és mennyorszugtól
különböző harmadik hely, hol a' megholtak' lelkeinek ideigleni .
büntetéseket kell még szenvedniek azon bünökért, mellyekért ez
életben eleget nem tettek. E' harmadik, tulajdonképen tisstulási
hely, magyarul méltán tisztítótűznek neveztetik; mivel itt a' tüz
által, mint az arany az olvasztó-kemenczében, a' még nem egé
szen tiszta lelkek megtiszlittatnak, és mintegy salakjaiktól meg
szabaditlatnak. Sz. Pál a' korinthuslakhos (I. 3, 13. és köv.) ez
iránt ekképen ir: "l\'lindennek munkáját, minemü legyen,· a' tűz
fogja megpróbálni. Ha kinek munkája, mellyet [Krisztusban)
épített, a' tüzet kiállván, megmarad: julalmát veendi. Ellenben a'
kinek munkája a' tűzben elég, az kárát vallja (a' lisditótűz által):
mindazonáltal ö maga még üdvözülend ; de csak ugy, mint tűz
által." Ama' tűz, melly állal még megszabadulhatni, nem lehet a'
pokol' tüze; mivel a' pokolból nincs szabadulás, sem megváltatás
többé. Sz. Pál' szavait tehát csak a' tisztitótűzröl, vagyis a' tisztu
lás' helyéről érlhetni: mint azokat Kriszlus' csalhatlan egyháza is
mindenkor magyarásta.

,'lelly lelkek jönnek a' tisz.títótűzbe?

lUindazok, a' kik az Isten' kegyelmében haltak ugyan meg,
de a' kiknek kell még valamit hüneikért szenvedni. E' lelkek az
Isten' kegyelménél fogva barátjai ugyan az Istennek; 's a' jó Is
ten az ö szeretett barátjait bizonyára nem taszitandja pokolba: de
mivel vallnak még rajtuk a' bünnek némelly nyomai, azért nem is
bocsáUóthatnak még az Istennek tiszta szine elébe. Mert a' mint
sz. János irja (Tilk. jelent. '~1, 27.): "a' mennyekbe semmi tisz
tátalan sem mehet be.'; Az illy lelkekre nézve tehát nem marad
egyéb hátra, mint a' harmadik hely, a' tisztulás" helye, vagyis a"
tisztitólüz. Valljon hol vannak tehát mindazok, a' kik emlékeze
tünkre a' világból kimullak? Ha kimulásuk elölt a' haldoklók'
szeDt~égdben még méllőan részesü!tel{, ugy nz Isten' kegyelmé-
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hen haltak meg, 's ennél fogva nem mondhatni öket elkérliosct
laknak. De ki mondhatja biztosan halálakor: "Szivem tiszta; én
ment vagyok (minden, bár legcsekélyebb) bünöktöi?" (Példabesz.
20, 9.) Valljon ki halt meg tehát elöttünk , és ki fog meghalni
közülünk olly ssentül, hogy épen semmi tisztulásra se legyen töb
bé szüksége; hogy semmimegbánni valója se legyen, és a' menny
be tisztitóLűz nélkül is bejuthasson?

Mit, mennyit, és meddig kell sze""edni a' tisztitótihben?

Ezt egyedül Isten tudja, ki a' tiszIitótűz' büntetését is a'
maga igazsága szerint tudja meghatározni. Elegendő tudnunk azt,
mit az Isten mond, hogy: "enyim a' hosssuállas , és én akarok
visszafizetni ;" és ismét: "az Ur fogja ítélni 8Z ö népét" (V. Móz.
32, 35.); és a' mit sz. Pál tes~ hozzá: "Rettenetes nz élő Isten
nek kezeibe esni" (Zsid. 10, 31.). Munkáljuk tehát félelem és
rettegés közt 8' mi üdvösségünket, és tartsunk buzgó töredel
mességet elkövetett büneinkért ~ nehogy egykor nekünk is azt
mondja Krisztus: ,Bizony mondom nektek, ki nem szabadultok
onnét, valamig meg nem fizettek az utolsó fillérig.' (Mát. 5, 26.)

Jlint segithetünk a' tisztitótüzben ssencedű lelkeken '?

Ugy, ha érettök imádkozunk; különösen pedig a' sz, mise
áldozat által. A' szent-irás mondja (II. Makhab. 12,46.): "Szent
és üdvös gondolat a' halottakért imádkozni, hogy hüneíktől fel
oldoztassanak." Azért a' kath. egyház is mindig tanítá, hogya'
hivek' imádsága a' holtakért, ezeknek üdvös és hasznos; neve
zetesen a' sz. mise-áldozatot érettök mindenkor fölajánlotta.

Kiknek lelkeiért kell nerezelesen imádkozni?

ÁtaJában ugyan, és különösen a' mai napon, minden meg
hollakért kell imádkozni, 's jó cselekedeteket gyakorolni; de mi
vel mi némeJlyek' irányában jobban le vagyunk kötelezve, mások
pedig Isten előu kedvesebbek, mig ismét másoknakerre nagyobb
szükségök van, mások végre jobban megérdemlik: azért igyekez
zünk buzgóbban és gyakrabban imádkozni: 1) ssülőink-,rokonink-,
barátink- és jétévőinkért; 2) azokért, kik magukat imáinkra leg
méltóbbakká tették; 3) a' kik legtovább esenvedtek ~ vagy még
szenvedniök kell; 4) a' kik legfájdalmasabban gyötörtetnek; 5)
a' kik legelbagyottabbak; 6) a' kik szabadulásukhoz legközelebb
vannali; 7) a' kik miattunk szenvednek; 8) a' kik imáinkban
reményt helyeznek; 9) a' kik az Isten, és mennyország utáni cse
kély vágyuk, vagy a' tiszlilótüztőli csekély félelmök miatt szen
vednek; 10) azokért, a' kiknek mi éltökben rosszat tellünk, vagy
:~. !dk mi nekünk rosszat okoztok; 11) lelki testvéreink- és nö-
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véreinkért. Mit különösen azon esetre kell megjegyeznünk, ha
8' szenvedő lelkeken huesü által akarunk segiteni; minthogy a'
bucsúengedélyt, meUyet az anyaszentegyház a' megholtak' javára
forditani enged, mindig csak egyes lélekre lehet alkalmazni.

Mire buzdit minket (J' tisatitótib (eMli hit?
A' következőkre : 1) Nehogy a' bUnbánat' ssentségében

megbocsátott büneínk-, és mindennapi vétségeinkkel érdemlelt
büntetéseket a' jövő életben kelljen szenvednünk, igyekezzünk
azokat jó cselekedetek, önsanyargatások, imádságok és bucsúk
által még ez életben leróni; 2) hogy magunkat ne csaka' sulyos,
hanem a' kisebb vétkektől is gondosan óvjuk: mivel ezek a' tisz
tilólűz' büntetéseire tesznek bennünket méltókká ~ 's ennél fogva
nem olly csekélyek, mint némeUyek képzelik.

Lehet-e magunkat a1lM imádságokra hagyni, mellyeket talán calalri
halálunk után érettünk {ölajánland?

Nem; mert sz. Ágoston' tanitása szerint (Enchírid. c.30.),
ez ajtatossági gyakorlatok csak. azoknak fognak használni, kik
magukat azokra földi életökben érdemesekké tették.

Mikor és mikép houuou be a' halottak' écenkinti napja?
Ezen emléknap' első behozatalának idejét nem lehet ponto

san meghatározni; mivel már Tertullián emliti (Lib. de Coron.
mil.), bogy az ő idejebeli keresztények, a' halottak' évenkinti em
lékezetét megtarlolták. Sz. Odilo , a' tizedik század' vége felé a'
dugnyi benedekiek' apátja, ez ünnepeta' szerzetebeli minden ko
lostorokban, November' 2-kán évenkint megtartatui parancsolta:
melly szokást később a' pápák is jóvá hagyták, 's az egész ke
reszténységre kiterjesztették. Hogy pedig ez ünnep a' mai napra
tétetett, onnan van, merl miulán tegnap a' mennyei szentek' di
csőségén örvendeztünk, ma méltán emlékezünk meg szeretelben
azokról, és imádkozunk értök, kik huneikért még eleget nem tet
tek, és szabadulásuk után a' tisztilótüzben sovárognak.

A' mai, '8 minden halotti mi s e k e z d e t igy hangzik: "Adj
Uram I nekik örök n)'ugodalmat; 's az örök világosság fényes
kedjék nekik. Téged illet Ur Isten Sionban a' dicsérő-ének, '.
neked tesznek fogadási áldozatot Jerusálemben. Hallgasd meg as
én esedezésemet I Minden test hoszad jön." (Zsolt. 64.) Adj Uram
nekik örök nyugodalmat, 'stb.

.\z egyház' könyörgése.

Minden hivek' teremtő 's megváltó Istene I add meg a' te
ssolgáíd és szolgálóid' lelkeinek valamennyi bűneik' bocsánatját;
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bogy azon kegyelmet, a' mellyet szüntelen obajtottak, ajtatos k(j.;.
nyörgéseink által megnyerjék. A' mi urunk Jézus Krisztus ál
tal, 'stb.

Leeeke. (S:" Pálnak Eoritülc. iri 1. leeel. 15, 51-57.)

Atyámfiai! ime titkot mondok nektek: mindnyájan fel fo
gunk ugyan támadni; de. nem mindnyájan fogunk elváltesni
(a' mennyei dicsóségre). Hirtelen, egy szempillantatban, a' végsö
tromhita-széra : mivel trombita fog akkor megbarsanni; 's a' meg
holtak feltámadnak, már rothadatlanul: mi pedig elváltozunk. Föl
kell ugyanis e' rothadandó testnek a' rotbadatlanságot öltenie, 's
e' halandó testnek a' halhatatlanságot vennie. Miután pedig e'
halandó test a' halhatatlanságot magára öltötte, akkor be fog tel-,
jesedni, mi meg vagyon irva: Elnyeleleit a' halál a' gyözedelem
altal, Hol vagyon halál! a' le diadalmad? hol vagyon baláll 8' te
fullánkod 't A' halál' fullánkja ugyan a' hün : a' bünnek hatalma
pedig a' törvény. Az Istennek pedig legyen. érette hála, ki nekünk
rJiadalmal ndntt a' mi urunk Jézus Krisztus által.

E'all~t'liolll. (S::" ./Úl/OS· .1. '1:1-'29.)

Az időben mondá Jézus a' zsidók' seregének: Bizony
hizony mnndorn neklek. hogy közelit az idű, süt már jelen is
van ~ mellyben a' meghollak meghallják az lsten' fiának
szavát : ~~ a' kik hallandják ~ élnek. Valamin I ugyanis az
Atyának életr- vag-yoJl önmugahau . ugy H' Fiunak is adta,
hogy élell' legyen iinmag,iban: I:S hatalmat adott neki)
hogy itéletet g-yakoroljon: mivelhogy ember fia. Ne csu
daljatok ezt : nu-rt eljön az idő. mellyben mindnyajan, kik
,l' koporsókban vannak. meghallják az lsten' fiának szavát ;
t~S elmenendnek . a' kik jól cselekedtek, az élet' föltáma
dasára. a' kik prdig g-onnszal vselekedtek . az itélet' föl
támnrlástiru.

,'Iind akét sz.-il'ási szakasz az embereknek végitéletrel föl
támadása felöl szöl : midőn kiki elveendi, a' mit éltében érdemlett,
,,' jól, vagy rosszat. 3Z örökké boldog, vtlgy örökké boldogtalan
/·Jelel. Tótünk fi'lgg-. hogy mcllvíket akarjuk ez életbeni magunk,
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viselete által elörekészitni! Leczke után a' következö ének mon
dalhatik:

f. A' haragnak szörnyü napja, liO. Engem keresve, fáradtál;
A' világot elhamvasztja : Keresztfán értem meghaltál:
Dávid és Szibilla mondja. Használjon, a' mit munkáltál.

2. Milly nagy fog félelmünk lenni, 11. Igaz biró bosszulásra !
Ha biránk meg fog jelenni, Méltass engem bocsánatra,
Mindenért hün számot venni! Mielött jösz számadásra.

3. A' trombita' bűvös hangja, 12. Vétségeim elitélnek ;
Sír' lakóit fölriasztja , Orczáim szégyenlöl égnek:
'S mind a' trón elébe hajtja. Bocsáss meg az esdeklönek !

4. Természet 's halál remegnek, 13. Ki Magdolnát feloldottad,
Ha a' holtak mind fölkelnek, És a' lalrot meghallgaItad,
És végitéletre mennek. Nekem is e' reményt adtad.

5. Az irott könyv fölnyittatik, 14. Kegyelmedet nem érdemlem;
Hol minden benfoglaltatik, De legyél irgalmat velem:
Miről kiki vádoltatik. Orök lüztöl ments meg engem.

6. Mikor majd a biró leül, '15. Adj helyet a' juhok között,
Mi most titok, mind kiderül: 'S ne legyek elkülönözött
Mi sem marad büntetlenül. Bakokkal jobbról száműzött.

7. Akkor én szegény! mit szólok '? 16. Ha majd kiket elátkozol,
1\Iilly párlfogóhoz fordúlok '? Elnyeli az égö pokol:
~Iikor a' jók sem biztosok. Végy föl oda, hol áldatol,

8. Egek' rettentő felsége! 17. Esedezve hullok térdre;
Világ' ingyen-üdvössége: Nézz bánattört bus szivemre:
Ments meg irgalom' rnélységc. B legyen gondod a' végemre.

9. Kegyes Jézus! emlékezzél, 18, Az embernek gyásznap leend,
Hogy érettem mit szenvedtél : l\1 ikor a' porból fölkelend,
Ama' napon el ne vessél. 'S birája elébe menend.

19. Légy azért hozzá kegyesen
Jézus! irgalmas Ur lsten.
Adj nekik nyugalmat! Amen.

Fölajánlás elölt a' következő imádságot mondja a' pap :
Uram Jézus Krisztus, dicsöség' királyn! szabnditsd meg a' meg
holt hivek' lelkeit a' lisztitótüz" kinjaitöl, 's a' karhosat' örvényé
löI. Szabadítsd meg öket a' gonosz ellenség' torkából; hogya'
pokol el ne nyelje öket, és ne essenek a' setélségbe : hanem en
gedd őket sz. Mihály, az nngyalok' feje által, ar. örök világosságra
vezettetni, mellyet le hajdan AbFuhámnnk, és ulódainak igértél.
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Mi tenéked Uram! dicsöitö 's kérö áldozatot mutatunk be; fo
gadd azt kegyesen ama' lelkekért, a' mellyek' emlékezetét mai
nap üljük; és engedd öket a' halál' árnyékából az örök élet' vi
lágosságába jutni.

V. A' pokol' kapuitól. F. Szabadilsd meg Uram! azok'
lelkét.

V. Adj nekik örök nyugodalmat. F. 'S az örök világosság
fényeskedjék nekik.

V. Engedd öket Uram! békében nyugodni. F. Amen.
V. Minden megholt hivek' lelkei, Isten' irgalmasságából ö

rök békeségben nyugodjanak. F. Amen.

(E' verseke t ajtatosan, és haszonnal mondhatjuk el mindannyiszor,
midön valamelly sírkert mellett elmegyünk. Más ajtatos imákat, és hasznos
ajtatos.ágokat a' megholt hivek' lelkeiért, az imakönyvekben találhatni.)

OKTATÁS SZ. IMRE HERCZEG' NAPJÁRA.

N O v e m b e r' 5-kén.

Sz. Imre herezeg első apostoli királyunknak, sz. Istvánnak,
Gizelától, sz. Henrik császár' nővérétől származott fia, inkább az
égnek, mint a' világnak látszott születnl. Ugyanis sz; Gellért' ve
zérlete alatt, minden vallási és országlási tudományokban kiké
peztetvén, már kora ifjuságában a' szent élet' példányaul fénylett.
Mig más ifjak a' világi kedvtöltések után sovárogtak, addig ő az is
teni szolgálat-, és magasztos elmélkedésekben találta legfőbb örö
mét. Sokszor még éjszakának idején is fölkelvén ágyából, térden
állva esdett Istenéhez, szülői-, 's országának jólléteért. Mit midőn
látna sz. atyja, buzgó hálákat adott Istennek a' mennyország' e'
virágjáérl. Sz. Imre herczeg mindenkor az evangeliomi tökéle
tesség' eszméjét forgatván elméjében, 's megfontolván ama' di
csőséget, mellyben fénylenek a' Bárányt szüntelenül követö, 's egy
olly fönséges éneket éneklő szüzek , a' minőt utánuk senki sem
énekelhet: Istennek sértbellen örök tisztaságot fogada. Fogadá
sát elhallgatván, szülőinek akaratjából, a' neki szánt herczegnöveli
házasságra ugyan ráállott; de azon szándékkal, hogy menyasz
szonyát is örök szüzességre birandja. l\Iikor azonban már a' Id
rályi méItóságot átveendő vala, Isten öt e' földi vészteljes élethűl
a' zavaratlan béke 's örök boldogság' országába tevé át, 10aO-ik
évben: később sz. atyjával eg-yütt, a' szentek' sorába ígtattatván.

(Fesletík sz. Imre herczcgi koronával, 's kezében liliomszállal , mint
szüzességc' jelével.)

A' m i s e k c z d e l ugyanaz, mellysz. Lüsslö' napján (772.1.).
55·
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Az egyház' könyörgése. '

Ur lsten! a' ki szent Imrét ifjusága' virágjában a' te szen
teid' társaságára méltattad; engedd kérünk, hogya' kit irántad
olly buzgó ajtatosságra gerjesztettél , annak állandó gyámolitását
érezhessük. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leezke, (Bülcseség' könI! f'. 4, 7-17.)

Az igaz, ha megelőztetik is a' haláltól, nyugalomban lészen.
l'Iivel a' tisztes vénség, nem a' hosszu idővel, és esztendők' szá
mával jár: hanem ösz az, a' ki bölcs: és a' szeplötelen élet, o'

valódi élemedeltség. Istennek tetszvén, kedvessé lön előtte ; 's II'

bünösök közül, a' kik közl éit, elvitetett. Kiragadtatott, nehogy ér
telmét ll' gonoszság megváltoztassa. vagy lelkét o' csalárdság el
csábitsa. l\livel a' könnyelműség" csábjai elszéditik a' jókat, 's az
ingatag vágyak észrevéíelenül megvesztegctík a' lelket. Hamar

megérvén (az örö/. életreJ sok idöt töltött be. Kedves volt u
gyanis lelke az lsten elöli: azért sietett ötet az ístentelenségek kü
zül ItÍ'f·ezetni.. Az ezt látó, 's nem értö népek pedig illyesmit e
szökbe nem vesznek: hogy lsten' kegyelme, 's irgalma van az ö
szenteível, 's őrködik az ö választolljai fölölt. Az igaz' halála pe
dig elítélése az életben maradolt gonoszoknak, 's a' gyorsan czél
hoz jutott fiatalság, az istentelen ember hosszu éltének. Látják
ugyan a' bölcsnek halálát: de azt. hogy mit végezett röln az Isten.
és miért helyezé őt az Fr hiztossagha , nem értik.

1\-1 a g y a r á z a t. E' leczkéhen világosan előadja az isteni
bölcseség, hogy miben áll az élet" valódi méltósága 's érdem tel
jessége, mind az ifjura. mind az öregre nézve. tudnillik a' szep
lőtelen és jámbor életben. rgy hogy az ifju élemedett korunak
nézhető, ba azon czélt, mellynek elérése végett az Isten életet ád,
's különösen az öregek' napjait meghossznbbitja, egyebeknél ha
marább elérte. Csak azért élünk. hozv e' rövid életben a' halha
tatlauságra méllökkn valjunk; hog~' a~ 'lst~nl megismerni. szeretni,
benne remélni tanuljunk: hogya' kereszlény tökéletességre julni
türekedjünk.: 's buldog. ld ezen ez élt minél hamurabb és jobban
megközeliti! Az illyen eleget éli. Mi~ ellenben sok öregnelt hla
ban n)'ujlja oz Isten hosszura élcle' fOllal:1l. hiúban "Orja jobhula
sát : mcrl [lZ ur Jézus últnl adott ('rrn)'p('ld:íllíl napr61-Il:lpro job-
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ban távozni látszik; és igy csak sulyosbilja az (istenesség' gyakor-'
lasára, 's érdemek' szerzésére engedett hosszu időért) adandó szá
madást és'felelősséget. Ne kérkedjél tehátoh keresztény! az isteni
gondviselés által engedett évek' nagy számával ; hanem inkább
gondolj komolyan a' felelősségedre bizott adomány' nagy voltára;
'9 arra, hogy miképen hasznáJtad e' s o k idöt: holott a' kevésnek
is elegendónek kellett volna lenni a" legőszintébb bünbánatra, a'
legbuzgóbb ajtatosság' érzelmének fölgerjesztésére , 's a' jó cse
lekedetek' gyakorlásábani szorgalmasságra : mint ezt olly számos
liatal vértanuk- és hitvallókban, gyenge szüsek- és gyermekek
ben, különösen sz. Imre herczegben is épülésünkre (vogy talán
megsségyenitésünkre) szemtéljük. Akkép igyekezzünk annako
káért élni, hogy bármikor szöllt is ki az Isten ez életből, ne le
gyen okunk az elvesztegetett, vagy épen bünös cselekedeteiire
forditott idön bánkódni. Ha pedig fiatalokat látunk, gyenge "irá
gokként korán elhervadni , ne mondjuk : ők nem örülhettek az
életnek, '9 ennél fogva sajnálkozáera méltö I,' ; mert az Ur Isten
talán csal, azért ragadta ki öket az élet' veszedelmei közül, hogy
értelmök az istentelenség' tanaitól el ne homályosuljon, '5 akara
tuk a' rossz példák' láltára meg ne romoljék. A' hosszu élet nem
mindig záloga az örökké tarló jóllétnek ; slit inkább az élet' Ura
csak azért ajándékoz hihetőleg egynémellynek hosszabb kort,
hogy legyen ideje gyengeségelböl és gonoszságaiból kitiszlulni.

A.ü ecanqeliomot t!s lItagyará~atát lásd ss. Lás-;,/ó király' napján
(774. l.).

OKTATAs SZ. J\IARTON PÜSPÖK' ÜNNEPÉRE.
November' 11-kén.

A' ki gyermeki félelemmel szereti az Istent, az szüntelen
iparkodik jót cselekedni. (Sirákf. 15, 1.) Ez sz. MárIon' egész
éltének tartalma, 's egyszersmind legméltóbb dicsőítése. Élete
nem volt más, mint az Istennek, és felebarátjainak f~lytonos sze
retete: miért bővelkedett is a' jó cselekedetekben. O Magyaror
szágban pogány saulőktől született ugyan; de Isten iránti vonzó
dása, mellyet ifjuságától fogva szivében érzett, öszlönösé öt min
denkép azon lenni, hogy titkon a' keresztény religióban oktatast
nyerbéssen. Éltének tizedik évében a' hitelemzők (katechumenek),
vagyis azok közé vétetett föl, kik a' sz. keresztség' elfogadására
előkéseittettek. Tizenöt éves koraban katona lett. Az Istennek fé
lelme öt ez életmódban nem csak 3' szokott klcsapongésoktél
vissmtnrtóztntta , hanem még alkalmat is nyujtott neki, Ielebaráti
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szereteIének gyakorlására: zsoldjának a' szegények kö~ötti szét
osztogatásávaI. Midőn egyszer egy mesítelen koldus alamizsnát
kért tőle, neki pedig fegyverén- 's köpönyegén kivül ~elQmije sem
volt, köpönyege' felét a' szegénynek ajándékozta. Kpvetkező éj
jel megjelent neki Krisztus, a' köpönyeg' felébe burkoltan, 's igy
szólva: "E' köpönyeggel Márton , a' katechumen, ruháza föl en
gem." E' vigasztaló látás által indittatva, többé nem hagyta ma
gát a' keresatségtől visszatartatni: élhagyta a' katonai szolgálatot,
és sz. Hilarius poitiersi püspökhöz ment; kinek vezérlete alatt
álmélkodáara méltó előmenetelt tett a' keresztényi erényességben.
De a' milly mértékben szorgoskodott saját üdve felöl, szintolly
szeretettel aggódott mások-, nevezetesen szülöi- 's atyjafiainak
üdvéről is; kiknek megtéritése végett hosszu, és veszedelmes u
tat tőn hazájába. Innen visszatérve, kolostort épittetett, melly
ben több szerzetesekkel igen szigoru , 's erényes életet élt.
Rendületlen hite, és Isten irántiszeretete, öt a' csudatettekrenézve,
az apostolokhoz tette hasonlóvá. Első csudatette, egy hitolemzö
nek föltámasztása volt, a' ki keresztség nélkül halt meg. Szent
életének, és csudatetteinek hire annyira elterjedt, hogy daczára
vonakodasának , toursi püspökké választatott. E' magas méltöság
mit sem válloztatott előbbi életmédján ; kivéve, hogy alázatossá
gát, és 8Z Isten' dicsőségeérti buzgalmát, 's felebaráti szeretetét
még nagyobbá tette. Huszonhat évig kormányozta igy püspöki
megyéjét. :&1időn már 80 évet is haladva, Kandeban, egy ott ki
tört vitát lecsíllapitott, 's már utban volt ismét haza felé, ereje e
gészen elhagyta. Magához hivatván tehát tanítványait, mondá ne
kik: "Gyermekeim' én meghalok." Mire ezek viszonzák : "Oh
atyánk! miérl hagyszel minket? Kire fogsz minket árvákat hllgy
ní ?" Megindult ezen a' szent püspök' szive, 's folytatta: "Uram!
ha még ssükséges vagyok a' te népednek, nem ijedek vissza a'
munkától; legyen a' te akaratod !ó. De ő eleget munkálkodott; 's
élete végéhez közelitett. Midőn az öt körülálló papok kérnék,
hogy engedne testének, a' fekvés' változtatása állal, némi köny
nyebbülést~ ekkép felelt: "Atyámfiai! ti csak hagyjatok engem
8Z ég felé inkább, mint sema' földre néznem; hogy lelkem, melly
már az Urhoz indul, ne háborittassék többé a' hozzávezetö egye
nes irányában." Most látásban a' sátánt magához közelileni szem
lélvén, monda neki: "Mit állsz ill fenevad? Nyomorult' te nekem
mit sem árthatsz. Abrahám' kebele fogadand be engem,•• E' sza
vakat mondván, kiádá lelkét; mellyet Istennek angyalai, dicsérő
éneket zengve fogadának. Vajha e' szent püspöktől megtanulnók
az Istent igazán szeretni, 's nem csak saját üdvünk, hanem fele-



barátunknak mind testi, mind lelki jólléte felöl is a' legbuzgóbban
gondoskodni,'s éretle munkálódni; akkor szintolly kevéssé kellene
nekünk is a' haláltól félnünk, mint sz. Mártonnak.

(Többnyire mint harczfi, lovon ülve ábrázollBlik; a' minl köpönye
gél kellé vágja, bogy annak felét egy szegénynek adhassa.)

A' m i S e k e z d e t ugyanaz, melly sz. Miklós' ünnepén
(677. 1.).

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten I a' ki látod, hogy saját erőnkből nem vagyunk ké
pesek állni; engedd kegyesen, hogy sz. Márton püspök, és hit
vallód' közbenjárása által, valamennyi viesontagsagok ellen meg
védessünk. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

Leczke. (Sirákf. künyc. 44,17. 20.22.27.; !JS, 3. 8. 20.)

Ime a' nagy pAp, Iti a' maga napjaiban megtetszett Istennek,
és igaznak találtaték; 's a' harag' idején engesztelő lett. Nem ta
lálkozék hasonl6 hozzá, ki a' Fölséges' törvényét megtartaná.
Ugyanazért öt Isten, esküvel erösitett igéretéhez képest megdi
csőitette, hogy ő legyen a' maga választolt népének törzsatyja.
Valamennyi nemzetek' áldásával tetézte az Ur ölet; és az ő fején
erősíté meg a' szövetséget. Az elismerés' jeleit adta áldásai által;
megtartá irányában irgalmasságát, 's az Ur' szemeiben kegyelmet
talála. Megdicsöité öt a' ~irályok elött; 's a' dicsöség' koronáját
adta néki. Örök szövetséget kötött vele; 's a' főpapi hivatalt rá
bizta; 's boldoggá tette öt a' maga dicsőségével: hogya' papságot
viselje, nevét tegye dicsővé, 's mutatna be neki jó iIlatu füstáldo
zatot, melly neki kedves lenne.

Ma g y a r á z a t é s a I k a I m a z á s. E' leczke a' bölcs Si
rékfi' könyvének 44- és 45-dik részeiböl van darabonkint ösz
szeiIlesztve; hol az ó-szövetségi nagy férfiak-, Henok-, Noe-,
Ábrahám-, Izsák-, Jákob-, Mózes- és Áronról van szó: 's az
egyház ez által az uj-szövetségi föpapnak, avagy püspöknek a
karja valamint elöképét, ugy tiszteletét, méltóságát, és szeren
cséjét is előnkbe állítni. Tudnillik a' pap-, vagy püspöknek min
den igyekezettel azon kell lennie, hogy ezen, Isten előtt kedves,
és az emberek' javáért olly buzgó férfiakat a' gondolkozásmód
és cselekedetekben is utánozza, valamint azok' tisztelete- 's mél-
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tosagaben részt vesz. Tehát munkálkodnia kell, azokhoz hasonló
an, Islen előtt szentségben és igazságban; 's neki mindenben tet
szeni: hogy öt, ha népe ellen haragra gerjed, hivatalához képest
imái 's áldozatai állal megengesztelje. Mivel egy papnak nem ele
gendő, csak széval tanítani ft' népet az Isten' törvényére; hanem
neki magának kell azt teljesíteni előbb, a' mit másoknak tanit. l\lil
ha meg tesz, remélheti, hogy az lsten nem csak rá, de népére
is áldásait gazdagon árasstaudja , 's öt valamint a' földön, ug}
mennyben is nagygyá teendi. E'szabályt sz. lUál'lon, mint életé
böl látjuk, híven követle; 's azért Isten is öt mindazon kegyelmi
kitüntetésekr!: méltatta, mellyek e' leczkében a' méltö főpapoknak
igértetnek. O nem csak Isten elölt kedves volt, a' kinek haragját
könnyen meg tudta engesztelni; hanem az emberek elölt is, kik
öt akkép nézték, mint mennyböl küldött békeangyalt, 's halála mi
att vigasstalhatlanok voltak. O egy nagy néppé növekedett; mint
hogy buzgó szent heszédeivs hamulatos csudatettei által, az em
berek' számilhatlan sokaságát Isten' népével egyesitette. Isten Ó

vele mintegy szövetséget kötött, mindazt megtenni ígérvén, mit
töle sz. DIárton kérendett; 's a' csudák' tehetésére korlátlan ha
talommal ruhásván öl fel, mintegy az elemek' urává telte, lsten
nem csak az ö személyér, de általa minden népeket is megáldott.
Megtarlá öt irgalmasan a' legnagyobb életveszedelmek közt is,
mellyekkel öt a' zsivanyok , az Ariust követö tévlanitók, és más
ellenségei nem egyszer fenyegették. Nagygyá tevé öt :1' császá
rok és királyok elött: kik szerencséjeknek tarták, jelenlétél élvez
hetni, neki szolgálhatni : mínt ezt egykor különösen Maximus
császár' neje tette, Végre halála után a' tiszlelet- és dicsöségnek
olly hasonlilhatlan koronájával ékesíté öl fel, hogy az errei tekin
tettel, sirjánál leteszik magukét a' királyok: 's az egész keresz
ténység akkép tiszteli öl, mint a' legnagyobb szentek egylkét.
Igy tiszteli meg Isten azokat, a' Idlt öt tisztelik: és illy boldog fl7.

ember, a' ki féli az Istent. (Zsolt, 111.)

Evangeliom. (Sz. Lukúcs' lJ, 33-36.)

Az időben mondá Jézus az ö tunitvanyainak : A' ki:
gyertyát gyujt, nem helyezi azt rejtekbe ~ sem véka alá:
hanem a' gyertyatartóra: hogya' bemenök lussnk a' vilá
gosságot. A' testnek szövétneke a' szem: ha tehát sze
med együgyü , eg'ész les led világos lesz : ellenben, ha
szemed álnok') egész tested setéles lesz. l\leglásd azért,
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bogya' világosság, melly benned van, ne váljék setétség
gé. Ha tehát egész tested világos, nem lévén abban sem
mi setétes rész: akkor merö világosság leszesz; és mint
az égö szövétnek, fényével akképen megvilágosit téged.

Kicsoda az.on világosság, melly nem cala7ltelly rejtett heIY"e, ha
/Icm a' gyertyatartó"a tétetik?

E' világosság Krisztus; ő gyertyatartóra helyezett világos
ság, mellyet mindnyájan tisztán kivehetnek. 's melly sokkal tisz
tábban és dicsőbben lattatja magát, mint Salomon-, és Jönásé,
kikről a' mai evangeliomot előző versekben szö van. Ha tehát mi
még sem ismerjük őtet , ugy nem benne, hanem egyedül a' mi
vakságunk- és álalkodoUságunkban van a' hiba.

Kit lehet "'ég ezen világosság alatt érteni il

A' felsöbbeket, előljárókat, családatyákat, ssülőket, és főleg
a' lelkészeket ; kiket az Isten alattvalóik' javára, '5 gyertyatartóra
helyesett. Ezeknek tehát nagy gonddal igyekezniök kell rajto, hogy
gyermekeik- és alaltvalóiknak a' jó tanítás, de még inkább a' jó
példák, és épületes életmód állal elövilágitsanak; ne pedig, mint
boldogialan Jidérczlüzek, rossz ulra vesessék öket a' botrányos és
gonosz szavak, és cselekedeteik által. A' mennyiben pedig mind
nyájan kötelesek vagyunk, hitünket a' jó cselekedetek által vilá
gitóvá tenni (Mát. 5, 16.), 's tilos azt a' henye, keressténytelen
és vétkes élelmód' vékaja alá rejteni: annyiban mindenikünknek
illy, felebarátunkat megvílégosltö, 's öt igaz ulra vezérlő világos
ságnak kell lennünk.

Jlire tallit minket Krisstus a' kücetke:;,ökben '!

Azon világosságról, melly ö maga, átmegy azon világosság
ra, mellyet mindeniknek magába fogadnia, 's táplálnia ssük
ség, tudnillik a' jó gondolkozásmódra, és szivünk' szándékára, A'
hasonlatosság ezt jelenti: Valamint az egészséges, egyszerűen es
világosan látó szem, az egész testet jó irányban tartja, 's azt min
den cselekedeteiben vezérli; ellenben a' kancsal, a' keltösen látó.
vagy· bármiféle más hibában lévő beteg szem kélessé leszi utját,
és esésre viszi: ugy ft' tiszta, 's az Isten felé irányozolI sziv is.
minden gondolatok-, kivánságok-, és cselekedeteknek kellő irányt,
ad, és azokat Isten előtt kedvesekké teszi; mig ellenben a' nem
egyszerü, hanem a' vilóg' különféle javaira irányzoll, és Isten'
irányában megvnkult sziv, minden gondolatot, kivansűgot és cse
lekedetet megveszteget és vétkéssé lesz. )Iilly nagynak kell il\r
allapotben a' setétségnek, a' romlollság- és nyomornságnak lenni r
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Igyekezzünk tehát e' bensö világosságot, eme' jó gondolkozáS
mödot, és szivbeli szándékot magunkévá tenni, 's azt megörizni;
hogy ez által minden, a' mit teszünk, vagy kikerül ünk, erényes,
legyen, és Isten előtt kedves.

B u z d u l a t. Örök dicsőség, tisztelet, és hála neked ob Jé
zus! hogy mint igazi világosság, az embereket megvilágositani e'
világra jöttél. Ha téged követünk, ugy nem fogunk eltévedni;
hanem egyenes uton mennyekbe jutandunk. Engedd meg Urunk!
hogy mi is világitsonk az emberek elölt a' mi világosságunkkal :
hogy jó cselekedeteinket látván, az Atyá~, a' ki mennyben van,
dicsóitsék; és egykor mindnyájan elkerülhessük az örök setétsé
get, téged pedig oh világ' világossága! mennyekben örökké szem
Iélhessünk. Amen.

F o h á s z sz. Má r t o n h o z. Oh te drága gyöngye a' pap
ságnak, te szeretetteljes atyja a' szegényeknek, le tiszta tükre a'
szerzeteseknek, sz. Márton ! ki az Isten' dicsőségeért annyira
buzgólkodtál, hogy magadat sem a' munka, sema' halál által meg
győzetni nem engedted; miért is kiínulásodkor az angyalok ör
vendeztek, és dicsérö-énekközben vitték lelkedet a' Szenthárom
ságban egy Isten' trónja elébe: kérlek téged, hogy eszközölj ki
nekem a' te hatalmas ssössólésod által, a' szükölködők iránt szá
nakozó szivet; az apostoli pásztoroknak pedig valódi buzgóságot;
és. minden embereknek halálos ágyukon azon kegyelmet, mellynél
fogva e' nyomorteljes életből mindnyájan eljuthassunk 3Z Urnak
azon örömébe, mellyet te, mint jó és hü szolga, már valósággal él
vezel. A' mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

sz. LEOPOLD' NAPJ..\RA.

N o vember' 16-kán.

Sz. Leopold, III. Leopold ausztriai határgrófnak, és Itha ne
vü ajtatos nejének fia, az Ens alatti Ausztriának Melk nevü kis
városában született. Már irjuságában komoly és szerény viselete
által tünt ki; 's legörömestehb tudományokkal, a' sz.-irás, és más
épületes könyvek' olvasásával foglalkozott. 1096. esztendóben,
mintegy tizenkilencz éves korában, veIle a' kormányzást állaj; 's
ez idótól fogva egész törekedését oda irányzá, hogy népét isten
félövé tegye, 's ez által boldoggá. Ö alapita Kloster-Neuburgban
Ágnes nejével együtt, az oUani szerzetes kanonokok' káptalanat
és cziszterczi kolostort; a' benedekiek' rendházát Melkben dúsan
megajándékozta, '5 megkezdte a' mária-ezelli egyház' építését
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Stájerhonban. Miután negyven esztendeig uralkodott, különösen
pedig jámbor gyermekeiben iá sok örömet megélt, sz. András' ha
va 15-kén, 1136-ban meghalt. Sz. teste a' nenburgi kolostorban
nyugszik~ Ö Ausztriában a' tartomány' első védszentje gyanánt
tiszteltetik; és ünnepe minden helyeken, különösen pedig Nenburg
ban, nagy pompával tartatik meg.

(Ábrázoltatik herczcgi diszjelck- és zászlóval; 's oldala mellett
templommal.)

A' leczkét és evangeliomot lásd sz. István király' ünnepén
(807. 1.).

Az egyház' könyörgése.

Mindenható ur Isten! a' ki sz. Leopold hitvallódat e' világ'
uralkodása- és gondjaitól tisztán vezetéd át mennyei országodba;
add meg kegyesen, hogya' te irgalmasságod által, e' mulandókon
akkép vezeUessünk állal: miszerint méltókká váljunk az örök é
letbeni részesülésre. A' mi urunk Jézus Krisztus által, 'stb.

SZ. ERZSÉBET' NAPJÁRA.
November' t9-kén.

Erzsébet II. András királyunk' leánya, mind hajadon, mind
házas, mind pedig özvegyi állapotjában olly ssent élelet élt, hogy
a' mondottak' bármellyikében élő nőknek elöpéldányul szolgálna, 's
mind a' három állapot' érdemkoronáját kivivná. Mert kisdedségé
töl fogva, házasságra menendö ssüs koráig, naponkint inkább tö
rekedett az isteni félelem-, és ajtatosságban előremenni. Azután
Lajos thuringiai fejedelemhez nőül menvén, uj kötelességeitakkép
teljesítette, hogy mennyei jegyeséről sem feledkezék soha meg.
Ugyanis éjnek idején térden állva engeszlelé meg Istennek a' bü
nösök ellen gerjedt igazságos haragját; 's ámbátor külsőleg ki
rályi köntöst hordoza, belülről sanyargató daróczot, és köteleket
viselt testén. Nappali szokolt foglalkozása voll, az árvák, öz
vegyek, betegek, rabok és szegények' gyámolitása.. Többi köz.ött
egy szegény árva gyermeket gondja alá vévén, azt anyailag á
polta, 's fekélyes fejét királyi kertecskéjében gyógyitá 's ápol
gatta , hogya' világ' fiai- '5 leányainak csufolédását kikerülje.
Mikor pedig az országot nagy inség gyötörte, a' fejedelmi élelem
tárakat mind kiüríté a' szegények' gyámolitására. Férjének el
hunyta után, levetvén a' fejedelmi öltözetet, apácza-ruhát vőn fel;
ezzel nem annyira férjének halálát, mint inkább a' maga 's orszá
ga' népének büneít gyászolván. Előbbi szokott ajtatességat és ön-
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sanyargatási szignruságát megkeltöztelle; azután pértaját, öveit,
k~rköLőit, drága gyöngyeit, és minden asszonyi ékességeit pénzzé
tevén, gazdag kórházat (ispotályt) épittetett az ügyefogyott árvák
és szegények' számára; kiket, néha fejöket és lábaikat is meg
mosván, tulajdon kezeivel táplált. Végre mindenéből kifogyya.
mosás, varrás, és fonás' bérével segité azokat, a' kiket máskép
nem vala már gyámolilaniképes. Illy istenes foglalkozásban töltvén
életét, miután halála' óráját elöre megmondta, 1231-ben, életének
25-dik évében, a' halhatatlanság' mennyei koronájával cserélte föl
a' földit. A' csodákkal tündöklő fejedelemnőt, már 1235-ben, IX.
Gergely pápa a' szentek közé sorolta.

A' lecske 's eoanqeliom flgyanaz" ntelly s,:,. Anna' napján (7.9'1.1.) .

."z egyház' köu}'örgése.

A' te híveid' szivét világosítsd meg, kérünk, irgalmas ur ls
ten! és add sz. Erzsébet' esedezése által, hogya' földi örömeket
megvetvén, a' mennyei vigasztalásokban örvendjünk. A' mi urunk
Jézus Krisztus által, 'stb.

OKTATÁS A' BOLDOGS. SZÜZ 3'IÁRIA' BEiUUTATTATÁ
SANAK ÜNNEPÉN.

November' 21-kén.

Miféle ünnep ez, '!

Ez azon ünnep. melly ~Iáriának, istenfélő ssülűi, Joakbim és
Anna állal , a' jerusálemi templomban lett fölajaltatásának emlé
kezetére tartatik.

Mikor történt e' fölajánlás?

Nehány igen régi iró szerint ~Iária csak három éves koráig
maradt szülői' házában, ezután pedig Istennek a' templomban föl
ajánltatott, és nevelés végett a' papoknak adatolt által: hogy biz
tositva legyen a' világnak minden Iiszt:Halansága és megfertőzte
tése ellen. A' minthogy ez ekképen is illett, azt illetőleg, ki az Is
tennek élő szekrényévé 's Jézus Krisztus' leendő anyjává voll ki
választva. Sz. Ambrus is azt irja felöle, hogy: semmi asszonytól
született ember sem birt olly nagy mértékben a' szemlélődö imád
ság' adományával, mínt Mária, 's az ö egész élete mintegy Col)'
tonos szent elragadtatás volt; mivel az ö Isten-ismerete minden
emberi ludományt fölülbaladott , és ismeretének növekedtével nö
vekedett egyszersmind szeretete is, melly egy szent lángboz ha
sonlölag, fölemészté szivét. O onnyira lángolt az Isten' szent aka-
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ratjának teljesitése utáni buzgóságtól, hogy az Isten' fiával méltán
mondhatta: "Az én eledelem, Atyám' akaratjának teljesítése."
Azért akkép is fénylett, mint előképe valamennyi ssüseknek ,kik
közül számtalanok kövellék világító példáját; mint ezt sokkal- e
löbb a' proféta megjövendölte: "Szüzek fognak a' királyhoz utá
na vitetni." (Zsolt. 44.) l\Ielly szavakat az egyház is gyakran is
métel J\lária' ünnepein a' misekezdetben.

T a n u I s á g o k, J. Joakhim és Anna egyetlen, és legked
vesebb gyermeköket ajánják föl az Urnak; 's öt egészen és kizá
rólag az (j ssolgálatara szemelték. Ezt ök részint Isten iránt,
részint pedig Mária iránti szeretetböl is tették; hogy ez a' temp
lomban az Istennek élö templomává képeztessék : mi talán a' vi
lágban, szülőinek gyengéd nyájaskodásai, 's az ártatlanságot fe
nyegetö veszedelmek közt, soha sem történt volna. Szülök! az
lsten nem kivánja tőletek, hogy számára gyermekeiteket a' temp
lom' szelgalatára fölajánljátok ; de azt igen is megkivánja, hogy
öket az Istennek élő templomaiul tekintsétek, minökké a' sz. ke
resztségben fölszenteltettek : és hogy öket, mint íllyeneket, szep
lőlelen- és szentül megőrizni törekedjetek. Áldozzátok föl tehát
öltet ifjuságuktól fogva az ő sz. szolgálatára; 's erre öket saját
hézatokban, mellyet a' keresztényi életmód által Istennek templo
mévá olakithallok által. serkentsétek 'őket: különben ugyanis nem
fogtok soha belőlök örömet megérni. II. ])Iária azonnal átadta, '8

föláldozta magát Istennek , mihelyt az ö szolgálatára képes Iett :
ó magát neki egészen átadta, minden föltétel nélkül; ő magát neki
mindenkorra fölajánlotta. visszahuzásnélkül, I\likor fogjuk valljon
mi fölajánjani magunkat már ('gy~zer őszinte léJekkellslennek? Mi
ug-yan már ll' sz. keresztségben fölajánltattunk neki; mi ekkor
az Ö templomaivá szenteltettünk, lemondtunk az ördögről és a' vi
lagröl, leköteleztük mngunkat , egyedül Istennek élni; 's e' fri
::;yet talán már többssür is megujiloUuk: de valljon meg is tartot
',,1;:-(' azt 't Nem rabolluk-o valljon azt nz Istentől más kezünkkel
Vi55ZII, mit neki egyil,kel ajándékostunk 't Nem ferlózleUük-e be
:'<zivlinl,' templomát a' Iegrutabb kivánságokka]? Nem éltünk-p
tobbet minmagunknnk a' világ- és hiuságnak, mint az Istennek ?
Valljon mikor fogjuk tehát magunkat az Istennek egyszer már őszin
tén, és mindenkorra odaajándékozni ? Talán öregségünkben ? De
elfogadja-e valljon majd akkor edoményunkataz Isten? l\Ieg fog-e
vele elégedni, ba neki csak akkor fogunk szolgálni akarni, midőn
a' világnak már többé nem tudunk szolgálni? Ila nehi csak akkor
akarunk élni kezdeni. mikor már élni rövid időn meg kell ssün-
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nünk? Nem! Islen meg nem elégszik a' közte, 's a' teremtmé
nyek közt megoszlott szivvel. Ö azt akarja, hogy öt teljes szivből,
teljes lélekből szeressük, és neki minden erőnkből szolgáljunk.
'S az illy szeretetet ő meg is fogja tökéletesen jutalmazni; mert
hiszen Krisztus urunk mondá: Ha ki engem szeret, az én szava
mat megtartja, 's az én Atyám is ssereti őtet. Hozzá fogunk men
ni, 's lakóhelyet szerezni nála. (Ján. 14, 23.)

A' misekesdet, valamint a' leeske 's eMngeliom is ugyanaz, melly
a' ss. olvasó' ünnepén (839. l.).

Az egyház' könyörgése.

Ur Isten! a' ki akartad, hogya' boldogságos és örökké
tiszta szüz Mária, mint a' te Szentlelked' lakhelye, a' templomban
bemutattatnék ; engedd kegyesen, hogy az ő esedezése által mi is
a' te dicsőséged' templomában hetautattatni méltök lehessünk. A'
mi urunk Jézus Krisztus állal, 'stb.

Buzdulat Mária iránt Oh Mária! te, ki a' teljesSz.
Háromság' szemei elölt, legkedvesebb áldozat vagy, készilsd elő
szivemet, hogy az is Islenhez méltö, 's neki tetsző áldozat lehes
sen. Eszközöld ki nekem, hogyezentul szivemből semmi gondo
lat, számból semmi szé, enmagamból pedig semmi telt se eredjen,
melly az Isten' tiszteletére, 's felebarátom' hasznára nem volna
irányozva. Könyörögj éreltem, hogy szivem mindenkor Istenhez
legyen irányozva; 's mit se tegyek hanyagul, mi az ő tiszteletét
és lelkem' üdvét illeti. Vedd el az én saját fonák akaratomat, és
szerezz nekem a' te közbenjáró esedezésed által a' liedhez hasonlót;
hogy kötelességemnek eleget tegyek, és lsten' akaratját minden
ben kövessem. Mai naptól fogva az Isten' oltárára teszem le mél
tatlan szivemet ; maradjon az ott mindaddíg, valamig csak az én
jó Islenemnek tetszeni fog, azt a' dicsöség' templomába áltenni.

OKTATÁS SZ. KATALIN SZÜZ ÉS VÉRTANU' ÜNNEPÉRE.

November' 25-kén.

Katalin, nemes alexandriai nö, gyermekségétől fogva leg
nagyobb buzgalommal iparkodék a' keresztény religiót, 's a' vi
lági tudományokat magáévá lenni; mikben annyira is előhaladott,
hogy tizennyolcz éves korában képes volt a' legelőkelőbb ale
xandriai bölcselkedők' álbülcseségél is megszégyenilni. Alkalmat
rá l\Iaxenlius, u' keresztények' üldözője nyujtott, l\Iegludván u-
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gY8nis, hogy Katalin, a' fiatal, szép szüz, leghathatósabb védője
8' keresztény religio' isteni voltának: összehivatá a' legtudósabb
alexandriai bölcselkedöket, és nagy jutalmakat igért nekik, ha e'
szüzet a' vitatkozásban meggyözvén, a' pogányságra visszatéritik.
Azonban épen az ellenkező történt. Katalin ugyanis olly erős o
kokkal bizonyitá be a' keresztény hitnek egyedül igazi, 's az örök
életre ssükséges voltát, hogy e' bölcsészek azt haladéktalanul ma
gokénak vallák, 's érette később mindannyian véröket is onták.
Maxenlius erre hizelkedésekhez folyamodott; llzt igéré tudnillik
a' szüznek, hogy öt feleségül veendi, 's a' világ' uralkodónéjává
teszi, ha lemond a' kereszténységről. Miután pedig ezzel sem ment
semmire, fenyegetések- és kinzásokhoz kezdett. A' szüzet töm
löczöztetni , verésekkel , éhség- és szomjusággal parancsolta ki
noztatni; de ez által sem nyert egyebet, mint hogy általa saját
neje is, a' császárné, 's Porfir hadvezér, kik Katalint börtönében
meglátogatták, 200 katonával együtt, a' keresztény hitre térittet
tek, 's a' vértanuságra előkészittettek. A' zsarnok erre még na
gyobb dühbe jövén, Katalint kések-, és hegyes szegekkel kirakott
kerékre parancsolta költetni. A' mint azonban ez Iszonyu eszköz,
(meUyel közönségesen ábrázoltatik is sz. Katalin,) a' szüz által ve
telt keresztjelre , 's imádságára darabokra tört: Maxentius attól
tartván, hogy még többen is megtérnek, nem merle tovább is ki
nozní, hanem ől lefejeziette. Katalin örömmel és bátran fogadta
a' kardcsapast, melly lelkét testétől elválasztván, öt völegényéhez
szállitá, a' szüzesség és vértanuság' kettős koronájának elfogadá
sára. Testét Istennek sz. angyalai a' Sinai hegyen temeték eJ.
Valljon mit gondolnak ez életrajz' olvasásakor azon leányait, kik
a' helyett, hogy szemérmességök és buzgalmuk által Istennek sok
lelkeket megnyernének , kicsapongó életmódjok , botrányos ma
gukviselete, fojtalan taglejtéseik, kaczér öltözetök 'stb. által, még
inkább számtalan lelkeket elvonnak az Istentől, és kárhozatra
visznek!

A' m i s e k e z d e t ben az egyház a' 118-dik zsoltárból é
nekli: "Királyok elölt szólottam bizonyságtételeidröJ, és nem tar
tózkodtam. 'S elmélkedtem a' te parancsulataidrn], mellyeket min
denek fölött szerettem. Boldogok, a' kik feddhetlenül élnek, 's az
Isten' törvénye szerint járnak." Dicsöség az Atyának, 'stb.

Ul' Isten, a' ki Mözeenek a' Sinai hegy' tetején törvényt ad
tál, 's ugyanarra sz. Katalin szüz és vértanú' testét is a' te szent
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angyalaid által csudálatosan helyeztetted ; engedd kegyesen, hogy
az ö érdemei 's közbenjáró esedezégei áItal, azon hegyhez, melly
maga a' Krisztus Jézus, eljuthassunk. Ki le veled, és a'Szentlé
lekkel egyelemben él és uralkodik, Isten örökön örökké. Amen.

Leeske. (Bölcs Sirák{. 51, J-7.)

Dicsérlek téged Uram, királyom! magasztallak téged, meg
tarló Istenemet! Hálát adok a' te fülségednek ; mert segítőm és
otalmazóm lellél; '9 megmentéd tesiemet a' veszedelemtől, a' ha
mis nyelv' tőreitől. a' hazug ajkaktól ; 's vádlóim' szine előtt se
gltőm lettél. És megszabaditál engem a' te szent neved' irgalmának
sokasága szerin I az ordító oroszlánoktól, mellyek el akarának en
gem nyelni; azok' kezeiből ~ ll' kik életem után leselkedtek; 's
ama' súlyos nyomoroktól , mellyek körülvőnek engem; a' fe
nyegető lángtúl. melly körülvett engem, és össze nem égtem a"
lüz' közepette ; a' pokol' mély fenekétöl, 8' fertelmes nyelvtől, 's
a' hazug' beszédtől, az igazságialan király tót és 3Z álnok nyelv
től. Dicsérd azért lell\:enÍ az Urat mind halálig; mert te Urunk,
Istenünk! megmented azokat, a' kik benned biznak , 's a' népek
kezeiből kiszabaditod őket.

A I k a I mII z á s. A' bölcs ill dicséri IlZ lstenl azon halálve
5zélybőli megmentetéseért, mellybe ől rágalmazó ellenségei taszi
tották. Az anyaszentegyház ma e' dicsérő-énekkel ad hálát Isten
nek, az állala sz. Katalinnak nyujtott kegyelmekért : különösen.
hogy tisztaságát a' világ" veszedelmei és kisértetei köz] megőrizte.

Isten mindenkor leghivebb segítője, 's leghatalmasabb védője a' tiszta
's árlatlan lelkeknek: ki ll' henne bizÓkat soha sem hagyja meg
szégyenülni. Ollykor ugynn nehéz kisértetek- és veszedelmekbe
hagyja öket esni: de csali. nzért , hogy nekik alkalmat nyujtson
<l' győzedelemre. 's hogy segedelmét annál szembelünöbbé tegye:
mivel ö velölt van a' szükség" idején, és minél nagyobb n' vesze
delem, mellyben forognak annál csudálatosabban oltalmnasa öket.
Ez oltalommal azonban nem kecsegtethetik maguhat nzok , kik
minden ssükség és baszon nélkül. szándékosan ejtik magukat a'
legnagyobb veszedelmekbe , kik 8' rossz alkalmakal szándékosan
keresik föl, és önkényt rohannak a' legnagyobb kisértetek" tüzé
be: rajtok ugyanis nem fogja az Ur ismételni D' bllbyloni gyer
mekeken véghezvitt csudatettét, hanem 8' veszélyben elveszni ha
gyandja űket, a' mellyet ~1.('retlek. (Sirnkr. 3. 7.)
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Evangeliom. (Sz. 1Jláté' 25, 1-13.)

Az időben mondá Jézus az ö tanitványainak a' követ
kező példabeszédet: Hasonló fog a' mennyek' országa
lenni a' tiz szüzhez ; kik lámpáikat vévén, a' vőlegény és
menyasszony elébe menének. Üt pedig közülök esztelen,
üt ellenben okos volt. 'S az esztelenek lámpáikat vévén,
nem hoztak olajat magukkal ; az okosak pedig lámpáikkal
együtt olajat is hozának edényökben. Késvén pedig a' vö
legény, mindnyájan szunnyadozának , és elaludtak. Éjfél
kor pedig kiáltás hallatszék : ime jön a' völegény; men
jetek ki elébe! Ekkor ama' szüzek mind fölkelének, és
fölkészíték lámpáikat. Az esztelenek pedig mondák az 0

kosaknak : adjatok nekünk olajotokból: mert lámpaink el
alusznak. Felelének az okosak, mondván: Ne talán sem
nekünk, scm nektek ne legyen elegendő, menjetek inkábh
az árusokhoz. és vegyetek.magatoknak. lUig azonban ök oda
járának venni, megjött a' v(jJegény, 's a' kik készen vala
nak, hemenének vele a' menyegzöre: 's bezáraték az ajtó.
Végre megérkezének a: többi szüzek is. mondván: Uram,
Uralll ! nyisd meg az ajtót nékimk! De ii l'elele ~ mondván:
Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok
azért; rnert nem tudjátok sem a' napot. sem az úrát (mi
kor jövend el az ember fia).

Jl/irc akar minket Krisuus urunk e" példáza; által tanitni?

l\Iiulán Krisztus 3' mai evangeliomot megelőző fejezetben az
utolsó itéletről szölott, és mindnyájunkat vigyázatra intett, mint
hogy az itélet egészen váratlanul fog meglepni bennünket: az ott
mondottakat egy ujabb, és menyegzői lakomáról vett példabeszéd
del erősiti ; mellyre a' vőlegény egészen váratlanul érkezik meg,
és azokat, a' kik készek, magával viszi n' lakomára, azokat pedig,
ll' kik nincsenek készen, kizárja. Azért végül hozzáteszi: Vi
gyázzatok, és legyetek minden perczben készek; mert nem tud
játok sem a' napot, sem az órát.

liIi értetik ill a' mCllyegzií, 's az azon jelen roll személyek alatt?

A' menyegzö nem egyéb, mint Istennek örök birása és él
vezése ; a' völegény lírlsztus Jézus, a' menyasszony pedig egy

!)()
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háza a' földön; melly "menyegzői ágyát a' hit' aranyával, n' tudo
mány' ezüstjével, oz erény' drága kö-veivel, o' szentség' fátyolá
val, a' szernérmesség' rózsáival, n' szüzesség' liliomival, és aláza
tosság' ibolyaival diszesité föl;" a' menyegzót ünnep Krisstusnak
menyasszonyávali egyesülése mennyekben; a' tiz szüz alatt a'
hivek Cs eiek közül különösen a' valódi szüzek] értetnek, kik o'
bárány' és menyasszony' menyegzőjére, az egyesülés' lakomájá
ra meghívettak.

Iliért hasonlittatnak itt a:; igaz hitűel: s:·üzekhez?

lUert bizonyos értelemben mindnyájoknak szüzek nek kell len
niek ; magukat minden tévelygéstől és büntől menten tartván; miért i!'
azt mondja sz. Pál (n. Kor. 11,2.): .Isteni buzgalommal szerétlek
titeket: mivel én titeket Krisztusnak, mint tiszta szüzet egy
férjnek eljegyeztelek:

,m értetik (J)' lámpák, olaj és edények alatt?

A' szent atyák' értelmezése szerint ll' lámpák alatt a' hit, az
olaj alatt a' szeretet, jó cselekedetek, és irgalmasság, az edények
alatt végre az emberek' szivei 's öntudata értetnek. Aranybeszé
dü sz. réter boldogoknak mondja azokat, a' kik' kezeiben o' jó
cselekedetek' lámpái égnek.

,lIit jelent a' rülegény' héslekedésc , a' szüzek' elalrása, 's a' zaj,
JJl('lfy által föléúl'eSzlelneli?

Az első jelenti a' halál és itélet' idejének bizonytalan voltát:
a' másik a' keresztények' hanyagsagát, mellyben o' jó cselekede
tek' gyakorlása nélkül élnek: mig véletlenül egy másálom jön rá
jok, a' halál' alma, mellyből a' trombita' hangja 's e' szavak által:
.Keljetek föl holtak! és jöjjetek az itélelre !' fognak föléhresztetni.
's az ítéletre idéztelni.

.11iél·t hérnek olajat az esztelen szű zel; a::, okosohtul ?

l\Iivel azt nem hoztak magukkal: nza~: mivel ők , mig él
teli, megelégedtek a' hit, vagy a' szüzesség? lámpájával ; a' nél
kül .. hogya' szeretet', irgalmasság' és jó cselekedetek' olaját
megszerezték volna niasuknak. Ük tehát az itéletkor kény tele
nittelnek az 01\05 szüzeket, vagyis [I' jamborokat, kik 3' jó csele
kedetekben buzgölkodtnk, vagyis kik a' hittel szereletet kapcsol
tak össze, olajuk. azaz : érdemek" egy részének, átengedésérc
fölkérni ; de kik azt nem teendik ; mivel, lllint sz, Jeromos mond
ja, az utolsó itéletkor az igazak' erényei nem pötolhaIják az is-

, tenlelenek' hiányait.
lI/iát utasitják az, okos s:·/i.;cl. a,:. es:telenelict a:; árusokhoz 't

Ezzel, miut sz. Bernard moudjn , [Izan szigoru elu(asitás je-
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lentetik, mellynél fogva a' képmutatók- és kétszinüeknek szemök
re vettelik, hogy egész éltökben csak az emberek' tetszését ke
resték, és azok' dicséretét vásárolták tölök; most tehát elhuny
tuk után jutalmukat is azoktól kérjék.

Jlt"ért mondja a' völegény az, esztelen ssüzeknek : ,nem ismerlek
titeke; ?'

Mert arra, hogy Krisztus' tanitványa legyen valaki, 's menny
országba [uthasson, nem elegendő, mondani: .Uram, Uram!' vagy
pedig csalt h i n n i: hanem e' végre megkivántatik egyszersmind
a' mennyei Atya' akaratának teljesítése is; tovabba , hogy gaz
dagok legyünk a' jó cselekedetekben: az esztelen szüzek pedig
épen ezt mulasztották el.

Miért mondja Krisztus : I Vigyázzatok?'

Erre sz. Gergely azt feleli: Ha az ember tudná halála' ide
jét, ugy életének egy részét a' világ' örömeinek, másikat a' bün
bánatnak szentelhetné; de minthogy ez órát nem tudjuk, azért
életünk' végső pillanatét mindennap félelemmel, és készen kell
várnunk. .

B u z d u l a t. Krisztus Jézus, az örök életnek tanitója l hálát
mondunk neked, hogy minket a' liz szüzről veli példázat állal
megtaniloltál, milly vígyázóknak, ovakodöknak és mindenkor ké
szeknek kell ezen életben lennünk, és megérkezésedet várnunk.
l\'Iinthogy azonban ezt saját erőnkkel meg nem teheljük, erősíts

minkel a' le kegyelmeddel, hogy legyen mindenkor olaj lámpánk
ban : miszerint a' te szereteted' tüze mindig lángoljon szivünkben,
és igy bemehessünk veled az örök élet' örömeibe" Add, hogy az
ulolsó ítéleten ne azon rettenetes szavakat: "nem ismerlek ti
tekel !" hanem amaz örvendetes hangokat halljuk: "Jöjjetek
Atyám' aldottai ; 's birjátok a' világ' kezdetétől fogva tinektek
készitett országot l;' Add meg ezt mi nekünk te! ki minket drá
ga sz. véreddel megváltollál, 's a' kit tisztelet és magasztalás,
hala és dicséret illel örökön örökké. Amen.
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Kö z ö s leczkék és evangeliomok
a' szentek' ünnepeire, mellyekre külön epistola 'stb. nincsen~).

I.

Sz. püspök, egyszersmind vértanu' ünnepére.
(1.)

Leezke, (S». Jakab' level. l, 12-18.)

Szerelmesim! boldog a' férfi, ki a' megkisértetést legyőzi:
mivel a' próbát kiállván, elnyeri az élel' koronáját, mellyet Isten
az öt szetetőknek igért. Senki se mondja, midön kísértetik, hogy
az Istentől kísértetik: mivel az Isten rosszra, valamint nem inge
reltethetik, ugy nem is ingerel senkit. Hanem kiki saját rendetlen
kívánatától vonatik el, és osalatik meg. .Azután a' rossz kivánság
megfoganván, szüli a' bünt; az elkövetett hün pedig a' halált nem
zi. N'"e tévelyegjetek azért szerelmes atyámfiai! Minden jó ado
mány és minden tökéletes ajándék onnan fölülről, a' világosság'
Atyjától száll le; kiben nincs helye a" változásnak, sem a' vál
tozandóság' árnyékának. A' ki szabad akafutja szerint (uJJá) szült
minket az igazság' tudománya által; hogy (boldog) teremtmé
nyeinek valamelív első zsengéi lennénk.vs)

E'an~(·liolll. (S";,. Lukárs' 14, 2U-33.)

Az időben mondá Jézus a' seregeknek: Ha ki hozzám jön,
's nem gyülöli atyját, és anyjM, és feleségél, és fiait, 's fi- és nő
véreit, sőt még saját életé! is, Hem lehet az én tanitványom. -lB)

*) lia al ajl atns ol vasri, valunu-l lv s zentnek (,llIlékezl'lére sze nte lt napon külon ok
latást nem talál, 's a' sz, mise :;Iall a' It'1'7.k':I, és e vanae liomi s zakasz] olvasni ki
vűnja : néne mea a' napliirhan. vnlljon al l" napon li:,czlCll szelll vér tanu, püspolv ,

vagy hivvallö 'stb. vult-e . 's az"l;in keresse föl e' I.iiliis Icczkék és evangeliu
1Il0k közt az e' napra illii!. A' ri'alllryaloli ü nnepr in . a' sz, 'Iih:íly' napj,íra nl,.
oktatast ol vnsh.uni.

',,*) Az e' sz, leczkéur k egI e; n'''J.e,her :1<10;1 "",!!'ar;ílalo~,:li :,j;1I 7B-4. 417, t;"

22~, lap"I,,," -
;-4::) Ez i~l;l\' t;rlt"~1I1l;~ a ' li;'~ hpun Illr;:tt"!:\ i' l:IL:;!i;\ll:1
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'8 ha ki nem hordozza keresstjét, és nem jön utánam, nem lehet
az én tanitványom. Ki az ugyanis közületek, a' ki tornyot akar
ván építeni, nem fog előbb leülni, 's a' ssükséges költségeket
összeszámitní, ha valljon elegendő pénze van-e a' mü' bevégezé
séhez? Nehogy miután az alapot letette, 's nem végezheti be a'
müvet, mindnyájan, a' kik azt látják, csurot üssenek belőle, mond
ván: Ezen ember elkezdett építeni, 's nem tudja bevégezni. Vagy
mellyík fejedelem, harczra készülvén más fejedelem ellen, nem ül
le előbb, és tanakodik róla, valljon a' maga tiz ezerével mehet-e
az ellen, a' ki husz ezerrel közelit hozzá? Különhen ugyanis az
még messze lévén, követséget küldend, és békéséget fog tőle kér
ni. Ugy tehát ti közületek is minden, a' ki le nem mond mind ar
rój, a' mivel bir, nem lehet az én tanitványom.

(2.)
Leczke. (Sz. Púlnak Korinth, irt Il. lecel. J, 3-í.)

Atyámfiai I legyen áldott az Isten, és a' mi urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, atyja az irgalmasságnak, és minden vigaszta
lásnak Istene; ki ininket minden sanyaruságainkhan megvigasz
tal : hogy mi is vigasztalhassuk azokat, a' kik különféle nyomo
ruságokat szenvednek, azon intés által, mellyel mi is intelünk Is
tentől. Valamint ugyanis bő mértékhen szenvedünk Krisztusért :
ugy Krisztus állal bőségesen meg is vígasztaltatunk. De akár sa
nyargaUalunk, a' li oktalástokra 's üdvötökért (történik); akár
vigasztaltatunk , a' li vigasztalástokra ; akár íntetünk, a' ti intés
tekre 's üdvötökért (történik): mi állal eszküzöltetik , hogy ti is
békével turjétek ugyanazon szenvedéseket , a' mellyek minket is
érnek; ugy hogy erős a' reménységünk irányolokban ; tudván,
hogy valamint részesei vagytok szenvedéseinknek, ugy azok lesz
tek a' mi vigaszlalásunknak is, a' mi urunk Jézus Krisztusban.

Evaugeliom. (Sz. ,Uáté' 16, 24-2í.)

Az időben mondá Jézus az ö tanítványainak: Ha ki utánam
akar jönni, tagadja meg önmagát, és vegye föl keresztjét, és kö
vessen engem..Merl a' ki meg akarja tartani lelkét (kikerülvén
az ur Jézusért kiáltandó üldözéseket), az azt elveszti; ha ki pe
dig elveszti lelkét (ltalált szenoedcén] én érettem, az azt meg
fogja találni (a~ örökkévaióságban). llIit használ ugyanis az em
bernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vall
ja? Vagy init fog az ember lelkéért adni cserében? llIivel az
ember' fia eljövend az ő Atyjának dicsőségében, a' maga llngya
lival: és akkor meg fog Idnek-kinek [IZ (í cselekedetei szerint
fizetni.
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ll.

Sz. vértann' ünnepére,
(1.)

Leczke, (Bölcseség' könyv. to, to-14.)

(Lásd sz. László király' ünnepén 773. 1.)

Evaugellom. (Sz. Jlálé' 10, 34-42.)

Az időben mondá Jézus az ő Ianitványainak : Ne véljétek.
hogy békét jöltem hozni a' földre; nem jöllem békét hozni, ha
nem fegyvert (a' mennyiben az cvangeliomi tanítás alkaimul
szolgál a' gonoszoknak, az ellene támasztott üldözésekre). Jöt

.tem ugyanis elszakilani az embert atyjától, 's a' leányt anyjától,
's a' menyet napatöl ; 's az ember' ellenségei saját házi cselédei
lesznek. A' ki atyját, vagy anyját inkább szereti, mint engem, az
nem méltó hozzám; 's a' ki fiát, vagy leányát inkább szeretí, mint
engem, az nem méltó hozzám. 'S a' ki nem veszi föl keresztjét,
és nem követ engem, az nem méltó hozzám. A' ki megtalálja lel
két (az üldözésektőli félelem miatt hittagadással akarván éle
tét megmenteni), az azt elvesztendi; 's a' ki elveszti az ő lelkét
(vagyis életét) én érettem, az azt megtalálandja. A' ki titeket
befogad, engem fogad be; 's a' ki befogad engem, az azt fogad
ja be, ki engem küldött. A' ki profétát fogad be, proféta' nevében,
az egy proféta? jutalmát veendi; 's a' ki egy igazat befogad, egy
igaz' nevében, az igaz' jutalmát fogja elvenni. 'S a' ki ezen leg
kisebbek' valamellyikének, csak egy pohár hideg vizet ád is egy
tanítvány' nevében (azaz: mint tanitoánsunnnak]; bizony mon
dom nektek, el nem veszti jutalmát.

(2.)

Leczke. (Sz. Pálnak Timoili. irt Il. level. 2, 8-10.; és 3, 10-12.)

Szerelmesem! emlékezzél meg róla, hogy Jézus Krisztus
feltámadott a' halottakból, Dávid' sarjadéka lévén, az én evange
liomom szerint; mellyért sanyargok, mint valamelly gonosztévö,
egészen a' bilincsekig : de az Isten' igéje nincs azért megkötve.
Miért is elszenvedek mindent a' választottakért, hogy ök is el
nyerjék Krisztus Jézusban az üdvet, a' mennyei dicsőséggel. ..
Te pedig követtél engem a' tanításban, életmödomban, törekedé
semben, a' hitben, kitartásban, szeretetben, béketüréshen, az ül
döztetések- és szenvedésekben: a' minők értek engem Antiokhiá
ban, Ik~nium- és Lisztrában; a' milly üldözéseket, él) kiálloUam,
és mindannyi közül megszahaditott az Vr engem. Es mindnyájan,



879

3' kik ajtátosan akarnak Krisztusban élni, üldözéseket fognak
szenvedni.

Evangellom. (Sz. Máté' to, 26-32.)

Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: lUi sincs ugy
elrej tve, hogy föl ne fedeztessék, sem olly titokban, hogy ki ne
tudassék, A' rnit én nektek setétben mondok, beszéljétek el fényes
nappal; 's a' mit fülbe sugva hallotok, hirdessétek a' házfedelek
ről. Ne is féljetek azoktó i, a' kik megölik a' testet; de a' lelket
meg nemölhetik : hanem féljetek inkább attól, a' ki a' testet is,
lelket is gehennába taszithatja. Nemde két verebet adnak egy
Iillérért ? 'S mégis nem esik le közülök egy is a' földre Atyátok'
tudtán kivül. A' ti hajatok' szálai pedig mind meg vannak szám
lálva. Ne féljetek annakokaért : sok verebeknél hecsesebbek
vagytok ti. ~Iinden azért, a' ki megval! engem ali emberek előtt,

meg fogom őt én is vallani az Atyám előtt, a' ki mennyekben van.

(3.)

Leczke. (Sz. Jahab' lecel. 1, 2-12.)

(Lásd sz. Adalbert' napján, 743. 1.)

Evangeliom. (Sz. János' 12, 2.i-26.)

(Lásd sz. Lörincz' napján, 799.,1.)

III.

SZ. vértanu' ünnepére husvéti időben.
Leczke. (Bölcseség' könyv. 5,1-5.)

(Lásd sz. Fülöp és Jakab apostolok' ünnepén, 733. 1.)

Evangeliom. (Sz. János' 15, 1-7.)

Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: Én vagyok az
igaz szőlőtő , 's az Atyám a' szűlőmíves. l\1inden szólővesszőt,

melly rajtam gyümölcsöt nem hoz, elmetsz; és míndent , melly
gyümölcsöt hoz, megtisztit, hogy több gyümölcsöt hozzon. Ti már
meg vagytok tiszlilva a' beszéd által, mellyet szélottam hozzátok.
JIaradjatok én bennem: és én is ti bennetek (fogok maradni).
Valamint a' szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt önmagától, ha
csak a' ssölőtőn nem marad: ugy ti sem, hacsak én bennem nem
maradtok. Én vagyok a' szőlőtő ; ti a' szőlővesszők: a' ki ben
nem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt hoz; mivel én
nélkülem semmit sem tehe trek, Ha ki nem marad én bennem, ki
vettetik, valamint a' lemetszett szőlővessző ; 's megszúradván,
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fölszedik, és tűzbe vetik, és elég. -Ha ti bennem maradiok, 's az én
igéim bennetek maradnak, valamit akartok , kérjetek: és mega
datik nektek.

IV.
Több sz. vértanu' ünnepén I husvéti időben.

(1.)
Leczkc. (Sz. Péter' 1. level. 1, 3-7.)

(Lásd 705. lapon, azon szavaktól kezdve: "Áldott legyen
az Isten" 'stb.

Evaugelium. (Sz. János' 15, 5-11.)

Az időben mondá Jézus az ö tanilványainak: Én vagyok a'
szűlőtő ; li a' szölövesszők : a' ki bennem marad, és én ő benne
az sok gyümölcsöt hoz; mivel én nélkülem semmit sem tehettek
Ha ki nem marad én bennem, kiveUelik, valamint a' lemetszett
szőlővesszö ; 's megszáradván, fölszedik, és tüzbe vetik, és elég.
Ha ti bennem maradtok, 's az én igéim bennetek maradnak, valamit
akartok, kérjetek: és megadatik nektek. Az által dicsőittetik meg ti z
Atyám, hahogy igen sok gyümölcsőt hoztok, és tanítványaim lesz
tek. Valamint engem szerét az Atya ~ ugy én is szeretlek titeket.
Maradjatok az én szeretetemben, Ha parancsolatimat megtartjá
tok , szeretetemben fogtok maradni; valamint én is megtartottam
az Atyám' parancsolatait, él megmaradok 81. Ő szeretetében. Eze
ket mondottam nektek, hogy az én örömem legyen ti bennetek, 's
8' ti örömetek teljes légyen.

(2.)
Leczke. (S:::. János' Titk. jelent. 19, 1-.'1.)

Ama' napokban, ezek után hallámén János, mintegy sok sere
gek' szúzatát mennyben, mondani: Alleluja! Üdv, és dicsőség, és
hatalom a' mi Istenünknek! ~Iivel igazak és igazságosak az ő ité
letei; ki elítélte ama' nagy kurvát, ki a' földet megveszteg-ette az
ö fajtalanságával ; és megbosszulta kezein az ő szolgáinak vérét.
És ismételék. mondván : Alleluja! '8 az ö füstje fölszáll öröktől
fogva örökké. ~S leborulának a~ huszonnégy vének , és a' négy
állatok, és imádák a' trónon ülő Istent, mondván: Amen! Alleluja!
'8 a' királyi székből szózat hallatssek , mondván : Dicsérjétek az
Istent valamennyi szolgái, 's a' kik öt félitek, kicsinyek és nagyok.
'8 hallám, mint valamelly nagy sokaság' szavát, és mintegy sok
vizek' zugását, és mint valBmeIly nagy mennydörgések~ hangját,
mondani: f.\lleluja! mivel a' mi Urunk és mindenható Istenünk
országol. Oriiljünk és örvendezzünk, és dicsőítsük őtet; mert el-
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érkezett a' Bárány' menyegzőjének ideje, 's az ő mátkája magát
fölékesítette. 'S adaték neki fénylő fehér biborból köntös, hogy
abba öltözködnék. A' bibor pedig jelenti a' szentek' megigazulá
sát. És ő monda nekem: Ird föl: boldogok azok, kik hivatalosok
a' Bárány' menyegzői lakomájára.

Evangeliom. (Sz. János' 16, 20-22.)

(Lásd 414. lapon , ama' szavaktól kezdve: "Bizony-bizony
mondom nektek" 'stb.)

V.
Több sz. vértanu' ünnepére I husvéti időn kivül. #)

Leczkc. (S=.. Pálnak Zsidókho irt level. 11, 33-39.)

Atyámfiai! a' szentek a' hit által országokon diadalmaskod
tak, gyakorolták az igazságot, az igért jókat elnyerték, betömték
az oroszlánok' száját, a' lángok' erejét kiolták, o' kard' élétől meg
menekültek, gyengeségökből fölerősödtek, a' harczokban hősökké
váltak, az idegenek' táborait futásra kényszeritették ; az asszo
nyok visszanyerék a' feltámadás által holtjaikat; mások pedig a'
kínpadra feszilletve, nem fogadák el a' váltságdijt, hogy
arinál szebb feltámadásra találjanak. Mások ismét csufságokat és
veréseket , e' fölött még bilincseket- és tömlöcsöztetéseket is
szenvedvén, megköveztettek, ketté fürészeltettek , kisérteteknek
tétettek ki, kardra hányatva megölellek; juh- és kecskebőrökbe
öltözve bujdostak, szükséget szenvedvén, szorongattatások közt,
sanyaruságokban: kikre a' világ nem vala méltö ; pusztaságok
ban, hegyek- és barlangokban, 's a', földnek üregeiben tévelyeg
tek. 'S mindezek hitökről tanuskodván , a' próbál kiállotlakul ta
láltallak a' lírisztus Jézusban, mi urunkban.

Evanaeliom. (8:.. Lukács' 6, 17-23.)

Az időben, lemenvén Jézus a' hegyröl, megálla mezös he
lyen, és körülötte az ö tanitványainak serege, és nagy népsoka
ság egész Judeából , és Jerusálemből, 's a' tenger' mellékéről, és
Tírus és Sidon' vidékéről; kik azért jövének, hogy öt hallgat
nák, 's kigyógyittatnának az ö betegségeikböl; valamint azok is,
a' kiket tisztátalan lelkek háborgaUak, meggyógyittatának. És az
egész sokaság igyekszik vala, öt illethetni; mivel erő ment ld
belőle, 's mindeneket meggyógyilolL Es ö tanitványaira emelvén
szemeit, igy szóla : Boldogok vagytok ti szegények! mert tietek
az Isten' országa. Boldogokvagytok, a' kik mostéheztek; mert meg
foglok eléglttetni. Boldogok vagytok, a' kik sirtok jelenleg; mert

-;» Nevezeicsen sz. Fáhi.in és SciJesl~01l ünnepérc. ; II. J.



882

nevetni fogtok. Boldogok lesztek, ha gyül ölni fognak titeket az
emberek, és ha kizárnak titeket (a' gyülekezetekböl), és szidalmaz
nak titeket, és kivetendik neveteket, mint gonoszokét, az ember'
fiáért Örvendjetek ama' napon, és vigadjatok: mivel ime jutal
matok böséges mennyekben.

VI.

Más leczkék és evangeliomok tfibb sz· vértanuk' ünnepére.
(t.)

Leczke. (Bölcseség' könyv. 3, 1-8.)

Az igazak' lelkei Isten' kezében vannak, 's a' halál' kinja nem
illetiöket. Az esztelenek' szemeiben meghalni látszottak; 's kimula
suk gyötrelemnek tartatott, és tőlünk elköltözésök megsemmisü
lésnek : holott ök békében vannak. '8 ha bárkinokat állottak is
ld az emberek előtt : de reménységök halhatatlansággal teljes.
Kis ideig gyötörtettek ; de általa sok jóhoz jutoUak; mivel az Isten
próbára tevén öket, magához méltóknak találta. Mint az aranyat
a' kemenczében , akkép próbálla meg öket (az Isten), 's mintegy
égő áldozatokul fogadta öket: 's amaz idöben gondja lesz reájok.
Az igazak tündökleni fognak, 's mint szikrák a' nádasban, ide 's
tova futkosni. A' népeket ítélni fogják, és uralkodnak a' nemze
tek fölött, 's országoini fog Uruk örökön örökké .

•~\·allgeliolll. (Sz. Lukács' 21, 9-19.)

Az időben mondá Jézus llZ Ö tanilványainak: Midön hadak
és lázadásokról foglokhallani, ne rettegjetek; mert szükség ugyan
ezeknek előbb megtörténni : de nem mingyárt következik a' (vi
lág') vége. Akkor monda nekik, egyik nép a' másik ellen, és or
szág ország ellen fog támadni; 's helyenkint nagy földindulások,
és dögleletes nyavalák, és éhség, 's ijesztö égi tünemények lesz
nek, és na!!y jelek fognak mutatkozni. De mindezek előtt rátok
vetendik kezeiket, és üldözni fognak titeket; átadván a' gyüleke
zeteknek, 's örizet alá vetvén, 's a' fejedelmek és főtisztek elé
hurczolván titeket az én nevemért: és mindez Azért fog rajtatok
történni, hogy bizonyságul szolgáljon. Jól jegyezzétek azért meg
magatoknak, hogy ne gondolkodjatok előre arról, mint fog
játok magatokat védní. Mivel én olly ékesen-sz ólást és bölcsesé
get adok nektek, mellynek nem fognak elleutállhatni, sem azt a'
ti ellenségeitek meg nem czáfolhntjálL Saját szülőitek, és atyátok'
fiai, 's rokonaitok és barátjaitok fognak pedig titeket elárulni, 's
némellyeket közületek halállal is illetnek: és gvülöletesek fogtok
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az én nevemért mindenek előtt lenni. l\Iindazonállal egy hajszál
sem vész el fejetekről. A~ héketüréshen fogjátok lelketeket birni.

(2.)

Leczke. (Bölcseség' könyv. 5, 16-20.)

Az igazak pedig örökké élnek; ~s az Urnál lesz az ő jutal
muk, és a' :&Iagasságbeli gondjokat viselondi. Miért is elveendik
a' dicső országot, és ékes koronát az Urnak kezéből; mert jobb
jával fedezl, 's az ö szent Imrjával védendi őket. Fegyvert raga
dand az ö buzgalma ~ ~s fölfegyverzendi teremtményeit az ellen
ségein veendő bosszura. lUellvas gyanánt az igazságot öltendi föl,
és sisakul az igaz itéletet: a' méltányosságot győzhetlen paizsul
használandja.

Evangellom, (Sz. Lukács' 6, 17-23.)

(Lásd V. szám alatt.)

(3.)

Leczke. (Sz. Pálnak Zsidó/dt. irt lecel, tu, 32-38.)

Atyámfiai! emlékezzetek meg az elmult napokról, mely
lyekben megvilágosiltatván {Letentél]; a' szenvedések" sulyos
harczát álltátok ki; egyikben ugyan a~ meggyaláztatás- és sa
nyaruságoknál fogva közlátványul szolgálván, másikban pedig
az ezt szenvedők' társaivá válván. JHert részvéttel voltatok az el
fogottak iránt, 's javaitok' elragadozását örömest elszenvedtétek :
jól tudván, hogy van nektek ennél jobb és maradandöbb örök
ségtek. Ne veszilsétek el azért bizodalmatokat, mellyre nagy ju
talom vár. ~Iert héketürésre vagyon szükségetek; hogy teljesit
vén Istennek akaratját, részesüljetek igéretében. Csak kis idő van
ugyanis hátra, hogy eljöjjön az, a' ki eljövend; eljön, és nem ké
sik. Az én igazam pedig hitből él.

Evangellom, (S~. Máté' 24,3-'---13.)

Az időben, Jézus az Olajfák' hegyén ülvén, tanilványai tit
kon hozzá járulának, mondván: lUondd meg nekünk, mikor lesz
nek ezek; és mi lészen jele eljövetelednek, 's a' világ' végének?
És felelvén Jézus, monda nekik: Vigyázzatok! nehogy titeket
valaki elámitson. Mert sokan fognak az én nevemben föllépni, '5

mondani: én vagyok a' Krisztus; és sokakat elszéditnek. Hallani
fogtok ugyanis hadakozások-, és háborui hirekröI. Vigyázzatok,
hogy meg ne háborodjatok. l\Iert szükség ezeknek megtörténni ~

de ezzel még nincsen vége. Föltámad ugyanis egyik nép a' má-
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sik ellen, és ország ország ellen; 's helyenkint dögleletes nya
valák, 's éhségek, és földindulások lesznek. Mindezek pedig csak
kezdeti a' szenvedéseknek. Akkor sanyargatni fognak titeket, és
megölnek: és gyülöletesek lesztek minden népek elött az én ne
vemért. És akkor megbotránkoznak sokan , és egyik a' másikat
elárulja, 's gyülölni fogják ogymást. És sok hamis próféták tá
madnak, és sokakat elszédítnek. '8 minthogy a' gonoszság el fog
áradni, sokak' szeretete meghül. A' ki pedig ~lIhatatos marad
mindvégig, az üdvözülend.

Más lecI,kék Pünkösd utáni Szombaton (458.1.), és IV. Vasárnapon
(499. I.), és böjt' első Vasárnapján (225. l.), ama' szaoakto! kezdve:
"mindenekben ugy viseljük magunkat;" ccanqeliomok pedig Minden ssen
tek' napján (S·W. l.), és ss. A1átyás apostol' ünnepén (725. l.) 'stb. ta
láltatnak.

VII.

SZ. püspök és hitvalló' ünnepére.
(1.)

Leczke. (Bölcs Sirák]. 44, 17. 'stb.)

(Lásd sz. l\Iárlon püspök' napján, 863.1.)

Evaugeliom. (Sz. n1áté' 25, 14-23.)

(Lásd sz. .lUiklós püspök' ünnepén, 679. 1.)

(2.)

Leczke. (SI,. Pálnak Zsidókho irt level. 7, 23-27.)

Atyámfiai! többenlőnek főpapokká, minthogya' halál egyik
nek sem engedett állandó megmaradást: Jézusnak pedig (tud
nillik a' iJ'!elkhizedek' rendje ezerinti föpapltak), mivelhogy
örökké megmarad, főpapsága is örökké tarI. lUiért üdvözítheti is
örökké azokal, a' kik általa Istenhez járulnak: mindenkor élvén,
hogy miéreUünk esedezzék. Kellett ugyanis, hogy illyen fö
papunk legyen: a' ki szent, ártatlan, szenny nélküli, a' bűnösöktől
elkülönözölt, és az egeknél fölségesebb lenne; kinek nem szük
séges, naponkint, valaminta' főpapoknak (az ó-szövetségben), e
lőbb saját vétkeikért mutatni be az áldozatot, '5 azután a' nép'
büneiért: mivel ö ezt egyszer tette, magát föláldozván , a' mí
urunk Jézus Krisztus.

E\·all~cliolll. (Sz,. Máté' 24, 42-47.)

Az időben mondá Jézus az ő tanilványainak: Vigyázzatok
mivel nem tudjütok, melly órában fog I'rnlok eljönni. Azt pedig
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jegyezzétek meg magatoknak, hogy ha tudná a' cselédes ember,
melly órában log a' tolvaj jönni, bizonyára vigyázna, 's nem
hagyná azt házába betörni. Legyetek azért ti is készen; mivel az
órát nem tudjátok, mellyben az Ember' fia eljön. l\lit gondolsz,
mellyik a' hiv és okos szolga, kit ura, háza' népének gondviselö
jévé tett, hogy annak a' kell ö idöben élelmet adjon? Boldog azon
szolga, kit, mikor eljövend ura, ekkép cselekedni találand. Bizony
mondom nektek, minden javai fölött gondviselővé teendi ötet.

Más leczkét ss, Jliklós' napján (677. l.), evangeliomot pedig sz.
Jltártonén (864.1.) olcasluuni.

VIII.

SZ. egyhazatya' ünnepére.
(1.)

Leczke. (S::. Pálnak Timoth. irt II. level. 4, 1-8.)

Szerelmesem! kérlek téged az Istenre, 's Krlsztus Jézusra,
ki megitélendi az eleveneket és holtakat, az ö eljövetelére 's or
szágára: hirdessed az igét; rajta légy alkalmas, és alkalmatlan
időben; dorgálj, kérj, ints egész béketűréssel és bölcseséggel.
Lesz ugyanis idő, mellyben az igaz tudományt nem fogják sziveI
ni ; hanem saját kivánságaik szerint fognak mestereket gyűjteni
maguknak, kik füleiket csiklandoztatják ; 's az igazságtól elfor
ditván hallésukat, mesékhez fordulandnak. Te pedig légy éber, tűrj
mindent békével, teljesítsd az evangeliom' birdetőjének tisztét, fe
lelj meg kötelességednek. Légy józan. En ugyanis már föl fogok
áldoztatni; 's az én feloszlásom' ideje közel van. Jó harczot har
czoltam, pályámat megfutotta,", a' hitet megtartottam. IUi a' többit
illeti, el van számomra az igazság' koronája téve; mellyet mega
dand nekem ama' napon az Ur, az igaz biró: de nem csupán ne
kem. hanem azoknak is mind, a' kik eljövetelén örvendnek.

Evauuclhnu. (8:.. Jlát(~' 5, 13-W.)

Az időben mondá Jézus DZ Ő tanitványainak : Ti vagytok a'
WId' sava; ha a' so izét veszti, mivei fog megsózaIni ? Semmire
sem való többé, hanem hogy kidohassék, és az emberek által el
tnpodtassék. Ti vagytok a' világ' világossága. Nem rejtethetik el
a' hegyen épült város. Nem is azért gyujtanak gyertyát, hogy
véka alá tegyék, hanem a' gyertyalartóra: hogy világoskodjék
mindeneknek, kik a' házhan vannak Ugy világoskodjék a' ti vi
lagosségtok az emberek elölt, hogy lássák a' ti jó cselekedeteile
ket, és dicsőítsék Atyátolmt ld a' mennyekben van. Ne gondol
játok, hogy n' törvényt, vagy prolétékat Ielhontnní jöttem; nem
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felbontani jöttem, hanem betölteni, Mert bizony mondóm nektek,
valamig az ég és föld el nem mulik, egy hetü , vagy pont sem
mulik el a' törvényből, a' meddig csak be nem teljesedik mínden.
Ha ld tehát egyet. eme' legkisebb parancsolatok közül felbont, és
a' szerint tanítaadja az embereket, legkisebbnek fog a' mennyek'
országában hivatni; a' ld pedig azokat megtenni, 's tanitani fog
ja, az nagynak fog hivatni a' mennyek' országában.

(2.)

Leczkc. (Bölcs Sirák], könyv. 39, 6-14.)

Az igaz, szivét hajnalkor Istenhez emeli, a' ki őt alkotta, 's
a' Magasságbelinek szine előtt fog könyörögni. Megnyitja száját
az imádságra: 's vétségeiért esedezile l\lert ha a' nagy Isten akar
ja, betölti őtet az értelem' lelkével: és ő mint zápor esőt, akkép
fogja az ő bölcseségének szavait hinteni, 's imádságában az Urat
magasztalja; 's Ő (az Isten) fogja az ő szándékát, és tudományát
igazgatni, 's az ő titkaibafogja avatni. Tanítas által nyilvanltaudjn
tudományát, 's az Ur' szövetségének törvényében helyezendi dicső
ségét. Sokan dícsérendik az ő bölcseségét, 's az nem fog örökké
feledékenységbe menni. Emlékezete soha sem mulik el; és neve
nemzetségről-nemzetségre fog átmenni. Bölcseségét a' népek hir
detendik, 's a' gyülekezet dicséretét hangoztn tjn.

IX.

Sz. hitvalló' napján, ki nem volt plispok.
(1.)

Leczke, (Birák]. könyr. 31, S-11.)

(Lásd sz. István király' napján, 807. 1.)

Evangeliom. esz. Lukács' 12, 35-40.)

(Lásd sz. László' napján, 774. 1.)

(2.)

Leczke, rs: Pálnak !10rinlh. iri I. lecel. 4, 9-14.)

(Lásd sz. Jakab apostol' ünnepén, 790.1., azon igéktőll,ezd
ve: ,.a' világ, és cngyalok, és emberek' nézőjátékivá" 'stb., egész
addig : "inteleli titekeL'")

t~'an~diom. (s:,. Lukács' 12, 32-3.'j.)

Az időben mondá Jézus az ő tanitványainak: Ne félj kisded
nyáj! mert tetszett Atyátoknak, hogy országot adjon nektek. Ad
játok el azt; a' mivel bírtok és nyujtsatok alamizsnát. Csináljatok
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magatoknak erszényeket, mellyek el nem avulnak, elfogyhatatlan
kincset mennyekben: hova tolvaj nem közelithet , sem a' moly
meg nem ronthatja. l\'Iert a' hol kincsetek van, szivetek is ott
fog lenni.

(3.)

Leezke. (S::;. Pálnak Filippibel. irt level. 3, 7-12.)

Atyámfiai! azokat, a' mik rám nézve nyereségül voltak,
Krisztusért veszteségnek ítéltem. A' mint valóban veszteségnek is
állítok mindent az én uram Jézus Krisztusnak mindent fölülhaladó
ismeretéhez képest; a' kiért én mindenről lemondtam , és szemét
gyanánt néztem: csakhogy Krisztust megnyerjem, és ö benne
megigazultnak találtassam, nem az ó-törvény szerinti saját igaz
ságom, hanem az által, melly Krisztus Jézus' hitéből ered; azon
igazság által, melly Istentől adatik a' hitben. Hogy megismerjem
őtet, és feltámadásának erejét, és az ö szenvedéseiben való ré
szesülést: halálában is hasonlóvá tétetvén hozzá; hogy valami
képen a' megholtak' feltámadásához juthassak. Nem, mintha már
elértem volna, vagy immár tökéletes volnék; hanem arra törekszem,
hogy azt valamiképen elérhessem , a' mire Krisztus Jézustól is ra
gadtatom.

Evangeltum. (Sz. Lukács' 19, 12-26.)

(Lásd sz. István I\irály' ünnepén, 809. 1.)

X.

Egy, vagy több sz. apát' ünnepére.
Leczke. (Bölcs Sirá/cr "iiIlY~·. 45, l-G.)

(Lásd sz. József' napján, 731. 1.)

Evaugetíom. (S::;. illáté' irJ,27-29,)

(L.ísd sz. Pál' fordulása napján, 714. 1.)

XI.

Egy, vagy több sz. szüz, egyszersmind vértanu' ünnepére.

( 1.)

Leezkc. (Bolcs Sirák]; kÜIIYI.·. ,)1, 1-7.)

(Lásd sz. Katalin' napján, 872. 1.)

EHlII~elio/ll. (S:::. Jlúté' 25,1-13,)

(Lásd sz. Katalin' lInpj:íll, Si ~L J.)
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(2.)
Leczke. (Bölcs Sirákt: 51, 13-17.)

Én uram Istenem! fölmagasztaHad lakásomat a' földön, '8

a' haláltóli szabadulásért esdekeltem előtted. Segítségül hivtam
az Istent, az én .Uram' Atyját, hogy ne hagyjon el engem az én
sanyargatlatásom' idején, "s ne maradjak segedelem nélkül, mi
kor a' kevélyek üldöznek. Szünet nélkül fogom a' te nevedet di
csérni, 's hálát adva magasztalni: mert meghallgattatott az én
könyörgésem. És kimenteltél engem a' veszedelemből, 's a' go
nosz napokban szabaditóm leltél. Hálát adok azért neked, és di
cséretet mondok ur Isten!

Evangeliom. (Sz. 11Mté' 13, 44-52.)

(Lásd sz. Anna' napján, 795. 1.)

(3.)

Evangellom, (Sz. Afáté' 19, 3-12.)

Az időben járulának Jézushoz a' farizeusok, kísértvén őtet,

és mondván: Szabad-e a' férfiunak , elbocsátani feleségét akár
milly okból? Ki felelvén, monda nekik: Nem olvastátok-e, hog)'
az, ki az embert kezdeibenalkotta, férfiuvá 's asszonynyá teremté
öket? És mondá : Ezért elhagyja az ember atyját és anyját, 65
feleségéhez ragaszkodik; és lesznek ketlen egy testben. Annak
okáért már nem kél, hanem egy testet képeznek. A" mit tehát Is
ten összekötött, azt ember el ne válaszsza. Mondának neki: Miért
parancsolta tehát Mózes, a' válasi levél' adása mellett , az elbo
csátást? Felele nekik: .1Hert lUózes a' ti szivetek' keménysége miatt
engedte meg nektek, feleségeitek' elbocsátását; kezdetben pedig
ez nem volt igy. l\Iondom pedignektek, hogya' ki elbocsátja fe
leségét, egyéb ha paráznaság mialt, és másikat vesz, házasságtö
rést követ el; 'g ki az elbocsátottat feleségül veszi, házasságot tör.
l\Iondának neki tanitványai : Ha igy van az ember' ügye feleségé
vel, ugy jobb, nem házasodni. Ki felele nekik: Nem mindnyájan
fogJált föl ez igét; hanem csak a' kiknek adatott. Mert vannak
nötelenek, kik anyjok' méhéből tehetetlenekül születtek; és van
nak nőtelenek, a' kik emberek által fosztattak meg tehetségöktől ;
és vannak nőtelenek. a' kik önmagukat tarlózlatják meg a' íneny
nyek' országáért. A' ld ezt képes megérteni. értse!
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Tabb 8Z· 8zbet él vértanuk' finBepére.
Leeeke. (Sz, Pálnak Kori"th. irt I. level. 7, 25-311.)

Atyámfiai! a' szüzekre nézve nincs parancsolatom az Urtól,
hanem tanácsot adok, azon hűségnél fogva, mellyre az Urtélnyert
irgalom által köteleztetem. Én tehát azt tartom, .hogy ez jó, a'
közelgö szükség miatt: jó lévén az embernek, igy (szüzen) ma
radnia. Ha feleséghez vagy kötve, ne keress elválást; de ha sza
bad vagy a' feleségtöl, ne keress feleséget. Azonban ha mégis
feleséget veszel, ezzel nem vétkeztél; 's ha a' szüz férjhez megy,
ezzel nem vétkezik: de az illyenek testileg sanyarúságoknak lesz
nek kitéve; én pedig könnyiteni akarok rajtatok. Azt mondom
azért nektek atyámfiai! hogy az idö rövid; ennél fogva tehát a'
kiknek feleségök van is, ugy viseljék magukat, mintha nem volna;
's a' kik sirnak, mintha nem sirnának ; és a' kik vigadnak, mintha
nem vigadnának ; és a' kik vásárolnak, mintha semmivelsem bir
nának; és a' kik a' világi javakat használják, mintha azokat nem
élveznék : mivele' világ' állapotja mulandö. Akarnám pedig, hogy
aggodalom nélkül legyetek. A' kinek nincs felesége, az csak a
zokkal törödik, a' mik az Uréi; hogy az Ur' tetszését miképen
nyerhesse meg. Az pedig, a' ki feleséges, világi gondokkal is ter
beltetik, 's feleségének telszeni kiván: és igy meg van oszolva.
Ugy szinte o' férj nélküli nő, 's a' szüz is, azokra gondol, mik az
Uréi; hogy test- és lélekkel szent lehessen, Krisztus Jézusban, a'
mi Urunkban.

Evengelíom. (Sz. Máté' 13, 44 -32.)

(Lásd sz. Anna' napján, 795. 1.)

XIII.
Sz. szüz' ünnepére, ki vértanu nem volt.

(1.)

Leczke. (Sz. Pálnak Korinth. irt II. lerel. 10, 17. 18.; és 11, 1-2.)

Atyámfiai l a' ki dicsekedni akar, az I'rban dicsekedjék:
mert nem az méltö n' dicséretre, ki önmagát ajánlja, hanem az,
kit aZ Isten ajánl. Vajha kis türelemmel volnátok az én balgatag
ságom iránt! Igenis, legyetek irántam engedékenyek! Mivel én
titeket isteni buzgalommal szeretlek ; mert én titeket Kriszlusnak,
mintegy férjneli: eljegyeztelek az ö szüz jegyeséül.

Evangelium. (~'z. JIlíté' 25, 1-13.)
(Lásd sz. Katalin' napjün , 873. 1.)

57
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(2.)

Leczke. (Sz.. Pálnak Korint". irt 1. level. 7, 25-34.)

(Lásd XII. szám alatt.)

Evangeliom. (Sz. Máté' 13,44-52.)

(Lásd sz. Anna' napján, 795. J.)

XIV.

SZ. vértanu nö' ünnepére, ki nem szüz is egyszersmind.
(Leczke, mint sz. Katalin' napján, 870.[.; 's evangelíom, mint

sz. Anna' napján, 795. l.)

XV.

SZ. asszonyok és özvegyek' ünnepére.
(1.)

(Leezke, 's evaugeliem , mint sz. Anna' "apjá", 793. l.)

(2.)

Leczke. CS::;. Pálnak Timoth, irt l. level. 5, 3-tO.)

Szerelmesem l az olly özvegy asszonyokra, kik valóban (el
hagyott) özvegyek, viselj gondot. Ha pedig valarnelly özvegy
nőnek gyermekei, vagy unokái vannak, tanulja meg először saját
háznépét igasgatni , 's a' szülők iránt háladatosságot tanusitni r
mivel ez Isten előtt kedves. A' valóban özvegy és elhagyott nő
pedig helyezze bizodalmát Istenben, 's éjjel-nappal imádságok- és
könyörgésekkel foglalkozzék. Mert a' mellyik puha kényelemben
él, az már cz életben holttá lelt. És azt parancsold meg nekik:
hogy feddhetellenek legyenek. A' ki pedig övéinek, és főleg há
za' népének gondját nem viseli, az illyen megtagadta hitét , és
rosszabb a' hitetlennél. Az özvegy nők közül (a' hivek' szolgüla
tára) ollyan választassék, ki a' halvan évet haladta, 's (csak) egy
férjnek volt felesége; kiről jó cselekedetei tesznek bizonyságol:
ha tudniJIik gyermekeket nevelt, jövevényeknek szállást adott, az
1IIas hivek' lábait megmostn, a' sanyaruságot szenvedőknek se
gedelmet nyujlott , ha magát minden jó cselekedetre kész nek
mutatta.



891

K Ü l Ö n f é l e i Dl á d !Hl g o k.

Reggeli imádság.
Atyának, és Fiunak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Dicsértessék a' Szent-Háromség egy Isten, most, és mind

örökön örökké. Amen.
Fölkelek a' keresztrefeszített Uramnak, Krisztus Jé

zusomnak nevében, a' ki engem drága vérével megváltou,
Ö védjen és oltalmazzon meg engem, ma és mindenkor,
minden gonosztól. Adja meg egyszersmind azt, a' mi en
gem minden jóban megerösithet , elősegíthet , 's az örök
életre szolgálhat.. Amen.

Hints meg Uram! engem izsóppal: és megtisztulok ;
moss meg engem: és fehérebb leszek a' hónál. (Zsolt.
50, 9.)

Mindenható örök Isten! ki engem a' te képedre és
hasonlatosságodra teremtettél, 's képessé lettél engem,
hogy téged megismerhesselek , szerethesselek, és egy kor
örökké birhassalak ; imádlak téged egész alázatossággal,
mint Istenemet és Uramat: add meg kérlek, bogya' te vé
getlen jóságodat irántam, és valamennyi teremtményeid,
főképen pedig az én Ielcbaratim iránt, a' te szent paran
csolatod iránti tökéletes engedelmességgel, 's az irántad
viseltető fiui szeretettel vísznnozhassam !

Ur Isten! a' kinek hatalmától függ minden, elisme
rem, hogy semmim sincs, a' mi le tőled nem volna. Miért
is soha sem fogok rnegszünni , irgalmasságodat magasz
talni, 's teneked mindazon adományaid- és kegyelmeidért,
mellyekkel megajandékoztal, sztvem" mélyéhől hálákat ad
ni: különösen azért is, hogy engem n' mult éjjel, és egész
életemen ál. olly sok rosszaktól megóvtal.

Kérlek téged egész ahíznloss,íggnl ur Islen! hocsüsd
meg nekem a" le eg'ysziilült Fiad. az ur Jézus Krisztus, az
én NIegv~llóm és Üdvözítőm állal minden huneimet. 'I'eljes
szivemhöl utálom azokat: 111('l't velük tége(l. az én legl'öbJ'
jómnt. megbantnualak ; és fogadom erősen. hogy azoka:

57·
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a' te sz. malasztod' segedelmével, soha többé el nem kö
vetem; 's az azokra vivő alkalmakat is szorgalmasan el
kerülöm, igaz bünbánatot tartok, 's ezután jámborul, a' te
szent tetszésed szeririt fogok élni.

Ur Isten! fölajánlom neked az én testemet és lelke
met, és mindenemet , a' mivel csak birok; 's minthogy az
emberi gyarlóság nélküled mit sem tehet, kérlek, gyámo
lits engem a' te kegyelmeddel : hogy rnindaz , a' mit ma
tenni, vagy szenvedni fogok, a' te tiszteletedre ~ nekem
pedig vétkeim' bocsánatára szolgáljon. A' mi urunk, Jézus
Krisztus által.. Amen.

Mindenható 'ur Isten! ki e' napnak kezdetét elérnem
engedted, őrizz meg a' te hatalmaddal, hogy e' napon sem
miféle bünre se hagyjam magamat csábittatni; hanem in
kább minden gondolatom, szórn, és cselekedetem. a' te ke
gyelmedtől gyámolittatván, oda legyen irányozva ~ hogy
szent törvényeidet teljesítsem; a' te szent fiad, Krisztus
Jézus által, a' ki mint egyenlő Isten, veled és a' Szentlé
lekkel együtt, él és uralkodik örökön örökké. Amen.

Szüz Mária, Istennek szent anyja! sz. József! szent
Örangyalom! dicső Védszentem ~ és minden Szentek! fo
gadjatok olLalmatok- és védelmetekbe engern , és minda
zokat, a' kikért imádkozni Iültettem magamban; "s kérje
tek számunkra a" mi szerelmcs Megváltónktól., Krisztus Jé
zustól kegyelmet: hogy minket ma, és mindenkor, minden
testi és lelki gonosztó~ megmentsen , 's egykor az örök
boldogs<igba vezessen: valamint minden meghalt keresz
tény hiveknek is örök nyugodalmat adjon. Amen.

Atyának., és Fiunak és Szeritlélek Istennek nevében. Amen.

Jó szándék' fölinditása.

Ur lsten! minden i a" mit teszek, a" te dicsöségedre
legyen téve. Valah,ínyszor fejemet mozdilom, ezajjal és
szivvel akarom mondani: Jézusom! ne az én akaratom,
hanem il" lied leljesedjék. Neked udom át magamat, egész
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lest- és lélekkel. Valahányszor szemeimmel egyet pillan
tok, ez legyen szivbeli fohászom és imádságom: Lelkem
nek legfőbb java, ur Isten! nem kivánok egyebet semmit,
hanem csak azt, hogy téged valamennyi szenteiddel együtt,
a' mennyek' országában láthassalak, és dicsőíthesselek.

Valahányszor nyelvem megmozdul, ez legyen őszinte so
hajtásom : Ur Isten! lángoló szeretettel vágyódom ama'
fölséges mennyei eledel, az Oltári-szentségben elrejtett
Űdvözltö Jézusom után! Égek a' vágytól, téged izlelhetni,
lelkemnek eledele, én Uram és én Istenem! Valahányszor
egy szót szólok, mindannyiszor ezt jelentse: Téged akar
lak ur Isten! valamennyi szenteiddel együtt, minden cse
lekedeteim- és elhagyásaimmal örökké dicsöitni. Valahány
szor lélekzetet veszek, ezt akarom imádkozni: Oh Jézus t
add meg nekem az életnek lehelletét, a' megszentelö, 's
boldogitó malasztot. Engedd, hogy abban halhassak meg,
oh egyedüli reményem, egyetlen bizodalmam! Valahány
szor a' lélekzetet számból kibocsátom, mindannyiszor igy
akarok szólni: Oh Jézus! a' te véglehelleteddel egyesi
lern az én utolsó lehelletemet ; 's ezt az 'én lelkemmel
együtt a' te' szeretetteljes, nyilt szivedbe küldöm. Vala
hányszor az erem fog verni, mindannyiszor kérlek téged
az én, 's az egész világ' büneinek bocsánatjáért , az én
Megváltóm' keserü kinszenvedésére.

Valahányszor szivem megmozdul, mindannyiszor kö
szönetet mondok neked oh Jézus! valamennyi szentekkel
együtt, a' te kinszenvedésed- és halálodért ; és esedezem
a' te szent vérednek egyetlen cseppjéért, az én lelkemnek
üdvözitésére. Valahányszor kezemet kinyujtom, mindany
nyiszor a' te oltalmadba, szeretetedbe, 's a' te nyilt sebhe
lyeidbe ajánlom magamat. Valahányszor lábamat emelem,
szivemböl ellene mondok az ördögnek, minden hozzá tarto
zóknak, és minden bünös cselekedeteinek; 's egyedül te ben
ned helyezem oh Isten! minden reménységemet. Legyen
előtted e' szövetség kedves; erösitsd azt meg a' te szent
oldalad' sebének pecsétjével, 's ird azt alá a' te szentséges
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vérednek piros nedvével. Oh lUári~! vidd ezen kötelező

levelemet az isteni kegyelem' trónja elébe. Oh szent an
gyalok, oh mennyei lelkek, Istennek minden szentei! le
gyetek tanuim. Szeretlek téged ezerszer oh Isten! Tied
vagyok test- és lélekkel örökre. Amen.

Bstvéli imadság.
Atyának, és Fiunak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

Jöjj el Szentlélek ur Isten! terjeszd el szivemben a'
te világósságodnak sugarait, és melegítsd meg szivemet a'
te szereteted' lángjá val.

Uram és Istenem! a' legnagyobb alázatossággal, mellyet
a' te szent jelenléted idéz elő bennem, imádlak téged. Hiszek
te benned, mivel örök igazság vagy; reménylek te ben
ned, mert végetlen jóság vagy. Szeretlek téged, mert
legfőbb és szeretetre legméltóbb jó vagy. Felebarátomat
pedig akképen szeretem, mint enmagamat, az irántad vi
seltető szerele Iből.

Istenem! miképen adjak hálát te neked mindazon jó
kért, mellyeket tőled nyertem! Te öröktől fogva gondos
kodtál rólam; le engem kihoztál a' semmiségből, éltedet
adtad váltságom' béréül. 's még most is naponkint véget
len sok adományaid- és javaiddal árasztasz el engem.
Egyesüljetek velem ti is, üdvözült lelkek! az irgalom' Is
tenének dicsőitésére ; ki az ő legméltatlanabb és hálátlanabb
teremtményével sem szünik meg jót tenni.

(Itt kérjed az Istennek fölvilágositó malasztját, hogy büneidet
megismerhesd.)

Oh Szemlélek ur Isten! te a' világosság' örök kutfe
je, oszlasd szét a' setétséget, melly előlem az én vétkeim'
rutságát és gonoszságát elrejti: hogy minden hibáimat és
vétkeimet kellőleg megismerjem, igazán megbánjam , és
szivemből megutáljam ; és semmitől se rettegjek inkább,
mint azok' ismételésétöl. Amen.
(Itt vizsgáld meg lelkiismeretedet azon bűnöket illetöleg, mellyeket mai
nap elkövettél gondolattal, szőval és cselekedetlel , vagy az Isten, és fele
barátod, 's tenmagad iránti jó cselekedetek' elmulasztásóval ; különösen

megállapodván azon vétkeknél. mellyeknek leginkább alá vagy vetve.)
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Ur lsten! alázatosan kérlek téged, bocsásd meg min
den büneimet, mellyeketma, 's egész éltemben elkövettem.
Oh! szívemböl bánom, hogy téged megbántottalak, és utá
lom minden ballépéseimet , egyedül azért, mivel azok te
neked, az én legfőbb jómnak, nem tetszenek. Erősen fo
gadom, hogy azokat, a' te sz. malasztod' segedelmével,
többé el nem követem, 's az azokra vivő mindennemü al
kalmakat elkerülöm , miattuk őszinte bünbánatot tartok,
'5 ezen tul jámborul fogok élni. Engedd mennyei Atyám!
hogy az ördög' incselkedéseitől őrizkedjem ; adj erőt, hogy
neki győzedelmesen ellent állhassak, és megmaradjak a' te
kegyelmedben.

Ur Isten! add, hogya' te szent angyalaid velünk lak
janak, és minket mindenkor békében őrizzenek. Oltalmazz
meg minket ez éjjel minden szerencsétlenségtöl, és a' te
védelmedet soha se vond meg tőlünk, Amen.

Szüz Mária! Istennek szent anyja, esedezzél értünk.
Szent Örangyalok! őrködjetek fölöttünk. A' mi Véd-, és
Istennek minden Szentjei! esedezzetek értünk, most és
halálunk' óráján. Amen.

Vedd Uram! egyszersmind oltalmadba szülöimet , és
rokonaimat, tanítóimat és jótévöimet , barátimat és ellen
ségeimet is, és áraszd ki rájok áldasaidat. Légy minden
szükölködőknek, foglyoknak, kesergöknek, utasoknak, va
lámennyi betegek- és haldoklóknak segilségökre; 's térits
meg minden hitetleneket és tévelygőket az igaz hit' vilá
gosságába.

Jóság' és irgalom' Istene! könyörülj egyszersmind a'
tisztitó-tüzben szenvedő hivek' lelkein ; add, hogy kinjaik
véget érjenek, és részesitsd öket az örök nyugalomban,
's a' te világosságod fényeskedjék nekik. Amen. Magasz
taltassék és áldassék a' teljes Szentháromság, Atya, Fiu és
Szentlélek Isten, most és mind örökön örökké. Amen.



Átalános bfinvaIIás.

Én nyomorult bünös ember, ellene mondok az ör
dögnek, minden sugallásainak, tanácsainak , és cselekede
teinek. Hiszek az Atya, Fiu és Szentlélek Istenben. Hi
szek egyszersmind míndent, mit a' közönséges anyaszént
egyház, hogy higyük, előnkbe ád. E' közönséges és szent
hittel, gyónom a' mindenható Istennek, a' boldogságos szüz
Máriának, az Isten' szent anyjának, és minden szenteknek;
'8 megvallom, hogy gyermekségemtöl fogva ez óráig, so
kat és sokszor vétkeztem gondolatimmal , szavaimmal , és
cselekedetimmel , és sok jó cselekedetek' elmulasztásával :
bármint történt is ez, alattomban, vagy nyilván, tudtom
mal, vagy a' nélkül, az Istennek tiz parancsolatjai ellen,
vagy a' hét fö bünt illetöleg, avagy testemnek öt érzékei
által, Istenem, felebarátom, avagy saját lelkem' üdve el
len. Mindezeket, és. más bűneimet, töredelmes szívemböl
bánom. Alázatosan kérlek azért téged, örök irgalmasságu
Isten! adj annyi ídőt , hogya' te szent malasztod' sege
delmével büneimet megismervén, azokat igazán meg is
gyónhassam és sirathassam , isteni kegyelmedet ujolag
visszanyerhessem, és e' nyomoruságos élet után, a' meny
nyei boldogságban örökké vigadhassak. Azért bünös mel
lemet verve, ama' nyilvános bűnössel szivemböl mondom:
Oh Uram, Istenem! légy nekem, szegény bűnösnek ir
galmas. Amen.

A' hit, remény és szeretet' indulatának flIgerjeaztése.

Erösen hiszem, hogy csak egy lsten van természete-,
's állatjában, és három személyében, Atya, Fiu és Szent
lélek; hogy az Isten végetlen tökéletességű valóság, meg
jutalmazója a' jónak, és büntetője a' gonosznak; hogya'
Fiu-Isten érettünk emberré lelt; hogy ö igaz Isten és
ember egys~ersmind, a' ki mint ember, érettünk szenve
dett, és a' szent keresztfán meghalt; hogy az ember' lelke
halhatatlan; '8 hogy az Isten' kegyelme üdvösségünk' el-
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nyerésére szükséges. Hiszem mlndazt , a' mit , hogy hi
gyünk , a' romai közenséges keresztény anyaszentegyház
parancsol: és ezt egyedül csak azért, mivel azt te nyilat
koztattad ki, a' ki örök és végetlen igazság és bölcseség
vagy, ki sem nem csalhatsz, sem meg nem csalathatol.

Erős bizodalommal reménylem, hogya' te kegyelmed
és' ai én közremunkálásom által, örök életet. adsz, 's az
üdvösségre szükséges eszközöket, és büneim' bocsánatát
nyerendem tőled; mert mindezt te igérted meg, a' ki min
denhatö, 's igéreteid' teljesitésében végtelenül hű vagy.

Szeretlek téged mindenek fölött, teljes szlvemből ,
teljes lelkemből, egész indulatomból , 's minden erőmből;
mert végtelenül jó vagy, valamint tenmagadban , ugy kü
lönösen irántunk, emberek iránt is. Ohajtok veled örökre
egyesülni; 's erősen fogadom, hogy te neked míndenkor
híven fogok szolgálni, 's mindazt megteszem , mi az igaz
barátságnak te veled, én Istenemmel, föntartására kiván
tatik. Szeretem te éretted felebarátomat is, akár jó barátom
legyen, akár ellenségem, ugy, mint enmagamat; nem csak
azért, mivel általad teremtettek, és Krisztus Jézus által
megváltattak, hanem azért is, mivel te is szereted őket.

Bánat és tiredelmess~g.

Uram és Istenem! szanom és bánom szívem' mélyé
ből, hogy téged, legkedvesebb Atyámat és Istenemet, az
én legfőbb jómat , kit mindenek fölött szeretek , megbán
tottalak. 'S épen e' szeretef következtében utálom , és
gyülölöm minden büneimet. Erősen fogadom, hogy éle
temet megjobbltom, a' bünök ellen hathatós eszközöket
használandok, igazi bünbánatot tartok, és mindazt megcse
lekszem, mi az igaz barátságnak te veled, Istenemmel,
föntartására kivántatik. Amen.

Csiltirtlki imáclBág.
(Jézus kínszenvedésének az Olajfák' hegyén, emlékesetére.)

Az Olajfák' hegyén igy szóla Jézus az ö tanitványai-
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nak: ,Szomoru az én lelkem, mind halálig. Vigyázzatok,
és imádkozzatok, hogy kisértetbe ne essetek.'

Jézus igy imádkozék: ,Atyám! ha lehetséges, vedd
el tölem e' kelyhet; azonban ne az én, hanem a' te aka
ratod legyen.'

Oh végetlen kegyességü Krisztus Jézus! ki az én, és
az egész világ' bünei miatt, olly nagy lelki szorongatást és
szomoruságot állottál ki, véres verejtéket hullattál, és szo
rongatásaidban az angyaltól bátorittattál ; engedd, hogy
minden sanyaruságaimban, szorultságaim- és szükségeim
ben az Isten' akaratjára bizzam magamat, áhitatosan és ben
söséggel imádkozzam, 's minden szenvedéseim közt vi
gasztalást, és minden kisértelek ellen erőt nyerhessek az
égbül. Amen.

Pénteki imadsag.
(Jézus' halálának a' keresztfán, emlékezetére.)

A' mint a' zsidók keresztre feszítették az Ur Jézust,
setétség támadt, 's a' napnak kilenczedik órájában fönszó
val kiálta Jézus: .Istenem, Istenem! miért hagytál el en
gem?' 'S lehajtván fejét, kiadá lelkét. - Imádunk és di
csérünk téged, oh Jézus Krisztus! mivel a' te szent ke
reszted és ártatlan halálod állal, az egész világot megvál
tollad.

Oh Uram Krisztus Jézus! ki az irántunk viseltetö sze
reletböl, a' keresztfán olly keserü kinokat szenvedtél, va
lamig csak be nem teljesedett minden, és a' te szent lel
ked, szent testedtől el nem vált: kérlek téged, könyörülj
szegény lelkemen rnost , és mikor annak testemtől el kel
lend válnia; 's add, hogya' te kereszted és kinszenvedé
sed minden embernek üdvére szolgáljon.

Oh Jézus, neked élek! Oh Jézus, neked halok! Oh
Jézus! tied akarok lenni most és halálom' óráján. Amen.

lmádsag a' kereszténység' közjavaért.
Mindenható, örök Isten! Urunk, és mennyei Atyánk!

tekints végetlen irgalmasságu szemeiddel a' mi inségünkre,
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nyomoruságunkra, és szükségeinkre. Könyörülj minden hi
veiden, a' kikért egyszülött Fiad, a' mi Urunk és Üdvözi
tönk , Krisztus Jézus, önkényt átadta magát a' bűnösök'

kezébe, 's drága vérét a' szent keresztfán kiöntötte. Ezen
mi Urunk Jézus Krisztus által, forditsd el tőlünk, irgalmas
Atyánk! a' megérdemlett büntetéseket, a' jelen és jövén
dö veszedelmeket, káros lázadásokat, háborút, drágaságot
betegségeke t, és a' viszontagság- és nyomoruságteljes idö
ket. Világositsd meg, és erösitsed minden jóban az egyházi 's
világi elöljárókat és kormányzókat, hogy mindazt előmoz
ditsák , a' mi neked dicsőségedre, minekünk üdvünkre, 's
az egész kereszténységnek békéje- 's boldogságára szolgál.

Hallgasd meg Uram! egyszersmind könyörgésünket,
mellyet különösen a' mi szeretett atyánk-, N. N. pápáért.
fötisztelendő N. N. püspökünkért , és a' mi fölséges ural
kodónkért terjesztünk elődbe; hogy tetteiket mindnyájan
a' te szent akaratod szerint irányozzák, tanácsaikban az
igazságot tartsák szem előtt, és minden vállalatukban egye
dül neked kivánjanak tetszeni: hogy bölcs, és eröteljes
kormányzásuk által, a' mi szent religionkat eredeti fényé
ben és tisztaságában föntarthassák. - Adj minekünk oh
békeség' Istene! az igaz hitben igaz egyességet, minden
meghasonlás nélkül. Tereld sziveinket igaz hünbánatra.
's életünk' megjobbitására; gyúlaszd föl bennünk szerete
ted' tüzét; adj minekünk szomjat , és buzgalmat az igaz
sághoz: hogy neked éltünk- és halálunkban, mint aláza
tos gyermekek, kedvesek és tetszök lehessiink. Esedezünk
egyszersmind, ur Isten! a' te szent akaratod szerínt, a' mi
barátink- és ellenséginkért is, az egészségesek- és be
tegekért, minden kesergö és nyomoruságban lévö keresz
tényekért, az élök- és megholtakért. Neked ajánljuk föl
egyszer- 's mindenkorra cselekedeteinket és elhagyásain
kat, egész életmódunkat és magunk' viseletét, éltünket és
halálunkat. Csak azt engedd, hogy itt malasztodat élvez
hessük, ott pedig téged a' le választottaiddal együtt, az
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örökkétartó öröm- és boldogságban dicsöithessünk, tisz
telhessünk, és magasztalhassunk. Amen.

Add meg ezt minekünk Urunk, és mennyei Atyánk!
a' te kedves Fiad, a' mi Urunk és Megváltónk Krisztus Jé
zus által; a' ki veled és a' Szentlélekkel egyetemben, él
és uralkodik örökön örökké. Amen. .

Mindenekben dicsöittessék a' végetlen irgalmu Isten,

Atya, Fiu és Szentlélek; kinek kegyelme legyen mivelünk,

'8 maradjon örökké. Amen.
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Buzaszentelés 711': húznszemről

toss;ig 321', 79!), :W:\, I1'G.
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Égö·áldozat 4. Epistola I. Leezke,
Egy akol· és egy pásztorr61 igéret 232,408. Eredendö bUn 187.
Egy szükséges 804. Erény 119, 413,421,505,619, 869; mint
EgyeslUés Istennel 626. kell az erényeket lelkünkbe ültetni 197;
Egyházatya (sz.) ünnepére leczke 's evan- ,isteni erények: hit, reményésszeretel894.

geliom 885.. Erteimezése a' szen l-irásnak 395,390,406.
Egyház' (igaz) ismertelö jelei 400; igazság' Erzsébet 76~; koszöntése 99; (ss.) Idrály-

oszlopa 395, hibázhatatlan 394; Krisz- né' ünnepe és életrajza 867.
tusnak szellemi teste 815; mennyország-, Esdrás proféta 542.
él lsten' országának neve alau 190, ha- Esketés (házasságnál) 161.
Ilonlillalik a' szüllöhez 195, kovász- és Eskil.vés646.

. mustármaghoz 190; miképen terjedt 190, Esöért imádság 66.
191; miért engedi az lsten üldöstetrit 179, Estvéll imádság 894.
589; tanilása 501 (l. Hagyomány.); egy- Esztendö 73; mínt kell kezdeni 134.
házért imállság 67, 396. EvangeUom 18,47,20 'stb.; - utolsd 38,

Egyház'napja 647, 650; szcntelése l.Temp- 56; hirdetése 432, 501, 554, 674.
lornszentelés. Evangelloml taBitás hasonló a' kovass- és

Egyháü ének 184. mustarmazhoz 190.
Igyhád év 73; - naptár IX. Ezekhiás' megszabadulása 220.
Egyházi fenylték (hajdan) 611.
EgYMzI.rend 567; az azt fölvevök imád-

sággal valasztanddk 725. Fábián (ss.) vértan u' ünnepe 's életrajza 711.
~gység 596. Fajtalanság' büne 487. L. Bujaság.
~heznl az igazságot 851. farizeusi álszenteskedés 250, 276, 497,
Ej (szellemi) 83. L. Setétség. 506, 543, ravaszság 287, és gonoszság
Elblznl magát il!:azságában, senkinek sem 591, 63li.

szabad 241, 262, 277. fegyverek (lelld) 83, 230, 626 j ördög'
Elégtétel, a' bünbánat' szenlségének része . fegyverei 266.

115,345, 386, 612. Fehér·Vasárnap :~96.
tlet' becse 860, rövidsége 414. Fejedelemért imádság 67.
Eletkor' hosszasága oem az évek' számától Felajánlás (Olfertorium) 24.

mérendö 860. Felebaráti szeretet 155, 177, 222, 233,
Életmód' boJcs megválasztésa 725. 473,556; gyakorlására indité 0\w),557;
Ellzens proféta 271, 302. nem egyezik meg vele mások' telteinek
Ellenségeinket is tartozunk szcretni 170, kémlelese 591; a' valödi szerétet örvend

222,692; megbánlóinknak szrvböl meg- mások' szerencséjének 556, 769-770; 's
bocsátani 473, 631,509; 's érettök imád- együll jár az alázatossággal 155.
kozni 67. Félelem ne legyen szolgai 50R.

Elmélkedés az Isten' müveiről, szer etetére Feifeszltenl testünket erkölcsileg 90-1.
g-erjent 179; Krisztus' kinszenvedésérűl L. Önsanplfgalás.

. 350; ennek hasznai 828. L. Magány. FelkelnI, lelk] ér lelem ben R3, 780.
Elö áldozat 146. Feloldozni 's megkotui , mit tesz 708. (I.
ns hit 189,388, 433. 575, 788. L. Hit. Jó Bünbocsat. hatalom.): a' bünök' bocsa-
. cselekede lelt. natána k megnyerésére a' papi feloldozás

Elö vII Krisztus 2R1. szükséges 71'7.
Elöhaladás a' jóban 213. Feltámadás, Krisztus urunké minden kél-
~Iöképek Krisztusról 5, 326, 337, 390. séaen k i vül 'an 386. 393; előképe saját
Elökérl irnáds:íg 68. lelki Ieluimadasunknak 386, hitünk'alap-
Elöljárók' liszte (l. Birák) és sulyos fele- ja 392. 295, 30,1, 307, 3H2, 384, 431,

lösséae 155. 548, ti57.
Elömlse 50. (L. Praefatío.) Ferencz (xaveri, sz.) hitvalló' ünnepe 's
E1ötornácza a' polwlnak 31,'). életrnjza 672; szcruíl (sz..) 837.
EIsök ulolsókl"í mint lesznek 199. Fiak, I David ' fia, Ember' lia, Isten és
Ember' fiának miért nevezletik Kriszlus Világ' fiai.

212,7u7. Fogadás, a' l:ünbánat' szentségének része
Emberek, Itélete milly értéku 103, 213, 122.

707; tetszését nem kell keresni 333,875. Fogantatás (szeplötelen), Bold.Szüz é 681.
~mberektöli félelem 90, 103,637. Föb1nök 62H.
Enek (l'gyh;izi) 11'4. Földi élet' rii,id volta 411.
Engedelmesség' erénye 1:iO, 409,413; pél- Földi javakat nem kell aggódl'a keresni

dán) nni, rá h riszt us 1-18. 573, hr isztusért H' meglévőket is örömest
Engedetlen gyermekei,' bÜlItelése 150. el l. l' II hauvni 671,715, 7!16j 's az irl[al-
Epiphania J:l!l. massiíg' n ul.orhisrira fonlila ni 254, tW7;
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azokal rosszul használni mill)' vétek 528, 'Halászat (lelki) 502, 671; .gazdag halá~
574. sutról evangeliom 500.

rtInenY8eg, röbün 263. 591. Halhatatlanság 314.
rag.fáról Tett példabeszéd 605-6. Halogatása a' bünbánatnak 539.
lIlIip (se.) apostol' ünnepe 's életrajza 752. Baldoklóért imádság 69.
ftl8tlilés 16, 19, 25. Halottat' miséje 39, napja 854; imádság
PInt' szentelése B01. éreUök 68; todnak rólunk 315; DeDI

kell fölöUük 8zerfölOLt keseregni 582.
G. HlUIIIa proféták 522, 645.

Bamnlz.nteléa 214.
Gazdák' kötelességei a' cselédek iránt 175. HIJBYlzó-Szerda 214.

L. Házi-asszony. Házi-gazda. Harag 508, 510, mikor vétkes 508; ÓVÓ-
Gazdagság 528,574, 745; igazságIalannak szerek ellene 510; haragosok kerülen-

neveztetik 530, nem tesz boldoggá 576, dök 315.
sőt igen is nagy kisértésekkel jór 807; Harangot' szentelése 519; elnémuláBaoagy-
valódit keressünk 796. héten 343.

Glrákkal kereskedőszolgák 810. L. Taleo- Harcz az ordog ellen 626.
tom. Háromágo gyertya 377 ; - királyok 142,

Gloria 16, 40, 45. 144; - zsidó férfiak az égI! kerneucsé-
Gond. ezerfölötti t iltatik , és haszontalan ben 324.

93, 575. Hasonlatosságokban miért beszélt Krisz-
Gondolattal is lehel vétkezni, mi bünte- tus 191.

résre méltó 609, 535; mínt kell 8' rossz Házasok, miért áldainak meg a' pap által
gondolatokat kiüzni 230. 161 ; kölelességeik 161 - 2.

Gondviselés (isteni) 138, 180,704,773. Házasság' ssentsége 159 - 163; tulajdon
Gonosz I. Bün. Rossz. lelkipásztor és két tanu elllll 161, millJ"
Gradnale 18. előkészülettel 159, és szándékkal ve-
Gyalázás bün 507; gyaláztalásban vigasz- endll fel 160; kihirdetése rniért törté-

talás 314-5. nik 161 ; boldogialan házasságok' okai
Gyermekágyasok 721. 160; ,"egyes-házasságok 163.
Gyermekeket Isten' dicsllségére kell ne- Házasságtörö asszonyról evangeliom 286.

velni 769, 813; ha elhalnak, nem kell Házasulandók' tiszte 156.
fölöuük mód nélkül keseregni 703-4; Házl·asszony'(jó) képe 794.
engedetlenek' büntetése 150; gyermekek Házi-gazda és gazdasszony' kötelességei
szülőikérI imádkozzanak 68. 175, 20H; különosen beteg cselédeik

Gyertyaszenulés 717. iránt 173,. jó példát nyujisanak 622.
Gyertyaszelltelö· Boldog. Asszony' ünnepe Hazudni és csalni tilos. 321.
717.· Henyélés, I. Hivalkodás. Jóra való restség.

Gyónásról oktatás 107, 110, 113,265,270; Heródes' képmutatása 139, 141, kegyetlen-
Iryónásnál az álszégyen legyözendő 114. sége702, 779, és ennek büntetése 702-3.

Gyülölet 484; mit tesz, onlelkét gyülolni Hinni Krisztusban mindennek lehetséges
800. 432, 670.

Gyümölcsei a' Iöredelmességnek (I. Töre- HirbordiLs 321.
delmesség.) 96, 523-4; Szentléleknek Bit 189, 324, 397. 400, 402, 458, 459;
446. 640, 755, 796, 874 - 5 (I. ÉIII hit.);

Gyümölcsoltó·Boldog·A.sszony'ünnepe733. üdvözít 307,563, 689; csak egy 596;
Gyümölcsszentelés 801. hit, reménység és szereter' indulatinak
Györ6Y (sz.) vértanú' ünnepe 746. fölgerjeszlése 896. (L. Elő hít.)

H. ,Hltetlenseg' kárhozatos volta 271, 310,
I 320, 322, 329, 433, 449.

Háborukor .imádság 67. IHittagadók közt legyen a' kereszlény an-
Hágár l. Agár. I nál példásabb élelü 413.
HagyomállJ 400, 404. IHitterjesztés 674.
H~jlandóság rosszra 187.. IHitvallás (I. Credo.) 23, 670.
Ha1.aadás. lslennek~ főleg azert, hogy az IHitvalló' ünnepére leczke 886. .

üdvösségre meghl\'allunk 88, 122, 125, ~Hlvalkodnl mit tesz 198 ; dologlalansog az
130, 141,302, 339, 417, 432, 616, 643. i ördög' fegyvere 266.

HiLlidatossiLgot miért khán az Isten tőlünk IHivatás 196
566. IOosszu élet 860.

Háládatlanság' rulslÍga 566, 770. '!Hoss7.uvárakozó az Isten fj8, 186, 336.
Halál 304, 307, 582, 720, 5~4, lell,i 641 ; Hnmerale 1:1.

boldog halálén imiídSiíg .0 ; halálos bü- Bnserés miérl lillalik I'énteken éli Szom-
nök 628. halun 7~).
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husvét 339, 381; készület rá 292 j hus- szeretele (I. Szeretet.) 445, 450, 484,
véti gyertya 378, 435, tojások 382. 597; 's ennek bizonyságai irántunk

119, 125, 445 ; - szőllőjében munkálni
mit tesz 196, 257; Istenhez térni I.

Idegen bünök 630. Meglérésj Isten kormányoz mindeneket
Idö, rövid és biz_yt8lan 226, azért jól kell 180,.326; minden embert üdvöziteni 8-

azt basználni 619, 620, 606; jó időért kar 432, 445, 670; mi az oka, hogy so-
imádság 66. kan még sem üdvözülnek 432; Isten az

Ifjuság 860. igazakban lakik 445, övéit csudálatosan
Iga, Jézusé mi 727. vezérli 138, hivja az embereket 196;
Igazat (el ne bizzák magukat. I. Elbizni.) azért kövessük hivásat 329, 671, 831;

jutalma, 's üldözőik' büntetése 853, 753; a' IJUzgóság'nagyságához méri a' jutai-
szükség, hogy az igazak üldözést szen- mat 198; a' kiket szeret , megfenyiti
vedjenek 853. L. Szenvedés. 703 - 4.; Islent kisérteni mit tesz 535,

Igalság; a' farizeuioké minö 506 j kimen- kárcmlani 608; Istennek szolgálni 521,
dása erény 89 - 90, 764; 's legyünk 573.
készek érette szenvedui 319 - O, 851. Istenes élet (I. Erény.) 119, 152, 263;

Igazulás Isten' kegyelme által 563. valódi istenesség 152.
Ige, Istennek egyszüiölt fia 126, testté lett Istentelenség 538.

128; lsten' igéje jó mag, melly sz. be- Isteni félelem 421; - gondviselés (I. Gond
szédek állal a' hallgatók' salvébe hinte- viselés.) ; isteni tisz telet, észszerü, mí-
tik 186, 203. ben áll 146,281 (l. Külsö isleni tiszt.).

Ignácz (loyolai sz.) hitvalló' ünnepe 's é- István (sz.) első vértanu' ünnepe 's élet-
letrajza 797. rajza 690; - királyé 805.

Illedelmesen kell a' kereszlénynek élni 84. Iszákosság (I. Részegség.) 493.
lllés proféla 95, 236, 245, 249. Itélet (utolsó) 103 (I. Utolsó itélet.) ; ön-
llletlen beszédek 263. magáról, könnyen téved 103; a' világé
lmádkozDl halotjakért 588, föleg kikért kell mennyire becsülendő 103, 213, 707;

855 j rózsafüzért, miképen 841 ; alkal- vakmerő tíltatik 473, 543.
mas idő rá az éjszaka 817. Izsák és Izmael az ó- és uj szövetség' pél-

ImádD! Istent lélekben és iguságban kell dázói 288.
280-1.

Imádságróltanitás 247) 422, 426. 436, J.
544 - 5, 643, 841 ; ereje 779; külön- Jairus' leánya haloIlaiból röllámad 640-1.
féJe médjai 426, minő legyen 247, 422, Jakab (sz.) apostol (ifjabbik) ünnepe 's
'stb. különféle szükségekben 66, 92, 136, életrajza 752; - idösebhé 789.
416, sz. mise után 61, Vasárnapokon 75, Jámborság (valódi) I. Istenesség; remé-
uj-év' napján 137 j miért nem hallgat- nyét Istenben helyezi 324, 484.
latik meg mindég 423 ; reggeli 891, est- János (Keresztelő sz.) 770. I. Keresztelő
"éli894, kereszténység' közjaváért 898. János.

Imre (sa.) herczeg' napja 's életrajza 859. ,János (sz.] apostol' napja 's életrajza 695,
Inaszakadt' meggyógyitása 457, 607. evangelioma 56, áldása 699; - nepo-
lnteDltestvérileg 313, 273. muki (sz.) vértanú' ünnepe 763.
lntroltus I. Misekezdet. Javak J. Földi javak. Gazdagság.
lnvocavlt Vasárnap 225. Jegyesek I. Házasulandók.
Irás (szent) I. Szent·irás. Jel, Jónásé 237; jelek, mellyeket a' hivök
Irgalmasság' gyakorlása sziikséges 473, munkálnak 433.

631,852 j mi is csak ugy remélhetvén Jeremiás lírisztus' előképe 337, üldözte-
IstenIlII irgalmat 233, 472 - 3, 852; lik 327, 337.
kedvesebb az elöue az áldozainál 831 ; Jerusálem' átalkodollsága 537, példázza 8,'

testi és lelki irgalmasság'müvei 233, 524. bünösökét átalaban 537; - pusztulása,
Irigység' utála los volta 199, 255, 770. büntetésül Kriszlus' halála miaU 645,
lsten' akaratábani megnyugvás 174; áldá~ 693; mennyei Jerusálem 651, 288.

sa 133; - a' békelürés'Istene 88, 186; Jizus' (I. Krisztus.) nevének ereje 136, sz
fia Krisztus 126, 101 (I. Krisztus.); nevében kell tenni mindenl137, 183; -
minI lehetünk mi il Isten' fiaivá 128, a' tizenkét éves, a' lemplomban 148;
313, 852; igéjének ereje 205; hallgatá- megkisértetik az ördögtől 227, jár a'
sában buzgók legyünk 290, 313, 329, tenger' hullámain 224, betegeket gyó-
417,421,501,549,835; az azt hallga- gyit 224, szombaton is 242; az áruso-
tók boldogok 268; - irgalma véget cn kat és vevöket a' lemplombólkiiizi 235,
299, 88, 261, 630 jjósóga -119, 515; 294, 537; megjövendöli halalat 211,
országa- (I. ~Jennyország. Egyház.) 99, 321,413, 438 .. elrejti magát R' zsidók
257; 's parancsolatairöl tanirás 727; elöl 313, 128; bevonul Jerusalembe

*



332; seg;tö a' szükségben 278, éles és Kehely, ssenvedés' képe 252, 71ft.
halál' ura 304, 307, jó pásztor 409, 497, Kenyértörés 39!.
32,2-; büneinkért eleget ieu, de nekünk Képek' [sa.) tiszteletben tartása 665.
is közre kell munkalnunk 386, 312 j Képmutatás' utálalossága 250, 636, 875.
megvál\ó halálának ssükséges volta 329, Kereplök' használata 343.
700,800; fellámallása 381 's köv. Kérés ll.lmádság.), Istent _iért kell 422, és

Jóakaróinkért imádság 67. kinek nevében kérni 422; nem saját
Joakhlm (sa.) ünnepe 812. érdemünknél Iogva 247.
Jó barátokat mint szerezhetni meanyekben I Kereszt' tisztelete 665, 760 - t, imádása

529. milly érlelemben veendő 348, 760; -
Jó cselekedetek 524,189,874; szükségesek feltalálásának ünnepe 757, Ielmagsssta-

az üd\ össégre 525, 194; szeretet nél- lásának ünnepe 826·
kiil mit sem használnali 210, 501, nem I Keresztelni 462. L. Keresatség.
hiú dicsőség végett gyakorlandók 250, Keresztelö Jáaes , KriszlU8' előkövetje
222. 718, 751, szuletésnapja 767; - kéüili

Jó fa' gyümölcse 523. az Ur' utját 91, 105, tömlöczbe vettetik
Jó mag 186, 203. 89, lanitványait Krisztushoz küldi 89 -
Jónas Krisztus' előképe 237, Ninivében 90 j predikálása 104; KriutlUl öl aa-

predikál316. I !!")'obbnak mondja a'profétáknál 89 - 91;
Jó példa' halása 93, 413, 622. I Heródes állal megöletik 171.
Jó pasztor,{1. Krisztus.] legelteti juhait, és Keresztény' kötelességei (I. Erény. Iste-

főlkerest az eltévedtet, 322,409, 497. nesség.) 14.6 - 7, 331, 412 - 3, 465 's
Jóra való restség WMn 629. küv., 487, 580, 624, 62.1; nevezete szent
Jó szándék, oktatás róla (I. Szándék). 503, legyen előttünk 130; a' jó keresztény

597; nélküle semmi üdvest nem tehetni Krisztusról bizonyságot tesz 438, KriSo'l-
183-4,501; naponkínn felinditésa 892. tussal az ördög ellen küzd 266 - 7, tes-

J(}tékonyság (I. Adakozni). tét sanyargatja 194; hasonló a' jó föld-
Jótevökért imádság I. Jöakarölnk. hez 204, kerüli azt, a' mi beszeooJQzné
Józanság, eszköz a' kisértetek' legyőzésé- 276, Krisztussal egy éreésü 331 ; miDden

re 493. keresztények egy test' tagjai 815; -
József [sz.] ünnepe 729, hite 703; - vallás' méltósága a' zsidó fölölt 1:30,

el!yiplomínall álmai 255. 563, 580,678; mi által terjedt legi,.kább
Jövendölés, proféláké a'sz. miséröl 6, hogy 190.

Krisztus Bethlehemben 120, Ohid' nem- Keresztjáró hét 429.
7.elsé~éböl 99, és szüztöl születík 98, a' ,Keresztjei 19, 24.
\'ilág' vilagosséga lesz 141, és ssenvedni Keresztnevek' jelentése 465, 770.
fog 212; Simeoné Jézusról 131; a' jö-, Keresztség, Jánosénak ereje 96, 140;
vendölésekel nem kell megvern i, de ~ szentség 463, 514.
nkon sem mindent hinni 243. IKeresztszlUök' kötelessége 464, bérma-

Judás (Thádé, sz .) apostol 842 ; - az áru-, lásnál 453.
ló 336, 724. IKeresztutlájlalosság 349, !:l27.

Judica Vasárnap 310. !Keresztvetés 761.
Juhok I. Jó pásztor. IKeresztvlz-szenteJés 378, 442.
Jutalom az Isten' szölllijébeni munkáért ' Kérö áldozat 5.

196, a' buzgóságt61 függ 198. I Készület husvéti ünnepre 292 j Szentlélek'
K malasztjának elvételére 436, 441.

. Kételkedés 744, Tamásé 399.
Kánai menyegzö 156 - 9. Kétlégbeesni vétek 241,262.
Kánon (I. Urfelmutatüs.) 28, 50. KevélJség főbün 97, 545 (I. Nagyravá-
Kántorblljt 78, 102, 455,601. gyás.), 628, békét háborit 155, b.itet-
Kárltozatba miért esnek az emberek 432, IleDséggel jár 270, esés koveli 251,580.

449; kárhoztatni a' tévelygőkej nem KézmosÁs 26, 49. •
szabad 402. L. Pokol. IKherubok 830.

Káromkodás' vétkének nagy volta, I. Is- KIengesztelödés minő legyen 509.
tent káromlani. Kinyilatkoztatás, isteni 400.

Karácson 117, miért mondatik e' napon Királyok' (három) napja 139, zsengéi a
három mise 117. I pogányságbúl megtérteknek 141 ; Krisz-

KarDltö 14. tusnak ajándékokat adnak 144, miben
Katali. [sx.) szüz,' ünnepe 's éle.traj~a 870. öket mi i~ utáu?zhatjuk 144.
&egyelea (I. Szentlélek' adomonyDl. Ma- KJsas8zony !lapja 824.

laszt.) 843; idejét használni kell 226, lKtsértehl HIII tesz 228 - 231, 535; f/lleg
234,312,317 - 8, liOli. mi által kisértetünk 228; Isten állal is

Kegyolaj 452, 468. ullykor, dc csak javuniira 229, 289 - O,
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üdvösségünk 278, 338, kegyelmével
megszentelönk 281, szövetség: angyala
718, világ' világossága 127, 141, 310,
719; főpapunk 311, ut, igazság, és élet
754 - 5, lelkünk' jegyese 780, 785,
ugyanaz mindenkor 677.; Krisztus el
len ld van 267, igája Illi 727, juhai kik
409, keresztének ellenségei 639; köntö
séről tanitás 374; küvetni mint kell 714
(I. Követni.); IOegszentelése szivünkben
505; nevében kérni 422; sebhclyei 394,
tanítása 190, útjai (l. Ur' utjai.) 105;
teste az egyház H15.

Kulcsok' hatalma I. Feloldozás. Bünbocsá .
tás i hatalom.

Killönféle imádságok 891.
Killsö áldozat 4; I(ülsö istelll-tisztelet 281.
Kyrie elelson 16.
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és erőnk fölölI soha sem 230; legjobb
szerek ft' kisértet' legyőzésére 227,230,
836 ; miért há/ry minket az Isten megki
sértetni 178, 229, 744; Istent kisérteni
"étek 535.

Kitartás a' jóban l. Állhatatosság.
Kivánatok uj-évre 134; rossznak kivánása

tilos 170, 535.
Konkoly 186,204.
Kornél százados 448.
Kormányzás (Isteni) 180. I. Gond viselés.
Kovász (szellemi) 3H3.
Köntös (sz .] 374.
Körmenetek 427,476, 748.
KörlUmeUltetés 134, szellemi értelemben

mi 135. .
Követel Krisztnst mint kelJ 831, 125, 714;

's mi lesz jutalma;15.
K~zgyóBás 15,43, 896
KÖllnség' idején ima 66.
Krisztus (I.Jézus.) öröklől fog"a egysziilüLL Lábmosás N.-CsütörlöllÖn 343.

fia mennyei Atyjának 117, igaz Isten Laetare Yasürnap 287.
248,295,311,313,397,437,600,;07, Lakoma, az eg)'ház, Oltári-szentség és örök
és ember egyszersmind 212, 707, mivé boldogsüg' képe 4H6,H73.(L.~IenyegziL)
mi érettünk leli 119, 124, 685, 735; László (sz.) király' ünnepe 's életrajza 772.
születet t Bethlehemben, a' bold. Szüzlől Látogatás' (isteni) ideje 318,537.
Pgy istállóban 1l 7, 121, 685, (lelkileg Lauda Sion (ének) 59
mint születik henniink is HI, 102, 117,) Lázár (és a' dnsgazrlag) 253 - 4; - föl-
~ lévén első éljüvetele HI, 106, 116, támasztatik halottaiból 306.
121, második pedig az ítéletre 81 ; szü- Leclke 18, 46.
letése után jászol ha fekteuetrk. 's kije- LeJek' becse és méltdsága 638; mint kell
lentelill a' pásztoruhnak 121, kürülme- Ifilek szer int járni 572, azt szeretni és
téltetik 135, bcmu rattatik a' tcmplom- gyülölní ~OO, lélekben mr gujulní 614;
ban 717, Ielmeg y szülőivel a' jcrustilcm i lelket kioltani mit tesz 24j; lelkeken
templomba 148, megkereszteltetik a' 'segileni a' tisztitútüzbcn (I. ezt).
Jordánban 140 j hegyr c me~y imádkoz- Lélekismeret (jó) 94, 779, legnagyobb
ni H16; tanitása isteni 29R, csudakat kincs 692, az ember' ,'ilágosslÍga !iG5,
tesz 17R, 'stb. és hatalommal bir minde- szav ára kell hallfalni 264; megvizsga-
nek fölött, 726; de a' zsidölu ol nem fo- lása gyónás elÖLI 10R.
gadtetik el 127, 131, 174, 199,2:;7, na- Lelkipásdor I. Pap,
zareusnak hivatik 139, rágalmazlaLilI Leopold (sz.) hitvulló' iinnepe 's életrajza
265, 314, üldöztcrík 315, 325 - 6, meg-I 86G.
jövendöli saját kinszenvcdését cs halál.it, Lopást rilija az Isten 321.
mint üdvösségünkre ssükségest , 212, Lörlncz (sz.) vértanú' ünnepe 's életrajza
252,328, valamint feltámadását 237, Jc- 798.
rusálem' pusztulását 645, és tanitványa
inak üldoztetését is 211,438; me/;!" akar
ják kövezni 315, bevonul ünnepélyesen Magány üdvös 291,549.
Jerusalembe 332, 334, kint szenved, és e' Magnificat ének 100,782
keresztfán üdvösségünkért, mint már az Mag I. Jó mag.
ő-szövetségban előképei 5, 390 példáz- Magvetö ernberről példabeszéd 203.
ták, ünkényt 390, meghal 331, 345, 347. Malakiás' jövendölése 7.

Hrlszt"s' kínszenvedésének történele 347 Malaszt (I. Kegyelem.) Szentlélek ' adomá-
- 352, 's elmélkedés róla 350,828, mint nyai.) kutforrása Krisztus 281; kozre
rP'8zesülhetünk mi is benne 289; Krisz- kell vele ruunkálni 243, 448, 456, 's azl
tus' kinszenvedésére emlékeztetnek a' sz. ha-znalni 681.
mise' szertartásai 40, 's a' Quill'luagesi- Mammon I. Gazdags,íg. Földi ja vak.
ma vasarnapi evangeliom 213. Manlpulus 14.

Krlsr.tas' dicsőséges feltámadása 29:', 3R1' Manna Oltári-szentség' jelképe 195.
's köv. (I Feltámadás.), mennyekbe me- Mardokheus Istenben bizik 251.
netele 434; nemzedéksora 685. !lárla (I. Boldogs. Szüe.), Krisztus' anyja

Krlsztas áldozat 5, büneinllérl elegel tell gondoskodik a' jegyesekről 157; _.
312 (I. Blégtétel.) , szabaditónk 309, hematauatasának ünnepe 868, hét fáj-

**
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dalmának 739, látogatásának 780, szü- Csütörtökön csak egy 343, N.-Pénteken
letésének 824,' mennybe vitetésének ün- nem mondatik 349; halottakért 39; a'
Repe 801 ;' - irántai ájtatosságra buzdi- mint a' pap mondja 42; mint kell a' n.
tás 825, tisztelete 662,684. misén jelen lenni 11; misekezdet 15, 44;

Maria Magdolna 336, ünnepe 783; Mária, miseruhák 12-14; sz. mise Urnapra 57.
Mártha' testvére megkeni az ur Jézus' IMózes' megjelenése Urunk' sz in Yáltozása-
lábait 335, hallgatja az IIr Jézus' igéit kor 245 ; mözesi áldozat 5, és törvény (I.
804. O-szövetség.) 130,563,580,838.

Márk (sz.) evangelista' ünnepe 's életrajza <Munkálni az Ur' szöllöjében mit tesz 196.
747.

Mártha' szorgalma 804.
Márton (sz.) püspök' ünnepe 's életrajza Naámán 269.

861. Nabukodonozor 324.
Máté (sz.) aposlol' ünnepe 's életrajza 829. Naimi özvegy, és fia 304, 581.
Mátyás (sz.) apostol' ünnepe 's életrajza Nagyhéti oktatás 334; nagy-pénteki 345,

723. szertartások 347; miért nem ünnepeILe-
Meghalni Krisztussal, mit lesz 514. tilI e' nap nagyobb fénynyel 346; nagy-
Megnyugvás az Isten' akaratáhan 174. szombati oktatás és""zertartások 377.
Megszentelése Krisstusnak önmagunkban Nagyravágyás 545, 815, 822. L. Kevély-

5u5. (L. Szentelés.) ség.
Megtartóztatásl napok (I. Böjt.) 77. Nagyság (valódi) 7510
Megtérés (I. Bünhánat.) 107, 226, 234, Nappal (szellemi értelemben) 83.

242,277,329,653,715,785; balogatása Nazareusnat miért hivatott Jézus 139.
veszélyes 107, 539; minö legyen 96, Negyvennapi böjt 217.
714, 831 ; a' világ' örömei köz.t lehetet- Niniveiek' bűnbánata 317.
len 641 ; másoknak Istenhez téritése a' Nö J. Asszony.
legüdvösebb jó cselekedet 832. Ifyakllltö 14.

Megváltásunkért szenvedett Krisztus 345, Nyavalák. l. Betegség.
386, 605, mellyre szükségünk volt 123. Nyelvnnkkell visszaélés (I. Csúfolódás. Hír-

Megváltó I. Kriszlus. hordás. Káromlás. Rágalmazás.) 552,
Melkhlzedek' áldoza la 5. 641, 764, 389.
Memento 29, 51, 32, 52. Nyolcz boldogságok 850.
Menet (sz.) l. Körmenet.
Menyegzö, az örök boldogság' II~pe (l. La- O·

koma.) 873; kánai menyegzőn 156, R' bor' Oculi Vasárnap 262.
hiánya mit jelent 158; menyegzői ruha Óember 514.
mi 6,16-7. Offertorlum 24, 48.

Mennybe menetele Krisztusnak 430 's köv. Olaj (szellemi értelemben) 874.
Mennyország 186; örömeit 617, meg kell Oltárok 12, nagy-böjtben kék lepellel ta-

érdemelni 771, 853; és fáradsággal kell kartatnak be 215, N.-Csülörtökön meg-
oda jutnunk 194, 246, 252, 796; neve a- fosztatnak 344, 's N.-Szombaton ujra
lau értetik az egyhaz is 159, hasonlitta- Iölékesütetnek 379.
tik a' lakoma- 's menyegzőhez (l.ezeket), Oltárftl5.
elrejtett kincshez, g)'önI!'Y- és hálóhoz Oltári-szentiég 477, 481, 486,678; mint
795, szántóföldhez 185, 203. kovása- és áldozn t 3 és köv., mint szentaég 481 's
mustármaghoz 189. köv. ; Krisztus Jézus az Ollári-szelltség-

Mértékletessé~ I. Józanság. ben valóban jelen 'an 477; miért nyuj-
Mértékletlenseg I. Iszákosság. Részegség. tatik a' "ilálriaknak csupán egy szin alatt

Torkosság. 479 : méltatlan vétele milly bün 341. L
Miatyánk (I. Ur' imádsága.) 424. Mise.
Mihály (sz.) főangpl' ünnepe 833, Olvasó' (sz] ünnepe 839, litkai 840; mint
Miklós (sz.) püspök' ünnepe 's életrajza kell azt imádkozni 841.

675. Ostya 34. '
IIlnden nentek' napjára oktatás 847, O-szllvetségl áldozatok 5;- atyók'\ldvözü-
.Inlster 15. lése 81: törvény 134,289. L. Mózes.
MInkhah 7. Ö
Mise, valódi áldozat 3. lén)'Cge i-8, roly- .

tonos szüksége 6-7, hasznai 9; e' sz ö , Önsanyargatás, mint keresztényi köleles-
nak jelentése 8; mikor szereztetett 7; az ség 90 - 1,318, 639; neme a' vértanu-
utolsó vacsorának megünneplése 477; fő. ~lÍgnak 800.
és alkotórészei 12, 15, 24; szertartásai Ördög' fegyverei 266, kisértései rosura
15, 39, mire emlékeztetnell 41; miért

l
228; kisért, de nem kényszerithet rá

mondalik Karácsonkor három 117, N.- 229, nem is mindea kisértelnekö a' sser-



zöje 230, 266 ; mi,kép ..gyözhetjük öt le Reménység 410, felindilása 891i.
230, 266, 626; nema ordög 264 - 5. Reminlscere Vasárnap 243.

Öregség, millyen a' tiszteletre méltö 860, ReggeU imádság 891.
869. Részegség 493, 619, 620.

Qrilmek. I. Mennyei,..Világi o~ömek. Restség I. Jóra való restség. Hivalkodés.
OrtUDi Istenesen I. Orven~em;. .. Ronz ~zokás' kiirtása 197, áhala meggyö-
ÖrvendeDi az Urban 93, masok jöllétén 607. zetní 169, kezdetben kell neki ellentáll-
Önöangyalok' ünnepe 818. ni 256, rosszat kivá ..ás 170 rosszra valö
Öv 13. hajland6ság 187, ronzat ;oJSzal fizetni
Özvegyek .13?, 581; szare~tai öz.vegy 248, 16?, mások' kedvéért rouzat tenni ~iIIy

271, naimi 301, 581;- unnepere leczke utalatosság 779; rossz asszonyok (I. Asz·
890. szony.); rosszakat miért türi az lsten

p. 186; miért gyülölik a' világosságot 450.
Pál [sz.] apostol' ünnepe 's életrajza 777; Rózsaftzer (sz.) ünnepe 839. L. Olvasó.

dicsekedik a' Szentlélek' adományaihan Ruhák' jelentése a' sz. misében 12; me-
201 - 2; fordulása", vagyis rnegtéré- nyegzlli ruha I. Menyegzll.
sének napja 711, alázatossága 202, 548, S
554. .

Pálma (Virág-) Vasárnap 330. S~b~ (déli).király,né.237.
Pápa 501, 709; éretle imádság 67, 396. Safar (bá,z!ll.szt) a hutelen 528.
Papi áldás 133, 161; hivatalok és méltö- Salomon itélete 293 - 4.

ságok után nem kell sovárogni, még ke- Samarial asszony 2,!~; nép' hit,e 281 ; kö-
vésbbé betolakodni 105, 725, 817; pa- nyör,uleles 8a~arlal I. ~zamantanus.
pok' kötelessége, tenni, a' mit tanitanak Sára es maradeka az uj-ssövetség' képe
864; hivatalukat tisztelnünk kell ben- 289.
nok 103, 554, 565, 863, még ha hibásak Sarlós Boldog-A!Szony' napja 'i80.
is 172, 570; vigasztalásuk az üldözésben Sebestyén (sz.) vértanu' ünnepe 711.
846. Sebhelyek (se.) 394.

Parancsolatok' megtartása 627. Septuageslma Vasárnap 192.
Passio I. Kri97.tlls' kinszenved. Setétség (szellemi) 127, cselekedetei 83;
Pásztor (I. Jó pészror.), bethlehemiek a' ~ié~t szeretik az emberek inkább a' Ir-

hivatást követö hivek' elllképei 123. tetseget 127, 450; setét solozsmák 344.
P~ter noster (I. Ur' imádsága.) 53. Bexag~sima Va~á~nap 200.
Pelda I. Jó példa. Rossz példa. Botránko- Slketnema (lelki ertelemben) 549.

zás. Simeon' áldása és jövendölése 131, 720.
Penitenczta' gyümölcsei 96, szenIsége 106. Simon (sz.) apostel' ünnepe 's életrljza

L. Bünbánat. 842.
Péntek 79; imádság e' napra 898. Siránkozó~ boldogok 85t.
Péter (sz) apos~o~' ünnepe 's életrajza Só szenteles ~18.

776, szekfoglalasanak ünnepe 704; Krisz- SolOIsma, setet 344.
tust kove~i 698; az eg)'ház' alapköve Stola14; ..• •
708, elsöseggel bir 822 csuda lellei 456. Susánna története, s az abból vont tanu\-

Pogányok is bival"ák a; üdvöseégre 1&- ság 282 's köv.
tennek merll irgalmából 88 141 '262 Snmarltanus' könyörülelessége 582.
670, 688. ' , , Szánakozás 582.

Poklosság I. Bélpoklos. Szándék 503, böjto\ísnél 80, 219, bJlzu-
Pokol' kínjainak t'lrökkéI'Blósága 631. ságoál !6?
Predikáczto l. Szent beszéd. Szálados hite I Kornél.
Praetatlo (I. Elllmise.) 28 50 62. SngénJek iránli jótékonyság (I. Adlko-
Protéták (hamu) 522. ' , zás.) 799, 808; - lélekben, boldogok
ProcessiÓk. I. Körmenet. Bucsujárás. 850.
Publikános l. Vámszedö. Szegénységben vigasztalás 291, 575, 745,
PontiUs' iszon)'atossága 644. 808.
Pbkil~d 441. SzelIdség 727, 85t.
Pdspllkilk mik 709. Slemérmesség 735, l' rubán.lbln 'sth.
Pdspilk és vérlanu' ünnepére leczke 's 565, 871 ; álnemérmesség I. Alszqyen.

evang. 876 j - és hitvalldéra 884. Szent beszéd (I. Isten' igéje.), kéuület
II hOzZlÍ 206, mint kell hallgatni 207.

llulnquagesima VlSár~'p 209 Szentek' liszlelete- és legit.ségül bivásár61
. oklatás 659, 847; közbenjárásuk hllEnos

R· 296.
Ragadós nyavalák ellen i~ádság 71. Szentelések mik 516; a' megszenteltek
Rágalmazás 530, ellene VlgUI 314, 533. becsben tartandó" 517 ; szen lelni a' Va-
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sárnapol min' kell 74; líri&Uus& ma· dásában 133, gondoskodjanak nermeke.
gunkban 505. ,iknek nem csupdn anyagi ellátásáról, ha-

Szent-Irás' hasznai 88; tanilás róla 395, nem és leginkább lelki javórdl, 's nevel-
402 ; világos-e Illagában 395. tetéséröl 132, 303, 769, küldjék ssorgal-

Szentlláromság' titka 461, 469; Vasór- masan iskolába, 's a' tanitásra 149, &-
napja 45!! ; imádság hozzá 461. ködjenek fölollük, és nézzék, milly tár-

Szeatlélek, oktatás róla 431, 441 és kov., saságban "annak 126; ajánlják fel ilket
~es&áll 8& apostolokra 442, bizonyságot Istennel, 813, 869, gyermektelen nülők-
"esz Kri8ztusról 437 j meggyőu a' vilé- nek intés 769.
got a' bünröl , igazságról és itéletről SztUetése Jézusnak I. Krisztus.
4t8; "igasztaló 437, boldogitó 446 ;Szftzek' (okosak és esztelenek 873) ünne·
elfogadásárai készület 418, 436, 441, pére leczke 's evangéliom 887-9.
454; adományai 445, 542, 843, '8 gyü- Szüzesség' érdeme 701, 766, 874.
möicsei 446; malasztja az üd,'össégre
nükséges 875, 419, 436; Szentlélekbez T.
imádsálf 454; ellenei biinök 539,

Szentségek (I. Keresztelés. Bérmálás 'slb.) Takarékosság 291.
281. Talentcm 680. I.. Gira.

Szentségtelenltése a' Vasárnapnak 74. Tamás (sz.) apostol' ünnepe 's életrajza 686.
Szenvedések (I. Vigasztalós.), hasznai 179, Tékozló fi.aról pasonlatossálf 232.

301, 325, 621, 678, 703, 743, szükséges Tél (szellemi értelemben) 781.
volta 438; imádság a' szeD'I'edések kOzt Temeté,;1 szertarlások 586.
71, 623. Templom. tisztán és tiszteletben tartanrld

Szeretet (I. Isten' sseretete. Felebaráti sz-e- 235,295,538, Iclki értelemben 235, 2H5,
retet.) 183,436,445,472; szükséges "01- 653, Szentlélek" templomai vagyunk 653,
ta 210,472, 617; a' tilrYéByl betölti, lö- 68Bj-szentelés 647.
kéletesség' kötele 17'i, nagyobb a' bit- Tengernek csudálatos leesendesilése 224.
és reménységnél 210-1 j szolgálatkész Test' ösztöne 202, 823, sanyargatása J. Ön-
100, buzgó 384, elfedi n' bünöket 436, sanyargatás. Bünbánat.; test szerint élni
ismertető jele az Isten' fiainak 484 j nél- 527; tcsti ki vánságok nem egyeznek az
küle sem a' hit, sem semmi jó cselekedel élö hiuel 639; Krisztus' teste az Oltári-
nem üdvösithet 177, 209,617; n' világ' szentségben valóságosau jelen van 477;
szeretete elvon RZ Istentől 217. Krisztus' teste az eglbáz is szellcmlleg

Szerencsétlenségeket miért bocsát ránk az 815.
Isten (I. Szenvedések.) 301,617-8. Testvéri intés~73.

Szerpapság (I. Díakonus.) 569. Tiszta élet24-l. 286--7; időért iműdsag 66;
Szertartások 551, megtartand6k 148,551, -szhiiek látják az Isteni 852.

sz. misében mi t jelentenek 15-40, nagy- Tlsdaság 697,766, 852.
héten 330 's küv., keresztvis szentelés- TlsztátalansAg J. Bujaság, Fajtalanság.
kor 378, Oltári-szentség körül 483, \e- Tisztességesen jrirni mit tesz 84.
metéskor 586, templomszenteléskor 647. Tlsztltóttl.z 854.

Szlnek a' miseruháknál15. TlsztuIAs'-lor\'énye a' zsidóknál 717, 719.
Szlnváltozása Krtsztus urunknak 245. Titkok (I. (Ilvasö.) 840.
Sziv' tisztasága 852; megbocsátani nh'böl Tizedet meg kell adni, a' kinek vele tar-

509,631. tozunk 546, 412.
Szokást (rossz) kiirtani 197. Tizes, munkabér mit jelent 196.
Szolgák' kötelességeik 175, betegségben Toldalék 876 's kol'.

el nem hagyandók 173. Torkosság f6büq 628.
Szolgálni Istennek 521, 800, 801. Tilkéletesség 183.
SIOIBHt 79, meg8zegélé"el vádoltatik Ti)mjénezés (I. Füstölés.) 16.

Krisztus 298, 302. Tilredelmesség (I. Bunbanat.) 110.
lzemjaznl az igluágol 851. TrAgár beszédek keresztény hez nem ille-
SzomorusAg (I. Szenvedés. Üldözletés. nek 263.

VIgasztalás.) 91, 94. Tudatlansá~ (hitbeli) vétkes 438.
SlÖlöröl"eU hasonlatosság 195, mllnkálai Tudomány, mellyik a' legszükségesebb 147.

benne mit lesz 196, 256,879,880. Türelem (I. Bék etürés. Irgalmasság.) 632.
Szlk,égben imlÍclság 66, 136, 292, 416 j Tnzszentelés 377.

legilll Izentek 663. U.
Slükléges, elff 804.
SllIiiI üd" 133, 260. Uj esztendö' napja 1;J3, imádság 137.
szftlök' imádságo ~yermel'l'ikért 6il, köte- Uj·év I. l'j esztendő.

lellégeik 132. 294, 303, 869 ; részesil- U,jjá sztletés 119, 6l4.
lék nermekeiket ~ját és a' papok' al- Uj·szövetség 289.
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Ur' angyala. 738; - imád~ága 33, 5:1, 424; Vegyes há~~soligok 163.
- utjal 91, 96. L. Krioztus' utja. Vénség J. Oregség.

Urfeimutatás 28, 51. VerfolJásos nil' meggyógyítása 640.
Urnap 475, sz. mise rá 57, 475. Vertanu' ünnepére leezke 's evangeliom
Urvétel l. Communio 878-883.
Ut, Krísztus 755; utat késziteni Krisztus- Veszélyben Istenhez folyamodás 872.

nak 96. Vétek J. Bün,
Utolsó evangeUom 38.56; - itélet 84, je- Vigasztalás inséghen 91,94,291,415,499,

lei 85, 101, 'o ideje 187, 873, 85, 101, 575, 623, 805, 851, rógalmaztatáoban
módja 85, 857, okai 86, készület rá 102, 314-6.
105; - kenet 559; - vacsora 341; utol- Vigasztaló, Szenilélek 437; - lanitáo Krisz-
sók mint válnak elsökké 1!l9. tus' kinszenvedéséröl 351.

Uzsora 577. VlglUák 78.
Odvllsség miben áll 410, mindnyájan arra Vlgyáznl8zükoéges 493, 619, 775,875.

hivattunk 670.' Világ' fiai 530, gyülölele 484,845 (jani J.
~dvllzlet J. Angyali üdvöalat. Ur' angyala. Földi javak.) , örömei 's vágyai 119; nem
Uldllzések' szükségcs volta 179, 484 (I. lehet nekiis,Istennek isszolgálni 573,267;

Szenvedések.); békével lürendök 319, -gyülölele-, '8 ítélelével nem kcll gon-
589, 790, 838, 845. dolnl 103,266, 845; a' világ' kedvezé-

Ünnepnapok mik 75, 659 's köv., mint kell se nem állandó 320, 333.
azokat megülni 76, 224; ünnep előtti böj- Világosság (lelki) 127, 141,310,450,717,
tök 78. 865; fegyverei 83.

Vlrág.Vasárnap 329.
V. Vlnontagságok' eltűrése 743.

Vacsora böjti napon 80. (L. Lakoma. Utolsó Visszaesés o' bűnbe 267.
vaesora.) VIzkereszt 139.

Vágy Jézussal egyesülni 55. VIzszentelés 518.
Vak, Jézus állal meggyógyittalik 211, 299

's köv.; vakoág (lelki) 213, 474, 538,
gyászosabb mini a' testi 213. Xaverl sz. Ferenc! J. Ferencs.

Válasr.tottak, lslen' szine elÖLI állnak 848;
- nép L Zsidók. Z.

Vallásosság, valódi 838, Zakariás 751, 769.
Vállkendö 13, Zászlók sz. meneteken 428.
Vám zedök 831. Zllld·GslUlIrtllk 339.
Vasárnap micsoda 73, megülése 73-4, Zsidó áldoza tok 5, 678, törvény I. Mózesi

535; jutalma az azt megszenlelöknek,'s törvény. (-Szövetség; zsidók is ugy,
büntetése a' mcgszentségtelenítöknek 74, rnint a' pogányok Isten' irgalmából hi-
224. valtak meg 88, 261-2; átalkodottsága

Vecsernye böjtben evés elöu 218. 298, 614.
Végitélet. Végvacsora I. Utolsó itélet. U- Zngolódás Isten ellen nagy vétek 199, 279,

lolsó vacsora. 536, 633, 743.








	Cím
	Egyházi naptár
	Tartalom
	Pünkösdi ünnepkör
	Oktatás, mint kelljen a’ Pünkösd’ ünnepéhez készülni
	Oktatás a’ magasztos pünkösdi ünnepre
	Oktatás Pünkösd-Hétfőre
	Az Isten’ szeretésére indító okok
	Oktatás a’ sz. bérmálásról
	Pünkösd-Szerdán (Kántorböjt)
	Pünkösd utáni Pénteken (Kántorböjt)
	Pünkösd utáni Szombaton (Kántorböjt)
	Oktatás Sz.-Háromság’ Vasárnapjára
	Oktatás a’ keresztség’ szentségéről
	Hitbeli tanítás a’ Szent-Háromságról
	Oktatás Pünkösd utáni I. Vasárnapra
	Oktatás Úrnapra
	Hitbeli tanítás Krisztusnak igaz és valóságos jelenlétéről az Oltári-Szentségben
	Oktatás a’ legfönségesebb Oltári-Szentségről
	Oktatás Pünkösd utáni II. Vasárnapra
	Erkölcsi tanítás a’ fajtalanság ellen
	Oktatás Pünkösd utáni III. Vasárnapra
	Erkölcsi tanítás az iszákosság ellen
	Oktatás Pünkösd utáni IV. Vasárnapra
	Oktatás a’ jó szándékról
	Oktatás Pünkösd utáni V. Vasárnapra
	Óvószerek a’harag-ellen
	Oktatás az áldozatról
	Oktatás Pünkösd utáni VI. Vasárnapra
	Oktatás az egyházi áldások- és szentelésekről
	Oktatás Pünkösd utáni VII. Vasárnapra
	Oktatás a’ jócselekedetekről
	Oktatás Pünkösd utáni VIII. Vasárnapra
	Erkölcsi tanítás a’ rágalmazás ellen
	Vigasz a’ rágalmazásban
	Oktatás Pünkösd utáni IX. Vasárnapra
	Hasznos tanítás az élet’ végére halasztott bűnbánatról
	Oktatás Pünkösd utáni X. Vasárnapra
	Tanítás a’ nagyravágyás, és hiú tisztelet utáni sovárgás ellen
	Oktatás a’ tizedről
	Oktatás Pünkösd utáni XI. Vasárnapra
	Oktatás a’szertartásokról
	Erkölcsi tanítás a’ nyelvünkkel való visszaélés ellen
	Oktatás Pünkösd utáni XII. Vasárnapra
	Oktatás az utolsó-kenet’ szentségéről
	Oktatás Pünkösd utáni XIII. Vasárnapra
	Oktatás az egyházi-rend’ szentségéről
	Oktatás Pünkösd utáni XIV. Vasárnapra
	Vigasztalás a’ szegénységben
	Erkölcsi oktatás az uzsora ellen
	Oktatás Pünkösd utáni XV. Vasárnapra
	Erkölcsi tanítás a’ halálról
	Oktatás a’ kath. egyház által temetés’ alkalmával használtatni szokott szertartásokról
	Oktatás Pünkösd utáni XVI. Vasárnapra
	Oktatás a’ Vasárnapok’ megüléséről
	Oktatás Pünkösd utáni XVII. Vasárnapra
	Pünkösd utáni XVII. Vasárnapot követő Szerdán (Kantorböjt)
	Pünkösd utáni XVII. Vasárnapot követő Pénteken (Kántorböjt)
	Pünkösd utáni XVII. Vasárnapot követő Szombaton (Kántorböjt)
	Oktatás Pünkösd utáni XVIII. Vasárnapra
	Oktatás a’ bucsúról
	Oktatás Pünkösd utáni XIX. Vasárnapra
	Vigasztaló tanítás az ég’ örömeiről
	Oktatás Pünkösd uláni XX. Vasárnapra
	Vigaszlalás a’ nyavalákban
	Erkölcsi tanítás a’ betegek’ gondviseléséről
	Oktatás Pünkösd uláni XXI. Vasárnapra
	Erkölcsi tanítás a’ türelemről
	Oktatás Pünkösd utáni XXII. Vasárnapra
	Erkölcsi tanítás az emberektőli hiú félelem ellen
	Erkölcsi tanítás a’ lélek’ becse- és fönségéről
	Oktatás Pünkösd utáni XXIII. Vasárnapra
	Erkölcsi tanitás a’ csúfolódás és kigúnyolás ellen
	Oktatás Pünkösd utáni XXIV. és utolsó Vasárnapra
	Oklatás az esküvésről
	Oktatás egyház’ napjára
	Erkölcsi tanítás a szellemi templomról, melly maga az ember

	Az oktató- és épületes könyv’ második része. A’ kath. egyház’ ünnepeiről
	Előleges oktatás a’ szentek’ tisztelete- és segítségül hívásáról
	Rövid oktatás a’ bucsújárásrúl
	Oktatás sz. András apostol’ ünnepére
	Xaveri sz. Ferencz’ ünnepére
	Oktatás a’ hit’ terjesztésérül
	Oktatás sz. Miklós püspök’ ünnepére
	Oktatás a’ bold. Szűz’ fogantatásának ünnepére
	Oktatás sz. Tamás apostol’ ünnepére
	Hasznos tanítás a’ hit- és babonaságról
	Oktalás sz. István első vértanú’ ünnepére
	Oktatás sz. János apostol’ ünnepére
	Erkölcsi tanítás a’ tisztaságról
	Oktatás apró szentek’ ünnepére
	Oktatás sz. Péter’ székfoglalásának ünnepére
	Oktatás a pápáról, és püspökökről
	Sz. Fábián és Sebestyén’ ünnepére
	Oktatás sz. Pál’ fordulása napján
	Oktatás Gyertyaszentelő-Boldog-Asszony ünnepére
	Oktatás a’ gyermekágyasok’ számára
	Sz. Balázs’ ünnepén
	Oktatás sz. Mátyás apostol’ ünnepére
	Hittanítás a’ parancsok’ megtartásáról
	Oktatás sz. József ünnepére
	Oktatás Gyümölcsoltó-Boldog-Asszony’ ünnepére
	Az angyali üdvözlet’ magyarázata
	Rövid oktatás az ,Úr’ angyalá’-ról
	Mária’ hét fájdalmainak ünnepére
	Oktatás sz. Adalbert püspök’ ünnepére
	Sz. György vértanú’ napján
	Oktatás sz. Márk evangélista’ napjára
	Rövid oktatás a’ búzaszentelésről
	Oktatás sz. Fülöp és Jakab apostolok’ ünnepére
	Oktatás sz. kereszt’ feltalálásának ünnepéről
	Hitelemző (katecheticai) kérdések a’ sz. keresztről
	Oktatás nepomuki sz. János’ ünnepére
	Oktatás sz. Alajos’ napjára
	Oktatás Kereszlelő sz. János’ születésnapjára
	Oktatás sz. László király’ napjára
	Oktatás sz. Péler és Pál apostolok’ ünnepére
	Oktatás b. szűz Mária’ látogatásának ünnepére, azaz: Sarlós-Boldog-Asszony’ napjára
	Magyarázatja a’ ,Magnificat’ dicsérő-éneknek
	Oktatás bűnbánó sz. Mária Magdolna’ napjára
	Oktatás idősebb sz. Jakab apostol’ ünnepére
	Oktatás sz. Anna asszony’ ünnepére
	Oktatás loyolai sz. Ignácz’ napjára
	Oktatás sz. Lőrincz’ ünnepére
	Oktatás Nagy-Boldog-Asszony’ napján
	Oktatás sz. István király’ napjára
	Oktatás sz. Joakhim’ ünnepére
	Oktatás sz. Bertalan apostol’ ünnepére
	Sz. Ágoston püspök’ ünnepére
	Oktatás a’ sz. őrző-angyalok’ ünnepére
	Oktatás Kisasszony’ napjára
	Buzdítás a’ Mária iránti ájtatosságra
	Oktatás sz. kereszt’ felmagasztaltatásának ünnepére
	Rövid oktatás a sz. kereszt’ útjáról
	Oktatás sz. Máté apostol’ ünnepére
	Oktatás sz. Mihály főangyal’ ünnepére
	Szerafi sz. Ferencz’ ünnepére
	Oktatás a’ sz. rózsafüzér (olvasó’) ünnepére
	Oktatás sz. Simon és Judás apostolok’ ünnepére
	Oktalás minden szentek’ ünnepére
	A’ nyolcz boldogság’ magyarázata
	Oktatás halottak’ napjára
	Oktatás sz. Imre herczeg’ napjára
	Oktatás sz. Márton püspök’ ünnepére
	Sz. Leopold’ napjára
	Sz. Erzsébet’ napjára
	Oktatás a’ bold. szűz Mária’ bemutattatásának ünnepén
	Oktatás sz. Katalin szűz és vértanú’ ünnepére

	Toldalék
	Közös leczkék és evangéliumok
	Különféle imádságok
	Reggeli imádság
	Jó szándék’ fölindítása
	Estvéli imádság
	Átalános bűnvallás
	A’ hit, remény és szeretet’ indulatának fölgerjesztése
	Bánat és töredelmesség
	Csütörtöki imádság
	Pénteki imádság
	Imádság a’ kereszténység’ közjaváért


	Tárgymutató



