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ÁDVENT I. VASÁRNAPJÁN.
«

V a l l á s  j m i n t  v e z é r •

Galnt. III, 24.

Sionnak királya, Jézus! szent nevedben 
Újra munkáinkat ez ujesztendőben 
E’ nappal elkezdjük; bizvón kegyelmedben, 
Hogy tanittaszsz ’s oktatsz a’ Te szent Igédben,

• * * i * #  ' Jk s ' •

Kérünk is: minket, —  kik annak hallására 
Ide öszvegyülünk a’ lelki vásárra, —
Yrezess nagy kegyesen igazgág’ útjára; 

elvalaha juttass színed’ látására, Ámen.

K. A. Mával az egyházi számlálás szerint egy uj idő
szak kezdetik e l; inellyrői méltó lészen megtudnunk, 
hogy az két főrészre osztatik fel. Az egyik magában fog
tálja a1 napokat Adventtól fogva szent Háromság’ vasárnap
jáig, a’ másik a’ többi vasárnapokat mind Öszvescn, szín
én viszont Ádventiglan. . Amabban az Istennek hozzánk 
/aló köze emlegettetik, hogy t. i. mit tett ő az ember’ 
cedvéért; emebben az ember’ köze az Istenhez, hogy t. i. 
nit köteles ő viszont cselekedni az Isten’ kedvéért. Mind 
a’ kettő történik a’ szent írásból válogatott és a’ hívek 
slőtt olvastatni szokott bizonyos textusok, vagyis olly 
svangeliomi leczkék által, mellyeket a* régi kegyes egy
ház-atyák, még ezelőtt ezer és több esztendőkkel szablak 
k i; meilyek az egész anyaszcntegyházban
(Oroszországtól fogva szintén Amerikáig) megegyezőleg 
olvastatnak; és teszik azon lelki kötelékek’ egyikét’, mei
lyek a’ földön szerte - széllyel élő keresztyén híveket és 
eklézsiáikat egymással kapcsolatban tartják. Ezen uj egy
házi esztendőnek folytában is majd ezen kirendelt evan- 
geliomi szent leczkék fognak jöni szép renddel élőtökbe, 
mint megannyi régi kedves vendégek , kiket a’ hallgatók 
mindenkor szívesen látnak és soha nem unnak m eg; mert
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már előre ismerik őket; —  kik, mint megbízott barátok, 
mindannyiszor tetszenek, valahányszor olvastalnak^Ezck- 
nél fogva lesztek majd ismét bevezéreltetvc az egész szent 
Bibliának foglalatjába, mint valamelly szent sekrestyébe. 
A’ keresztyén Vallásnak minden nagy embereivel barát
ságba fogtok lépni; jártok-keltek ő közöttük; és úgy fog 
tetszeni tinéktek, mintha az ő nemzetségökhez tartozná
tok magatok is. Megnyitja ma a’ pályát az ádventi lecz- 
ke; ’s pedig mindjárt a’ Jézussal, —  úgymint a’ ki az 
egész szent Bibliának veleje, bélé, egy csillaga és szeme- 
fénye; a’ ki egyszersmind bitünknek Elkezdője és Elvé- 
gezője, —  anyaszentegyházunknak egyetlenegy láthatat
lan Fejedelme, és leikeinknek kegyes püspöke és főpász
tora. Rajzoltatik élénkbe ma legelsőben is* bémenve a’ 
megváltási szenvedésre és halálra, vezérelve a’ neki tap
soló sereget, lobogtatva a’ hívek’ lelki szemei előtt a’ hit
nek fáklyáját és magasra felemehe a’ vallásnak szent 
zászlóját. Mert halála, szenvedése, születése, ádventá- 
lása (a z a z :  testbeu jődögelése, —  ezt teszi t. i. az a’ 
deák szó Advent): mind ezek, mondom, lettek annak 
az áldott szentséges vallásnak kedvéért, mellyet ő hirde
tett, mi pedig máig is vallunk és követünk. Mcllyik 
napján az egyházi esztendőnek elmélkedhetnénk tehát mél- 
tábban vallásunknak drágalátos voltáról, mint ezen, mel
lyen mi is idő szerint bévezéreltetünk azon számos vasár
napok’ és innepek’ nyájas karikájába, mellyek mind egyiil- 
egyig hitünk’ dicső czikkelyeit hirdetik. Tanuljunk azért 
a' vallásról, és pedig mint vezérről, —  melly névvel a’ 
vallás igen szép hasonlatossággal a’ Szent írásban nevez
tetik. Gál. 3 , 24.

/ I

Lészen is ezen elmélkedésnek óhajtott idvezséges fo
ganatja , ha úgy járulunk ahoz, hogy az áldást megnyer
hessük, —  azaz: áhitatos imádsággal. Cselekedjük te
hát ezt mostan, és tifftodiM'iJafceiatviitt. az Urnák szent nevé
ben: tói atyánk ’s t.

Text. Máth. X X I , 1 , . .  (Jézus’ bemenetele Jeru-» 
sálembe.)

K. A. Az Ur Jézusnak meghallott parancsolatja és 
az annak engedés’ jó következése kicsinyében mutatják 
nekünk az egész Jézusi vallást és azoknak boldogulását, 
kik azt követni szeretik. Valamint a’ tanítványoknak 
szerencsésen ütött ki a’ dolog, mivel mindenképp’ a’ meg-
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liagyás szerint cselekedtek; szintén ugy minden keresz
tyen ember szerencsés, iia tetteinek vezéréül a’ Jézus’ 
vallását választja. Mert embernek nincsen ennél jobb 
vezére sem életében, sem halálában* Tanuljunk azért ezen 
áhitatosságunk1 órájában á1 Vállasról, mintolly jó  barátról, 
melly az embert legbiztossabban vezéreli, a’ Világba, e1 
Világon és e1 Világból. Be a*5 Világba a’ vallás vezérel 
bennünket, inért ő áll jót a" felöl, hogy a" mi hozzánk 
tartozandóink kebelükbe szívesen felvétettünk. Által e 
világon ő vezérel, mert ő készít mi élőnkbe ollyan ös
vényt, mellyen fedhetetlenül és megelégedve járhatunk. 
K i e’ világból is ő vezérel, mert a' mieinktől való vég- 
bucsunkat könnyebbíti

A’ hozzánk ádventáló Ur Jézus, amaz igazságnak és 
Szentségnek Szerzője, vezéreljen minket most is , hogy 
igazat tanítsunk és mindenkor az élet1 szentségére igye
kezzünk. Ámen.

I. A 1 testben jött Ur Jézusnak személyében tehát 
képzeljük magunknak, K. A* azt az életadó Vallást, mel- 
lyet ő menyből alá hozott, mint valamelly jó  barátunkat, 
ki elsőben is mingyárt szülésünkkor bölcsőnknél megje
lenik minékünk és nyájasan felfogad kebelébe. Testünk, 
melly anyánk méhében, minden éltető levegő nélkül, 
csudálatosán tápláltatik ; mihelyt e1 napalatti Vi ágra szii- 
lettetik, földi levegő nélkül szűkölködik; és attól fogva 
halálunkig az az elementom, melly ben az mozog, él és 
megvagyon* A’ mi a testnek a1 levegő, az a’ léleknek 
a1 Vallás* Fogd el a1 testtől a’ levegőt, és azonnal meg
fojtod azt: fogd el a1 lélektől a1 Vallást, és ô la vész* 
Testünk földel rokon és földi eledellel tápláltatik: de lelkünk 
magasabb eredetű és mennyei mannát kíván, inellyet 
nem adhat meg más nékie, mint amaz ő barátja a1 szent 
Vallás. Mikor születtetünk, jelen vágynak körűlünk a1 
segittők, dajkálok, kik ölökbe* vesznek és ápolgatnak; 
és tehetetlen testetskéinkre nézve övéknek elfogadnak : 
liát a1 lelket, mellyet Isten lehelt abba az ő képére alko
tott kis fájdalmas testbe, senki nem fogja e1 fel? Sőt 
igen is. A’ Vailás t. i. és ennek intézete a szent Egyház* 
A ’j keresztségnek áldott vizével fogad ez minket b gottan; 
és ezen Isteni kegyelemnek böcses záloga által magáénak 
szentel* Melynél fogva aztán a1 mi hozzánk-tartozandó
ink hoz olly felbonthatatlan erős lánczczal oda csatol, mi-
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neművel sem vérség sem hajlandóság avagy szokás azok-* 
hoz nem csatolhatnak. Ugyan is a' szokás megváltozha- 
tik ’s érette nem büntettetünk; a' hajlandóság idegcnség* 
gé válhatik, és ezért sem büntetődünk; a' vérséget 
elfajult atyák anyák és rokonok megtagadhatják, és értté 
nem büntetődnek; szégyent vallott magzatjokat kemény 
szülék melly hamar készek az atyai háztól elzárni; a° 
gyermek eltaszittatik, lelke teste még inkább veszni in
dul, —  és ezért sem büntetődnek: de a' Vallás itt ellent 
áll. Ezt a1 lelkiesméret sérelme és a' világ Ítélete nélkül 
megnem tagadhatni. Ez a' szülőknek és testvéreknek 
szivökhez kötötte a' születettet, ’s már hát szent köteles
ségek a' közéjek belépett uj familia-tagot táplálni, ruház
ni, oktatni, védelmezni; ha megesett, felemelni, és ha 
az egész Világtól megvettetelt volna is , szárnyaik alá bé- 
fogadni. Melly erősen öszveforrasztó ragasztékjok a" szi
veknek a' szent Vallás, vagy csak abból is érthetitek, 
hogy midőn azt valaki megtagadja, minden jóféle ember
től megvettetik. Ennyire nem lakói az ember semmi 
bűnért. Légy bár vértagadó, pökik sokan cselekedete
det; de még leszsz pártodon is elég. Idegenülj el vala
ha kedvelt jóakaróidtól, atyádfiától, testvéredtől, társod- 
tól, gyermekedtől; majd Ítéletekbe esel számtalanoknak; 
de még is találkoznak, kik mentenek. Essél haragba 
szomszédiddal; hasonljál meg Hitveseddel és válj el tőle: 
majd az egyik sereg bűnösnek kiált, de a’ másik bünte- 
lennek és még ekkor is marad jó barátod. Hanem állj el 
csak attól a' Vallástól, mellyet édes Anyád tejével szop
tál; nem lesznek melletted többé sem atyád sem anyád, 
semtársnd, sem testvéred, sem rokonod sem barátod, 
sem Biród, sem lelki atyád, sem világi Uraságod; senki 
nem ment, senki nem pártol, senki nem védelmez; min
den száj böcsmérel, minden nyelv rád kiált, minden kéz 
te ellened emelkedik, minden s z ív  tőled elidegenül. Úgy 
állaszsz az Isién Ege alatt egy magad, mintha néked az 
egész Világ kihalt volna. Mert elhagytad a' te első sze
relmedet; mert azt a'szent lánczot szaggattad el, melly- 
nek sérthetetlennek kell maradni, mellyet ha egyszer szé- 
lyel téptél, semmi erő többé öszve nem forraszthat. 11- 
lyen ereje vagyon a' Vallásnak a’ szivek öszve kapcsolá
sára; és ezzel csatolfatunk a' mieinkhez mingyárt születé
sünk után, hogy azoknak kebelükben életünk megmara-
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dúsa bátorságos legyen. A’ Vallás tehát az a’ ini jó bará
tunk, ki minket legbiztossabban vezérel bé a’ Világba.

II. De sokszor bevezet minket jó  emberünk valamelly 
uj társaságba, uj szerencsébe, hivatalba, szövetségbe; és 
azután magunkra hágy , velünk többé nem gondolván , ha 
bár esünk botlunk is az uj pályánkon. Ez nem jól van. Azért 
pusztán bévezérelni a’ világba is , még nem elég. Urunk 
Jézus vezérők volt a’ tanítványoknak nem csak be a’ város
ba, hanem azután is. Úgy nekünk is nem csak bee’ világ
ba , hanem ezen a’ világon által is vagyon szükségünk jó  
vezérre. Sőt éppen a’ világnak tekervényes utjain kell leg
inkább a’ vezérlő kéz. ’S ugyan csak nyújtja is ezt a’ szol
gálatot nekünk a' szent vallás még itten is ; hogy el neté- 
velycdjünk, hanem az igaz boldogságra vezető utón meg. 
maradjunk. Mert óh be sokképpen félre tántorodhatunk^ 
Mig gyermekek vagyunk és a’ szülői hatalom alatt állunk. 
Szüléink a’ mi hű Vezérink; ezeknek szájoktól függünk 
ezek' szokását,- gondolkozások’ módját veszszük fe l ; ezek; 
példája után indulunk. És igen méltán; mint parancsolja az' 
írás is: „hallgasd szerelmes íijara, a’ te Atyádnak bölcses
ségét, és a’ te Anyádnak oktatását elne hagyjad. Ékessége 
lészen ez a’ te fejednek; és arany láncz a’ te nyakadon.** 
Úgy de a’ jámbor szülék sokszor magok is tudatlanok; gyer
mekeiket helytelen szokásokra veszik, füleik hallattára ok
talanul szól Inak, szemeik láttái a illetlenül cselekesznek. 
Látni való ebből, hogy Szüléink e’ világon által még nem 
tökéletes Kalauzok. — Haliadunk azonban az életkorban ; a’ 
gyermeki sarukból kinövünk, az Atyai vessző alól felszaba
dulunk és magunk szárnyaira botsáttatunk. „Most (gondoljuk 
magunkban/) most már úgy teszek, mint szememnek szá
jamnak tetszik; szabad kényem, kedves kívánságom sze
rint uralkodom házamnál, rendelem dolgaimat, igazgatom 
cselédimet, töltöm időmet, követem a’ mit saját szivem fe
jem diktál ** Kövesd, kövesd , óh balgatag ! Nem jut e’ 
eszedbe, hogy az a* te fejecskéd hiányos értelmet sugall né
ked sok dolgokban; hogy az a’ te szivecskéd megcsal téged 
gyakorta; a’ te kényed kedved pedig éppen sohasem vezet 
jó  végre. Hires példa erre ama’ bíboros Szent Ember, Bölcs 
Salamon, ki addig bölcselkedett, hogy végre kételkedések
re tévelyedett. Melly jól esett neki, ha lett volna már akkor 
egy olly vallás, melly az ő kételkedő gondolatait eloszlat
ta és az ő tétovázó elméjét valami bizonyosban mcgállapi-
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tóttá volna. De ez a’ Vallás később századoknak tartatott 
eltétetve. Ön eszére hagyatva tehát küszködött, init hid* 
jen, mit sem; végre választ és — roszszul választ. És igy 
annak sintsen még tökéletes jó vezére, ki egyedül saját 
eszét és szivét követi e' világi útjaiban. —  Még mások , kik 
Szüleiktől korán megfosztalak, árvaságra maradván idege
nek közé jutottak , vagy tanulságjok 's utóbbi készülés vé
gett, meszsze az Atyai háztol, a világ nagy piatzára el ki 
szélyedeztek : hányféle utakat nem látnak nyílni itt előN 
tök! hányféle vezérekre nem akadnak ezek ! A’ hány Urat 
szolgálnak , annyiféle észt látnak ; a’ hány házhoz kerülnek, 
annyiféle más más szokást, a1 hány országot és nemzetet, 
annyiféle nyelvet, vallást, felekezetet és társaságot. Mellyik 
Után indultok már, óh ! ti árva bujdosók, ti? Kinek tesztek 
tetszésére? Hozzátok járulnak ezenkívül a’ kisértők és csábit- 
tók, kik majd előbbi jó szokásaitokból és belyes eszetekből 
akarnak kiverni, és az övéket reátok kötni; majd vallás- 
tokat böcsmérlik mint nem igazit és helyette mást ajánla- 
nak mint igazit; majd bűnökre kisztenek, majd ellenben, 
ha hibában volnátok, abban megerősittenek , azt simítják is 
és szépittik még:

% ,' 1 • / * ' t %

elditsérnck, magasztalnak 9 
iszsza ezt á ’ ti fiiletek ,
*s hogy ne is kételkedjetek,
megesküsznek rá, *s — megcsalnak,

1 %  ^  . . . , . % \ % • '
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Akármellyik életkort veszszük, a’ vallásmindenikben 
ugyan azon jóltévő béfolyással van a’ lélekrc. Az ifjúság
ban és virágzó egészségben a’ Magasságos eránt való szere
tetnek és báladatosságnak érzeményit ébreszti bennünk, és 
megőriz pajkosságtól. A’ vénségben és nyavalyában pedig 
az ő jótéteményje éppen nagyon érezhető. Akkor a’ hit 
és az Isten akaratján való csöndes megnyugovás kifogy
hatatlan kutforrásivá lesznek a’ vigasztalásnak. Akkor az 
belénk oly erőt önt, mellyet rég kialuttnak véltünk; a’ 
halhatatlanság hite által a’ lelket éleszti. Akkor ő úgy je
lenik meg nékünk mint valamelly híves kutforrás, jneily 
a’ lankadt utast a’ pusztában tett hosszas bolyongásai után 
meg enyhitti-

Fiát a’ balesetekben, nyomorúságban, kétséges környül- 
ál]ásokban , mikor minden emberi erő elhagy, a’ világi biz*
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tatók mellőlünk félre állnak: mikor elménk czerfelé tétováz, 
szivünk haboz, lelkünk csüggedez és nem talál meg nyu- 
govást? Mind ezen esetekben mi lehet biztosabb Vezér, 
magunk viselete és magunk mihez tartása ciánt, mint a’ 
Vallás? Ez mindenütt velünk jár, mindenütt kisér minket 
és igazgat tanácsával. Ez biztat, hogy el ne csüggedjünk , 
hanem csöndességben és reménységben legyen a’ mi erős* 
sésíjnk*

III. Sőt belőle a’ világból ki is egyedül a’ Vallás leg
jobb vezér. Halálunk’ óráján tündöklik-ki a’ vallás jóltévő 
ereje legfőképen. A’ halált kóstolni minden esetre az utól- 
só és legkeserübb pohár, mellyet e" világon megkell in
nunk; és a’ mellyet semmi egyébb orvos, semmi vigasz
taló vagy jó barát úgy meg nem enyhíthet, mint a’ vallás. 
Névszerint a’ mi illeti a" halál fájdalmait, azok eránt azt 
tanítja, hogy egy ideig tartó szenvedések nem méltók arra 
a’ dicsőségre, melly rajtunk valaha megjelenendik. A’ lé
lek megválása felől azt mondja , hogy e’ testi sátor elbon- 
tatik és tökéletesebb fog adatni helyette. Bűneink ha rettent- 
nek , azok hocsánatja (elől megnyugtat a’ Szent Sacramen- 
tom. Az örök ítélettől való feleimet enyhitti azzal, a’ mit 
az Istennek végetlen irgalma felől hirdet. Azt mondatja 
Esaiással ,,ha a’ ti bűneitek száma annyi volna is minta’ 
„tengernek fővényje, még is eltörölném azokat.44 És az 
Énekben is igy van : „haminékünk sok bűnünk van, Isten
nek több kegyelme van!44 A’ mi Kedveseinktől való meg
válásunkat pedig ez a’ mi lelki vezérünk úgy adja élőnk
be, mint Istennek olly rendelését, mellyet meg nem vál
toztathatni; de a’ melly akkor is jónkra szolgál, mikor mi 
azt által nem láthatjuk : — úgy adja élőnkbe, mint csak ideig 
való elválást, mivel csak előre megyünk el a’ mieink előtt, 
és az Istennél egymásra viszont reá találunk. Ujjal mutató 
ama’ csillagos vidékre, hová lelkünk majd elkiszáll, és a’ 
hová a* mieinket is utánnunk fogja vezérelni. —  A’ holtunk 
után megmaradott élők jólléte felől is megnyugosztal, és 
szépen biztat a’ szent vallás: midőn az Istent különösen 
az özvegyek és árvák atyjának nevezi; úgymint kikre 
néki különösen gondja vagyon. Magát pedig ezt a5 vilá
got úgy rajzolja, hogy ez csak valami közép állapot: egy 
boldogabbra készülés és átmenetei, mellyet tehát örökkén 
lakni nem is volna kívánandó. De annál több ditsőt és fel
ségest hirdet ama’ jobb világ felől, melly kézzel nem esi-
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náltatott, nem múlandó; és kibeszélhetetlenörömöket tar
togat a" Híveknek úgy, hogy midőn ezt a’ világot velünk 
haldoklókkal megunatja ; amazt viszont annál inkább meg
kívántává. Úgy jelenik meg a' Szent vallás a*5 haldoklóknak 
a’ halál sötét völgyén, mint a1 zajos tengeren hajózóknak 
a’ világittó torony, melly őket csöndes rév-partra vezérli; 
vagy mint egy. szépen tündöklő esthajnalcsillag, mellyről 
bizonnyal hiszsziik, hogy azt majd másutt reggeli hajnal- 
csillagképen fogjuk ismét meglátni; és a" melly ne k ragyo
gása áltathat a’ halálnak sürü sötétségén és árnyékán is* —  
Egy szóval a’ Világból ki is a’ vallás aMeghivebb vezér.

Titeket is, K. H ., ez a’ ti lelhetek vezére, a’ val
lás, —  melly nektek még születésetekkorajánlá magát, —  
kisérjen be ezekbe az ádventi szent napokba, és ez is ma
radjon veletek ez egész egyházi Uj esztendőben, sőt ma
radjon veletek egész hátra-való életetekben. Ha sokszor 
titokba boruknak látszik is ez tinéktek , ha mély igazságait 
mindenkor nem értitek is: mind azáltal reá nézzetek, fe
léje forduljatok és örvendezzetek világossságának, —  mint 
a’ csöcsemő repdes az estvéli nyájos gyertya világnak. Er
re figyelmezzetek mint e’ világ sötétségében fényeskedő 
lámpásra (mint Péter Apostol mondja); ezt kérdezzétek két
séges dolgaitokban. Házatoknál, házatokon kívül, tieitek 
és idegenek között, utón útfélen, minden jártatokban köl- 
tetekben lebegjen körűi benneteket ez a’ vallásnak szelíd 
képe, a’ Jézusé, kit nem láttatok és még is szerettek; az é az 
Eklézsiáé, mellybe béirva vagytok $ azé a’ lelki Atyáé, ki 
a szent vizet fejetekre öntötte, a* vallás balzsamát szivei
tekbe csöpögtette, előttetek jó példával fényeskedett, sza
vát mint az Urnák trombitája felemelte és kezeivel is intett, 
szemeivel is dorgált* Ez lebegjen körül titeket különösen 
a’ roszra kisértés óráján, és tartoztasson bűnbe esésektől. 
Tartsátok magatokat szorosan ama’ mennyei Jéruzsálem- 
hez, melly mindnyájunk Anyjának neveztetik, az Anya- 
szentegyházhoz: kinek emlőjével eddig is tápláltattatok* 
„Nem lésszen annak az Isten Atyja a' Mennyekben, kinek 
,,a’ szentegyház nem anyja itt e’ földen.^ Ezzel esmérked- 
jetek meg tehát korán, ezzel esmérkedtessétek meg gyer
mekeiteket* Ezt a’ jó  barátot édesgessétek házaitokhoz, 
és el ne idegenitsétek, meg ne szomoritsátok. A’ végett 
pedig, hogy ez a’ ti életetek vezére közöttetek maradhas
son , és szép fényével folyvást világosíthasson, ne sajnál-
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játok áldozatul vinni semmiféle vagyontokat. A ' Jézusért 
(Pál Apostol mondása szerint) mindenteket szemétnek állí
tsátok , és a’ vallás ügyében érdemeket szerezni, legyen 
legszebb dicsekedéstek. Bizony nagyobb csapást reátok Isten 
nem hozhatna, mintha előletek azt a' vezért elvenné, a’ Hit' 
fáklyáit kioltaná, és oltáráról ama' hét gyertyatartókat, 
mellyeket Szent János (Jel, 1 . 2.) látott, eltaszittaná. El
lenben mig e’ Vezér közöttetek fog lakozni, ez életben is 
megelégedten járhattok és ártatlanul. Mikor pedig eljövend 
az az idő , hogy ama' mennyei Jéruzsálembe — nem ugyan 
halálra mint a' Jézus, hanem végetlen örömre, —  elbé- 
menni készülődtök: akkor is a1 halál sötét éjszakáján ez 
fog előttetek fényleni mint vezércsillag, melly után ered
ve , bejuttok oda, hol a’ ti Ádventi Énekeitek helyett tö
kéletesebb örömmel fogjátok mondani a'Szentekkel: „H o- 
zsiánna!“  Ámen.

*

ADVENT’ II. VASÁRNAPJÁN.
J _» * , 9 •

Mint vihetjük végbe > hogy ne legyünk félelmesek*

1. Ján. 4 , 18.
I v '  .

A _ |

Ha tenálad, Uram, kegyelemben vagyok,
Bátorság lakik szivemben:

+  ___

Ki árthat énnekem!
Rémítsen bár veszedelem, segítségeddel lészsz velem.

• ' • * f   ̂ %* • §

Vidámon futom földi pályámat:
Óhajtva várom égi hazámat,
A ’ hol minden jónak,
Mellyet az ember itten tesz, maradandó jutalma leszsz,

• i

Erősítsd kegyelmeddel lelkemet,
Őrizd meg minden bűntől szivemet
Mert ha szivem tiszta,

/  9

Úgy nem kell semmitől félnem,
Lehet bíznom ‘s jót remélnem, Ámen. ».

. K. A. Az Istennek megböcsiilhetetlen ajándékai közé 
számlálandó, midőn az ember félelem nélkül élhet, bátorszivü

✓  •
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is és rettenthetetlen. Az Istenfélőknek áldásképpen sgértelik 
e z , a’ szent írásban , mint mondja Ezékiel 34 , 28 ,,Fognak 
lakozni e' földen félelem nélkülu. Valamint ellenben a' fé
lelmes szív úgy rajzoltatik mint Istennek büntetése* ,,lm é! 
én hozok tereád félémét minden te körnjülcd való he
lyekből 9“  ezt mondja az Ur Jeremiásnál, 49 , 5. És nincs 
is ez máskülönben. A1 bátorszivüség minden időben egyik 
szükséges virtusnak tartatott ez életben való boldoguláshoz; 
melyre kell is törekednünk minnyájunknak. Mert akár ezt 
a"* természet' országát, akár az emberi társaságot vegyük, 
melyben életünk lefoly: minden részről annyiféle a‘ bi 
zonytalanság, annyi a1 kellemetlen reánk-hatás,hogy a'félel
mes lelkek alig kóstolhatnak itten állandó nyugságot és bé
kességet. Majd a" levegői változások, zivatarok, meny- 
dörgések, villámlások, jég - és kő-esők , csillagokban lát
szó tünemények vagy kegyetlen időjárások ijesztenek; majd 
hallatnak pusztittó földrengések , döghalál, éhség , drága
ság és más rémittő gonosz hírek ; majd viz-áradási és tűzi 
veszélyek boritnak el; majd utón útfélen egyedül járván, 
rablókkat, hosztiálló gonosz ellenséggel és oktalan állatok
kal találkozhatunk öszve; vagy házainknál érhetik , javain
kat kárvallás, személyünket és a’ mi szerelmesinket nem - 
vélt sérelmek, nyavalyák, szégyenség és más gyászos tör
ténetek : mind a’ mellyek alatt hogy el ne csüggedjünk , 
mindeneknek előtte is bátorszivűségre van szükségünk. 
Azonkívül az éjszakának komor sötétsége, melly minden 
napon reánk borul; a’ sátán munkái, a’ mennyiben azo
kat az Isten megengedi; átaljában pedig a% láthatatlan vi
lág és a' telkeknek titkos országa, melly bennünket minden 
nyomon körül lebeg, és a' melyből való borzasztó megjele
nésekről olly sok ijesztőt tudnak beszélni füleinkbe a’ téli 
hoszszu estvéken, mingyárt kis korunkban; és végre a’ 
keserű halál, melly óránként rninnyájunk után leselkedik: 
ismét a* bátorszí vüséget teszik bennünk szükségessé De ez 
a ’ virtus bármelly szükséges is ez életre nemcsak a’ vitézi 
renden lévőknek , hanem átaljában minden sorsú emberek
nek; mindazáltal csak nagyon kevesekben találtatik fel 
valóban. Mert ha vágynak is hellyel-közzelemberek, kik 
nem könnyen rettennek meg vaíamitól, kik a’ hirtelen 
veszélyekben sem zavarodnak m eg, sőt hamarsággal ma
gokat feltalálván akármi gonoszszal szembe szállnak: de 
sokkal többre megy azoknak száma , kik csak akkor bát-
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rak, mikor nincs mitől megrettenniök, kik a’ váratlan 
esetekben el-akadnak, magokon nem tudván segitteni; ős 
a’ kik szájjal bátrak, de ha cselekedetre kel a’ dolog, fél
re állnak. Azért mondám, hogy bátorsziv megböcsülhe- 
tetlen isteni ajándék az emberben. És szerencsénkre ez 
ollyan virtus, mellyre nemcsak a’ keményebb szívű fér
fiak, hanem a’ gyöngébb szivö gyermekek és aszszony - 
személyek is szert tehetnek; sőt szert tenni reá önmagok’ 
jóllétéért tartoznak is. ’S ugyan erre szolgáló útmutatást 
szándékozom én tinéktek nyújtanie’ szent órában, elmél
kedendő lévén arról, miképpen vihetjük végbe, hogy ne 
legyünk félelmesek.

Text. Luk. 2 ! ,  25. —  „Lesznek jelek a’ Napban, 
holdban , ’s t “

‘  *  ' * I »

A’ meghallott szent Igékben Urunk Jézus, Jéruzsá- 
lem’ pusztulásának elközelittését rajzolja élőnkbe, olly 
eleven színekkel, hogy majdnem az ítélet’ napjáról lehet
ne magyarázni. A zt mondja többek között, hogy akkor 
az emberek ájulásokba esnek a’ nagy félelem miatt. Meg
érni országnak elpusztulását, és ezen jövendölésnek béte- 
Jését önmagunkon megpróbálni, józan észszel nem kíván
hatja közülünk senki. Örömest hitelt adunk az Ur szavá
nak, hogy akkor olly félelem foglalná el a’ lakosok’ szi
veit, miilyent még azelőtt soha nem éreztek; —  ámbár 
feltehetjük , hogy fognának találkozni olly bátorszivü pol
gárok is, kik az ily szörnyű nap eljöttén sem ájulnának 
el félelmökben. És valóban arra is kell törekedni min- 
den keresztyén embernek, hogy, — ha valamelly orszá
gos vagy kissebb veszedelem következnék el mireánk is, 
-— azzal bá’ran szálhasson szembe és ne féljen. Azonban 
mivel az efféle gyászos napok fölötte ritkák, ([mentsen is 
meg tölök a’ jó Isten! és mivel életünkben azon kivid is 
számtalan esetek adhatnak okot félelemre; a’ félelem pe
dig minden indulataink között a’ legellenállhatatlanabb, 
és hatalmasabb , mely ([mint a’ halálnak jégkeze) egyszer
re elfogja erőnket, eszünket, következésképpen földi 
boldogságunkat megzavarja; hogy tehát minden időben 
bátrak lehessünk, tanuljuk mega’ mái evangéliom fölött, 
miképpen vihetjük végbe, hogy ne legyünk félelmesek. Ha 
a’ természettel és a’ polgári világ járásával megesmérke- 
dünk, hivatalunkhoz derekasan értünk, lélekisméretünk
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tiszta, és ha szivünk vallásos: akkor alkalmasint bátor
ságban tölthetjük el életünk1 minden napjait.

I. Mi emberek, — valamint minden egyéb teremtett 
állatok égen földen, —  a’ természet’ országához tartozunk; 
ebben élünk, vagyunk, mozgunk; ettől vétetünk körül, 
és ennek béfolyásának vagyunk kitétetve születésünktől 
fogva halálunkig. Ezzel kell tehát mindeneknek előtte meg- 
ismérkednünk , —  a’ mennyire ennek titkait emberi véges 
elme kitanulhatja: hogy aztán, ha ebben szokatlan tüne
ményeket látunk, azok minket félelemmel és ijedőssel bé 
ne töltsenek. A’ tudatlan és babonás ember nem tud bá
tor lenni. OHyan ő ,  mint a5 kisértet-leső. Mennél tudat
lanabb pedig valaki, a1 természeti jelenések’ megmagya
rázásában, annál inkább megijed azoktól, — hajlandó lé
vén az efféléket tüstént ördögi munkáknak tulajdonittani, 
vagy közelgető veszélyeknek eló-póstái gyanánt tekinte
ni : a’ mi által aztán önmagának csak hiábavaló nyugtalan
ságot szerez. Tudni kell annakokáért, hogy napban, hold
ban, csillagokban, levégben, változások és jelek eleitől 
fogva voltak , és vágynak mái napon is; de azok ingyen 
sem az emberek’ ijesztésére valók, hanem természeti 
okokból származnak, és töbnyire minden gonosz követ
kezések nélkül viszont el is múlnak. Tudni kell, hogy a’ 
mi Istenünk’ országában mindenek jó renddel folynak, és 
az Isten’ vezérlése alatt, égi tünemények sem árthatnak. 
Hogy pedig Isten’ vezérlése alatt állanak ők is: a’ felől 
tökéletesen m eg-győz bennünket a’ mi szentséges Vallá
sunk* Mert elmúltak a’ pogányságnak tévelygései, mel- 
lyek szerint azt hitték hajdan az emberek, hogy nappal 
az Isten, éjjel az Ördög tartja az uralkodást; és igy az 
éjszakának csöndes órái csak rémittőkké lettek az embe
rek’ fiainak. A’ mi felvilágosodott időnkben immár tud
juk teljes bizonyossággal, hogy az Isten, magán kivűl , 
senkinek uralkodást, égen földen vagy levegőben nem en
ged, —  a’ Sátánnak éppen nem: és e’ miatt félelem nél
kül lehetünk éjjel nappal. Azt mondja az Urnák Lelke 
Jeremiásnál, 1 0 , 2. „A z égi jelektől ne féljetek, mert 
,,a’ pogányok félnek azoktól!“  Végre tudni kell, hogy 
az oly tünemények, mellyeket megmagyarázni nem tu
dunk, még szintén javunkra is szolgálhatnak, és jótékony 
béfolyással lehetnek vagy a’ föld termékenységére, vagy 
a’ mi testünk’ egészségére, vagy egész nemzetek sorsá-

ÁDVENT’ II. VASÁRNAPJÁN.

*

$

/



t #

1 Ad v e n t ’ i i . v a s á r n a p j á n . 1 3
%

nak elhatározására. Ez utolsóra figyelmezteti Urunk Jé* 
zus is az ő tanitványit, midőn azt mondja, hogy — 
majdha a’ Jeruzsálem’ pusztulásának és zsidó ország’ 
végromlásának gyászos órája eljovend, —  akkor nézze
nek fel, és vidámon emeljék fel fejeiket; mivel éppen 
azáltal fogna elkövetkezni az ő megszabadulásuk. Mert 
akkor lészen aztán békességek az ő legmérgesebb üldö* 
zőiktől és ellenségeiktől a' Zsidóktól; kiket az a’ gyászos 
eset tehetetlenekké fogna tenni; és igy a’ zsidó nemzet
nek mostoha sorsa, jótéteményül szolgálna a’ keresztyé
nek’ kisded seregének. —  A ’ ki mind ezek eránt elmé
jét felvilágosította, és magának elegendő tanulságot szer
zett: az már a’ bátorszivüséghez megkivántató egyik 
eszközt beszerezte, és az egész földen történhető jelek 
miatt nemhogy megfélcmlenék, hanem inkább gyönyör
ködve fogja szemlélni azokat.

II. ’S ugyan illyen esmeretségre kell szert tennünk 
a’ világ’ járására és az emberek köztt divatozó minden
féle szokásokra nézve is. Ha nem tudunk egyébről szól- 
lani, mint arról, a’ mi házainknál és helységünkben tör
ténik: ha szülő földünk’ keskeny határin túl nem vol
tunk odább sehová; ha más nemzeteket, más nyelvű, 
öltözetű, szokásu népeket/ más állatokat nem láttunk 
mint a’ magunkéit: akkor, megint nem csuda, ha min
den uj tárgynak szemlélésére, vagy idegen emberekkel 
való öszve-találkozásunkra megdöbbenünk. A’ ki tehát 
óhajtja végbe vinni, hogy félelmes ne legyen; megkell 
esmérkednie a'világnak mennél töbféle szokásaival, kész- 
akartva elkeli mennie más emberek közé, felkeresnie 
más helységeket és a’ nagy városokat: hogy ekképpen 
szemei felnyíljanak, és szive azáltal is bátorodjék. A’ tu
dósok , a’ katonák, a’ kézmivesek miért hogy rendsze
rint bátrabbak mint a’ közrendü emberek? Bizony nem 
egyébb ókból, mint hogy ők sokat láttak, sok helyeken 
megfordultak, nekik sok emberekkel volt dolguk, a’ 
világ járását kitanulták, és elóttök nem újság nem hal
latlan dolog semmi.

IIL Még egy megkivántatás a’ bátorszivüséghez az, 
hogy hivatalunkhoz értsünk derekasan, —  tudniillik 
minden ember ahoz, a’ mibe Isten állította. Mert ha 
abban tökéletesek vagyunk, a’  mi tisztünkben áll is 
mesterségünk, már akkor számot tarthatunk az egész

■ i n  .  . • '  t '  ' '

J



;

„ír

11 Ad v e n t ’ í i . v a s á r n a p j á n .

Világ1 bocsülésére és békévelhagyására. Légy, a’ níi 
vagy, abban derék: a’ többi mind csak függelék. De 
a1 ki tisztéhez nem ért, vagy azt jelessen nem folytat
ja , annak oly gyönge oldala van, mellyet minduntalan 
féltenie kell5 és az ollyan ember akár mindig készen 
tartsa magát vagy megpirulásra, vagy elmellőztetésre és 
hátra - maradásra. Csak a1 hivatalában sörény emberé 
az az elsőség is , hogy gyarapul, adósságokba nem keve
redik, és vagyon mindenkoron valami kis pénzecskéje 
készen. Pedig azt tartjuk közmondásban, hogy a'kinek 
pénze van, annak két szive van, az az: bátor.

IV. Mind ezeknél hatalmasabb szer pedig a1 felel- 
mességnek elűzésére a1 csöndes jó lélekismérct; midőn 
ez a1 mi belső biránk semmi titkos vagy gonosz bűnt sze
műnkre nem hány; úgyhogy békességben vagyunk ön
magunkkal. Mert vágynak ezégéres bűnökben léledző 
emberek, vagy (mint Pál Apostol magát kifejezi 1 . Tim. 
4 , 2 . )  ollyanok, kiknek lélekisméretök megbélyegezte
tett. ’S ezeknek tökéletes bátorságuk nem lehet, habár 
úgy látszik is külsőképpen. Rólok mondja az írás Jób 
könyvében, 18 , 1 1 : „hogy az istenteleneket mindenfe- 
,,Iől háborgatja a1 félelem.u Majd belsőképpen éreznek 
keserű szemre-hányást és rettenetes furdalódásokat, 
melynél fogva aztán valami igazi vidámsághoz és állan
dó jó  kedvűséghez nem juthatnak. Majd az Istehnefc 
büntetésétől félnek, és az ő boszuálló fegyverét rettegé
sek között látják lebegni fejük fölött. Majd a1 gyalá
zattól , szégyen - vallástól és titkos bűneiknek napfényre 
jöhetésétől kell tartaniok. Majd pedig megbántott fele
barátoknak visszafizetését várhatják magokra minden 
órán, — kivel tudniillik nem tudtak élni békességben, és 
a1 kit halálos ellenségükké tették. De mindezéktől fel 
van mentve az olly ember, ki lelkét gonosz bűnökkel 
nem terhelte, Istenét vakmerőén meg nem bántotta, fe
lebarátját ellenségévé nem tette, és minden dolgaiban 
azt választotta fő czéljának, a1 mit maga felől mond Pál 
Apostol Csel. 2 i ,  16: , ,ebben gyakorlom magamat, hogy 
„mind Isten, mind emberek előtt sérelem nélkül való 
„lelkiisméretem legyén mindenkoron.^ ügy vagyon 
Atyámfiái! A1 kegyes embernek nincsen mitől tartania. 
„Kicsoda háborgathat titeket, ha a1 jónak követői vagy
t o k  ?“  Az igaz tettek, és a1 jámborúl folytatott elet

/
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ollyatén drága csöppek, mellyek bátorságot öntenek a’ 
Segbágyadtabb szivekbe is. Az igaz embernek ám kelles
sék járnia idegen földen, vagy rettentő sötét éjszakák
ban; ám érjen maga körút országos lázzadásokat, és vé- 
rengező belső háborúkat: mindenkor bátorságot nyújt 
nekie az ő ártatlanságának belső érezése.

A ’ jó  lelkiesméretü és fedhetetlen életű
Félelem nélkül járhat.
llus gyámoltalanságában ’s akármi súlyos bajában
Oltalmat tőled várhat.

\

Add hát én is oilyan legyek, Uram! ’s kedvedre szert tegyek.

V, De még egy van hátra a’ végett, hogy bátorság
ban élhessünk mindenkoron és szivünkből minden faggató 
félelmet kirekesszünk: a’ Vallásos s z í v , az Istenben ve
tetterős hit és bizodalom. Azt mondja Szent János az 
Isten’ szerctésének ajánlására: „félelem nincsen a’ szere
peiben , és a’ tökéletes Isten szerelés kirekeszti a’ félel- 
met.“  1 Ján. 4. E ’ nélkül az istenes indulat nélkül tel
jes bátorságunk soha nem lehet; és senki sem rettenik 
meg olly hamar, mint a’ hitetlen ember. Mikor Pál 
Apostol az Efezusi uj Keresztyénekhez írván, azoknak 
valahai siralmas sorsokat akarja eszökre adni: nem tud 
nagyobbat mondani, mint azt, hogy ők akkor Isten nél
kül voltak. „T i ,  (u^y mond ő , )  abban az időben Isten 
és Krisztus nélkül valátok e’ világon, és nem vala re- 
ménységtek.“  Isten nélkül lenni e’ világon, melly ször
nyű gondolat! Hogyan élhetne az oilyan ember szüntelen 
való félelem és aggódás nélkül! ő ,  a’ ki nemcsak valósá
gos, hanem képzeltt bajokkal is küszködik; —  ő , ki 
nemcsak a’ jelen valónak él, hanem sejditti a’ jövendő
ket is, de a’ mellyeket előtte sűrű homály födez; ő , ki 
egyrészint ragaszkodnék az éleihez, de más részint halá
los veszélyek környékezik mindenfelől; — ő , ki leg
buzgóbb igyekezeteihez is egy föllebb való láthatatlan 
erőnek segítsége nélkül szűkölködik, vagy az által leg
nemesebb szándékait is semmivé tétetni látja: —  ez az 
emberi állat (mondom) hogyan élhetne csak egy szem- 
pillantásig is bátorságban, Istenben vetett hit nélkül! El
lenben ha ez a’ Szent Hit éleszti szivünket, mi híjával 
lehetünk, vagy mitől félünk i  „Ha súlyos szenvedések ér-
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„dekelnok is, habár elfogyatkozik lelkem testem: akkor 
„ is , óh Isten! te vagy az én szivemnek kősziklája, és 
„ez én Örökségem; azért meg nem rettenem soha Az ó 
„Szent oltalma béfődez, jobb keze tart és védelmez, ta* 
„nácsa igazgat engem.“

I

# I ' , ,

Van Istenem, van mindenem,
Mit kívánhatnék jobbat.

Ó énnekem elégségem,
Engem megbátorithat.

Kivel Isten, van ott minden:
i

Azért ha őt tisztelem,
Nem bánt semmi félelem.

' \ • . * • j - “ i j . • V '* \ . .  . •
-  y t . J  ' , • v f , > * V 4 - #

Ha szinte halálnak járnék.
Ő szomorú völgyében:

De én még akkor sem félnék, 
v Ez utolsó Ínségben.

Mert velem van mindenkoron.
**$ veszszeje vigasztal nagyon.

t %

Ezekhez tartsátok magatokat ti is K. H. ha napjaito
kat félelem nélkül óhajtjátok eltölteni. Igyekezzetek szert 
tenni mennél több hasznos tanulságokra; elméiteket mind 
inkább felvilágosittani a’ titeket környülvevő tárgyak fe
lől. A’ mellé ragasszatok jámbor istenes életet.,,Józanok 
„légyetek és vigyázzatok , hogy sziveitek megne terheltes- 
„senek étellel, itallal.4* Végre bízzatok Istenben, tőle vár
ván mind azok ellen oltalmat, a’ mellyektől t i, emberi 
gyarló erőtökkel magatokat megoltalmazni nem tudjátok. 
Ugyan ezen utón módon szoktassátok bátorságra a’ ti 
gyermekeiteteket, — korán mig még sziveiket a’ félel- 
messég el nem foglalta egészen. Kemény büntetés alatt 
megtiltsátok nekik az egymás ijesztegetését; és ti magatok 
is magzataitokat soha semmivel ne ijeszszétek. Gyako
roljátok őket, hogy ne féljenek sem egyedül- valóságtól, 
sem éjszakai sötétségtől, sem villogástól, sem levegői 
más tüneményektől, vagy halottaktól, és hogy bátran 
álhassanak szembe, reájok jöhető akármi véletlen esetek
kel. Adjátok értésőkre, hogy az emberek közül legin
kább csak azoktól (éljenek, kik szép szin alatt bün-tevésre 
akarják őket elcsábittani;  mert ez a’ legnagyobb szcícn-

%
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tsétlenség, melly gyermekeket érhet. Különössel) a’ 
telkeknek országa f«lól oktassátok őket, hogy úttól éppen 
nem kell félni. Mert ha kegyesen élünk, akkora' rósz 
lelkek nékünk nem árthatnak; a' jók pedig mindenütt 
velünk vágynak, minket őriznek és takargatnak: a' 
min tehát inkább örülnünk kell. Hogy így akár egye
dül vágynak, magokat elhagyattaknak ne véljék; ha
nem erősen hidjék, hogy velők mindenkor a' jó  angya
lok : akár idegen embertársaikkal találkozzanak is ösz- 
v e , bátrak legyenek és ne féljenek. Tegyétek le min** 
nyáján a’ félelmességnek fagyait, és vegyétek fel a’ bá
tor szivüségnek paizsát. Csak egytől feljelek, mig e’ 
földen éltek , hogy az Istent bűnökkel meg ne bántsá
tok, ’ s kedvéből ki ne essetek. Mind ezekkel pedig 
készítsétek sziveiteket, nem félni elva'aha a’ rettenté- 
sek’ királyjától, a' haláltól is; hogy azon, mint legu- 
tólsó ellenségen diadalmat vevén, eljussatok ama boldo
gabb hazába, a' hol tökélletes bátorságban lakozhatunk 
és minden félelem ki tessz zárva, Ámen.

Advent’ iií. vasárnapján,
Az ollyan Keresztyénről, ki nem nádszál, hanem koszát\

i , . . . i * '  , ■ • i •

•A I ,  * i f \. '  r  w r »  ̂ *5- - •

(Templombeli fő-ének: „L égy hü te szenvedésedben ’s a’ t.}
• • *

Akár mit kell é’ Világon szenvednem ,
Uram, erősíts; ne hagyj elcsüggednem;

, Végzésednek, tetszésednek
Taníts mindenkor kész szívvel engednem*

• • n

Segélj, hogy végre diadalmat vegyek *
’ S tenéked tetsző áldozatot tegyek ;
’S mind szivemmel* mind éltemmel 
Erántod holtig háladatos legyek, Ámen*

K. A.! A z a’ szép ének* mellyet imént közakarat
tal elzengedeztetek, egyjcl^s diktomon fundáltatik; mel- 
lyet Jel. 2 , ÍO. találunk megiratva t „légy hü mind ka
jláiig és néked adom az életnek koronáját.** Rövid szók,

2
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do egy egész mennyországot foglalnak magokban. Szé
pek önmagokban is, de százszor szebbek lesznek, ha őket 
abba a’ mezőbe viszsza viszszük, mellyben megtermettek.

Ez a’ titkokkal teljes szent Könyv, a’ Jelenések 
Könyve, a’ legfelségesebb szent Könyv minden Uj-Testa- 
mentomi Írások közölt. Az ez, az Uj-Testámentomban, 
a’ mi Dániel Prófécziája az Óban. Csak azt sajnálhatni, 
hogy olly titkolódó nyelven vagyon írva, és hogy olly 
nehéz megérteni. Az akkor időbeli Keresztyének (hihe
tő ,) könnyebben értették azt mint mi. De ennyi idők 
lefolyta után mi csuda, hogy előttünk ez olly homályos; 
és hogy magának ez egy szent Könyvnek értéséhez az 
egész Ó- és Új-Testámentomnak értése megkivántatik; 
és pedig ugyancsak tudományos, eredeti zsidó görög nyel
veken való, tökéletes értése? — Nem egyebet foglal pe
dig magában a’ Jelenésekről Írott egész Könyv mint Ju- 
deáról, és a’ Jézus’ Vallásának utóbbi sorsáról szálló jö 
vendöléseket; a’ szerint, a’ mint ezt Urunk Jézus maga, 
Jánosnak, mint legmeghiítcbb kebeles barátjának magá
nos óráikban kibeszélte. A’ könyv még Jeruzsálem ve
szedelme előtt irattaton; és igy már most, a’ Jelenések 
Könyvében előforduló jövendölések mindnyájan régen 
bevagynak teljesedve;‘s mái időkre vagy még utóbbiak
ra szólló jövendöléseket abban csak a’ tudatlan és hozzá 
nem-értő ember keres. És éppen azért, mivel a’ jöven
dölések benne a’ Jézus Vallásának szerencsés terjedésé
ről Judean kívül, és magáról Judeáról (mellyben feküdt 
Jeruzsálem ia) szóljanak: nem volt volna Szent János
nak tanácsos, azt az ő látásos Könyvét Júdeába küldeni 
a’ Zsidók közé. Ellenben voltak már akkor Zsidó or
szágon kívül is több kisded keresztyén gyülekezetek. 
Volt nevezetessen Ázsiának innenső szélén hét ujdonan 
nj gyülekezet. Ezeknek küldötte meg tehát Szent János 
az ő jövendöléseit; —  ezeknek is pedig félve és titko
lódó írással, hogy ezt a’ Jézus Hívein ki vili más hitiiek 
ne is értsék. Ezek tartogatták magoknál rejtve a’ szent 
Könyvet és úgy maradt meg.

Számkivettetve vala Szent János egy tengeri vadon 
szigetre, hol az élőktől elzáratva, egyébként is magas 
vénséget ért és halálhoz közel lévő ember: mivel tölt
hette volna szebben magános órájit, mint azzal, hogy 
tőle elmaradott kedves mennyei barátjának léiben ha-
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gyott nagy munkájáról és ennek utóbbi folyamatjáról 
való látásait egy könyvben öszveirogatta? — Könyvé* 
nek elején tehát mingyárt azt Írja meg, a' mit ama' 
hét Gyülekezetek eránt látott; a’ mit nekiek ő általa a’ 
megdicsőült Jézus menyből alá ízen. „A" Szmirna Vá
mosi Eklézsia" Angyalának (az az: Lelki-Tanítójának) 
„írd meg. Ezt mondja az, a" ki megholt és már él, a’ 
„Jézus: tudom a" te cselekedeteidet és nyomorúságai
d a t ;  azt is tudom, hogy az én igémért szenvedsz. De 
,,csak légy hű mind halaiig, és néked adom az életnek 
„koronáját.*4 Szmirna, zsidó szó ; megmagyarázva an
nyit tesz, mint epe, keserűség. No! ennek a" keserű
séggel teljes szivü Szmirnának ird meg te, János: 
„Légy hű mind halálig!“  —  és kösd le neki írásban az 
örök élet" koronáját.

A" mái evangeliom is egy olly szent Emberről ta- 
nitt, a’ ki tudott Istenéhez hiv lenni mind halálig. 
Azért én is. ma elmélkedendő leszek a" halálig hű ke
resztyénről.

Text. Matli. X I ,  2— 10. (Keresztelő János köve
teket küld a’ Jésushoz). -

Az felolvasott Evangeliom, K. K ., egy olly jeles 
Isten" Embere felöl tanitt, ki szent Lélekkel teljes lé
vén, már anyja" méhében röpdesett; és azon szent írás
beli hét emberek közül való, kiknek születése angyal 
által jelentetett bé előre. Atyja vén ember és három 
esztendeig néma volt: fija ellenben nemhogy néma nem 
volt, sőt sokak" szájait ő nyitotta meg. Belőle nevel
kedett az a" ritka férjfiú, ki Malakiásnál az Ur Angya
lának neveztetik; kihez maga az tJr Jézus is elment ke- 
resztelkedni, kg a" Világ* megváltóját ujjaival mutatta, 
testi szemeivel látta; "s füleivel hallotta menyből ama"

I * Jp1 \ 3 * 3* ■

dicsőséges szózatot: „Ez az én szerelmes fijam , kiben 
„nekem kedvem tölt!“  —  és volt a’ jövő Messiásra 

.nézve az, a’ mi a’ hajnalcsillag a" csirkázó fényes Napra 
nézve. E" nevezetes férfiúnak emlékezetére két ádventi 
vasárnap van szentelve.

Az Evangeliomban, halála előtt kevéssel történt dol
gai emlegettetnek. Voltak a" nagy-lúíségünek, hozzá 
illő és hasonlóképpen holtig hiv tanitványi; kik őt a" 
tömlöczben sem hagyták látattlanul. Ezekhez egykor 
a" tömlöcz" rostéljain által imigy beszélt: „hallom, hal-

2 *
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„ lo m , hogy már megjelent az a* Meszsziás, kit régen 
„várnak; kit én előre hirdettem is ; csakhogy még nem 
„mutatja magát teljes lényben. Mikor leszsz ez, mikor 
„sem ; érem e1 én, vagy előbb kivégeztetem : azt nem 
„tudom. Hanem ti menjetek el hozzá, és kérdezzétek 
„meg ó magától: ugyancsak te vagy e’ az a’ ki eljöven
d ő ,  vagy mást várjunk ?“  Elmentek a’ tanítványok. 
Oda érvén éppen nagy sokaságtol körülvéve találták az 
Idvezitőt, ki az ő tudakozásaikra nekik ezt feleltet 
„viszsza-menvén ne szóljatok mást egyebet, hanem csak 
„beszéljétek meg, a’ miket itt most láttok; hogy t. i. 

a** sánták járnak, a' vakok látnak, a' bélpoklosok tisz
tulnak, a1 halottak feliámasztatnak, és az Evangcliom 

„még a" szegény népnek is prédikáltatik*u Melly ize* 
nettel viszsza is mentek Keresztelő János’ tanit\ányi. 
Urunk Jézus p d ig , tudván már ekkor Keresztelő Já
nosnak gyászos halálát, mint elvégezett bizon) os dolgot: 
ekkor mingyárt szép halotti prédikátziót tartott ő fölötte# 
Megdicsérte őtet a’ nép hallatára nyilván, állhatatossága, 
nagy tűrése és kegyes élete felöl; — legkivált pedig 
hűségéről. Azt monda a’ többek között, hogy János 
nem ingadozó nádszal, nem állhatatlan ember; sőt min
den az e ott élt Prófétáknál nagyobnak nevezte őtet,

Bizonnyára, K. K ., dicső dolog, olly szent szájtól 
dicsértetni, mint az Úr Jézusé. Bátran bízvást elindul
hatok tehát én is az illyen kalauz után, szándékozván 
épületünkre keresztelő János fölött halotti prédikátziót 
tartani; őt legkivált hűségéről és állhatatosságáról emle
getvén. Elmélkedjünk azért keresztelő János’ személyé* 
ben íi% olly keresztyén emberről ki nem nádszál hanem 
kószál; vagyis a” halálig hűséges Keresztyénről. Tudni
illik: a* ki halálig nem hiv, az igazán nem is volt hiv. 
Mindent a’ vége koronáz meg. „Az igaz barát minden 
„időben szeret,u úgymond Bölcs Salamon. Péld. 17. 17* 
Ha voltak jóakaróink, de (vétségünkön kivid) azok len* 
ni megszűntek : azok igaz jóakaróink soha sem voltak# 
Ha volt hűséges cselédünk, barátunk, vagy házastár
sunk , de utóbb hűségtelenné lett: az egyik sem volt hoz
zánk igazán hiv soha is. A ’ valóságos hűség (mondám) 
mindenben koporsó zártáig tart. Addig kell annak tar
tani a’ keresztyéni jóságban is. A z egész keresztyénség 
pedig, három lábon áll (úgy szólván), mellek a’ H it,
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Szereted és Reménység. ’S im’ e' háromban beli kimu
tatni magát a" keresztyéni hűségnek is.

I. Kószál, az az holtig hiv és állhatatos a' keresz
tyén ember előszer is Hitében. A’ Hit, Pál Apostol 
magyarázatja szerint Zsid. II. I. ^valósága azoknak, 
„mellyeket reményiünk, és megmutatója azon dolgok
énak , mellyeket nem látunk.** Átaljában véve egyegy 
embernek hite azon igazságok summájában áll, mellye
ket valóknak lenni megesmér; és e’ szerint a’ hit annyi
féle lehet minden embernél, a** hányféle az igazság, mel- 
lyet hisz vagy tagad, valónak vagy ámításnak tart. Kü
lönösen pedig értsük most az embernek hite alatt azo
kat a’ vallásos nu^ggyőződéseket, mellyeket kiki táplál 
az Istenről, az ő emberi kötelességeiről és elrendelteté- 
séről. *S ez a’ hit olly fontos megkivántatás minden em
berben, hogy ahoz képest áll vagy enyészik lelkének 
nyugodalma ’s boldogsága, a1 mint a’ hit vagyon benne 
vagy nincsen. Nekünk embereknek az Isten ezt az egyet
len egy erős horgonyt adta , mclly az örökkévalóság' meg
mérhetetlen mélységében fenekük, és a1 mellyhez mind 
halálig bízvást ragaszkodhatunk .• a’ hitnek erős vas hor
gonyát. Ebben voltak erősek az Istennek mind azon 
kedves emberei; kiknek példái a" Szent írásban és a’ 
mártírok’ lajstromában szemeink előtt tündökelnek ; ’s a’ 
kik között méltán legelői keresztelő Jánost tehetnénk. Ez, 
miólta az egekből alá meghallotta ama’ szózatot: „ez az 
én szerelmes íijam\a — hitt az Ur Jézusban; ’s ettől fog
va ő annak semminemű alacsony környülállásaiban meg 
nem botránkozott; sőt nyilván a’ község és tanítványai 
előtt vallást tett Jézus felől, mondván.* „im é! az Istcn- 
„nek bárányja, ki elveszi a* Világnak bűneit !u És jólle
het az ő Jézushoz való hiv ragaszkodása neki drágába 
került, úgymint a’ hatalmas Farizeusok grátziájának el
vesztésébe és erőszakos halálba: mindazáital őt Megváltó
jának végig híven vallá.

Mi is mindeneknek fölötte hitünkben legyünk halálig 
hűségesek ; — abban a’ mi hitünkben, mellyel tanulunk 
a’ Próféták és szent Apostolok Írásaiból; mellyet Atyáink 
drága árron váltottak meg, és csak sok küszködésekkel 
tudtak reánk hagyni , igen megböcsülendődrágalátos örök
ségül. E’ főkincsünkhcz (mondom) legyünk mi is leg
inkább hívek, és pedig halálig hívek ; — hasonlókká

i
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igyekezvén lenni nem a" kis szellőtől is könnyen ingat
ható nádszálhoz, hanem a‘ tenger’ közepén mozdulatlanul 
álló kőszálhoz. —  Már Mózses meghagyta az ő Híveinek: 

ne legyen közötted méreg-és üröm-termő gyökér44, az 
az, más Valláshoz szíttó és térő emhcr, 5. Mos. 29,18. 
Pál Apostol is int, hogy a’ tudománynak akármi szelé
től ne engedjük magunkat ide ’s tóvá vonattatni. Efez. 
4, 14. A’ mit egyszer igaznak megesmértünk , attól el ne 
álljunk soha. Nagyobb kést nem verhetnénk sziveinkbe 
semmivel is, mint, ha meggyőződésünk ellenére hi
fiinkhez hiiségtelenek lennénk. Tartsunk azért e’ dolog
ban szent Dáviddal, kinek ez volt egyik kedves szava- 
járása: „az igazságnak utját választottam magamnak, 
„ahoz is ragaszkodom.44 ’ Solt. 119,30.

Hogy periig a' mi hitünk ne csak tej - hit, hanem áll
hatatos bajnok-hit lehessen, minden módon törekednünk 
kell, hogy annak igazságairól teljes szivünkből meg-győ- 
ződhessünk. Örömest beszélgessünk e’ végett házaink
n á l^ ’ hoszszu téliestvéken a’ Vallásnak szent igazságairól; 
Örömest figyelmezzünk azokra itt a’ templomban. Forgas
suk azokat sziveinkben gyakorta, és magunk is gondol
kodjunk rólok, — valamint János’ tanítványai is gondol
kodtak azokról, a’ miket láttak és hallottak. Keressük 
pedig az igazságot mi is ott, hol azt János kereste, az 
az: a’ Jézusnál, ő tanítványait nem a’ Jézus’ tanítványai
hoz küldötte el; nem is a’ köznéphez, hogy annak Íté
letét a’ Jézus felól kikémlelje; nem is az írástudókhoz , 
hogy megértse, mit tartanak felőle: hanem küldte őkel 
egyenesen a’ Jézushoz. Annak szájából kívánt ő okta
tást merifteni. Ti se mulaszszátok el, K. K. egyenesen 
a’ Jézus’ szájából, az az, a’ szent Évangeliombol merit- 
teni. Vegyétek áhitatnsan kezeitekbe ottan-ottan a’ szent 
írást. Ann*k szózatjai nem úgy zengnek mint a5 földnek 
szózatjai, hanem mint szózatok a’ mennyekből. Ne mu
laszszátok el az Istennel való csöndes társalkodást, az 
imádságot gyakorolni; az Istennek napjait megilleni; mert 
ezek tápláljak mibennünk a’ hitnek tüzét; ezek sejditte- 
tik velünk; hogy reánk nemcsak a’ föld hanem a’ Menny 
is számot tart; ezek hirdetik minékünk, hogy van más 
boldogság is mint a’ Világé, más segítség is mint a’ Vilá
gé, más gond-agság is mint a’ Világé, más szem is mint 
a7 Világé, és más ítélet is mint a’ Világé,
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II. A’ Hit után a’ Szeretet az, mellyben minden jó 
keresztyén embernek kötelessége , hogy kőszál nem nád* 
szállegyen, a za z , változhatatlan és állhatatos. Ennek is 
jeles példáját hagyta minékünk önmagában keresztelő Já
nos, úgymint a’ ki még ellensége eránt is szelídséggel vi
seltetett; sőt lelkének javát eszközölni szándékozott, akar
ván azt a’ bűntől elvonni. Mert nem izeni tanítványai 
által a' Jézusnak^ hogy kéreti bizodalmasan, isteni ereje 
szerint veszesse el a’ főidről azt az ő fejedelmi ellensé
gét, Hérodest; és illy módon szabadítsa ki őt a’ tömlöcz- 
ből: nem! hanem minekutánna intése haszontalan, szere* 
tettel töri azt, kit az Isten is eltűr az élők között.

A’ szeretetben való hűségre nézve keresztelő János
nak leghelyesebben melleje illik Pál Apostol, — az Idve- 
zitőt magát nem is említvén , ki a’ szeretetnek utól-érhe- 
tetlen példája. Pál Apostolt az Ur Jézus szerelmétől el 
nem szakaszthatta sem élet sem halál, sem magasság 
sem mélység, ( 1. Kor. 8,9.) Az ő Híveit hasonlóképpen 
holtig híven szerette, őket szivébe Írott ajánló-levelének 
nevezvén , 2 . Kor. 3 .

Minekünk is a’ szeretetben szintén olly hűségeseknek 
kell lennünk, mint Vallásunkban. Ki kell pedig tetsze
ni szeretetünknek magunk eránt, mieink, felebarátink és 
minden körülünk, velünk együtt élőteremtvények eránt. 
Mint polgárok legyünk hívek a’ hazánk és nálunk tehe
tetlenebb polgártársaink eránt való szeretetben; mint 
alattvalók, fejedelmünk és Uraságunk eránt; mint bará
tok jóakaróink eránt; mint atyák és anyák a’ reánk bí
zatott kedves magzatok eránt; mint testvérek a’ velünk 
egy téjett szopott, egy házban ’s egy kenyéren són nevel
tetett véreink eránt; mint cselédek és szolgák, Uraink 
eránt; mint házastársak végre, hitveseink eránt. És ez 
az állapot az, mellyben legnagyobb szükség vagyon a’ hű
séges, állandó és soha meg nem hülő szeretetve. A ' házasi 
életben igyekezzék tehát kiki próbáját letenni jó keresz- 
tyénségének azáltal főképpen, hogy a’ szeretetben nem 
ingadozó nádszál, hanem erősen megálló kőszál; nem 
csapodár társ, hanem hűséges legyen mind halálig. Hogy 
pedig a’ szeretetben is hívek lehessünk: nézzünk szorgal
matosán a szeretetnek legtökélletesebb példájára a’’ Jézus
ra ; éljünk annak idejében a* tőle rendelt szeretet’ elede
lével; és társalkodjunk szeretettel gerjedező szivü jó cm-
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berekkel- Bizony keresztelő János Inneni a’ semmitől 
erősödött meg annyira a’ szeretetten : hanem a’ szent Lé
leknek oskolájában,

III, De a’ keresztyén ember semmiben sem mutat
hatja ki mégis az ő hűségét olly műitekben, mint utoljá
ra a’ reménységben. Ennek leginkább két helyen Van 
nagy böcse és keiete: a’ szenvedésben és halálban. Csön
des időn könnyű tartani a’ kormányt. Jó sorsban hiv lenni 
Istenünkhez nem mesterség. Hanem a’ szenvedések pró
bálják meg a' hűséget, mint tűz az aranyat; a' halál pe
dig mcgpöcsételi azt, és pöcs< t alatt adja által az örökké
valóságra. Mind a’ kétféleképpen megmutatta keresztelő 
János az ó reménységben való hűségét is: mind szenvedé
seit mind kínos halálát azzal győzvén meg.

Mi is , K. K -, a’ reménységben mutatandó állhatatos
sággal győzzük minden világi keresztviseléseinket. Akár 
betegségek, kárvallások: akár Ínség szükölködés és szo- 
rongattatás; akár a1 mieinkkel való háborkodások legye
nek azok: a’ kedvezőbbkörnyülállásoknak csöndes várása 
és reipénylése erősítsen bennünket mindenkoron. Álljunk 
erősen, mint a’ kovácsnak ülővasa a’ verés alatt. Szenved
jünk el az Istenért mindent, hogy ő is minket elszenvedjen. 
Midőn pedig annyira jutunk, hogy a’ halál kötelei kör- 
nyülvesznek: akkor, akkor emlékezzünk meg az Urnák 
ama'hiv szolgájáról, keresztelő Jánosról, és az Ur Jézus
nak őfölötte tartott szép halotti prédikátziójáról; akkor 
emlékezzünk meg magáról a' mi Jézusunkról, ki életé
ben bárány volt, szenvedésben oroszlány; emlékezzük 
meg az Urnák ama’ biztató szavairól, mellyeket a’ Szmir- 
nai Ekklezsiának alá izent, és a' mellyeket akkor majd a' 
mi bágyadt leikeinknek is alá izén : „légy hű, a’ boldog 
„örökkévalóságnak és a' megszabadulásnak édes reménysé
g éb en  mind halálig; és neked adom az életnek koronáját!'* 
„Ámen.-
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A’ magunk? ismeretére megnyitott szemek.
- i •1 ** ? * *' \ f')'. IV >. ■ ,•

Zsolt. 119} 8.

Mi hijjával vagyok, adjad tudtomra,
Kegyes atyám! hogy siessek c/.élomru.
Ha jó  utón vagyok, hát erőt adj,
Tántorodnorn/s eltévelyednem ne hagyj.

Hogyha pedig lelkem’ kárhozatjára 
Elek, vezess az idvezség útjára.
Nyújts (mert csak te nyújthatsz,) segítséget, 
Megtéréshez erőt és készséget, Ámen.

K. K. Midőn egykor Szent Dávid Király és Próféta 
a1 Zsoltár-írásban annyira elmerült, hogy szintén 170ver- 
seket irt, (melynél hószszabb Zsoltárt nem is irt soha); 
akkor a’ többek között igy is imádkozott :„Uram , nyisd 
meg az én szemeimet; (vond le rólok mintegy az őket fe
dező lepleget), hogy a’ te törvényednek csudálatos bölcses
ségét láthassam.4* Zsolt, 19,18. Melly igékben tagadhatat- 
lanúl megvallja, hogy az ő értelme az Istenéhez képest 
csak gyönge és tökclletlen , és a’ maga - megesmerésének 
szép példáját adja. Ez pedig, Atyámfiái, ritka virtus az 
emberben5 de nehéz is. Nincs embernek nehezebb lelki 
foglalatossága, miht a’ miga megesmérés. Itt van a1 böl
cselkedésnek legneheze és legmélye?. Mert az ember ön
magának egy feneketlen örvény, mellyet soha eléggé ki 
nem tanuk Nem szereti magát senki is úgy látni, mint 
van; —  mint a1 rut képű ember nem örömest néz a’ tü
körbe Úgy jár ez ügyben az ember, mint a’ szem, melly 
meglát maga körül mindent; meglátja más hátán az iszá- 
kot, más arczáján a** mocskot; de önmagát nem láthatja. 
Szintén úgy az emberi elme, egyebet mindenfélét öszve- 
tanul, de magát, —  a’ kit éppen legelőszer kellene tanul
nia, —• nem tudja. Sokan tudnak sokat, önmagokat 
nem. Egyebeket megtekintenek, önmagokat elmulaszt
ják. Mások felforgatására készek vagyunk, de a’ magun
kéra röstek. Felebarátunk’ szálkáját hamar meglátjuk, 
de a’ magunk gerendáján szemünk csak elcsuszamlik* A’
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tudás' vágyja bennünk kiterjed mindenre; földalatti, 
földfölötti dolgokra, begyre, völgyre, tengerekre, csil
lagokra, a’ föld' legszélső batárira. Jártarjuk elmén
ket a’ napnak holdnak, fogyatkozásain, csak éppen
a' magunkén nem; — az ez előtt és ezután ezer észtén-
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dokkéi történt és történendő dolgokon, az egeknek ma
gasságin , a’ pokolnak mélységén , a’ mennyország’ dicső
ségén, Istenen, Angyalon, Cherubimon, emberen, álla* 
tón, füveken, fákon: csak egyedül magunkon nem. Ho
lott mind azoknak tudása még nem tesz bölcsé; és csak 
azt mondhatni igazán bölcsnek, a1 ki önmagát megesmér- 
te. Sőt az önmagunk eránt tartozó kötelességeink között 
az önismerés a’ legfőbbik.

A1 hiv keresztyennek, az ő kötelességei teljesít lésé
ben nem azt kell tekinteni, mellyik könnyű, mellyik ne
héz: hanem mellyik fontosabb, és jó következésekkel gaz
dagabb a’ lélek javára n'ézve. A’ magunk megesmeréstől 
is el ne ijeszszen az senkit, hogy nehéz dolog: sőt annál 
inkább, mivel az fontos is, azon legyünk, hogy reá szert 
tehessünk. Kérjük mi is az Istent szent Dáviddal :„Uram! 
„nyisd meg az én szemeimet, hogy magamat megesmér-* 
„hessem.u —  ’S ugyan ezeket a’ magunk esmérésére meg
nyitott szemeket fogom én e’ jelenvaló szent órában még 
bővebben is emlegetni.

Textus: János I ,  19. (Kér. János megfelel a’ Zsidók 
tudakozó követeiknek. I

K. K. Vegyünk ma példát keresztelő Jánosról, az 
Istennek ezen nagy Szentjéről. Őt a’ papok és Leviták, 
kik a’ Jéruzsálemi tanácstól e’ kérdéssel „ te ki vagy?u 
hozzá kiküldettek , készek voltak volna Krisztusnak, fel
támadt 0  Testamentombéli Prófétának, Jeremiásnak, 
vagy annak az Illésnek elfogadni, ki az Angyalok tüzes 
szekerén elevenen ment a* menybe. De ő egyiket sem 
vállalta el Ő nem adta ki magát többnek annál, a’ mi 
volt valójában. „É n  (úgymond ő 5) nem vagyok más, 
„mint szózat a’ pusztában; a’ ki én általam kiált, az na
gyobb énnálam.44 Óh! beh szép észreadás ez énnekem 
Vallástanítónak, a’ magam megesmérésére, hogy én csak 
kiáltó szó vagyok a’ Világ’ nagy pusztájában! Vagy mit 
mondok? nekem e’ csak? De nemcsak nekem, Atyámfi- 
jai; tinéktek is, sőt minden embernek szólló észreadás 
e z , lelki szemeink megnyitására, és e* kérdésnek meg-
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fontolasara: te ki vagy? Igen helyesen emlegetjük tehát 
a’ mai Evangéliom fölült, o ’ magunk' megnyi
tott szemeket;  meggondolván, melly nagy fontosságú do
log a’ maga-megesniérés; melly nehézségekkel vagyon az 
üszvekötve, és mi módon juthatni el hozzá.

Esmerni magunkat annyit tészen, mint tudni, mel- 
lyik a’ mi uralkodó hajlandóságunk; indulatinknak men
nyire tudunk parancsolni, mennyire nem; miben áll a’ mi 
gyönge oldalunk; mennyi világosság vagyon lelkűnkben; 
mennyire terjed lelki testi erőnk, tehetségünk és értékünk.

I. Igen fontos dolog, K. K. az emberre nézve, hogy 
önmagát igy megesmérje, mert a’ maga erejét csak úgy 
használhatja kártevés nélkül; hijánosságait csak úgy orvo
solhatja helyesen; és felebarátja felöl is csak úgy tud ítélni 
szeretettel. Azért int Pál Apostol (2 Kor. 13, 5.) : „Ki* 
„sértsétek meg és próbáljátok meg magatokat. “  Hány 
embernek lett már veszedelme a’ maga nem esmerés. A’ 
kik vakmerőén kérkednek oliy virtusokkal, meilyekkel 
nem birnak *s aztán hátok mögött kinevettetnek ; a’ kik 
olly hivatalt vállalnak magokra, mellyre nem termettek , 
és aztán szégyent vallanak, vagy olly félelmesek és pu- 
lyák, hogy minden nehezebb munkától irtóznak és annak 
kárát látják ; —  a’ kik olly7 adósságokat tesznek, mel- 
lyekre nem elégségesek; és azért végromlásra jutnak; —  
a’ kik olly terhet emelnek, melly alatt megszakadnak és 
teljes életökre nyomorékokká lesznek: mind ezekkel mi 
téteti az efféléket egyébb, mint az, hogy nem bírálják 
meg eléggé önmagokat! ’ S hibáinkkal sincs különben a’ 
dolog. Csak úgy lehet az ember valóban hölcsebb és ke
gyesebb, ha tudja, mi híjával vagyon. Nyavalyáját es- 
merhi, féiig meggyógyulni. A’ ki magát nem próbálja 
meg, sem a’ jót sem a’ roszszat, a’ mi benne vagyon, 
voltaképpen nem tudhatja. Sok hiszi magát erősnek, 
egészségesnek; de csak nyúlna bé kebelébe, mingyárt 
poklosnak esinerné magát; mint hajdan Mózscssel történt 
(2 Mos. 4 , 6.). Miért nem foganatosak a’ mi sok inté
seink, dorgálásaink a’ Hívekben? Egyikért azért, mivel 
senki sem esmeri magát a’ szóban forgó bűnökben részes
nek , és senki sem veszi magára a’ dorgálást. Mindnyájan 
kiáltozunk, panaszkodunk, hogy mennyi a’ sok hamis, 
irigy, boszuálló, igazságtalan ember a’ világon: de ki
csoda az, a’ ki magát is ezen bűnösök közé tenné; "s meg-
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ismerné, hogy ő is azon bűnösek számát szaporítja? 'S 
pedig még hozzá, többnyire úgy esik a" dolog, hogy kiki 
éppen azon bűn ellen kiabál leginkább, mell}bin önmaga 
is részes. Bálám a’ szamarat verte , holott maga volt a’ 
hibás. —  Ugyanis felebarátunkat sem Ítélhetjük meg sze
retettel, hacsak magunkat nem esmerjük. Ez tesz ben
nünket kiméllőkké, irgalmasokká. Ellenben minden sze«? 
retetlenkedés, agyarkodás, kissebbittés, rágalom és gú
nyolódás az által segittetik elő, hogy önmagunkat nem 
esmérjűk. Hányszor ütünk mintegy ítélő-székben más
nak dolgai felöl; hirtelen reá-mondjuk a’ szententziát és 
személyén végre is hajtjuk; holott azt lehetne mondani 
nekünk, a’ mit Náthán Próféta mondott Dávidnak , mi
kor előtte azt a’ szép mesét a szegény ember bálán} járói 
elbeszélte: „te  vagy az/í6, A’ ki magát esineri, az, bi
zony , efféle szeretetlenséget lelkére nem vesz* Mellye- 
ken kívül Pál Apostol a1 inaga-megesmérésnek fontosságá
ról és annak ajánlása végett* azt is állítja, hogy azzal 
előre már könnyebbityük a’ mi Isten előtt leendő Ítéle
tünket valahára. „Ha magunkat megítélnénk, nem Ítél
hetnénk az Ú rtó lú g y m o n d  ő 1 Kor. 1 1 , 31*

II. A’ maga megesmérésre felnyílt szemek1 fontos 
volta tehát már előttünk kétséget nem szenvedne: hanem 
az ijeszt el még sokakat azoknak megnyerésétől, hogy 
reájok szert tenni fölötte nehéz. Mert a’ Bölcsek véle
kedése szerint hegyet lehordani, völgyet bétölteni m héz 
munka: de önmagát megesmérni még ennél is sokkal ne
hezebb. Azért ollyan nehéz pedig ez, mivel a1 magunk 
széretése áll itt ellent; melly nem engedi, hogy önma
gunkról is roszszat ítéljünk. Csak jó barátunkról rosz- 
szat gondolni, melly nehezünkre esik! Miként menteget
jük őt magunkban, előbb mintsem felőle balul ítélnénk! 
Hát önmagunkról, elgondolhatni, hogy ez még nehezeb
ben diszlik. Az ember szive egy nagy álnok jószág, 
melly mindig szebb színben mutatja magát minekünk, 
mint vagyon valósággal. A1 vétkek szerelme olly elmé-? 
sekké tesz bennünket, hogy az Isten törvényeit nem ért
jük magunkra , az Ur’ szavát félre magyarázzuk. Ez a1 
magyarázó hamis pap pedig a1 mi saját szivünk, melly 
azt az átkozott mesterséget tanítja, mint kellessék a' Te
remtőnek erántunk szólló akaratját úgy elcsavarni, hogy 
sem tetteinket ne illesse, se kívánságainkat ne büntesse.
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A1 Jelenésekről Írott könyvnek 3-dik részében a1 Laodi- 
ceabeli gyülekezet angyala azt mondja maga felöl: „én 
„gazdag vagyok!“  holott az Isten Lelke viszont azt fe
leli : „te szegény, nyomorult és vak vagy; a1 te csalárd 

szived nem engedi látni magadat a1 te mezítelen rutsá- 
„godban.“  —  Azután még azon okból is igen nehéz ön
magunk esméretére jutni, mivel gondatlanok vagyunk és 
lelkünk ereje a1 visgálódásban hamar meglankad, elfárad, 
előbb, mint a1 test akármi erős munkában. Azért Szent 
Dávid is az Istentől kért erre erőt. „Moss meg engem 
„(úgymond ő ) az én álnokságimból és tisztíts meg. Te- 
„renvs bennem tiszta szivet, óh Isten! és az erős lelket 
„ujjitsd meg én bennem.“  Zsolt. 51.

III Mennél fontosabb és nehezebb tehát a1 magunk 
esméretére megnyílt szemekre szert tenni, annál szük
ségesebb megértenünk az ezen ritka virtusra elvezérlő 
uíat-módot. A’ régiek a1 Bölcsességnek egész titkát, a1 
maga megesmérésben helyeztették. És ha ezt e1 szerint 
keressük, való, hogy mindent kimerittünk, a1 mi ehez 
a1 széles kiterjedtségü és akadályos mesterséghez megki- 
vántatik. Mi azonban még is más u'on induljunk el ezen 
Bölcsesség kövének keresésére. Itten t. i. nekünk bizo
nyos fortélyokkal kell élnünk; — mint annak a1 hadi 
Vezérnek, |ki, midőn valamelly esméretlen erős-várt akar 
kikémlelni, hátul kerül; és a1 visgálódásra olly helyet, 
időt választ, mellyel a* várbeli Őr nem is gondol. Mert 
egyenessen neki menni nem tanácsos. A’ magunk szive 
titkainak kikémlelésében tehát ezek lesznek a1 fortélyok :

1. Mondjon le az ember akkor a1 maga szeretettről 
egy ideig egészen. Mert ez a’ legvigyázófb strázsa a’ 
s z ív  titkainak ajtaja előtt, melly azoknak látására egy 
könnyen bé nem ereszt. „Nem vagyok méltó, hogy az 
>,én Jézusom sarui kötelét megoldjam,“  ugymond János. 
Állítsuk magunkat tulajdon szemeink előtt semminek, és 
legyünk alázatosok. A’ ki szép, azt csak mások hadd 
tudják felőle, maga ne is tudja, és úgy még szebb lészen. 
A’ ki gazdag és hatalmas, azt ne éreztesse mással sérel
mesen , és még több tisztelői lesznek. A’ ki tudós, az 
ne fittogassa tudósságát, ne csúfoljon egyebeket, és még 
szivessebben csudálják. A 1 ki erős, felejtse el erőssé
gét, és böcsültebb lészen, ’s könnyebben is visgálódhatik 
szive mélységében.

/ •
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2* Figyelmezz egyebekre, a’ mint mások cselekesz- 
nek , úgy cselekszel te is hasonló környülállások között. 
Az ember esméretben ez a" válrozhatatlan regula: „ha 
„másokat akarsz esmerni, tekints saját szivedbe; hatna- 
„gadat akarod megesmerni, lásd meg mit mivelnek más 
3,emberek !cí Magát másokkal öszvehasonlíttani, de részre
hajlás nélkül; —  sőt másoknak rólunk való Ítéletére fi- 
gyelmezni;—  ez is tehát sokat megvilágosit saját szivünk 
homályos rejtekeiben.

3. Vigyük bé a’ kikémlelni való szivet a’ magános
ságba, és itten beszélgessünk vele négy szernköztt mint
egy. A ’ ki ezt cselekedheti, minden irtózás nélkül; a1 
ki maga magát kérdőre vonhatja, az még szerencsés lehet 
a’ maga megesmérésben. Tudniillik semmitől sem ide
genkedik úgy az ember, mint mikor saját itélőszéke előtt 
kell nékie megjelenni, és ott megvallani, miilyen ember* 
Olly belső tisztelettel viseltetik az ember maga eránt, mi
dőn ez ő elrejtezett utitársa előtt kell megjelennie, hogy 
inkább a’ legalábbvaló dolgokat vallotta volna ki maga 
felöl mások előtt nyilvánságossan, mintsem hogy az ő sa
ját minémiiségét magánossal! tulajdon szájából hallja. És 
éppen azért kell szoknunk szivünkéi való társalkodáshoz 
is a’ magánosságbai*; ennek gondolatait kikémlelvén. 
„Ugyan mond meg énnékem (most magunk vagyunk) 
„jámbor szivem, vagyok-e én valóban becsületes; van-e 
„valóságos érdemem , vagy csak szépen mutatom mags
amat, és belöl nem vagyok különb egy roszsz embernél. 
„Vagyok-e olly jó barát, olly hazafi; mint külsőképpen 

világ előtt láttatom, vagy a' millyen talám gondola* 
„tómban magam is szeretnék lenni: Megőrülnék e’ ha 
„azok nyakukat szegnék, a’ kik miatt nem juthatok el 
„ahoz az örömhez, mellyel óhajtok? miért ne (azt fe- 
„ le li,)  hisz az az én hasznom!“  Vegyük már most meg
int kérdőre a’ szivet magán: „Ugyan valld meg, óh! én 
„szivem, nem iparkodtál e’ több ízben is már az illy ba
jszon után?“  Vagy még mást kérdek, de ezt csak sug« 
va —  „valld meg, nem volnál e’ kész akár mi uton-mó- 
„don hasznodat eszközölni, csak meg ne büntetnének 
„érette?“  „Miért ne!“  az a’ válasz. Pedig mi tartóztat
ja a’ bűntől a’ legvétkescbb gazembert is , hogy azt el nem 
követi? Éppen ez a’ félelem, és semmi sem más. tíát
így te sem volnál különb annál ? mi tagadás benne i

4 •

V



Ad v e n t ’  í v . v a s á r n a p j á n .
, ’• *. . > \ •. ’
Hlyen az a' beszélgetés, mellyet folytat a’ bennünk lévő 
ítélőszék velünk; és a’ mellyet éppen nem'1 tudunk ki* 
úllani. De azért ezen szoros visgálás alul ne vonakod
junk; hanem tartsuk szivünket fenyítékben. Kérdezzük 
meg gyakorta tőle, midőn magán vagyunk vele: mire 
van most figyelmem leginkább függesztve? Fel Föriezhet- 
ném é’ pirulás nélkül a‘ világ előtt? Ha most mindjárt íté
letbe hívna az Isten, miilyen számot adhatnék neki róla? 
jobbá lennék é , vagy roszszabbá , ha azon gondolatim bé- 
telnének mellyeken eszemet jártatom; megállhatna e’ ár
tatlanságommal , jelenvaló és jövendő békességemmel? 
ha nem: hát mit táplálok efféle gondolatokat keblemben? 
illyetén gyakorlás által gondolatinkat fenyirék alá vehet
jük , a’ mit cselekednünk kell is, ha szivünket ártatlan
ságban megakarjuk tartani. A’ Ieglármásabb életnemé
ben is szükséges néha a’ Keresztyénnek a’ maga józan 
visgállására csöndes időt, és magánosságot választani. És 
hidjétek el K. K. hogy nem mindenképp* jól van az olly 
ember szivében a’ dolog, a’ ki éppen nem tud egyedül 
lenni; ama’ versek szerint:

Többnyire az nem jó  ember, ki maga nem tud lenni,
Ki szivének nem tud nem mer rejtekébe bemenni!
A ’ ki önnön társaságát nem szereti, kerüli:
Vagy erezi silányságát, vagy magát nem bücsüli.
Buonyos az, hogy hiányos ember, a’ k i, ha magános,
Jó társra nem tehet szert. — Sajnáljuk az olly embert!

• * • >  ^  * f i

%

Jaj! annak, a’ ki soha sem jő magához! Jaj annak 
is, ki a* Világ’ tolongásaiban és lármájában él szakadatlan.

Te azért, óh én lelkem! szoktasd magadat idején: 
gondolatidat ószveszedni és elvonni magadat e’ világtól. 
Válaszsz olly nemét a'’ gyönyörűségnek, mellyet nem ki- 
vülriil kell élleszteni. Mert majd eljön az idő nem so
kára, mellyben minden külső Örömek nélkül elkel] len
ned. Ha ezen állapothoz előre már magadat nem szok
tattad : az csak rettegtet és irtóztat majd a’ helyett, hogy 
örvendeztetne. Panaszokra fakadsz akkor , és Lábánnal 
azt mondod: hogy ellopták Isteneidet; azt gondolod, hogy 
egészen magad maradtál elhagyattatva; és a’ halál csön- 
dességétől, a' sir magánosságától rettegni fogsz. Azért 
végy részt előre e«eu boldogságban is; menj bé gyakor-

/
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ta a’ te kamarádba, zárd be utánnad az ajtót, hogy tie 
legyen senki veled egyéb mint Istened, és saját szived* 
így esmerkedjél magaddal. Végre

4. Oda menjünk, a’ hol vagyon a’ próbakő. Az 
aranyot sokszor nehéz megesmérni a’ salaktól, a'füstöt 
a’ kincstől; de ha ahoz viszed , a’ ki ért hozzá, az meg 
mondja. Ez a’ próbakő az Isten’ kijelentett Igéje. Ke
resztelő János is azonnal Esaiásra emlékezett. Olvass

* \  i  i %

szorgalmatossal) a’ Bioliában; ha nem tudsz, hallgasd a’ 
tanításokat annál íigyelmetessebben, járd el renddel a’ 
tízparancsolatokat, majd megtudod a’ szerint, mi hibád 
van, és mi nincs. A’ legrövidebb útja pedig ennek aZ 
igéhez alkalmaztatott próbának ez a’ mondás: „Szeressed 
„felebarátodat mint önnön magadat ! ebben áll az egész 
„törvény/ 4 Ha ehez méred életedet, magaddal meges- 
mérkedel Sir. 51, 27. „A z  én lelkemet igazgatám ahoz, 
„és  megtisztittatva megtalálám azt/ 4

Ebből á ll, K. A ., a' mit ma előttetek a’ magunk 
megesmérésére felnyiit szemekről elmélkedni szándékoz
tam. Ne tartsátok a’ maga megesmerést csekély dolog
nak , hanem nagy fontosságú foglalatosságul vegyétek azt, 
mellyben magát gyakorolni nem szégyen senkinek is. Sőt 
éppen azzal a’ Keresztyén ember megbizonyitja, hogy 
bölcs, vagy legalább bölcs lenni vágy. ki megvallja, 
hogy nem jól cselekedett, az azt mutatja azáltal, hogy 
ma okosabb mint tegnap volt. Ne múljék el tehát egy 
naptok is, mellynek estvéjén magatoktól az napi cseleken 
deleitek eránt számot ne vennétek. Ne engedjetek álmot 
szemeiteknek, mig nem megkérdeztétek, mi jót mi rosz- 
szat vittetek végbe. Ha jót, akkor a’ belső itélőszék di
cséretével alu ztok el édesdeden. Ha roszszat, akkor 
megpirulással. De jobb megpirulni most önmagatok előtt, 
mint elvalt ha az egész világ előtt. Hagyjuk cl mi tehát 
a’ harmadik személyről való tudakozást: ki ez, vagy 
amaz. Hanem magunkat hányjuk meg inkább. Azt 
mondja B. Salamon (Péld. 18, 17.): „az igaz ember leg- 
„előszer is önmagát vádolja, ’s azután visgálja feleba
rá tjá t / 4 Magadon kezdődjék el gondolatod, magadon 
menjen által, magadon állapodjék meg, és magadon vég
ződjék el is* ^

Igen jó alkalmat nyújtanak ezen lelki foglalatosság
hoz minékünk a’ végökre siető Adventi napok, és uz el-



közelgető szent Karácsom Innepek. Nem készíthetjük 
ezekhez jobban sziveinket, mint ha az önmagunk’ esmé- 
retében fáradozunk. Ez legyen tehát a’ mi utkésziltésünk 
a’ hozzánk testben jövő Jézus’ számára; ez a’ mire Ke
resztelő János int: egyengessétek az Urnák útját. Egyen
gessük azt a’ mi sziveinkben. Itt a’ völgy, a’ hiánosság 
felemeltessék, kipótoltassék; a’ hegy a' fel fiival kodott- 
ság’ hegye hordattassék le. A’ görbe tekervényes ut le
gyen egyenes, az az: az álnokszivü, a1 szövevényes 
utakon járó alattomos lélek megesmervén magát, legyen 
tiszta’sigazszivii. A’ darabos ut simuljon meg, az az: a’ 
haragos kemény szivü ember engesztelődjék és békéljen 
m eg, és igy készítsen utat az ő Jézusának. A’ ki fel
tette magában, hogy e’ szent Inncpekben uj ruhába fog 
öltözni; ám öltözzék, de előbb szivét öltöztesse fel ékes
sen. így fogunk mi is Pál Apostollal illyen Karácsoni 
gyónást tenni: ,,eljött a’ Jézus Krisztus e’ Világra, idve- 
„zitteni a’ bűnösöket, kik között én a’ legnagyobb va- 
„gyok. De irgalmasságot nyertem Istentől." Ekkor fo. 
gunk a’ Jézus megtestesülésének minden lelki áldásaiban 
részesülni: a’ mit engedjen is mindnyájunknak a’ minagy- 
irgalmu mennyei Atyánk, Ámen.

ADVENT IV. VASARNAPJAN.
f

\

KARÁCSON INNEPIBEN.
/  *

Gondolatok (i kisded Jézus* jászla  fölött•
Midőn íiját Jézust szüle Szűz Mária,
Hallaták az égből édes melódia;
’S Angyalok, alatta a’ Menny nagy boltiának,
Magasztaló Orom-éneket mondának.
Innepeld ezt te i s , lelkem ! hódolj ennek 
A ’ békesség-szerző uj fejedelmednek.
Legyenek a’ szivek mind öszve-békülttek ,
Kiknél a’ test és vér haragtartást szültek.
Hogy valamerre csak fénylik Nap’ sugara,
Jók legyünk , és lépjünk Jézus nyomdokára, Ámen,

t é A * é \ •

Karácsoni örömmel köszöntök minden áhitatos Ke 
rcsztyént, ki ma az Ur’ Házának tornátziban letelepe
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dett; ki, útnak, időnek, távoilétnek ellenőre is, kíván
kozott ez napon , itt a’ Mivek seregében ’s a’ szent muzsi
kaszó mellett zengedezni Karácsom énekeket; kívánko
zott a’ Szentegyházi mély csőndességben imádkozni Ka
rácsom Imádságokat; kívánkozott meghalgatni a' mái na
pon hozzája onnét fölülről alászólló izeneteket; és gyö
nyörködtetni lelkét annak a’ drága Ur Jézusnak tudomá
nyában , kinek születésére e’ nagy Innep emlékeztet.

Legyetek is az Úrtól áldottak mindnyájan, valakik 
a’ ma emlegetendő pólyában, jászolban és pásztorokban 
meg nem botránkoztok: hanem a’ ti Jézustokat alacsony 
születésében is tisztelitek!

Mert, jaj ! micsoda Keresztyénnek mondjuk azt, ki
ben a1 s z í v  illy jeles Innepen sem gerjedez; kiben a’ lé
lek nem éhezi, nem szomjuhozza az áhitozásnak ama’ ki
mondhatatlan örömeit, mellyeket nem ád e’ Világ? Mi
csoda Keresztyénnek mondjuk azt, ki ez napon sem en
gedi magát emlékeztetni arra, ki leikéért váltsággá lett; 
’s megveti azt a’ fő emlékeztető jelt is, melly a’ mi Egy
házunkban adatik, — a’ Karácsom Prédikátziót?

Az igazán buzgó Lélek szivessen eltűri a’ külső al
kalmatlanságot a’ született drága Jézusról szólló tanítás
ért; hogy amaz örvendetes követséget ma újra hallhas
sa: ,,néktek Idvezitő született!“  De lám sok jámbor 
Atyáknak Gyermekeik is példával járnak előttünk a’ szü
letett Jézus idvezlésébcn, a’ midőn estve utszáinkon, 
mintegy Bethlehemi pásztorok képében, hallatják szar o
kat , kis Jézust magasztaló énekekkel; reggel házainknál 
köszöntnek megtanult ritmusaikkal. Folytassátok, óh ti 
jó Gyermekek! ezen ti szép szokástokat; a’ kisded Jézus 
lát titeket; szereti, midőn együgyüen tisztelitek, és ál
dását adja rátok.

De hát csak a gyermekek legyenek e' hiv megtar- 
tóji a’ Karácson Nagy Innepének ? Nem kell e’ a’ felnőt
teknek a’ született Jézust még íontossabb külső jelekkel 
tisztelniük ? Imé az ő számokra tetetett ez egész templom
béli innepi készület. A’ felnőtt Híveknek legkivált, szól- 
lamlanak meg ez Innepen is a’ harangok; számokra nyit
tatnak fel az Ur’ Házának minden kapuji; az orgonaszó 
kedvokért egyeledik az éneklésbe; ő nékik áll az oltár 
innepi köntösbe öltöztetve, nékik van terítve az Ur asz
tala, a’ mennyei malasztnak ’s Istenség jelenlétének lát-
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ható földi zálogaival; és nékik hirdettetek az Ige, nem 
minden napi beszédekkel, ’S mind ezeket megvetni; 
közülök egyiket sem áhittani; bizonnyára vétkes dolog!

Örüljetek, K. K. kik ma jelen vagytok, hogy e’ 
vétkességben nints részetek; kik is, hegy e’ szent órát 
épületessen mulathassátok, engedjétek meg, hadd men
jek el lélekben előttetek, —  ’s T i ,  figyelmetekkel ve
lem, —  ama’ legelső Karácsom éjtszakaba, mellyet Bet
lehemben innepeltek, ’s felkeresvén a’ tolongó sokaság 
között azt a’ jászlot, melly Jézusom böltsője volt, hadd 
tartsak kegyes elmélkedéseket e’ jászol fölött. Tudniil
lik három éjtszaka nevezetes az írásban ’s méltó a’ Hí
vek tsudájára: az Egyiptomi kiszabadulás éjtszakája, a’ 
Krisztus szenvedéséé és születéséé. ’S most ez utolsóba 
fogjuk bele képzelni magunkat, úgymint melly a' három 
között legnevezetesebbik és leggazdagabb kutforrása az 
épületes elmélkedéseknek Járuljunk pedig e’ szent mun
kánkhoz, buzgó imádsággal és énekléssel, ’s a’ t.

Textus: Luk. II. 1 . (Urunk JézusBethlehemben szü
letik.)

Veszem a" Karátsoni szent Evangéliomot úgy, mint 
azt az Urntfk Lelke szent Lukátsnak diktálta; ’s mostani 
gondolatinkban elhelyeztetvén magunkat nagy meszsze 
ama’ szent földre; menjünk el Betlehembe ’s annak ha
tárában a’ kisded Jézus jászolánál megtalálván Jósefet, 
a’ hűséges Társat, Máriát, a5 fájdalmas szülő Anyát, és 
Jézust az Isteni kisded fiút: ezeknek* sorsokon megálla
podjunk és halljunk néhány épületes gondolatokat a? kis
ded Jézus jászla fölött. Figyelmeztetlek elsőben a’ Fel
sőség eránt tartozó engedelmességre ; mert mi egyébb ok 
vitte Jósefet Betlehembe? Másodszor a' nagy Famíliák 
alászállására: mert mivé lett Dávid Famíliája Urunk Jé
zus Szüleiben? Harmadszor azon bizonytalanságra, mclly- 
ben az atyák, gyermekeik születésekkor azoknak utóbbi 
viszontagságaik felől hagyatva vágynak: mert hitte vol
na e’ Mária,, hogy kedves Szülöttjét még valaha a’ Ke
resztfa alá is kell késérnie ?

Idvez lég y , óh mi született Jézusunk! 
lm ’ jászlod előtt arczra leborulunk; 
Szegénységedben meg nem botránkozunk 
Hanem imádunk.

2  *
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íVeked szivünket szállásol ajánljuk;
Add, azt elölted soha be ne zárjuk;
Szállj abba, Urunk; töltsd bó kegyességgel ,
’S szent békességgel!

• 1 - ^

i.
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A' kisded Jézus jászla fölött elmélkedvén, K. K. 
nem az lehet e' méltán a’ legelső gondolat, melly élőnkbe 
őtlik: váljon mi hozta őtet Szülei\el együtt most Betle
hembe? miért nem születhetett hazájában, Názáretben? 
mi kényszeritette Józsefet olly házi környülállások kö
zött, minémüekben ő volt akkor, Máriával, oda hagyni 
csendes hajlékát, és hegyeken völgyeken által, keresz
tül, több napi járó földre, hihető gyalog, elvándorolni; 
még pedig igen viselős társával együtt? Lássátok IC K. 
ez illy nagy dolgot tétette vele Felsősége eránt viselt* tő 
hiv engedelmessége; egy embernek szava —  a' fejedelmi 
szó! Ama' híres hódoltató Római Császár Augusztus csak 
int és parancsol, ’ s azonnal mozdul a' népség mindenün
nen és megindul. Idegen vallásit, idegen nemzetü király 
a1 Zsidókra nézve : de csak ugyan Királyjok, és enged
ni tartoznak neki. Mintha látnám, miként tódul a’ sok
fele nemzetség , kiki saját szármozásának városa fe lé ; 
miként pözsögnek az utak emberekkel és barmokkal, 
miként siet mindenegyik a* határnapra *s rendelt helyre 
jókor bevergődni 9 hogy alkalmatos szállásra szert tehes
sen : de József és Mária elmaradva a' seregtől az utolsók 
között mennek; egyebek, kik gazdagok és sokat 
vallhatnak bé, vig neszek köztt; de József nagy szomo
rúan ; mások , az egészségesek , vidámon és gyorsan lép
tetve elő! elő! de Mária, a' nagy beteg kedvetlenül ’s 
lassan járva; mások czifra paripákon, tevék és szama
rak hátán, de a' két szent Utas szegényekhez ké
pest gyalog haladva; mások korán beérkezvén elfoglalják 
az alkalmas szállásokat, de József és Mária, későn érvén 
Betlehembe, kiszorulnak a' jó szállásokból ’sbe kell elé
gedniük a' városon kivid fekvő akolkeritésekkel. Itt is 
pedig a’ nappali fáradságos utazásra miilyen éjtszaka várja 
őket! Es élteiének a? napok, mellyeken kellene néki szül
ni , —  éppen arra az éjtszakára, mellyen a'csendes nyu- 
govásra olly igen szükségük lett volna! Szüle azért M á-
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ria az ó  első Szülöttjét. Szülés’ éjszakája, többnyire 
gyötrelmes és vesződséges éjszaka! míg a’ különbféle 
pompás úri Rendek, mellyek bent a’ Városban öszvese- 
reglettenek, az éjszakát töltötték vigasságban és lármás 
mulatozások köztt, vagy édes álomba merülve: az alatt 
a’ városon kivid az Ur Jézus Szülei, búbánat és fájdal
mak köztt álmatlanul virrogattak, béketelenül várván 
hogy reggel lenne.

Te bús szivü, gyötrelmes testű Keresztyén ! ki talán 
még a’ Karácson szent éjszakáját is ébren töltéd kínok 
között: emlékezzél meg az Istennek szent Embereiről, 
kik bajos éjszakákat töltöttek. Emlékezzél meg ama' 
kegyes Jóbról, ki egy éjszakán hat átkot mondott magára. 
Emlékezzél meg Illésről, kit a' Szunemi aszszonynál 
szállván meg éjszakára, nyughatatlanságok érdekeltek. 
Jusson eszedbe Ásvérus, a’ 127 tartományok Ura, ki 
egy éjszakán nem alhatván, Krónikát olvastatott maga 
előtt. De legkivált jusson eszedbe a’ te Jézusod, ki éj
szakának idején született, éjszakának idején futott a’ 
veszély elől, éjszakának idején szenvedett a’ Geczemáne 
kertben. Emlékezzél meg fájdalmas éjszakáidban a' Jé
zus Szüleiről is és tűrd békével keresztedet. Az Isten 
Máriát, elhagyatott állapotában is annyira erősítette, 
hogy maga bépólálhatta gyermekét: téged is megfog 
erősitteni. Az Isten át, a’ kegyes vándorlót, gyerme
kével és férjével együtt, rneszsze földről sérelem nélkül 
haza vezérelte Názáretbe: mi vagy te is egyébb vándor
lónál, bujdosónál itt e’ földön? még édes anyád méhébcn 
elkezdetted bujdosásodat, születvén pedig nincsen mara
dandó helyed, hanem az örökös Hazát keresed: de el
jön az idő, hogy téged is haza fog ő vezérelni a’ te 
lelkednek örökös hazájába. —  Józsefnek és Máriának 
mennyi bajba került a' Felsőség' parancsolatjának teljesí
tése: és te, Keresztyén Lélek, te vonogatnád e’ maga
dat, Felsőséged' parancsolatjára hasonlókat elszenvedni, 
midőn úgy kivántatnék. József és Mária beíratta magát 
a’ polgárok lajstromába; sőt (Jusztinus, Tertuliián és 
Arany szájú Szent János Egyházatyák bizonysága sze
rint) még a’ kis Jézust is bele Írták a' lajstromba, és 
te juttathatnád e’ valaha még eszedbe, a’ Királyi ren
delés ellen szegezni magadat; midőn látod, hogy Hited’ 
Elkezdője, alig születve, már pólyájában ezt a’ leczkét



38 KARÁCSON I. INNEPEN.

szabja teneked saját példájával: minden Lélek d  Felső 
Hatalmasságnak engedelmes legyen.

A' kisded Jézus jászla korul való megállapodás te
llát, mondám, figyelmeztethet elsőben is a1 Felsőség 
eránt tartozó engedelmességre: mert mi egyébb vitte 
volna az ő Szüleit Betlehembe ’s annyi bajba?

íi.
*

De menjünk által erről egymás, nem kevésbé épü
letes és tanulságos gondolatra, ’s szemléljük Jézus Szü
leiben a’ nagy Famíliák alászállását.

A’ Próféták’ jövendöléséből kitetszik , hogy a’ Mes
siásnak Dávid Király Famíliájából kelle születnie. Már 
pedig József és Mária éppen azon Kiiályi Famíliából va
lók voltak. Az Ujj-Tes amentom legelején megirott Ge
nealógia azt mutatja; és nem is kellett vala másként né- 
kiek Betlehembe utazni az Országos Konskriptzióra, ha 
csak valósággal azon Királi ágból származó vérségek 
nem voltak volna. D e, boldog Isten! melly nagy kü
lönbség Dávid és József között; a’ Király és az alattvaló 
között! Amaz világszerte híres és nagy ditsősségü Ki- 

' rály, emez homályban élő esméretlen polgár ember; amaz 
hirt országokat és töménytelen sok kintseket és lakott 
a’ Sioni magas Tárban; emennek egész birtoka egy kis 
hajlék Nazáretben ; amaz parantsolt ezereknek milliók
nak, ennek mások parantsolnak ; amaz ékeskedett Ki
rályi pálczával és koronával, emez ácsszerszámoknál egye
bet nem mutathat. Elképzelhetjük  ̂ melly fájdalmassan 
érezhette József és Mária ez ő elszegénykedésöket, most 
kivált, — ’s még hozzá Betlehemben, Familiájoknak 
törzsökházában. Fgyébbként is kevés költség mellett, 
idegen földön, alkalmatlan helyen szülni, nem kis szív
fájdalom lehetett az édes Anyának ; de kétszerié jobban 
faggathatták szivét a* fájdalmak, midőn most itt eleve
nebben szeme előtt látta azt a’ szörnyű távolságot, melly 
volt nemzetségének virágzása között Dávid’ idejében, és 
a’ leszállóit szerentse között az övében ; midőn el el
gondolta, mivé lett ő , —  a’ dicső Király unokája; kinek 
az az Öröme sem lehetett , hogy abban a’ városban 
nyerhetett volna most szállást, mellyben elei hajdan ha
talommal uralkodtak. Hol régenten törzsökatyjának,



lzsainak, sátorai áilottanak: ott most egészen más épített 
magának lakóhelyet* Ama' kövér legelőkön, hol Dávid 
ifjúságában Atyjának számos juhseregeit őrizgette ; és fel
séges Hivatalához, majd a’ fenevadak, merész vadászá- 
sával, majd szelíd hárfa— játékkal készitgette magát: ott 
most idegen nyájak legeltenek, mellyek’ tejéből ő neki 
csak egy csepp is enyhülésül nem nyujtatott. —  így szál
lanák a’ Famíliák fel és alá a' szerencse lajtorjáján; el
sőbbek örömök köztt, utóbbiak bánatossan. Egjnek 
elesése, másnak felkelése.

Hányán nintsenek miküzttiink is illyetén elszegénye
dett Józsefek és Máriák, kik vagy még a’ régi háborgás 
idők mostohasága, vagy szerentsétlenségek ’s kárvallások, 
vagy roszsz gazdálkodás’s erkölcs miatt a’ magos poltzról 
alászállottanak! Hányán mindenfelé ócska gúnyában járó 
szegények, kiknek eleik bársonyban és bíborban öltöz
ködtek ; szűk, alacsony, düledezett hajlékokban lakozók, 
kiknek törzsökattyok magas palotákban és tág udvarban 
fényeskedett. Ellenben melly sokan ülnek méltóságok
ban, kiknek őseik a’ porban elfelejtetve hevertenek; 
mennyen jutottak nraságra, kik törzsökattyokat — a’ 
megvettetett sorsú szegény embert —  szégyenük még 
nevezni is. Nints Király, ki szolgai; nints szolga, ki 
Királyi vérből nem származnék. Ti K. K ., kiknek famí
liáját Isten, az idők’ sokféle viszontagságain által is vi
rágzásban megtartotta mindekkorig: böcsiiljétek meg ez 
Isten’ ajándékát; igyekezvén azt a’ maradéknak altal- 
hagyni sérelem nélkül. De meglássátok, hogy meg ne 
vessétek azokat a’ szegény Józsefeket és Máriákat, kik 
hozzátok véiséggel tartozandók ; meg ne tagadjátok őket, 
sőt inségökben felsegéljétek. Mert nem jöhetnek e’ még 
idők , hogy ti is az ő sorsokra juthattok? Ti pedig,kik 
az alászállott világi szerentsében József’ és Mária’ társai 
vagytok, és nehéz szívvel néztek Dávid városára, az 
az; ama’ szép ősi vagyonokra, mellyeknek bírásában 
eleitek ben voltának, de a’ mellyektől már örökre el
maradtatok: vigasztalódjatok! — Kivált, ha magatok 
nem vagytok oka, vigasztalódjatok! példát vévén a’ 
kisded Jézus Szüleiről és a’ régi Szent Atyákról* Ábra- 
hám ama’ Napkeleti kincses pátriárcha, idővel mint alá
szállott! ő még sok tevéket tudott küldeni Eliézerrel, 
Jákobnak már egy magának kelle futni. Izsák' meny-

é , •
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aszszonya még tisztességgel került a’ férjéhez, Jákob 
már a’ magáéért szolgálni kénytelcnittetett. Senki0 ma
gas poltzát ne irigyeljétek. Úgy fordulhat, hogy még 
idővel viszsza térhet elvesztett szerencsétek* De addig 
is elégedjetek meg sorsotokkal, —  a’ csekély lakóhel
lyel ? ha fényesben nem lakhattok; a’ kis Názárettel, ha 
Betlehemtől, a" Dávid Városától elmaradtatok. Nem a’ 
híres Városok, nem Betlehem és Jéruzsálem dicsekedhet
nek mindenkor az Isten kegyelmével mások fölött* Nem 
Jéruzsálem neveztetik Krisztus Városának hanem Kaper- 
naum. (Máth. 9 , 1 .) A’ pompás városokban közönsé
gessen a’ Krisztust megfeszítik: hanem a’ mellyek af vi
lág előtt semmire böcsiiltetnek, isten azokat választotta. 
(1 Kor. 1 , 26.) Legyen azért tinéktek kedves és elég
séges az a’ szűk hely, mellyet Isten részül osztott; a" Jé
zust mindenütt feltalálhatjátok; ’s a’ kis Názáretet job
ban szeressétek, mint a’ világ fiijai az ő Jérusálemjeket.
* » ” I  i ■ *f' , . •

in.
0

Még harmadszor pedig és utoljára, legyen az a* szent 
gondolatunk is a’ kisded Jézus jászla fölött, melly bizony
talanságban vágynak hagyatva a’ szülék, gyermekeik 
születésükkor azoknak utóbbi sorsok felől: mert váljon 
gondolhatta e.B. Sz. Mária, hogy kedves Szülöttjét még 
valaha a’ Keresztfa alá kell késérnie?

Ama’ régi Pátriárcháról, Lámekről, olvassuk, hogy 
midőn fija Noé1 született, örömében illyen szókra faka
dóit: „ ez vigasztal meg minket a földön , melhjet meg 
átkozott az t/r.“  (l Mos. 5 , 29.) Kétség kívül illy örö
mök között vévé ölébe József is kedves magzatját, rep- 
desvén gondolatival a1 jövendőkben. Beh jó , hogy nem 
láthatta, mit rejtettek azok őrá nézve ugyan azon kedves 
íiatskájának élete sorsában, mellynek születésén örvende
zett. De még inkább Mária, az édes Anya volt az , ki, 
a1 szülés fájdalmai elmúlván, kimondhatatlan örömök 
között ápolgatá gyermecskéjét; hálát adván Istennek, 
hogy gyermek született a1 világra szerencséssen. A1 saj
nálandó édes Anya! ha tudta volna, melly gyászba fog 
borulni még ezen fijának utóbbi élete folyásán; ha tudta 
volna, hogy a1 kegyes Simeon jövendölése szerint által 
fogja szivét járni az éles tö r ;  miként fogják az ő fiját
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üldözni, mennyi sok irigyei és ellenségei lesznek, kik 
életét keserittik és nem nyugosznak, mig keresztfára 
nem feszittik: miként felejtett volna örvendezni! miként 
elsiratta volna inkább annak kinos halálát ott születése
kor mingyárt!

T i, Máriának Asszonytársai, Szülő édes Anyák! 
szemléljétek az ő sorsában saját sorsotoknak képét. T i , 
is , mint ő ,  örültök gyermeketek születésén , hogy vége 
lett a’ fájdalmaknak; holott ki tudja, ha vége lett e‘, ’s 
ha nem inkább kezdete e’ csak a' sokféle búbánatnak és

I 1 • | '

szivbéli gyötrelmeknek , mellyek azon magzatotok miatt 
titeket utóbb érni fognak. Ki tudja, nem fogja-e által- 
járni a’ ti sziveteket is az éles tőr, a’ keserűség" éles 
tőre; ki tudja, ha az a’ gyermek, inelly született sze- 
rentséssen, fog-e élni szeremséssen; mclly született tisz
tességgel, nem ha), e meg gyalázattal. Bizonnyára tudat
lanságban vagytok hagyatva gyermeketeknek utóbbi sor
sa eránt*

Ti tehát, gyermekes édes Atyák, Anyák! kiknek 
sorsát ma, a’ kisded Jézus jászla fölött tartott elmélke
désemben , a' Jézusi gyermek szüleinek képében rajzol- 
gattam: ti elmenvén e’ Szent Helyről, sietvén a’ háza
toknál titeket váró gyermekiekhez; menjetek el innét 
azzal a’ szent feltétellel, hogy magzattokat szeretitek an
nál forróbban, mennél'bizonytalanabb annak utóbbi sorsa; 
de hogy szeretitek még is mértékletesen, nem helyeztet
vén annak életében életetek boldogságát; és hogy igye
keztek azt felnevelni minden kitelhető gonddal ’s fenyí
tékkel, korán eívezérelvén a’ kicsinyek barátjához a’ Jé
zushoz. —  így ülitek meg a’ Karácsont méltóképen! 
így születik nektek is ma az Ur Krisztus sziveitekben ! 
Ámen.

0
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Egy szép bokor tanulság a ’ Jézus születéséből.
s •

Luk. 2 , 1 5 .
4

Jézus! születésed szült oly vigasságot,
Melly megújította az egész Világot;

%

Adj elméinkbe is olly világosságot,
Hogy láthassunk téged, mennyei virágot.

I ! • « # ' \  ' * , é

Vidd ki sötétségből mi szegény fejünket
O h! te szép fényesség, éleszszed szivünket,

* .  V  f

Vigasztaljad azzal mi bús lelkeinket ,
Hogy érttünk születtél ’ s menybe béviszsz minket, Ámen.

K. A. Egy Innep sincsen a’ liarátsonon kívül, melly 
körül több afféle dolgok emlegettetnénck tőlünk Vallás 
tanítóktól, mellyekkel a’ Világ" fiai nevetséget és csúfot, 
a’ tudatlanok pedig babonát űzhetnének, — a’ minthogy 
valósággal űznek is. Mert ma emlegettetik : pólya , istál
ló , pásztorok serege, juh-nyáj ’s több illyen alatsony dol
gok. De mi mind ezekből sem tréfát sem babonát ne 
Űzzünk; hanem keressük fel mindenekben az épületest, a 
mi van is bennök.

Kis Városban és istállóban született az Vr Jézus: hogy 
sem hazánk kiességében sem szép lakhelyünkben fel ne 
fuvalkodjunk. Pólyába takartatott, hogy ruháinkban ne 
kevélykedjünk. Tutora volt csak, és nem volt édes 
A tyja: hogy {famíliánkban magunkat el ne bízzuk. De 
hát a1 pásztorok ? Ezektől se legyen szégyen minékünk 
tanulni valami szépet; mert nem lehetne c1 sokszor egy 
ótska gunyáju pásztor, tüköré és példája az arannyal hí
mezett udvari embernek % Ezek a1 pásztorok, — kik fe
lől azonban nem úgy kell képzelődni, mint a’ mi bérben 
fogadott falusi szegény pásztoraink felől; mert az monda
tik rólok, hogy az ő magok nyájaikat őrizték és igy nem 
a’ faluét vagy uraságét; és igy magokat jól biró bötsüle- 
tes gazda emberek lehettek, —  alkamasint Simeonnak, 
Annának vés Ersébetnek esmérőseik és jó barátjaik: — 
ezek a" pásztorok (mondom) az njdon született Ur Jézus-
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nak megnézésére illyen szókkal buzdították egymást: „jer- 
„tek ! menjünk el Betlehembe, és lássuk meg, a’ mi ott 
„történt, és a' mit az Ur megjelentett minékünk.44 Hi
hető , előbb magok között is beszélgettek ; ’s az ő mód- 
jok szerint tanakodtak azon rendkívül való fényesség fe
lő l, melly őket éjszakának idején olly hirtelen környül- 
vette, hogy váljon mit jelentene az. —  Kiki közülük 
elmondta tsekély vélekedését. Egyik igy, másik amúgy 
akarta magyarázni, mig nem az öregebbik — vagy a’ 
legkissebbik — akár mellyiktől volt, de szép volt! —  
félben szakaszt minden tűnődést, ’s azt találja :• , jertek ! 
„menjünk el oda magunk, lássuk meg saját testi szemeink- 
„k e l, mi történt ott; és úgy hidjünk ezeknek.44 —  Beh 
gyönyörű harangszó K. A. be gyönyörű ! mikor az öreg 
igy szólt ma a’ háznál cselédei közölt: „jertek ! menjünk 
„el a’ lelki Betlehembe, a’ Templomba.14

Az Ur Jézusnak tehát először is ez a’ tisztesség ada
tott a’ pásztoroktól, hogy elmentek nézésére, és ott hagy
ták nyájaikat; talán egyetlen egy földi vagyonjokat, 
mellyhez szivük ragaszkodott és —  ott hagyták; nem 
gondolván vele akár mi történjék ám az idő alatt azok
ka l: ők csak elmentek felkeresni az ő Leikeiknek Fő

i •

Pásztorát. —  Ti Istennek buzgó Hívei! ti is ott hagyjá
tok házaitokat, valamikor ide öszve-gyülekeztek. Soknak 
nem marad otthon más ház Őrzője , mint az a’ láthatat
lan Nagy Őriző Lélek az Ur Isten; de ne féltsétek sem
miteket, csak ajánljátok Istennek földi vagyonotskáto- 
kat, midőn kiléptek ajtótokon; mig ti a’ Krisztust kere
sitek, megőrzi ő mindenteket. Bizonnyára! ha ki Iste
néért, Krisztusáért elhagyja jószágát és hajlékát, és el jő  
ezen lelki Betlehembe: arra van gondja az Ur Istennek! 
(Márc. i0 :  U9. 30.).

Ezek a’ kegyes pásztorok már az előtt meghallották 
mi történt; pedig Angyal által hallották meg, kinek meg
hihettek és meg is hittek. De még sem elégedtek meg a’ 
hírnek csupa tudásával, hanem buzgóságok ennél is többre 
vágyakodott. Magán azon a’ helyen, mellyen született 
volt az Ur Jézus, akartak ők lelki kívánságaiknak meg- 
elégitő táplálást nyújtani és szemmel látó tanúk lenni. —  
Ti is óh, Keresztyén Lelkek! örömnek tartsátok, magán 
azon a'’ szent Helyen áldozni Istenieknek, a’ mellyben ő 
kiváltképpen lakozik. Ditséretes dolog a h á z i Isteni
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szolgálat is, de egy templombéli föllül haliad sok ottho
niakat: mivel itt egymást buzdítván a’ szív sokkal jobban 
felhevül a1 mennyeieknek keresésére. Otthoni isteni szol
gálattok tsak néma betűk visgálása, de itt az élő beszéd
nek bősége adatik nektek.

Buzdítsátok azért egymást gyakorta, igy szóllván a’ 
pásztorokkal: jertek, menjünk., —  annak a’ Betlehemi 
Ur Jézusnak tiszteletére, kiről én e’ Szent órában utóbb 
még többféle tanulságos és vigasztaló beszédeket is fogok 
előadni. Buzduljatok erre kiváltképpen most; és elgon
dolván azt, hogy ugyan ebben az órában, mellyben á 
született Jézust ti idvezlitek, mindenfelé az édes Magyar 
Hazában, a1 szomszéd Keresztyén tartományokban, túl 
hegyeken tengereken, széles e1 nagy földnek színén zeng 
dicséret a’ Jézusnak, —  ti is kössétek öszve magasztaló 
énekleket a' többiekével, ’s felemelvén százaitokat zen- 
gedezzétek : ,,Krisztus Urunknak áldott születésén , etc. 
(Chórus.)

Textus: Luk II, 15. (Jézust a’ pásztorok felkeresik.)
Mennyiszer hallottátok már ezt az Evangeliomot éle

tetekben K. II. Esméretes ez még gyermekeitek előtt is. 
Azért nehéz feladás Tanítónak, az illy megavult tárgy
ról még is úgy szóllani, hogy ne láttassák megavultnak ’s 
hogy a:s Ige sziveket indítson Elhiszem, ha kint a’ te
metőnkben megállana egy Angyal ez napon és prédikál- 
lana: az majd indítna sziveket De minthogy esmeretes 
ember s megszokott dolgot prédikál!: ez nem igen indítt. 
Vagy csak ha olly parancsolat adatnék ki, hogy tiz egész 
álló esztendeig ne tartassák Karátsoni Prédikátzió, tiz 
esztendő múlva oh ! be buzgón meghallgatnánk. De mivel 
minden esztendőben tartatik, megszoktuk ’s ez sem indirt 
meg. Vagy; ha most itt egy Királyi pátens olvastatnék 
fel, mellyben az állana, hogy minden nemtelen ember 
nemessé legyen, és minden Nemesnek rangjához illő jó 
szág osztatik ; abban pedig a’ Tanító volna eszköz; ez is 
jobban felébresztené az elméket. De ezt a’ régi dolgot: 
nektek született az Idvezito, sokaknak unalmas hallgatni. 
Tinéktek ne legyen unalmas K. H. én részemről azon 
leszek , hogy azt a’ Karácsom vén dolgot megifjitva ad
hassam élőtökbe, elmélkedvén egy szép bokor tanulság
ról a? Betlehemi Jézus születéséből. lm e’ következen- 
dők lesznek pedig azon tanulságok: a’ Betlehemi Jézus
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születése önmagában szegénységid, de ránk nézve idves- 
séges , és Isten előtt ditsősségcs.

/ ‘ V ’ : •  i  ̂ i  ‘ '

Hadd el szivem e' világot 
Keress Jézusnál váltságot,

Add ő néki magadat.
() is magát érted adta, 

mint Igéjében fogadta,
Elűzi homályodul.

Ki épít Isten szavára 
\S hittel néz Megváltójára

* %

Az járhat békességgel;
Azt a’ Jézus mennyországban 
Részelteti boldogságban ,

megáldja dicsőséggel, Ámen:
* 14 '  é

%

I.

Urunk Jézus szegény volt születésében, szegényebb 
életeben, legszegényebb halálában. Mi ezt az ő születé
se felől állítjuk Betlehemben; ’s ez legyen az első meg
jegyzés ő felőle. Már a’ hely' nevezetének értelme is 
jelenti ezt. Bet-Lechem, Lcchem-Bet, Zsidó szók, ke
nyeres házat tesznek magyarul; ollyan hajlékot, mellyben 
az Isten adta mindennapi kenyérnél egyébb élelemre való 
égen földön nem találtatik, az az: szegény ember’ házát. 
És Betlehem valósággal nem igen derék mező Városka is 
vélt Juda tartományában. Sőt Galileáról, hol Jézus ne
velkedett, sem sok ditséretest tudunk. Mentek ugyan 
e’ vidékről tulkok Jéruzsálembe az Uraknak, és az áldo
zatokhoz; de lelki táplálék nem, sem tudomány, sein 
jövendölés’ ajándéka. Galileában soha Próféta nem tá
madott. A’ helyre nézve tehát már szegény volt a’ Bet
lehemi Jézus születése.

Szegény volt az továbbá az ő születésének időszaka- • 
szára nézve is ; mert idegen Fejedelem uralkodása alatt 
született. A h ! miért jövendöltél olly szomorúakat te ősz- 
fejü nagy Pátriárka, mellyeknek aztán be kell vala telje
sedni? 1 Mós. 49 , 1 1 . t. i.- imigyen szóll Judárol, a’ 
haldokló Jákob tizenkét fijai körűié állván: „nem vétetik 
„el Judatol a birodalom és a’ Törvénytévő az ő maradé
k á tó l ,  mígnem eljő a’ Messiás/ 4 Eljött, eljött a’ Mes-
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siás , és a’ birodalom is Judátol elvetetett. A’ Római ha
talmas Fejedelmek voltak azok, kik a’ Zsidó Királyt meg
fosztották Királyságától; és azt a’ nemzetet—  azt a’ ne
mes Nemzetet, meliy annak előtte szabadságaival sokak 
fölött ditsekszik vala, adófizetővé tették; kevély nyakát 
rabíga alá hajtották. Mert úgymond Szent Lukáts, pa- 
rantsolat adaték ki Augusztus Romai Császártól, hogy az 
egész Zsidó föld Konskribáltatnék. Melly konskriptzióra 
megkellett jelenni Józseffel együtt Máriának is, noha már 
igen viselős volt. Melly igen vissza tetszett, sok buzgó 
Zsidónak, melly nehezen esett a’ magok régi szabadsá
gaikban megőszült hazafiaknak most egyszerre idegen 
uralkodó szavára elfáradni meszsze földre! Hányán mond
hatták utmentökben fejcsóválva: ,,beh mostoha idők, beh 
„roszsz napok, mellyekre jutottunké —  Szegény volt 
az Ur Jézus az ő születésének idejére nézve is.

De még famíliájára nézve is. Hajdan (az igaz) Dá
vid Famíliája volt; titulusa eleinek , Felséges Nagy-Mél- 
tóságos: úgy de most már csak pusztán Mária és József; 
titulusok Názáreti Mária; vezeték neveiket nem is tud- 
juk. 5S mikor a* Betlehemi Jézus édes Anyja férjhez 
menő leányzó volt, nem kérette föllebb való rangú, mint 
egy bötsületes czéhbéli átsmester ember. Ugy-e nem nagy 
rang a’ polgári életben? Szegénységük miatt Betlehemben 
a1 legnagyobb szorultságban és szükségben sem fogadta 
be senki ; és mikor Mária Egyházhoz kiment, nem tudta 
előteremteni az akkor szokásban volt papi stólát, melly 
egy bárány volt; mert az van feljegyezve felőle, hogy 
csak egy pár gerlitzét vitt. Mikor pedig futni kellett a' 
kis Jézussal Egyiptomba, nem lett volna úti költségük, 
ha az Isteni gondviselés a1 napkeleti Bölcsek által nem 
rendelt volna nékiek aranyot ajándékul. Utóbbi egész 
életében is szegénységben maradott ez az Ur Jézus. Maga 
panaszkodik: ,,a’ rókáknak vagyon lyukjok, de az em- 
,,ber fijának nintsen, hová fejét lehajtaná.“

De már elég erről. Mert mire való is ez a’ Jézus 
szegénységének illyhoszszas rajzolása? Megmondom mire 
való. Arra való , hogy az én Evangelika Hitvallásomat, 
ezt a’’ némelly tekintetben szegénynek látszó Vallást, ta
nuljam bötsülni; tudván, hogy ennek kezdője ő maga 
is illy szegény volt. Hadd hányják tehát más Felekeze
tek, hogy ők gazdagok, mi szegények: ne szégyeneljük !
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Arra való, hogy a’ tehetősek intessenek azt az állapotot, 
azt a’ rendet is keresztyéni módon szeretni, mellyet az 
Ur Jézus megszentelt mintegy , abban szülét tét vén* Az
után —  és kiváltképpen —  arra való, hogy ti, kik a' 
világnak és igy ezen ide felgyűlt seregnek, nagyobb részét 
teszitek, ti szükölködők, találjatok ebben vigasztalást. 
Mikor a’ nagy Urak szegények , az nem vigasztalás, az 
alattvalóknak, sőt csak nagyobb sarczoltatás: de a’ Jé
zusnál ellenkezőképpen van a1 dolog; az ő ^szegénysége 
sok jót szül az öveinek. 2 Kor. 8 , 9.

Hanem lassan ti jámbor szegények; csak lassan itt! 
Nem ti hozzátok szóll ez az Ige, kik dologtalanság, té
kozlás, tobzódás és igazságtalan keresmény által döntöt- 
tétek magatokat szegénységbe; nem is ti hozzátok, kik 
magatokat a' gazdagabbakkal csalás, lopás, megelégedet- 
leuség, háladatlanság, embertelenség és Isten nélkül való
ság által megutáltatjátok .• nem szóll tinéktek ez az Ige. 
Ellenben tinektek szóll ez, kik vagy szerencsétlen ese
tek , kárvallások, üldöztetések, hadi zűrzavarok miatt 
lettetek szegényekké; vagy pedig szűkölködő Atyáktól 
születtetek, de mind a3 mellett Istenben bízván sorsoto- 
kát tisztességben viseltétek , böcsületes lelküségteket ah* 
bán is megőrizni igyekezvén. Tinéktek hirdetem ma ezt 
az Isten Igéjének vigasztalását: a' Betlehemi Ur Jézus ti 
érettetek szegénnyé lett, hogy ti az által mcggazdagulja- 
tok. Ti már elmehettek gondolataitokban bátran, bízvást 
Betlehembe, ezen csuda gyermek látására. Ide! ide! e’ 
jászolhoz, ti nyomorultak , kik külötnbféle szükségben 
labbadoztok : lássátok, itt a' ti Jézustok, hitetek Feje
delme; ki megszentelt ezzel minden kemény helyet, mel
lyen ti nyugosztok! Ő szint olly bajos környűlállások kö
zött jő ti hozzátok, mint a’ minémüekben ti vagytok, 
hogy titeket vigasztaljon világi terítetek alatt. A’ bal ese
teket érdemesekké tette, veletek azokban megosztozván, 
a’ szegénység Rendét megvettetés alul feloldozta, maga is 
azt vévén magára. A ziő bajainak nehézsége, a’ tieitek' 
könnyebbsége Ha egy Atya drágaság idején maga is ke
vés eledellel élne; megelégedő szívvel; ’s gyermekei zú
golódnának ellene, azt mondván: „miért tartaszsz olly 
„roszszul bennünket?44 mit mondana nékik az az Atya? 
nem azt e’ : „nem elégedhettek e’ ti is meg a' mivel én ® 
„jobbak vagytok e’ én nálam ?“  Vagy mikor a’ táborban

t : I . , ,
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egy. Ármádiának Generálisa a legalsó közlegénnyel ugyan 
azon kemény földön fekszik, ugyan azon hideg vízből 
iszik, hátán ugyan azon butyrot viszi: váljon panaszol- 
kodhatik e’ még valamellyik katonája, szenvedései eránt? 
Úgy te szűkölködő Keresztyén, te sem panaszkodhatol, 
minekutánna Lelked vezérlő pásztorát veled hasonló ve- 
sződések között látod menni előtted. Ne nézzd immár 
a** szegénységet úgy mint gyalázatot, és ne szégyeneljed 
azt; a" Betlehemi Jézus szegény létére is Lten fia volt. 
’S kérdjétek bár, ki volt Istennél kedvessebb: ama' dús 
gazdag e\ ki bíborban és bársonyban öltözködött, vagy 
Lázár? Ki tetszett nékie jobban: Saul e’ az ő Királyi 
pompájában, vagy Dávid az ő barlangjában? Oh! Ke
resztyének! ne szóljatok tehát zúgolódván vagy, mint 
Gedeon: „ha az Ur velünk vagyon, miért történik raj
iu n k  annyi gonosz?“  Hanem szóljatok Pál Apostollal: 
„sem éhség, sem mezítelenség nem választ el engemet az 
„én Istenem szeretetétől.“

S eddig van az első tanulság, melly azt hirdeti, hogy 
a’ Betlehemi Jézus születése, ön magában szegénységes.

II.

Mellyekből immár önként következik a" második ta
nulság is , hogy tehát t. i. a" Betlehemi Jézus születése 
mi ránk nézve idvezséges.

Már az Angyalok tanították: ne féljetek, mert nagy 
örömöt hirdetek nektek* Mintha ennyit akartak volna 
mondani: „Te bűnben fertőzött bús Lélek! ne rettegj en- 
„gem látván; nem haragúit Isten követje vagyok én most; 
„sem gonosz hirt nem hozok. Az Isten haragját elfordí
to tta  rólad a’ ma született Jézus, kinek áldásán függe
n e k  mindenek; a’ kié a’ Lélek idvezségénck osztogatása. 
„Ne félj te Keresztviselő, mett már a’ te nyomoruságid- 
„ban is örvendezhetsz mint av Mártír. Ne félj te haldok- 
„ l ó , mert látod lelki szemeiddel a’ Jézust, mint Simeon, 
„ ’s ezen boldog látás által eltemettetik ama’ kemény szen- 
„tentziád: föld vagy és földé kell lenned; és helyette ez 
„m o n d a tik „Is te n i vagy és Istenhez kell menned.^

Az angyali hirdetésben kiváltképpen sokat magában 
foglal ez az Ige: nektek. Ha csak igy szólt volna az An
gyal: „ne féljetek,, nagy örömöt hirdetek; egy csuda

é
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„gyermek szü letetteb b en  még semmi nyugosztalás se 
volna reánk nézve: de minekutánna az van, hogy nekem 
született; már ekkor ez a’ Karácsonyi régi nagy dolog 
megujjitja az én Lelkemet, ’ s a’ Betlehemi Jézus születé
sét reára nézve idvességessé teszi.

iil

Az Isten ditsosége is végre sokképpen kimutatta ma
gát a*5 Betlehemi Jézus születésében* Azt mondja az an
gyali sereg: dicsőség magasságban az Istennek* Már csak 
az, hogy a’ bűnnek váltságára illy felséges eszközt vá
lasztott, nem kicsinnyé dicsőíti a’ nagy Istent. Mint az 
édes Atya, kinek gyermeke a’ tüzbe esett, nem vizs
gálja még előbb soká azt, hogyan miképp' esett abba, 
hanem kivonja minél előbb; igy az Ur Isten, látván 
mint estek a’ bűnösök az örök tüzbe, nem tartotta főn 
soká azt, hogyan estünk mi bé abba: hanem csak meg
rendelte a1 szabadittó eszközt, elküldvén fiját, hogy min
ket abból ragadjon ki*

Megdicsőitette pedig az Isten különösen az ő kegyel
mét, mert ennél nagyobbat a" szeretet nem tehetett, mint
hogy az Istent a’ menyből a' földre vonta, az embert 
viszont a1 földről a' menybe vonta; — meg az ő min
den hatóságát, —  mivel az Egek felnyíltak, leszállván 
az angyali sereg; —  de meg az ő igaz mondóságát is , 
mert a' mi igértetett, most béteijesedett. Négy ezer álló 
esztendeig tartott ugyan a’ hallogatás és várokozás, és 
az okát ezen nagy halasztásnak a' mélységes Isteni böl
csesség magának titokul fon tartotta: de elég az, hogy 
az időknek teljességében meglett, a’ mi igértetett.

Dicsőittessék az Úristen miáltalunk is, kik ma a’ szüle
tett Betlehemi Jézust idvezeljiik* Dicsőittessék pedig olly 
móddal, hogy örömest menjünk Szent Fijánakimádására, 
a' Hívek seregébe ;*’s vigyünk haza innét valamit betegeink
nek is. Ha ki egésséges lévén, itt ma meg nem jelent, ho
lott megjelenhetett volna; ha ki itt a’ Betlehemi Jézus 
születéséről szólló Igének prédikáltatását figyelem nélkül 
hallgatja vagy szinte végig aluszsza! Karácson napján vé
gig alussza! az ugyan az ő Istenét nem méltóképpen di
csőmi. Ezt pedig az ember követi el: holott a' Jézus 
születésén még az Angyalok ?s örvendeztek, kikéit pe-
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dig ő nem született. —  ó h ! Angyalok’ Karai, Mennyor
szág’ lakosai! Mi lelt ti benneteket, hogy boldog lak
hely teket sokan oda hagyjátok ’s a’ földet megszáljátok ? 
Bizony nem más, hanem az az öröm, hogy a’ földre 
Idvezittő született! Vajha még egyszer elmondanátok a’ 
ti Karácsonyi szép himnustokat, hogy a’ mái hideg vette 
Keresztyénséget forró buzgóságra hevítené! De ti többé 
azt el nem éneklitek j hanem te , én Lelkem! serkenj lel 
mostan, és add magadat lélekben ama’ dicső ének- 
lőkhez, ama’ Mennyei zengedezőkhez, mondván: di
csőség az Attyának, ki Fiját kiküldötte; dicsőség a’ fiú
nak, ki idvezségünkre született; dicsőség a’ Szent Lélek
nek, ki ezen örömöt ma is hirdetteti, és sziveinkbe le- 
pöcsétli. —  Legkiváltképpen pedig azzal dicsőítsük Is
tenünket a’ Karácsoni öröm Innepekben, hogy adjuk ál
tal ő néki sziveinket. Mert a’ ma született Jézus, nem 
találván magának maradós helyet e’ világban sehol, a’ 
Hivek szivét választotta magának szállásául, nyugvó 
helyéül, bölcsőjéül; mellyben a’ Hit, Szeretet, és Re
ménység által kiván rengettetni.

H ívek! hát nagy nevét tiszteljük,
Születése napját szenteljük 

Világ Idvezitőjének;
Áldozván szent énekekkel
És hálaadásra gyűlt szivekkel.

A ' szeretet Istenének.
Méltatlan létünkért
Számtalan vétkünkértI I m ' '  ̂ • I*  ̂ H || 1 )Megnem vetett,
Sót szeretett ,

’ S megváltván boldogokká tett.

Áldjuk az ő emlékezetét l 
Szeretettel gazdag életét,

Hogy példánk legyen visgáljuk, 
Értttínk végbe vitt munkáját, 
Szeretető ditső példáját

Teljes szivünkből háláljuk*
Az Ur imádtassék 
Örökkén áldassék
Hogy őt’ adta*

És nekünk születni hagyta, Án^en,
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SZENT ISTVÁN MÁRTÍR INNEPÉN.
Az újabb idökbeli M ártírokról.

4 Add , mig örök lakásom fele tart bujdosásoln,
Uram, téged féljelek; és híven szeresselek.
Benned lelt vidámságom leszsz holtig boldogságom* 
Legfőbb ’s böcsesb jószágom > Ámen.

Egy magas -hangú prófétzia vagyon megírva Ézsaiás 
könyvében 41 ,10 .43 ,2. a’ melly imigyen szóil: „N e fé lj, 
„mert én veled vagyok. Mikor a’ vizen általmenendeszsz, 
„veled leszek, és azok élném boríthatnak. Mikor a’ tü- 
„zön járandaszsz , meg nem égsz, és a’ láng meg nem 
„pörzsel téged.“  Váljon kikre c/.élozhatott leginkább ez a’ 
prófétzia? Közönséges Vizi-utasokra alig. Tüzeken pedig 
jókedvéből ki járkálna ? Tehát valami rendkívüli embe
rekre kell annak czéloznia. És úgy is vagyon. Czéloz az 
ama’ nevezetes példáira a’ buzgóságnak és nemes-lelkű- 
ségnek, kik belső meg győződésökért, vallássokért ké
szek voltak magokat tüzbe vízbe hányatni, üldöztetni, 
kint és halált szenvedni inkább, mintsem az ellen cse
lekedni , —  a’ mártírokra. Ezeknek Ígéri az Isten, 
hogy őket megfogja erősítteni csudálatossan. És Ézsaiás 
halála után jutottak is a’ Hívek több ízben olly szoron- 
gattatásokba, midőn alkalmok lett, vallássokért mártiri 
halált szenvedni; de a'mellett az Istennek csudálatos meg
erősítését is tapasztalni. Különösen a' Makkabeusok má
sodik könyvének hatodik és hetedik részeiben olly példái 
vágynak megírva a’ mártirságnak, mellyeket nem olvas
hatni szivbéli megindulás nélkül.

Krisztus Urunk születése előtt 300 esztendővel tör
tént, hogy Antiochus, Siriai pogány királ, hadi seregei
vel zsidó országot elfoglalta, és a’ Zsidókat kegyetlenül 
ölvén végre kényszeritette eleik vallását megtagadni, és 
bálványokat imádni. Kérdést sem szenved , hogy sokan 
inkább hüségtelenek lettek vallássokhoz, mintsem magokat 
gyilkoltatni hagyták és mártiri halált kóstoltak volna. De 
csakugyan találkoztak példái az állhatatos hűségnek és a’ 
maga - elszántságnak is. Volt a’ többek között valami Ele- 
ázár nevezetű tisztes Öreg. Ezzel a’ pogány katonák erő-

4 *
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szakkal akarták megetetni a' sertvés - húst. Száját neki e’ 
végre felhasitották, és erősen fenyegették hogy, ha nem 
engedelmeskednék, kínos halál fogna várni reá. De mind 
erőszak mind fenyegetés hiába volt. Eleázár megdorgálta 
még azokat is , kik eltértek Vallássok törvényétől; maga 
felől pedig illyen kinyilatkozást tett:,,ám küldjétek engem 
„sirba a’ föld alá; de az én koromhoz húségtelenség nem 
„fog férni. Ne mondhassák utánam a' fiatalok : Eleázár, 
„a ’ kilenczven esztendős öreg is pogánnyá lett! É n, kinek 
„már úgyis csak maholnap tart életem, hogyan vehetném 
„telkemre, azt ily gyalázatosán tartogatni. Azért bátran 
„megyek a' halálra vallásomért, mint illik egy vénember- 
,,hez.“  És engedő magát halálig kinoztatni.

Ugyan akkor egy édes anyát is hét liaival együtt ve
zettek fogva Antiochus eleibe, az őbajnoki állhatatosságuk 
miatt: kik is mind együl - egyig szöfnyü kint és halált 
kóstoltak vallásukért.

K» A. A’ millven bajnok-példái találkoztak a' már- 
tirságnak az ó Testamentomban, szintén ollyanok támad
tak az uj Testamentomban is. És mivel e1 mái szent In- 
nép a’ keresztyén hit’ legelső mártírjának, Szent István
nak emlékezetére vagyon szánva: azért ugyan ezeket az 
újabb időkbeli keresztyén mártírokat szándékozom én e1 
szent órában előttetek majd bővebben is emlegetni.

Text. Máthé 23,34.. (Jövendölés a’ próféták1 meg- 
öletése felöl.)

A 1 mái Evangeliomban Urunk Jézus a1 tanítványok
nak szomorú jövendőt mond, mellyreájok az ö Vallásáért 
fogna következni. ’ S valósággal mind az el is követke
zett őreájok. Üldöztetést mindnyájoknak kellett kiállniok, 
sőt kinos halált is mindnyájoknak; —  az egy szerelmes 
tanítványt, Jánost kivevőn! ki mint Efezusi Püspök 80 
esztendős korában természeti halállal múlt ki. Máthé és 
az idősbilc Jakab fegyverrel ölettetett meg ; az ifjabbik Ja
kabot a’ Jerusálemi templom tetejéről taszították alá; Ju- 
dás Taddeus is mártír lett; Mátyás, András, a’ Cananita 
Simon, Fülep és Bertalan megfeszittettek, — pedig ez 
utóbbik fejjel alá felé, és bőre elevenen lefejtetett. Ta
mást nyárssal szúrták agyon. Kiknek aztán utóbb még 
mennyi társaik nem lettek! Egész nagy könyvet béfoglal 
az ő nevök és gyászos történeteik leírása. Kinek feje vé
tetett, kit megsütöttek, kit keresztre feszítettek , kit kar-
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róba húztak, kit vízbe fojtottak, kit agyon köveztek, fel* 
akasztottak, nyilakkal általlövöldöztek, vagy éhes fene 
vadak eleibe hánytak és azokkal Öszveszaggattották. De a’ 
helyett, hogy én tinéktek abból a’ mártiros könyvből a' 
sokféle kínzások nemeit hoszszasan előbeszéllenéin; és a’ 
régi példákat sirhalmaikból élőtökbe állittanám: inkább 
majd oly mártírok példáival esmerkedtetlek meg bennete
ket, mellyek azon könyvben ugyan megírva nincsenek, 
de a' mellyek titeket, kik itt öszvegytílve vagytok és fi- 
gyelmeztek , —  közelebbről érdekelnek, mint a’ régi Vi
lág minden mártirai öszvevéve. Kérlek is titeket, K. H. 
hogy jól ide íigyelmezzetek; mert ritkán hallott dolgokat 
hirdetek ma előttetek, tanítván e’ szent órában, újabb

időkbeli keresztyén mártírokról;hogy kicsodák ezek, és
minémii tanulságokra nyújtanak nékiink alkalmatosságot.

*

I.
Az újabb időkbeli mártírok alatt értsük elószer is azo

kat , kik nem zsidóktól, nem is pogány királyoktól, hanem 
tulajdon hit - sorsosaiktol, keresztyén emberektől, szen
vedtek üldöztetést és kínos halált. De ez igen szomorú 
tárgy, mbllynek emlékezete is keserű: azért erre vessünk 
leplyet. Inkább emlegessük az újabb időkbeli mártírok 
között ,

Másodszor, azon papi személyeket, kik elszánják 
magokat a’ pogányok’ térittésére, és —  ide hagyván ha- 
zajokat, rokonjaikat, —  elvándorolnak ineszsze szigetek
re és vadon országokba, hogy ottan a' Krisztus evangelio- 
mát terjeszszék és prédikálják. Hlyen pogány — térittők, 
minden Keresztyén lelckezetből vágynak a' föld színén 
szerte-széllyel; és a’ mostaniaknak száma négyszáz és né
hányra megyen. Ezek, minekutánna a' sok tudományo
kat és idegen nyelveket megtanulták, és magokat különb
féle testi sanyarással arra a’ nagy útra és munkára elkészí* 
tették, különös innepiséggel is czeremóniákkal bocsáttat
nak útra. A’ templomban az egész Eklézsia érettük imád
kozik, száll reájok a' sok áldás, a' sok csók kezeikre 
és legkivált lábaikra, mellyekkel olly szörnyű utat tenni 
megindulnak. Siirü könyhullatások között kísérik ki őket 
a' tengerpartra, hol hajóra szállnak, szem elöl eltűnnek, 
és nagyobrészint nem térnek viszsza sóba többé, hanem 
áldozatjai lesznek a’ Vallásnak.
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Hát azok a' mi hitünk1 Borsosai nem mártirai e’ a1 
Vallásnak (bár nem éppen mindig véresek, hanem vérte- 
lenek,) kik a1 tűrök birodalomban lakoznak? Ezek ottan 
csak nagy Summa fej * adóért sziveltetnek meg, és olly 
gyűlöletesek, hogy midőn a’ török valamelly keresztyént 
akár emlitteni, annak böcsűletes nevét soha nyelvére nem 
veszi; hanem csak ebnek (törökül dschaurnak) nevezi a’ 
keresztyént. Törökök között mind e’ mái napig, Keresz
tyéneknek templomokat épitteni nem engedtetik; bizony
ságoknak be nem vétetnek ; életök minden csekély okért 
veszélyben forog; és gyermekeikből dézmát kell adniok 
esztendőnként, melly gyermekek aztán a’ török Vallásban 
neveltetnek.

Végre el nem hallgathatom, a’ mái mártírok lajstro
mában azokat a’ mi szerencsétlen keresztyén társainkat is 
megemlitteni, kik az Afrikai tengeri-rablók’ kezeibe 
kerülnek, és ott szenvednek keserves rabságot vallássokért. 
Töbnyire abban lehellik ők ki lelkciket; mert szörnyű 
nagy summa pénzen lehet csak őket kiváltani. A ’ kik 
azt a’ rabságot próbált ik és kiszabadultak szerencsésen, azok 
beszéllik , miket nem szenvednek ott a’ keresztyén rabok. 
Nagy vasbiliucsekre veretve kezeik lábaik, fél - mezítele
nen, étien szomjan dolgoztatnak velők erejűket fölül
múló erős munkákat. Éjjel nappal sarkaikban a’ török 
hajdúk és poroszlók korbácsokkal. Nyomoruságjokban a’ 
Vallás’ vigasztalásaiban sem részesülhetnek, nem lévén ott 
keresztyén lelki atya; és midőn terheik alatt erejűktől el- 
szakaszkodván meghalnak; temetetlenül hányatnak ki az 
utakra. És iilyen rabok (gondoljátok e l !) most is mindig 
százanként gyötrődnek Afrikában. Ok ám azok a’ méltat
lan fogságot szenvedők, kik templombeli imádságainkba 
is bele vágynak foglalva Ok azok, a’ kikért kérjük az 
Istent egyik reggel énekünkben is:

Könyörgök, Uram, minden emberekért;
De főképpen a’ hiv Keresztyénekért.
A ’ szegény rabokat és betegeket,
Kik ínségükben óhajtnak tégedet.
Uram, vigasztald meg őket szivükben,
Fogságjokból végre mentsd ki kegyesen*
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II.

A' mártírok minden esetre nevezetes emberek marad* 
nak mielőttünk; és a' rótok elmélkedés sokképpen épüle
tes reánk nézve. Ugyan is valahányszor rólok hallunk, 
mindannyiszor eszünkbe juthat, mely csudálatos az Isten' 
hatalma és ereje sokszor az erőtelen . emberekben. Nem 
győzünk áimélkodni, mi emelte fel annyira az ő lelkei* 
k ét; hogyan tudott vidám lenni Szent István, és az ő 
arczája, mint az Isten angyalának arczája; hogyan csú
folhatta Szent Lőrincz, kit rostélon sütöttek meg, kínjai 
köztt is az ó tiránnusát; hogyan mondhatta Yinczent, 
eleven szénen járván mezitlen lábbal, hogy jó  illatú ró
zsán járna; hogyan kívánhatta Babilás, hogy a' láncz, 
mellyel megvala kötöztetve, véle teinettessék e l , és ő 
azzal jelenhessék meg valaha a' Jézus itélőszéke előtt mint 
ékességgel; hogyan óhajthatta Ignátz mártír,'hadd lehes
sen Istennek tiszta búzája, és a' vadak fogai által öröltes* 
sék meg, és találtassák tiszta kenyere az Idvezitőnek. 
Bizony ez több, mint puszta emberi e rő ; ezt a' test és 
-vér ő bennük nem cselekedte, hanem az az isteni erő , 
melyről prófétáit Ézsaiás; és a' melly úgy nézette velők 
az ö szenvedéseiket, mint a' Krisztus szenvedéseinek rc- 
ájok hagyott kedves maradványát. Kol. 1,24.

Imádjuk az isteni hatalmat, és adjunk hálát Iste
nünknek, hogy támasztott mind az ó mind az uj Testá- 
mentomban embereket, kik a' szent Vallásnak igazságát 
készek voltak vérökkel is megpöcsételni; és hogy általok 
is az igaz vallásnak annál szaporább terjedését eszközlötte. 
Mert éppen ez a' megrendithetetlen állhatatosság, mellyel 
a' mártírok eltűrtek mindeneket, tette az ellenkezőket fi
gyelmesekké arra a’ hitre, mellyértkint halált kóstoltak; 
és ezt a' gondolatot ébresztette fel bennük :„annak a' Val
lá sn a k , melly illy nagy türésü, bátor és lelkes embere
d e t  nevel, valami jelesnek kell lenni.“  Azért elmondhat
ni , hogy eleitől fogva a’ mártírok vére volt a’ Krisztus 
Eklézsájának öszvetartó ragasztéka. Elmondhatni, hogy 
a’ megölettek véréből (úgy szólván) uj meg uj keresztyé
nek keletkeztek, —  a’ helyett, hogy kinozássok által a’ 
keresztyén Vallást elnyomni és terjedését gátolni lehetett 
volna. A’ mártírok az ő kiállott gyötrelmeikkel sokkal 
több követőket szereztek a' Krisztusnak, mint a’ hányat

fi
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attól az üldözők elszikkaszthattak. ők  dicsekedhettek te
hát méltán a’ Krisztussal: „majdmikor felleszek emcltet- 
„ve , mindeneket magam után vonszok.u Mert az ő vérök 
beszélt az élekhez akkor is, mikor már magok a’ halál
ban elnémultak.

Továbbá, erősítsen meg bennünket a’ mártírok ma
gaviseleté a’ lélek’ halhatatlanságának reménységében. Ök 
a’ halál-szenvedéssel a’ legszóllóbb bizonyságát tettek le 
az ő megjutalmaztatássok bizonyos várásának a* jobb vi
lágban. A’ jövendő életnek bizonyos reménylése nélkül 
mártírt alig is gondolhatni; legalább akkor kétségbe hoz
ható kérdés volna, váljon tehetni e’ kötelességül valaki
nek, hogy önkéntes halált válaszszon, holott akkor min
den gondolható javak között az életet kellene tartani leg
főbb jónak. De a’ mártírok azt prédikálják nékünk , hogy 
van valami, a’ mi az embervérnél és világi jóknál még 
magasabb: a’ hit és virtus; meliyek a’ kinek szivében 
mélyen meggyökereztek, az ha reá kel a’ dolog, kész 
érettök eret nyitni és mindenét feláldozni.

Még azt is gondoljuk meg a’ mártírok’ sorsában, 
hogy őnékiek nagy érdemeik^ vágynak a’ lelkiesméret’ sza
badságának kivívása körül. Ők éreztették az emberekkel, 
—  névszerint pedig és legkivált a’ fejedelmekkel, —  
hogy a’ lelkiesméret nincsen alája vettetve semmi világi 
hatalmasságnak. Kénytelenek voltak a’ királyok meges- 
mérni, hogy az ő hatalmoknak itten vagyon a’ határa. 
Ila efféle emberek soha nem támadtak, tehát a’ tiránnusok 
soha sem hitették volna el magokkal saját tapasztalássok- 
bol, hogy nagyobb az Istentől mint az emberről való 
félelem ; hogy külső erőszakkal vallási esméreteket ter
jeszteni nem lehet. És vagy csak azért is megérdemlik 
a’ mártírok, hogy neveiket méltó böcsüíésben tartsuk.

Végezetre, legyünk mi is a’ mártíroknak követőik. 
Isten kegyelméből ugyan olly időben és országban él
ünk , hogy hitünk olly nehéz próbára nem tétetik; és 
ha tétetnék is, nagy kérdés, van e’ a’ mostani ember
kornak elég bátorszivüsége meghalni az ö meggyőződésé
ért; vagy csak volna e’ olly erős meggyőződése, a’ 
melJyért tudna meg is halni. Nem is szükség tehát kö
vetnünk a’ mártírokat, hogy mi is a’ Vallás3 oltárára 
áldozatul vigyük jószágunkat; hanem csak értékünk [sze
rint adjunk őrömmel az Isten dicsőségére. Nem szűk-
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ség vérünket kiontanunk. Az Isten’ híveit nemcsak tő-' 
rök fejedelmek és pogány tiránusok nyomorgatják. Ne
kik másféle kínokat is kell kiállani, mint keresztfát és 
keréktörést. Ezek, a’ nehéz keresztviselések alatt nyö
gök ; kik aztán úgy kövessék a’ mártírokat, hogy en
gedjenek Péter Apostol Szép intésének: „Szerelmesim! 
„ne tartsátok idegen dolognak a’ hévséget, melly reátok 
, j ő ; mert a’ mint részesek vagytok a’ Krisztus’ szen
vedéseiben , úgy fogtok valaha örvendezni is az ő di
csőségében.44 I. Pét. 4,12. Ti azért, szenvedő hívek! 
kövessétek a’ mártírok’ nagy tűrését. Harczoljatok ugyan 
azon zászló alatt, a' melly alatt ők harczoltak. Tűz és 
vas nélkül, seb és vér nélkül lehettek mártírok, ha a’ • 
békességes tűrést lelkesen tudjátok gyakorolni.

Nevezet szerint tudok én a’ keresztviselők között 
ollyanokat, kik a’ mártírok’ nevét mindenképpen meg
érdemlik. Nem kell pedig őket meszsze időkben vagy 
tartományokban keresnünk,* mert magunk között feltalál
juk őket. Vágynak ők e’ mi gyülekezetünkben is feles 
számmal; sőt lehetnek közülök jelen itt a' templomban 
is. Ezek, azok a’ hívek, kik kegyetlen embereknek ju
tottak hatalmokba, kiktől sok méltatlanságot szenvednek, 
és a’ kiktől nincsen nékik szabadulás , —  a1 szeretetlen 
mostohák keze alatt nyögő árvák, a’ fiataloktól böcste- 
lenül tartott öregek, az irgalmatlan Urnák alattvalói férj
nek hatalmában lévő házastársak. Oh! ti uj mártírok! 
kövesetek a’ ti régi előttetek-járókat, és nézzetek az 
ő álihatatosságjokra. Mindeneknek előtte azon legyetek, 
hogy Pál Apostollal mondhassátok:„Ez az én dicsekedé- 
},sem, az én lelkiesméretemnek jó bizonyságtétele; azért 
„el is szenvedem ezeket; mert tudom, kiben hittem, és 
„bizonyos vagyok, hogy ő megtartja nékem az én el- 
„tett kincsemet a’ mennyekben.44 2. Kor. 1, 12. 2. 
Tim. 1,12. Akkor aztán meglehettek győződve azon 
megnyugtató vigasztalás felöl, miszerint Istennek jók ed 
ve tartja, hogy ti igy szenvedjetek , és bizonyossan nek
tek javatokra. Nem tart mindörökkén szenvedéstek, 
hanem eljön áz óra, midőn Isten véget vet mind azok
nak ; és búba merült fejeteket a’ mennyei vigasságnak 
örökké zöldellő koronájával fogja ékesitteni. Akkor oda 
juttok, hol mind ama’ régi mártíroknak seregére reá ta
láltok, az ő jutalmokban részesültök, és reátok illik ak-

*
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k or, a' mit jövendölő lélekkel Szent János mondott: 
„E zek , a kik hoszszu fejér ruhákban ül tűzkőd tenek ,
„váljon kicsodák, és honnét jöttének? És monda a lélek: 
„ezek , a' kik jöttek győzödelmesen a’ nagy nyomoru- 
„ságbol, ruhájokat megmosták, öltözetöket megfejéiitet- 
„té k ; azért nekik adom a' hajnal - csillagot; az Istennek 
„Királi széke előtt vágynak és szolgálnak neki éjjel nap- 
„pal az ő templomában, mellynek oszlopaivá teszem őket. 
„Nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak, sem a' 
„nap nem éri őket, sem más egyébb hévség. Mert a’ 
„bárány, melly a' széknek közepcttén vagyon, legelteti 
„őket; és eltöröl az Isten minden könyhullatástaz ősze* 
„meikről.“  (Jel. 7 , 13— 15. 3 , 12. 2, 26. 27.) Miné- 
kiink pedig mindnyájunknak adja a' felséges Ur Isten az 
6 kegyelmét, hogy sem embert sem állatot ne kínozzunk; 
a’ mieinkkel szeretettel bánjunk, és a' rajtok elkövetett 
méltatlanságok ne terheljék lelkünket halálunk óráján, 
mikor már késő azt kipótolni. Holtunk után pedig senki 
ne mondhassa keserűségében sírunk fölött: „Én ennek 
„mártírja voltam!“  ’S mind az, ki egyez ebben, most 
már mondja erre. Ámen.

t

két karácson közötti vasár
napon.

k • • f . . »

A* Vétiség* tüköré.
. • . • • v • /  * . i y * : r * ’ . ■ • -

Jóltévő Istenem! éltemet ha terjeszted,
Sok esetek után vónségre felemeled:

u

Bűn, rűt gonosz élet lelkem ne terhelje,
Hogy ősz haját fejem ékesen viselje. Ámen.

i  • i . ,  \  t

„K ét dolog van, mellyet jobbára minden ember 
„óhajt, de ha az egyszer megnyerte, busul rajta, és meg
b á n ja : a’ házasság és a* vénség.^ Egy (Theodektes 
nevű) pogány Bölcsnek mondása ez, K. H. de azért 
méltó megvizsgálni, ha igaz e’ ; és valljon a’ próbát ki- 
állja-e? A’ házasságról ugyan a’ tapasztalt emberek való
nak tartják ez állítást; mert azt vagy tes.751 meg az em-
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bér vagy nem, többnyire mindenkor megbánja. Ha 
mcgteszszük a’ házasságot, abban több ideig élvén, jutunk 
olly kedvetlenségekre, mellyeket előre el nem gondol
tunk, mellyekre nem voltunk elkészülve. Hasonlitta- 
nak a' házasulok alioz a’ halhoz, inelly a’ háló körül ad
dig úszkál, mig belé nem kerül; és mihelyt benne van, 
azonnal kitörekednék belőle. A’ ki pedig a’ házas életet 
megveti, az későbbi esztendeiben lakói értté; és akkor 
bánkódik, midőn vénségében gyámol nélkül látja magát, 
és midőn a’ holta után maradék nélkül hagyatásnak gyö- 
trelmes érzése benne felébred. —  De a’ vénségen, kivált 
a’ böcsületes vénségen, miért kellene bánkódni, azt ál
tal nem látom. Mert jóllehet akkor az élet kevesebb 
gyönyörűséggel jár is együtt: de még sincs egészen a’ nél
kül. Minden kornak meg van az ő jó ,  és roszsz oldala; 
úgy a’ vénségnek is. ’S aztán nem élünk olly országban, 
mint egy vad pogány nemzetről írják (a 1 Hottentótákrol), 
kik a1 megélemedett és erejekből kifogyott öregeket ma
gok köztt veszni hagyják, vadaknak eledelül a’ puszták- 
ra kiteszik, és készakartva megfosztják életöktöl; —  hogy 

vigy félnünk kellene megvénülni. Sem olly boldogtalan 
időkben (hála Istennek) nem élünk többé, miilyenek 
voltak csak ez előtt egy száz esztendővel is ; m ikora’ 
megvénült legtisztességesebb aszszony személyeket, mint 
boszorkányokat, üldözték, kínozták, elevenen megéget
ték , ugy hogy akkor igazán félni, rettegni kellett a’ vén
ségnek idejétől. A ’ mi időnkben és országunkban meg
van teljes böcse a’ vénségnek: mellyet tehát önmagában 
megbánni, ha elértük, nincs is semmi okunk; kivált ha 
még eltez az a’ környíilállás is hozzájárul, hogy ifjúsá
gunk napjaira megelégedve nézhetünk viszsza. Mert 
vajmi nyugasztaló érzés ez ollyankor a’ szívnek! Mint 
a’ kies nyári estvéken, —  midőn a’ völgyekben már sö
tétség borult b é , és a’ búcsúzó napnak sugári még csak 
a’ hegyek’ csúcsait aranyozzák, —  szeretünk a’ szép 
napra nézni még akkor is : szintén ugy örömmel nézünk 
viszsza vénségünkben a’ jól töltött ifjúságnak meszsziröl 
felénk csillámló arany sugárira.

Sokszor van szóbeszéd a’ vénségröl, ki leteszi, ki 
igen is felmagasztalja. Itt is kétség kivül a’ középen áll 
az igazság. ’S mivel a’ mai Evangeliomban éltes szemé
lyek fordulnak elő, ugyan azért vegyük mostan elméiké-
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dősünk tárgyául a’ vénséget, és lássuk meg azt mint vala- 
melly tükörben, mind kellemetlen, mind kellemetes 
oldaláról*

T ext: Luk. 11, 33. (Simeonról és Annáról.)
A ’ mai Vasárnap a* legutolsó ebben a1 polgári esz* 

tendőben; az erre következő már az ujesztendőnek va
sárnapja* Lészen az tehát úgy szo'Iván már az ifjak va
sárnapja; ez a" mái pedig a" régi embereké, a’ véneké. 
És igy az élet estvéjének innepe ez. Éppen nagyon he
lyesen van rendelve reá a*5 régi Atyáktól a’’ felolvasott 
szent leczke. Fogjuk kézen e’ jó  alkalmatosságot és el
mélkedjünk az életnek ezen fontos szakaszáról és egy
szersmind határáról a’ VénségröL Kettős tükörben fog
juk pedig ezt szemünk eleibe tartani; az egyikben, melly 
annak a’ nem-szép felét; a’ másikban, melly annak a’ 
szebbik felét mutatja] meg.

| .  .. . ’  '  i ' • V t • -

I.

Tekintsük meg tehát előszer is a’ vénséget olly tü
körben , melly nekünk annak homályos felét, azaz annak 
bajait és nehézségeit mutatja elünkbe. A’ vének kis Bib
liájában, t. i. a’ Prédik. XII. tizcnnyoltz nyomoruruságai 
számoltatnak elő a' vénségnek, és azok mellé csak négy
féle vigasztalások, mcllycknck amazokat elkeli nyelni. 
De mi más rendet kövessünk, a’ vénség bajait a’ szent 
szám szerint im’ e1 hétfélékben állapítván meg.

1. Nehézzé teszi a’ vénséget a’ természetessen vele 
járó komolyság és kedvetlenség, mellyért a* Prédikátori 
könyv a’ vénséget sötétség és kedvetlenség napjainak ne
vezi. A z öreg nem vehetvén többé részt az ifjaknak 
bolondságaikban, mellyekböl ő immár kinőtt: nem is 
szereli azokat nézni többé. Mivel pedig még is kény
telen azok közt élődni, a’ gyarlóság arra viszi őtet, hogy 
nem nézheti boszonkodás nélkül. Nehéz neki, hogy a* 
világ reá nézve elrongyollik, maga pedig a’ világra néz
ve elkopik; és hogy a1 gyönyörűségek egymásután tőle 
mindnyáján clszökdöznek. Vagy akarja vagy nem kénytelen 
magát megvonni a’ világtól: mint a1 méhek elhagyják 
azokat a’ virágokat, mellyeknek nedveiket már kiszív
ták. Ha pedig magát meg nem vonja, és az ifjakkal 
együtt vigadni akar, nevetségessé teszi magát.

6 0  KARÁCSON UTÁNNI VASÁRNAPON.
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2. Gyötri a' véneket a' gyanúság. Az ifjak kön* 

nyebben hisznek meg az embereknek, és bíznak bennök; 
mert sokára esmerik meg őket: de a'vén már sokat próbált, 
és kiesmérte az embereket mindenképpen, az az rósz ol
datokról. Vigyázva és kötve hisz ő mindennek. Sokszor 
megcsalta őt már a’ barátság, az emberekbe bizás; ré
gen próbálja már az ő arczája mások szemeit és tudja, 
hogy nem kell fölöttébb bizakodni senkinek barátságában. 
Innét a' vénség és egyébb kor köztt nincsen is többé sem
mi barátságos szorosabb kötél. Minden nyíltszivüségtöl, 
nyájos barátságtól megvonván magát, Önmagába zárkódik 
b é , mint az ostromlott várbéliek a’ várnak legbelső erős
ségébe. Az ember nyitva tartja szívét ifjúságában, de 
bezárja azt a’ vénségben; mint a’ virágok, mellyek dél
ben kiterjesztik minden kincseiket, estve pedig bezárkóz
nak. A ’ szüntelen való gyanakodás, vigyázás ésbizodal- 
matlanság pedig neki valami gyötrelmes állapot E' mel
lett aztán

3. A’ fösvénység is rendszerint kínzó férge a' vénkor
nak. Mert ebben a’ korban minden megfogy, csak böl
csesség és a' fösvénység nem. Megtapasztalta a' vén , 
meily nehéz a’ pénzt keresni, ’s melly könnyű azt elköl
teni * azért abból keveset á d , mint véréből. De egyébb- 
kint is a’ pénzt tartja leghűségessebb barátjának, melly 
akkor sem hagyja e l, midőn eláll tőle ,az egész világ, melly 
nem is háborog véle, mint a' fiatalok.

4. Továbbá a’ vén ember mindennel megelégedetten : 
a’ mit abból is észrevehettek, hogy örökkén panaszkodik. 
A’ régi időket dicséri, és emlegeti, a’ mostaniakat alázza. 
Gyermekségének baráti már mellőle elholtanak; a’ fiatal 
ember-növés pedig nem tetszik neki. Úgy jár az ember 
e’ világgal, hogy mire megvénül, az neki elannyira meg
változik, hogy mint Nóe pátriarcha két világban élni lát
szik, és az újnak reá nézve nincsen semmi kedvessége. 
’S éppen ebből származik neki

5. Még egy másik baja, melly abban áll, hogy 
mivel ő nem szeret senkit, őt sem szereti az ifjabb világ, 
úgymint a’ mellynek ő már csak mese. Már pedig em
berek köztt élni, és sem őket nem szeretni, sem tőlök 
nem szerettetni, ismét keserves állapot. Hiszem mi von
ja az embert az élethez egyébb, mint az öveinek szerete
ted A ’ kinek pedig nincsen kedvelt tárgya e’ világon,



annak szive már elszaggatott ez élethet csatoló minden kö
teléket; és hasonló ama’ hajóhoz, melly csak a’ szelet 
várja, hogy indulhasson.

’S itt már azt vélhetnénk, hogy az élettől igy külön 
vált öreg, mihelyt Ura hívja, azonnal örömest röpülhetne 
a’ nyugtos kikötőhelybe. De nem úgy vagyon valójában. 
Senki sem szereti az életet annyira, mint a’ vének; és 
noha ollyanokká lettek, mint őszön a’ sárga fa levelek , 
mellyeket egy kis szél-fuvallás is leszakaszthat, még is 
nagyon ragaszkodnak az élethez, sőt.

6. Senki sem fél annyira a' meghalástol, mint ugyan 
ők; a’ mi viszont egy uj terhe az ő koroknak. Mert akár 
mit beszélünk; hogy a1 halál úgy a* vénnek, mint a’ fia
talnak; de nem feledi ő el hozzá gondolni, hogy az ifjak 
meghalhatnak, de a’ véneknek meg kell halni; mint egy 
régi Egyház-Atya (Sz. Jeromos) mondja: ,,a’ halál a’ 
„véneknek ajtaikon, az ifjaknak lesben all.rt Tudni pe
dig, hogy megkell halnunk nemsokára: hogy kevés van 
hátra élni való, ’s nem reménylhetnitöbbé semmit: tagad
hatatlan nehéz dolog.

7. Minden bajokat fölliilmul pedig, vagy talán inkább 
minden bajoknak fundamentoma a’ vénkorban a’ nagy 
erőtlenség és nyavalyáskodás: Az előbbi korokban csak 
olly betegségek támadnak meg, mellyeket magunk szerez
tünk , vagy atyáinktól nyertünk: de az öregség önmagá
ban már kész betegség, és minden testi bajoknak öszvetó- 
dulása. Az életnek bajos napnyugotjaez, mellyen, mint 
minden beteg megszokott nehezedni, úgy ő legkülönö
sebben.

• #
•  •

II.
0

Ennyi sokféle bajai mellett a' vénségnek vágynak 
nem kevesebb számú kellemetességei is, mellyek amazokat 
eléggé könnyebbittik és kipótolják. Illő dolog tehát, hogy 
most már azokat is mint egy tükörben megszemléljük.

1. Ugyan is ez az ideje a’ bővelkédésnek és a’ ne
héz munkától való megnyugovásnak. Az életnek tele ez, 
mellyben élni kell a’ nyaratszaka gyüjtöttekkel. ’S vala
mint egy jó gazda nincsen, kinek nem volna valami kész- 
sze, miből télen éldegéljen; úgy minden iparkodó vénnek 
van a’ mit előbbi keresménnyéből mutathat. ’S elég gvö-
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nyörüség ez: a' sok fáradókat, kincs után járókat, és a’ 
még most gyűjtőket nézhetni nyugodalomban , és mintegy 
menedékhelyből ’s kikötőpartrol. Édes érzés örvendezni 
végbe vitt tetteinknek, ha jól munkálkodtunk. Csak egy 
napi munkánk végeztével is az estve elkövetkezvén, melly 
belső örömöt érzünk! Hát minémü lehet örömünk, mikor
az egész életünk munkáit annak estvéjén általnézzük ? A' 
melly vének pedig ezt az ő koroknak elsőségét nem hasz
nálják és öregségükben sem szűnnek meg huzni vonni, 
nyughatatlankodni; azok a’ természet rendjét felforgotják, 
és megszegik azt a’ regulát, nyaradban dolgozzál, teled
ben nyugodjál. Azt mondja egy példabeszéd, hogy bizo
nyos jámbor öregnek, ki vénségére sem szűnt meg földeit 
tulajdon kezeivel szántani és vetni, —  éppen midőn egy 
terepély fának árnyékában pihenne egy Angyali jelenés 
tűnt eleibe. Az öreg megrettent. „É n Salamon lelke va- 
„gyok (úgy mond a’ jelenés nyájas szózattal); jó  öreg, 
„m it mivelsz?" „Hogyan kérdheted te ezt a’ ha Salamon 
„Lelke vagy? Te engem ifjúságomban a’ hangyákhoz 
„küldöttéi. Szót fogadtam neked, elnéztem az ő mi vöket 
„és imé megtanultam tőlök dolgozni és gyűjteni." —  Csak 
„félig tanultad meg a’ leczkét (monda a’ lélek). Menj 
„hát még egyszer a'hangyához, és tanuld meg azt is tőle, 
„hogy esztendeid telében nyugodnod, és a' beszerzettel 
„élned kell."

2. Neveli a' Vénségnek ezen szép elsőségét az indu
latok lecsöndesedése, melly hasonlóképpen csak a' vén
ségnek tulajdona. Nézd meg ama' szélveszes tengert, 
mellynek habjai a' felhőkig tornyosulnak ; nézd meg v i
szont ama’ csöndes tónak fel-színét is, mellyen mozdulat
lanul nyugszik a' falevél: képe amaz éltünk nappalának, 
a’ férjfi kornak, emez pedig az élet' halgató estvéjének a' 
vén-kornak. Harag, nagyra - vágyás , kevélység, buja 
gerjedezések, —  ezek a' kínzó lelkek, mellyek bennünket 
egyébb esztendeinkben háborgatnak, és mind ifjú mind 
férjfi korunkat a' szélveszes időkhez teszik hasonlókká; 
mind ezek a* vénségben lecsillapodnak és elhalgatnak.

3. Ezen belső csöndességhez csatolja magát a' vének
nél az érett ész, a' bölcsesség, Ók aratják a' megértt 
észnek azon böcses gyümölcseit, mellyek lelkeik mély 
barázdáiban teremnek. Az embernek vénségére, ha sem
mi egyébb jelessége nem maradna is meg a’ mindent el-
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ragadó időtől; minden esetre megmarad dicséretére a’ ki 
józanult és megállapodott értelem a’ vénség a’ gondolatok' 
nak termő idő-kora , ama’ versek szerint*

Hogy fösvény némelly tettében 
A ’ természet, megesmerem , 
Mert ez életnek kertjében , 
Csak négyféle virág terem. 
Szelíd búza-virágokat 
Ad a’ dadogó kisdednek; 
Ártatlan liliomokat,
A ’ gyermeki kezek szednek. 
Hamar hervadó rósákból 
Az ifjúság koszorút fűz;
A ’ meglett-kor sok munkákból 
Homlokára gondokat tűz.
Haját lepvén hó-fuvatok 
Ballag a’ kertnek végében,
A ’ bölcs vénség; gondolatok’ 
Bokrétája á’ kezében.

* *

4. , A’ vallás - szeretés is ezt a’ kort választotta leg
inkább kedvesének. Az ifjúság (tudjuk , )  természetétől 
fogva már melly buzgótalan, és könnyen elfeledkezik Istené
ről. A’ férjíi kort a’ világ szerelme ragadja el igen kön
nyen. De a’ vénség már teremtőjéLez tér, és vele örö- 
mestebb társalkodik. Habár valaki ifjúságát roszban fog
lalta volna is, és azt az ördögnek vitte volna áldozatul az 
Isten helyett: de vénségére eszére jő , és a’ mi még hát
ra vagyon $ (noha ez már nem zsengéje hanem allja életé
nek , ) Istennek szenteli. Nincsenek is ő nékik már annyi 
kisértőik a’ bűnökre; mind ők elhagyják a’ bűnt, mind 
a’ bűn őket; és így a’ Virtusokra könnyebben szert tehet
nek, mint a’ fiatalok.

De leginkább szép dolog a’ vénséghen az a’ köz- 
tisztelet, melly náluuk és minden pallérozott nemzetek
nél annak tulajdonittatik; és a’ mellyben állnak a’ vének, 
mind a’ szent írásban, mind pedig a' valóságos életben ; 
úgy hajdan, mint mostanában. A’ Szent írásban a’ vén
ség áldásképpen rajzoltatik a’ kegyesekre nézve; neveze
tesen , mint a’ negyedig parancsolatnak áldása. Mellyért

5.

*



a’ hoszszu életet érteknek számos példáji is találtatnak 
feljegyezve benne. Ellenben, midőn a’ Próféta elment 
Éli Paphoz, őt az Urnák nevében megfeddeni, és az ő 
lágyságáért reá következendő isteni büntetéseket eleibe 
számlálni: ezek között azt is mondja neki: „és a’ te há
ta d b a n  nem lészen vén ember soha! *<(1. Sám.2 , ) . „ A 1 
„vén ember előtt felkelj (úgymond az Urnák Lelke Mózses 
„á lta l,)és  az ő arczáját megböcsüljed.“  — ’S igy van a’ 
vénség tiszteletben mái nap is. A z ő tanácsokat keres
sük, a’ köztársaságokban az ő tanúságok}a sokat épittünk, 
szavokat beveszszük, az első helyet mindenütt nekik en
gedjük , és az ő arczájokat megbecsüljük.

6 . ,  Végre az a’ jó is van köttetve a’ vén korhoz, 
hogy az ebben történő halál rendszerint csöndes és könnyű 
szokott lenni, mellyet nem annyira utólsó bajvivásnak, 
mint édes elaluvásnak nevezhetni. Bölcsen rendelte a’ 
Teremtő, hogy minekelőtte e’ világról elszóllittatnának: 
a' mi ahoz csatoltatásaink egymás után eloldoztassanak. 
’S ez is egyedül a' vénség java.

K. A* Mind ezeket immár, mellyeket a’ vénségről 
mondottam, öszvevévén: eléggé láthatjátok azt mint egy 
tükörben, mind szép, mind rút oldaláról; és elég észre- 
adás van-ezekben mind ifjakra, mind magokra a' vének? 
re nézve, hogy mihez kelljen magokat tartaniok. Hogy 
tehát egymással szerctetben lakozhassatok, ti ifjak nézze
tek gyakran előre, és gondoljátok meg, hogy valaha ti 
is vének lesztek; ti vének ellenben nézzetek gyakran hát
ra, és jusson eszetekbe, hogy ti is valamikor ifjak valá- 
tok. Névszerint pedig, ti fiatalok, ne vessétek meg a’ 
közöttetek élő öregeket. Az ő panaszaikat gyöngédséggel 
és szíves részvétellel halgassátok Szeressetek lenni ő kö
rüllök; jobb a' véneknek árnyéka, minta fiataloknak a’ 
kardja. Kész akartva, feslett és dologtalan élet által ma
gatoknak idő előtt vénséget ne okozzatok, hogy midőn a’ 
természet rendje szerint, Isten jóvaltábol reátok is a’ sö
tétség napjai beborulnak , akkor boldog vénséget érhesse
tek , és nyugott elmével nézhessétek a* mindeneknek ki
tett általhághatatlan határt a' meghalást. —  Ti pedig 
megéllemedett tisztes vének, igyekezzetek hasznára len
ni annak a’ nemzetségnek, a* melly utánnatok serdül. 
Itt nyilik nektek széles mező a’ legszebb örömökre. Itt 
szerezhettek magatok érdemeket utóljára is. Ugyan is

5
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a' ti maga9 korotokban el ne bízzátok magatokat; mert 
megvénhedni, —  ha szintén mértékletes élet és hasonló 
virtusok által lett volna is az meg 3 —  szintén úgy nem 
ád érdemet az embernek, mint a’ gazdagság, ha még 
olly igaz utón nyertük is azt. Aztán lám az Istentele
nek is megvénhesznek. „Nem az a’ tiszteletes vénség 
„(ú gy  mond a’ Bölcsesség könyve 4,8. 9.) mellyet esz
tendők  száma határozott meg: hanem ősz haj a’ böcses- 
„ség és a’ makula nélkül való élet. A ’ vének koronája 
„sok dolgoknak megpróbálása, és az ő dicsekedések az 
„Urnák félelme.** Nem! nem az esztendők soha, ha
nem azoknak használása; ez teszi az érdemet. A’ ki 
jól használta idejét, ha legszebb korában halna is meg, 
vénséget értt. Azon legyetek tehát, hogy vénségteket 
hasznos élet, és isteni félelem ékesítse. „Igen szép ko- 
„rona az a’ vénség,•melly az igazság útjában találtatik** 
úgy mond Bölcs Salamon Péld. 16.31. Ha erőtlenek 
vagytok a’ külső emberben, annál erőssebbek legyetek 
a" belsőben: hitben, szeretetben. így leszsz vénségtek- 
nek érdeme Isten és emberek előtt így marad emlé
kezetetek áldásban. így bátran szánhattok koporsóba, ’s 
kiholt érzékeiteket, és elfásult hideg tetemeiteket úgy 
nézhetitek, mint a’ levelök-vesztett élő-fákat téli időn, 
mellyek azért vágynak ú g y , hogy tavaszra kelvén, an
nál szebben ki virágozzanak. A' ti tetemeitek is a1 ha
lálnak téli álma után a’ földből kivirágoznak és feltá
madnak. ’S mikor itte földön elvalaha a’ ti éltetek’ 
esztendei úgy kitelnek, mint ez a’ mostani lefolyt i j 
esztendő: vígan mondhatjátok a'vén Simeonnak hattyúi - 
énekét, és örömmel várhatjátok a’ síron túl reátok vir
radandó mennyei Ujesztendőt, Ámen*

♦  , • N -  *
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UJESZTENDÖ INNEPÉN.
Az Ujesztendőnek a Jézus nevében leendő elkezdéséről.

Ur Jézus , uj Királ! ez ujesztendőben 
Ujjonnan kezdődik munkánk szent nevedben.
Ujjitsd meg áldásod a1 te seregeden,
Ma és ezután is teljes életünkben.

Segilj, segilj erre, irgalmas jó  Urunk!
T e , ki szent atyádhoz vagy egyenes utunk;
Hogy régi bűnünkből mi is kitisztuljunk,
Semmit, a’ mi néked kedves, meg ne unjunk.

Pálya-futásunkat, add, úgy vinnünk végbe 
E’ siralom’ völgyén; hogy amaz uj Égben 
Juthassunk, a’ holott fényes dicsőségben 
Mind örökkén látunk mennyei örömben, Ámen

✓  
* »
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K. A» A’ kinek szive kevés napokkal ezelőtt liála- 
adó érzésekkel ömledizett, midőn amaz örvendetés liirt 
hallotta megujjittatva prédikáltatni: „ma néktek Idve- 
zittő született —  az fog örülni tudni ama’ fontos tör
ténetnek is , mellynek emlékezetét az Anyaszentegyház 
e’ mai Innepen megujjitja a’ Hívekben. Értem a’ szü
letett mennyei Királynak környülmetéltetését, és Jézusi 
névvel lett felruháztatását. Ez az Istentől küldetett ta- 
nittója a’ mennyei igazságoknak, e’ történet által, mint
egy az ő Messiási méltóságába már bölcsőjében beavat
tatok. *'

Minden idvezülendő embernek e’ háromféle nagy vál
tozásokon által kell esni: születni megkereszteltetni és meg
halni. A’ születés által látunk uj eget és uj földet; a’ megke- 
reszteltetés által vétetünk be a’ Krisztus Országába; a’ halál 
által érünk be végre az örökkén tartó uj életbe. Méltó 
dolog, hogy mindenikünk, elváltozásainak napjait ügy 
nézze, mint Innepeket és nagy napokat. Legközelebb 
e’ mái nap megemlékeztél minnyájunkat a’ mi születé
sünk és megkereszteltetésünk napjára, mellyen reánk 
nevet adtak. A’ név minden Keresztyénre nézve igen 
fontos ügy tekintheti azt, mint emlékjegyét a’ Szent
egyház kebelébe lett felvétetésönck: —  mint zálogát az

5 *



övéle rokon famíliákkal való öszveköttetésének; —  mint 
ollyan jelt, mellyhez kapcsolva van minden, valamit 
mások eránta éreznek, róla gondolnak vagy tudnak; —  
végre mint olly eszközt, melly által emlékezetét a' késő 
Világra átplántálja. És szép dolog i s , ha ollyan nevet 
viselünk, melly vagy jelent valami fontosat, vagy em
lékeztet valamelly jeles emberre, ki hajdan ugyan ezt 
a' nevet viselte, és a1 kinek virtusait követhetjük. Szép 
név a' János és Anna; mert kegyelemmel teljes gyer
meket jelent, és a’ legszebbik lelkű Apostolra és egy 
kegyes Próféta Aszszonyra emlékeztet. Szép név az 
István, mert koronát jelent, és nagyhitü mártírt juttat 
eszünkbe. Szép név a’ Susánna, melly liliomszálat je
lent, és egy tiszta Szűzre emlékeztet. Sőt vagyon szép 
jelentés minden névben, csakhogy azt tudni és érteni 
kell kinekkinek. De sokszor roszszul felelnek meg ne- 
veiknek az emberek. így Absolon, kinek neve békes
ség atyját jelent, pártot ütött atyja ellen. Judás, an
nyit tesz, mint vallástevő; pedig jó mesterét elárulta. 
Kain, annyit tészen, mint Istentől nyert íiú; pedig az 
Ördögét követte a’ gyilkosságban. —  Akármelly külön
böző nevet nyertünk pedig Kereszteltetésünk Innepén , 
a’ Keresztyéni nevet minnyájan egyeránt nyertük. És 
az ujesztendőt helyesebben nem tölthetjük, mint, ha e' 
Keresztyéni nevünk fontosságát mindenkor szemünk előtt 
tartjuk, és ahoz méltóképpen élni törekedünk. Erre 
pedig viszont semmi nem ád minekünk olly hathatós 
ösztönt, mint e’ mai szent Innepnek története. Mert 
a' mi Jézusunk volt az, ki az ő nevének tökélletessen 
meg is lelelt. Soha senki nem viselte nevét több való
sággal , mint az Idvézittő. Méltán azért a’ Jézusi név
nek minden nevek fölött-valónak kell lenni nekünk. És 
helyes az az apostoli intés: „Mindeneket, valamellyeket 
„cselekesztek, a’ Jézus nevében cselekedjetek!“  Kol. 3,17.

Vegyük szivünkre ezt az intést legközelebb e’ mái 
napon; és elmélkedjünk e’ végett az ujesztendőnek Jézus' 
nevében leendő elkezdéséről. (Hymnus, Miatyánk.)

Text. Luk. 2 , 21.
K . A. Ujesztendőt idvezségesebben nem kezdhetünk, 

és annak folytában is más módon áldást, boldogulást 
magunknak nem ígérhetünk, mint ha annak kezdetét a' 
Jézus' nevében teszszük* Csakhogy ehez több kívánta
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tik a' Jézusi névnek puszta mondogálásánál, Hogy tehát 
ezt voltaképpen megérthessük, elmélkedjünk ez innepi 
alkalmatossággal az Ujesztendőnek Jézus nevében leendő 
elkezdéséről. Az kívántatik ehez, hogy cselekedjük 
ezt I .) a’ Jézusról való megemlékezéssel, azután 2.) az 
ő benne vetett bizodalommal.

y  % ; * * »" #  ̂ m ) •

E’ mi buzgóságunkat fogadd e l , szent atyánk !
Kedveld áldozatunkat, mellyet nyújt szivünk szánk.
A ’ Jézus’ nevében. Velünk tovább is jól tégy,
Éltünknek gyámola, minden Ínségben légy , Ámen.

■ « * - I ' i

I. Az esztendőt a' Jézus nevében kezdeni, tehát elő- 
szer annyit tészen, mint az őróla való .
A ’ mái Innep, —  mellyel az Örökkévalósághoz ismét 
egy időszakaszszal közelebb estünk, —  olly fontos min
den emberre nézve egyaránt, hogy ma kiki magába 
száll, és egy kissé gondolkodik, —  az ollyan is kinek 
máskor nem szokása a’ gondolkodás* A’ jólelkit ember 
megemlékezik ma (többek köztt) mind azon sokféle jók 
ró l, mellyekben részesült a’ lefolyt esztendőben. Ke
gyes gyermekek ma megemlékeznek azon jótétemények
r ő l , m elleket a’ múlt esztendőben szüleiktől vettek. Jó 
barátok hálálva emlegetik a’ szeretetnek azon jeleit és 
bizonyságait, mellyeket jóltevőiktől tapasztaltak. Hát 
arról a’ láthatatlan áldott kézről hogy ne emlékeznék 
meg ma minden vallásos ember, melly ád minékünk 
mindeneket! Cselekszi ezt ma akármelly jó  ember is. 
De a’ Keresztyén cselekszi ezt különösen a'Jézusra való 
tekintetből; mivel őt nézi mind azon drága kegyelmek 
eszközlőjenek, mellyekben Istentől részhitelett; őt nézi 
minden lelki testi áldás és boldogulás kútfejének. Melly 
méltó légyen pedig a’ Keresztyénnek illy gondolkozása, 
kifog tetszeni, ha azon sokféle drága lelki jót röviden 
számba veszsziik és elgondoljuk, mellyet minékünk Isten 
a’ Krisztus által ajándékozott.

Az ő szent igéje, mellyet nékünk hiidettetett, — 
óh ! mennyi dicső lelki hasznokat szerzett az nékünk! 
Melly sokan megerősittettek általa hitükben, az idvez- 
ségnek esméretiben, és mind azon igazságokban, mel
lyeket tudniok szükséges volt. Melly sokan az által 
betegségükben megvigasztaltattak és bágyadt sziveiknek

U JESZTE N D O  IN N E PE N .
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erősséget nyertek! Melly sok megőrizve maradhatott ál
tala, a' kísértetnek óráiban; másik viszont esetéből fel
támasztathatott, és a jóban való állhatatosságra liatha- 
tóssan serkentethetett. Nem különben birtokában vol
tunk a’ drága kegyelem - eszközöknek is ; szives torö- 
delmességünk mellett a’ vélek - élés által bűneink bocsá
nata felöl bizonyosok lehettünk , és lelkűnkben meg- 
nyugosztaltattunk. Szóval: mind azt a’ jót kóstoltuk az 
elmúlt esztendőben is , valami bennünket az idvezségre 
vezérelhet. Pedig kié mind azok a’ drága jók ? Óh! kié 
másé, mint ama'’ mennyei Tanitióé, ki alá jött, hogy 
sötétségünkben minekünk világosságunk légyen.

Mindnyájan tehát, —  valakik ma az elmúlt esz
tendőnek sok javairól hálaadó szívvel megemlékezünk, 
—  kapcsoljuk ahoz egyszersmind azt a’ Keresztyéni gon
dolatot is : mind ezek az én Megváltómnak jótéteményei. 
Valljuk meg mindnyájan, hogy megannyi bűnösek va
gyunk , és az Istennek kegyelmeire érdemetlenek, —  
mellyekben ha mégis részeltettünk, azt a’ mi Jézusunk
nak kell köszönnünk. Ő egyedül az, kinek érdeméért 
áldott és áld az Isten most és ezután is minnyájunkat. 
Ma legyen tehát a’ napja, hogy a’ mi Jézusunkról meg
emlékezzünk , mint legnagyobb jótevőnkről és legszíve
sebb barátunkról. Ma adjuk neki azt a’ tisztességet, 
melly őt illeti. Ma vigyük neki, megilletődett szívvel 
hálaadásunkat, mellyre tölünk olly igen méltó.

II. De kezdjük az esztendőt, az való
dalommal is.

Mi emberek mindnyájan bujdosók vagyunk , kik 
amaz Istennek városa felé utazunk, melly oda fönt va
gyon. A’ vándorló utas embert, —  midőn valamelly 
reggel tovább folytatja utazását, —  könnyen busithatják 
mindennémü aggódások jövendő sorsa eránt, melly őt az 
napon érheti. Nekünk is e’ mái nap, mellyen egy ujesz- 
tendő reggelére virradtunk fel, és utazásunkat az örökké 
valóság felé tovább folytatni reméljük: inkább lehet ag
gódásnak mint busulásnak napja, ha elevenen elgondol
juk, mennyi féle bal - esetek érhetnek bennünket egy olly 
utón és olly világban, mellynék veszélyeit és szomorú 
eseteit, életünknek hátra hagyott esztendeiből már eléggé 
tudjuk és ismerjük. A’ lelkének idvezsége felől gondos
kodó Keresztyénnek méltán eszébe juthat ez a’ kérdés ©
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„tudok e' ez ujesztendőben a’ bűntől őrizkedni minden
képpen  ? ki tudok e’ kerülni minden alkalmatosságokat 
„arra?“  •—  A’ gyermekes szegény atyának, kő nehéz
séggel nyommaszkodhatik szivére ez a' kérdés: „hogyan 
„fogom táplálni az enyimeket?“  Szerető házastársoknak, 
szüléknek és gyermekeknek pedig im 'ez: „k i tudja, val- 
„jon  ez esztendőben nem jár e' végére az én földi bujdo- 
„sásom, vagy az én szerelmesimnek földi bujdosásuk; és 
„ ő  neki énnélkülem; vagy énnekem önélküle kella’ nyo- 
„moruságos életnek szomorú pályáján vándorolnom!“  És 
igy alig van közttünk valaki jelen, ki az ő titkos gondjait 
és aggódásait az ó esztendőből az újba által nem hozná 
magával.

Ez ellen immár nincs jobb tanács, mint ez: kezdjétek 
az ujesztendőt a' Jézus nevében, az az: a’ benne vetett 
erős bizodalommal. Vessétek minden gondaitokat ő reá 
és az ő mennyei szent atyjára, ki a' Világ kormányját 
kezeiben tartja. Semmi nem történhetik rajtatok, mint 
a' mit ő előre elláiott, és a mit felőletek örök tanácsá
ban elvégezett, — a’ mi pedig bizonyosan élet és békes
ség. Mert ő merén szeretet, bölcsesség, minékünk pe
dig jó  barátunk és atyánkfija. Azért ne búslakodjunk fö
löttébb. Hanem az Apostoli intés szerint minden mi kö
nyörgésünkben és imádságunkban a' mi ügyünk bajunk 
nyilvánságos légyen Isten előtt. Miért csüggedeznénk, 
mikor az őriz bennünket, a k i  a" mennyekben lakozik! 
Hol van fájdalom, mellyet a? ő segedelmével meggyőzni 
nem lehetne? N em ! nem félhetünk a’ jövendőkben sem
mitől is. Csak minden sorsunk változásaiban bízzunk az 
ő szent nevében. A z ő neve csalhatatlan kezesünk né- 
kiink, hogy ez esztendő' folytában minket semmi való
ságos szerencsétlenség nem érhet; és a' melly ér is, ben
nünket valóban nyomorultakká nem tehet. A ’ mennyei 
Oltalom és paizs alatt minden ínség elenyészik.

Bizzunk tehát a' mi Megváltónkban, mi is , K. A .! 
Az ő neve Jézus, az az: idvezittő. Szabadi ttó: mivel 
ő megszabadítja az ő népét minden bűnöktől, és azoknak 
büntetésétől. Már pedig mihelyt azoktól többé nem kell 
félnünk: akkor jónak rosznak, életnek halálnak, jelen
valónak jövendőnek javunkra kell válni. Bízzunk ő ben
ne; keressük és várjuk boldogságunkat egyedül ő nála, 
kinél az bizonnyal fel is található; és legyünk meggyő-
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zetve a’ felöl, hogy —  ha ó a’ miénk, —  mindenből 
elégségünk vagyon; és soha sem fogunk semmi igazi jó 
nélkül szűkölködni. A’ ki az Urban bízik, az nem fél 
semmi szerencsétlenségtől; annak jólléte örökkén megálló 
fundamentomon épül, mellyet sem balsors, sem csapás, 
sem ideig tartó szenvedés, sem idő változás sem halál 
meg nem rendíthet.

Boldog, a’ ki Jézussal jár.
’ S öt szivében tartja;
Ő dolgai jó l folynak már,
Mert Isten áldottja.

így kezdjétek, folytassátok és végezzétek ez ujesz
tendőt a5 Jézus nevében ti is, K. A . A z időknek Ura pe
dig nyújtson nektek ehez mind erőt mind kedvet. Őnéz- 
zen alá kegyelmes szemekkel a’ ti mái legelső áhitozás- 
tokra is. Ő szentelje meg a’ kezeket, mellyek ő hozzá 
ma kiterjesztetnek. Ő bocsássa füleibe a' ti könyörgé
seiteket és kívánságaitokat; és vegye fel a' ti mái imád- 
ságtokat, mellyet alázatosság és törödelmes szív tiveletek 
mondat. Ő tegye valósággá mind azt, valamiért ti ma 
c’ szent házban közakarattal néki esedeztek, — a' föld
nek termékenységéért, az Országnak békességes mara
dásáért, az áldott csöndességért házainkban, Helységink- 
ben, Szentegyházunk virágzásáért, az igaz ügynek elő- 
mentségéért és a’ fontos embereknek drága életükért. 
Mivel pedig áldásokat osztogatni Isten dolga, de áldások
ért esedezni, ember’ dolga: azért kívánjatok ma egymás
nak lelki testi áldásokat; kívánjatok megelégedést, egész
séget, békességet. Óh! a’ ki csak tud könyörögni, kö
nyörögjön ma, hogy Ínség, drágaság és rendetlenség szűn
jenek meg e’ tartományban. A ’ ki csak imádkozni tud, 
ma imádkozzék, hogy valahára a’ sok egymást gyűlölő 
felekezetek és szakadások között derüljön fel az egyetér
tésnek Napja. Hasson által az Egeken mostan legköze
lebb a z , a’ mit e’ szent székről minden rendű felebará
tinknak én kívánok.

Ti Fejedelmek és Uralkodók! kik előtt meghajtjuk 
magunkat még távolban is: bírja Isten a* ti sziveiteket 
minden jóra, és uralkodjatok atyaiképpen; hogy a’ ti ki
rályi széktek árnyékában a' népek élhessenek vidámon,
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és nem ellenetek való fohászkodással, a’ melly nek
tek nem jó

Ti méltóságosok, főrangúak, gazdagok, nemesek! 
ám virágozzatok: de dicsekedjetek csak jóságtokkal és 
szép cselekedeteitekkel. Csak ez az igazi mértékpálcza, 
mellyel mérjük nagyságtokat.

Ti hadi emberek és Vitézek! a’ szent Vallás ezt mond- 
1 ja tínektek : „Senkin erőszakot ne tegyetek ; és legyetek 

a’ hazában a’ polgári csöndességnek támasza, védelme 
és oltalma.

Ti bölcsek és tudósok! munkáljátok embertársaitok 
javát igazságban és szeretetben. Mert ha prófétálásunk 
volna, ha tudnánk minden titkokat és minden tudó* 
mányt; és szeretet bennünk nem volna: semmit nékünk 
nem használ.

Ti szegények ! legyetek gazdagok Istenben, és a' ke
véssel megelégedésben. Bízzatok az Urban, ki nem hágy 
titeket megszégyenülni.

Atyák! adjon Isten néktek elegendő bölcsességet, 
hogy házatokat helyessen igazgathassátok; néktek viszont, 
édes Anyák, tiszta erk öleset, tűrő lelket és Istenben meg
nyugodt szivet. Mind a’ kelten neveljétek magzataito
kat, korán kezdve, minden isteni félelemben; —  mivel 
nem tudjátok, meddig maradtok közöttük, és miilyen 
kezekbe kerülnek a’ ti halálotok után.

Fiák és leányok! örvendezzetek a’ ti ifjuságtokban, 
de megemlékezzetek a' ti teremtőtökről. Az irgalmas Is- 

. ten őrizzen meg titeket, hogy a’ ti sikámló pályátokon 
meg ne essetek; és tegye sziveitekben erőssé azt a’ gátot 
mellyet az elhatalmazó gonosz bűnök ellen mi lelki
atyák teszünk.

Ti tanulók, és oskolai nevendékek! A’ Jézus Krisz
tus , kinek kedvesei vagytok , töltsön bé titeket 
az ő esméretével, hogy belőletek egy jobb embernyom 
serdüljön fel; és irja bé neveiteket oda, hol az ő szent 
neve is á ll, az élet könyvébe.

Ti öregek és tisztes Vének! ti már közel vagytok a’ 
nyugalomhoz. Fussátok rövid pályátokat, sok virtusok
kal ékesítve, hogy boldog czélra juthassatok.Ti mezei gazdák és kézmivesek! munkálkodjatok áldással , egyétek kenyereteket csöndességben, és keserű 
verejtékiteknek szedjétek sok édes gyümölcseit*
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Ti uj cselédek! szerezzetek uj örömet a' háznak, 
mellyhez ma beállótok; és az által magatoknak is jó sor
sot és boldogságot*

Ti betegek ! a’ Jézusi névben legyen néktek erősség
iek és vigasztal ástok.

Ti bünben-élők! térjetek meg; és az irgalmas Isten 
legyen erántatok hoszszutürő és kímélő az Igazakért.

Ti haldoklók ! az Ur készítsen el titeket egy boldog 
feloldoztatáshoz: világosítsa meg néktek a’ halálnak sötét 
völgyét; és az ő jó angyalai kísérjenek bé titeket az 
Örök nyugodalomba.

Te szent Eklézsia, Krisztusnak egyik szép öröksége! 
legeltessen téged az Ur kies mezőn, és magasztaljon fel 
az egekig.

És én, — dicsérd az Urat, óh! lelkem; és el ne fe
ledkezzél az ő jótéteményiről. Ámen.
• • , j *  ' » T  ♦  •

Más berekesztése az ujesztendei prédikátziónak•
a  \ í  *  9 ^ . r  . 1 í 1 / t

. • ; * 
Ez esztendőt néktek Isten boldogítsa,

• ' % é ^  t

k Tőletek nyavalyát, ’s a’ bűt elfordítsa,
* i

Kártékony angyalit meszsze távolítsa,
Egészséget ’s békét közétek szállítsa.

i

Ne sebhesse szivét az édes anyának 
Magzatja* halála, vagy elhunyt társának ;
És a’ ma kesergő özvegynek, árvának
Forduljon örömre árja sírásának. •

Hozzon ez uj áldást házasi rendekre,
A ’ jó  indulatu kedves gyermekekre,
Serdülő ifjakra 3 virágzó szüzekre ,
Példás véneinkre ’ s a’ hív cselédekre.

K i örökjéből él régi eleinek,
Lássa bő termését zsíros mezejének;
Áldás a’ földmives’ fáradó kezének,
Szedje sok gyümölcsét sok verejtékének.

, i • . * t ,

A ’ mester-kezeknek folyjon a’ munkája,
Az igaz kalmárnak keljen portékája;
Tisztes kereskedő’ kiadott summája 
Mindenkor haszonnal térjen meg hozzája.
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Szálljon áldás hazánk’ koronás főjére,
Hiv tanácsosira ’s tisztviselőire;
A ’ szent papi rendre, igazság’ székére,
’S minden jó  hazafi’ igyekezetére.

'  -  , » ' .

Légyen ez élőknek vidám ujesztendő; 
Vidámabban tessék fel majd a’ jövendő; 
Ila végórája ü t , ne légyen rettentő 
Senkinek, ki ebben a’ sírba menendő! ;I:

UJESZTENDŐ UTÁNNI VASÁRNAPON.
V  • • *

Á1 Keresztyén , az utazásokra nézve.
Jövevény vagyok és zsöllér e’ földen mint atyáim ;
Itt sok ezer változás é r , bajt haznak sok óráim;
De ez könyitti terhemet, hogy e’ bajos életemet
Egy jobb élet követi.

4 ‘ . .
*

Erősítsd is, óh Istenem! e’ vigasztalásomat,
Add jámborságban töltenem földi bujdosásomat:
Hogy mind házamnál laktomban, mind meszszo utazásomban
Kád nézzenek szemeim, Ámen.

s #

K. H. Én, ha nektek volnék, csak azért is eljön
nék vasárnaponként a’ templomba, és (ha csak ugyan 
lehetne) egy isteni szolgálatot is el nem mulasztanék: 
mivel itten mind annyiszor együtt látom azokat, kiket 
részint ez Eklézsiának kebele együvé foglal, részint a’ 
kiket személyesen esmérek, sőt höcsülök és szeretek is* 
Tudniillik a’ mi a’ cselédes - háznál az asztal, az minden 
egy gyülekezetre nézve a’ szent oltár. Mert valamint a’ 
háznéphez tartozándók, — akár hányán legyenek, és 
akármennyiféle dologra oszoltak is széllyel, —  az asz
talnál, együtt evésre és ivásra mindnyájan öszvetalálkoz- 
nak : úgy az egy Eklézsiának cselédei, a’ Vasárnapi szent 
órákban itt az oltár körül szépen együvé sereglenek; —  
akármint különböznek is másként egymás közölt, és akár 
mennyifelé voltak is elszéllyedezve a4 dolog tevésnek 
napjaiban. Ugyan is a’ templom - ajtóktól kieredve, a’ ti



utaitok száz meg száz felé elágaznak; és szintén úgy a’ 
ti szándékaitok, igyekezeteitek, és foglalatosságaitok. 
Egyik fe l, másik alá; egyik közeire, másik meszszére; 
egyik atyafiakhoz, másik idegenekhez; egyik éjjel másik 
nappal; egyik szárazon, másik vizen; egyik magánossan, 
másik társaságban: otthon m radva, — velők a' betegek 
és a’ Vének.

. . .  •  #  /

• t

Leghamarább érheti pedig az embert valami nagy 
változás akkor, midőn világi foglalatosságai őt elhívják 
a’ maga hajlékától, és midőn az ember utón vagyon. 
Azonban utazni hol egyszer hol másszor mégis kell mind* 
nyájunknak, és azt senki közülünk el nem kerülheti; 
sőt kívánja is. Ritka ember hal ott meg, hol született; 
és sokan találják sir jókat az országban, kiknek atyjai 
idegen földen meszsze nyugosznak eltemetve. Utaztak a’ 
régi szent atyák, Pátriárchák, az Isten minden Szentéi. 
Szükségessé teszik ezt az életnek sokféle szükölködései, 
mellyeket az Isten készakartva nem rendelt öszve egy 
halomra; hanem elszórt szerte-széllyel, —  úgy, hogy 
csak utazás által juthatni el hozzájok. Sőt ez az egész 
földi élet nem egyébb utazásnál. Mihelyt születünk e* 
világra, mingyárt utazunk betakarva, a' pólyában, a' 
szent keresztségre. Nevelkedvén, utazásunkat szűk kör 
szorítja bé: a' szülei háznak udvara, helységünknek ut- 
czái, mezei és határai. Serdülvén megy utazásunk, a' 
gyermekek társaságában az oskolába, az öregekében pe
dig a’ templomba, mint a’ gyermek Jézus is igy utazott. 
Csak hamar elérjük azt a’ kort, mellyben fáradnunk és 
szélyedeznünk kell az élet’ sürgető szükségeinek pótolá
sára; a’ mikor aztán utazásunknak nem bizonyos sem 
ideje, sem órája, és nincs is szabva annak bizonyos hely 
és határ. Leányaink elutaznak házainktól, férhez mén- 
vén: fiaink is sokszor mesterségre, tanulságra, katona
ságra. Végső utunk mindnyájunknak a’ sirhoz vagyon, 
mellyen aztán minden földi utazásainktól megnyugoszunk.

Ez elkezdett esztendőnek folytában is fogunk utazni 
mindnyájan; sőt imé ma is legközelebb, ti már utazta
tok , hogy e’ beszédeket hallhassátok. Utasokról szóll a' 
majd felolvasandó Evangeliom is. Hogy tehát, mint okos 
keresztyének, tudhassuk magunkat iqinden dolgainkban
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mihez tartani: e’ mái szent drában élőtökbe adom a' ke* 
resztként az ő utazásaira nézve.

Text: Mát. 2. 13... (József futása Egyiptomba.)
A ’ mái Vasárnapra K. A. kétféle leczkét is szabtak 

a’ régi Egyház atyák, mellyek közül egyik az Ur Jézus
nak János által lett megkereszteltetését adja e lő , a’ má
sik az ő szüleinek szaladását Heródes' üldözése elöl. He
lyes mindenik, mert mindenik szent írás. De nem ne
héz általlátni, hogy a' felolvasott leczke mégis a' helye
sebbik , — a’ Jézus földi élete viszontagságainak és az 
ezekre czélzó Innepeknek rende szerint: a’ minthogy min
den régi postillákban is mára ez a' textus találtatik. 
Ebben immár a’ kisded Jézus' szülei úgy rajzoltatnak , 
mint utazók; pedig hazájokon kívül, idegen földen ; mint 
meszsze - utazók. Sőt szembetűnő dolog, hogy az Egy
házatyák az ujesztendőnek szintén három első szent nap
jaira is , megannyi nevezetes szent utazásoknak elbeszélé
sét rendelték. Mintha ezzel annyit akartak volna jelen
teni , hogy most már az ujesztendő’ kezdetével útjaikra 
megindítják a' híveket. És mivel ez esztendő folytában, 
ki meszszebre ki közelebre, mindenikünk utazni fog : 
annakokáért, hogy ezt a' gyakran előforduló dolgunkat 
istenessen ésokossan tehessék mindenkoron; az ujeszten
dőnek első Vasárnapját azzal kívánom reátok nézve épü
letessé tenni, hogy élőtökbe adom Keresztyént utón 
útfélen , vagyis: mihez kell magát tartani az okos Keresz
tyénnek az ő utazásaira nézve. Melly elmélkedésemben 
előszer is számba veszem az utazásnak mind hasznáit 
mind veszélyeit; azután következtetem az elutazóttak tisz
tét , végre az otthon - maradiakét. Én azon törekszem 
mindenkori előttetek felléptemben, és azon most is, hogy 
erre a' szent helyre tett utazástok soha se essék hiába, 
hanem itt mindig hallhassatok valami hasznosat: de meg
kívánom tőletek, hogy szivessen figyelmezzetek.

I. A z utazással átalján fogva sok szép hasznok jár
nak együtt. Ez által szokunk emberek közé, megbáto
rodunk, erősül testünk és érzékenységünk, terjed min- 
dennémü esméretünk, felnyílnak szemeink és világosul

Éhez van szabva 
előtti imádság is, 
sinknál is.

a' Superiníendentialis Agendában az oltár- 
Ez van divatban német országi hit-sorso-

/



értelmünk. Csak az, a’ ki utaz, Iát hall és tapasztal kü
lön!) félét, a’ miről az otthon-ülő nem tud szólni. Azért 
tudnak a’ hivatalbeli emberek, kalmárok, katonák, ván
dorlóit mester - emberek és szekerezők annyiféle tárgyak
ról beszéltem: mert ők sokat utaztak, vándoroltak és 
különbféle városokat láttak, különbféle népek között tar
tózkodtak. Azért az Úri Rendek, az ő felnőtt gyerme
keiket készakartva elküldözik utazásokra, idegen orszá
gokba, nagy költséggel és gondossággal: hogy menjenek 
és lássanak tanuljanak sok szépet, jelest. Urunk Jézus 
is az Apostoloknak oktatására a1 sokfelé utazásokból vett 
leghelyesebb alkalmatosságokat; és mikor már kivoltak 
tanítva, akkor is viszont azzal tette ki őket a’ próbára, 
hogy önmagokkal utaztatta be az Országot. Sőt a’ ma
gunk házát és háznépét is annál szívesebben tanuljuk sze
retni, ha néha néha egy ideig attól eltávoztunk. Mert 
ezzel azt nyerjük, hogy látjuk más emberek' sorsát és 
áilapotját is ; mellyel a’ magunkét öszvehasonlitván, ta
nulunk ezzel megelégedni; és a’ magunk házát nem cse
rélnénk el mind azokkal, a’ mellyeket láttunk. De más 
részről a1 mi otthon hagyott szerelmeseinkben is ezzel ger
jesztünk utánnunk való bizonyos óhajtozást, melly aztán 
a’ szeretctet. éleszti és erősitti: holott a’ mindig - otthon - 
ülés a’ házi békességet csak zavarja és a’ szeretetet gyön- 
gitti. Mellyre nézve a’ haragos és czivódó házas - társak
nak is, az ideig óráig való elutazás nagyon ajánlandó; 
mert azáltal sokszor megesik, hogy öszvebékülnek, —  
minden közbenjáró és biró nélkül.

II. Azonban tagadhatatlan, hogy az utazással sok 
nemjó is vagyon öszvekötve. Az utasnak elkeli lenni 
mind azon könnyebségek nélkül, mellyek házánál kezére 
vágynak; mert a’ maga házát sehol fel nem találja. A’ 
rablóknak, gyilkosoknak, csalárd és más gonosz embe
reknek, jobban kivagyunk téve utón mint otthon házaink
nál. Útközben érheti az embert pénzében, barmaiban 
való kárvallás; érheti veszedelmes időjárás és ezerféle 
szerencsétlenség. Az ifjaknak és szüzeknek ártatlansága 
is utón van kitéve több veszélynek, mint oda haza. A’ 
mi pedig legtöbb: utón jöhet reánk leghamarabb beteg
ség, vagy szinte hirtelen halál is; midőn aztán a’ mieink 
nem vigasztalnak, nem dajkálnak, és azon végső Örö
münktől is megúsztatunk, hogy hideg tetemeinket atyáink
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csontjai mellé temették, vagy koporsónk fölött könyve
ket hullattak volna. Mind ezeken fölliil pedig a' mi ott
hon hagyott szerelmeseink, házunk és jószágunk eránt 
szüntelen való aggódásban kell lennünk, és magunkat 
otthon megtörténhető mindenféle bajra készen tartanunk. 
Mig mi oda vagyunk, azalatt házunk porrá éghet,mieink 
hűségtelenckké lehetnek, vagy megbetegülhetnek, meg
halhatnak; — úgyhogy az utazásból haza térő" ember 
mindig eszében forgassa vagy felesége halálát, vagy fia’ 
vétségét, vagy leánya betegségét: hogy aztán, mikor 
hazaérvén, valamellyik igy találna is lenni, (mert mind 
ez megtörténhetik!) szive előtt az semmi újság ne legyen,

III. A’ mi immár illeti az utazó keresztyén ember
nek kötelességeit, azokat három rendbeliekre oszhatni 
fel : úgymint a' mellyekre vigyáznia kell meginduláskor, 
utazás közben és haza érkezéskor.

Az útnak indulásra nézve megkell választani a' napot 
és órát; nem annyiban, hogy ez vagy amaz napon nem 
jó  volna útra indulni, mert ez babona, és mindenik nap 
az Isten’ napja: hanem annyiban, hogy —  hacsak igen 
nem kénytelen vele, —  a5 szent Innepeket és Vasárna
pokat utazással ue töltse, és a’ miatt a' nyilvános isteni 
szolgálatot el ne mulaszsza. Máskülönben nem leszsz ál
dás, elkezdett utján. Bánja azt az Isten ha az ő szent 
napján utazunk. —  Akármikor indulunk pedig útra, 
ajánljuk házunkat Istennek; úgyhogy, hagyjuk azt jó 
rendben, háznépeinktől haraggal ne váljunk m eg, mert 
megeshetik, hogy soha sem látjuk őket többé testi sze
meinkkel. Hogyan lépünk ki házunktól, azt tudjuk; de, 
hogy miképpen térünk abba viszsza, és térünk e' vagy 
soha sem, azt nem tudhatjuk. Továbbá vegyünk magunk
hoz az útra védelmező fegyvereket, mert azt sem tud
juk, hol találkozunk öszve ellenségünkkel kivált a’ leg
főbb fegyver és utravaló el ne maradjon, —  az imádság, 
és Istenhez felfohászkodás: „Uram! a’ Jézus nevében el
in d u lok  utamra; más őrizőm nékem nincsen, vigyázz 
„hát én dolgomra; néked ajánlom telkemet, és az én 
„gyarló testemet, ’s valamim vagyon nékem!“

így útnak eredve, -Keresztyén atyámfia, főgondod 
mindig arra legyen, hogy magadra és a’ veled való ja
vaidra nagy vigyázást fordíts. Mellyre nézve utón légy 
józan mindenkoron, és a’ mértékletesség' útjáról senki'



*

barátságáért se hagyd magadat eltéritteni. Mert az utón 
megszokott részegeskedésnek igen gyászos következései 
vágynak. Ne tégy éjszakából nappalt, sem nappalból 
éjszakát. Nem jó  madár, melly éjjel jár. Az éjszaka 
az utas embernek nem barátja. Őrizkedjél a' gonosz em
berektől. Idegenekkel Öszve ne ereszkedjél, pört ne 
kezdj, és nagyon viszszaiartózkodva barátkozzál. Tudj 
hallgatni, mint a’ napkeleti Bölcsek. —  Aztán ínég más 
tiszte a’ Keresztyén utasnak, hogy az Istenről utjártában 
is megemlékezzék. Az Isten mindenütt feltalálható az 
őt keresőknek. Imádkozni utón is lehet. Azért a ke
gyesség és a’ Vallás legyen vezércsillagod esméretlen he
lyeken is. Épületes dolgok legyenek, a' mellyekről utón 
előhozakodtok; követvén ebben is az Ur Jézust és amaz 
Emmausba utazó tanitványokat. Sőt valahol csak alkal
matosságtok esik , útfélen is bemenjetek a’ templomba , 
és hitsorsosaitok nyáját mindenütt felkeressétek. Mikor 
Bölcs Salamon ama’ dicső templomot Jerusálemben fel
szentelte, és a’ Főimádságot maga mondta: többek kö
zött azt is kérte az Istentől, hogy halgassa meg még az 
Idegent is, a' ki bejön ebbe a’ szent házba imádkozni. 
(2  Kron. 6 ,  31. 32.) Már pedig utas lenni, annyi mint 
idegen lenni. És az illy idegeneknek mái napon nyitva 
állanak a’ Keresztyén templomok is, szintén úgy mint 
B. Salamon temploma hajdan. ’S hányszor nem történik, 
hogy az idegen templomban hall az ember valami ollyan 
tanulságot és vigasztalást, melly éppen neki való, és a’ 
mellyet otthon még soha sem hallott. —  Továbbá meg
kell emlittenem itten a’ Keresztyén Utazónak még azt a' 
kötelességét, hogy úti társaihoz hűséges legyen. Vigyáz
va kell ugyan választani az úti-társait; de minekutánna 
már valásztottunk , azzal maradjunk meg mind végeztig. 
Melly sokszor történik szerencsétlenség az utason csak 
egyedül azon ókból, mivel úti-társa elállt tőle. Micsoda 
lélekkel örül az ollyan ember az ő haza- érkezésének: 
mikor tudja, hogy egy embertársa, kivel szövetségre 
lépett és a'ki benne bizott, számot tartván segítségére,—- 
most ő tőle elhagyatva egyedül jár, és ellene az Istenhez 
fohászkodik? Vagy hogyan meri kezeit hálaadásra fel
emelni a z ' Istenhez, hogy őt megtartotta ? A’ régi histó
riákban olvasni egy példát, hogy görög országban három 
nőtársak utaztak Delli városába, hogy az ott lakó jövendő
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mondó papot valami fontos dolgaik eránt megkérdezzék. 
Véletlenül, utón álló rablókkal akadtak öszve, kik elöl 
futásnak eredtek, de egyikök, —  ki gyöngébb lévén 
hátra maradt, —  a' gyilkosok kezeibe esett és megölet* 
tetett. A1 kik megmenekedtek aztán eljutván Delfibe, 
midőn ott a' templomba bementek volna, a’ jövendő* 
mondó pap őket maga elé sem bocsátotta, hanem tüstént 
kiparancsolta onnét, —  mivel barátjokat hüségteleniil el
hagyták és nem védelmezték. — Végre, mint utas, el ne 
feledkezzél a' te otthon hagyott házad népéről is. Rólok 
emlékezzetek, mikor imádkoztok; rólok, mikor jól van 
dolgotok; rólok , mikor szomorú eset talált érni bennete
ket. Ti gyermekek, ifjak és szüzek , emlékezzetek meg 
utmentetekben a’ ti kegyes szüléitekről; és á z ó  képek 
lebegjen titeket körül mindenkoron; és az megőriz tite
ket bűnbe keveredésektől. Ti atyák és társak, emlé
kezzetek meg tieitekről, kivált akkor, mikor erszény- 
lekhez nyúltok ; hogy —  mig a’ tieitek otthon mérték
letessen élnek és kevéssel megelégcsznek, — azalatt ti 
bőven ne kültsetek: nehogy aztán a1 ti bő költésteket 
háznépeteknek kelljen megsinleni vagy megsiratni.

Ha igy utaztok, akkor az Isten haza fog titeket ve
zérelni a' ti kedveseitek társaságába; kik közé mrgujjult 
szeretettel lépjetek bé, és örömmel adjatok hálákat a’ 
Mindenhatónak , hogy szerencséltette utatokat.

IV. Még hátra vagyon, hogy az otthon maradottak
nak kötelességeit is előszámláljam, az elutazott házi atyára 
nézve. A1 háznép illyenkor istáp és védelmező nélkül 
vagyon. Ha roszsz ember az édes atya, és szitkozódva 
is dörgött ki a' háztól: akkor titkos öröm ül az arezokon; 
mert egy ideig békesség vagyon a’ háznál De ha jó 
ember az, és áldással vált meg az öveitől; akkor titkos 
bú borítja az arezokat; és úgy látszik, mintha valami 
nagy hézag és üresség volna a' háznál. Akkor tehát an
nál buzgóbban kell imádkozni ama’ leghatalmasabb önző
nek az Istennek, hogy bátrak legyünk egyedül létünk
ben, és az Istennek szent oltalma alatt ne féljünk; —  a’ 
mi elutazott kedvesünket is imádságunkba befoglalván. 
Az otthon maradiaknak tiszte illyenkor, minden előfor
duló dolgokat, háznál házkörül, annál serényebben foly
tatni; mivel nincsen a’ fő-segittő. Ők ne kövessenek ti 
semmit ollyast, a’ mivel megszomorithatnák az útról

0
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megtérendő házi Atyát. A’ roszsz gyermekeknek és a*5 
hiiségtelen feleségnek illyenkor van kezükre adatva leg
több alkalmatosság, vétkes indulatjaikat teljesíteni. A’ 
melly aszszony lelkére tudja venni, ekkor szabadabban 
hivalkodhatik, pazarolhat, faluzhat, és tisztátalankodba- 
tik. De ti kedves Aszszony halgatóim, igy soha ne cse
lekedjetek; sőt Férjeitek távol létében legyetek legsze- 
mérmessebbek, legolthon illőbbek. Irtózzál roszsz fele
ség! vétkezni az ellen a’ te jó férjed ellen, ki éretted 
meszsze földre elfáradoz, és hidegben melegben, utón 
útfélen sanyarog, mig te oda haza szép könnyen élhetsz. 
Imé! ő éretted az utón is imádkozik, te pedig gyalázod 
őtet. * 0  kenyeret keres számodra, és megvonja szájától 
is, hogy néked örömöt szerezhessen; te pedig pazarlód 
a' kész keresményt. 0  megvonja magát minden törvény
telen barátságtól, te pedig vakmerőén hitet szegsz és 
magadat másnak karjaiba veted. Oh! te gonosz aszszo- 
nyi állat! hát ha oda hal az a’ jó férj; és nem jön meg ne
ked soha többé; és nem leszsz időd ellene tett hibádat ki
póto ln i;^  helyre hozni: váljon micsoda lélekismérettel 
halhatsz meg akkor, és hogyan állasz vele szemközt az 
ítélet napján, mikor minden titkos bűneid világosságra 
hozatnak! —  Haza érkezvén pedig a’ házi atya, fogadni 
kell őt szeretettel; benne meg nem botránkozván, ha 
roszsz kedvel lépne is bé közétekbe: mert tudhatjátok e’ 
előre, mi érte őt utjártában? Inkább a' megérkezettnek 
mindenben kedvére járjatok; neki mindeneket, mellyek 
távol létében a1 háznál történtének, haladék nélkül, egye
nes nyílt szívvel, és semmit élném titkolva megbeszélje
tek és hírül adjatok.

Ezeket tartsátok meg ti is Ki H. a' ti utazásaitok 
körül. Útra menéstől, mint eímulhatatlanul szükséges 
dologtol, ne féljetek ; gyermekeiteket is ahoz jókor szok
tassátok. Legyetek jó emberek ; hogy mikor házaitok
tól eitaztok, a’ tieitek akkor ne tapsoljanak, hanem 
érettetek búsuljanak, szivessen imádkozzanak, és haza- 
térésteket óhajtsák. A’’ hol az elutazott házi Atyának 
viszszatértét nyugtalanul nem kívánják: ott nem jó dol
gok forognak főn ; mert ott vagy maga az ember nem 
jó  , vagy pedig az ő házanépe. A’ kegyességet és jó 
lelkiisméretet vigyétek el magatokkal az útra is, és az 
igaz-útban járás legyen mindenkori úti-leveletek.
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Ha az előadottak szerént cselekesztek, akkor az Isten az 
ő szent angyali által minden utjárásaitokben megőriz ben
neteket; és mikor minden földi utazásaitokat elvégeztétek, 
utat nyit lelkeiteknek a’ mennyei Paradicsomba, Ámen.

VIZKERESZT INNEPÉN.
A’ csillagos Egek' vizsgálása.

Zsolt. 19.|# » • 
Emeld fe l , lelkem , gondolatod’ ;

* Mutasd m eg, hogy nemcsak por-hamu vagy;
Az U r, kinek hiv indulatod

7

Most buzog, lélek , —  véghetetlen , nagy.
A ’ ki őneki áldozni akar,
Úgy áldozzák , mint az angyali kar.

#

'Uram , nagyságodat csudálnom,
* #

Örömem '« szent tiszteletem.
Mivoltodat szabad visgálnom,
Bar soha fel nem érhetem.
Ha nyomozom a’ fényességet 
Szomjan, a’ mellyben lakozol:
Kedveljed azt, ’ s adj bölcseséget.
Mert örömest adakozol , Ámen.

% a  . j i f  i*. > . ’*i H l  .'  * ■ y  • • •

K. A* Régenten igen szokás volt, —  kivált nap
keleten, hol a’ mi szent írásunk is eredetét vette, —  
nyilvános öszvegyülések alkalmával az időt, többek köztt., 
rejtett mondások eltalálásával is tölteni; és azzal a’ gon
dolkozást és figyelmet egymásban előmozdittani, az észt 
pedig élesitteni. így az írásban ismeretesek Sámsonnak 
feladott találós meséi, Jóthámé, Natháné. Én is tehát 
nektek ma, elöljáró beszédül, egy szép eltalálni való tár
gyat adok fe l, mellynek fundamentoma Ézs. 40,26. 
vagyon; és a1 mellyet a’ ki előbb megtud magának ma
gyarázni, mintsem azt én megvilágosíttom, az eltalálja-, 
miről fog ma lenni a’ tanítás. A ’ dolog igy következik :

6 *
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Egy tündökletes juhsereg 
Jár egy kies nagy legelőt; 

r Mint ma látják az emberek ,
Úgy látták századok előtt.
Nem vénülnek ők soha ott,
Éltet isznak egy mély kutnál,
’S közöltök szépen meghajtott 
Ezüst szarvval egy pásztor áll.
Arany-kapun kihajt estve,
Megolvassa éjszakánként;
’S csak egy bárányt el nem veszte,
Noha sokszor hált velők kint.
Neki egy hiv kutya segitt,
Elöl egy vidám kos mégyen.
Ki mondja meg, a’ sereg itt,
’S az a1 pásztor merre légyen ?

/j • . I * • %

Én mondom azt meg, tinéktek 5 K. II. Ez a' juh
sereg az éjjel ragyogó csillagok; a’ pásztora* görbe hold, 
meJiy mintegy közöttük áll. A' kutya és a’ kos a’ 12 
égi jegyek közül való csillagzatok. A’ többit kiki már 
könnyen magyarázhatja; mert egy szóval ez a’ talány 
a’ csillagos eget teszi. Ugyan azt a’ dicsó csillag eget, 
mellynek szemlélésében a’ bölcs emberek eleitől fogva 
gyönyörködtek; mellynek visgálására a’ mi szent köny
veinkben is sok helyeken indíttatunk. Jób Pátriáiéba 
és szent Dávid kiváltképpen telhetetlenek voltak annak 
csudálásában. A’ 19-dik zsoltárban Dávid Király igy 
magasztalja a’ Teremtőt énekben: „A z Egek hirdetik az 
„erős Istennek dicsősségét. A z egymásután következő 
„napok eléggé prédikálnak minékünk; az egymásra kö
rvetkező éjszakák bölcsességre tanítanak. A’ csillagok
énak nincsen sem beszedők sem igéjek , mint az emberek
ének : még is meghallatik az ő szavok; mert Isten sza
bva. Azért kihat az ő zengésök a* föld kerekségének 
„minden határira. Sátort szerzett az Egekben a' nap
in a k m e lly  —  mintegy vőlegény, kijővén az ő ágyas 
„házából, —  siet, mint az erős futó Férfiú az ő utjá
n a k  elvégezésére. Az ő kijövetele és fordulása az Égnek 
„egyik végétől fogva a’ másikig vagyon; és semmi nin- 
„csen , a’ mi elrejtezhetnék annak melege elől*64 így 
magasztalta már Sz. Dávid az Istentannak nuinkájiban.

8 4  VIZKEHESZT INNEP1ÍX.
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I-Iát m i, keresztyének lévén, szemléltük e’ már az 
Egeket istenes gondolatokkal; olvastuk e’ azokat a'betű
ket az Égen: vagy csak érzéketlenül néztünk fel reájok, 
már hozzájuk lévén szokva; vagy talán, mint a’ kis 
gyermekek, azokat a’ ragyogó nagy csillagokat csak va
lami fényes czifraságnak, vagy aranyos gomboknak tar
tottuk az égen? Szégyenlenünk kellene magunkat, ha 
az Egeket minden gondolkodás nélkül néztük volna. A' 
mit hogy ezután annál inkább eltávoztathassunk, elmél
kedjünk e’ szent órában a’ csillagos égről, mintáz Isten 
dicsősségének csalhatatlan bizonyságáról. Alkalmat nyúj
tanak nékünk ehez mind a’ mái Sz. Evangeliom, melly- 
ben csillagról vagyon téve emlékezet; mindezek a’ hosz- 
szu éjszakáju téli napok álfaijában, mellyekben (úgy tart
ják a’ hozzáértők,) a' legtöbb és legszebb csillagzatok 
tűnnek fel előttünk egész esztendőn ált.

T ext: Mát hé 2 ,1 — 12. (A ’ Napkeleti Bölcsekről)
IC. II. Az évangeliombéli bölcsek ma tudták meg 

a’ Krisztus’ születésének hírét, —  pedig minél fogva? 
A ’ csillagvisgálás által. Az égi tünemények és világo- 
síttó testek’ tanulása az embernek legrégibb tudomány- 
ja ; ’s noha a’ legrégibb, mégis csak kévését tudtak 
a’ Bölcsek mind a’ mái napig rólok kitanulni ahoz 
képest, a1 mi még titok. Jele: hogy ez egyszer’smind 
az emberi elmének minden tudományok között a’ leg
felségesebb, legmélyebb, legkitanulhatlanabb tudománya. 
Sőt maga a’ vallás is bizonyos tekintetben az ég-visgálás» 
nak szülöttje; és nem csuda, hogy a’ józan esz, földről 
az Ég felé emelkedvén az Isten keresésére, előszer is a’ 
csillagoknál állapodott meg. Ezek a’ napkeleti Bölcsek 
is az Egeknek figyelmes szemlélői voltak; mert az mon
datik felölök, hogy látták az urnák csillagát. Minekünk 
hasonlóképpen kötelességünk az eget figyelmetesen szem
lélni. Azt’ akarja az Isten az ő híveivel, hogy az 6 
dicső egében szemléljük mintegy az ő ábrázatját; és szok
junk már itt e’ földen ahoz a’ szent imádáshoz, mellyel 
elfogunk telni, mikor valaha az ő Arczája előtt udvarol
ni fogunk. Jer tehát mi is vegyünk magunknak példát 
a' Bölcsektől, és elmélkedjünk arról, hogy melly csal
hatatlan bizonyságai a’ csillagok az Isten dicsőségének; 
nevezet szerint az ő Léteiének, véghetetlen Hatalmá
nak , Bölcsességének és Jóságának.
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L Az Istennek létét semmi úgy nem hirdeti, mint 
a' csillagos egek. Azokra az Isten az ő nevét mintegy 
tüzes bötükkel metszette fel, mellyek olly régiek, mint 
az idő; és inig a1 világ fon áll, soha el nem töröltetnek; 
sem az Isten - tagadó kezei őket meg nem hornályosíthat- 
ják. A’ legmegátolkodottabb hitetlen, egyébb állításain
kat bár felforgatja is.* de ha az Egek boltozatját mutatjuk 
neki, és azt kérdezzük, hogyan lett az, —  már arra 
nem tud megfelelni. Mert az meghódítja az okosságot, 
és rabul viszi az egy igaz Istennek szolgálatára. Elakad 
a’ szava, ha elnézi feje fölött ama’ kékellő tengert, azt 
a’ végetlen ég-képet, mellyet a’ természet keze rajzolt;
ha felemeli gondolatjat magasabbra a’ föllegeknél, — 
hol az elemek egymással viaskodnak, hol az esők 
tárháza van, a’ jégnek és a’ hónak kész rakhelye; hol 
készíttetnek a’ menyköveknek tekervényes nyilai; túl 
azokon a’ barlangokon, mellyekben (mint a’ bölcsőben 
feküvő csecsemő,) nyugosznak a’ szélveszek, és nőnek 
lassan- lassan, várván a’ Teremtőnek elő-hivó szavát, 
hogy kirohanjanak. Hátha még valaki benézhetne magá
nak a’ mind ezeket kormányozó mennyei Királynak ud
varába ; látná ama’ számtalan lelkeket, kik az ártatlan
ságnak köntösében udvarolnak széke körül, kiilömböző 
hivataljok szerint, várván uroknak parancsolatját, hogy 
keresztül röpüljék a’ roppant világokat! Hátha láthatnánk 
(mondom) azokat a’ tökélletes hajlékokat, mellyekhez 
képest, ez a’ mi földünk ollyan, mint valamelly nagy 
ispotály, rnellyben megannyi lelki testi betegek zárattak, 
és a’ rnellyben még a’ józan okosság is gyakran bolon- 
doskodik?

II De nékünk szemlélőknek a’ csillagos Ég, az Isten
nek nem csak puszta Létét prédikálja, hanem az ő dicső
séges tulajdonságait is , különössen az ő véghetetlen hátai
méit. Ezt hirdeti a* csillagoknak megszámlálhatatlan so
kasága. Csak puszta szemekkel is kies éjszakákon 
mennyi csillagokat látunk! Hát meszsze látó üvegeken, 
mellyeken egy kis pontocskányi helyen ezeretis számlál* 
hatni; — úgy hogy azokon nézve, még az úgynevezett 
téj - útról is, (mellyet puszta szemmel csak fejér ég -su j- 
tásnak látunk,) kinyilvánodik, hogy az nem egyébb, 
mint a’ véghetetlen távolságról felénk világoló napoknak 
és csillagoknak törött fénye. Azért Ézsaias égi sereg-
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nek nevezi őket. Pedig minő roppant sereg!! Nem állott 
még egy hadi sereg is számlálhatatlan sokaságból. Ha 
száz ezerekre, milliókra terjedett is , csak ugyan kilehe
tett fejezni: de micsoda mind ez a’ szám az ég1 csiilag- 
zatihoz képest! Még senki sem bátorkodott az ő számjokat 
meghatározni. Azt mondja az Isten Ábrahámnak, kive
zetvén őt a’ csillagos egek alá: tekints fel, megszámlál
hatod e’ az égi testeket? És Ábrahám megnémula.

De ugyan az Istennek hatalmát hirdeti a' csillagok
nak minden tulajdonságjok is. Ök mindnyájan az Isten 
kezeinek csinálmánya. Magokban ugyan élet, érzés és 
okosság nélkül való testek $ létöknek nem örvendeznek, 
mint mi élő állatok, sem jót sem roszszat nem éreznek; 
mindegy nékik, akár volnának, akár sem: de azért 
Isten munkái, és élő érző teremtvények számára alkot
tattak. Az ő származtatásokat Mózscs igy beszéli elő: 
„monda az isten , legyenek világosittó lények az Égnek 
„kiterjedésén, hogy világosítsanak a’ földnek; és — úgy 
„lőn.“  Mellyel Mózses az Isten véghetetlen hatalmát 
rajzol ja : a’ mellynek ugyan csak jelei is.

Alázzuk meg magunkat, K. K. az illy hatalom előtt, 
az illy mindenható kéz alatt, rnelly teremtette, mozgás
ba hozta és rendben tartja az egek’ seregeit; és ezzel há
láljuk, hogy minket a’ pórból, gondolkodó teremtvé- 
nyekké alkotott, kik ennél fogva az ő csinálmányit szem
lélhetjük és csudálhatjuk. Micsoda az ember őhozzá ké
pest! Mi az emberkeze, rnelly minden mesterkedésével 
sem tudna csak egy férgecskét is elevenre teremteni, 
ahoz a' láthatatlan kézhez képest, rnelly azokat az Égen 
futó fényes postákat kilökte a’ megmérhetetlen üregbe, 
hogy még eddig meg nem fáradtak; rnelly a’ világ’ for
gásának nagy óráját felhúzta és az soha le nem járt még! 
Mi a’ leghatalmasabb hadi vezér is ahoz képest, ki a'na
pokat zabolán hordozza, hogy földünkhöz nagyon közel 
ne jöjjenek, és azt meg ne gyújtsák; és a1 ki a’ nagy 
tistökcs csillagokat megtartóztatja, hogy utjókban vala- 
melly kissebb testtel öszveüíközvén, azt darabokra ne 
zúzzák! Micsoda ez a’ mi földünk’ kereksége a’ többi 
véghetetlen világhoz képest? egy fövény szem, —  csak 
ollyan, mint egy kis szigetecske a’ széles tengerben; 
mellyen túl, vágynak még meszsze kiterjedő tartományok, 
mellyek’ lakosai közelebb esvén az Istenség’ sugáraihoz,

t '
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a' mienknél jelesebb lélekkel is lehetnek megajándékozva; 
a1 tökélletességre egy szempillantat alatt eljuthatnak, ’s 
nem szükség várni nekiek, —  mint minékünk, —  az 
idő őszét, melly az erénynek lassan érő gyümölcsét meg
érleli. ’S nem igazán mondja e’ Ézsaiás 40,15. 22. imé 
„őnála a’ népek, minta’ vödörnekcsöpje, ollyanok csak; 
,,a’ szigeteket mint egy kis port meszsze elvethetné, ő  
„előtte a’ föld’ lakosi, mint a’ sáskák.“  ’S óh! ember, 
még te fuvalkodnál e’ fel ezen a’ kis földhanton, hogy 
abból egykét arasznyit tiednek mondhatsz? Szégyeneid 
magadat; szemléld az egeket, és alázódjál meg a’ hatal
mas Isten előtt.

III. Mégis az ég csillagai, tanúi az Isten véghetet- 
len bölcsességének; mert erre mutat az a’ csudálkozásra 
méltó rend, mellyet tartanak magok között. Nappal a’ 
fényes Nap világositt, éjjelre felváltják azt a’ holdak és 
csillagok. Most nekünk telünk vagyon, hogy a’ föhl 
túlsó részén lakozóknak nyaruk lehessen. ’S- melly sebe
sen futnak az ő járásukban ! Soha el nem fáradnak; v i
lágteremtése ólta meg nem pihentek , meg nem álltak, 
utjokat el nem tévesztették, egymásba meg nem ütköz
tek habár nekünk úgy látszottak is. ’S aztán ezt az ő 
utazásaikat fejünk fölött melly csöndessen és minden 
lárma nélkül teszik ! Micsoda rettenetes lakás volna a’ 
földen, ha éjjel nappal ama’ nagy testeknek rémittő zu- 
hogását kellene hallanunk! De nem! megparancsolta 
nekik a’ Teremtő, hogy csendesen utazzanak , és az elfáradt 
embert, az ő éjjeli álmából félné ijeszszék. Minő isteni 
bölcseség!

Hogy pedig utjokat annál könnyebben tehessék , abba 
a’ formába öntötte ezeket a’ futó testeket, melly a’ for
gásra legalkalmatosabb, gömbölyűre. Ha szegletesek vol
nának már nehezebben esnék a’ futás: de igy ebben is 
kimutatta a’ Teremtő az ő bölcseségét. ’S ki nézhetne 
fel az egekre , hogj' ezt ne kiáltaná: „beh méltó alkot
mány Isten’ njjaihoz!“

Bizony méltó alkotmány. Ollyan palota ez a’ világ 
épülete, mellyet csak az Isten építhetett. Mikor embe
rek épittenek, ritkán találják el úgy a’ dolgot, hogy hasz
nálatosság, ékesség, könnyebség mind egyaránt feltalál
tatnék benne: de ez a’ mennyei épitő egyikről 
sem feledkezett el. Mert az némellyeknek az ellen ve-
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tése, hogy'az égi testek közül sokak reánk nézve haszon* 
talanok, nékünk soha nem világittanak; és illy formán 
az Isten sok csillagokat csak azért teremtett, hogy az 
fényüket elölünk rejtve tartsa. De igy csak olly emberek 
beszélhetnek, kik úgy vélekednek, hogy mind azok a’ 
temérdek fényes csillagok egyedül az ember’ számára ra
gyognak ott, felfüggesztve, — mintha egyedül csak mi 
volnánk az Istennek oko3 élő teremtvényei, és azok a’ 
többi nagy égi testek megannyi üres laktalan szomorú he
lyek volnának. De ne higyjük ezt K. K. és minma- 
gunkat annyira ne bizzuk e l; mert noha a' földiek közül még 
senki sem járta meg egyik csillagot is; sem a’ hold vagy 
napbeliek közül egy is nálunk ide alatt meg nem fordult: 
mindazáltai méltán úgy ítélünk, hogy a’ többi égi testek 
sem ragyognak ott főn haszontalanul , és üresen min
den élő állatoktól: hanem az Isten mindeniket megszálli- 
totta ollyan teremtvényekke!, mellyek reá valók$ —  
millyenekkel, nem tudhatjuk; meglehet nálunk alább 
valókkal, de meglehet sokkal föllebb valókkal is. Meg
lehet , hogy a’ csillagok mennél közelebb esnek ahoz a’ 
dicső naphoz, melly a’ világ székes közepében áll; annál 
tökélletessebb teremtvényekélnek rajtok; mégnem abban 
a’ fényességes lakóhelyben, mellyet az írás hetedik ég
nek nevez, maga a’ Teremtő az ő Sz. Angyalival béfejezi 
az ő világának végetlen sorát. Pál apostol i s ( l .  Kor. 15.) 
igy szól!: ,,nem minden test egy féle test. Vágynak men
n y e i  testek, vágynak földiek. Más a’ napnak, más a’ 
„holdnak fényessége; és egyik csillag meghaladja a’ mási- 
„kat dicsőséggel “ — De mind ezek felöl bizonyossat majd 
csak akkor tudnnk, minekutánna mi is e’ homályos föld- 
csillagrol elszállván, egy boldogabb hazába el-jutunk. 
Addig az a’ tisztünk, hogy imádjuk az isteni bölcsessé
get, és bizodalmunkat őbenne helyeztessük. Mellyet 
cselekedhetünk is bízvást; mivel ezek a’ csillagok

IV. Végre az ő Jóságát is hirdetik minékiink. A’ 
mi hasznunkra, ezek határozzák meg a’ nappalt és az 
éjszakát, telet és tavaszt, nyárt, és őszt, vetést és ara
tást, esztendőket és hónapokat. Melly jóltévő intézete 
ez az Istennek reánk nézve! minő zavarodás lenne az

4

emberi társaságban, ha mindezeket meghatározni nem 
tudnánk! Ezek szolgálnak jelül az Egeken , részint az 
idő • változásinak előre megtorlására, részint jelül utazók-
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nak, —  kiváltképpen a’ tengeren utazóknak, kik sok
szor járnak olly helyeken, ég és vizek közit lebegvén, 
hogy nem tudnák merre kelljen tartaniok, ha nékiek a’ 
csillagok Útmutatásul nem szolgnának. ’S milly neveze
tes dolog ez, K. K. hogy az embernek előbb az eget kell 
esmérnie, ha a' földen az egyenes utat elakarja találni. 
Az Istenség’ ismerete nélkül soha sem tud az ember a’ 
világnak szövevényei közül kiszabadulni. ’S a’ mi több, 
még földét sem tudná jól mivelni, ha azt nem tudná, 
hogy a’ Nap mikor és miképpen fogja melegét osztogatni. 
Az eget kell tehát az embernek megismerni, hogy meg
tudhassa, váljon mellyik szegletében él ő a’ világnak.

Azonban, te bűnös ember, véled-e’ , hogy az Isten 
jósága azért lündököltetiaz égen a’ csillagokat, hogy ne
ked világítsanak? Oh! hibázol. A’ csillagok kiáltanak 
tenéked, hogy térj viszsza; —  ’s gondold-m eg, melly 
bolt alatt állsz. Mert ha csak egy istenfélő ember jelen
léte is megtartóztathat téged a’ gonoszságnak végre
hajtásától: mennyivel inkább viszsza kell rettenned a’ bű
nöktől, a’ csillagos ég szemlélésén; holott azok meg
annyi eltörölhetetlen betűi az Istenségnek, mellyek te
néked a’ sötétség cselekedeteit tilalmazzák.

Emeljétek fel azért ti is gyakran szemeiteket az egek 
felé, K. K. Ne legyetek azoknak érzéketlen bámulói, 
hanem imádjátok azt a’ végetlen lelket, melly azokat 
alkotta. Emlékeztessenek azok titeket, az Istennek ha
talmára, bölcsességére és jóságára; serkentsenek az ő 
csudálására, és magatok megalázására. Ne merészeljetek 
soha azokkal, holmi babonás cselekedetek és bűvös bájos 
jövendölésekre viszsza-élni; mert ekkor az Istennek 
szentséges czéljait sértegetnétek , a' mellyekre ö ezeket 
alkotta. Jusson eszetekbe a’ 8-dik Zsoltár 4. 5. verse;
„mikor látom a’ te egeidet, Uram, igy gondolkodom; 
„micsoda az ember, hogy megemlékezel róla!6<r Bizon- 
nyára csekély az ember, és mégis méltatta az Isten az ő 
szent fiának váítságára. Ezzel dicsekedjünk tehát. En
nek vigyünk mi is méltó ajándékokat, a’ hitnek arany- 
ját, buzgó imádságnak tömjénjét és a’ jó cselekedeteknek 
mirháját. Éljünk e’ homályos csillagban a’ Krisztus’ tu
dománya szerint. (J az igazi vezérlő csillag ez életnek 
utján; vagy, mint szent János mondja 8,12: „ő  a’ világ
nak világossága/4 Hogy igy majd valaliára mi is eljut-
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hassunk oda, hol örök napfénynek világosságában lako
zunk , Ámen.

VIZKERESZT UTÁN I. VASÁRNAPON
Hogyan leltet a Jézust elveszteni és megtalálni.

Uram! szeretem a’ te házadban való lakásomat, és 
a" te dicsőséged’ hajlékának helyét. Jobb nekem a’ te 
pitvaridban egy nap, mint másutt ezer nap. Itt nyuj- 
taszsz kegyelmet és vigasztalást azoknak, a’ kik ártat
lanságban járnak. Azért keressük a’ te arczádat mostan 
is: ne rejtsd el azt mitőlőnk , Ámen.

K. M. József históriájában (mellyről ugyan bizony 
elmondhatni a’ maga nemében, hogy szépek között leg
szebb,) többek sorában az beszéltetik el, hogy Ruben, 
a’ legidősb testvér, akarván ártatlan öcscsét a’ gyilkosok 
elöl megmenteni, azt egy ó kútba rejtvén el, midőn a*5 
gyilkosok’ távozásává! őt onnét kihúzni, és nagy belső 
örömmel bátorságos helyre vinni szándékozott, és a’ kút
hoz érvén , azt üresen találta, e’ véletlen csalatásán igy 
sikoltolt fel: „ nincsen a’ gyerm ek, és én hová legyek / u 
1. Mos. 37,30.

Akármi jószágunknak váratlan elvesztése megzavar 
bennünket. A’ lelketlen jószágé is ugyan ; de az eleve
né még jobban; az okos lelkű emberé pedig legjobban. 
Ruben észrevevén, hogy Jósefet az idegen Kereskedők 
magokkal elragadták, majdnem kétségbe esett rajta. Pe
dig ő Jóselfel csak testvér volt. Hát az édes Atyák 
Anyák miként viselnék az illy veszteséget ? Csak 
ha ideig óráig eltávoznak is a’ háztól gj ermekeik, 
melly nyugtalanul várják haza érkezéseket! Ha önként 
magok adták is ki őket valahová, mégis hogyan szeret
nek felölök hirt hallani; melly szorgalmatosán tudako
zódnak utánnok; hogyan aggódnak és búsulnak, ha több 
ideig is rólok semmit nem hallhatnak. Mert az ő testeik
ből szakadt részecskék, az ő sziveiknek virágaik: a’ gyer
mekek ; kik tehát (vagy érdemesek reá mindenkor, vagy 
sem } nekik mindenkor sziveiken feküsznek. ’S mikor 
szülék találnak ienni olly szerencsétlenek, hogy gyerme-

i  . ' ■ \  ^
' ' . ‘ I , * ** x . * , # • ,
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köket vagy halál vagy ellenség, vagy tévedés által elvesz
tették: melly gyötrelmes érzés lehet az őnékiek!

Pedig a’ mái Evangéliom éppen illyen veszteséget 
beszél el minékünk ; melly szerint a’ gyermek Jézust az 
ő szülei a* Jeruzsálemi utón elvesztették. Elhiszem, nagy 
busulást okozott ez a’ kegyes szüléknek, és elmondhatták 
ők is Rubennel: „jaj nékünk ! nincsen a’ gyermek; hová 
legyünk!'4 Különössen pedig Mária, az érzékeny-szivü 
édes anya tudott ez eseten szörnyen töprenkedni, és 
maga ellen vádolódni. Kétségkívül gondolta ömagában: 
„ó h ! én gondatlan szegény fejem; miként jártál! Imé az 
„Isten te reád e’ Világnak drága Kincsét bizta; és te 
„gondatlanságod miatt elvesztetted. Eddig talán Árche- 
„laus’ szolgainak kezeikbe esett, kik lelköcskéjét belőle 
„ kifojtották. Mit mondaszsz Istennek, ki szent fiját tőled 
„sziilettelé; mit az angyaloknak, kik néki eddig gond- 
„ját viselvén most őt néked adták által? mit az embe
re k n e k , kik megválfójokat immár tetöled kívánják - visz- 

sza ! i( Vigasztalhatatlanul kellett volna eltölteniök hát— 
ravaló életök" napjait, ha azt a’ kedves fiút viszont meg 
nem találták volna szerencsésen. Dicsérendő jó Szülék ! 
kiket magzatokhoz vonszó széretetök nem hagyott nyu
godni addig, mígnem azt felkeresték és megtalálták*

K* K. a’ Jézust mi mái keresztyének is elveszthetjük. 
És pedig nem kicsiny boldogtalanság minékünk is, őt el
veszteni, és azt tapasztalni, hogy ő nincsen velünk. De, 
hogy ezt világosabban megérthessük, elmélkedjünk e1 
szent órában arról, miképpen lehet a’ Jézust mái napon 
is elveszteni és megtalálni. De előbb a\’ mennyei segede
lemért könyörögjünk.

Mi Atyánk.
Text; Luk. II, 41. — (A ’ tizenkét'esztendős Jézus

nak utazása Jeruzsálembe/) A ’ mái Vasárnappal nagy ug
rást teszen a’ szent história. A’ legközelebbi Vasárna
pokon és Innepeken úgy rajzolta élőnkbe Jézusunkat, mint 
csöcsemőt; ’s ma már egyszerre, mint 12 esztendős gyer
meket. ÁItalment volna talán egyenesen az Űr Jézus’ 
életirásának fő-czikkelére, az az, Messiási hivatalára, 
szenvedésére, halálára: ha nem volt volna szükséges a’ 
Világot azon időközben is az nj lelki királyra figyelmeztet
n i, kinek híre azelőtt 12 esztendőkkel megpendült, és 
már-már elenyészni látszott. A’ nevendék Jézusunk rend-
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kívüli bölcsessége által megkellett ujjitani a" benne táma
dott Messziásnak hirét. Felkellett jegyezni az írásba a" 
Jézus gyermeki korából azt az egy esetet, hogy oda volt 
Jéruzsálembe, és a' templomban a‘ Doktorokkal elma
radott. És ebben van épületes elegendő. A" mit hogy 
annál jobban kifejthessek nektek, élőtökbe fogom adni, 
miképpen lehet nekünk mái Keresztyéneknek is a? Krisz
tust elveszteni és viszont megtalálni, Jól ide figyel mez- 
zetek; hogy Jézus nélkül ne menjetek ti is haza e’ tem
plomból, az az, hogy őróla és az ő tudományából ma 
is valami szépet és idvességeset tanuljatok.

A’ hol elvesztésről szó vagyon, K. K . , ott felkeli 
tenni, hogy valaha bírásában voltunk azon veszteségünk
nek. Mert hogyan veszthetnénk el valamit másképp’ ? 
A ’ mivel ember nem bir, ’s nem is bírt soha, azt elsem 
vesztheti soha. Az ország koronáját, a1 királyi pálczát el 
nem vesztheti egyikünk is, mert nem is volt mienk soha. 
A' Krisztust is valakik elveszthetik, azoknak azt előbb 
tulajdonul bírniuk kell. És úgy is van a’ dolog, hogy 
valamennyen Keresztyének vagyunk; a' mi azokká levé- 
sünknél fogva már bírjuk a1 Krisztust. Mienk lett ő 
mindjárt, midőn megkeresztelkedtünk; mint Írva vagyon: 
;,valakik a" Krisztusban megkeresztelkedtetek , a’ Krisz
tu s t  öltöztétek fel.u (Gál. 3,27) De még inkább mienk 
lett ő ,  mikoi mint felnőtt Keresztyének az ő Szent vég
vacsorájában is részesültünk ; mert erről maga mondja 
Szent Jánosnál (6,56)? ,,a’ ki eszi az én testemet és isz- 
„sza az én véremet, az én bennem lakozik., és én ő- 
,,benne.u Mellyekből már elég világos , hogy mindnyájan 
bírjuk a’ Krisztust; nem ugyan test szerint, mint bőid. 
Szűz Mária, hanem lélek szerint. Ha pedig bírjuk, el 
is veszthetjük őt; csakhogy ezt sem úgy, mint Jézus’ 
Szülei, kiken egyszer történt meg a’ szerencsétlenség; 
nem is úgy , mint a’ Tanítványok, midőn drága Urok 
tőlök a’ halálra rabul elvitetett: hanem akkor vesztjük 
mi el Krisztusunkat, midőn többé nem tart szállást szí- 
veinkben, s a’ mi véle való lelki egyesülésünk fel
bomlik.

Megtörténik ez azokkal, kik a’ felvilágosodásban 
roszsz utakra tértek e l, a’ szent dolgokat megvetik , a’ 
Jézust isteni fényéből kivetköztetik, sőt tanittását is gán
csolják. Megtörténik az olly tanuló ifjakkal, kik szent-

\



ségtelen könyvek' olvasása által attól a’ tiszta együgyű 
hittől^ mellyet az atyai háznál a’ kegyes öregektől tanul
tak, és az anyai tejjel beszivtak, eltávoztak; hitetleek- 
ké, kételkedőkké leltek, és mind szivüknek mind éle* 
töknek megszenteltetését elvesztették. Megtörténik aztán 
még az olly embereken is, kik Eklésiával, Templom
mal, Lelki - Atyával meghasonlottok; vagy szintén az 
egyszer megismért igazságtól, ’s a’ megkóstolt mennyei 

' jóktól elállottak. Mind ezek a’ sajnálkodásra méltó em
berek a’ Krisztust elvesztették.

Ezen veszteség pedig szintén olly okok miatt eshe- 
tik meg rajtok, mellyek miatt az a' Jézus Szülein meg
esett. A’ Jézust t. i. elvesztették Szülei 1. egy kis vi
gyázatlanság miatt, melly bár nem gonoszság —  hanem 
csak gyarlóságbeli bűn, még is sokszor buját láthatja em
ber neki. Bíztak a’ kegyes Szülék a’ jó indulatu gyer
meknek hozzájok ragaszkodásában, vélték, hogy a’ többi 
társasággal volna, mint jövet tenni szokott; fel sem tet
ték felőle, hogy szokása ellen cselekedjék. De d féltő 
kincset azonnal elveszti az ember, mihelyt megszűnik ra’ 
vigyázni. Te is Krisztus bírásával dicsekedő Keresztyén, 
akkor veszted el őt’ leghamarább, ha vigyázatlanná lészcsz. 
Meglásd tehát, hogy vigyázz mindenek fölötti lelki esmé- 
retedre, hogy annak Istennel vetett szövetségét megne 
szegjed; félj az ellen legkevesebbet is elkövetni; mert3 
ha lelki esméreted ellen cselekszel, azonnal eltávozik tő
led a’ Krisztus, ’s azonnal elvesztetted őtet. Vigyázz 
továbbá szivednek ártatlanságára is, bogy azt haragtartás, 
irigykedés, gyülölség tobzódás és buja feslett élet által 
meg ne rontsad, vagy a’ hitetlenség ragadvánnyába esni 
ne hagyjad. A ’ Krisztus csak a’ gyermeki tiszta szívben 
lakozik örömest; mellyet valamint elvesztesz, méltán 
sirhatsz! mert azzal elvesztetted Krisztusodat. — Elma
radtak az Evangeliombeli kegyes Szülők a’ Jézustól 2.) 
tudatlanság miatt. „És nem tudja vala Jó’sef sem az ő 
annya.4r Ezen tudatlanság viszont igen természeti kútfő
ből eredett. A’ Zsidóknál illyen sereggel utazáskor olly 
szokás tartatott, hogy külön csapatokban mentek a’ férj- 
fiak, különökben az asszonyok is; csak a’ gyermekeknek 
volt szabad akár a’ férfi sereggel, akár az aszszonyival 
menni. Jó'sef tehát azt gondolhatta a’ gyermek felöl, 
hogy Máriával jár; Mária ellenben, hogy Jó’seffel van,
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vagy pedig a*5 rokonsággal. Mind a’ ketten csalatkoztak; 
’s nem tudván, hogy a' gyermek Jérusálemben maradott 
e l, azt egy ideig elvesztették. És igy vesztedéi te is, 
Keresztyén Atyámfija Krisztusodat tudatlanságból: ha 
nem örvended azokat, a’ mellyek Istenéi, ha nem tanu
lod az Igét, ’s nem tudván aztán megválasztani az igaz
ságot a’ költeménytől, könnyen elhagyod magadat csábít- 
tatni;  könnyen elhiszed, hogy a’ világi bölcsesség s a’ 
józan okosság sugallásai. többek mint a’ Krisztus életadó 
tudománya. Megóvd magadat az illy veszedelmes csá- 
bulástól, mert mihelyt úgy hiszsz, szerencsétlen vagy és 
Krisztusodat tudatlanságod miatt elvesztetted. — De 3.) az 
is igaz, hogy a" Krisztust szerencsés állapotunkban veszt
jük eltöbnyire; hamarább bizonnyal mint a’ szerencsét
lenségben. Jó'sef és Mária lám nem vesztették cl a’ 
gyermeket az üldözésben; mikor üeródes elől szaladniok 
kellett vele meszsze földre, ’s pedig éjszakának idején. 
Tudtak akkor reá gondot viselni mindenképpen. És 
most, midőn Jérusálemi utjoknak már nagyobb résznyi 
vesződségeit meggyőzték, s haza felé tartván semmi 
különös bajban nem voltának: most vesztik el a5 gyer
meket A’ mi kegyes „eleink is az üldöztetések alatt 
és az Anyaszentegyháznak háborgattatásábannem vesztet
ték el a' Krisztust. De ma, midőn békesség van és bá
torság: ma igen félő , hogy elvesztjük őt. Annakokáért 
ti Krisztust imádó Hívek, leginkább e’ mostani hékes- 
séges napjaitokban féltsétek a" ti lelkctek drága kincsét; 
és megemlékezzetek ő róla; mert a’ gonosz sorsban úgy 
is hozzá folyamodtok; és ha eltalált volna tőletek már 
távozni , őt magatoknak megnyerni igyekezzetek.

Mentsen Isten minden hívő lelket attól , hogy szívé
ből a’ Krisztus valaha eltávozzék. Mert az illy veszte
ség a' léleknek nagy szomorúsága nélkül meg nem eshet
nék. A1 gyermek Jézust is Szülei nagy bánattal és ke
serűséggel keresik vala. Bánkódhatik a’ Keresztyén em
ber is, midőn Krisztusát az előadott módon elvesztette. 
Mert kiben bizhatik bűneinek bocsánatja eránt? Holott 
egyedül a1 Krisztus az, a’ ki a’ mi bűneinket magára 
vévén a’ keresztfán testében feláldozta (1. Pét. 2,24.) Ő 
a’ mi közbenjárónk Istennél; szószóllónk és pártfogónk 
a’ nagy ítéletben. 0  nélküle nincs menedék, nincs kegye
lem hová menjen, a' kitől ő eltávozott! De őnélküle
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nincs vigasztalásunk is nyomorúságainkban, és a’ halál
nak rettegéseiben. Itt, itt van pedig legnagyobb szük
sége a’ gyarló halandónak vigasztalóra és bátoritóra; mi
kor minden világi segétség sikeretlen; minden emberi vi
gasztalás híjába való. S illyenkor sem fohászkodhatni 
bizodalommal Jézusunkhoz: elég boldogtalanság arra néz
v e , a’ k i— őt elvesztette.

Mennél nagyobb szerencsétlenség pedig Krisztusun
kat elveszteni, annál nagyobb öröm őtet viszont meg
találni. ’S minthogy amaz egyszer vagy másszor a’ leg
kegyesebb és vigyázóbb emberen is , ideig megeshetik; 
valamint megesett a’ Jézus Szülein minden kegyességök 
mellett: azért figyelmet érdemlő tárgy lészen, még azt 
is megtanulnunk, miképpen kellessék az elvesztett Krisz
tust keresni és ismét megtalálni.

Holott mindeneknek előtte azt a* megjegyzést kell 
előre bocsátanom: hogy a' ki a’ Krisztust a' kegyelem’ 
országában feltalálni kívánja; annak a’ természet’ orszá
gában őtet, 's mennyei Szent Atyját már előre feltalálni 
kell tudnia. Mert közelebb van hozzánk a’ természet 
országa, mint a’ kegyelemé: és a‘ ki fel nem találja a’ Te
remtőt amabban, mellyet lát; miképpen fogja keresni a’ 
Megváltót emebben, mellyet nem lát? Az Istennek illyen 
keresésében foglalatoskodtak a’ legkegyesebb emberek 
már akkor, midőn még az Idvezittőt nem is kereshették. 
Ámos próféta igy serkent: „Keressétek az Urat és éltek !u 
(5,6.) Jób patriarcha pedig imigyen sóhajt: „Vajha vala
k i  azt cselekedhetié, hogy az Istent tudnám megtalál
n i !  (23,3.) Menjbé azért, keresztyén atyámfia, elsőben 
is a’ természetnek országába. Keresd ott Istenedet buzgó 
elmélkedésekkel; ’s bizonyos lehetsz, hogy ő nincsen 
meszsze tőled. ’ S jóllehet még mostan nem engedtetik 
meg néked, eljutni az ő Székéhez: de elérsz legalább az 
ő lábzsámolyához, ’s megérintheted az Ő dicsőségének ru
háját. Magános járásidban, kelésidben, emeld-fel csak 
szemeidet, és lássd, —  az egész természet teledes Isten
séggel. Tekints fel a’ kiterjesztett erősségre, ’s csudáid 
az ö dicsőségét. Tekints körül a’ földön, és vedd észre 
ez ő mindenüvé kiterjedő jelenlétét, hatalmát és kegyes
ségét. A’ természet minden ő különbféleségeiben nem 
egyéb, mint az Istenségnek különbféle kinyilatkozása.
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Jézus

Mert őbenne elünk és mozgunk. O tölt bé és elevenitt meg 
minden helyet és közt.

így kell néznünk a' természeti tárgyakat lelki szem
mel, járdalván a' természet’ tüneményei között* mintva- 
lamelly nagytemplom' kerítéseiben* áhitozások’ gyakor
lásában. ’S ha egyszer Istenünket a' természet’ orszá
gában igy keresni és feltalálni megtanultuk: úgy mehe
tünk ő utánna belebb is a’ kegyelem’ országába, — keres
vén abban az ő szent Fiát, a’ mi Krisztusunkat.

Kinek keresésében immár ha példánkkal a’
Szüleit veszszük ; látjuk , hogy ők sok helyeken híjába 
keresték a’ Jézust, az elvesztettet; mert nem ott volt. 
Az utakon, piaczokon híjába; a’ lármázó község, tolongó 
sokaság között hiába; a’ világi rokonság között is hiába# 
Ellenben megtalálták az Ur’ Házának kerítésében; meg a’ 
lelki rokonságban, az írás tudók gyűlésében; mega’ Tem
plomban; és nevezetes a5 mi Jézusunk felöl az, hogy leg
első megszóllamlása is, mellyet életéből a’ Szent Evangé
listák feljegyeztek, ez volt: „nem tudjátok-e, hogy azok- 
„ban kell lennem, mellyek az én Atyámé —  Halld meg 
jól ezt, Krisztust kereső hiv keresztyén! Keresd őtet te 
is szorgalmatosán a’ Próféták’ és Apostolok’ Írásaiban; 
mivel ő maga mondotta (Ján. 5 ,39}: „tudakozzátok az 
„Írásokat; mert néktek úgy tetszik , hogy abban örök éle
setek  vagyon.“  Keresd ötét a’ Szent Sakramentomok- 
ban, mellyckben önmagát egészen adja minékíink. Ke
resd őt az Innepekben is ’ és a’ Templomokban, hol meg 
Ígérte jelenlétét, mondván: valahol ketten vagy hárman 
ősz vegyültök az én nevemben , ott vagyok én tiköztetck. 
(Mát. l8,2Ö.J Cselekedd pedig ezt jó kedvel és ürömmel. 
Lám a' Jézus Szülei, az útnak bajos voltát sem tekintvén, 
felmentek Jérusálembe: mi pedig, kiknek a’ Templom 
(jigy szólván) ajtónk előtt van, rostok lennénk-e abba ösz- 
ve gyülekezni? Boldogságos Szűz Mária nagy panaszszal 
monda Idvezítőnknek: „fiam ! miért cselekedtél igy ve
günk?*4 illetlen dolognak állítván, hogy a’ fiú megszomo- 
rítsa szüleit. Hát nekünk, kik isten fijai vagyunk, mit 
mond az a’ mi mennyei Atyánk , ha az ő házát gyakorolni 
elmulasztjuk, és igy Istenünket szomoritjuk? Panaszol- 
kodni fog a’ dicső Szent Háromság: „fijaim! miért csele
kedtetek így velünk? Hol vagyon az én félelmem és tisz- 
„telésem, holott én néktek Isteniek és Atyátok vagyok.4*
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(Maiak 1,6.) A ’ Zsidóknak az Innepeken sokat kellett az
áldozatokra költeni: tőlünk semmi tetemes költség nem 
kívántatik. Keresd őt aztán még a1 Híveknek és buygó 
Leikeknek társaságában, kik őfet soha nem látták, és 
még is szeretik (l Pét. 1,8.) Ezek között \álasztja ő örö
mest szállását; e/ek között találtatható fel bizonyosan, és 
nem szükség érette elfáradnunk sem Betlehembe, sem Jé- 
rusálembe. Keresd végre a’ szegényekkel, ligyefogjot- 
takkal való jótételben. Mert a" ki ezekkel irgalmasságot 
csebkeszik, az magával az Úr Jézussal cselekszi azt, a’ 
ki a’ nyomorultakat béfogadja, magát a1 Krisztust fogad
ja hé. (Mát. 10,40).

Azon legyünk K. K. hogy a1 Krisztust, kivel még 
a’ Szent Keresztségben egyesültünk, meg tarthassuk tel
jes életünkben. Mert boldogabb állapit őt el sem vesz
teni; mint elvesztvén keresni és megtalálni. De ha még 
is vigyázatlanságunk miatt az ö lelke valaha tőlünk eltá
voznék; ne késsünk, azt magunknak azonnal viszsza- 
nyerni, és megkeresni, mig magát megtaláltarni hagyja; 
hogy keresvén megtalálhassuk, meg találván megtarthas
suk , megtartván véle egyesülhessünk is az örök életben. 
Ha pedig olly szerencsések vagyunk, hogy a’ Jézust ed
dig is fő-kincsünknek tartottuk, tóle soha el nem távoz
tunk, Péterrel így szóltunk, „Uram, hová mennénk, te 
„ tőled?“  és nagy vigyázassa! voltunk, hogy őt el ne ve
szessük : tartsuk őt legfőbb kincsünknek azután is. Öreá 
halgassunk az Itsen fijára, nem periig Moisesrc az Isten 
szolgájára. Ne é lt ; ne tanított, és ne szenvedett légyen 
a’ Krisztus hiába. Hová tovább erősödjünk meg ezen 
feltételben : „Jézust cinem bocsátom, járok minriörökkén 
„v é le ; Ő legyen kalauzom , ’s klvességemnek vezére; 
„mind halálig azt vallom, Jézustel nem bocsátom,“ Ámen.

. 1

I



VIZKERESZT UTÁN 11. VASÁRNAPON. 9 9

I %

VIZKERESZT ETÁNII. VASÁRNAPON.
\ ' _ . • . • ,

Eszes maga-viselet a' házasság-kezdés kör ül

1 . Sám. 18 , 30.

A’ Házasságnak szerzője te vagy , meny föld teremtője,
Te csatolsz öszve sziveket: óid meg öszve kelésöket.
Adjad, hogy tégedet félvén, 's akaratod szerint élvén, - 
Egymásnak javát keressék , ’s jó  kedvedet megnyerhessék. 
Gyarapodó kegyességeik legyen fő gyönyörűségük ,
Hogy a’ miként nő jóságok, úgy terjedjen boldogsógjok, Ámen.

K. II. Szent Dávidról a" dicséretére való többi sok 
dolgok között azt is megjegyzi Sámuel első könyve 18, 
30. hogy ő mindenkor eszeseiben viselte magúig Saul 
egyébb szolgainál. A’ mi pedig ugyan nagy dicséret. 
Mert Királyi udvarnál lenni szolgálatban, hol a' hány 
a’ szolgatárs, annyi a’ titkos ellenség, irigy és kelep- 
c/ekészittő ; hadakat viselni szerencsésen, az ellenségnek 
minden fortéljait semmivé tenni, —  mind éhez olljan 
ész kell, miilyen nem adatik mindenikünknek*

Mi sem Királyi tisztviselők’ társai nem vagyunk, 
sem a’ nagy világban vetett kelepczél.től nem féünk: de 
csakúgy az emberekkel élünk, kik között hogy meg ne 
csalattassunk, eszünket kell használni mindnyájunknak ; 
és mennél fontosabb a’ dolog, mellyhez kezdünk, annál 
eszesebben kell azt kezdenünk és folytatnunk. Már pedig 
mi fontosabb dolga embernek teljes egész életében, mint 
az a’ szent munka, melly e’ farsangi napokban közöt
tünk esztendőnként gyakoroltjuk, a házasodás? Pedig 
Dávid , —  az az eszes Dávid , —  éppen e’ körül bot
lott nagyot, igen igen nagyot.

Hogy tehát a’ Há/asulók e’ dologban eszesen visel
hessék magokat, és olly botlástol, millyenl szent Dávid 
tett, megóva maradjanak: jól meggondolják ezen ő lé
pésüknek fontosságát. Mert tudjátok e\ minden kétkézi 
munkák között mellyik a’ legerősebbik? A z, mikor Vő
legény és Menyaszszony kéziogást tesznek. A ’ szere
lem ujjórol két kulcs függ, az egeké és a’ pokloké; ke
zében két csésze vagyon, egjik idvcziílés’' másik kár-

7 *
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hozat' italával töltve. A’ Házasság mind boldogságunk
nak mind nyomoruságinknak tágosabb kaput nyit meg. 
Ila tisztán szerelemből köttetik, gyönyörködted; —  ha 
külső haszon tekintetéből, könnyebbitti sorsunkat; ha 
mind a’ kettőből, boldogítja .életünket. A’ boldog há
zasság pedig a’ barátságnak minden gyönyöreit, a’ külső 
érzelmek 's az okosságnak minden örömeit, és az élet
nek minden édességeit egyesitti önmagában : de bizo
nyos, hogy csak azok köztt találhat helyet, kik az ural
kodó istentelenséget megvetvén, egész életökben az igaz 
jámborság’ utján járnak. A ’ boldog házasság kis Meny
ország , és a’ nagyobbra való által menetel; ellenben a’ 
boldogtalan házasság kis pokol, és a’ nagyobbra való 
áltmenetel. Minden bú emésztő és kínos , de a’ házas
sági bú legégetőbb pokol. Nagy meggondolást kivált te
hát ez a’ szövetség; mert a’ boldogtalan házasságnak csak 
a1 halál az orvosa. Azért ha már munkában volna is a’ 
házasság, — ha az öszve esketés előtt való órád ütne is 
már, —  ha nem szived szerént vagyon, azt kiáltom: 
,,hagyd abba, hagyd abba!4* Jobb félutrol megfordul
nod, mint holtig vérző tüskén járnod. Átaljában észszel, 
nem szemmel kell kezdeni a’ Házasságot.

Úgy de, hát nem azt tartjuk e’ , hogy a’ Házasság 
kiváltképpen Isten dolga, és oda fönt köttetik az egek
ben ? Ez való annyiban, hogy az Isten hírével, tudtával, 
és megengedéséből lesznek a’ földön mindenek , es követ
kezésképpen a’ házasságok is. D ehogy minden házasi 
személyek egyaránt Isten’ akaratjából és rendeléséből plán- 
táltatnának öszve: azt ugyan erősítteni nem merném. 
Micsoda? hát a kik megfertőztetett szívvel kerültek ösz
ve; kik nem, szeretőiből, hanem világi czélokbol adtak 
egymásnak kezet; a’ kiket erőszakkal az öregek vertek 
öszve, és holtig szerencsétlenekké tettek: azokat is az 
Isten plántálta volna öszve; azoknak házassága is a’ meny
ben készült volna-e? Nem az soha, soha; a’ roszsz em
bereknek átkozott mivei ezek : mellycket bán a’ jó Is
ten , de csuda nélkül nem akadályoztathatja, minekutanna 
az embert szabad - akarattal és eszes lélekkel felruházta. 
Ugyan is, minek adta volna Isten az eszünket, ha az 
által nem akarna vezérelni e’ mi legfontosabb dolgunk
ban is? mi tehát mint értelmes Keresztyének azt tartsuk, 
hogy a’ házasodás körül is az Isten akaratját nem más

/
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utón, mint a" szent írás és józan okosság’ sugallásainak 
utján, teljesíthetjük. Mellyet előre feltévén, tanuljuk 
meg a’ mái Evangélium fölött a’ keresztyén embernek 
eszes magaviseletét a’ házasság-kezdés körül.

Text: Ján. 2 , 1 . .  ,,&s mennyegző lön Kánában 
’s a’ t.

Első tekintettel furcsa dolognak tetszhetik előttünk, 
K. A. hogy a' Krisztus az ő nyilvános vallásiamtól hiva
talához kezdvén, és magát mint Messiást megdicsőitíeni 
akarván: legelső csudáját is lakodalomban tette. Mas 
felöl pedig szintén képtelennek is tetszik ez sok olly cin
berek előtt, kik a’ házasságot (akár fogadásból, akár 
megátalkodotságbol) megvetik, és a nélkül élnek. De 
a' mi Jézusunknak voltak erre is fontos okai. 0  kész- 
akartva tette az ő első csudáját az Istennek legelső legré
gibb és legtisztel»jtesebb rendelésénél, a házasságnál. Ez
zel akarta ő a’ házasság1 rendét megszentelni, és ujmuta- 
tást adni az eszes maguiikviseletre mind a? Jiázasulás, 
mind a1 házasságban való boldog élés eránt. — Még is: 
példát akart nyújtani arra, miképpen illik lakodalmat 
tartani keresztyén módon. A’ zsidóknál bét napig is el
tartott a1 lakodalom , de Urunk Jézus" híveinek lakodal
ma iily kicsapongó kedvű nem volt. Azonban nem volt 
éppen vigasság nélkül is. Mert szép dolog vígan lenni a’ 
mennyegzőben. Az ujmódi szerint mái napon sok men- 
nyegzők csöndességben tétetnek m eg, és a’ lárma csak a’ 
házasságban kezdődik el. —  Kik voltak pedig azok az 
ujházasok, kik sem : a’ felöl nem tudunk semmi bizonyo
sat. Talán magáé Jánosé volt ez a’ mennyegző, vagy a 
Kananita Simoné. De akárkié, bizonnyal eszesen volt 
kezdve, mert megtetszett az Ur Jézusnak; melly tetszé
sét az ő jelenléte bizonyította leghelyesebben. Tanuljunk 
mi is az ő menyegzőjükön, arról, mint viseljék magokat 
a Kérészig én emberek eszesen a* házasság - kezdés korul; 
név szerint 1.) a* házasságra készülők, 2.) a házasság
szerzők.

I. A ’ Iíázasscigra készülő személyekben az első meg- 
kivántatás* —  mellyre mint eszes Keresztyéneknek ügyel
ni kell, — az, hogy legyenek alkalmatosok a hazas 
ságra9 az az: legyenek épek, egészségesek, sem fölötte 
fiatalok, sem fölötte idősek; és találtassanak fel nálok, a’ 
tisztességes megélésnek eszközei. Akár mellyik ellen vett
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az ember ezek közül, nem jól üt ki a' házasság. Ha még 
nagyon fiatal a’ személy; tehát nem nőtte ki magát sem a' 
test sem az értelem. Alkalmatlan leszsz famíliájának és 
gazdaságának vezetésére, és idő előtt megvénül. Ha ideje 
elhaladt és vénségében tesz házasságot, nem nevelheti fel 
gyermekeit, kora árvákat és özvegyet hágy maga után. 
Nem is illik már a’ vénséghez a1 szerelem, mint nem a' 
katonaság. A' késő házasságot a' himlőzéshez hasonlít
hatni, melly annál veszedelmesebb, mennél későbben jön 
az emberre. Midőn pedig második, harmadik házasságot 
tesz az Öreg, melly sokszor terheli lelkét még azzal is , 
hogy felnőtt gyermekeit földhez sújtja, szerencsétlenekké 
teszi, pedig többnyire magát is velők együtt. Ha bete
ges, nyomorék testű az ember, akkor sem neki való a' 
házasság; mellyet ha még is megtesz; azt nyeri vele, 
hogy hasonló beteges gyermekeket nemz, kikben nem lát
hat örömet, a* maga halálát pedig sietteti. Pál Apostol
is ezen tekintetből maradt nőtelen, és másoknak taná-

’  / /

csolta a’ házasság nélkül maradást. O t. i. valami jár
vány nyavalyában szenvedett, hibás testű ember volt, és 
vándorló hivataljánál fogva feleséget nem is tarthatott volna.

Továbbá vigyázatos legyen a’ házasuló annak a* sze
mélynek választásában> kivel egész életére öszve akarja 
kötni magát. Ekkor nem lehetünk elég éles - szeműek a’ 
mi jegyesünk hibáinak vi’sgálásában, — valamint utóbb 
a’ házasságban nem elég homályos - szeműek és mindent 
elnézni tudók. Jó volna ugyan, ha egy személyben min
den kívánandó együtt feltaláltatnék, szépség, jóság, eszes
ség, gazdagság: de ez igen ritka szerencse, és a’ kinek 
jutott, az a’ földi boldogságnak legmagasabb polczára tett 
szert Mert a’ szép aszszonyi - állatot szeretni, az oko
sat igazgatni, a’ gazdagot eltartani: igen kiinnyü. Csak 
a’ fő-dologra kell tehát ügyelni. Ez pedig abban áll, 
hogy az a’ személy, —  ép testen és érzékeken kívül, —* 
ép lélekkel, jó erkölcsei és mennél több dicséretes tulaj
donságokkal bírjon. Mert ezek nemcsak földi életünket 
boldoggá teszik, hanem örökkévaló boldogságunkat is 
ezek határozzák el sokképpen. De jajos házasság készül 
ottan, a’ hol szépségre néznek kegyesség nélkül; gazdag
ságra szeretet nélkül, famíliára jó erkölcs nélkül. Ha a’ 
házastárs1 választása a1 rokonokra hagyatik, azok főkép
pen a’ gazdagságra tekintenek; ha az Öszve-kelendők

/
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magok választanak, azok többnyire csak a' képre függesz
tik szemeiket. És vágynak okaik mindkettőjüknek. Az 
elsőbbek könnyű életet akarnak készítteni az öszye-szer- 
zendőknek , melly által nevelni akarjak a1 magok hasznát 
és tekintetét is. Az utolsók szakadatlan örömöt szándé
koznak magoknak készitteni. A ’ nagyobb világ pedig 
rendszerint inkább néz a** pompára és az igen szembe tűnő kü
lönös tulajdonságoka, inkább akarja ott az ember a’ sokaság é 
vakittani, mint a’ maga javát előmozdíttani; — ’s nem tu
dom mi titokkal teljes tulajdonsága az az emberi termé
szetnek, hogy inkább törekszünk mások előtt boldogok
nak látszani, mint valóban boldogok lenni.

Egy regula legkiváltképpen megjegyzésre méltó a" vá
lasztásban , hogy t. i a’ választandó személy hozzánk ha- 
sonló legyen mindenben ha csak lehet, sorsában, rangjá
ban , termetében, idejében, vallásában, sőt hogy gondol
kozása* módja és kedve járása, indulatja is megegyezzen 
a’ mienkkel. Az Evangcliombéli Házasok mindketten iz
raeliták voltak, — a’ minthogy izraelitának más nemzet
séggel öszve házosodni nem is volt szabad. Már a** régi 
Pátriárchák vigyáztak arra, hogy fiaik , idegen nemzet
ségit leányokat feleségül ne végyenek* Mikor Dávidnak 
a Király ajánlotta leányát feleségül: ó megesmérte, hogy 
az nem nékie va ló , és nagy meggondolással fogadta el 
a’ fényes szerencsét (l.S am . 18.). A’ nagyon különböző 
személyek' házassága ollyan, mint vagyon egy példabe
szédben 2. Kir. 14: ,,a’ hogácskóró (úgymond), melly 
,,a’ libánuson vagyon, küldött a’ libánusi Czédrus fához, 
.„ezt izenvén: Adjad a’ te leányodat az én fiamnak fele
ségü l. Azonban általméne azon az erdei vad, és eltapo- 
„dá a’ bogácskórót.“  —  v

Ritkán csal az az észrevétel is, ha a" választandó 
személynek Szüleire nézünk. Az alma nem meszsze esik 
a’ fájától. Ha a’ Szülék egészséges vérűek, jó indulatuak, 
jámborok, istenfélők, iparkodók; bízvást hasonlót követ
keztethetni magzatokban is. Ellenben a’ részeges fajta
lan vérü, lopós, dologtalan vagy más vétkeikről esmére- 
tes szüléknek gyermekei ritkán lesznek más formák. 
Mert ha ifjanta ki nem mutatja is bennök magát az atyák* 
vétke; félni lehet, hogy belőlök az még utóbb is kitör. 
Ezékiél Próféta világosan mondja 16, 44. ,,a’ miilyen 
„az Anyja, ollyan a' leányai

VIZKERES2T UTÁN II. VASÁRNAPON* I Ö 3
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Mindezeket pedig, hogy a’ házasuló személyek észre 
vehessék és kitanulhassák, ne bízzanak egyedül a’ magok 
eszükbe, hanem közöljék dolgokat más jóakar óikkaL 
Való az a' mondás, hogy nem lát a’ szerelem, ’s nincsen 
benne értelem. Tanács nélkül tehát nem kell e’ dolog
ban cselekedni semmit. Közölje szándékát a’ házasuló 
névszerint szüleivel, — kiknek akaratja ellen ne háza
sodjék , nehogy a1 szüléi áldásnak híjával lépjen házas
ságba. Közölje rokonival, hogy uj-társát azok örömmel 
béfogadják társaságjokba. Röviden megmondva: Istennel 
reménykedjék, jó atyafiakkal tanácskozzék, jó szomszé
dokkal kémlelkedjék.

Végezetre és mindenek fölött hívja az ifjú és leányzó. 
az Ur Jézust magához mennyegzőre, az az: közölje dol
gát Istennel^ és buzgó imádságában folyamodjék ő hoz
zája, könyörögvén, hogy mutassa meg neki azt a' sze
mélyt, a*1 kivei való öszve-kelése ő nékie kedves. Csak 
akkor mondhatjuk Lábánnal és Bethuellel: ,,Istentől va- 
„gyón e' dolog, nem mondhatunk ellene sem jót sem 
„gonoszt.** Ha valahol, itten Istennel kell kezdeni a’ dol
got: mert akármiként dolgozunk eszünkkel, még is az 
Isten az, ki az ő áldását adja szándékainkhoz. És igaz 
a' mit bölcs Sirák és Salamon mondanak 2G, 17. „Isten
i e k  ajándéka a’ jó és vesztégiő aszszonyi állat/* „Ház 
„és marha az Atyáktól is jöhetnek örökségbe : de az értel- 
„mes feleség az Úrtól vagyon/4 Péld. 19 , 14. — Es en
nyit magoknak a' házasulóknak okos magok viseletiről.

II. Következnek a' Szülék, Násznagyok, közbenjá
rók , Atyafiak —  egy szóval a' házasíttók. Azt tartja 
ugyan a" közmondás, hogy hármat nem kell javallani sen
kinek is: tengerre utazást, katonaságot és házasságot; 
mivel mindeniknek a’ kimenetele bizonytalan. De hi
szem a’ házasságnak is emberek által kell megesnie. 
Mi lenne a1 világból, ha azt tartaná minden ember? 
Tehát ne azt fogadjuk meg, hogy nem házasittunk sen
kit ; hanem azt, hogy nem erőltetünk házasságra senkit. 
És éppen abban áll majd nem egész veleje a" házasit- 
tók’ okos magok viseletének, hogy a két nemen való 
ifjaknak öszve-szerzésében sem fortéllal sem erőltetéssel 
soha ne éljenek. Vágynak ámittók, kerittő - személyek 
és olly hivalkodó emberek, kiknek különös kedvők ab
ban telik, hogy örökkén házasokat szereznének öszve;
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és ujjaikon eltudnák számlálni, mellyik ifjú, mellyik 
leánnyal illenék öszve. Hagyjuk az illően fogadatlau 
szerzőséget. Ha csak nyilván e’ dologra meg nem kér- 
rettetünk és szóllittatunk, házasság ügyébe magunkat ne 
avassuk. Még is másoknak abban telik kedvük, ha a’ 
szépen készülő házasságot elronthatják , és a’ szerető -szi
vek közé konkolyt hinthetnek. Ez amannál még nagyobb 
vétek, és valóságos roszsz-lelküség. A' kikmk pedig 
tisztekben áll a' házasittás, a’ szülék és Atyafiak: ezek
nek sokszor ollyan kivánságjok vagyon gyermekeiktől, 
hogy házasodásokban is egészen csak olly vakon fogad
janak nekik s/ót, mint mikor roszsz gyermekek voltak ; 
es azt szeressék, â  kit nékik ők szerettek-meg, (mintha 
lehetne szeretni másnak valakinek!) —  a’ mi tehát igaz
ságtalan kívánság. A' házasuló személy már korára néz
ve gyermek lenni megszűnt; illik, hogy a' Szülék is úgy 
bánjanak vele, mint meglett cszü emberrel; meggondol
ván, hogy nem szüléiknek házasodnak és mennek férj
hez, hanem önmagoknak. Eleikbe számlálhatják tehát 
az Atyák mind ellenzéseknek mind javallásoknak okait; 

. eszökre adhatják, mi jó  vagy roszsz következései fog
nak lenni lépésüknek; engedhetnek nékik időt a** meg
gondolásra: de a*1 választást aztán és a’ magok elhatáro
zását hagyják az ifjakra. Ha valahol, itten lehet a' fel
nőtt gyermekeknek öns'.abadságjokkal élni, és szüléiknek 
akaratját (ha az ő szivekkel ellenkezik) bátran nem kö
vetni. Melly szörnyűség is , gyermektől az engedelmes
ségnek illyen áldozatját kívánni! Hogyan adhatnak szá
mot Isten előtt a’ szülék arról, ha gyermekeiket vagy a’ 
hajlandóságjok szerint való házasságtól erőszakkal visz- 
szataríóztatják, vagy hajlandóságok ellen való házosságra 
késztik, indulatos rábeszélésekkel, ámittásokkal, siette
téssel, vagy szintén fenyegetésekkel, — mellyben aztán 
(V  helyett, hogy ifjuságjokat örvendezve töltenék el,) 
idő előtt megemészti őket a’ bubánat és keserűség. Ar- 
czáikon még a’ rózsák, sziveikben a’ tövisek. Régenten 
a’ kegyetlen Királyok az ő vétkes rabszolgáikat rothadó 
holt testekhez köröztették elevenen, és ott hagyták őket 
lassan-Iassan elveszni kínjaikban, ügy hal el az a’ sze
rencsétlen leány.gyermek; kit a’ szülék olly férjnek kar
jai közé taszítottak ki házoktol, ki eránt szive idegen 
volt. Irtóztató állapot K. H ,! de a’ meiiynek oka lenni

r



1 0 6 V IZ K E R E S Z T  U TÁN  III . VASÁRN APON *

még, még sokkal irtóztatóbb! Hogyan nyughatnak meg 
az olly szülék lelkcikben, kik gyermekjeket igy meg
öljék elevenen! Hogyan halhatnak meg csöndesen! Kö. 
vessük azért e’ dologban Rebeka szüleit, kiktől midőn 
Izsák leányukat kérette: minekelőtte azt néki megaján
lották, igy szóltak: hívjuk be magát a’ leányzót, és kérd
jük meg őtet! » Mós. 24 , 57.

üh! Atyámfiái, kérjétek az Istent, szenteljen meg- 
titeket, hogy eszesen cselekedhessetek a’ házasság-szer
zés dolgában is ; és hogy akár házasulok, akár házasit- 
tók legyetek, a1 ti végbe vitt cselekedeteiteken soha ne 
bánkódjatok , hanem szivetek szerint örüljetek. Ha el
követtetek mindent, valamit e' tárgyban néktek az okos
ság és a' szent Írás diktál; és még sem lett szerencsés 
házasságtok: akkor bizonyosok lehettek a' felől, hogy 
az Isten mérte reátok ezt a’ boldogtalan házasságot, és 
vigasztalhatjátok magatokat azzal, hogy ő azt is java
tokra fogja szolgáltatni. Legyen mind azon ujházasság 
is, melly e' széni Gyülekezetben e’ mostani fársángon 
szereztetik, igaz boldogságnak és sok ártatlan örömök
nek gazdag kiüforrása; és mind azok, a* kik szerzésük
ben eszközök voltak , maradjanak az öszveplántált if- 
jaknál áldásban mind halálokig. Ezt engedje nékiink a’ 
házasságnak patrónusa a’ jó Isten, a’ mi lelkünk Vőle
gényének az áldott lTr Jézus Krisztusnak érdeméért. 
Ámen.

VIZKERESZT UTÁN III. VASÁRNAPON.
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Ne légy házadnál oroszlány.
0 *  * K 1 I v' Ti 1 * \

Sir. 4,35.
» *

A  V  /  * * i  i  \ «  • 4 v  • • %

Emberek’ szeretetére,
• ' - * *

Atyánk , melly nagy ösztönt ád 
Mind igéd v éltünk’ vezére ,

Mind szépen fénylő példád. '
Szeretetbői áll vallásunk,

/  ' * y  § *

’ S méltán leszsz kárhoztatásunk,
Ha tagadjuk éltünkkel,
A* mit vallunk nyelvünkkel.
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Ha midőn romlott szivünkben 
Harag gyűl ’ s boszuállás ;

Szent Atyánk , juttasd eszünkbe ,
Hogy mi is vettünk, mint más. -

Add élőnkbe kegyelmedet,
r  .

Es számtalan jótétedet ;
’S bírj velők szelídségre,
Szeretetre, hűségre , Ámen.

1 /

K. K. Bölcs Sirák’ könyvében 4,35. imigyen tanitt 
bennünket az Isten' Lelke: ,,JVe légy oroszlány ci te 
„házadnál, és oktalanul ne kegyetlenkedjél a’ te házad 
„népi ellen.“  A’ Szent írásnak toldalékában találtatnak 
ezen igék; de helyet érdemelnének bent a' Bibliának kö- 
zes-közepében is*

Az oroszlány, (mellynek hazája a1 napkeleti sivatag 
puszták,) az Izraelitáknak isméretesebb állat volt, mint 
nékünk, az édes magyar Hazában lakozóknak. A Szent 
írásban számtalanszor előfordul; de csak kevés helyen , 
mint követésre méltó virtusoknak, vagy mint bátorszivü 
bajnokoknak ’s tanittóknak példázója. Ellenben sokkal 
több helyeken fordul e lő , mint példaképe a’ kerülendő 
rósz tulajdonságoknak, veszedelemnek, boszuállásnak ha
ragosságnak, meghódithatatlan ellenségnek, istentelen 
gonosz tiránnusoknak, hamis tanittóknak és az ördögnek. 
Azért neveztetik a’ házsártos, duló-fuló férfi ember is 
oroszlánynak. „N e légy oroszlány a’ te házadnál íf

Illyenképpen tehát vágynak nemcsak pusztai, hanem 
házbeli oroszlányok is. Az Isten az embert úrrá terem
tette úgy a5 négylábú állatokon , mint a’ halakon és ma
darakon: sőt az egész természet’ országán. Önéki ada
tott hatalom, szabad tetszése szerint elrendelni a’ földön 
mindeneket, szaporittani a’ hasznos állatokat, irtani az 
ártalmasokat ; némellyeket házához befogadni és megszelidit- 
teni, némellyeket házától meszsze elzárni és üldözni is. 
De mihelyt az ember azon hatalommal viszszaél, tüstént 
megszűnik lenni ember, és oroszlány leszsz.

A’ kétnemű emberek közül rendelte Isten azt a’ hatal
mat kiváltképpen a’ férfi-nemnek a’ számára; mellynek 
az ö lelki t:sti erejénél fogva még az aszszonyi nem fölött 
is igen szembetűnő és tagadhatatlan felsőbséget adott. Ez
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tartja kezében az országok’ korrnányját; ez szab és tesz 
törvényeket; ez visel hadakat; ez tart gyűléseket, kizár
ván tanácskozásaiból az Aszszónyi Nemet. Az Írás mond
ja: ,,a’ férj feje az Aszszonynak ; ennek akaratja amazé- 
J5tól függ , és az uralkodik őrajta.^ Es ám uralkodnék; 
ám lenne övé a’ hatalom a’ világi külső dolgok’ igazgatá
sában. Neki az elsőséget a' szelidebb aszszónyi rend se 
nem irigyli, se meg nem tagadja , sem tőle azt elcsikar
ni nem akarja. Legyen a1 férjfié az országos ügyek el
rendelése: az aszszony megelégszik ar házi gonddal Le
gyen a’ férfié a’ lármás Világ; az aszszony elfogadja a’ 
csöndes háznál- vesztégelést. Legyen a’ férjfié a’ népe
ken uralkodás; az aszszony nem vágy többre, mint ural
kodni a’ szíveken. Hanem, mikor a’ férj fiú az Istentől 
neki adott hatalommal viszszaél , azt roszra fordítja, cse
lédeit, gyermekeit, házastársát zaklatja , és házánál orosz
lány : ezt már nehéz szívvel nézi a' gyöngébb Nem 3 bán
ja az Isten, vétkesnek hirdeti a' szent Vallás.

’S ugyan az olLyan emberekről szándékozom én ma 
előttetek megszóllamlani 5 a’ kik az ő házaiknál oroszlá
nyok, vagyis, , az ö férjfiúi hatalmokkal viszs/aélnek. 
Engedje pedig a’ mennyei Felség, hogy e’ beszéd sok 
kemény szivekben foganatos legyen; és hogy azok* a’ 
kik ez öszvegyült seregben ide még ma is talán ngy jöt
tek fel, mint házaiknál oroszlányok, ma innét úgy térje
nek alá házaikhoz, mint bárányok. Kérjük is ezt Isten
ünktől, az ö szent fijától tanult imádságban.

Text: Máth. VIII, 1 — 13. (A ’ Kapernaumi Százados
nak beteg szolgájáról.)

K. A. A’ mai Evangeliomunkban (nieliy a’ katonák kis- 
bibliá ja)egy hadi embert is hallunk beszélleni. Ha valahol, a’ 
katonai Rendnél nagy hatalom uralkodik; melly azonban tör
vények által olly korlátok közé vagyon beszorítva, hogy az
zal nem egykönnyen élhetnek viszsza; kivált békesség ide
jén. Vérhatalommal bir a’ polgári Felsőség is, de az hasonló
képpen törvények által eléggé meg vagyon kötve. Hanem 
a’ házi Rendben a1 hatalom nincsen eléggé megkötve, 
majdnem egyedül és egészen a’ férjfiakra leven hagyattat- 
v a , kik nagy szabadsággal élnek azzal. ük a’ háznál 
kis-Királyok; mindenogy házi-gazda megannyi törvény
adója egy kis Szabad - társaságnak ; és éppen őközötíök 
támadhatnak legtöbben, leghamarább és büntetetlen , ti-
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ránnusok, tigrisek, oroszlányok. MeJly hogy ne légyen ,
szánjuk ez egyszer e’ szent óránkat arra, hogy elmélked
jünk az ollyan emberekről, kik házaiknál oroszlányok 
vagyis a’ férjfiui hatalommal való visz^ziélésről mint az 
kimutatja magát a’ cselédek , gyermekek és a** hazastár- 
sak eránt. Megfogjuk pedig hallgatni mindenik neme 
mellett a' házi kegyetlenségnek, mit mond ellene részint 
a’ józan okosság részint a Szent írás; különössen meg
fogjuk tekinteni a’ házi táblát , mellyet ti is mindnyájan 
még gyermek korotokban megtanultatok a*5 szent írás 
dictumaíbol.

I. M házi hatalom kimutathatja magát elsőben is a’ 
cselédeken Még alább kezdhetnénk ugyan , a1 házi állato
kon , mellyeknek ember az Istenok ; és ha valaki azok
kal sem gondol, vagy kinzássokban kedvét találja, már 
nem jó je l; és méltán azt gyanittatja velünk , hogy azaz 
ember felebarátíval seni bánik különben, —  ha t. i. úgy 
hatalmában vágynak mint barmai, De hagyjuk ezt most, 
és kezdjük mingyárt a‘ cselédeken Minden Helységben 
találkozhatik ollyan házi gazda, kinek a háhorkodás már 
vérében lévén, annak mérgét leg-gyakrabban azokkal érez
teti, kik önként ajálkoztak szolgálatjára fizetésért; kik 
magokat neki bizonyos időre áruba bocsátották, és ennél 
fogva házánál a’ legolcsóbb személyeknek látszanak neki, 
—  a’ cselédekkel. Ezeken ő majd erejüket túlhaladó do
loggal terheli, majd tetteiket böcsmérli, úgyhogy csudá
latos kívánságainak eleget tenni nem képesek; majd 
minden csekélységért szidalommal, vereséggel illeti őket; 
vagy ételüket felhányja, panaszolja, őket nem emberhez 
illő eledellel tartja ; vagy szinte megszolgált bérüket is el
fogja. A’ melly házi gazda igy cselekszik, meszsze ki
kerüld azt, és esmérj reá, hogy az a*5 B. Siráchnak házi 
oroszlányba.

Ifi’ gonosz dolog’ távoztatása végett immár halljuk 
mit ir elönkbe a’ házi táblában a’ mi Istenünk. „T i Urak, 
„igazsággal és illendőséggel legyetek a' ti szolgaitokhoz; 
„tudván, hogy tinéktek is Uralok vagyon a’ mennyek
ében, kinél nincsen személy válogatás.'“  Mózses törvényje 
is már ezt dictálta: „ne uralkodjál kegyetlenül a’ te cse
lédeden ; hanem félj a" te Istenedtől/4 (3* Mos. 25«43.) 
A’ Gazdák Zsoltárja pedig, a’ százegygyedik Zsoltár még 
többet mond. —  A’ cselédek az emberi társaságnak szin
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tén olly szükséges tagjai mint a’ gazdák ; és előbb eltud
nának lenni ök ezek nélkül, mint ezek őnélkülök. Az 
ö sorsok böcsületes is mind az Isten mind a' Világ elolt* 
Az Isten’ ;szemei előtt nincsen Ur és szolga, hanem csak 
ember, — jő vagy roszsz , ember* A’ Krisztus’ Evange- 
lioma az örök rabszolgaságot végképpen eltiltotta. „Nincsen 
„immár többé sem szabados sem szolga úgymond Pál 
Apostol. Hogy cselédeink az ö szolgálatokat nálunk egy 
időre elárulták : azért testüket és leiköket nekünk nem 
adták el. Hogy lekötelezték magokat nálunk dolgozásra: 
azért nem kötelezték le méltatlanságok’ szenvedésére is. 
Sót a’ szerint fognak ők nékiink jobb vagy roszszabb kedv
vel szolgálni: a szerint fognak nálunk örömest maradni, 
és hozzánk sietni vagy tőlünk idegenkedni: a' mint mi is 
velők vagy kegyessen vagy kegyetlenül bánunk. Mi több: 
még lel keik idvezségét is a’ szerint eszközöl jük vagy aka
dályozzuk, a’ mint bánunk velők. A ’ keg\es ember’ 
házánál még a’ roszsz cseléd is megjavul; a’ kegyetlen
nél a" jó cseléd is elromlik: a’ mi ismét csak önmagunk
nak dicséret vagy gyalázat, haszon vagy kár; es annál 
nagyobb érdemül vagy számadásul fog eltétetni a1 gazdák
nak valahára, mivel a1 Cselédek töbny ire szüleiktől meg- 
fosztatott szegény árvák. Ne légy tehat oroszlány a’ te 
házadnál, és oktalanul ne kegyetlenkedjél a’ te cselédiden.

II. De gyermekeiden se! A’ házi Atyának ezek még 
inkább hatalmában vágynak, mint a’ cselédek. Mert 
ezeken, idejök kitelvén, a’ kegyetlen Urnák többé nincs 
hatalma: de a' gyermekek háznál maradnak, a’ famíliá
hoz tartozandók és örököseik az atyáknak, kiket meg
engedésük nélkül el nem hagyhatnak. Szerencséjükre 
ezeknek a’ maradós cselédeknek, hogy az atyák szíve (ha 
még olly kemény volna is az,) vonsz hozzájok. Szeren
cséjük, hogy a’ szülék1 szivébe a’ természet kitörölhetet
len szeretetet oltott erántok; mellyet egészen meg nem 
tagadhatnak, és a’ inelly valóságos kegyetlenséggé nem 
is fajulhat el könnyen. Ha mégis mind e mellett talál
kozik atya hellyel közzel ,,ki gyermekeihez szelíden le 
nem bocsátkozik; nekik ártatlan örömeket nem enged; 
nevelésükre, tanittatássokra\ illendő ruházatokra-költsé
gét megtagadja; egészségükre nem ügy e l; ha betegek, érttök 
se nem költ se nem fárad; ha őket roszra kiszti, kedvük 
ellen való életmódra vagy házasságra erőlteti, és sanyarú

i \
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testi fenyítékben is tartja: sajnáld azokat a’ gyermeke
ket; ellenben azt az atyát jeleld meg magadnak, hogy ő 
is bölcs Sirách oroszlányja.

Ez ellen a’ méltatlan bánásmód ellen imigyen szóll 
a" házi tábla. „T i atyák! haragra ne ingereljétek a1 ti 
gyermekeiteket; hogy kétségbe ne essenek: hanem nevel
jétek őket tudományban, és az Urnák beszédének intésé
ben.64 ’S a" mint beszél az Istennek megirott igéje a1 Bibliá
ban, szintén úgy beszél ez eránt az Istennek Íratlan igéje 
elméinkben, az az —  a’ józan okosság. Ez is im’ eze
ket sugalja minékiink. Ti Atyák! miért bánnátok tulaj
don gyermekeitekkel kegyetlenül? Abban áll e a’ neve
lés, mellyel eránfok tartoztok? Az e az atyai szeretet? 
Az e' a’ mód, hogy előttük magatokat tiszteletesekké te
gyétek , és hogy bizodalmokat megnyerjétek? Hiszem 
igy inkább elvadítjátok őket; igy csak megutálnak tite
ket, a" helyett, hogy tisztelnének. Ha pedig tisztelni 
lattatnak is, csak kénytelen kelletlenül van az; nem szív
b ő l, hanem képmutatásbol; nem szeretetből, hanem fé
lelemből; és mihelyt alkalom adatik, azonnal félre tesz
nek erántatok minden tiszteletet: Aztán, nem sajnáljátok 
e bántani azokat, kik bár roszszak néha, de annak is ré
szint magatok vagytok okai, kik őket jobbakká nevelni 
nem tudtátok. Nem szégyenlitek e mérgeteket azokon 
tölteni, kiknek magokat védelmezni nem szabad? Mert 
volna csak szabad, talán rajtatok föllül-fordulnának. De 
hagyján, ha most nem szabad is nekik, a1 ti méltatlan 
velökbánástoknak ellent állni: eljön az idő, hogy mind 
azokért boszut állnak. Majd mikoron megvénhesztek, 
vagy megnyomorodtok, és gyermekeitek hűségére kell 
szorulnotok: akkor fognak ök is úgy bánni tiveletek, mint 
Velők egykor ti bántatok. A’ te saját jobbvoltodért is ne 
légy a’ te házadnál oroszlány és ne kegyetlenkedjél a’ te 
gyermekeiden*

III. Azonban még egy van hátra; a* mi legcsalhatat
lanabb bélyege a1 kegyetlen embernek; t i .  ha még H it
ves társához is irgalmatlan. Mert vágynak gonosz ter
mészetű férjfiak, uralkodni vágyók, nagyra - látók, kik 
örök patvarkodásban élnek cselédeikkel gyermekeikkel, 
sőt mindenekkel a’ Világon: de társaikkal békességben 
lakoznak és sziveiken uralkodni hagynak. Még az illye- 
nek valamennyire menthetők# Hanem az az ember vitte

\
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legiszonyúbb mértékre a’ kegyetlenkedést, ki azt még 
Hitvese eránt is gyakorolja. Ha szótalanul lakik vele és 
hajön is szó ajakára, az mind boszontás; ha nem tartja 
tanácsát hitvesével; ha idegenhez adja magát; ha társának 
semmi tette nem tetszik neki, minden csekély hibát nagy
ra visz; ha keresi az alkalmat a’ pörlekedésre; ha gyer
mekek, cselédek előtt gyalázza és böcsületét elveszi; ha 
dísztelen nevekkel illeti, szidalmazza, mocskolja, magát, 
nemzetségét, rokonjait, sőt még szüleit is haló löldök- 
ben; ha biivalja szegénységéért vagy más hiányosságért, 
a’ miről az néni tehet; vagy ha szinte veri és tagolja is : 
imé! itt van az a’ házi oroszlány, mellynél szörnyűbbet 
a’ föld alig hordoz*

Hogy illyenekne legyünk, gondoljuk meg elsőben is 
az Isten parancsolatját ezeránt, melly a’ házi táblán igy 
van megírva: ,,ti férjfiak! szeressétek a"* ti feleségeiteket, 
„és ne legyetek azok ellen mciges kedvűek; hanem ugy 
„éljetek azokkal, mint értelmes emberekhez illik.“  Gon
doljuk meg a" teremtés5 históriájának szép példázatják 
Az Isten Évát nem teremtette a1 férjfiu’ fejéből, hogy 
annak fején fölIüI ne forduljon; nem is lábából, hogy az
zal megvetőleg ne bánjék és őt el ne tiporja: hanem az 
oldalcsontból, a’ szív táján, hogy őt mint önmagát és 
tulajdon szivét szeresse.

Értsük meg továbbá, melly nagy tisztesség adatik az 
Aszszonyoknak a1 Szent írásban. (Töredékeny edénynek 
is neveztetik ugyan ottan, de azért, hogy annál nagyobb 
gonddal, kimélléssel őrizzük, ha hasznát akarjuk venni; 
nehogy a’ durva vele - bánással eltörjék mint az ü veg ,— 
és az is mi kárunk Jegyen.) Különösen a’ Jézus és az ö 
szent Vallása körül őnékiek nagyon sok érdemeik vágynak. 
Az Ur Krisztust ők táplálták, ők tisztelték meg halálá
ban, ők siratták meg legszívesebben. Mellyért méltókká 
tették magokat és maradékaikat, hogy a1 Világ Megvál
tója őket az alól a* rabszolgai alattvalóság alól , melly őket 
hajdan nyomta, felmentette, azt hirdetvén: „nincsen 
többé elsőség sem férj fiú sem aszszonyi állat között.u A 1 
keresztyén Vallás a’ Jézus idejében elhatalmazoft sok -fe
leség-tartást egyátalján fogva eltiltotta. 5s az aszszonyi 
Nemnek méltóságát viszsza szerzetté. Es az aszszonyok 
az ő szép bánás-módjokkal számtalan férjeket reá bírtak 
a’ keresztyén Vallásra. Sőt a’ mi Jézusunk egy olly
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társaságot is alkotott, rnellyhen férjfmak aszszonynak 
egyarántijussa és szava vagyon; oily gyűlést, meliyből 
nincs kizárva az aszszony is; egy olly házat, mellybea 
szabadon ki "s be jár mind a1 két nem, és együtt emeli 
fel szavát mind a’ kettő az Isten’ dicséretére. A’ Szent
egyház ez, K. A . mellyben imé most is szép békével 
és barátsággal oszvcgyülvc vagyunk, és Isten előtt való 
egyenlőségünket ezzel megesmérjük. Ha pedig mindkét
féle emberek egyenlők: tehát Istennél egyiknek sincsen 
elsőbségc; annál inkább, egyiknek a’ másikon való ke
gyetlenkedést szent Vallásunk nem enged. ’S úgy mii
lyen lelkiesmérettel is jön bé e’ szent Helyre a1 kegyet- 
lenkedő férjfi; avagy hogy’ merészeli itten kezeit imád
ságra felemelni az Istenhez?

Ezenkívül ne feledjük el soha, hogy az aszszonyi 
Nem szüli és neveli az embereket; mellyért már csak 
egy magáért megérdemlik az aszszonyok, hogy a’ férj-* 
fiak erántok szánakozók legyenek , és őket mindenkor, 
—  de kiválta’ viselősség’ idején, —  megkíméljék. Még 
akkor is, ha roszszak volnának; még ha nem ártatlan 
oldalcsontok, hanem oldalcsontból készült éles kardok 
volnának házainknál: még ekkor is (mondom,) kímél- 
lést érdemelnek azon okboh Ők a’ paradicsomi átok’ 
sulyjác kétszeresen hordozzák; mert arczájok verejtéki
vei is eszik kenyeröket, ’s azon föllül fájdalommal vise* 
lik, és életveszéllyel szülik a* gyermekeket* Innét szár
maznak őnékiek számtalan sok nyavalyáik, meliyek a1 
férjíi Nemet nem ostromolják; sőt még rósz kedvüekké 
is őket az ö nyavalyáik teszik. De még a’ nevelésnek 
legelső alapja is őrajtok fordul meg* Ők csöpög- 
tetik be sziveikből a’ szivekbe a’ Hitnek érzetét; ők hintik 
el a’ gyönge elmékbe az isteni léleiemnek legelső mag- 
vát; és bátran elmondhatjuk, hogy mind azon emberek, 
kik virtussal és derékséggel jeleskednek, —  ha életök 
folyását elbeszélnék, úgy találnánk, hogy fiz között 
kilencze az: a’ szerencsét édes anyjának köszönheti.

Végre emlékezzünk meg gyakorta, mit fogadtunk 
Hitves • társainknak az Isten’ szent oltáránál; t. i. szere* 
tetet. ’S az e a’ szeretet, hogy a’ házasságot kegyetlen
kedéssel fertőztessük? ,,A ’ szeretet (úgymond Pál Apósá
t ó l , )  tiirő kegyes, nem böcstelenkedik, nem gerjed hir
telen  haragraM elly  nagy bizodaloiumal ragaszkodott
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akkor hozzád az a’ te jámbor Jegyesed! Senki az Ég 
alatt el nem hitethette volna vele, hogy te valamikor sze
retetlenül fogsz vele bánni. ‘S igy keli e’ megtagadni az 
eskiivést? llly rutul kell e viszszaélni a’ bizodalommall 
Ha ö hibás, váljon nem vagy e’ az te is i Lásd csak, a 
te hitvesed szülei társodban az ő egyik legnagyobb kin* 
csőket adták által teneked birásodba; —  az Ö árnyék jók
ban, búval - gonddal nevelt szerelmes magzatjokat. Fel* 
tették felőled, hogy azt te is legfőbb kincsed gyanánt 
fogod yenni és megböcsülüd: te pedig kegj ellenséggel 
feldúlod életének minden örömét és nyugodalmát. Oh! 
ha ők ezt tudták volna: soha soha olly embernek, <—■ 
ollyan hiénának gyermekjeket prédául nem adták 
volna!

Ti jó Aszszony - atyámfijai! kik ma ezeket halljátok: 
örüljetek, ha néktek szelíd férjet rendelt az Isten. Meg* 
böcsüljétek őt és ne busitsátok. Beli sokaknál Szerencsé* 
sebbek vág) tok , kik vagy olly házi vadokkal eg)ütt 
lakni kénytelenek, vagy bús özvegységre jutottak, és a’ 
Világ minden kincseit oda adnák ha feltámaszthatnák 
férjeiket. — Ti ellenben, kik kegyetlen férjíiunak kerül
tetek hatalmába: tűrjetek vesztégléssel és szelídséggel; 
tudjatok lenni némák és siketek; és ártatlanságtokkal’s a’ 
boldog megszabadulás’’ reménységével vigasztaljátok ma
gatokat

Ti pedig, férjfiút
magatokat, miképpen tudtok lenni fejei a' ti famíliátok
nak: szeretettel e vagy vadsággal, kimélléssele vagy ke
ménységgel , kegyessen e vagy kegyetlenül. Ha aztán 
e’ dologban is jó  lelkiesméretetek vagyon, sok egyébb 
dicséretért azt ne adjátok , és a’ jó nyomdokon járjatok foly
vást azután is, Ha pedig valakit közületek vádol lelki- 
esmérete, és azt kell magában vallania, hogy ö az a’ 
B. Sirách’ oroszlányja: az, ma legyen a* napja, térjen 
el utailól, és cselekedjék másképpen. Ez nem leszsz szé
gyen , sőt dicséret és bölcsesség. Nem annyit akar mon
dani ez az intés, hogy minden férjfiui hatalmat'tegyen 
le az ollyan ember. Ezt o csak viselje, mert őnéki van 
az adva. Ám legyen bátorszivü, hogy ragaszkodhassa
nak hozzá a’ félelmesek. Ám legyen fenyitő és dorgáló, 
hogy féljenek tőle a1 kötelességeikben röstelkedők. Ám 
legyen, a’ hol szükséges; kémén)' is: hogy el ne ké-
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nyeztcssenck a’ magzatok. De csak (ul ne járjon a’ mér
téken; csak igazságtalanul ás hirtelen haraggal ne büntes
sen , és tartós haragnak, gj ülölségnak helyt ne adjon. 
Jól van a ; hogy a’ házasságnak feje a’ férj fi legyen; de a' szive 
vaz aszszony legyen „N e haragudjatok (úgymond az írás,) 
„és ne vétkezzetek; a' Nap le ne menjen a’ ti haragtar- 
„tástokon. Legyetek késedelmesek a’ haragra; mert a 
„férjfiunak haragja az Isten igazságát nem cselekeszi.“  
Váljon mi derékség vágjon abban, ha egy gyönge teremt- 
vényt megkinoztál ? Nem szégyenleszsz e a’ Haladnál 
erőtlenebben hatalmaskodni? Miként is veheted telkedre, 
hogy —  minekutánna kidultad magadat, ott hagj'jad háza
dat és elmégysz a’ mulató helyekre, —  hogy itt vigan 
légy : mikor egy megrikatott háznépet a’ háznál 
magad után, melly otthon a' négy falak közé zárkózva 
sir miattad keservessen, és fohászkodik az Egekre? —  ’S 
kegyetlenségeddel is kinek tészsz nagyobb kárt mint ön
magadnak ; cl • idegrnitvén magadtól a’ háznál mindene
ket? Bántod e' cselédeidet? kezeidet lábaidat bántod. 
Bántod e’ gyermekeidet? Szíved’ virágait téped. Bán
tod e’ Hitvesedet? oldalcsontodat tördeled. Avagy kiván- 
hatod e , hogy cseléded kötelességeiben hív legyen, mi
kor te őt űzöd hajtod? hogy gyermeked böcsüljön , ho
lott te magadat böcstelenül viseled? hogy házastársod ve
led nyajaskodjék, veled valamikor majd beteg ágy adban 
híven bánjék, holott te őt sokszor méltatlansággal illet
ted? Óh! Atjámfija i, az áldott házi békességért —  melly 
hatalmában áll szegénynek gazdagnak egyeránt, —  ne 
legyetek egymás eránt soha kegyetlenek. Miért keserí
tenétek egymásnak az életet, melly a’ nélkül is bajjal tel
jes, olly hirtelen elmúlik. Csak kevés idő kell még, és 
a’ halál elválaszt benneteket; ’s talán ő , a’ zaklattatott, 
a' sokat tűrt házastárs megy el teelőtted, keménysziwi 
férje előtt. Hogyan állhatsz annak sírja fölött nyugoit 
szívvel, —  akkor, mikor rajta elkövetett méltatlanságai
dat bánni késő és ki sem pótolhatni többé; mikor ő már 
elment, téged nagy zokogással bevádalni Isten előtt. így 
telketeket ne veszeszszétek, melly végett részegségtől, 
haragtól őrizkedjetek, és bujfogatóknak hitelt ne adjatok. 
Ha pedig valamikor a’ házi kegyetlenkedésre kísértetné
tek, jusson eszetekbe az a’ fársángi prédikátzió, mclly7- 
ben nektek az Isten lelke feddődéssel és dorgálással ezt
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4



116 YIAKEBBSÍÍT UTÁN III .  VASÁRNAPON.

kötötte szíveitekre: „ne légy oroszlány a’ te házadnál, és 
„oktalanul ne kegyetlenkedjél a’ te házadnépe ellen!“  
Ámen.

MÁRIA TISZTULÁSÁNAK INNEPÉN.

Az igaz Keresztijén embernek tisztulásáról.
— i

Jáii. 3 , 22— 35.
Teremts keblemben tiszta szivet, óh Isten! és az erős lelket

/  9

újítsd meg én bennem, Ámen.
n  ̂ . .  . ' . f ‘ ' ' 1 ' '• " ■  *  , * ' * - V* f . f

K. A. A' Meszsziásnak amaz előtte járó Angyala, 
Keresztelő szent János és az ő választott hiv tanitványi 
aY közönséges Zsidóktól abban is megkülönböztették ma
gokat, hogy a Vallási tisztulások felől nemesebben tud
tak gondolkodni, mint ők. E ’ tárgy fölött egykor erős 
vita is támadott közöttök, mint ezt feljegyzetté Szent 
János 3 , 25.

Az Isten eredetiképpen semmit sem teremtett rosz- 
nak vagy tisztátalannak Mert a’ teremtést elvégezvén , 
meg tekinté az Ur az ő csinálni inyit, és imé mind igen 
jó vala. Hanem valamint az ember az Istennek némii- 
némü homályos csméretére eljutott, és az ő méltó tisz
telésének módjáról gondolkodni kezdett: azonnal életre 
kapott az tévelygés, hogy az Isten előtt némelly doI~ 
gok tiszták és kellemetesek, némellyek viszont tisztáta
lanok és utálatosok; és hogy amazokkal neki tetsző áldo
zatot tehetni, emezekkel pedig neki szolgálni vétek volna. 
Feltaláltató ez a’ tévelygés minden vallásokban, valahány 
e’ földön volt és vagyon. Esméretes ez a’ Pogánj oknál, 
Görögöknél, Rómaiaknál, Mahomedámisoknál, sőt a1 Jé
zuséhoz legközelebb járó Vallásban, a* Zsidóban is. Mó- 
ses könyveiben szélesen, hoszszasan megvan írva, mit 
kelljen tartani tisztának mit sem. A’ ki halottat illetett, 
a’ ki bélpoklos volt, a1 ki vért evett: az mind tisztáta
lannak tartatott; és a1 ki ezeket illette, az megfertőztette 
magát. A’ gyermek szülő aszszony hét napig minden em-
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béri társaságtól, harminczháromig pedig a’ templomtól el
tiltva volt * mint tisztátalan. A’ legtisztább személyeknek 
tartattak a Leviták és Naziréusok. A’ megtisztulásra va
ló eszközül p^dig szolgáltak: a’ fördés , mosódás, föcs- 
kendezés , füstölések. Az állatoknak szintén egész hosz- 
szu lajstroma találtatik 3, Mos. 11., hogy közülök mellyik 
tiszta, mellyik nem; melyikkel lehet Istennek áldozatot 
tenni, mellyikkel nem .—  így volt a1 dolog a’ Krisztusig. 
De eljővén az időnek teljessége, hogy a’ czeremoniai tör
vény eltöröltetnék, és az ó Testamentom helyett, uj- 
Testamentom állíttatnék; a** tisztulásról való tudomány is 
egészen más fordulást nyert. Már Keresztelő János tanit- 
vanyi kikeltek a’ Mósesi törvény ellen; Krisztus Urunk 
nyilván ki is mondta rajok Ítéletét; az Apostolok pedig 
már szerte széllyel minden tartózkodás nélkül hirdették, 
hogy a tisztáknak mindenek tiszták; hogy az isten szemei 
előtt és önmagában semmi teremtvény sem tisztátalan, 
semmi állat, semmi étel, ital, még a’ vér sem; csak 
egyedül a1 bűn és a’ rósz cselekedet teszi az embert tisz
tátalanná. ’S illyen tekintetből mi emberek , az Isten
nek szentsége^ szemei előtt csakugyan tisztátalanok va
gyunk. Első atyáink elkezdették a’ vétkezést; folytatjuk 
mi maradéki. És ha tisztátalan volt a’ forrás, nem lehet 
tiszta h’ kifolyás is. A’ legjobb embernek is igy kell 
szólni Ézsaiással (61,6 ) :  ,,A’ mi igazságunk ollyan, mint 
,,a’ tisztátalan ruha." És ha Istennek tetszeni’s idvezülni 
akarunk, megkell magunkat tisztittánunk, —  mint szent 
János mondja L3.

És igy a" keresztyén Vallásban is megvan a’ tisztulás
ról szólló tudomány, a** minthogy a’ mái Innepünk«*t is 
tisztulásnak emlékezetére szenteljük, Melly felől, hogy 
megérthessük, hogyan kelljen c* tárgyban az Uj-Testá- 
mentomi tudomány szerint gondolkodnunk : tanuljunk 
szent órában arról, miben álljon az igaz keresztyén em
bernek tisztulása.

Texf. Luk. 11,22— 32.
K. K Ez a1 mái Innep rendelve vagyon részint an

nak emlékezetére, hogy Urunk Jézus, mint első-szülött 
ekkor mutattatott he legelőször a’ Jértisálemi Templom
ban, ama’ törvény szerint, mellynél fogva baromból em
berből az első-szülött Istennek áldoztatott, vagy szentel
tetett; részint innepeljiik ezt b. szűz Mária’ tisztulásának
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emlékezetére. ’S ugyan ez a’ környülállás emlékeztes
sen minket is abbéli kötelességünkre . hogy magunk tisz
tán tartásáról gondoskodjunk. Mellyre nézve tanuljuk meg 
mostan s miben álljon az igaz keresztyén em
bernek tisztulása, a'' mint aztán az, vagy külső, vagy 
belső ̂ tisztulás lehet, és kiterjed mind a’ testiekre mind 
a’ lelkiekre,

I.
• *0 ' * ’ * i "  ' * *' * 4 é

A’ Keresztyén embernek tehát elsőben is ügyelni kell 
a' külső tisztulásra, úgymint a’ melly leginkább szembe
tűnő, és a*5 melly után ilél a’ világa' belsőre is. Idve- 
zitő Urunk ugyan; a" külső tisztaságot, úgy látszik , mint 
ha nem sokra böcsülné, és megvetné; midőn az ő kora
beli Farizeusokat imigyen feddi Mát. 23,25: „Jaj néktek 
„Farizeusok, inért megtisztítjátok a’ pohárnak külső ré- 
„szét, belöl pedig rakva az, mértékletlenséggel;és ragad- 
„vánnyaP4 De ez a’ feddés csak a’ képmutatókat illeti, 
vagy is azokat, kik egyedül a1 külső tisztaságnál akarnak 
megállapodni. Egyéberánt világossan int bennünket az ő 
hív köve*tje Pál Apostol által, midőn igy szóll: „Szerel- 
„mesim , magatokat tisztán tartsátok meg. Nem hívott 
„Isten minket tisztátalanságra, hanem szentségre.46 A’ 
külső tisztaságnak t* i. nagy befolyása vagyon a' mi egész
ségünknek föntartására, és következőleg az életnek hosz- 
szabbítására ; sőt a" belső tisztaságnak is ez a1 legbizonyos- 
sabb jelensége Kimutathatni pedig a" külső tisztaságot 
testünkben, lakhelyünkben, társalkodásunkban.

Testűnkkel úgy fogunk lenni tisztultak, ha tagjaink
kal semmi ollyast nem teszünk, a’ mit Isten és a’ világ 
előtt szégyenlenünk kellene. A*1 Hívek’ testét úgy rajzolja 
az írás, mint a’ szent Lélek’ templomát, mint az okos 
léleknek (az Istenség szikrácskájánák !) lakását, és a’ 
Krisztusnak szintén úgy megváltottját mint a’ lélek. Méltó 
tehát, hogy ezt böcshen tartsuk, neki gondját viseljük; 
szennyét szorgalmatossan lemosogassuk, és tőle a’ tiszta 
ruházatot, —  bivált a’ fejér nemüt, — megne fogjuk* 
A’ szent írásban a’ fejér ruhák, mindenütt az ártatlanság
nak képei. Nevezet szerint megkivántatik, hogy a’ nemi 
ösztönnel viszsza ne éljünk. Mellyel nem az értetik, 
hogy ezen testi ösztönt belőlünk kiirtsuk ; annál kevésbbé,

%
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hogy a' házasságtól magunkat készakarva megtartóztassuk. 
Hanem annyit akarunk ezzel mondani, hogy senki az ő 
testével bujaságra, tilalmas és rut gerjedezésekre ne él
jen ; hogy kiki mihelyt lehet, tisztességes házasságra töre
kedjék, hogy az Apostoli intés szerint: „kiki tudja bírni 
„az ő edényét, szentségben és méltóságban (1 Tliess. 4.) 
Melly végre csak a’ tisztességes társaságokat keressük, 
testünket hevítő és ingerlő ételekkel, italokkal ne táplál
juk. így leszsz testünk megtisztulva.

Lakásunk akkor leszsz tiszta, ha abban minden bú
torok — bármelly ócskák is azok, —  csinosak; ha tá- 
voztatunk házainknál tobzódást, részegséget, ha nem 
engedjük által házainkat bordél-házul, roszsz emberek
nek tanyául, ha nem vágynék orgazdák és hajlékinkban 
semmi igazságtalan jószágot, pénzt, vagy marhát nem 
szenvedünk meg. „Tisztítsátok meg a' ti kezeiteket ti 
„bűnösök !<( úgymond Jakab Apostol 4 ,8 .—  (Tób. 2:13.)

De még a’ társalkodásban is kitűnik a' külső tiszta
ság; és az igaz Keresztyén embernek, ha a’ testiekre néz
ve mindenképpen tisztult akar lenni, ebben is vigyáza- 
tosnak kell mutatni magát. Itt pedig erre vigyázzunk, 
hogy legyen egész magunk viseletc szemérmes, minden 
beszédünk tiszta; távoztassunk minden két-értelmü buja 
kifejezéseket; a’ tiszteletre méltó dolgokból (minémüek 
a’ Vallás, a’ házasság’ titkai és kötelességei) csúfot vagy 
tréfát ne űzzünk, és őrizkedjünk mind a’ durva tréfák
tól, mind a’ finom példázásoktól. „Legyetek Istennek 
„követéi, mint szerelmes fiák; trágárság, bolond beszéd
e s  a’ mi nem illendő, még csak ne is neveztessék ti 
„k ö z ie te k ú g y m o n d  Pál Apostol Efez. 5. Átatjában 
arra törekedjünk, társalkódásunkban is , hogy általunk 
a’ Krisztus tudományja ékesíttessék.

ír.

Szép dolog, K. A. ha valaki a’ tisztulást cst-k an
nyira vihette is , hogy annak az eddig-mondottak sze
rint, azaz: külsőképpen megfelelhetett. Azonban ezek 
még csak bévezetések arra a’ második nemű tisztulásra, 
melly a’ belső, melly az igazi, melly 'a* böcsesbik, az 
az — a’ lélcké. Ez azt kívánja tőlünk, hogy mind ér
telmünket világossá, mind akaratunkat és érzésünket

. V . I
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szentté tegyük. Mind az értelem, mind az akarat, ugy 
a’ mint velünk születik, merén homályosság és zavarék. 
Szükség, hogy nevelés, tanulság és sok tapasztalások 
által felvilágosuljon és zavarjából kitisztittassék. Ha ugy 
ki nem tisztul, sem magunk jól hasznát nem vehetjük, 
sem Istenünk előtt azzal kedvet nem találunk. Azt 
olvassuk Mózses törvény - könyvében (2. Mos* 13, 13.) 
hogy az Isten, ki minden állat első szülöttjét magának 
kívánta, a“ szamárét, (mint igen oktalan állatét) meg
vetette. Példázó jelül, hogy az oktalan emberek, kik
nek értelme ki nem tisztult, ó előtte nem olly tetszők, 
mint azok, kik tisztult értelemmel bírnak. Hát a’ tisz«* 
tátalan szivüek hogyan tetszhetnének neki? Elgondol
hatni, hogy még kevésbé, mint az értetlenek. Tanul
juk meg tehát, miképpen juthatunk'el a’ léleknek és 
szívnek tisztulásához is.

Mindeneknek előtte megkivántatik, hogy esmérjük 
meg eredetiképpen való tisztátalan voltunkat; esmérjük 
meg, hogy bűnösök vagyunk. Ebből a’ megesmérésből 
önként fog kivirágozni a" törödelmesség, és a" tisztulás 
után való szives óhajtozás.

Ez megnyerve lévén, folyamodjunk a’ Jézusnak ér
deméhez. () lett engesztelő áldozat az egész tisztátalan 
emberi nemzetért. Ő adatott nekünk kegyelem székül, 
Az ő vére tisztítt, meg minket bűneinktől, 0  azért holt 
meg éppen, hogy tisztittana magának egy kiváltképpen 
való népet, melly a’ jó  cselekedetekben buzgó volna. 
Hogyan viszi ő ezt végbe, hogyan sem; azt mi elmén-? 
kel meg nem foghatjuk; azért e" dolgot Isten akaratja’ 
titkának nevezi Pál Apostol, Efez. 1, 9. De csak ve«? 
gyük mi ezt bé hivő lélekkel, mint a1 beteg beveszi 
az orvostól rendelt gyógyító szereket; noha nem látja 
által a’ szernek sem öszvefüggését a1 nyavalyával, sem 
hatósságát a' meggyógyulásra. Cselekedjük pedig ezen 
mi Jézushoz folyamodásunkat részént erős bizodalom ál
tal* —  felölelvén őt mintegy Simeonnal; részint áhitatos 
imádság által. Könyörögjünk bűneink bocsánotjáért; 
nyögjünk, sirassuk vétkeinket, mint ezen kötelességün
ket szépen példázza az Evangéíiomban a’ gerliczének ál
dozatja is, melly állatocskáknak fájdalmassan nyögő sza- 
vok mindnyájunk előtt esméretes. Imádkozzunk Szent 
Haviddal a? 5l-dik Zsoltárban: „Teremts bennem tiszta
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„szivet, óh! Isten, és az erős lelket njjitsd meg én 
„bennem.“

Azomban még ez ingyen sem elég; mert mindent 
csak a’ Jézusra hagyni, mindent ő tőle várni 5 magunk
tól semmit sem tenni, —  ez igen könnyű mód volna a’ 
tisztulásra. De ehez kell járulni elmulhatatlanul a3 ma
gunk jó igyekezetének is , hogy magunk is a1 mi lelki 
tisztátalanságunkat levetkőzni minden tehetségünktől ipar
kodjunk. Távol legyen tehát , hogy a’ Jézust bünszol- 
gájává tegyük , és hogy az ő érdemének rovására vétkez
nénk készakarva. Nincs veszedelmesebb tévelygés a’’ 
keresztyénségben, mint az a" gondolat , hogy csak száj
jal gyónást tegyen az ember, az Úrvacsorájával éljen y és 
a’ Krisztusba bízzék: már bűnei megbocsáttattak. Az 
illyen emberek semmit sem tartanak könnyebbnek, mint 
a’ megtérést; semmit sem szabadabbnak * mint a’ bünhö- 
dést; semmit sem bizonyosabbnak, mint az idvezülést és 
a" menyországot. Illyenképpen ezek a' Krisztus’ érde
mét egy szabadalmas pöcsétes levéllé teszik a’ szabadon 
vétkezésre, és egy megnyitott széles kapuvá minden go
nosznak elkövetésére, —  Mentsen Isten bennünket e’ té
velygéstől. A’ Krisztus érdeme önmagában nem használ, 
ha csak magunk is nem iparkodunk arra méltók lenni. 
A ’ bünbocsánat’ hirdetése nem illik reánk, ha a’ bűnt 
magunk is tölünk el nem bocsátjuk. „Mosdjatok meg, 
tisztuljatok meg „úgymond az Isten Lelke Ésaiás Próféta 
„által ( l , 16.) és igy vigyétek el az én szemeim elöl a’ 
„ti cselekedeteiteknek gonoszságát!“  Azt mondja egy pél
dabeszéd, hogy egykor a’ rosdás paizs esengett a‘ Nap
nak: nap! világíts meg! De a1 Nap viszszafelelt a’ paizs- 
nak! előbb tisztulj meg!

Hogy tehát e’ szerint lelkeinket tisztíthassuk, néz
zünk szorgalmatosán az Isfen törvényére és tartsuk a1 hoz 
magunkat. „Mimódon jobbíthatja meg ember az ő útját, 
„hanem a' te beszédednek megtartásával (Zsolt 119, 9 .) 
Megtartották a’ törvényt az Ur Jézusnak Szülei is; noha 
nem szűkölködtek tisztulás nélkül; sem Mária , sem Krisz
tus, ki bűn nélkül születtefefí. Mindazáltal a’ törvénynek 
eleget akartak tenni; és a’ mi bűnös születésünket ezzel akar
ta a’ mi Jézusunk megszentelni, és meg tisztirtani. — Ha 
igy a1 törvényre íigyelmezünk, megfogjuk találni éppen

$
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azokat a’ bűnöket, inellyek a’ mi ölbeli bűneink , és a’ 
•icllyekből nevezetesen tiszutlnunk k*ll.

Végre, hogy szónk beszédünk és minden cselekede
tünk tiszták lehessenek , ügy éljünk mindenek fölött arra, 
hogy szivünk legyen tiszta. Annakokáért még gondola
tunkban se engedjünk meg magunkban semmi tisztátalan- 
ságot felébredni; — semmi ollyast, a’ mit a’ világ előtt 
szégyenlenünk kellene. Vágynak sok dolgok, mellyeket 
tudni, nem hogy nem virtus, sőt szégyen: az ollyasokat 
tudni se kívánjuk. A ’ ki roszsz gondolatokat forgat el
méjében, az már azokat félig végbe is vitte. A’ ki azt 
gondolja, hogy jól esnék ezt vagy amazt ellopni, ezt vagy 
amazt a' felebarátomat megcsalni, ezzel vagy amazzal bit- 
jálkodni: az már félig el is követte azt, és tisztátalanná 
tette az ő szivét. „Mosdatlan kézzel enni, úgymond Id- 
„vezitő’ Urunk, nem fertőzteti meg az embert; valamint 
„az sem, a' mi a' szajba bemégyen, hanem a' mi a’ szá- 
»  jón kijő, és a' mi a' szívből származik, a' káromkodá
s o k ,  gyilkosságok, tolvajságok, paráznaságok, —  ezek 
„fertőztetik meg az embert.“  Mát. 15.

Ezekből immár K. A. általláthatjuk, miben álljon, 
miben sein az igaz Keresztyén embernek tisztulása, tud
niillik nem csak külső mosódásokban, ferdésekben, (inel
lyek felöl a’ szent évangéliom semmit sem mond): hanem 
a' testnek tisztán tartásán kivid, legkivált az észnek, szív
nek, és lel kiesméretnek tisztaságában. Erre a' tisztulásra 
törekedjünk mi is tehát, mindenkoron, ügy alkalmaz
tassuk életünket, hogy mikor imádkozunk , mindenkor 
tiszta kezeket emelhessünk fel Istenünkhez, Nézzük a' 
földi szenvedéseket is úgy, mint lelkünket tisztíttó áldott 
eszközeit az Ur Istennek; és alantok se ne zúgolódjunk, 
se ne csüggedezziink. Ezen tisztulási szent munkánkat 
pedig ne hallngassuk napról napra, vagy' szintén halálos 
beteg ágyunkig; hanem mig időnk van, szenteljük ma
gunkat egészen Istennek, és járjunk az ő maiban. Mutas
suk be magunkat Istennek mi is , mint a’ kisded Jézust 
Szülei a' Magasságosnak bemutatták. Ezt a' bemutatást 
pedig gyakoroljuk az Ur Házában, és óvakodjunk a1 bu
jaságnak, részegségnek házaitól. Itten halgassuk mi az 
Isteirbeszédét. Gyertyák helyett nézzünk ama’ menyből 
jött világosságra a’ Jézusra, ki az Evangeliomnak fény'es 
szövétnekét meggyujtotta. Azt mondja Péter Apostol:

• • \
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„meggyilkolt, és a’ világ sötétségeiben fénylő lámpás az 
„Isten1 Igéje, mell}re íigyelmezzünk mind addig, mig 
„nem a’ hajnali csillag feltámad a1 mi szíveinkben.*4 
Hlyen képpcn tisztítsuk meg születésünket, ifjúságunkat, 
sőt teljes életünket minden undokságtól A ’ menyor
szágot látván szent János, úgy nézte, hogy abba semmi 
tisztátalan és megfertőztetett be nem mehet. A ' mit 
tehát be nem vehet az az még éltünkben haljon
meg. Itt e1 földön ugyan tisztáknak, tisztátalanoknak 
együtt kell élniők: de a1 Jézus már itt is esmeri az 
öveit. Elvalaha pedig az egész világnak szirtié láttára 
külön k iválgaija , és a' szent Angyalok társaságába be
viszi őket. Álljunk ide alatt is már a tiszták sorában ; 
akkor megtisztult lélekkel megyünk annak a1 mi M eg
váltónknak kegyes színe eleibe, ki csak a1 tiszta lelke
ket szereti; és bételjesedik rajtunk amaz ő szép Ígérete, 
„boldogok a1 tiszta szívnek, mert ők az Istent meglát- 
„ já k !“  Ámen.
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VIZKERESZT UTÁN IY. VASÁRNAPON.
Az Istennek meg mérhetetlen nagyságáról.
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Zsolt. 159.

Uram! ki mindenütt jelen vagy, ’s szemmel tartasz szüntelen. 
Nyomd ezt telkembe mélyen,
Hogy mindenütt tiszteljelek, vétkekkel meg ne sértselek , 
Szívem csak téged féljen.
Mindenütt tartaszsz engemet: ez bátorítsa szivemet.

* ? * * . >  ̂ l < I #
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A ’ jó  lelkiesméretü és fedhetetlen életű,
Rettegés nélkül járhat;
Bús gyámoltalanságában , ’s akármelly súlyos bajában 
Oltalmat tőled várhat.

Add hát, én is illyen legyek, Uram! ’S Kedvedre szert te
gyek, Ámen.

t  *. • w f  , "* í  t  V ’ ' 1 ' O  K \ ' \  m .• .. < \  V y  r ,  /  ■/ j . .#
m  f T f  §  * *  ^ '

Ha a1 Vallástanittó magának valamit kívánhatna, 
IC. A., azon czéljának elérése végett, hogy hathatósan

\



✓

124 V IZ K K R E S Z T  UTÁN IV . V A SÁ R N A P O N .

Írédikálhasson: tehát az nem volna egyébb, mint hogy 
lalgatóinak az Istent megmutathatná. Mózscs részesült 

ebben a’ szerencsében; de nem is szóllott senki is a’ nép* 
hez olly foganattal, mint ő. Minalunk ez mind híjában; 
m i, kik beszédeinket a’ szent kútfőkből merítjük. Híjába 
mondjuk m i, hogy a z ú r  szóll; mert a’ halgatók nem 
látnak többet semmit is egy embernél; nem hallanak 
semmi egyéb szózatot e’ szent helyről kibocsáttatni, egy 
halandó szózatnál. Az Isten az ő kincseit földi edé
nyekbe tette le; 's a’ kincs böcsét is az edénynek gyen
gesége szerintitélik meg; holott a’ drágalátos kincs ked
véért, az edény erőtlenségeire ügyelni sem kellene. Ha
nem ha az Ur Isten ezen Gyülekezetben láthatókép] en meg
jelennék ; ha őt’ közöttünk szemlélhetnénk, miként jóvá 
hagyja az ő nevében tartott beszédeket; miként visgálja 
a’ szíveket, mellyekkel ti most is Igéjének halgatására 
jöttetek: ki állhatna ellent akkor egy illy nemes és fel
séges indító oknak?

Keresztyének! ez a* képzelődés nem alap nélkül 
való. Az Isten mindenütt van. Ő e' [templomban 
is jelen van. Csak a’ mi testünk és vérünk, mint 
a** léleknek vastag hüvelyei akadályoztatnak bennünket, 
hogy őt nem láthatjuk. A1 mezőn körül föl}7 kit kit a* 
világosság, akár lát akár nem; így környiilvesz az 
Isten’ jelenléte minket mindenütt. Ő mindnyújunkal je 
len van, de mi nem vagyunk mindnyájan neki jelen, és 
nem érezzük az ő jelenlétét , mint a’ vak nem látja a1 
napnak fényét. Halljuk csak, mint énekel Szent Dávid 
az ő 139. Zsoltárjában e’ felélj halljuk azt a’ pompás 
rajzolatot, mellyet az Isten megmérhetetlensége és min
denütt-jelenléte felől tesz: „Hová menjek a’ te lelked 
„e lö l; és a’ te szined elöl hová fussak? Ha a’ menybe 
„felm egyek, ott vagy; ha a’ pokolba alá vetem ágyo- 
„m at, ott is jelen vagy; ha a’ hajnal’ szárnyait felven
n é m , és a’ tengernek utolsó határánál laknám is, oda is 
„a ’ te kezed vinne engemet, és a’ te jobb kezed tartana 
„engemet. Ha azt mondanám, sötétség födözzön el en- 
„gemet: de a’ sötétség is világosság én környülem ; mert 
,,a’ sötét sem födöz be engemet teelőtted; teelőtted az 
„éjszaka is mint a’ Nap fénylik , és n* sötétség ollyan
„mint a’ világosság/*

-  * 4 )  a
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Ugyan de hát miben áll ez az Istennek tnegmérhe* 
tétlensége? Ez a’ nagy és erős kérdés. Régenten egy 
Király ezt a’ ké/dést tette az ő udvari Bölcseinek: mi 
az Isten? A -* bölcsek egy napot kértek meggondolásra 
való időül; azután kettőt, azután negyet, azután nyolczat. 
Mellyen midőn a’ Király haragja felgerjedett, mondának 
néki a’ bölcsek: , .mennél többet gondolkodunk e’ tárgy 
„fe lő l, annál több több meggondolni valóra találunk. Az 
„Istenség olly nagy, hogy azt az erőtlen ember meg nem 
„foghatja.1 ‘ Azonban mivel e’ tárgy az ő legfelséges- 
sebb volta mellett egyszer'smind a’ legtanulságosabbak 
közé is tartozik: azért e’ jelen való szent órában ugyan 
annak fejtegetésével kívánok próbát tenni előttetek.

Text: Mát. 8 , 23.. (Jézus csudatétele a’ Galileai 
tengeren.)

Midőn ezen Evangéliom mellett felvett tárgyamról 
gondolkodnám, K. II. egy szép találós vers jutott eszem* 
be, mcllyet imé elmondok előttetek:

Egy végetlen térés ház van,
Oszlopja mind lálhatatlan.
Utasok be nein kerülhetik,

» 7

Egy is ben soká nem késhetik.
Mély a’ titka az ő czéljánhk,
Faragva van mesterséggel,
Maga gyújt lámpást magának,
Melly ég benne fényességgel.
Tiszta, mint a’ Krislál födele,
Egy nagy drága kő jár vele:
De a’ Mestert, ki alkotta,
Még semmi szem nem láthatta.*4

« * * ‘ • ' . .  i t  A * , - J.  ,
. t t '  >

Ez a1 liáz nem egyébb, mint a’ világ. Tudniillik 
semmisem képzeltetheti velünk a’ Teremtőnek nagyságát* 
véghetetleiíségét és hatalmát olly elevenen, mint a világ 
roppant alkotmánya, és a1 természetnek tüneményei. A ’ 
természeti tünemények közül viszont az isteni nagyság
nak megmutatásában egy sem ér oda * a’ hová a’ tenger 
és az ő zúgása a1 háborgó szélvész között. A* kik éle- 
töket erre a1 szörnyű elemre bízták; a’ kik annak 
közepében a’ haboktól elboríttattak, hajó-törést szén-
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védték, és szercncséssen kimenekedtek; azok tudnak 
igazán szóllni, az Isten nagyságáról, a’ teremtő munkái
ról a’ természetben. Az Évangcliomban a’ Tanítványok 
hasonló esetben voltak', Nem volt az ugyan a’ világ ten
gere, mellyen ők eveztek; de rajok nézve, kik nagyob- 
bon nem hajóztak még életükben, elég nagy volt; és nem 
kevéssé ijedtek ineg, midőn a1 szélvész támadván, hány
ni - vetni kezdette liajójokat. Felejthetetlen módon meg- 
tanittattak arra is , hogy mi az Istenség az ő véghetetlcn 
hatalmú munkájiban. Tanuljunk ma miis az Istennek 
megmérhetetlen nagyságáról.

Az Isten megmérhetetlen nagyságáról lévén szó, hogy 
ennek Képzelésében semmi ide nem való gondolatokra ne 
botoljunk, azt kell szüntelen szemünk előtt tartanunk, 
hogy az Isten lélek. A’ lelkekről a’ mi tudományunk 
igen csekély. A’ mit az emberi ész a’ szent írás után, 
vagy okoskodás által rólok megtudhat, az inkább csak 
kíváncsiságunk ingerlésére, mint kielégülésére való. Kü
lönösen a’ lelket test nélkül mi, kik testtel megajándéko
zott lelkek vagyunk; meg nem foghatjuk; a’ magunkét 
sem , annál inkább nem a’ lelkek Lelkét, az Istent, kit 
semmi kép, semmi példázás% semmi hasonlatosság ki 
nem fejez. És habár a’ szent írásban, kivált az ó Testa- 
mentomban úgy látszik is ; hogy ő kezekkel, lábokkal, 
szemekkel rajzoltatik élőnkbe: mindazáltal ezek a’ kife
jezések inkább az ő isteni tulajdonságinak képei, mint 
neki valóságos részei; és mikor neki emberi tagok tulajdo- 
nitrátnak , azok egyszer’smind olly nagyoknak , olly tö
kéleteseknek iratnak, miilyeneket embereknél fel sem 
tehetni. Ha kezei vágynak, tehát azok ollyan kezek, 
mellyek a' halmokat mérő-serpenyőbe és a’ hegyeket 
mázsába teszik, és a' tenger’ vizeit egy araszszal meg 
mérik. Ha szemei vágynak , azok ollyan szemek, mel
lyek a’ legtitkosabb helyekre is béhatnak. Ha lábai 
vágynak, azok ollyak, hogy a’ mennyekből a’ főidre alá 
érnek; mert az Ég az ő ülő széke és a’ föld az ő lábai
nak zsámolya. Ha szózatja van ,• tehát az hasonló a’ nagy 
vizek zúgásához; melly a’ Libánus ezédrusait is öszvetöri, 
melly a’ Sirion hegyet helyéből kiugratja, és az erdei 
vadakat úgy megrettenti, hogy öszvefutnak, és idétlent 
szülnek.
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Úgy de azt miképpen fogja meg az elme, hogy az a’ 
nagy Lélek nincsen semmi bizonyos helyen, hogy a" min* 
deniitt van, hogy ő megmérhetetlen- Tegyünk próbát, 
mire mehetünk itten a’ szent írás Útmutatása szerint.

Az Istennek megmerhetetlen nagysága őbenne nem 
ollyan egyes tökéletesség, a’ minémü az ó bölcsessége 
vagy szentsége; hanem az koz minden egyéb tulajdonsá
gaival. Annál fogva ő minden dolgokkal közli magát, az 
ő hatalma kiterjed mindenekre, ’s annái fogva hoz ő 
mozgásba mindeneket Más szókkal: a1 véghetetlen Lé
lek mindenütt jelen van 1, tudománya által, mellynek 
nincsen határa; és 2) közönséges béfolyása által minden 
világi dolgokba.

1.) Az első, a' mi az Isten megmérhetetlen nagy
ságához való, az az ó mindcntudósága. 0  megmérhetet
len , mert tud mindeneket. Ezt akarja Dávid Próféta 
mondani, a' midőn így szóll: „Uram! te megvisgálsz en- 
„gém ét, és megpróbálsz; ülök vagy állok; te tudod; 
„akár járok akár fekszem, körüliem vagy, és látod min- 
„den utaimat; mert nincsen szó is a' nyelvemen, mét
elyét te nem tudnál. Hová menjek a’ te színed elöl?“  
Ő esméri a' testeknek tulajdonságaikat, bennök lappangó 
erejeket; nem gondolkodik, nem okoskodik; nem itél, 
nem tapasztalgat előbb, hogy valamit megtudhasson. Mi 
semmi lelki munkát nem tehetünk a’ nélkül, hogy az 
agyvelönk, az életerők fel ne heviilnénck: és az érzé
kenységek segítségül ne jönnének, Idővel az agy velő 
elfárad, az eleierők füstbe mennek, az érzékenységek 
eltompulnak, és a' lélek munkálkodásait akadályoztat
ják. Az Isten minden agyveló, vagy más gondolkodó 
eszköz nélkül tud mindent; és valamint ezekre nincsen 
szüksége, úgy nem is szenved miattok semmi változást 
is. Az emberi lélek maga is más őnála főlebb való lé
leknek köszöni léteiét, az Isten ellenben nemcsak önma
ga által van, hanem minden őkivüle való dolgoknak isó 
ád léteit. Az ember' lelke határok közé van szorítva; 
egyszerre csak egy kicsiny környéket láthat által; az Isten
nek értelme ellenbe véghetetlen; Ő egy tekintetével vé
gig nézi, mind az egész világot, mind egyes em
bernek életét, a' csöcsemőnek legelső felsikoltásától lóg
va a' haldoklónak utolsó fohászkodásáig.

.* < • . i i * • ,  , ■ • * -■ | \  4 • » , f  .• . .  • • «  '  .  . t
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2.) A1 másik, a’ mi hasonlóképp1 az Isteni meg* 
mérhetetlen nagysághoz tartozandó, az ő mindenütt * 
lé te ; mivel azó keze mindenütt munkás, minden dolgok* 
ba annyi befolyása van, a’ mennyit tökéletességei enged
nek. Nemcsak hogy mindeneket lát, hanem mindeneket 
megelevenít, mindenekben munkás. Hlyen értelemben 
mondja ő maga felől ama1 felséges Igéket: 1. Kir. 8 , 37: 
„go^dolod-e, hogy az Isten csak a1 földön lakoznék ? 
,,Az egek és az egek egei őt be nem keríthetik.“  ’S éppen 
illyennek illik lenni az Istenségnek. Az olly Isten, kit én 
megfoghatnék elmémmel, nem volna Isten. Te vakmerő! 
nem tudod e1, hogy mennél sokább mereszted szemeidet 
a1 nap fényébe; hogy azt visgáld: annál homályossabb 
leszsz az néked. \S a1 Keresztyéni Szent írás világosan 
úgy szóll az Istenség felöl, mint a1 ki megfoghatatlan, 
és nem a’ világon kívül vagyon ; hanem ebben benne min
denütt. „Őbenne vagyunk, élünk és mozgunk*44 „Nem 
„közel-való Isten vagyok e én nem pedig meszsze va- 
„ ló ?  és váljon nem töltöm e bé a1 mennyet, földet?44 
ezt mondja az Ur Jeremiásnál. 23, 23. 24. ’S nincs is en
nél bizonyosabb u t, őtet megtalálni és megmutatni. A1 
véghetetlent a1 világon kiviil meg nem foghatom; de nem 
is igen érdekel engem ő akkor, mert meszsze van tőlem. 
Hanem az az Isten, ki engem környül vészen, a1 ki en
gem1 keresztül néz, a1 ki engem teremtett, a' ki min
deneket teremtett, a1 ki engem eltart és vezet: az az én 
Istenem, Atyám, az az én lelkem lelke, szívemnek a' 
szíve, lételemnek a1 léfele. A1 hol a1 természetben erő 
van , ott ő van, a1 hol lélek és erő van a1 természetben, 
az az ő lelkének a1 lehellése és ereje. Ő van minden
ben , és minden őbenne. Az ő befolyása kiterjed szinte 
úgy a1 legkisebb történetekre, mint a1 legfontossabbakra 
az Ég alatt. Ha uj dolgok támadnak, ő ott van; ha a1 
világ teremtményei megtartatnak, ő ott van; ha ennek 
alkotmánnyá zavarodásba jön , ott is ő van; a1 vérontás, 
a1 pestis, az éhség angyalai ótőle küldetnek; ha földünk 
gyümölcseit nem takaríthatjuk be, ott is ő az, ki a1 föl
det ollyá teszi, mint a* vas, és az egeket mint az érez. 
Ha a1 vizáradások a1 legerősebb gátokon is áltrontanak, 
mellyeket emberek ellenük halmoztak, ha a1 megemésztő 
láng házainkat hamuvá teszi; ott is ő az, ki a1 szeleket kö
veteivé teszi, és a1 tüzlángokat szolgaivá. Ő sőtétitti

m
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be a’ napot; ő dorgálja m eg, és csillapítja le a’ háborgó 
szélvsezeket, ’s lecsöndesitti a’ tengernek zugó habjait. 
Ha kívánságunk szerint foly minden, ő van ott. Fia 
értelmünk mcgvilágosul ; ő van ott is. Ha sötétség 
és .homály fedez bé bennünket, ott van ő ;  a’ hol az 
igazságot megsértik, vagy védelmezik, ő ott van. Ó 
ád haragjában rósz Királyokat; Ö veszi el busulásában 
a’ kegyeseket, úgy mond Hóseás Próféta (1 3 , II). 
Ha kötelességünkhez látunk, ő vau ott. Ha minden
féle örömöket és boldogságot juttat, ő az , ki ben
nünket a’ szeretet’ lánczaival magához vonsz. — Ha 
éltünket hoszszabbitja, ó az, ki késedelmetkedik ve
lünk, hogy megtérjünk. Ha meghalni parancsol, akkor 
is ő akarja amaz örök könyveket előttünk kitárni, mel
le k b e  tetteink Írva vágynak; lelkeinket kebelébe akarja 
gyűjteni, és az élet csomójába kötni. Hol keresnélek, 
Uram, tégedet, a’ hol nem volnál? —  Hová mehetnék, 
a’ hová te nem vezetnél? Az én gondolatim szövevénye 
a’ te kezednek munkája; az én éltem Ösvényei a' te jó 
ságod örömkertje. Az egész természet a’ te mived, a’ 

-te jegyesed, a’ te templomod.
lmé! illyen az Isten az ő megmérhetetlen nagyságá

ban. A’ végre, hogy mi őt egészen felérhessük elménk
kel; vagy néktink is Istennek kellene lenni, vagy őneki 
embernek; mind a' kettő képtelenség. Azért nem tehe
tünk egyebet, hanem esmérjük meg magunkat, hogy ha
landó teremtvények, és hozzá képest semmik vagyunk. 
Azt mondja Jób Pátriárka: „magasabb ő az egeknél, mit 
,,tehetsz hát? mélyebb a 'fö ld  üregénél, mit tudhatsz fe
lő le ?  Az éjfélt kiterjeszti, és a’ földet felfüggeszti a’ 
„levegőben. Öszve gyűjti a’ vizeket az ő felhőiben; az 
, egek oszlopai remegnek és az ő dorgáló szavára meg
ijednek . Ki értheti meg az ő hatalmának menykövét? 
„Övezd fel derekadat, mint egy fegyveres férj fiú, ’s állj 
„k i előttibe, hadd kérdezzelek. Hol voltál, mikor a’ 
„földet (undálnám? mond meg nékem ezt, hogy ha bölcs 
„vagy? Tudod -e ’ , ki vette azt zsinórmértékre? vagy 
„mire állíttattak le az ő lábai? vagy kitette le annak a’ 
„szegletkövét? Már engem (úgy mond ő) akkor is di
csértének a’ hajnal csillagok, és minden Istenlijái öro- 
„mökben kiáltoztak Midőn én azt sötétbe öltöztettem,.

9
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„homályosságba bé takartam, mint a*1 pólyába. Midőn 
„a ’ tengerekre reteszt és ajtót vetettem, és moiuíék: ed- 
„dig esne tovább, itt csillapodjanak le a te dühös hab
ja id .44 Feleljenek erre, a' kik a' világ nagyjainak tar
tatnak, ’s felíuvalkodnak sziveikben! Mik ők ezen vég- 
hetetlen lélekhez képes*? egy fövény szem, egy kis pon
tocska, egykis verő fényben úszkáló porocska!

Továbbá, ha ílly nagy az isten1 megmérhetetlensé- 
ge, melly nagy lehet a1 mi ő benne helyheztetett bizodal
mánk* „Ha isten velünk, kicsoda ellenünk?44 Szegény 
tercmtvé.ny, t* ki a1 világban éhségtől, betegségtől, meg- 
vetletéstól, nyomoruságtol, szám kiűzetéstől, mezítelen- 
ségtól, mint meg annyi szélvészektől megtámadtatok ne 
félj abban a1 hajóban, mell) ben maga Isten a’ kormányos* 

Áraljában p^dig, ha az Isten olly nagyságos; mil y 
nagynak kell a1 mi magunkra vigyázásunknak is lenni! 
Miilyen mély benyomást csinálhatna bennünk ez a1 gon
dolat : „lát az Isten.** Idvezítőnk igy szólít hajdan Natána- 
elhez: „mikor a1 fige fa alatt valál láttalak/* Az Lír Isten 
ma i§ illyen beszéddel él mi hozzánk. „Te képmutató , igy 
„szóll ő ma is, mikor te gonosz szivedet elrejtetted; 
„Istenedet, felebarátodat megakartad csalni, én lattalak; 
„teleteltem minden leplyet, minden sötéten állhatottam, 
„minden mélységet megvilágítottam. Te bűnös világfija, 
„ki vétkeidnek is szép szint tudsz adni; ki megszeged 
„bitedet is , ki az árvát nem irtózol elnyomni, mivel bé- 
„tudod dugni száját; én láttalak midőn felebarátod után 
„ólálkodtál, midőn az ajándékokat elvetted, midőn amaz 
„igazságtalan kincseket öszvekapartad, mellyek ellened 
„kiáltanak. Te tolvaj, te paráználkodó, ki szégyenlc- 
„uéd , ha tetteid világosságra jönének, én láttalak , im
ádon magadat elrejtetted a' világnak szemei elül/4

K* A. Iiné itt van a1 legjobb vallási tanulság három 
szókban: lát az Isten, lát az Isten? — Menjetek haza, 
és vigyétek ezt magatokkal mindenhová. Minden bűnre 
késztő alkalmatosságok ellen, magatok roszsz indulati 
ellen, ez legyen fegyvertek: „lát az Isten/4 Váljon vét
kezhetnétek e1 olíy szabadon, ha ő látható formában 
mindenütt sarkatokban állana, ha minden lépésieknél az 
ő éles szemeivel, rettenetes tekintetével, felséges ábrázat- 
jával körülefek volna. Már pedig meghallottátok, hogy

*



»

VIZKERESZT UTÁN V. VASÁRNAPON. 1 3 1
l

ez az ő felséges arczája mindenütt jelen van, ezek a’ ret
tentő tekintetek mindég rátok vágynak függesztve, ezek 
a’ világos szemek mindenkor nyitva állanak, ’s manná
tok néznek minden nyomon: „az Ur mint egy vigyázó 
tornyon úgy áll, hogy az emberek minden cselekedeteit 
megvigyázza.'4 ügy van, úgy van! Felemelem szemeimet 
és körül nézék, és imé az Ur van mindenütt. F öld ! 
mellynek porából az első ember teremtetett, mellyben én 
is élek, mellyben elfogok rothadni, mellyből elvalaha 
feltámadok; F ö ld ! még téged is méltóztat az Isten az ó 
jelenlétére. Szent borzadással visgálom és szakasztom le 
a1 virágot; az Isten csinálta ő t , és Isten van, a’ hol virág 
terem. Szent borzadással erezem a’ levegők fuval.'ását, 
halgatom zuhogásokat: bennük fttvall és zuhog az Örök
kévaló. Az örökkévaló van ott is, hol csak szellők len
gedeznek; ott is hol a’ menyköves szélvész a’ nagyezéd- 
rust gyökerestől kitekeri. Örülj halálodnak, óh test! a’ 
hol elfogsz rothadni, ott Is ő leszsz az örökkévaló. Örülj 
halálodnak, óh test! a’ teremtés mélységein, a’ teremtés’ 
magasságain elrothadt, óh! porrá vált test, ott is veled 
lészen az örökkévaló, Ámen.

VIZKERESZT UTÁN V. VASÁRNAPON*
>1 t

Elmélkedés az Aliivá sróL
v % ,

Péld. 3, 21.
' > . “  T *. i ' .•* •

Szívem ! buzogj hálákat ionnak, ki napfényt ád ,
És csöndes éjszakákat 5 és nyugalmat hoz rád.
Jóvoltod, édes atyám! Túl hat az Egeken;
Megujjulva árad rám Minden reggeleken.
A ’ nap ’s éj változása hirdeti hűséged ’ :
Minden Jóknak forrása, ki ne áldna téged ?
Az éjnek árnyékában a’ Hívek pihennek ,
Bízván szent oltajmában az erős istennek;
Ki a 1 meg nem-térőket halasztva bünteti 9 
’S előbb, mint A tya , őket Jókkal ébresztgeti.

9  *
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Hívek , kik uj erőben ma felserkentetek,
Szenteljétek elsőben az Urnák szivetek*.
És ti, bűnös fiijai; míg késik pálczája,
Térjetek, bűn’ szolgai, — érjetek hozzája! Ámen.

•  1 » ». /  f  '  '  • •

K. K. Bölcs Salamon az istenfélő és vallásos em
bernek, többek közit azt a" jót is hirdeti áldásképpen, 
hogy annak aluvása is nyugodalmas és csendes lészen, 
Péld. 3, 21. „Szerelmes fiam, őrizd meg a1 bölcsessé
g e t ;  akkor eljárod a’ te utadat bátorsággal, és a" te lá
baidat meg nem ütöd; mikoron aluszol, meg nem ret
ten sz , hanem teneked nyugovónak gyönyörűséges lészen 
„a  te álmod'“  Fel is vagjnak az írásban több kegyes 
embereknek példái jegyezve, kiken az Istennek ezen Ígé
retét beteljesedve olvassuk. Tudjátok Jákobnak csendes 
aluvását, mikor Mesopotámiáha egyedül utazván y egy 
helyen nagy fáradtan csak a" szabad Ég alatt megbála, 
és nem csak aluvása reá nézve éllesztő, hanem még álma 
is gyönyörű volt. Hasonló édes aluvássokat tudjátok az 
Apostoloknak is a’ Tábor hegyén, midőn álmokban olly 
kelleinetes helyen lakoztak, hogy örömökben felkiálta
nának : „beli jó itt lakni! csináljunk itt szállást magunk- 
„nak !“  JVIelly megiratott példák azt jelentik, hogy a’ 
nyugodalmas aluvás és kellemetes álomlátások, az Isten
nek legnagyobb jótéteményei közül valók. Megesmérték 
ezt Bölcs Salomon, és az Istennek más választott embe
rei; ezeken kívül ama híres pogány Görögek is, kik az
ért az almásnak külön Istenét hitték, mellyet Morfé név 
alatt tiszteltek. Megesmérte és szivéből meggyőződve 
érezte e’ jót kiváltképpen ama’ királyi éneklő Próféta, 
Dávid; ki az ő szivének háladatos érzéseit reggelre kel- 
vén gjakran szép versekbe foglalva öntötte k i, mint mu
tatják a" 63. 92* Zsoltárok, mellyek még Keresztyén szá
jokon is ékessen hangzanak , és templomaink Chórusába 
még máig is igen helyessen beillenek. De megesmérjük 
ezt a’ jót mi magunk is. Már gyermek kórunktól fogva 
szoktatnak bennünket jó Szüléink, reggelenként a’ bála
adó imádságok’ mondájára; már ábéczés könyveinkben 
taníthatják velünk azokat; sőt még minekelőttc oskolába 
fehezemenek, ’s alig hogy szájunk embeii szókat kimon
dani tud, már megtanítanak estve reggel elmondani azt

i
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a' könnyű és szép a , bé, a b -o t , mellyel tolunk a1 jó is 
ten neveztetni kíván: Abl)ay szerelmes Atyánk!

Azonban, kérdés, vittük e" végbe reggeli imádkozá
sunkat mindenkor a’ Jézus vallásának értelme szerint. 
Nem tettüké" azt csupa szokásból, vagy restelkedve? 
Nem mulasztottuk e el gyakorta? Állítottuk e a’ nyngo- 
dalmas éjszakai aluvást oJly isteni nagy jótéteménynek, 
mint valósággal az? A' búsulók, álomtalanok , erőtele- 
nek, és nyavalyások ezt, tudom nagy jónak állítják,—  
és nyugtalanul tudakozták az őr állótól: múlik e már az 
éjszaka ? Hanem m i, kik epésséggel dicsekszünk mi vál
jon gondolkozunk e a" szerint?.— Hogy tehát a" ti reg
geli imádkozástok, úgy mint a" melly teszi Vallástok kül
ső gyakorlásának és templomi "s házi isteni szolgálatotok
nak egyik részét, annál szivessebb és buzgóbb légyen: e" 
végett a" ma olvastatni szokott evangéliumi szent leczke 
fölött, majd arra Útmutatást szolgáltaik tinéktek; elmél
kedvén előttetek arról, melly nagy jótéteménye az Lr 
Istennek a" nyugodalmas aluvás.

Text: Máté XIII, 24 .(Példabeszéd a" jó  magról és 
a", konkolyról.)

A’ legközelebb múlt Vasárnapi Évangeliomban is , 
• A, fordult elő szó az aluvásro!; ugyan erről tétetik szó 

a" máiban is. Ebben Idvezitő azon veszedelmekre figyel
meztet (többek között), mellyekre jószágaink azalatt, 
mig aluszunk, kitéve vágynak. És valamint nem tud
hatja az aluvó ember, mi történik házán ki vili való jó 
szágaival: szintén úgy nem tudhatja azt is, mi veszély és 
háborgatás környékezi őt és ö^eit a" házánál. Honnét 
van tehát, hogy meg is olly sok emberek, és olly szám
talan éjszakákon által, háborgatatlan nyugodalomban része
sülnek? Ez egyedül az isteni jóság’ munkája. Halljunk 
annakokáért mostan épületes elmélkedést az éjszakai nyu
godalmas alm ásról; nevezet szerint tanuljuk m< g , melly 
nagy bölcsessége és jótétemény e Istennek a’ ny ugodalmas 
aluvás; azután, miből álljon az a" tisztesség , melly et azért 
Istennek tulajdonítani tartozunk. A’ Jézus pedig, amaz 
igazságnak fényes napja terjeszsze reánk most is az ő 
szent világosságának áldott sugárait; hogy sziveink meg
szenteltessenek, az áhitatosság tüzéve) felmelegittessenek, 
és tőlünk minden vétkes aluvás távol maradjon, Ámen.

t
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A’ nyugodalmas éjszakai aluvásrol lévén a’ szó, E. 
K. mellyet Isten jótéteményül rendelt az emberek ltjainak; 
annak fontossága felöl illő megjegyeznünk, hogy az alu- 
vást a’ Teremtő az egész természet országában rendelte. 
Alusznak bizonyos időben minden füvek, plánták és vi
rágok. Az élőfák téli aluvása szemünk előtt vagyon. 
AlusznaK az oktalan altatok is. De az egész természet’ Or
szágában, rendet tartó aluvással semmi más teremtvény 
nincs megajándékozva, csak egyedül az okos lelkű állat,
—  az Ember. Ennek aluvása körül már az isteni csudála
tos bölcsesség és jóság

1. Előszer abban látszik meg, hogy azt Isten a" mi 
szabad-akaratunkhoz és önkényeinkhez nem kötötte. Tes
tünkkel egyébbkint mozoghatunk vagy nyugodhatunk, 
ehetünk, ihatunk, szólhatunk vagy halgathatunk, —• 
sokfélét elköv ethetünk szabad tetszésünk szerint: de alun* 
n i, mikor akarunk, nem tudunk. Ez hívatlanul magá
tol jön reánk; mig rá vigyázunk* nem bocsátkozik sze
meinkre, hanem észre sem vétetve kellemetesen lep meg 
minket. Van ugyan léleknek hatalma a’ testen itt is ; 
és az aluvást elűzheti, elliallaszthatja egy ideig: de sokáig 
nem. Nem is kívántatik hozzá sem nagy ész, sem meg
gondolás: ellenben a" buta eszű ember leginkább rabja az 
aluvasnak. Mindenek részesülhetnek pedig ê  Jóban. A’ 
szerint intézte el az* a’ kiben vagyunk és mozgunk.

2 a1 változás, melly rajtunk az aluvás által történik*, 
hasonlóképpen az isten bölcsességét és jóságát bizonyít
ja , és minden emberi okosságot fölliil halad. Külső ér
zékeink eiholtak, nem éreznek : belsőinkben pedig a1 s z í v ,  

gyomor, tüdők, belek akkor is folyvást munkálkodnak. 
Szemeink behunyodtak és még látunk álmainkban 
különbféle tárgyakat, sokszor szintén meghalt sze
mélyeket, Miképpen mehet ez igy végbe, arra a’ lég- 
túdósabb buvári is a" természet titkainak, csak azt mon
dani kénytelenek, a’ mit szent Dávid (Zsolt. 139,6.) fel
kiáltott: „csudálatosból) és magasabb a’ te bölcsességed. 
5>hogy sem mint én azt megfoghatnám/*

3. Továbbá az aluvást rendelte Isten eszközül, hogy 
az életnek idő előtt leendő megemészfődése akadályoztas- 
sék. Fogaink, érzékeink, sőt lelkünk is végre a’ huzo- 
nos munkában kifáradnak ; és pihenés kinyugovás nélkül
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szűkölködnek. Ezt mi semmi szerek által nekik úgy meg 
nem adhatjuk , mint azt megadja az aluvás. Sót éppen 
maga az aluvás legbizonyosabb jelensége a jó erűnek és 
friss egészségnek ; és midőn Urunk Jézusról olvassuk, hogy 
a’ felháborodott tengeren, a1 hahóktól hányatott hajóban, 
a’ tenger hullámok zajgásai, a szélvészek ordiftásai és az 
evező lapátok csattogásai között is veszteg alunni tudott: 
ez egyenesen az ő rendkívül való testi erejére és tartós 
egészségére mutat. Az aluvás a1 mi lelki testi lételünk
ben mintegy kipihenő helyeket csinál; mely velünk egy 
ideig minden epesztő gorjdainkat és szomoruságinkat el
feledteti; — melly által azt a’ boldogságot nyerjük meg, 
hogy minden nap (úgy szólván) újonnan születünk ; és 
minden reggel, valami semmiség állapotján által, uj és 
frissebb életbe megyünk, üzen szüntelen való változta
tás, e’ megtartó újítás nélkül, melly hirtclenül csömörré 
és ízetlenné válnék ez az élet! melly bamar ehiselődnék
minden érzékünk! Aluvás nélkül idő előtt elhalnánk;

• -

mert az erőt semmi úgy nem morzsolja; semmi úgy nem 
vénitt, mint az álomtaíanság’; mi töhb, ezzel meg is ölhet
ni az embert, — mint erre a' régi Romaiak históriájában 
egy példa van feljegyezve, hegy az ellenség táborából 
kezükre kerített bizonyos Regulus nevű katonát, szemei
nek kitolásával és álomtalansággal kínoztak halálra. A" 
mi a’ lélek’ háborgó indulatjaira nézve a’ reménység, az 
a’ testnek fáradságira az édes álom. Méltán mondhatta 
tehát egy újabb időbeli Bölcs: „vedd el embertől a’ rc- 
„ménységet és az aluvást; ésőleszsz a’ legboldogtaianabb 
„teremtvény a’ földen.“

4. Ha pedig almásunk közben szerencsétlenség nem 
ér bennünket, és ha abban nem háborgattatunk: kinek 
köszönhetjük másnak, mintáz Isten kegyelmességének és 
jóságának? Miólta az ellenség a’ búza közé korhelyt kiír
téit, találkoznak mindenütt roszsz-lelldi emberek, sötét
ségnek fijai és éjszakai gonosztevők. Mert minekünk nem 
kisértő és éjjeijáró lelkektől kell félnünk; nem is fcnc- 
vadaktol, minémiiek e’ földnek távol részeiben az embe
rek lakásait éjjel bátorságtalaniiá teszik: hanem emberek
től kell nekünk félnünk az éjszakának sötétségében is. 
Azok ellen bezáruljuk ugyan aj iáinkat, kiállítjuk őreinket; 
de valljon bátorságosabbá tehetnek e ezek? Azt mondja 
szent Dávid az ő 127. Zsoltárában: „ha az Ur nem őrzi
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„meg a’ várost, lilába vigyáznak az őrizők.“  És ismét 
másutt a’ 3 Zsoltárban mondja - maga felől : „Én leiek* 
„szem , elaluszom , és felkelek *, mert az Ur oltalmaz meg 
„engemct.“

II.
• •

llly bölcs rendelése és illy nagy jótéteményje lévén 
Istennek, az éjszaki csöndes aluvás; azért mi viszont ő- 
ncki tisztességet adni tartozunk. Ez pedig abból álljon.

1. hogy ő szent Felségének hálákat adjunk. „Ének-
„lem a' te hatalmadat, úgy mond szent Dávid az 59. 
„Zsoltárban, éneklein minden reggel a' te kegyelmessége- 
„det; mert te nékem váram voltál.“  És a’ 92-dikben: „}ó  
„dolog minden reggel hirdetni a te kegyelmedet, óh fel
séges  Isten !‘ * Mikor est ve, veszedelmes szél veszek, 
förgetegek, dörgések, villámlások között borul reánk az 
éjszakai siirii sötétség: miként félünk, miként fohászka- 
dunk, bárcsak a’ reggelt megérhetnénk életben , egészség
ben és kár nélkül; miként megfogadjuk magunkban, hogy 
ha reggelt érünk, Istennek szives hálát nyújtani el nem 
mulasztjuk! Teljesítsük is tehát fogadásunkat minden reg
gel. Nappali legelső foglalatosságunk az legyen, hogy 
sziveinket Istenhez felemelvén reggeli imádságainkat és 
énekeinket szivessen, buzgón elmondjuk, —  annyival 
szívesebben, mennél ritkább az éjszaka, mellyen közélet
ünkben is valahol kártétel, lebetegedés vagy halál nem 
történnék ,

2. Ezt a’ tisztesség adásunkat, továbbá bizonyítsuk 
meg azzal, hogy az Istennek ezen bölcs rendelését hasz
náljuk az ó akaratja szerint, és vele viszsza ne éljünk. 
Használjuk olly formán, hogy részünket a’  nyugodalmas 
éjszakai aluvásból kivegyük, és magunkat attól biinünk 
által meg ne foszszuk. E’ végett estvéli időn, legyen éte
lünk italunk mértékletes; ne éljünk tobzódásban, bujái- 
kodásban,irigységben, vörsöngésben; nappali aggságain* 
kát ruháinkkal együtt vetkőzzük le, és közülök ágyunk
ba csak egyet se vigyünk bé, — hogy mind testünk mind 
lelkünk alugyék. Ha testünk aluszik, lelkünk pedig bú
sul , töprenkedik vagy szorongattadk; az csak félnyugo- 
vás és bűnös aluvás. Távol legyen tőlünk a’ nyugoda
lomra rendelt időt gonoszsággal, felebarátunk károsittásá-
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val tölteni, és aluvássokban — mellyben még a’ gonosz- 
tévők is szentek —  az embereket háborgatni. Nappalt 
éjszakává, éjszakát nappallá sokszor ne tegyünk. Azért, 
a’ ki életet és egészségét szereti, és az Istennek aluvási 
jótéteményét bölcsen használni igyekszik: tartsa meg az 
e’ végre Istentől kiszabott időt az éjszakát.

) * /

Korán lenyugodni, korán felserkenni:
Ez frissé, gazdaggá és bölcsé fog tenni.

Tegyük hozzá: ez fogja elmédet az Isten házában is ébren 
tartani, és szemeidet a’’ templombeli vétkes aluvástol ’s 
egyebek botránkoztatásátol megóvni.

3. Tulajdonítsunk Istennek az ő aluvási ajándékáért 
tisztességet még az által, hogy az ő szent akaratját azok
ban is elértsük, mellyekre minket aluvásunkmellett em
lékeztetni kíván. A’ Szent írás t. i. kétféle dolognak ké
pét adja élőnkbe az aluvás által: a'halálét, és a' bűnét. 
Van is hasonlatossága az aluvásnak a' halálhoz. Mint az 
aluvónak nincsen köze senkivel: úgy a' megholtnak is. 
Mint az alvó nem érzi az életnek sem édessét sem kese
rűjét, úgy a' meghólt. Mint a' sötét éjszaka nem barát
ja másnak senkinek, mint az aluvónak: úgy a' simák 
sötétsége csak a' holtaknak barátja. A ' kialudtak megújult 
erővel felébrednek: úgy majd egykor a’ megholtak. Va
lahányszor tehát fejünket aluvásra lehajtjuk, jusson e- 
szünkbe, hogy nem sokára a' halál álmába is befogunk 
merülni, és úgy nem vétkezünk. De magával a' vétek
kel is nagy hasonlatossága van az aluvásnak. Mint az 
aluvó nem tudja Ön magát, úgy a' bűnbe merült ember 
sem. Az aluvó néha felfelébred éjszaka is, de ismét foly
tatja aluvását: úgy a’ bűnösnek vágynak néha józan órái, 
mellyekben magába tér, de m égis aztán csak vétkezik 
folyton folyvást. Az aluvó sokszor úgy elaluszik, hogy 
csak az örökkévalóságra serkenik fel: úgy jár sokszor a’ 
bűnös is. Azért valamikor aluvásunkbol felébredünk, 
emlékezzünk mega' bűnnek álmáról is , hogy abból még 
e’ kegyelem’ idején felébredjünk, ’s az iteletkori felscr- 
kenésiink ne legyen reánk nézve az örök kínra való rette
netes felserkenés. Mint Adám aluvásábol egy szép asz- 
szonyi állat szármozott: úgy születtessék mibennünk min
den alvásunkból egy szép virtusra való erő.



1 3 8 V IZ K E R E S Z T  UTÁN V . VASÁRN APON .

Ezek a'gondolatok jussanak tehát eszünkbe K.K. mi- 
nékiink is , valahányszor Istenünktől magunkat nyugodal
mas éjszakai aluvás által megújjittatva érezzük. Áldjuk 
ez ő jóltévő intézetében is aző szent nevét, esmerjük meg 
jóságát, magasztaljuk bölcsességét. Mutassuk magunkat 
érette báLadatosoknak. Éljünk józanon , igazán , távoz- 
tassuk a' sötétségnek cselekedeteit. „Nékünk Kereszlyé- 
„ncknek (úgy mond Pál Apostol 1. Thessal. V .} többé 
„nincsen éjszaka, hanem nappal és világosság; vagyunk 
„m i a’ világosságnak fiai, azért ne alugyunk a’ bűnben, 
„hanemjózanok legyünk.^ Ha aluszunk is, a’ mi szí
vünk az Urra vigyázzon. Legyünk tiszta búza és nem kon
koly. így reménylhetjük, hogy a’ mi Istenünk megfog 
áldani bennünket nyugodalmas alvással éjszakánként. így 
biztathatjuk magunkat azzal, hogy vagy aluszunk, ve^y 
ébren vagyunk'; vagy élünk vagy halunk, az Űréi maradunk.

Berekesztésül végre Írjuk be mélyen sziveinkbe, hogy 
a’ mi teljes egész életünk nem egyébb, mint egy rövid 
álom; mert mindjárt

• — / . \ - r *  .* * ’ m

Anyánk szive alatt ébredő létünket 
Legelső ártatlan álommal kezdjük el;
Játék álma kerget gyermek korba minket,
Mignem az ifjú szív szebb álomra kél fel.

Óh gyönyörű álom, melly ekkor varázsol!
Barátság, szerelem! kirajzolhatná ezt!
Midőn édes nyelve hívő szívünkhez széli,
Mig a’ tapasztalás ebből is felébreszt.

Jaj nekünk, hogy e’’ mi ifjúi álmunk is 
Szerfölött sebesen előlünk elrepül;
’S az a’ mi megmarad , olly csonkult, ollyan kis,
Hogy csalatott szívünk szent tüze is kihűl.

%
• * »

Csöndesebb álomra lépünk ekkor által,
Melly csak nyugodalmas házi éltet remél:
De ez is nem soká 5 mint a’ többi, megcsal;
Ritkulnak kedvesink, gyöngülünk, itt a’ tél.

Éltünknek utolsó álmához érünk már,
’S ez könyező szemünk’ fel felé emeli.
A’ halandó már csak félig földi polgár,
Mert szentebb álmait csillagok közit leli*

\
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’S így egész éltünkben, végig álmadozva 
Küzködíínk keblünknek sokféle vágyával;
Míg végre imádott Atyánk szánakozva,
Őrökre megnyugtat a’ sir’ híís álmával, Ámen.
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Jó minékünk itt lenni.
• . * " * *
Imádandó nagy Ur, kegyelmes Istenünk !

Imé színed előtt ma is megjelenünk.
Es Te megígérted, hogy — bár kicsiny vagy nagy
A’ nevedben öszvegyült nyáj , — Te köztte vagy.
Légy közöttünk is ’hát, és ne hagyj magunkat ,
S áld meg e’ mostani áhitozásunkat, Ámen.

' *
* * f * (; v « ,

K. A . Ma, mint egyébiránt ritkán előforduló vasár
napon, szent öszvegyüléscinkben az az evangeliomi lecz- 
ke következik a*5 felolvasásra, meily az Ur Jézusnak a’ 
Tábor hegyén történt megdicsőittetését, vagy (mint kö
zönségesen mondani szokás,)  az Ur’ szine’ változását adja 
elő. E’ látásban vagy álomban, azok a’ kiválasztott ke
vés számn szent Apostolok , kiket Jézus magával vitt, el
ragadtatván , látták lélekben a* más világot; szemlélték élő 
példákban a' lélek’ halhatatlanságát, társalkodtak a' haj
dani világ’ szent embereivel, kik felöl ürömmel tapasz
talták, hogy meghalván nem vesztek el Örökre, hanem 
csak elutaztak mielőttünk. Látták névszerint Mózsest a’ 
nagy törvén)adót, és Illést a’ hiv huzgóságu prófétát, az 
Urunk felkentjével beszélgetni. Mind ezzel ok még csak 
(úgy szólván) egy csöpjét kóstolták a’ mennyországi örö
mök’ tengerének; csak zsengéjét annak a’ boldogittó tar- 
salkodásnak, meily ott a’ hívekre várakozik : de már az 
annyira édesnek tetszett nekik, és őket annyira megbá- 
jolta, hogy a’ mellett a’ földnek minden hiú örömeit fe
lejtették, és azokkal a* megdicsőiilt Szentekkel együtt lak
ni óhajtoztak. Péter, —  a’ heves indulatu Péter, örö
mében felkiáltott: „Uram! jó minekünk itt laknunk; csi
náljunk három hajlékot, néked egyet, Mózsesnek is 
„egyet, Illésnek is egyet!“
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Vannak néha az emberi életben ollyan szorongató kö
rülmények ; mellyekben ha meghalni és a' jobb világba el
költözni kívánkozunk: azzal Istenünk ellen nem vétkezünk, 
így olvassak az Apostolokról, hogy a’ sok üldöztetések 
és nyomatások' terhe alatt majdnem leroskadva, sokszor 
maguknak a' halált óhajtották. Fái Apostol maga mondja 
maga felöl: „Mellyik volna jobb reám nézve, még tovább 
„is  e’ testben élni, vagy meghalni: szorongattatom e’ 
„kettő között, —  kívánván mégis inkább innét elköl
tö z n i és a’ Krisztussal együtt lenni; mert ez mindennél 
„jobb.“  Filipp. 1, 22. 23.

Azonban halálunk’ óráját és életünk’ meghatározá
sát hagynunk kell az Ur Istenre; ő tőle várván azt bölcs 
és nyugott szívvel. A’ mi tisztünk: földi clrcndelteté- 
sünknek egész méltósággal megfelelni, a’ jelenvaló élet
nek ajándékát megböcsülni, és e' testben mennél további 
élésünket nemcsak óhajtani, hanem eszközölni is minden 
kitelhető módon. ’S ugyan erre szolgáló serkentés lészen 
tárgya mái elmélkedésünknek.

Text. Ján. 17, 1 . . . (Jézus megdicsőittetése a’ 
Tábor’ hegyén.)

K. A. A’ felolvasott evengeliom után indulva, men
jünk fel most lélekben a’ Tábor hegyre, mint a’ Jézus’ 
megdicsőittetésének szent helyére; hová bár nem állha
tunk ellent, hogy árnyék is bennünket ne kisérjen, mind- 
azáltal elmélkedésünkben az viszsza ne tartóztasson; tud
ván , hogy itt e’ földön az árnyék a’ világosságtol el nem 
választható. Nyissák meg tehát elmélkedésünk’ mezejét 
magok azon evangeliomi igék: minekünk itt lenni.
Természeti kívánság lakik az emberben azon hely után, 
hol nekie lenni jó. Tedd azt a’ csöcsemőt, kit szoptatni 
nem vagy képes, édes anyjának emlőjére; és mosolygása 
azt fogja mondani néked: itt jó  lenni. Ültesd azt az éhes 
embert, ki már régolta nem lakhatott jó l, egy étkekkel 
rakott dús asztalhoz, és majd hálája ezt rebegi: jó itt 
lenni. Vidd az elkülönzöttet nyájas emberek társaságába, 
kik véle jót akarnak: és vallomása igy hangzik majd: itt 
jó  lenni. Vezesd a’ kibujdosottat, ki hazájából korán 
számkivetettet, a’ meszsze idegen földről viszsza az ő szülő 
földére; viszsza az ő első szerelmének köreibe; és öröm- 
könyhuílásai azt fogják tanusittani: itt jó  lenni. — Úgy 
vagyon; ez igék sokat jelentenek. Mert az ember sok-
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féle nélkül szűkölködik, testőre, lelkére, eszére, szivére, 
eltartására, tanulására, mesterségére, mulatságára, saját 
személyére és mind azokra nézve, kiket neki Isten adott. 
És valahol ezen szükölködéseit teljes mértékben betöltve 
látja; valahol merén szépet, jeleset szemlél egy csoport
ban; valahol sorsát jobbíthatja, szépítheti, és egész létét 
(úgy szólván) megdicsőitheti: ott van helye e beszédnek: 
jó  ininékünk itt lakni. IVIindazáltal mi ez igéket jelen 
elmélkedésünkben leginkább csak háromféle értelemben 
vég) ük fel; — a* mennyiben t. i. jó minekünk itt lak
nunk : 1) ebben az életben, 2) ebben a" hazában, és 3) 
ebben az anyaszentegyházban.

1. Azt mondjuk tehát a’ mái szent igékkel: jó  miné- 
hűnk itt lenni9 —  először is , e fö ld i életben, mellyre 
híva, mellyre felébresztve vagyunk. Maga az Írás mond
ja : „Édes e’ világ; és jó ,  c* mi szemeinkkel nézni a’ 
„napot.u Pléd. 11, 7. Az élet egyenesen a** Teremtő
nek ajándéka, pedig ingyenvaló 's igen böcsös ajándéka; 
mellyre ő minket méltatott minden mi tudtunk, akara
tunk és hozzájárulásunk nélkül. ’S valljon mivel érdem- 
Icttiik mi azt, hogy ez életre felköltettíink? Avagy nem 
tehette volna-e az Isten, hogy lelkünk testünk maradt 
volna örökre az, a’ mi volt emberré-teremtetésünk előtt? 
Vagy az ő megmérhetetlen nagy világában nem juttatha
tott volna-e, a’ számtalanféle sorsok és életek között, az 
emberi életnél sokka! nehezebbet és alábbvalót? Nem te
remthetett volna-e valamelly oktalan mezei vaddá vagy 
házi vonós állattá, vagy csuszó-mászó undok féreggé, 
vagy mezőn tengő füve, virággá, vagy szinte érzéketlen 
hideg kővé, érczczé? De imé! nemes emberi állattá, an
gyallal rokon okos teremtvénynyé alkotott minket. Az
tán: hát lakó helyül számunkra nem tűzhetett volna-e ki 
valamelly más csillagot és planétát, mint éppen ezt a’ föl
det? Szállíthatott volna a’ holdba; melly egy sokkal szá- 
rozabb, hidegebb és zordonabb égi test, mint ez a’ mi 
szép kies földünk. Szállíthatott volna a* naphoz közelebb 
álló csillagokba, mellyek’ lakosai a' nap’ hevétől örökkén 
olvadoznak; vagy a’ naptol távol állókba, mellyek ter
méketlenek, és örök fagyban dermedeznek. De, imé! 
szállított a1 mértékletes levegőü áldott föld-csillagba; melly 
a" nap körül forgó planéták között a' boldog közép utón
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álló csillag. Mind ez rnelly szerencse reánk nézve, ’s 
örvendetes hálánkra inelly igen méltó! — Mert ugyanis

Ez a föld olly dicső egy lakhelyünk emberi lények
nek , hogy mi ennek szépségeit és áldásait nyelvvel nem 
győzzék kibeszélni. Egy nagy uri palotában lakunk mi 
itten, mellynek égi boltja nappal gyönyörű kék menje- 
zet, éjjel pompás csillag-kárpit; — mellynek föld-pado- 
lata télen fejér hó lepelylyel, nyáron kellemes zöld sző
nyeggel van beborítva. Egy olly kertben lakunk mi it
ten, rnelly kevés munkánk után nekünk mindent tereiR, 
valami ételünkre, italunkra, ruházatunkra, lakásunkra 
és gyönyörködésünkre szolgai. Hegyek, völgyek, mezők, 
erdők, tavak, folyók és tengerek mindny’ájan az ember
nek hozzák gyümölcseiket ajándékul; sőt néki van biro
dalma alá vetve a’ mindennemű állatok töménytelen sere
ge is. ’S ez a’ föld volna-e aztán nyomorúság’ völgye? 
Melly helytelen szóllás-mód! De a' rnelly az egész szent 
Írásban nem is találtatik. —  Maga ez az emberi élet, a’ 
csücsemő kortol kezdve fel egész a’ magas vénségig olly 
gazdag mindenféle örömökkel, hogy ahoz egyaránt ra
gaszkodik szegény gazdag, boldog boldogtalan; és a’ köz
ben jövő szenvedések az élet’ örömeivel ingyen öszve 
sem mérhetők. Itt a’ természetben való ártatlan gyönyör
ködés kínál mindnyájunkat, amott a’ boldogittó házi 
öröm; majd a’ Szent Vallás’ vigasztalásai és az áhitatos- 
ság’ érzeményi; aztán a’ sok hasznos tanulságok, mester
ségek; majd viszont a’ nyájas társalkodás, játékok és tisz
tességes mulatságok. Szóval: a’ természet olly gazdag, 
a’ föld olly jó tápláló dajka, az élet o fy  teledes gyógyit- 
tó-szerekkel, idves intézetekkel, a’ jelenvalónak örö
meivel, a’ jövendőnek kecsegtető reményivel, hogy mind
nyájunk’ szájába bele illik e’ kar-ének : Jó minékünk itt 
lenni, — ez életben!

Te annakokáért, keresztyen lélek, vedd ollybá a’ te 
földi életedet, mint Istenednek legböesösebb ajándékát. 
Örülj életednek, valamint csak örülhetsz istenesen; ne 
tegyed azt temagad nyomorúság’ völgyévé, hanem tegyed 
azt olly kellemessé, mint teheted istenesen; és hoszszab- 
bűsd is, valamint csak boszszabbithatod istenesen. De

\ 9 ■ fl |

meglásd, hogy élj mindenkor emberi méltóságodhoz illen
dően ; hogy minekutána e‘ földi életből kiszállíttatván egy
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másba vitelei által, arra is alkalmasnak találtassál; és ott 
is azt vallhassad, hogy ott is jó lennni néked,

II. De a' földnek széles kerekségen mindnyájunkat 
legközelebb érdekel annak az a’ kedves kis vidéke, melly- 
ben sziilettettünk, nevelkedtünk, és a’ mellynek kebelé
ben mind e’ napig is lakozunk. Mellyért a" felvett igé
ket még egy más értelemben is méltán használhatjuk; ab
ban t. i. hogy jó  miékünk üt lenni, —  e hazában.

A* mi édes magyar hazánk Istentől méltatva van a’ 
tőidnek mind azon áldásaira ősz vesén ,'mellyek más orszá
gokban csak egyenként és elszórva találtatnak. Bőséggel 
vannak itten kövér szántóföldek , rétek; bortermő kegyek, 
halas tok és folyók, vadas erdők; sőt van tengere is ez 
országnak, mellyné! fogva a' kereskedés és hajózás utján 
kapcsolatban áll a’ földnek minden részeivel. Termeszt 
ez gabonát, szaporitt egész nyájakkal marhákat, szed gyü
mölcsöt, sajtol jó  borokat, szűrétől mézet; vannak orvos
ló fürdői és vizei; bir kővágásokkal, só és érez-bányák
kal. Vannak jeles tudósai, ügyes mester-emberei, kincses 
kalmárai. Keletkeznek benne napról napra több fabrikák 
és a" kereskedő hajóknak minden nemei. Szóval: ez or
szág nincs hagyatva híjával semminek is. Állása pedig a' 
más országokhoz nem-különben szerencsés állás. A" 
nagy kiterjedtségii egész ausztriai birodalomban ma- 
gyarország a' legközépen áll; és igy körös-körül ro
kon tartományokkal , mint megannyi bástyákkal van 
körülvéve és ellenségek ellen bátorságosítva. ’S vall
jon mi kelthetne még, hogy teljes jussal reá illjék e’ 
hazára: jó minekünk itt lenni: De igenis kell még 
ide háromféle. Kellenek Mózsesnek, Illésnek és a1 Krisz
tusnak adományai együtt mind a’ hárman szent egyesület
ben : a* törvény, az oskolák, és a’ szentegyház. ’S hálá 
Istennek, ezek’ híjával sem vagyunk!

Mózses az ő népét boldogittani akarván , véle jobbat 
és nagyobbat tenni nem tudott, mint hogy neki a’ Sinai 
hegyről törvényeket adott. Fenyittő - mestere lett ő ezál
tal ama* zabolátlan nép - csordának, melly az égypto- 
mi tégla-égetésnek vas - kemenczéitől akart általa meg- 
menekedni; —  noha az igazi jólétet még ő nem is
mérte. Máig is minden országnak és minden népnek 
egyik fő-boldogítója: a’ t/v* vények. Ezek vetnek gátot
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mindennémü vad elnyomás és kicsapongásnak. Ezek nélkül 
szűkölködő országban és bárdolatlan népek között nem jó 
lenni. De vannak a’ magyar nemzetnek sok bölcs törvé
nyei, mcllyeknek védelmé alatt mind ősi alkotmányát 
már-is sok évszázadokon által mind a’ mái napig föntar- 
totta; mind a' polgári társaságban az igazságot kinek- 
kinek érdéin szerint kiszolgáltatja. Azért jó nékiink itt 
lenni, ebben a’ magyar hazában, mellynek van Mózsese.

És (tegyük hozzá,) van Illése is: az az: vannak ok
tatói , prófétái. Az ó Testamcntomban a' próféták tiszte 
volt: a‘ népet tanittani, és oskolákat is tartani. Az os
kolák és tanittó intézetek is pedig elmulhatlanul hozzáva
lók az olly országhoz,, mellyről ellehessen mondani: jó 
minékünk itten lenni.

Oh! böcsiild meg azt a’ szép szerencsét, keresztyén 
atyámfia: hogy illy sokképpen megáldatott országban la
kói. Légy ennek törvényei iránt engedelmes, tanittó 
intézeteit fordítsd mind magadnak mind gyermekeidnek 
hasznáre. A’ közjóra czélozó reád eső terheket viseld 
szívesen és békével; és senki más' országába lakni te ne 
kívánkozzál. Mert bizonyára, — ha valahol e' földnek 
színén, — e' hazában nekünk legjobb lenni.

III. Végre pedig jó  minékünk lenni abban az anya- 
szentegyházban is, mellyhez kebelezve vagyunk. A' Krisztus 
szentegyháza ez t. i. És igy nálunk nemcsak Mózses és 
Illés van, hanem van azoknál több is; —  van nálunk 
maga a' világ' Megváltója; van az Isten’ fia, Jézus-Krisz
tus. És ez ismét ollyan áldás és elsőség, mellyet soha 
elég nagyra nem tehetünk. Visgáldmcg bár az ó testámen- 
tömi anyaszentegyházat, a' Mózsesét: melly tökéletlen 
az, a’ Jézuséhoz képest! Melly idétlen tudományt hirdet 
az Isten felől; melly helytelen erkölcsi oktatást; mennyi 
példáit a' sok boszutálló szeretetlen rósz embereknek! 
Vagy csak nézd el annak az ó frigynek mái követőit, a’ 
körülcd is élődő izraelitákat: melly nyomorít és boldogta
lan nép ! Melly alávaló és ezer babonákkal teljes! Vagy ha
sonlítsd őszve magadat mint keresztyént, akár a' szom
szédos tnahumedánus törökökkel, akár a' földnek mesz- 
szebb tartományiban élő pogányokkal, ’s vad népekkel, 
—  kik máig is a’ sok bálványokat imádják, emberekkel 
is áldoznak, és szivük a' mély vadságban, értelmök 
a’ nagy sötétségben vagyon. Cserélnél-e akármellyiknek
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sorsával? Nem örülsz- e ,  hogy te vallásod által is olly sok 
számtalan embertársaidnál szerencsésebb vagy, hogy ke
resztyén vagy? Nem tész-e vallást víg kedvvel: bizony 
jó  nékem itten lennem, a’ Krisztus’ anyaszentegyházában; 
mert ebben részesülök igazi emberi nevelésben, józan ok
tatásban, megnyugtató vigasztalásban és boldogittó re
ménységben.

Ó h! K. A. tartsuk magunkat hűségesen ehezazanya-
szentegyházhoz, és ennek mennyei fejedelméhez a’ Krisztus
hoz. Hogy ennek tudománya, törvénye, példája, lelke 
és élete sziveinkbe, házainkba betérjen; és felfuvailja ben
nünk azt a’ szép erkölcsi életet, azt az Isten’ fiainak 
életét, —  mellyre hivattattunk: arra törekedjünk minden 
erőnk szerint. Tartsuk magunkat hűségesen Mózseshez, 
Illéshez, Krisztushoz, vagyis: törvényeinkhez, Oskoláink
hoz , atyaszentegyházunkhoz. A’ ki biró-házak, osko
lák, templomok iránt a’ tiszteletet elvesztette, (pedig, 
fájdalom ! ezt sokan elvesztették)! az találja meg azt vi
szont. A’ kinél az idő’ zivatarai e’ három hajlékba le
csaptak; úgyhogy azok elpusztultak, (pedig, fájdálom ! 
az elsülyedt szerencsének sok omladványi találkoznak itt 
e’ földön): az építse fel őket viszont. E’ világon sehol és 
soha sem tanulja meg az ember szívesen mondani ezigé-
ket '.jó itt lenni: ha e’ három hajlékok nála nincsenek meg.
De nincsenek meg nálad, ha nem böcsülöd hazád’ törvé
nyeit, az oskolákat és a’ szentegyházat; —  ha megve
ted Mózsest. Illést és a’ Krisztust; ezeket a’ minden em
beri jó rend, fenyitték, jóllét és boldogság’ hordozóit. 
Ne hallaszszuk tehát e’ három szent hajlékok’ épittését 
és ápolását napról - napra; hanem fogjunk a’ munkához 
haladék nélkül. Társalkodjunk lélekben mi is Mózsessel, 
Illéssel, mint amaz Apostolok a’ Tábor’ hegyén látásuk
ban; de társ’dkodjunk legkivált a’ Krisztussal, — hogy 
őt lelkünk szemeivel már itt is szemlélhessük; és mind 
inkább méltók legyünk, őt valaha meglátni az örök haj
lékokban, az ő teljes mennyei dicsőségében színről színre,
Ámen.
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Az Istennek bölcsességéről az ajándékok' kiosztásában.
•  * *  «

Nem kérünk, Uram, múlandó jó k a t;
Szent lelkedért kérünk;
Hogy nyerhessünk állandókat,
Az legyen vezérünk.
Ó olly égi bölcsességre 
Oktasson bennünket,
M elly Isten eránt hűségre 
Gerjeszsze szívünket.
Teremts tiszta ‘szivet bennünk ,
Jóban állhatatost;
’ S akármelly pályán kell ménnünk,
Mindig háladatost, Ámen.

K. A’ . Mint ama’ paradicsomi életfa, mellyet Ádám 
Atyánk elvesztett, és a’ melly után a' tövises mezőről olly 
esennen óhajtozott: úgy csillámlik felénk az elmúlt idők’ 
homályibol ama’ legelső keresztyén Anyaszentegjház, 
mellynek olly sok szép maiasztok és csudatévő ajándékok 
voltak bírásában, de a’ mellyek a’ mái Eklesiák Inven- 
táriumábói örökre kitörölve vágynak. A’ mint megmon
dotta az Ur Híveinek, menybe - menetele előtt csak ke
véssel , hogy a’ kik hisznek, azokat illyen jelek követik:
„az én nevemben ördögöket űznek, nyelveken szólnak, kí
gyók a t vesz’ fel; havalamelly halálos italt megisznak; nem 
„árthat nékiek; betegekre vetik kezeiket, ’s meg gyógyul- 
,,nak.“  —  azon szerint betelt rajtok; — igy Pálnak Melita 
szigetében egy mérges vipera kígyó tekerőzött fel kezére, 
a’ lakosok irtózva nézték és várták, hogy szörnyű halált 
fog halni mingyárt: de nem ártott neki. Vallásos öszve- 
gyüléseikben Önkényt megszállotta a’ Sz. Lélek a1 Híve
ket; és a’ ki érezte magában ,a\ szállásra való tehetséget, 
előállott, és folyt szájából a’ mennyei nyelveken szállás 
minta’ szinméz. Mi több: mégaszszonyok közűi is voltak 
csuda tálentomu prédikállók; mig nem'utóbb Pál Apostol 
azokat letiltotta és megparancsolta, hogy „aszszony ne 
„szóljon a’ Gyülekezetben/4 Ezen föllül melly tiszta erkölcs
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uralkodott a' legelső Keresztyének között! Régenten illyen 
tudósítást irt rólok egy Római Fő Tiszttartó a' maga Csá
szárjához : „esküvéssel kötelezik magokat közön
ségesen arra, hogy se tolvajsagot se paráznaságot, se 
,,rablást el nem követnek ; a mit valaki gondviselésekre 
„b iz , a’ midőn az azt tőlök víszszakivánja böcsületessen 
„viszsza adják!“  Ez a fedhetetlen élet tehát, melly hajdan 
a’ Krisztus Egyházában feltaláltatott; az a’ tiszta száj, 
melly minden szitoktól, káromlástól esküvéstől, hazug
ságtól irtózkodott; az az egymásnak szíves szeretése a1 
jövedelmek és minden javak közes volta, az erős öszve- 
fogás,a’ vallásukhoz való buzgó ragaszkodás, mind, mind 
ezek oly böcses ajándékok az első Keresztyének között, 
mellyek nálok kezek - reátevéso által szállottak szép örök
ség gyanánt egy ideig firól fira, nemzetségről nemzetségre. 
De mi tőlünk mind ezen ajándékok végképp' elmaradtak 
Hasztalan óhajtjuk viszsza azokat, hiába nézünk utánnok 
úgy escnnen. Egy fegyveres Cherub áll mi előttünk a’’ 
multság zárt kapuja előtt, és nem enged nekünk a* bol
dog világba bé menetelt.

Keresztyén Atyámfiái! Annak a" gazdag ’s hatalmas 
Istennek , a’ kitől áradtak az első Keresztyénekre ama’ 
csuda-tévő ajándékok, nem csak egy áldása vagyon Nem 
hagyott ő lelki testi ajándékok nélkül minket mostan élő 
Híveit is. Sőt az ajándékok osztásában ma is szintén oly 
bölcsességet mutat ő , m inta1 régi idők ajándékaiban. A° 
helyett tehát, hogy a’ mi elhamvadt Hit- sorsainknak csu
da ajándékaik után óhajtoznánk: becsüljük meg a" magun
kéit, ezeket tanuljuk jóra használni, és ezekben is a" mi 
Istenünket dicsőitteni. Erre serkentserl minket az ezen 
szent órában tartandó elmélkedés is , mellyet minekclőttc 
tovább folytatnánk, imádkozzunk: Mi Atyánk.

Text: Mát. 20, 1. (Példabeszéd a1 szőlőbeli munká
sokról )

Melly viszszás dolgok ezek megint K K ! Az utolsó munká
sokon kezdetik el a’ fizetés; és pedig annyit vesznek, 
mint a’ kik legkorábban kiállottak a’ dologra. De az 
Isten országában igy történik gyakran, hogy a’ kik elsők
nek láttatnak lenni, emberi értelem szerint, az Isten Íté
lete szerint utolsókká tétetnek. Ésau első szülött volt és 
még is utolsóvá lett. Járuljunk tehát mingyárt, feltett 
czélunldioz, és elmélkedjünk az Istennek csudálatos hol~



csességéről az ajándékok kiosztásában. Vegyük pedig 
mi az ajándékokat mostan széles értelemben, értvén alat- 
tok mind azon lelki testi tehetsegeket és jókat, mellyrk 
az emberek között széllyel szórva találtatnak. Melly tárgy
nak magyarázása körül megfogjuk érteni, hogy az a’ böl
csesség I., csudálatos legyen és titokkal teljes, de a’ mel
lett mégis 2 , jóltévő bölcsesség; azután fognak következ
ni 3., némely hasznos tudományok.

í h i ~ i  *' § ' * 1 •» \ ■ /

I.

A" véges elme előtt sokképpen megmagyarázhatatlan 
az Istennek abbéli bölcsessége, melly szerint az ő ajándé
kait az emberek között osztogatja* Sokakat alig hogy 
adott, ismét viszsza kiván : csak megmutatja a" világnak 
és megint magához veszi. A’ korán elhalt kisdedekre 
gondoljunk csak. Velők együtt mennyi böcses lelki aján
dék temettetik sírba, minekelőtte itt kifejlett volna: el- 
h^rvad csirájában már, esnem hogy érettségre, de virág
zásra sem juthat el. Minek is teremtette tehát az Isten 
azokat? Mi végre oltotta tehát azt a’ böcses lelket abba 
a’ tesbe olly kevés időre? Mi ugyan erre megfelelni nem 
tudunk. Ez titka az Isteni bölcsességnek

De nem kevésbé titok és megfoghatatlan előttünk az 
Istennek bánás - módja sok olly ajándékokkal is, m elyek
nek a1 kifejlésre hagy ugyan időt elégségest, de arra sem
mi alkalmatosságot nem enged , és így ezek megint szin
tén úgy kifejletlenül maradnak, mint a’ korán sirba te
metettek. ’S mennyi sok drágalátos tálentomok vesze- 
lődnek igy e l, mint meg an^yi igaz gyöngyek, mellyek 
a’ tenger fenekén maradnak örökre, és soha a’ homály
ból napfényre nem hozatnak!

i  ̂ V I

i ! %

Nem egy ragyogó gyöngy szem terem, azt noha 
Örökre rejti a’ tengerek mélysége;
Nem egy virág nyilik, hogy nem látják soha,
‘ S pusztában kénytelen sorvadni szépsége.
Sok sirhalmok ollyan nemes szívet nyomnak,
Melly buzogott volna égi tűzzel tele;
’S Kezeket, mellyekbe egy birodalomnak 
Pálczája ’s ékes lant illett volna bele :
De)tudomány nekik nagy] könyvét, időnek

1 4 8  8EPTUAGESIMAB VASÁRNAPON
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Zsákmánylval rakva , soha kinem tarja 5 
Hidegvette szükség ártott meg tüzűknek,
’S jéggé vált leiköknek teremtő vizárja.

Más szókkal hány jeles eszű ember sovárog az eke mel
lett, ki zöld asztalokhoz és bíboros zsölle - székekre illett 
volna! Hány forgat kezeiben alávaló szerszámokat, kinek 
igazgató pálcza és Írótól! illenék jobban kezeibe, ha aján
dékait kifejthette volna? Mig egyElizeus a' szántás mel
lől Prófétaságra, egy Dávid a’ pasztorság mellől Királyi 
székre, egy Péter és András a' halászástól Apostolságra 
liivattatik 1 addig ezeren halnak el a’ világon az ő sok 
szép ajándékaikkal, mellyek itt érdemekhez képest nem 
böcsültettek; kiknek nevök sem tudatik soha. Úgy van 
az embernek sorsa e’ dologban, mint a’ szép piros már
ványkő daraboké a' hegyekben. Oközülök abból, mel- 
lyet véső és mesterkéz alá találtak venni, a’ leggyönyö
rűbb oszlop készül; holott a’ másikak örökre darabosan 
hagyatnak a’ hegyekben. Aztán hányán elhibázzák az 
életmódnak választását melly által az ajándékok ismét 
örök homályba borittatnak, vagy sorvadnak, ’s velők 
együtt az embernek világi öröme és boldogsága! Hányán 
nem veszik itt e’ földön érdemeiknek igazságos jutalmát;
( I. Mos. 31 , 41) meghalnak, és a' más világtól várják 
azt a' jutalmat, mellyel nékik ez a’ világ adós maradt! '8 
váljon miért igazgatja az Isten úgy az emberek környül- 
állásait, hogy az ajándékok illyen módon vesztegettesse- 
nek? Erre ismét nem tndunk választ adni, és csak azt 
kell mondanunk, hogy az Istene’ dologban is csudálatos 
és titokkal teljes.

Azonban, ha még olly gondosan ápolgattatnak is a’ 
lelki testi ajándékok; ha még úgy reájok szolgál is az 
időnek és jó alkalmatosságnak melengető verőfénye: ak
kor viszont a’ szörnyű külömbözésrket veszszük észre 
azok között. Egyik ember nagy eszével az Egeket haso
gatja; a’ másik holtig tompa Nábál marad. Egyik a1 tudo
mányokban dolgát nagyra viszi; a’ másik minden oskolákon, 
Akadémiákon általmegyen és még sem fog rajta. Egyik
nek erkölcse a’ nevelés által megnemesedik, a' másiké 
minden nevelés mellett is mindég csak darabos marad. 
Egyik ékeskedik a’ sok féle szép virtusokkal, a’ másik
ban nem tud megteremni virtus, hanem a’ vétkek úgy
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nőnek benne, mint a’ mérges *dudva. — Ezt az uj ándé- 
kolibán való nagy különbőzest pedig még az Isten Szén- 
leiben, a’ Krisztus Apostoliban is feltalálhatjuk. Péter 
Apustól mind a’ többinél tüzesebb, János minnyájánál 
szelidebb és szeretőbb, Pál pedig minnyájánál tudóssabb 
volt; ugy; hogy ennek Írásai felöl egyik Apostol társa is 
azt valja, hogy mélységesek és nehezek meg érteni (2. 
Pét. utolsó v )  —  Mind ezekre is mit mondhatunk eg}e- 
bet, minthogy álmélkodva tel-fel-kiáltunk: csudálatos az 
Isten dolga!

Hátha még a’ világi javak és a’ szerencse ajándékait 
veszsziik gondolóra: melly tágas mező nyílik itten az el
mélkedésre ! Melly kellemetlen látományok tűnnek itten 
szemeinkbe, mellyek annál inkább szomoritnak, mennél 
kevésbé foghatjuk meg okát e’ dolognak. Néha sok földi 
jókat ád az Isten, lelkiekből semmit; mint a5 pogányok- 
nak a’ tejjel mézzel folyó Kánán földén. Néha viszont 
a' lelkiekből ád bőséget, de keveset a’ földiekből; mint 
ama'koldus Lázárnak, és az első világbeli szent Atyák
nak, kikről mondja Pál Apostol (Zsid. i l . )  hogy vallást 
tettek miképpen ök csak bujdosók és jövevények itt e1 
földön: és egy jobb hazát keresnek.. Majd pedig megad
ja mind a' kétfélét, mint Ábrahámnak, Dávidnak és az 
Arimatiabeli Jósefnek. Némelly ember születésétől kezd
ve koporsó zártáig szerencsésen viszi dolgait, és mintha 
sinóron húznák olly szép egyenesen vitetik a’ boldogság
nak és szerencsének utján föllebb föllebb ; —  ellenben vágy
nak emberek, sőt egész famíliák, kiknek teljes életök szeren
csétlen eseteknek szakadatlan láncza, merén keserű küsz
ködés, esés, botlás; és könnyen ugy látszhatnék, (ha 
józan Keresztyén hitünk nem volna) hogy ök búra bánat
ra vágynak rendelve, és születve e’ világra. Némelly 
ember (a' nélkül, hogy keresné a’ szerencsét) maga sem 
tudja hogyan, —  mint egy nyakkal esik belé a’ sok jó 
szerencsébe; mig az alatt a1 másik töri-marja magát, 
dolgozik, iparkodik maga jár utánna a’ szerencsének, ke
resvén azt, — még sem tud reá verekedni teljes egész 
életében. Egyik naponként fényesen vendégeskedő gaz
dag, a’ másik morzsalékokból tengődik. Egyik Égig 
magasztaltatik, másik földig alá taszittatik , vétke nélkül. 
—  Kicsoda nyújtja a’ kulcsot mindaz efféle jelenések meg
magyarázásához? Bizonnyára az Istennek bölcsessége az 
ajándékok osztásában titokkal teljes és csudálatos!
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De vigasztalódjunk. Ugyan azt a’ bölcsességet, melly 
az ó megfoghatatlan homályában előttünk olly bámulandó, 
más felöl csakugyan jóltévőnek is tapasztaljuk. Már ma
gában az ajándékok’ külömbüzésében van valami jó és hasz
nálatos az emberi társaságra nézve. Ha minden emberek 
egyenlő lelki tehetségekkel bírnának: akkor az igaz hogy 
ezerféle tárgyak fölött nem vitálkodnának egymással ; de 
a’ gondolkozásnak egy félesége, nem tudná a" valót a* ha
mistól megkülömböztetni, és éppen a’ közes akarat lenne 
ok a’ versengésre és pörpatvarra. Ha p. o. minden em
berek ugyan azon egy ízlésen volnának; tehát minnyájan 
ugyán azon nemű eledeleken, vagy gyümölcsökön veszné
nek öszve, ugyan azon hivatal után esenkednének, ugyan 
azon aszszonyi vagy férjfi személyt szeretnének Azért 
az Isten bölcsen rendelte, hogy c’ dologban a’ legkiterjed
tebb külömbféleség uralkodjék, hogy a’ kívánságok egy
mással ritkán akadjanak Öszve’ sőt egymástól mennél 
meszszebbre eltávozzanak. —  Ha pedig minden emberek 
egyenlő testi erővel volnának felruházva —  vagy egyenlő 
tálentomokkalj tulajdonokkal: tehát akkor ugyan min
nyájan egyenlően gazdagok, vagy szegények, jók vagy 
roszszak volnának; és e1 földön tökéletes egyenlőség ural
kodnék, De itt is éppen ez lenne az ember szerencsétlen
sége. Mert akkor kiki magának tulajdonittaná a’ paran
csoló just, és engedelmeskedni egyik sem akarna. Egyik 
sem akarna dolgozni; az emberi társaság nem lenne egyébb, 
mint vadak csoportja, melly egymás ellen örök háborúban 
élne ; hogy egymástól elragadozzon a’ mit erejétől lehet. 
Őrökkén tartó had lenne sorsunk, és zűrzavarba dűlne 
minden e világon. Külömbféleségeknek elmulhatatlanul 
kell lenni; a’ minthogy magunk is másokhoz képest kü- 
lömbözők vagyunk. Ez a’ fundamentoma minden előme
netelnek és mivelődésnek a’ tudományok országában ; és 
e’ nélkül az emberi dolgok folyamatja elakadna, sem előbb- 
rejsem hátra nem menne; hasonlítván ama’ balzsamozott 
holttestekhez, vagy a’ télben érzéketlenül aluvó állatok
nak életéhez.

Az tehát nagy jótéte Istennek az ajándékok csudála
tos kiosztásában, hogy minden ajándék senkinél sincsen 
együtt; és viszont senki sincs hagyatva éppenséggel min-

1
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den ajándék nélkül. Ha egy valakinél minden kigondol* 
ható ajándékok lerakva volnának, vagy ha találkoznék 
valaki olly boldogtalan, kinek a" sokból egyátalján fog
va semmi ájándék sem jutott volna; akkor méjtán panasz
ra fakadhatnánk. De illy esetek nincsenek. Még a' leg- 
elvetettebb sorsú embernek is — kire a’ nyomorúságok 
öszves halma reá tódult, —  vagyon egy ajándéka, a’ bé- 
kességes tűrés vagy inkább az eltompultság; a' mi (noha 
nem áldás egyébberánt) de őnála jóltévő áldásul szolgák

Továbbá abban is igazságos és jóságos voltát mutatja 
az Isteni bölcsesség, hogy a’ hol egy felöl elvesz, más 
felől tesz hozzá; kiegészíti, kipótolja a' hiányt; és mind 
a’ fölöttébb való bőséget, mind a’ fölöttébb való fogyat
kozást mérsékeli. A ’ szegénynek erős egészséges testet 
ajándékoz, eszességet, tudományt, és szép magok ked
vel tetést a’ gazdagok előtt. A’ gazdagok fényes ajándé
kait pedig tudatlansággal, tekintetlenscggel, nyavalyás 
testtel homályosítja be. A’ vakokat oly csudálatos ügyes
séggel ajándékozza meg, mellyen nem győzünk álmélkod- 
ni. A’ siketeknek ád éles szemet, szaglást és más külö
nös érzékenységeket. A’ jeles iálentomokhoz többnyire 
nagy hibákat k öt, mint az aranyat sok salak között ter
meszti, holott a’ nemtelen érczeket (ónot vasat) tisztán 
is találhatni. Jó szerencse mellé ád roszszat is néha; az 
édes ital közé keserű csöppeket; a’ bővséges halak mellé 
szakadozott hálókat: Pálnak tudománya mellé fejfájásokat: 
Noén pedig megengedi történni azt a' gyalázatot, mellyet 
részegsége miatt fiai előtt vallott; nehogy felfuvalkodjék 
azon az elsőségen, hogy Isten őt választotta lenni a’ ki- 
törlött emberi nemzet viszsza állíttó törzsök atyjának e‘> 
földen.

Végre azt a’ jót is munkálja Isten szíveinkben az 
ajándékok csudálatos osztogatása által, hogy ez is meg
erősíti bennünk a’ jobb világnak várását és élő remény
ségét. És ez már csak egy maga is olly nagy jótét és olly 
nyeraség, melly minket e’ világgal és sorsunkkal meg
békéltet, és sziveinket tökéletesen megnyugtatja.

III.
* ■ ■ . * ■ , • 4 * * .*'  •*

Ha tehát az Isten olly csudálatosán , de egyszer’smind
óságosan cselekeszik velünk az ő ajándékainak kiosztá-

*
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sában: abból azt tanuljuk meg életünk alkalmaztatására 
nézve, hogy

1. Fogadjuk tőle jó néven azokat a’ lelki testi aján
dékokat, mellyeket közülünk kiki az ő szent kezeiből 
elvett. Mert ajándék, az az, ingyen való irgalmasságból 
kegyelmességből származó adomány, és nem tartozás.

Veddel el, ’a mi tied. Nem szabad e’ nekem az enyim- 
,,mel azt cselekednem, a’ mit akarok úgymond a1 mái 
Evangeliom. Pál Apostol hasonlóképpen mondja: „az 
„Istennek ki adott előre valamit, hogy azért neki viszsza 
„járna más adomány Sőt mi, ha adunk is valamit Iste
nünknek , azzal is csak nagyobb jót akarunk tőle megnyer
ni ; mint a' szegény ember, mikor ád, akkor is kér. Már 

. pedig az ajándékot erőltetni és kicsikarni nem lehet. Mi
dőn hivatalt viselő ember eleibe megysz; ő az ő fárad
ságáért neki járandó kirendelt jutalmat tőled megkíván
hatja: hogy tele kézzel is járulj eleibe, arra téged nem 
kényszeríthet, —  az csak szabad tetszésedtől és jóságod
tól függ egészen. Az Istentől pedig nekünk semmi sem 
jár tartozásból vagy kötelességből, hanem csak ingyen 
kegyelemből. Nem az akaróé, nem a’ futóé, hanem az 
irgalmazó Istené. 0  osztogatja az ajándékokat, mint 
akarja: mellyért azokat kcvcselni vagy megutálni vétkes 
dolog

2. Inkább oly hittel és meggyőződéssel kell elfogad
nunk az Istennek ajándékait, hogy a' mellnek nekünk 
j&tottak, éppen azok nekünk valók; éppen azok képesek 
bennünket boldogittani; és mások (mellyeket talán titkon 
óhajiunk,) nem is volnának nekünk, valók. Ó tudja, 
mennyi olaj illik kinek kinek a’ korsójába. És ez a' va
lóban megnyugtató hit, mellyel aztán mindenkor meg- 
elégedők lehetünk; akármelly kevés ajándékaiban része
sültünk is az (Jr Istennek. Ne bánjátok tehát soha, hogy 
azt az állapotot választottátok, mellyben vagytok; és hogy 
nem adtátok magatokat más életmódra. Higyjétek c l , hogy 
a' miben állatok, azt rendelte Isten méktek; csak ti ma
radtatok meg abban hííségessen, állandóan.

3. Továbbá senki el ne bízza magát, ha egyebek 
fölött sok ajándékokat vett. Mert a’ ki őt mások fölött 
felmagasztalta; ugyan az hatalmas őt viszont megalázni 
is. Azért a’ ki áll, meglássa, hogy el ne essék. De ne 
is utáljon meg egyebeket, kik nála csekélyebb embereke1
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Világon. A’ Bölcs meg ne utálja a’ tanulatlant, kiből 
talán, — ha ő is oktatásban részesülhetett, —  szintén 
ollyan Bölcs vált volna. Az Ur meg ne utálja az alatt
valót, a* gazdag ne a' szegényt, ki szintén úgy tudott 
volna lenni Ur, mint ő , ha olly kornyülállások között 
születhetett és nevelkedhetett volna. — Ellenben a’ ki 
keveset vett, ne irigyelje a1 mások sokját. „Azért gonosz 
e' a’ te szemed „(úgymond a’ mái Evangeliom,) hogy én 
„a ’ másikhoz jó  vagyok A ’ mellett de el se csüggedjen, 
és az ő hátra vettetését Isten’ haragjának vagy megvetésé
nek jeléül ne tartsa. Oh! nem annak jele az mindenkor; 
hanem jele az ő határtalan hatalmának, melly ellen nem 
állhat senki; az ő csudálatos bölcsességének, mellyet meg 
nem foghat senki. ;

4. Utoljára pedig, kiki a’ minémü ajándékokat Isten
től vett, azoknak legyen jó sáfára, (mint Péter Apostol 
mondja); és azokkal szolgáljon másoknak is. A*1 ki bir 
gazdagsággal, éljen azzal mértékletessen, és fordítsa an
nak egy részét a’ szükölködők felsegéllésére. A ’ ki bir 
erővel, őrizze meg azt szorgalmatosán, és szolgáljon vele 
azoknak, kiknek arra szükségük vagyon. A ’ ki bir tu
dománnyal, szolgáljon felebarátjának oktatással, jó tanács
csal, szószóllással ds vigasztalással. Különösen az Isten 
Anyaszentegybázána k tagjai köteleztetnek minden ő aján
dékaikat úgy használni, hogy azáltal a’ Krisztus’ teste 
építtessék. Az Ur’ szőlőjében minden hűségtelenség az 
ajándékok használásában kettős bűnné válik. A’ ki itten 
azt a’ szolgálatot, mellyet ajándékaival tehetne, elfogja, 
és az ő tálentomait készakartva elássa: az templom-rab
lás’ nemét követ el. ,,A ’ ki szóll (úgymond az Apostol), 
•,az az ki Tanittó, úgy szólljon mint Istennek beszédét. 
„A* ki szolgál, — alvármint Gyülekezet tisztviselő embere, 
„akár mint köz Ila Igató, — szolgálván az Eklézsiának és 
„Tanítóknak javait ó l ; úgy szolgáljon mint neki Istentől 
„nyujtatott erő szerint, — hogy dicsőítessék az Istennek 
„imádandó szent ;nevc mindenekben az Ur Jézus által." 
Ámen.

t
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SEXAGESIMAE VARÁRNAPON.

Az igaz keresztyéneknek ismertető jeleik.
%

t

Lak. 8 , 15-

Add Uram, örömmel kövessem szent fiad’ szép tudományát,
S teljes szivem szerint szeressem, mint éltem drága kormányát. 

Segélj oly keresztyénségre, melly juttathat idvezségre.

Ruházz fel hittel, reményseggel, ’s gyümölcsező szeretettel, 
Hogy fáradhatatlan hűséggel tiszteljelek szent élettel;
’S hogy tevén akaratodat, remélhessem áldásodat, Ámen.

• •

K. H. A mi edes Idvezitonk, itt a’ földön járván, 
többnyire mindég sok néptől volt körülvéve, melly az ő 
beszédeit hallani és csudáit látni nagy mohón kívánkozott. 
De nem látszott meg rajtok semmit, hogy ők a* Jézust 
halgatták. Az ő beszédei csak igen kevésnél munkáltak 
változást a’ szívben ; mint Pál Apostol mondja (2. Tim. 
3, 7.) „mindég tanultak és az igazság esméretére még sem 
„juthattak el.“  Halgatták a” Jézust, de szintén olly hi
degen és romlottan maradtak, minta' kik előlefutottak. 
Mutattak kedvet a’ menyből aláhozott bölcsességhez, és 
egyszer’smind gonosz kívánságaikat arra fordították, hogy 
a’ mennyei Igék megfosztassanak erejüktől. —  Ez adott 
alkalmatosságot az ő ellenségeinek, szentséges személye’ 
kissebbiltésére és megvetésére. „Nem kellene e’ néki min- 
„dent végbe vinni tudni, (igy szoljának,) ha ő valóban a’ 
„magasságosnak követje volna? Nem kellene e' minden 
„szíveket megtérittenie? Tudományának, (ha ő isteni szent 
„ember volna,) nem kellene e’ eszközeim, hogy minden 
„követői is szentül élnének, és a’ kegyességnek mustrái le- 
„gyenek? De mivel jobbak más embereknél? Kevésbé 
„uralkodnak e’ rajtok a1 testi kívánságok, mint zsidó or- 
„szág többi lakosain ? Mit gondol junk tehát magáról a’ Jé
zusról , és az ő tudományjárol ?“

Urunk Jézus jól tudta, hogy igy gondolkodnak szent 
személye és tudományja felől az emberek. Megtudta ő 

II. Darab. 1
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ezt részint az ő isteni bölcsessége szerint , részint pedig a' 
tanítványok által is, kiket minekutánna a’ tanításban pró
bát tenni a1 világba kiküldőt", és ők az utjokról szeren
csésen megérkeztek; egykor külön megkérdezett: „mond
já to k  meg nékem 5 miket beszélnek rólam ez emberek 
„hátam mögött; és minek tartanak engemet?“  (Máthé 
16 , 13.) Azért egyszer, — midőn hasonlóképpen temér
dek sokaságot íátna maga körül, megállván a' szabad me
zőben (alkalmasint éppen magv - vetéskor volt az idő) — 
egy különös szépségű példa beszédben megtzáfolta ellen
ségeinek mind azon szemrehányásaikat* Csudálandó egy
szerűséggel és még is világosan, ’s meggyőzőleg mutatja 
meg semmiségüket. Bebizonyítja, hogy az az ártalmas 
méreg, melly az ő igéjének foganatját viszsza tartóztatja, 
nem másban mint az emberi szivekben keresendő. Ez a'szép 
példabeszéd pedig az melly szóll a’ magvetőről és a1 sok
féle földről: a*5 melly is éppen a' mai vasárnapon szokott 
nálunk olvastatni és magyaráztatni.

Váljon a' magv*vető e' az (úgymond ő ) , a* kia’ mag- 
vat megfosztja abbóli erejétől, melly szerint száz annyi 
gyümölcsöt hozhatna? Hiszen ő mit óhajt szívesebben, 
mint azt, hogy az ő szántóföldje az Istennek gyümültsöző 
kertjévé váljék? Vagy a' magv e", melly kitsirázni és 
kívánt gyiimöltset teremni i eui akar? Hiszen ez a’ belé 
oltott természeti erőt mm fojthatja meg. Vagy: az Isten 
é , ki az embereket a’ veszélyből ki szabadítani nem 
akarná? Vagy az ő igéje volna e’ olly tehetetlen? Távol 
legyen. A ’ mi földiekhez vonszó szerelmünk, a’ mi za
bolátlan kívánságaink, azok a’ tövisek , azok a’ kőszik
lák és akadályok, mellyek Isten és ember közé, az igé
nek ere,e és a’ szivek közé vetik magokat, és az ige fo
ganatját hátráltatják.

Mind ezek bé vágynak foglalva abban a' példabeszéd
ben. De vagyon benne ezen kívül még egy fontos előadás: 
az igaz keresztyéneknek esmértetó jeleik. És én ezeket 
választom mostan további elmélkedésem’ tárgyául, ügy 
Ítélem t. i- hogy ezzel épületesebb dolgot cselekeszem, 
mintha lármás panaszokra fakadnék ki a’ világ ellen , hogy 
melly kevés foganatja van a’ mi sok prédikállásunknak; 
hogy úgy járunk mi mái napon a’ sok prédikállással, 
mint hajdan a’ zsidók a’ sok áldozással. Az áldozatok 
szinténugy megvoltak parantsolva mint nékünk a’ predi^
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kálás; de mivel megtörő szív nélkul||Iettek, Istentől meg- 
utáltattak. Idvezségesebb lészen megtudni kinckkinek,
miről esmerhet megcsalhatatlanul mind mást mind magát, 
ha váljon igaz kercszyéne’ .

T ext: Luk. 8 , 4 ... (Példabeszéd (a'ífsokféle földről.)
Ezen példabeszédnek olvasásában szintén jól esik az 

embernek, a’ sokféle rossz föld után hallani egy jó  föld
ről is; és magátol az Ur Jézustól magyarázatva megérte
ni, hogy a’ melly magvak a’ jó földbe estek, azok a’ jó  
keresztyének, kik t. i. halgatják az Igét, be veszik kegyes 
és jó  szívvel, és gyiimöltsöt hoznak békességes tűrés ál
tal. Melly kevés szókban a’ jó keresztyén van lerajzolva. 
Ez (úgy szólván) a’ Jézus igaz tanítványának festett képe, 
mellynek annál bötsösebbnek kell látszani mielőttiink, mi
vel annak kezéből származott, a’ ki ő maga volta1 legelső 
és legtökélletesebb Keresztyén. Nincs egy hely is az egész 
szent írásban, hol a’ jó keresztyénnek esmértető bélyegei 
olly röviden és fontosán volnának kifejezve, mint ez egy
ben. Annakokáért fogjuk fel ezt mostan és elmélkedjünk
az t'rtnz kereszti! étihekesmértető telefoni

, J lJM IM d lI US e i  O l C l !CP(1j U I) tC
az ifjnz keresztyénnek esmértető jeleiről. Ezeknek elő-
számlálása végett pedig semmit egyebet nem fogunk ten
ni , mint a Jézus szavait szorosabban feltagolni. (V tudni 
illik nem endit a1 felől semmit, hogy ha eliez vagy ama
hoz a1 felekezethez tartozunk, tehát akkor vagyunk igazi 
keresztyének. Hanem átaljában csak négy jeleket nevez 
meg, inellyekről az igaz keresztyént a1 hamistól, a1 va
lóságos Jézusi tanítványt a1 csak - látszó tanítványtól min
denkor és minden felekezetben megesmérhetni; úgymint: 
1.) Csöndes figyelmezést az Urnák akaratjára; 2 ) a1 hal
lott isteni igének szorgalmatos megtartását; 3.) a1 munkás 
kegyességet, és 4.) a' jóban való állhatatos megmaradást.

_____  L

Első ismértető bélyegét az igaz? keresztyénnek, így 
adja élőnkbe Urunk Jézus: ,,a’ melly pedig esek a’ jó 
,,földbe, azok, a1 kik hallják az igét“ , azt t- j. mellyel 
Krisztus és az ő Apostoli hirdettek. Az egészkereszfyén- 
segnek kezdete a1 figyelmczésbő) és tneghallásbol van, mint 
Pál Apostol is mondja Rom. 10, II. Úgy de nem mind
egy, akár hogyan hallgatjuk az igét. A’ ki ezt úgy hall
gatja, mint valami világi históriát, vagy hadakról szólló

l #
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újságot; a’ ki csak fülét engedi oda, nem pedig a’ szivét 
is; a’ ki kételkedve hallgatja , vagy megátalkodott lélek
kel: mind annak a’ hallgatása nem igazi. Mert mind 
ezeknél az ige csak sC szívnek felső színére esik, és a’ 
legelső benyomások által letöröltetik. Krisztus Urunk is 
a’ mái példabeszédben mind efféle hallgatást megvet; és 
ollyant kíván, melly engedelmes szívvel történik meg* 
Akaija mondani: „az igaz Keresztyénséghez az közelitt, 
„a ’ ki az isteni igazságoknak halgatásához nem csak füle
ik e t , hanem figyelmező és engedelmes tiszta szivet is 
„visz/*

’S ennél pedig méltányabb kívánság nem is lehet. 
Mert a’ mint rá hallgatunk az igére, a’ szerént cselekes- 
szük is azt. Mikor a’ szolga az ő Urának parancsolatját 
csak felébe-harmadába és álmosan hallgatja meg: hogyne 
követne el aztán ellene hibát? Mire mehetünk veletek mi 
vallástanitok is, ha az alatt, mig mi szivetekre beszélleni 
iparkodunk , ti viszont gondolataitokkal másutt szélyedez- 
tek, és szemeitek idegen képeken járnak. Mire mehe
tünk veletek, ha testtel itt jelen vagytok, de elmétekkel 
otthoni foglalatosságitok és világi gondaitok között téve- 
deztek? Hiszen ha Pál Apostolnak ajándékaival volnánk 
is felruházva, ha angyali nyelvekkel szólhatnánk is: még 
is hiába fogunk munkálkodni az illy lelkek körül.

Ti annakokáért, kik valóban aJ Jézuséi lenni vágy
tok, mikora’ szent házba jöttök, annak küszöbénél rak
jatok le sziveitekről minden világi terheket; úgymint a’ 
mellyek titeket az ige' hallásában csak akadályoznának. 
Ám legyen meg a' ti többi napjaitoknak az ő terhők és 
örömök; ám fáradozzatok buzgón a’ ti hivataltokban 
egyébbkor: de itt csak az forogjon elmétekben, hogy 
egy más világnak polgárai vagytok. Ám legyen rajtatok 
házaitoknál nyommaszfó kereszt, haragtartás vagy más 

tnehézség: de itten feledjétek el mind azt; fiogy igy az 
#igét tiszta szívvel hallhassátok, és az igaz keresztyének

nek első bélyege rajtatok feltaláltassák.

II.

így készittünk utat a’ második csmértctő jelnek meg
szerzésére is, melly abban áll, hogy megtartsuk a1 hallott 
igét szorgalmatosam Ez eránt igy fejezi ki magát Urunk



*

Jézus : „a1 kik megtartják azt jó és kegyes szívvel.14 Jól 
megértsük! megkell a’ hallottat tartani, és pedig kegyes 
szívben. Egyik megkivántatás sem szükségtelen. Urunk 
Jézus a’ szivek’ titkainak nagy esmérője, igen jól tudta, 
melly könnyen kiesnek emlékezetünkből a’ legfontosabb 
igazságok; —  miként elfoglalják az embert a’ sokféle dol
gok, agságok, mellyek mind e’ jelenvaló világra czéloznak 
inkább mint a’ jövendőre. Hogyan jártok ti is a’ sok 
hallott beszédekkel, minekutánna a’ templomból házaitok
hoz vissza tértek ? Hogyan jártok, midőn hivataltok és 
sorsotok kötelességeinek folytatásába elmerültök ? Hogyan 
jártok, midőn a’ mivcliink beszélgetés után másokkal be
szédbe álltok és földi dolgokról értekeztek? Nem úgy e’ , 
hogy többnyire minden, a’ mit itt hallottatok és értettetek 
kimegy a’ ti elmétekből? Oh! vajha nem tudnátok erről 
bizonyságot tenni önmagatok is! De bizony sokan azért 
nem juthatnak cl az igaz kcreszlyénséötifife jeléhez, 
mivel a1 hallott igét nem tudjak megőrizni, —  \S pedig 
még annak puszta meg őrizésc nem is elégendő. Hanem 
történni kell annak jó és kegyes szívvel. A1 tapasztalás 
mutatja, hogy a1 jó fold még a’ roszsz magvait is meg- 
nemesitti és a’ gazos gabonát megtisztítja* Szintén úgy 
az a* drága ige csak a’ kegyes szivekben állhat el rom® 
íás nélkül- JMcj&Jtt találja fel a*1 megéléshez és gyara
pításhoz kivántató melegséget. Itt mentes a' további nö~i 
vésnek minden akadályaitól, minémiiek a*5 vétkes indu
latok, és az akaratosság. —  Ti is K. H. illyen jó és ke
gyes szívben őrizzétek meg a1 hallott igének drága kin
csét. IVIit basznál ha ábitatoskodtok, a’ mellett pedig 
még sincs a’ jóra eltökéllett ak?rat libennetek. Mit basz
nál, ha szenteskedtek, a* mellett pedig belől gonosz kí
vánságokat rejtegettek, mellyek as igét erejétől meg
fosztják? Nem ollyanok vagytok-e1 akkor, mint azok 
az emberek, kik nyavalyájokban holmi orvosságokat 
bevesznek, de egyszersmind mérget is hordoznak ma
gokkal, melly amazokat megvesztegeti? Tegyetek szert 
az igaz keresztyéneknek második bélyegére is, és őrizze- 
fék meg a1 hallott igét kegyes szívben*

SEXAQESIMAE VASÁRNAPON.

Harmadik bélyeg-jegyök az igaz keresztyéneknek 
az, hogy a1 hallott igét cselekedettel is kövessék, vagy
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a mint Urunk Jézus a'* példa beszédbe mondja, hogy 
gyümölcsöt teremjenek; vagy, Jakab Apostol szavaival, 
hogy a1 hitet jó cselekedetekkel ékesítsék. A’ jó keresz
tyén az Igét füleivel hallja, elméjével elfogadja* csele
kedettel hizonyítja. Mint a’ jó óra-mivnek ütője muta
tójával* úgy egyeznek a' jó keresztyénnek cselekedetei az 
ő gondolatjaival. Ez az esmértető jegy pedig annál in
kább megkivántatik, mivel eleitől fogva voltak és most 
is vágynak olly emberek, kik a’ hitet és jó erkölcsöt 
nem elmulliatatlanul öszve tartozónak, sőt egymástól el
választhatónak lenni vélik, és azt állítják, hogy lehet 
az ember vallásos, jótselekvények nélkül• és viszont jó 
ban is foglalhatja magát vallásosság nélkül. Ezeknek 
feleletül vagyon tehát mondva az Ur Jézustól, hogy 
gyümölcsét is kell teremniük; és a' puszta hit, az Igének 
puszta tudása nem elégséges. Ezt példázta ő ama’ rossz 
íigefának kiszárittásával i*, mellyen gyümölcsöt keresett 
és csak leveleket talált. A" kiben igaz keresztyénség 
vagyon, az azt jó cselekedetekkel is kimutatja, ügy 
tetszik neki, mintha parázs tüzet hordozna kebelében, 
mellyet sokáig rejtve nem tarthat; — mig azonban a1 
nem igazi keresztyén tsak beszéddel győzi. Mit is hasz
nál embernek szájjal énekelni, tselekedettel pedig vissza 
énekelni? Mit használ, ha az egész Arad Jánost, fcied- 

*ben tartod is : de ha cselekedeteket előnem mutathatsz, 
nem vagy igazi keresztyén. Mit használ, ha szóval 
vagy mennyei, tettel földi; okossággal akaró, valósság
gal tagadó. így a’ Krisztusról való elnevezés rajtad csak 
üres hang. így őróla ama’ nemes szőlőtőről* csak egy 
lemetszett száraz venyige vagy, mellyen a’ forma ugyan 
meg vagyon, de mit ér az, nem a’ gyökérről szívja az 
életet? — Ti is K. II. igyekezzetek a’ hallott és meg
őrzött igét cselekedetekkel is megvalósittatű. Úgy hoz
tok százannyi gyümöltset; kedvesek lesztek Isten és em
berek előtt, — hasonlítván a’ jó termő-fához, mely rak
va sürü levelekkel és gyümölcsökkel gazdáját vidámitja 
a’ mellett elmenő és reá néző szemeket pedig gyönyör
ködteti. És ama’ nagy aratás idején a’ Szent angyalok 
által a’ mennyeknek országába gyüjtettek * hogy ottan 
tiszta kenyér legyetek az UY asztalán.

\
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IV.
> • 4 •

Végezetre még egy ismertető jegye vagyon az igaz 
Keresztyénnek; melly a" jóban való állhatatos megma- 
radás, „Gyümölcsét teremnek (úgymond Urunk Jézus,) 
„békességes tűrés által.** Nem elég a’ jót elkezdeni, ha
nem tovább is keli baladni és abban állhatatossal! meg 
is kell maradni; úgy a*5 jó napokban, minta" gonoszok
ban. Sokan e’ részben úgy viselik magokat, mint az 
élőfák, mellyeknek télen semmi levelök sincsen, de ta- 
vaszszal és nyáron kizöldeluek. Mig a" jó szerencsé
nek meleg nyara tart, addég kegyesek, istenfélők. De 
ha a" szerencsétlenségnek hideg tele reájok fuvall, Isten 
ellen feltámadnak, és kegyességekben ingadoznak. Ho
lott inkább éppen a" gonosz napok próbálják és bizonyít
ják meg az igaz és fundamentomos keresztyénséget. E’ 
világon minden dolognak megvagyon az ő próba-köve. 
így az élőfák próba-köve a’ gyümölcsözés, az aranyé 
a" tűz, emberé a’ virtus, jó baráté a" szükség, hité a" 
szeretet, béketürésé a" szidalom, alázatosságé a" megve
tés, az áthatatosságé pedig a" nyomoruság. ’S ha c" 
próbát is kiállják szerencsésen, akkor lehet az a" Szép 
dicsekedesünk, hogy rajtunk hordozzuk az igaz kercsz- 
fyénségnek minden csalhatatlan jegyét.

Imigy magyaráztam előttetek ama" mondását az l  r 
Krisztusnak: ,,a’ melly esett a’ jó földbe, azok a" kik 
„hallják az igét; beveszik jó és kegyes szívvel, és gyű- 
„möltset teremnek békcsséges tűrés által.** Mellyenből 
eléggé látni való, hogy mi légyen egy igazi jó Keresz
tyén. Most már ezt a" rajzolatot, mint egy tükröt avagy 
képet tartsátok szemetek eleibe, és próbálja meg magát 
kiki váljon azok számához tartozik e" kik valóban a** 
Krisztuséi. De ó h , be sok hiaval vagyunk még mi
ehez! Törekedjünk tehát e’ képhez mind inkább inkább 
közelíteni Lám ha az Isten igéjét hallgatjuk, saját
idvezségünket munkáljuk. Ha azt szivünkben hordoz
tuk, saját lelkünket nyugosztaljuk, testi kívánságainkat 
csillapítjuk, szivünket gyönyörködtetjük. Ez az ige 
hallgatás erősít’ megbennünket hová tovább és gyarapitt 
a’ mennyei jóknak élő reménységében. Ezzel pedig mi 
öszve hasonlítandó? Nem röpülnek e’ tőlünk napjaink 
folyton folyvást? Nem jutunk e’ mindég közelebb köze-
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lebb ama1 naphoz, melly minket e1 világból kivészen? 
Meddig fogtok csak még fon állani, óh! ti nehéz falak, 
mellyek az idő és örökké valóság között álltok? Med
dig fogtak csak még Öszve csatolva lenni, ti halandó 
tagok, mellyek a1 lelket beszorítjátok és szabadsagát el- 
lenzitek? Meddig fogunk számlálni titeket, nyomorúsá
gos napok és esztendők, mellyeket itten tölteniink kell? 
Hatvan, hetven, nyolczvan esztendő! olly kevés, olly 
rövid idő! és olly hamar végre érő! Sok napok az igaz. 
NyoIczvan9zor 365 nap, bizony sok napok, mondom. 
De ez micsoda az örökké valósághoz képest? Uj eget és 
uj földet várunk: és ez a1 várás, mely hamar béfog tel- 
jcsittetni; mert észrevehetetlenül a1 czélhoz juttok. Ak
kor semmi olly hathatósan nem fog vigasztalni titeket, 
mint az Istennek igéje, mint az a1 hűség és állhatatosság, 
mellyet az igaz keresztyénségben mutattatok. Ez fogja 
tinéktek elvenni a1 halálnak minden félelmét és rettenté- 
seit is. Egy olly életet, melly istenesen volt folytatva, 
lehetetlen másképp rekcszteni bé, mint boldogul. Éle
tünkben halálunkban meg fog bizonyodni rajtunk az Ur 
Jézusnak mondása: Luk. 11 , 28. „boldogok, a’ kik az 
„Isten igéjét hafgatják, és megtartják azt.“  Ámen.

QI7INQIJAGESIMAE VASÁRNAPON
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Hogyan kell felmenni a Jézussal.

Vonj utánnad , és hiv nyájad 
Követ nagy kívánsággal,
Oh! Jézus ; vigy, a’ hová mégy, 
Minket is bátorsággal.

Vonj utánnad, ’s igazgassad 
Ösvényeden lábupkat;
Mert különben hamar ’s könnyen 
Eltévesztjük utunkat, Ámen.

K. A. Ha mi az Isteni bölcs gondviselésnek vitait 
/igyclmetcssen visgáljnk, ngy tapasztaljuk, hogy az Isten 
az ő czéljait gyakran olly eszközek által tudja elérni,

. V
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mellyek első tekintettel nem a'’ ezélra, hanem éppen az 
ellenkezőre vezetnek el; ős igazolnunk kell Ézsaias Pró
fétának szávait, midőn igy szóll, 55 , 8 .9 :  „nem ollya- 
„nők az én gondolataim mint a’ ti gondolataitok; sem 
„az én utaim, mint a’ ti utaitok; —  melly igen távol 
„vagyon az Ég a’ főidtől, olly igen távol vágynak az én 
„utaim és gondolataim a' tieitektől; ezt mondja az Ur.“  
A 1 mi emberi gondolkozásunk szerint és az okosságnak 
reguláihoz képest, minden bölcs férfiú az ő czéljainak 
elérésére olly eszkőzeket, és olly utakat szokott válasz
tani, mellyek őt feltett czéljához elvezetik ; és nem ollya- 
nokat, mellyek czéljaival ellenkeznek. így a’ ki egész
ségét elvesztette, annak viszszanyerése végett nem eszik 
mérget, hanem választ hatható orvosi szereket. A’ ki 
szégyenségbe esett, hogy böcsűletét helyre állítsa, nem 
követ el még több uj meg uj csínt, hanem tisztességes 
dolgokban foglalja magát álhatatossan. A' ki gazdagulni 
kiván, nem hivalkodik, nem dugja öszve kezeit, nem 
is tékozol; hanem él azon eszközökkel, mellyek elvezet
nek a’ gazdagsághoz, —  miilyenek p. o. az iparkodás 
és takarékosság. De az Isten, úgy látszik, eltér ettől 
a’ regulától. „A z ő utai és gondolatai nem ollyanok mint 
„a ’ mieink. ilígy mikor a’ felfuvalkodott rósz embert
megakarja alázni, tehát előbb nagygyá teszi őtet, és ma
gasra felemeli. A’ kit gyalázatba akar dönteni, azt előbb 
a’’ tisztességnek legmagasabb polczára állítja. Hogy a’ 
megátalkodott bűnös szegénységre, nyomorúságra jusson; 
tehát azt előbb mindenféle drága javakkal betölti. Em
lékezzetek csak Iiámán históriájára , és ez igazság bizo
nyítására eleven példa lészen előttetek. És viszont meg
fordítva: az isteni gondviselés mennyiszer veti azokat 
szenvedésekre és földalatti tömlöczekbe, kiket Királok- 
nak és Fejedelmeknek sorába szánt állítani! Csak jusson 
eszetekbe József, kinek az alacsony sors minden bajain 
által kellett előbb vergődnie, minekelőtte Egyiptomban 
nagy Úrrá lett. Saul hasonlóképpen Atyjának szamarait 
keresni kénytelenittetett, hogy királságot találhasson. 
Sőt a’ mi több: az Isten néha szintén ezégéres bűnökbe 
is hagyja esni azokat, kiket utóbb legnagyobb szentéivé 
akar tenni. Dávid; Péter és Pál megannyi tagadhatat
lan példák’ erre, mellyek ellen nem lehet kifogni semmit.
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Azonban ingyen se gondolja valaki, hogy mind 
ezen bánás módja az Istennek, regula ellen való volna. 
Csak a’ mi elménk nem foghatja meg a’ véghetetlennek 
ezen útját. Mind e’ mái napig azt hirdeti a’ szent írás, 
hogy a’ melly ember felakar magasztaltatni, ahoz a'leg- 
bizonyossabb ut az, hogy előbb megaláztassék. „Aláz- 
„zátok meg magatokat az Istennek hatalmas keze alatt, 
5,hogy ő felmagasztaljon titeket alkalmatos időben.46 Vagy 
a’ mint Pál Apostol mondja Rom. 8* 17. „ha a’ Jézus- 
„sál együtt szenvedünk, úgy ővéle meg is dicsőitte- 
„tünk. ’S mivel a’ mái evangeliom azt rajzolja élőnkbe, 
jjhogy a’ Jézus, az a* végezetre olly nagy dicsőségre 
„emeltetett Jézus, — miként indult útnak a" szenvedés
ére , melly által aztán olly íelségessen felmagasztaltatott: 
„azért én is ugyan eíTéle tárgyú elmélkedéssel szándé
k ozom  ma a’ ti figyelmeteket elfoglalni, és a’ fársángi 
„vasárnapokat bérekeszteni.

Texs. Luk. 18, 3 1 ... (Jézus Jérusálem felé a** szen
vedésre útnak indul. Jerikónál egy vakot meg-gyógyit.)

K. A. Mind a’ tizenkét tanítványok vele mentek a’ 
Jézussal, midőn legutólszor Jérusálembe felutazott Mi 
mái Keresztyének is tanitványi vagyunk a’ Krisztusnak, 
kik olly értelemben ugyan , miilyenben az ő legelső Hívei, 
ővéle sem fel sem alá nem mehetünk : de erkölcsi értelem* 
ben véve vagyon minékünk is felmenésünk a’ mi Jézu
sunkkal. A’ mit, hogy világossabban érthessünk, tanul
juk meg a“ mái evangeliom fölött, hQcjya?i kellessék nekünk 
is felmenni a  Jézussal. Ha mind mind magasabra töre
kedünk a’ tudományban és értelemben 3 aztán a’ világi 
szerencsében, végre a" jó erkölcsben: már akkor is te
hetünk fölfelé menést a’ Jézussal. De leginkább akkor 
megyünk fel ővéle, ha óhajtozunk úgy mint ő el valaha 
felmagasztaltatni, —  melyhez viszont az kívántatik, hogy 
tudjunk előbb ugyan övéle alá is menni és megaláztatni, 
azaz, úgy szenvedni e’ világon, mint ő szenvedett. Fi- 
gyclmezzetek beszédimre-

Akarjuk c’ követni Jézusunkat az ő felfelé menésében? 
Tehát szerezzünk mindeneknek fölötte bölcsességet, és az 
apostoli intés szerint nevelkedjünk mindennémü tudomány
ban és értelemben. A’ tudatlanság aláhúzza a’ lelket, és 
az oktalan állatokhoz közelitteti: de az értelmesség a’ lel
ket felemeli, néki mintegy szárnyakat fűz és a' mennyei
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lakosokhoz, az Angyalokhoz teszi hasonlóvá. A1 mi Jé
zusunk mar kora gyermekségében kezdette ezt a' felmenést, 
örömest tanulván az írástudóktól és ülvén a’ Doktorok kö
zött , utóbb pedig megnyitván mind a" testi mind a1 lelki 
vakoknak is szemeiket. A’ tanítványok is a’ Jézussal való 
társalkodást és a’ tőle veendő tanulságot többre bocsülték 
minden egyébb világi örömeknél, és mind a’ Keresztfáig 
hiv késérői voltak az ő Mesterjeknek* Te is , jó  Keresz
tyén Atyámfia! nagyra böcsiild a’ szép tudományt és hasz
nos tanulságot; Keressed azt, valahol csak lehet; gazdagítsd, 
tápláld, és mintegy növeszd azzai a" te okos lelkedet: úgy 
mégy clőszer is felfelé a' Jézussal. (Péld 3 :5 ,  8.~)

De fölfelé iparkodjál a" te világi sorsodban, szeren
csédben ésgyarapalásodban is, Nem úgy, hogy a’ magad 
sorsút, hivatalodat, mesterségedet kicsinyelnéd; vagy arról 
lemondanál, és azt mással felcserélnéd : életmódodat vál
toztatnád; — nem is úgy, hogy a’ náladnál feljebbvalók 
rangját irigyelnéd , és arra vágynál felemelkedni, mellyre se 
nem születtél se nem neveltettél; mert azt mondja az Írás,*) 
kiki a’ jnelly szolgálatban vagyon , maradjon meg abban. 
Hanem úgy, hogy a’ magad sorsához képest igyekezzél mind 
mind többre menni; mindig az elsők felé vágyni inkább * 
mint az utolsók között maradni. \S váljon ez nem volna e’ 
bűnös felfelé menés? Éppen nem; tudniillik ha jó czélból ipar- 
kodunk gyarapulni. Ha az a' czélunk , hogy az életet ma
gunknak és a’ mieinknek mennél boldogabbá tegyük; hogy 
lelkünket a’ nyömmasztó szegénység kisérteteitől megoltal
mazzuk; hogy módink lehessen mennél több jót tenni a’ Jé
zus’ ki csinyjeivel, és az ő sok szükségekkel küszködő gyüle
kezetével : akkor a’ világi javaknak istenes szerzése, és a’ gaz
dagok felé való felmenés nem hogy bűnös törekedés volna, 
hanem egy másik neme a’ Jézussal felmenésnek, — mellyben 
ugyan ömaga példát nem adott, a’ világi gazdagságról az ő 
Messiási hivatalja kedvéért önként lemondván; de nem is til
totta azt az öveinek. Sőt az ő Apostolai által illyen parancsola
tokat hagyott: ,,a’ jó igyekezetekben röstek ne legyetek, és 
,,munkálkodjék minden ember, — cselekedvén kezeivel azt, 
,,a’ m ijó.u Te is, Keresztyén atyamfia, azon légy, hogy a’ 
te világi sorsodban hová tovább előre haladhass, mind in- 
kább felfelé mehess. Csakhogy igaz utón módon; mert ha

QUINQUAGESIMAE v a s á r n a p o n . 1 i

1 Kor. 7 ,  2o. 24.
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nem istenesen gazdagodol, akkor is felmegy ugyan , de nem 
a’ Jézussal, hanem az Ördöggel. Nincsen fájdalmasabb ér
zés , mint az esztendőkben föl menni, a1 gazdálkodásban pe
dig alá szállani. Ifjú nyáj, dolgozzál; vénnek a’ szükség 
óh! be fáj. Valamint tehát magasodol esztendeidben, úgy 
magasodjál világi birtokaidban is jóllétedben is. Ez dicsé
retes iparkodás Isten és emberek előtt; és ez is méltó felmenés 
a’ Jézussal.

Még méltóbb pedig ennél az, midőn a’ kegyességben 
és jó  erkölcsekben törekszünk menni fölebb-fölebb. ’S itten 
immár a’ mi Jézusunk ismét úgy megyen előttünk, mint 
egy magassan fölöttünk álló tökélietes példa, mint egy fényes 
égi csillag, inelly felé közelittcniink kell ugyan teljes egész 
életünkben , de a’ riiellyet itt e’ testben utói nem érhetünk 
soha. Az Apostolok útja is ez értelemben szakadatlan föl
felé menés volt a’ Jézussal, nem pedig alájövés, Egyszer’-  
smind ez a’ felfelé menés ollynemű, melly mindennek ada
tik cgyeránt, úgy szegénynek mint gazdagnak; melly min
dennek használatos is egycránt, —  és a’ legártatlanabb előb- 
re törekedése a’ keresztyénnek. Meglássátok tehát, hogy 
az erkölcs dolgában az alávalókközöttne legyetek; hanem 
itt is mindenkor a’ legjelesebbeknek társaságát keres
sétek. Ne száljatok alá a’ mértékletlcn fársángosokkal a’ 
bűnházba, hanem fölfelé tartsatok a’ Jézussal a’ szép Jéru- 
sálembe. Ne járjatok a’ széles utón , melly viszcn a’ vesze
delemre, hanem járjatok a’ keskeny utón, melly visz az 
örök életre. A’ jó  hir-név, a’ becsület drágább legyen 
előttetek az életnél. Nevelkedjetek mind^nnémii szép virtu
sokban ; a’ roszszat sziveitekből irtsatok, a’ jót ellenben 
szaporítsátok. ■ A’ jóban czélt és határt; mellynéi föllebb 
már menni nem akarnátok, magatoknak soha ne tegyetek 
hanem halmozzátok egyik jó cselekedetet a’ másikra ; hogy 
már e’ testben hasonlítsatok a’ testetlen tiszta lelkekhez, 
ez alant völgyben már a’ magas mennyországnak polgári
hoz. Ez megint aztán igazi szép felmenés a' Jézussal.

Legkivált még is a’ mái cvangeliom szerint azt jegyzi 
a’ Jézussal való felmenés , hogy óhajtozzunk a’ mennyeiek 
után, hogy az Istennél valahára dicsőséggel felmagasztal- 
tassunk. De a’ melly végre szükséges, hogy előbb tud
junk ugyan a’ Jézussal a’ szenvedések szomorú völgyére 
alá menni és magunkat Keresztéin módon megalázni. Mert 
csak a’ Jézussal szenvedés a’ legbizonyossabb uta’ Jézus-

l
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sál leendő fclmagasztaltatásra. Ugyanis kívánkoztak a’ Jé* 
zussal felmagasztaltatni a' tanítványok is , de nem a’ szen
vedésnek utján. Ők a’ Messiásnak országa felől világi mél
tóságokra leendő felmagasztaltatásokról álmodoztak; mint 
ez Péternek kérdéséből is kitetszik mellyet az utolsó Je- 
rusálemi útközben tett a’ Jézushoz: „Uram ! mi lesz né- 
„künk azért, hogy mindeneket elhag} tünk és tégedet kö- 
„ vettünk?*4 így sokan szeretnének magasra jutni máig is ; 
sőt talán nincs is ember, a’ ki oily alávaló és földhez 
ragadt volna, hogy fölebb emelkedését, egy vagy más te
kintetben nem óhajtaná és nem keresné: de (mintmondám) 
a’ Jézussal leendő felmagasztaltatáshozszenvedni kell ugyan 
ővéle a’ Jézussal. ’S mit tészen immár szenvedni a’ Jézus
sal? ez a’ lég közelebbi kérdés.

Nem minden szenvedést mondhatni Jézussal való szen
vedésnek; mert így az örök kint szenvedő elkárhozott lel
kek, sőt maga a'Sátán is a’ Jézussal szenvednének. Nem 
Jézussal szenvedés, mikor gonosz indulataink háborgatnak, 
mikor méreg, boszuállás, irigység, harag emésztenek ben
nünket. Nem Jézussal szenvedés, mikor rendetlen életünk 
által betegséget, röstségünk által szegénységet vontunk fe
jünkre. Nem Jézussal szenvedés, mikor részegség, vere
kedés, lopás és pajkos kicsapongások miatt szégyenségbe 
gyalázatba estünk, vagy szintén tömlöczbe, békókba, és 
hóhér kezeibe jutottunk. Szépen mondja e’ tárgyban Pé
ter Apostol 1. Lev. 4 15. iG. „Senki közületek úgy ne 
,,szenvedjen. mint gyilkos, mint lopó, vagy gonosztevő; 
„ha pedig úgy szenved, mint keresztyén, ne szégyenlje, 
„sőt dicsőítse az Istent!44 Mit tészen hát szenvedni a’ Jézus
sal? Annyit tészen, mint szenvedni zúgolódás nélkiil, szen
vedni az igazságért, szeretetért, békességértés engedel
mességért. Ezekért és igy szenvedett a’ mi Jézusunk. De 
fel is magasztalta aztán őtet az ő mennyei szent atyja, és 
bevitte az ő dicsőségébe. Maga mondja „feltámadtam, az 
Emausbamenő tanítványoknak:, avagy nem kellett c’ az 
„ember fijának mind ezeket szenvedni, és úgy menni bé 
„az ő dicsősségébe!‘‘ És Pál Apostol hasonlóképpen ma
gyarázza a’ dolgot; hogy Jézus istennek ábrázatjában lé
vén emberi formát vett fel, magát megalázta, és engedel
mes lett mind halálig; de azért az Isten is felmagasztalta 
őtet, és ajándékozott neki olJy méltóságot, melly minde
nek fölött való méltóság. Filip. 2, 6, — 11.



Mi is a’ szenvedések utján juthatunk el íegbizonyosab- 
ban a’ valahai felmagasztaltatasra. Átaljában világ szerint 
véve is a’ dolgot, a’ ki nagyra menni akar, annak előbb 
sanyarogni, fáradni, munkálkodni, tűrni harczolni, 
egy szóval szenvedni kell. Bizony a’ polgári társaságban 
a’ tisztségekre és magas polczokra könnyen nem emelked
hetni. Henye elet, puhaság, Semmi - tevés oda nem visz 
senkit. Jósef és Dávid esméretes példák előttetek, men
nyi szenvedéseken mentek által, minekelőtte feljuttattak 
a’ magasra. ’S éppen igy van a’ dolog a1 kegyelem orszá
gában is. Itt is úgy tetszett Isten őszent Felségének, hogy 
a’ mennyei méltóságokhoz vivő utakat sok szurdaló tövi
sekkel hintette bé; hogy a’ keresztviselésekhez kötötte 
leginkább az életnek koronáját, — és csak sok nyomorú
ságok által mehetünk bé az Istennek országába. És jól
lehet a’ minden szenvedésektől mentes könnyű élet ön
magában Jézussal való felmagasztaltatást nem teszi lehetet
lenné; de csakugyan akadályozza; nem is a’ legbiztosabb 
ősvény ahoz. És bizonyosképpen elhihetjük, hogyeiva- 
laha ama’ dicsőségnek országában, sokkal több Híveket 
fogunk látni tisztességgel megkoronáztatva ollyakat, kik 
itten nagy keresztviselések alatt nyögtek; mint ollyakat, 
kik a' szenvedéseket nem kóstolták. Melly nagy vigasz
talás ez a’ szenvedőknek; de melly hatható serkentés is , 
hogy viseljük békével keresztünket! hné maga a’ mi id- 
vezségűnknek fejedelme (négyen előttünk példával. Hát 
mi nem követnénk e’ őtet? váljon jobb e’ a’ szolga az ő 
Uránál? És ha a’ fejjel az történt miért nem kellene an
nak úgy történni a’ tagokkal is? „Boldogoka’ szegények, 
„mert övék az Istennek országa; boldogok, a’ kik éhez- 
„n ek ;m crtők  megelégittetnek; boldogok vagytok, ha 
„titeket a’ gonosz világ gyűlöl az én Nevemért, mert 
„nagy a’ ti jutalmatok a’ m ennyekbenúgym ond maga 
Urunk Jézus, Luk. 6 ,2 0 . . . .

K. A. Visgáljátok még immár magatokat, ha mentetek 
e’ felfelé a’ Jézussal, az előadott módok szerint; és tegye
tek e’ szent böjti napok beállásával erős fogadást, hogy 
igyekezni fogtok, mind inkább föl menni a’ Jézussal, ér
telemben, értékben, erkölcsben. Fel fe l, ti tanuló 
gyermekek és tudatlan ifjak; felfel ti ujházasok és uj- 
gazdák ; felfel ti magas korban álló vének és öregek!

1 4  . QUINQUACESIMAE VASÁRNAPON.
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Te pedig, óh ! keresztyén lélek, felvágyakozzál a' men
nyeiek után! Mondjad amaz ének szerint:

V « 1 s

Mások járván tengereken, hogy sok kincset gyűjtsenek,
Hegy, völgy ’s kietlen helyen, hogy sok marhát nyerjenek;
De én szivem, nagy örömre, felemelem az egekre*
Holott vagyon Jézusom ki után éhajtozom.
i

Ezt Jézussal való felmenést óhajtsad és keressed te ki
váltképpen. A’ mennyországnak hegységére siess, ne a’ 
világnak völgyére alább alább. Már itt menj fel oda szi
veddel, lelkeddel, hol valaha lakozni kívánsz meg dicső- 
űlt testeddel is. Mindig könnyebb ugyan a‘> menés alá 
felé , mint fölfelé. A3 testnek is amaz jobban tetszik; 
de örök veszély van a" végén: emez nem tetszik, és 
keserves járás sokszor, de örök élet van a" végén. És 
meg is könnyebbül az, ha a1 te Jézusodat választod melléd 
utitársul, ki megerősitt tégedet minden nehéz főlfelő me
nésedben ; és mikor utazásod terhes lenne, ő megvigasz
tal téged ezen drágalátos beszédével: ime! „együtt menünk 
„fel amoda a’ keresztfának hegyére, és azon által a’ men- 
„nyei dicsőségnek magas hajlékiba!66 Előbb alá; a’ halál 
árnyékának sötét völgyére , onnét aztán fel az örökkéva
lóságnak boldog begyeire, A’ mi Jézusunk jól tudja (mert 
megpróbálta) mind azon kérészinek járásait, mcllyeket ne
künk tennünk kell. Szerencsések vagyunk , ha a1 legki- 
nosabbakat is örömmel és zúgolódás nélkül teszszük. Ah! 
nem sokára kitelnek a*’ mi bujdosásunknak napjai, és bé- 
teljesedik rajiunk a’ mi megvagyon Írva: ,,a’ hol én va- 
„gyok , azt akarom, hogy ott legyen az én szolgám is.<r 
Azért szenvedjünk a1 Krisztussal. Jobb a’ siralomházba 
menni mint az örömházba. A’ kik itt vetnek könyhulla- 
tással aratni fognak nagy örömmel- „Szerelmesim ! (ugy 
„mond Péter Apostol, I. Lev. 4,13.) Örüljetek, ha a* Krisz
t u s  szenvedéseinek társai vagytok, ha mikor az ő dicső
sé g e  megjelenendik, akkor véleis vigadjatok. Mert igaz 
„beszéd ez , hogy ha ővéle türünk, országolunk is ővéle; 
„ha véle a’ bűnöknek meghalunk, élni is fogunk ővéle; 
„ha véle megaláztatunk, fel is magasztaltatunk ővele/* 
Ámen.

* *
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.1’ magános óráhiali idve hasznairól.

Máth. 14, 13.

Uram! te mindenütt jelen vagy ’s szemmel tartaszsz szüntelen. 
Nyomd ezt lelkembe mellyen;
Hogy tégedet tiszteljelek, vétkekkel meg ne sértselek,
Szivem csak téged féljen.
Mindenütt tartaszsz engemet; ez bátorítsa szivemet.

A’ jó lelkiesméretü, és feddhetetlen életű.
Rettegés nélkül járhat:
Egyedül valóságában, ’s akármelly titkos bajában,
Oltalmat tőled várhat,
Add hát én is illyen legyek, Uram, ’s kedvedre szert tegyek, Ámen.

• .. . . /  *

K. H. Figyelemre méltó megjegyzés az írásban a’ régi 
Szent Atyákról, kik erős hitök, mennyeiek után óhajtozó 
leikök és jámbor életök által Isten előtt nagy kedvesség- ! 
ben voltak, —• hogy szerettek néha néha magánosán és 
egyedül lenni. A ’ Pátriárchák életmódja ezt az egyedül* 
léteit már természet szerint magával hozta. De ők még 
liázok - népe közül is külön vették magokat, valahányszor 
szívok Istennel beszélgetni kívánkozott, „Kiment vala 
„Izsák, úgymond az írás, (1. Mos. 21, 03.) hogy imád
k o zn é k  a’ mezőn már estve felé.“  Dehora Aszszony sze
retett magánozni a* fák alatt; Sámson az Ethám kőszik
láknak barlangjában. Illés prófétának kedves magánozó 
helye a’ Kármel-hegy vala. Dávid Király hányszor el
vonult fényes udvari tisztjei közűi; és másokat is így ser
kent a’ 4-dik Zsoltárban: „Szóljatok sziveitekben a’ ti 
„ágyas - házaitokban, és legyetek csöndcsségben.^ Keresz
telő János pedig a1 rengeteg pusztákba vonta félre magát 
a’ nagy világnak lármájától.

A ’ magánosság az a’ léleknek állapotja, mellyben 
gondolatainak és képzeleteinek magát szabadon áltenged- 
heti. A1 mély gondolkozó tudósoknak, szélyedező esziiek- 
nek, vagy búba merőiteknek lelke ugyan egyedül tud 
lenni a’ leglármásabb társaságban is; és a’ vig neszezések 
között is. úgy vágynak ők, mintha a’ halottak mezején

I
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volnának ; a" nagy városok zajaban , mintha az Arábiái 
sivatag pusztában laknának. Valamint ellenben a’ világfia 
a" pusztába is magával viszi a’ világot. A" kegyes ember 
pedig sehol sem hiszi magát teljességgel egyedül lenni, 
hanem úgy képzeli magát, mint a1 kit a’ jó őrangyalok 
serege mindenütt körülvészen ; távol lévő vagy megholt 
Szerelmeseinek leikeik mindenütt körül-lebegnek, és az 
Istenség jelenléte mindenütt nyomon kisér. De a’ tulajdon
képpen való magánosságban még is akkor vagyunk, mikor 
minden emberi társaságtól külön váltunk, és senki tanú 
nincsen velünk.

Az illy egyedül-lét immár az emberi lélekre nézve 
sokképpen használatos lehet: noha az azzal való viszsza 
élések káros volta sem tagadható. Krisztus Urunk példa
adása és szent tudománya itt is a’ legjobb Útmutató. A’ 
szerint mindig egyedül lenni akarni sem j ó , de egyedül 
lenni nem tudni sem jó : roszlelkiisméretre mutatván mind 
a" kettő. Maga a’ mi Jézusunk nem tartózkodott huza
mosan sem pusztákban sem barlangokban sem vadon erdő
ségekben : hanem felkereste az emberek’ társaságát, és 
szeretett lakozni ő közöttük, noha sokan nem voltak mél
tók őreája. Tsak néha - néha vonult félre magánosán a’ 
hegyekbe és pusztákba, mikor szive mennyei szent atyjá
hoz imádságban geíjdezett, és mikor isteni ditső elméje, 
magas tárgyakról gondolkodott.

A1 Böjt első vasárnapi Evangeliom is éppen azt adja 
élőnkbe , hogyan viselte magát Urunk Jézus abban az egye
dül valóságban, mellybe akkor vonult, midőn jövendő
béli sorsát hányta vetette elméjében. És mivel minket is 
sorsunk és hivatalunk gyakran hiv ollyan helyekre . gyak
ran rendel olly környiilállásokba , mellyekbcn egyedül ma
gunk vagyunk; sőt minden áhitatos keresztyén felől felte
hetni, hogy ezen szent böjti napokban készakartva is fel
fogja keresni a’ csöndességet és egyedül valóságot: azért 
a’ mái Evangeliom fölött élőtökbe fogom adni a’ magános 
óráknak idvezséges használását.

T ext: Máté 4 , 1 . . .  (Jézus megkisértetik a’ pusztá
ban.) *

Jézusunkat, a’ felolvasott igék szerint képzelve, ma 
egyedül valóságban látjuk: mellybe készakartva adtatna* 
gát, hogy mennyei küldettetéséről mostan, midőn 30-dik 
esztendőjét elérte, háborgatatlanul goudolkodhassck. Mint 
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embert, megkísértették a’ magánosságban ót is a’ roszsz 
gondolatok, melljek néki a’ messiásságot ellenzették, 
annak folytatását bajosnak , kimenteiét véresnek rajzolták; 
és vele inkább a’ világi királságot akarták választatni, 
ámítván őt földi méltóságokkal, jószággal, dicsősséggel: 
de ő meggyőzte mind azokat a' vétkes ösvényre csalogató 
roszsz gondolatokat', és a' 40 napi magánosság arra szol
gált őnéki, hogy a' Messiási hivatalhoz megerősödve 
hagyta el a’ magány pusztát. És vagyon is az egyedül létben 
valami, a' mi a’ szívet lelket bennünk is megerősitti, jó 
igyekezetekbe bírja, megvigasztalja ’s megnyugtatja : de 
csak akkor, ha mi is (az Ur Jézus példája szerint) a’ ma- 1 
gánozást az emberekkel társalkodással szépen öszve kap
csoljuk, és felváltjuk: ha azt jó czélból keressük, és a’ 
bennünk is ollyankor feltámadható roszsz gondolatoknak 
erős lélekkel ellenök állunk. Elmélkedjünk tehát mostan 
még tovább is A! magánossúgnak idvezséges hasznairól. 
Megfogjuk érteni előszer is , miilyen feltételek alatt lehet 
a' magánosság leikeinknek használatos; azután, hogy mi
ből álljanak azon hasznok.

I.
• , '  1

Az embernek eredeti elrendeltetése bizonnyal nem a1 
vadon magános, hanem a’ társas élet: leginkább pedig a' 
házi társaságban élés. Ezen értelemben mondatik min- 
gyárt a’ teremtéskor:„nem jó embernek egyedül lenni!“  
A’ szerető szivekkel való ártatlan társalkodás, a’ házi vagy 
hivatalos gondokba merült elmét szintén megnyithatja és 
erősítheti érzéseinknek és gondolatainknak másokéival- 
közlésében valami különös gyönyörűség vagyon. Életünk 
legtöbb órái tehát az emberek szolgálatjában, és a' velük 
együtt léteiben folyjanak le : az egyedülség csak kivétel 
legyen és ritkaság. „Megírtam, —  úgymond Pál Apostol 
(I . kor. 5 , 10.) „hogy a’ világ’ roszszaival ne társalkod
ó t o k :  de nem mindenestől fogva; mertakkora’ világ
ibó l is kikeltene költöznötök." Az emberi társaságot ke
rülni tehát keresztyén embernek nem szabad. Mit hasz
nál elvonulni a’ világtól, ha oda az ó Ádám is utánnunk 
vonul? ha oda, a’ szeretet helyett bennünket gyülölség 
kisér? De fizd ki csak az ó Ádámot, akkor szived egy 
kies pusztává lészen, mellybeu a’ Krisztus akar veled be
szélgetni, és veled szép szavát hallatni.
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Ugyan Is vágynak esetek, mellyekben az egyedüllét 
lelkünkre nézve nem hogy használatos volna, sőt ártal
mas; és annak keresése vétkes dolog. Mikor vagy füg
getlenségre vágyás, vagy reménységeinkben való meg- 
csalódás, emberek meg gyülölése, boszu szomjuhozás, az 
életnek megunása vagy nagy szégyen • vallás tesz valakit 
magánozóvá, —  mint hajdan Jónás prófétát, —  Mikor 
valaki magát a' szent Gyülekezettől elszakasztja, és a1 
maga nyájától külön válva, más kegyes hívek' botránkoz- 
tatására magánoskodik; — és inig mások a’ szent öszve- 
gyűlésekben melegittik Sziveiket a’ hitre és szeretetre, ő 
addig egyedül vagy a’ mezőben , begyben bujdoklik, vagy 
négy falak közé elzárkózik: Az illy vétkes magánozástol 
hathatósan int Pál Apostol Zsid. 10, 25. „Élne hagyjuk a' 
„m i gyülekezetünket, mint szokások némellyeknek.“  — 
Továbbá bűnös dolog a’ magánosság, ha valaki azért vonul 
félre azemberek tisztességes társaságától, hogy lopást, rab
lást, vagy tiszteletlen tátsalkodást űzhessen a’ sötétben, 
a’ titokban. Mózses 4-dik Könyvének 25-dik részében ol
vassuk egy Simri nevű izraelita fejedelemről „hogy az is 
olly czéibol vette mágát félre és kereste az egyedülléteit, 
hogy a’ Midiáni pogány király leányával háborgatatlan 
paráználkodhassék. —  De még akkor sem virtus a’ ma
gánozás, ha azt olly sziliek alatt keressük , hogy a'bűnö
ket annál fogva távoztathassuk, Mert ez által az ember 
könnyén eshetik egy másik bűnbe, megfészkelvén magát 
szivében a’ lelki kevélység; azaz: a1 kegyességben , szen
teskedésben való önbizottság. Ha szivünk nem tiszta, 
hiába keressük a’ magányt, mert oda is velünk viszszük 
a’ vétkeknek gyökereit, és ott is előttünk lebegnek mind 
azon otsmány képek, mellyeket a'világban kedvellettünk. 
Úgy járunk, mint a’ kik utazni tengerre szállnak, és a’ 
tengeri nyavalyába esnek,* azt gondolván: hogy azért van 
illy nagy bajok, mivel nagy hajóban ülnek; átköltöznek 
egy kissebbe, de ott is ugyan azt a’ bajt érezék, és akkor 
jőnek észre, hogy a' bajnak oka testűkben lappang. — 
Végre akkor sem helyben hagyható a’ magánozás, mikor 
valaki azt azért bújja, hogy cpesztő bánatját annál szaba
dabban táplálhassa. Mert a’ nagyon sebhedt sziveknek 
nem a' magánosságot kell keresni, hanem az embereknek 
felvidittó) társaságát. A’ szomorú sziviirc nézve az egye
düllét ritkán vigasztaló. Mikor az embernek egyetlen egy
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világi öröme sírban fekszik; mikor az ember mindenütt 
csak a’ szeretett elhunytnak árnyékát látja: azt hívja, azt 
kiáltozza ; és a1 világnak minden boldogságát oda adná 
csak még egy szózatjáért is a’ megholt szerelmesnek, —  
de a1 mellyet ő többül sohasem hall; mikor a’ kesergő 
léleknek minden ereje könyhullásban áradozki: akkor a’ 
magánosságot keresni nem keresztyéni okosság. És mind 
az efféle magánosság; szeretők csak úgy hagyják el a’ 
világot, mint hajdan Éva Ádámot, t i. hogy az ördöggel 
külön társai Ivódhassanak.

Ha tehát azt akarjuk, hogy magános óráink reánk 
nézve id vezséges haszonnal járjanak, megkivántatik , hogy 
jó czélból keressük az egyedül valóságot. Hlyen jó czél, 
midőn fontos dolgainkról akarunk elmélkedni; — mint 
Urunk Jézus a’ pusztában. Jó czél, midőn házainknál ma
gánossal! szeretünk tartózkodni, mint ezt Pál Apostol lrti- 
lönüssen az özvegyeknek parancsolja; hogy rósz hírbe ne 
keveredjenek; hogy dolgainkhoz annál serényebben lát
hassunk, — a’ helyett, hogy házállanánk, mások hihái 
után leselkednénk, és hírek után járnánk. Jó czél, midőn 
terhes foglalatosságainktól megpihenni szándékozunk. A ’ 
töredékeny halandónak munka után nyugovásra van szük
sége, hogy erejét ujjithassa. Csak igy állhat ja ki az élet 
zivatarait bátran, és igy tök heti öröm -napjait, belső fur- 
dalódas nélkül. A’ világi történetekben több királyékről 
és hadi vitézekről olvassuk, hogy minekjitánna az ő 
terhes életüknek vesződségeit megunták, vénségökre a’ 
házi életnek magánosságába viszsza- v onultak és nagy mun
káiktól megpihentek. — Végre jó czél még az is, ha a’ 
magánosságot azért állítjuk., hogy Istenünkkel annál csön- 
dessebben (árulkodhassunk: penitentiát tarthassunk, és 
annál áhitatossabban énekelhessünk, imádkozhassunk. Ezt 
maga tanátsol ja és saját példájával ajánlja az imádkozásnak 
legnagyobb mestere az Ur Jézus, midőn így szóll, Máté 
6. ,, Mikor imádkozol, ne légy ollyan, mint a5 képmutatók, 
„kik az utszákon szeretnek imádkozni, hogy láttassanak 
„emberektől: bizony mondom nékték, ők elvették jutal- 
„mokftt. Hanem mikor imádkozni akarsz , menj be a1 te 
„titkos házadba, és ajtód bézárolva, imádjad a’ te Istene
idet/*  Az áhitatos szív hasonlatos e* dologban valamelly 
illatozó drága kenettel megfőhetett üveghez. Mert vala
mint ez, az elzárt szekrényben tartja meg drága balzsa-

/
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imit lcgállandóbhnn : úgy a/. áliiíatosság is a’ magánosság- 
bau diszlik leghelyessebben.

II*
% f ^  1 J \ \ •

Az illyen jó czélokbol keresett és nyert magános órák
nak aztán lehetetlen, hogy lelkünkre nézve, sok szép id- 
vezséges hasznai nem volnának, mellyek között még is 
kettő a1 legfőbb, hogy t. i. bennünket önmagunkkal és 
Istenünkkel szorosabban megbarátkoztaínak. —

*A1 magánosság szolgákat embernek legjobb alkalmat 
önmagát megítélni és életének rendét megvizsgálni. M ÍR 
a’ világ lármája zúg füleinkbe, nem hallhatjuk az Égszó- 
zafját mi hozzánk ; nem figyelhetünk mindenképpen a’ lel- 
kiesméret suggallásaira; nem olvashatjuk a" betűket, meb 
lyek sziveinkbe jrva vágynak. De mikor egyedül vagy
unk , jobban megfontoljuk dolgainknak mind kezdetét mind 
kimenetelét. Itt eszünkbe jut, hogy e’ világon a’ gonosz
ság ellen való harczra vagyunk kitétetve mindenkoron, és 
hogy a’ bűn itt a’* mi legnagyobb ellenségünk. A’ soka
ság között ollyan formán élünk, mint egy hadi sereg az 
ellenség földén. Mindenütt letelepedik az, valahová jön, 
de őreket állít ki, és minden órán készen van önvédlésére. 
Az efféle elmélkedések pedig buzdítják bátorságunkat, erő- 
síttik jóra hajló szandékinkat; haragunkat a’ bűn ellen 
huzomossabban fon tartják, holott amúgy se jót se rosz- 
szat fel sem verinénk ; szivünk megfon puína, és nem érez- 
né, mi ditső vagy megvetendő. Ugyan a" magunkat es- 
mérkedés által érzünk lelkűnkben elég erőt is a’ nyomo
rúságok elhárittására; azoknak viszont, mell eket el nem 
háríthatunk, bátor szívvel viselésére. De továbbá a’ bel
ső nyugodalomra nézve is sokkal hasznosabb az egyedül- 
valóság mint a’ világi társalkodásokha való clinerülés. 
Melly sokszor esik olly szó az emberekkel együtt létünk
ben, vagy maga az ember talál olly szót ejteni, melly 
tőré változik az ő szivében és mellyen sebesítti lelkét De 
af magunk csöndes hajlékában , a\ mi szívünk házában , a' 
magánosságban, mind ezek elöl telljes bátorságban va
gyunk. Egy kegyes Egyház-Atya (Tícmpis Tamás) sokszor 
azt szokta mondani: „Valahányszor emberek között vol- 
„<am, mindannyiszor haza menvén úgy találtam, hogy 
„kevesebb ember vagyok.** Oíiy igazság, mellyet mi is

i
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mfnyáján érezhetünk, midőn társasági körekbenmagunkat 
fáradtig ki csatsogtuk. Tehát valamint az ifjakat és szü
zeket nem jó hagyni sokat ide ’s tova kalézolni: úgy gon
dolatainkat és beszédinket sem jó hagyogatni sokak között. 
Tartóztassuk azokat szorgalmatossan sziveinknek hajléká
ban, és úgy sem magunk nem botránkozunk , sem máso
kat nem botránkoztatunk. A’ virtus hasonlatos a’ kristál 
tiszta üveghez; ha kiutt fitogatjuk és a’ világnak füstje 
érdekeli, könnyen hozzá fér a’ mocsok.

Legszebb nyeresége pedig a’ léleknek a1 magános órák
nak jó czéllal intézett használásából az, hogy megbarátkoz- 
tat a’ mennyeiekkel; a* minthogy az egyedül-létei már 
önmagában is nem egyébb, mint a" láthatatlan világgal 
való titkos társalkodás. Jákob pátriárkával , a’ próféták
kal és B. Szűz (Máriával az Isten és az ó Szent Angyalai 
mindég ollyankor beszéltek, mikor őket egyedülségben 
találták: úgy máig is minden kegyes lelkekkel a" tnagá- 
nosságban éreztetik ők drága jelenlétüket. Hlyen hiszem- 
ben lévén a’ régi népek és nemzetek, sőt máig is a’ vadon 
szigetek lakosai a* pogányok: az a, Istenségeiknek szen
telt kápolnáikat és oltáraikat magányos hegyek tetejére, 
sürü erdősegekbe és más illy pnszta helyekre szokták épit
teni. A’ Keresztyén embernél is az imádkozás és áhitozás, 
a’ hitnek és töredelmes szívnek mindennémü gyakorlásai, 
a’ világtól való megvonatkozást kívánják és teszik fel szük
ségesképpen. ügy tetszik: mintha a1 magánosság volna 
az a'szentelt mező., mellyeta’ vallás tulajdonának válasz
tott minden felekezetben, népben, és időkorban. Mert 
csak itten érezhetni az ő titokkal teljes sugallásait; itt 
emelik fel a* lelket az ő elrejtett titkai. Itt hullhat a" bűnön 
bánkódás könyzápora tartózkodás nélkül. Itt szállonghat 
fel egek felé a’ beteg szívnek mélyről szakadt fohászkodá
sa. Itt olvadoz a’ lélek az áhitatossásnak teljes gyöngéd
ségével , és kiönti magát az előtt, ki őt teremtette és meg
váltotta. De itt is jelenik meg Isten az ő segedelmével és 
biztatásával legelői b ; mint hajdan a’ nyájak mellett pász- 
torkodó Mózsesnek az égő csipke-bokorban megjelent, 
felbiztató szép szavaival. Valamint az ollyan házban, hol 
világi zaj és lárma uralkodik, semmi szent muzsika-szót 
nem hallhatni: igy az Istennek szózatját hozzánk, világias 
szívben nem érthetni. Ellenben ha a’ világ zajja körülünk 
letsöndescdelt, akkor jón az Isten, zörget szíveink ajt ján
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és hallatja az 6 szavát. A’ mikor aztán mondhatod Sámuel
lel; „szóllj Uram, mert jól hallja a1 te szolgád.u

Ezeket tartsátok meg ti is K. H. a" magánosságnak 
idvezséges hasznairól; ezek jussanak eszetekbe, valahány-* 
szór egyedül lesztek* Ezen böjti napokban kiváltképpen 
szentek legyenek előttetek a’ ti magános óráitok. A ' far
sangi mulatságok után, most már készakartva is vonjátok 
el magatokat a" sokaságtol; ottan ottan olvassatok épületes 
könyvekben, és az olvasottak fölött elmélkedjetek. Győ
ződjetek meg a’ felől, hogy a’ legnagyobb tudomány ab
ban áll, ha belsőnkben békességünk vagyon , és ha ön
magunknál mindig otthon vagyunk. Tanuljatok önmaga
tokkal társalkodni, és nem lesztek egyedül soha* Az élet
nek minden viszontagságai ellen is ugyan a*' magánosság
ban keressetek menedék-helyet, erősséget, vigasztalást, 
és megnyugovást. Szokjatok jó idején az egyedül - való
sághoz; mert majd eljőnek a’ napok tireátok , midőn aka
rattok ellen is egyedülségben kell lennetek: hogy aztán 
akkor szivetek ne csüggedezzék. A’ kinszenvedő Ur Jé
zus mennél közelebb járt a' halálhoz, annál inkább meg
fogytak mellőle az ő tanitványi. Mikor a’ húsvéti bárányt 
innepelte, mindnyájan vele voltak* Mikor kiindult az 
olajfák hegyére, már egy tőle elmaradott. Beérkezvén a’ 
hegybe, az ajtónál marasztott nyolczot, és csak hármat 
vett maga mellé a1 gyötrődésre. Mikor befogták a’ vité
zek, elhagyták minden tanitványi ’s csak egymaga maradt* 
Végre a** halálos keresztfája alatt is csak az egyetlenegy 
János állott. így jártok ti is, mikor majd a’ testi erőtlen
ségek meszsze elűzik tőletek a’ világi társaságot; mikora’ 
nyavalya szomorú magános ágyra szegez és számkivetésbe 
küld benneteket házaitokba a’ négy falak közé; ’s mclly 
jó lészen, ha az illy egyedülléthez akkor már szoktatva 
találtattok. Sőt elvalaliára e' testül megválva, a1 mennyei 
lelkek társaságára is annál alkalmatosainak lesztek, men
nél inkább örvendettétek már e’ testben az Istennel való 
magános társalkodásí. Mondjuk azért ama' szép ének 
szerint:

„Kegyes Jézus, szelíd bárány 
- Magányzóknak drága arany !

Szélyedt szivem reád borul,
liánén busül,
’ S világtól e l, hozzád fordul.

i



24
i

BÖJT I. VASÁRNAPJÁN.

Mert a' világi lármában,
Hamar esik bűn* sárjában;
Figyelmezni reád nem kész,
Hivságos esz;
’S imádsággal feléd nem néz.

Kenj meg lelked erejével,
Szoktass lennem csöndes szívvel; 
Taníts meg, hogy fő-dicsősség 
A’ nálad való kedvesség,
Es bennem a’ szív-csendesség, Ámen.

BÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN.
Al Sze?iteknek tűréséről.

Jel. 14, 12.
4

Uram, halgass meg buzgó kérésemben,
Ne hagyj csüggedni bármelly ínségemben,
Szükségemet, keresztemet

9

Ha reám mérted, segélj tűrésemben.

Adjad, hogy végre diadalmat vegyek,
’S tcnéked tetsző áldozatot tegyek;
’S mind szivemmel, mind éltemmel
Erántad holtig háladatos legyek , Ámen.

\
.  • »

i  , , * „A!, t t  i D

K. A. Szent János, az ő mennyei látásaiban, midőn 
áz Isten Királyi széke körül öszvesereglett, és sok szen
vedéseken általment lelkeket elszemléli; álmélkodva igy 
kialt fel: „ I t t  tetszik meg a szentek?iek tűrése /“  Jel. 14,12.

A ’ fő tárgy, mellyel e’ könyv foglalatos, azon sok 
kegyetlen üldözések és éktelen nyomorúságok , mellyek 
a’ Keresztyén Anyaszentegyházra elkövetkezendők. Azok
nak eleven rajzolása végett maid mutat élőnkbe nehéz kí
sértetnek óráját, meJIy az egész földre jövendene (3 ,10 .); 
majd hallatja füleinkbe azon leIkeknek rivását az oltár 
alatt, kik a*’ vallás miatt megölettek; és kiáltani őket: 
,>Uram, meddig késel, és nem boszullod meg a’ mi vé- 
„riinkei“  (6 ,  9. 10.) — majd a" Szent Lélek két tanú-
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bizonyságainak holt testei hevernek kinyújtóztatva ama" 
nagy városnak utszáiban, mellynek neve Zsodoma (~11 , 
3— 8.); majd hozatik élőnkbe egy viselős aszszonyi állat, 
inelly kénytelenittetett elfutni a’ pusztába, hogy meg- 
menekedhessék a’ sárkány elöl, melly őt kergette; és 
lesben állott, mígnem az aszszony elszülné az ő magzat
ját, és azt megakarta enni, mihelyt a1 világra lenne (12, 
1.). Mind ezek a’ példázatok és képek azon üldözéseket 
jelentik, mellyeket a’ keresztyén Anyaszentegyháznak 
utóbb ki is kellett állani: de egyszersmind oktatást is nyúj
tanak , mihez kellessék magunkat szabni, midőn ellensé
geinktől üldöztetünk.

A’ mi illeti a’ felhozott igéket: szent János a’ Híve
ket különbféle okoknál fogva a’ Mártir-halálra biztatja. 
Mutatja nekik azoknak győződéImét, kik az igazság meg- 
pöcsételéséért véröket is feláldozták. „Láték állani egy 
„Bárányt a Sión hegyén, és tele 144 ezereket, kiknek 
„homlokaikon az atyának neve írva vala/4 Mutattátik 
továbbá az Anti Krisztusnak és az ő alattvalóinak elesé
sük; előadatnak azon drága Ígéretek, mellyeket Isten a' 
Mártíroknak adott, valamint azok a’ kemény fenyegeté
sek is , mellyek a’ hite szegőknek szóljanak. Végre kö
vetkeznek amaz igék: „itt tetszik ki a" Szenteknek tü- 
„résük !“

Bizony úgy van, K. A.! hogy ott már kitetszhetett 
a Krisztus Szent Híveinek békességes tűrésük!

Istennek légyen hálá, ma már boldogabb időkben 
élünk* Hitünk sorsosi többé olly kegyetlen üldöztetést 
vallásukért nem szenvednek; és sem gályákon: semtöm- 
lötzökben és lántzokon nem kínlódnak. E ’ végett tehat 
nekünk tűrésre nincs szükségünk.

Hanem a’ békességes időkben is vágynak az emberi 
életnek számtalan olly esetei, meltyckben szükségünk va
gyon a’ tűrésre. Sőt a’ tűrés a’ legelső rangú keresztyéni 
virtus. És ha az életnek napvilága a’ bölcsesség, sava a’ 
barátság, életes kamarája a’ mértékletesség: tehát annak 
orvossága a’ béke-tűrés*

’S mivel a’ mái Evangcliomban egy nagy törésű asz
szony fordul elő, *s egyébbiránt is a’ Jézus kínszenvedé
sében, mellyre e 1 szent böjti napok emlékeztetnek, az ő 
nagy béke-türése az az egyik csodálandó virtus, meJIyot 
tőle tanulhatunk: annakokáért elmélkedjünk ez áhitaíos-
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ságnak órájában a' Szenteknek, az az a’ kegyes Hívek
nek békességes — tűrésükről.

Text. Máté 15, 21 ... (A ’ Kananeabeli nagyhitű 
aszszonyrol.)

Mclly nagy keresztviselések voltak ezen a’ Kánánea- 
beli Aszszonyon, és melly nagy tűrésének kelletett lenni, 
hogy mind azokat hordozhatta, és jó végüket is érte! 
Már csak egy maga, az ő szerelmes leányának gyászos 
nyavalyája, mellyet az Ég alatt semmi orvos nem tudott 
meSgyógyittani, melly igen fájdalmassan busithatta az ő 
édes Anyai szivét! Hát az a’ megvettetés és kemény el- 
igazittatás, melly keserves próbára tették ki az ó bizodal
mát a’ Jézushoz, és tűrését a’ sok akadályok hieggyőzé- 
sében. De ő eltűrt mindeneket; és pogány létére a’ 
Krisztus Szentéihez méltó virtusban adott példát nékünk, 
kik az ő esetét még máig is emlegetjük. Tanuljunk te
hát ez órában a’ Sze/iteknek tűréséről, vagy is: a’ ke
resztyéni békességes-türésről. Megfogjuk pedig érteni, 
miben áll keresztyéni béke-tűrés; azután, ’hogy melly 
igen szükséges virtus ez az életre; és végre hogyan te
hetni szert arra.

I. Miben áll tehát a1 béke-tűrésnek virtusa? E’ kér
désre egy példával felelhetünk leghelyesebben képzelje
tek magatoknak egy alázatos szivű szentjét a1 Krisztusnak 
az az egy jámbor Keresztyént, ki megvan belső képpeii 
győződve a’ felöl, hogy az embereknek minden sorsát 
egy olly bölcs isteni gondviselés rendeli e l , mellynek 
fontos czéljai vágynak, akár szerencsét akár szerencsét
lenséget bocsátt az ő Híveire. Az illyen ember, midőn 
szenved, mindeneknek előtte szorgalmatossan megvizsgál
ja , honnét származik ő reá az a1 szenvedés; nem maga 
okozta e’ azt magának. Ha maga okozta; akkor is tűrve 
és halgatva szenvedi, mert nem mondhat reá egyebet, 
mint azok, a° felfeszittetetr két latrok mondtak: „m i 
„ugyan méltán szenvedünk , mert csak azt veszszük e l, 
„a ’ mit cselekedeteinkkel érdemlettünk,** Luk. 23: 41. 
Ha pedig szenvedéseinek nem maga oka, akkor az a* 
vigasztalása lehet, hogy minden dolgait igazán és istenes
sen vitte végbe. Vizsgálgatja továbbá, minémü jó czél
jai lehetnek a' nagy Ur Istennek azzal a' reá bocsátott ke
resztviseléssel. így ő önmagában találja fel mind vigasz
talását, mind enyhülését; nincsen elhagyatva soha, és
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bár hányattassák az élet tengerén a' zivataroktól és a’ vi
zeknek feldagadozó habjaitól, nyugodalmassan tud ma
radni a* hajótörésben is; mert mind a’ révpart, mind a' 
vas horgony szívében vagyon. így ő nem csak szivét 
megnyugtatja, hanem szintén örömét találja abban, hogy 
bajait meggyőzhesse, és végüket állhatatos erős szívvel 
bevárhassa. Áz ollyan ember elhiteti magával, hogy a" 
nyomorúság, — ám legyen az bár mclly nehéz, bár melly 
tartós, —  végre még is javára fog válni, és vagy a' vét
kek útjáról elvonja, vagy virtusos életéért néki gazdag 
jutalmat eszközöl ki. —  Amaz evangeliombéli kercsztvi- 
selő aszszony is, szivének nem kevés örömére, tapasz
talta, hogy tűrése nem esett hijába; hanem az néki gaz
dagon jutalmaztatott meg azUr Krisztustól.44 Ezt mondja 
Pál Apostol Rom. 5 ,3 . . .  „dicsekedhessünk még a1 háborii- 
„ságokban is, tudván, hogy a’ háborúság békesség tűrést 
„nem z, ez viszont reménységet, a' reménység pedig meg 
„nem szégyenit.44 És Jakab Apostol: „boldog ember, ki 
„a" kísérletet elszenvedi, mert minekutánna, megpróbál
hatott, elveszi az életnek koronáját.44 1, 12.

Így mondja a példabeszéd egy régi Bölcsről , hogy az 
is a’ béke-türést tanítványainak gyakorta ajálván, azt 
nekik úgy adta eleikbe, ’s úgy magasztalta, mint csöndes, 
de végre megkoronázott virtust. Egykor mondának néki 
az ő tanitványi: „Mester! rajzold élőnkbe azt a’ szép 
virtust valamelly képben vagy hasonlatosságban, mint szok
tál egyébbkor is cselekedni.44 Erre a'Bölcs felele és mon- 
da: „én azt a* legdrágalátosabbal hasonlittom öszve , a’ mit 
„csak a’ fold előtermeszt, a’ drága gyémánt kővel. Fö
lé n y tő l és kőszikláktól nyomattatva vesztégel a’ földnek 
„sötét gyomrában. Noha világosság sugára hozzá nem 
„közelit, mindazáltal hervadhatatlan szépségben ragyog, —  
„gyermeke a’ mennyei fényességnek, mellyet híven meg- 
„őriz magában ; elannyira, hogy a’ legmélyebb éjszakában 
„is megmarad neki ragyogványja. De a' homályos töm- 
„lötzből kiszabadítva, és napfényre kiemelve, belőle készül
j e k  (párosítva az arannyal) a’ világi dicsősségnek minden 
„jelei és czimerei, a’ királyi pálcza, gyűrű és korona.44 
Tehát a’ legmagasabb földi méltósághoz hasonlittod e’ azt 
a' legcsöndesebb és elrejtettebb virtust? Mondának a tanít
ványok. „Mert annak vége (úgymond a Bölcs) az idve- 
„zültnek megkoronáztatása.44

BÖJT II. VASÁRNAPJÁN.
0 •
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II. ’S ez a’ béke - tűrés virtusa immár e* világi életre 
olly szükséges, hogy nélküle ide alatt sem boldogok, sem 
a*5 mi nagy türésű és sokat szenvedett Jézusunknak méltó 
tanítványai nem lehetünk. És ha régenten Athéna Váro
sában egy híres Tanító, azőoskolájából kizárta mind azo
kat a' halgatókat, kiket tűrhetetleneknek lenni tapasztalt; 
nagy gonosznak tartván azt, midőn valaki a’ nyomorúsá
gokat nem tudja elszenvedni: mennyivel inkább a’ Krisz
tus oskolájából kivetendőkmind azok, valakik a’ nyomo
rúságokat tűrni nem tudják.

Ugyan is mi ez az élet egyébb, mint készülő-hely az 
örökké valóságra; melly készülés pedigminnyájunkná! a** 
kereszt-viselések tüzpróbájával megyen végbe. A’ legna
gyobb szentek a’ nyomorúságok elszenvedése által jutottak 
a’ legfőbb tökélletességre. Tűrésnek oskolája ez; és nem 
az a’ szerencsétlen, a’ kit sok keresztviselések érdekeltek ; 
hanem az, a’ ki nem tud tűrni erős szívvel. Itt e’ földön 
nincsen állandó öröm és boldogság. Itten nem laknak 
merén bölcsek és fe!világosodott keresztyének, nem is 
merén jók , kikkel együtt lakozni gyönyörűség volna. Nem 
laknak merén épek és egészségesek, merén jó-barátok és 
jó  akarók, kikkel mindég könnyen végezhetnénk dolgain
kat. Itt nem teszi minden ember kötelességeit sörényen 
és pontosan, és a" jó rend — a" minden dolgoknak lel
k e , —  nem tartatik meg kelleteképpen; hogy nem volna 
szükség sem boszuságra, sem kedvetlenségre, sem tűrésre* 
Hanem itt ártalmasak értetlenek, jámborok és gonoszok 
öszve-elegyedve laknak együtt. A' vidám szivüek között
járnak sokan szomorú ábrázattal is, Isten Krisztus után 
segítségért fohászkodván. Az egészségesek között sinlőd- 
nek és nyavalognak sok betegek, kik az öveiknek hót 
bánatot, vesződséget, fáradságot és kölcségeket okoznak, 
mint az évangeliomi leányzó az ő édes anyjának. A’ írj 
világosodott keresztyének mellett vágynak számtalanok , 
kik a’ sötétségben járnak, sokféle babonaságokkal és bal
vélekedésekkel teljesek, sőt a’ más-hitüekre megve
téssel , ’s alattomos gyülölséggel néznek. mind ezek
kel a’ különbféle emberekkel egyült kell laknunk ugyan 
azon egy országban , egy városban, egy faluban , sőt gya
korta szintén ugyan azon házfödé) alatt. Hogy ne volna 
itt hát szükség a’ tiire'sre?
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Továbbá: ez életben önmagunknak sem megy minden
sorsunk kedvünk szerint. Majd testünkben erezünk fájdalma
kat , majd roszsz házasságunk vagy elfajult gyermekeink 
miatt emésztődünk; majd a’ szerencse nem szolgál úgymint 
mi kívánnánk, reményiettük; majdérdemetleliek emeltetnek 
fel mi fölénk; majd szerelmesinktől megúsztatunk; majd 
pedig kárt vallunk jószágunkban, épületeinkben, böcsüle- 
tünkben, tűz, v í z ,  mostoha időjárás vagy gonosz ellenség 
miatt. Mit használna mind ezen esetekben , ha türhetetlen- 
kednénk ; holott azzal csak bajainkat nagyítanánk ? Azért 
megint csak a’ tűréshez kell folyamodnunk , mint ezt ja
vasolja minden szenvedőknek Ezsaiás Próféta is, a? midőn 
igy száll (3 0 , 7. 15.) „Csöndességben és reményben le- 
„gyen a’ te erősséged/4 Békével kell tűrnünk, ha nyava
lyák megkörnyékeznek: és minden kedves foglalatosságain
kat velünk félben hagyatják, feltett szándékunkat megaka
dályozzák. Békével kell viselnünk, mikor az élet’ hatal
mas Ura, — minden kérésünk, ápolgatásunk, és szíves 
törekedésünk ellenére is , — megfoszt bennünket társunk
tól, gyermekünktől, atyánktól, anyánktól és jóltévőnk tői. 
Békével kell tűrnünk, ha olly emberekkel vagy szintén 
házas-társsal kénytelenittetünk együtt élni, kiben szívünk
nek nincs öröme, testünknek lelkűnknek nincsen nyugo
dalma; minekutánna ezt megváltoztatni nem áll a’ mi ha
talmunkban , hanem az Istenében, ki azt elfordíthatja an
nak idejekor.

Már az eddig mondottak is eléggé bizonyitják, melly 
szükséges virtus a’ világi életre a’ béke-tűrés. De hogy 
a" felől tökélletessen meggyőzetve legyen mindenikünk: 
jer vessünk még egy futó pillantatot a’ világi életben elő
forduló minden rendre, korra ’s állapotra; és lássuk meg, 
ha találkozik e’ köztiünk egy, mellyben a" béketiirésre
nem volna szükség.

Ha kezdjük a* sort a legmagassabb polezQn, a' Kirá
lyokon, Fejedelmeken: nekik minden hatalmok mellett, 
sem leszsz mindenben akaratjok t mit tegyenek ? tűrniük 
kell. A’ bíráknak és Felsőségeknek, — kiknek munkás 
körök nem annyira abban áll , hogy a’ jó rendeléseket 
végrehajtsák, mint abban, hogy a’ roszszat akadályoz-' 
tassák, — mit használ nemes boszonkodástik ? tűrniük 
kell. A ’ házi gazdáknak, — kiknek méltó panaszuk van, 
hogy a1 cselédi rend mái napon olly megromlott, — min-

i
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den jóságukkal sem tehetvén jóvá azt, a’ ki roszsz; mit 
tegyenek? tűrniük kell. A ’ szolgáknak szolgálóknak, kik 
a' terhek viselésére magokat le is kötelezték, és a’ kik 
akármint válogassanak a' helyekben, mindent, a' mit ke
resnének, sehol sem találnak lel: tiirniök kell. Tanítók
nak, — kik a’ legbuzgóbb igyekezet mellett is olly ke
vés sikerét látják hivataljoknak, —  tiirniök kell. Mester
embereknek , kalmároknak, kik most mindnyájan dol
gaiknak csökkenése és roszsz folyamatja felöl panaszkod
nak , — e’ bajt megváltoztatni nem állván az ő hatalmok
ban ; türniök kell. A’ földmivcseknek és alattvalóknak,—

r

kik annyiféleképpen terheltetnek, —  nincs más módjok 
sorsakat könnyebbitteni: türniök kell. A' hadi-emberek
n e k ,—  kiknek olly kemény a’ regulájok, —  türniök kell. 
De kell tűrni mindenkor és minden nembeli embernek is : 
a'gyermeknek, ki az Atyai fenyitték alatt áll; az ifjúnak 
és leányzónak, ki nem járhat az ő szabad kényén; a1 
szüléknek, kik nem látnak óhajtott örömet minden gyer
mekeikben; az öregeknek, kikre a' baj kívül belöl ősz- 
vétódul; a' férfiaknak, kiké a* háznál a' legnagyobb gond; 
az aszszonyoknak, —  óh ! ezeknek éppen nagy tűrésre 
van szükségük, a' minthogy ők ezen szép virtusnak aján
dékával bővebb mértékben vágynak is megáldatva Isten
től , mint a’ férfiak. Hát mit mondjunk a' Házasságról ? 
Itt, itt; itt tetszik meg a’ Szenteknek tűrésük. Sőt végre, 
tűrni kell még a' mi szegény barmainknak is; és mire 
mennénk dolgainkban, ha ezek az ő igájokat hordozni és 
tűrni nem akarnák!

III. Ti annakokáért K. A. mindnyájan és fejenként 
gyakoroljátok ezt a' tűrésnek olly igen szükséges és szép 
virtusát. Kövessétek a' tűrésben megpróbált dicső 
férfiakat, Jákobot, Dávidot, Jóbot, az Apostolokat, a’ 
Mártírokat, és ama' mind ezeket föllülhaladó példát, a' 
kinszenvedő Ur Jézusét. Mennél alantabb sorsban álla
tok, mennél többen vágynak fölöttetek: annál nagyobb 
szükségtek vagyon a’ tűrésre. Hogy pedig ezt az áldott 
jó  tulajdonságot magatokévá teltessétek, szokjatok ahoz 
korán, és szoktassátok fájdalomnak, sanyargásnak, hi- 

. degnek melegnek, éhségnek szomjúságnak, méltatlansá
goknak szelíden eltűrésére már a’ ti gyermekeiteket. Csak 
akarjon az ember, lehet tűrő bármelly keresztviselés alatt 
is. Mert itt egyedül magunktól függ minden, hogy; t. i.
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akaratunkat megtörjük) é3 mind inkább megalázzuk az 
Istennek hatalmas keze alatt. Szerencsénkre a’ Teremtő 
olly áldott természettel ruházott fel minket embereket, 
hogy hozzá szokhatunk akármi éktelen nyomorúságokhoz 
is, kivált ha azok nem hirtelen, hanem lassanként nehe
zednek reánk. Hány nyomorékok, vakok, bénnák, meg
csonkult hadi-emberek, főkélyes Lázárok, esztendőkig 
elsinlődő betegek lám csak elgyőzik viselni keresztüket; 
mert már ahoz hozzá szoktak. A' csudálatos utakon járó 
nagy Isten némelly Híveire, —  és pedig jobbára éppen a’ 
legkegyessebbekre —  igen súlyos keresztviseléseket bo
csát; valamire a' kinszenvedő Ur Jézus is éppen az ő 
legkedvesebb tanítványait vitte félre magával az Olajfák'’ 
hegyen a’ szenvedésre. Melly keresztviseléseik az Igazok- 
nak még azon föllül sokszor ollyanok, hogy meg sem szűn
nek , hanem egymást érik; úgy hogy az olly szenvedők 
(úgy szólván,) a’ mennyei atyának örök veszszeje alatt 
neveltetnek a’ más életre. Úgy tesz ő velük az Isten, mint 
mi cselekszünk a’ kisdedekkel. Ezek t. i. mihelyest meg- 
erősedtek, el választatnak az emlőktől. Úgy az Isten is 
azoktól, kik a’ virtusokban erős lábra kaptak, elfogja a’ 
könnyű táplálékot, keményebb itelekkcl rakja meg aszta
lukat, és a’ siralom-kenyér tétetik fel nekik nyalánkság 
gyanánt. Ha ezeknek valamelly prófétziai lélek előre meg
jövendölte, vagy szintén (mint hajdan Pál Apostolnak) 
megmutatta volna, miket kell nekik szenvcdniök utóbbi 
életükben: elijedlek volna azoknak látására, és soha el 
nem hitték volna, hogy azokat megbirhassák. És ha ma 
viszsza néznek a’ már kiállott szenvedéseikre: magok is 
álmélkodnak,hogy azok alatt el nem szakaszkodtak. Vál
jon mi vitte véghez bennük azt a1 nagy erőt? Nem más, 
mint a’ békességes tűrés. Ebben vagyon olly jóltéyő va
rázsló erő, hogy az élet szélvészéit lecsillapíthat ja , hogy 
azok sziveinkben nem zúgnak többé; és sebeinkbe olly 
balzsamot csöpegtet, melly fájdalmaikat megszűnteti. Ne
ki köszönhet már eddig is sokat mindenikünk. Ha őnem 
volt volna körülöttünk, melly sokszor lett volna a’ mi 
szivünknek, nyugodalma, prédája a’ kedvetlenségnek, 
vagy a’ kétségbeesésnek is. Oh! be igazán mondja az 
Isten lelke: „jobb a’ hoszszútürő mint az erős; azért 
„drága dolog békével lenni, és az Urnák segedelmét re
ményiem/* (Téld. 10, 32. Jerein. Sir. 3, 16.) Legyünk
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mi csali szelídek is alázatosok: az alázatos szív az a’ kert, 
mellybeu a’ béketűrésnek, gyönyörű virága terem. Le
gyünk mi csak kegyesek és istenfélők; a’ kegyesség hasz
nos mindenre, és igy a’ tűrésnek megszerzésére is. Jó
ságunk és bölcsességünk egy napot sem toldhat ugyan éle- 
tünkhez: de megkönnyebbitti annak terheit. A’ hitnek 
paizsával béfedezve, nem csügged meg soha bátorságunk. 
A’ véghetetlennek hatalmában bizakodva erősek vagyunk; 
és ha el kellene is esnünk, úgy esünk el, mint a’ Krisz
tussal együtt vitézkedett hiv Mártírok. Akármelly súlyos 
kercsztviselés jőne is tehát reánk, kérjünk Istentől erőt 
annak eltűrésére, amaz énekben; szivünk szerint fel
fohászkodván :

l *

„Keresztemben tűrést 
„A d j boldog szenvedést,
„H ogy abban ne zúgolódjam , 
„ ’ S búmban el ne tántorodjam, 
„Hozzád, fohászkodjam.

„L égy erős gyámolom, 
„Csak rád támaszkodom
' '  t  1 * >  r »  ' n f  1  . r

„ E ’ világi életemben, 
„Halálom után mennyekben 
„V eled legyek, Amen.“

r* ,  1 f  » *+ \  * 1 . « '  k  í  ’ i ■ * , ' *  * • *  * t !  '  . \ * . V * i i  • *
* 1  . > »  < • • v C  ,V*» t i «  • # • .  . • w- -• * .< t  * • x

BÖJT HARMADIK VASÁRNAPJÁN.
A’ l e l h i  n é m a s á g r ó l .

Máth. 2 7 ,  12— 21.
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Vezérld, óh Uram, szívemet, gondolatimat ’s nyelvemet,
Hogy egyenes jó  lélekkel bánjam minden emberekkel.
Ruházz fel bölcs értelemmel, mikor ’s mint kelljen nyelvemmel 
Szóllani jó l és hasznosan, avagy halgatni okossan.
Add egyenes szivűséggel szóljak , ha hol segítséggel 
Lehetek embertársomnak , ösvényén hivatalomnak.
Boldog ki igazságban já r ; csak azt szólja és attól v á r ; 
itt is nyer köz - szeretetett, menyben is örök életet, Ámen.

K. II. Midőn a’ mi édes Megváltónk, az Ur Jézus 
Krisztus, kínszenvedésének idején ICaifásFőpap itélőszcke



BÖJT Iir. VASÁRNAPJÁN. 33
# •

cieébe vitetett, és ellenségeitől vádoltatott, szidalmazta- 
tott: csöndes halgalással tűrt mindeneket, és még akkor 
sem szólít egyet is, mikor maga a1 Főpap adott néki sza* 
badságot saját ügyének védelmezésére. (Máté 27.) Ugyan 
ezen titokkal teljes halgatásban találjuk Idvezitőnket Pilá
tus itélőszéke előtt is. Az Írástudók és papifejedelmek 
bár melly mérgesen vádolták: de ő csak semmit se felelt. 
Csudálkozott ezen Pilátus. Tudta ő ,  és hozzá is volt 
szokva, hogy azok, kik cgyébbkor őeleibe czitáltattak, 
magokat örömest is mentegették, és két kézzel nyúltak 
a1 jó alkalmatossághoz, kivált mikor életökkel játszottak. 
De imé! a’ Jézus halgat; még pedig ollyankor, midőn 
halált érdemlő bűnnel vádolják. Akkor nem szóll, midőn 
a’ kemény szívű Főpap már már halálra ítéli. Ezen fel
indul Pilátus, ’s áimélkodva kérdezi, ha nem akarná e’ 
magát menteni. „Nem hallódé’ úgymond, melly soktanu- 
bizonyságot tesznek teellened? ,,*S Jézus nem felelt néki, 
még ezen unszoló beszédjére is ! Pilátus ezen csudálkozott; 
de minekünk , K. A. nincs okunk csudálkozásra. Tud
juk, hogy az Urnák terhes okai voltak a’ haigatásra. Ugyan 
is , mit használt volna Idvezitőnknek , ha még annyi szót- 
beszédet tett voina is maga mentségére? Hiszen maga a’ 
Bíró is észrevette, hogy az ellene beadott vádolások az 
igaziággal meg nem egyeztek; hogy a'tanúk! előadásaik
ban önmagok köztt is egymással ellenkeztek, és csak ma
gok alatt vágták a’ fát. Pilátus szavai: „én ő benne semmi 
„bűnt nem találok; elbotsátom őtet,“  (Jám 19, 38.) In- 
nét van, hogy a’ Jézus inkább halgatoit, minisein felele
teivel a’ felbőszült embereknek csak több . több alkalmatos
ságot adott volna a’ bűn’ szaporítására. —  Ezenkívül U- 
runk Jézus az ő titokkal teljes halgatásával minket is tanit- 
tani akar, miképpen viseljük magunkat miűtkövétői, ha 
midőn mi is méltatlanul vádoltaiunkésgyaláztatunk ; mint 
írva vagyon (Es. 30, 15).: ,.Csündességben és reménység
ében legyen a1 ti erősségtek.“  igy síóll az Ur, az Izrael
nek szentje. — Főképpen pedig példát akart ő az eránt 
hagyni, mikor kelljen szóllni; mikor halgalni okosan. 
Mert nemcsak akkor vétkezhetik az ember, ha száját fel 
nyílja; hanem akkor is , ha idétlenül halgat^ és nem nyitja 
fel száját, mikor szóllani tartoznék. '8  ugyan erről az idét
len és vétkes halgalásrol leszünk ©* jelenvaló szent órában 
elmélkedendők.

II. Darab i -. fi
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Text. Luk. 11, 14... (És ördögöt tíz vala, mclly né
ma valaé)

tííJq  V ]a f jM i i

Ez az Evangéliombeli néma IC. K. nem tehetett ró
la, hogy nyavalyája miatt kénytelen volt halgatni. De 
vágynak elegen, kik mesterséges némák és készakartva 
halgatnak. Már ugyan az is igaz, hogy a’ némaságnak 
és halgatásnak is megvan az ő érdeme, a’ minthogy az 
isten életünket is némaságban kezdeti velünk, és egy álló 
esztendeig tart bennünket némaságban. Ezerszer is kön
nyebb hallgatva okos maradni, mint szólva nem hibázni; 
és senki sem nyithatja meg a’ beszédre száját bátorságos- 
sabban, mint a’ ki tud hallgatni is. A’ hallgatás egyik 
módja a’ bölcsességhez-jutásnak , mint â  Jézus példában 
mutatta mingyárt gyermek korában, hogy hallgatva talál
tatott a’ Doktorok között* Azért régenten Pitagorás nevű 
Bölcsnek oskolájában a? tanítványoknak öt esztendőkig kel
lett tanulni a’ hallgatást. Az Anyaszentegyház históriájá
ban is fordulnak eló olly mesterséges hallgató emberek 
példáji, kik fogadásképpen készakartva megtürtőztették 
magokat minden beszédtől; ezzel Istennek különös szolgá
latot tenni, magoknak pedig bűneik botsánatja eránt ke
gyelmet nyerni vélvén. A 'régi keresztyének között egész 
egy Felekezet volt, melly magát Néma-Atyafinak nevez
te, mivel isteni szolgálat jókban sem prédikállást, sem 
éneklést, sem főn szóval teendő imádkozást nem szenved
tek meg. Sőt máig is van illyen felekezet; és különösen 
eg)r szerzet ( a1 Trappistáké) , mellyben a" szerzetesek boltig 
Némák készakartva. Valami Szilencziárius János nevű 
felöl pedig írják, hogy fogadásból huzamosan negyvenkét 
esztendőkig hallgatott. A’ tiszta keresztyén tudomány sze
rint az illyen fogadott hallgatásnak nincs érdeme, de szi
lencziárius Jánosok mind azok, valakik ott hallgatnak,  ̂ / hol szólniok kellene. Ezek ellen tehát prédikálnunk kö*
telesség lévén, elmélkedjünk ma « ’ lelki Némaságról, vagy 
is az idétlen és vétkes hallgatásról: név szerint, hogy mi
kor mondhatni a1 hallgatást idétlennek; és mi okra nézve 
vétkes az clféle hallgatás.

I.
Azt mondja B. Salamon : „van ideje a* szénásnak, 

„van ideje a’ hallgatásnak.Különböztessük'meg tehát 
elsőben is az annak idejében való hallgatást az idétlentől.

»
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A' hallgatás akkoriészen idcjébeni, midőn magunk
ra való okos előre vigyázáshol’s mások eránt viseltető jó 
akaratból az ollyast nem nyilatkoztatjuk k i, a' mi magunk
nak ’s felebarátunknak kárt, nyugtalanságot ős haragot 
okozhatna. Ide tartozik, hogy mások hibájit és gyenge
ségeit, méllyek taláin csak kevesektől tudatnak, ne hi * •* / •reszteljük. A’ keresztyéni szeretet, úgymond Péter Apos
tol, elfödezi még a’ bűnöknek sokaságát is. Ide való, 
hogy a1 ránk bízott titkoknak megőrizésében hívek le
gyünk; mert azokat kimondani, annyi, mint a’ ránk bízott 
pénzt eltékozolni. Ide való aztán az emberszóllásnak, 
hirhordásnak eitávozíatása is. Melly dolgok eránt nem 
lehet szeb intést gondolni Pál Apostolénál: „a ’ ki akarja 
, ,életét szeretni és jó napokat látni, tartóztassa meg nyel
t é t  a’ gonosztol, és ajakait, hogy ne szóljanak álnoksá- 
„got.“  Virtus és kötelesség a'halgatás továbbá, valahány
szor hivatalos és nagy fontosságú járatban vagyunk. Ek
kor ollyanoknak illik lennünk , minémü volt egy régi ró
mai nemes ember, ki a' kérdezőknek azt szokta mond m i: 
ha tudná, hogy a' testén való ing az ő titkos tanácsában 
tudós volna mingyárt levetvén megégetné azt. A’ kiknek 
hirtelen haragú, részeges és dühös természetű emberekkel 
vagyon közök, azok is tartoznak hallgatással: másként az 
ő beszédük lobogó tüzlángra töltött olaj lészen. Az Evan- 
gcliomheli írástudók is ha a’ Krisztus csudatételének szem
lélésére rágalmazó beszédeikkel (15.) elhalgattak volna: 
nem terhelték volna ielkeiket az Ur Jézus ellen való vét
kezéssel. A’ mi a szemérmetesség a* testnek , az a* hall
gatni-tudás a'léleknek. Három élet regula a1 fő . okosság , 
szernérmetesség, hallgatás. A ki sokat beszéli, sok hibát 
ejt; mint a’ ki sokat farag, sok forgácsot csinál* Jobb is 
lábbal megbotlani mint nyelvvel; és ha az okos beszé
det ezüstre becsülöd, az okos hallgatás aranyot ér. Egy 
bölcs mondja: „hogy szállottam, sokszor megbántam; de 
„soha sem, hogy halgattam.ÉW És igy sok esetekben jobb 
halgatni; mint szóllani.

V agyon tehát jó v á  hagyandó és ditsérctes halgatás. D e 
ellenben ollyan hallgatást is gyakorta k övetn ek  el az em 
berek , m elly nemcsak hogy jóv á  nem  hagyható, sőt id é t
len és vétkes is. Idétlenül hallgatnak mind a zok , k ik fe -  
lebarátjoknak nyilvánságos vagy k öze lgctő  kárának látása 
mellett ha llgatnak ; elvetvén a’ incgszóllam lás kötelességét

3 *
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magokról azzal, hogy senki sem rendelte őket felebarát* 
jók őrizőjcvé. Hololt nem szükség e’ dologban különös 
oda rendeltetés; mert már a" józan okosság és közönséges 
ember-szeretet rendel és kötelez arra kitkit, hogy mind 
azt felebarátunknak kijelentsük, a’ mi neki tudásunkra kárt 
okozhatna. Midőn veszszük észre, hogy Fejedelmünk , 
országunk, vagy csak egyes embertársunk ellen veszedel
mes tanácsot tartanak: megszóllamlanikötelesség. Példánk 
erre Mardúkeus (Észt 2, 22,) és Pál Apostol’ húgának 
e’ fija (Csel. 2 3 ,1 6 .) kika tudássokra esett veszedelmet 
az illető helyen jókor kinyilatkoztatták. —  A’ cselédes 
és házi rendben nem kevésbé történnek idétlen hallgatások. 
Midőn házastársak, atyafiak, szomszédok haragtartásbol 
több napokig, sőt hetekig sem szólnak egymáshoz, és 
nagy makacsul hallgatnak. Midőn a\ házi Atya egy vagy 
más felfödözni való fontos környülállást az övei előtt mind 
csak titkol; halála órájára tartogatja; azonban hirtelen oda
hal, *s fV2 életben maradiakat szomorú zűrzavarban és tudat
lanságban hagyja Midőn a" szülék gyermekeik’ vétkeik 
intés nélkül elhallgatják, mint Éli Főpapról mondatik, 
hogy mikor fijai utálatosokká tették volna magokat, nem 
tiltá meg őket (1. Sám. 8 , 13.) Midőn a’ Gazda és Gazda- 
aszszony a’ cselédek istentelenségeitszó nélkül elnézi; azt 
gondolván szivében. „ Cseléd nélkül nem lehetünk, sokat 
„elkeli tűrni bennö.k*“  Vagy midőn a’ Háznak Ura Zsellérei
nek éslakójinak nyilvánságos törvénytelenségeikhez hall
gat, ’s magát azzal menti: hogy nekem a’ házbért meg
adja, jó mesterember, kárt is tehetne valamelly jószágom
ban; aztán nem vagyok neki se bírája, se gyóntató Aty
ja. Megannyi idétlen halgatás a*' cselédesés házi Rendben! 
— viszont másokat Isten Elöljárókká és Bírókká rendelt. 
Ezek még mindeneknél inkább tartoznak szóllani ott is, 
hol egyebek halgatnának: a* mit ha még sem cselekesz- 
nek , lelkiesméretüket sértik. Urunk időkorában Nikodé- 
mus volt illyetén példás nem hallgató Elöljáró; ki, 
ugyan azon tanácsban ülvén, mellyben az Ur Jézus szen- 
tentiáztatott, társainak gonoszságát nem halga»hatta e l; 
sőt nem állotta meg végzéssöket, és hogy azokat jobb 
Ítélet hozásra bírja, azt találta: „nem de a1 mi törvé
nyünk  kárhoztat e’ valakit, hanemha előszer annak sza
rvát meghallja, és megérti, mit követett e l." (Ján. 7,51.) 
De melíy igen ritkák az illy Nikodcmusok; kik feíeba-
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rátjok ügyén megszóllamlásokkal segítenének, mikor mél
tatlanul vádoltatni látják. Mikor a’ bévádol ónak gazdag
sága érdekli inkább a’ lelket, mint a’ szegény panaszos
nak nyomorúsága; és aztán ekkor a’ Biró csak arra a’ 
fülére hall, melly felöl a*9 hatalmas áll: hogy ne volna ez 
vétkes hallgatás! — Utóljára pedig emlittem a' Lelki-Ta- 
nitókat, úgymint a’ kik (ha m egkell\allani), nem kil
lőmben , mint a’ világi Elöljárók, idétlen hallgatást kö
vethetnek el. 11a az igazságot e’ szent széken bátran ki 
nem mondjuk; ha egy vagy más vétek ellen prédikállaui 
nem merünk, mivel az, előkelő Halgatónkban taláitátik: 
akkor mi is néma atyafiak, idétlen Halgatók vágjunk, 
sőt az illy helytelenül félelmeskedő Tanítót Ézsaius Pró
féta még keménnj'ebb kifejezéssel Néma ebnek nevezi 
(36 , 10.) Azért ha senki szájából nem is, de a’ Lelki- 
Tanitójébol annak helyén “s idejében az igazságot kiki hall
ja meg neheztelés nélkül: és örüljön, hogy vagyon még 
egy szent Hely, mellyen emberektől való féléién nem 
kényszerít az idétlem hallgatásra.

BÖJT III. VASÁRNAPJÁN.

Melly vétkes legyen pedig mind ezen elő számlált 
neme sé helytelen némákotlásnak: kifog tetszeni, ha meg
halljuk elsőben is az Istennek ez ügyben kiadott szentsé
g e  parancsolatait. Már Mózses törvényjében meghagyta 
hogy 9 l|a valaki holmi meghallott káromló beszéd felöl 
bizonyság lehetne; vagy akármi egvébb kárral fenyegető 
körnjül állást tudván bizonnyal, meg nem jelentené: az 
annak a' bűnnek büntetését hordozza. (* . Mos. 5, l . )  Pál 
Apostol hasonlóképpen megparancsolta, hogj; ha valamelly 
ember elfoglaltatik bűntől; ti, kik lelkiek vagytok, az 
ollyant építsétek fel, az alázatosság leikével; meggondol
ván magatokat, hogy ti is meg ne kísértessetek. (Gál. 6, 
1.) Szent Dávid az 58-dik Zsoltárban feddődik azok el
len, kik a’ vétkeket elhalgatják. A’ Lelki-Tanítóknak 
Ezékiel Próféta által kötötte isten leikökre, hogy tele 
torokkal (kiáltsanak; azt tevén hozzá, hogy az ő közök
ből kéri a’ vért, ha a’ bűnöst meg nem intik. Azoknak 
pedig, kik az ítélő székekben ülnek, számtalan helye
ken meghagyja az írás, hogy fogjanak az Igaz ember 
mellett. „Nyisd meg szádat sé mellett, ki néma az ó
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,,dolgában, (úgymond a1 Bölcs,) ds a’’ kik adattak vesze
delem re.“  „Nyisd meg a" te szádat, itelj igazán, forgasd 
„Ügyét a’ szegénynek és sz‘2ikülködőnek.“  (Péld. 31 ,8 .9 .) 
A ’ Cselédes Atyáknak is megvan parancsolva, hogy ne
veljék gyermekeiket tudományban és az Ur beszédének 
intésében. (Efes. 6, 4 )  Azért nincs mentsége senkinek 
is. A7 hol nem kell, ott nem is szabad hallgatni, sőt 
szent kötelesség szóllani.

Hogy a' néma Tanítók, néma Bírók és Szülék idét
len hallgatássokkal valóságos bűnt követnek el: még ab
ból is észrevehctni, mivel példák bizonyítják, hogy arra 
büntetés van diktálva Istentől , és nem is hagyatik az bün- 
tctetlen. A’ ki más vétkéhez hallgat, annyiba veszi az 
isten, minthaőis annak bűnében részesülne; sőt oémelly 
esetben ollyba tartja, mintha az maga vitte volna végbe 
a’ bűnt. Lám Eli Papról nem olvassuk, hogy magára 
nézve erkölcstelen emb**r lett volnai’s még is nyaka sze
detett vénségére, mivel fijainak vétkeihez való hallgatása 
úgy tulajdonittatott neki Istentől, mintha maga lett volna 
a* bűnös. *S nem is lehet az különben. Mert a’ ki tudna 
jót cselekedni, és nem cselekeszi, az ollyan ember bűnös. 
(Jak. 4 , 7.) A ’ ki holmi gonosz cselekedet végremenését 
megakadályoztathatná, és még sem akadályoztatja: az 
ollyan ember is bűnös.

De keressük fel csak továbbá a’ helytelen hallgatás
nak kútfejét: ’s annak vétkessége és rútsága majd még 
közelebb jön szemünk eleibe. Az tartóztat é , hogy az 
emberektől félsz? De illik e’ azoktól inkább félnéd, mint 
Istentől? Az emberektől való félelem, mondja a’ Bölcs, 
botránkozást szerez (Péld. 29 , 25.) Az dugja bé a’ hall
gató száját; az nehezitti el nyelvét, az ajándék pedig ép
pen meg is köti. Vagy hallgatóvá tesz sokszor a’ tette
tett tudatlanság is, inelly azt állíttatja velünk, hogy a’ 
dolog kfnyilvánittása nem áll kötelességünkben. Hanem 
vétkes tudatlanság az illyen. ’S a’ kinek hallgatása efféle 
kútfőből gyökérből származott, könnyen elértheti,hogy 
a’ roszsz fának jó gyümölcse ő rá nézve nem lehet.

Hagyjuk el annakokáért mi is If. K. a’ lelki némasá
got, és őrizkedjünk minden idétlen hallgatásiul. Szivün
ket szájunkat még szorgalmatossabban őrizve tartsuk, mint 
ajtóinkat. Nehezebb végbevitclü dolog ez ugyan, mint
sem láttatnék. Mert az idétlen hallgatásra szintén annyi
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az alkalmatosság, mint a" helytelen szóllásra : és csak 
abban áll a’ kettő köztt való külömbség, hogy a' beszéd
del ejtett vétkek hamarább kiesmérhetők, mint a' mel- 
lyeket hallgatással követünk el. De Isten segétségével 
magunkból minden némává tevő ördögöket könnyen ki 
Űzhetünk. Gondoljuk meg e' végett szorgalmatossan azt 
a’ boldogságot, mellyet azzal szerzünk magunknak , ha 
a’ Szegén57nek s Igaznak szószóllóji vagyunk; ellenben 
azt a’ furdaló gondolatot is, hogy az ártatlan mi miattunk 
szenved, mi miattunk szerencsétlen, valahányszor annak 
igaz ügyét elfordítva látván, ahoz hallgatunk. Nevezet 
szerint, szülék Bírók és Elöljárók ezt a’ gondolatot jól 
megfontolják; mert csak igy érezhetik a’ csöndes lelkics- 
méret nyugasztalását és édességét életükben, halálokban. 
Melly jó lészen nekik utolsó baj vivássokban, ha ez a*’ 
legközelebb való Birájok már azt súgja nékiek, a’ mit az 
Istentől is elvalaha hallani óhajtoznak: hogy ebben is hí
vek voltak Hogy pedig annál bátrabban szóllhassunk ott 
a’ hol kell; legyünk magunk előbb fedhetetlenek; felel
jünk meg kötelességeinknek, értsünk, jól hivatalunkhoz: 
akkor aztán ne féljünk az emberektől.

Azonban szóllani még is mindenkor vigyázva kell, 
hogy azzal fejünkre bűnt ne hozzunk. Némelly ember, ki
tudja, mi nagy vitézségnek tartja , midőn vétkes feleba
rátjának jó vastagon oda beszélt, hibájit crőssen szemére 
hányta, őt lemocskolta: ugy, hogy még dicsekszik is 
mások előtt hogy ő ám a" Szó-kimondó ember; dicseke- 
szik: „megmondogatám jól neki! nem a’ két nap leszsz, 
„ki ugy bebeszéljen neki!u Óh! be oktalanul cseleked
tél, barátom! Hisz a1 te kémélletlen durva beszéded a’ 
jót inkább akadályoztatja, atyád íiját elbusiija, haragot 
szerez és nem jobbít semmit. A’ durva beszéd hasonlatos 
a" zápor essőhöz, melly sebessen leomlik, és sebessen 
széllyel is foly a’ föld színén : de a" szelíd feddés ha
sonló a' lassú csöndes cssőhez, mellyet béiszik a1 föld és 
javul tőle. „Fedjen megengem az igaz, igy szóll az lír
ának Lelke, és jó néven veszem.u (Zsolt. 7 , 5. Féld. 
10, 16.)

Folyamodjunk végezetre buzgó imádságainkban ma
gához a’ jó Istenhez, könyörögvén, hogy adjon erőt ettől 
az idétlen hallgatás’ vétkétől is őrizkednünk. „Uram ta*- 
,,nits meg engem, (mondjuk a’ 113. Zsoltárral,) hogy
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„ebben is a’ te akaratodat tegyem; mert én Istenem vagy 
„te , a’ te jó lelked vezéreljen az egyenes uton.4f Mond
juk az énekben: „hallgatásod szóljon érttem , szóljon te 
„szent Atyádnál! Ruházz fel bölcs értelemmel, mikor’s 
„mint kelljen nyelvemmel szóllani jól és hasznosan, avagy 
„hallgatni okosan. A d d , egyenesszivüséggel szólljak, a’ 
„hol segétséggel lehetek embertársomnak, ösvénnyén hi
vatalomnak. Midőn az ártatlanságot mentnem kell, adj 
„bátorságot; hogy méltatlan sérelmére, sörény legyek vé
delm ére. Boldog! ki igazságban já r , csak azt szóllja és 
„attól vár; itt is nyer köz*szcretetet,’s menyben is örök 
,,életet.“  Ámen.
# / • 1 ' * 9 , | * . «

BÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJÁN.
f

Épületes gondolatok a hegyekről.

(Tavaszi Prédikátzió.)

Zsolt. 121.
' P - I• ^ m ”

Imádandó Isten, mindenek áldott atyja,
Csuda mivoltodat ember meg nem foghatja.
Felseges Nevedet óh! miképp’ tiszteljem,
’S háladó szivemet hozzád mint emeljem ?
Hegyet * Völgyet’s mindent csak egy móddal alkottál, 
Kinek-kinek sorsot bölcs mértékké! osztottál.
’S ki kormányoz most is ? Mindenható karod, 
ügy változik sorsunk, a’ mint te akarod. Ámen.

* •  ̂ 1 4 HL . é* 4 , i  , f i  { J  . m  H l  I  P  # | t

K. II. Ézsaiásnak, amaz ó testámentombéli Evan
gélistának magas-hangú jövendölései között egyik imi
gyen széli 30 , 25: „És lesznek minden hegyen pata
k o k ,  és minden halmon vizeknek folyásai.44 Melly igék
ben (noha azokat a’ Próféta különböző értelemben irta 
le ,) szép rajzolatját találhatják a’ bomladozó télnek, és 
a’ kezdődő tavasznak; a’ midőn t. i. havak, jegek fel
olvadván, és sok esőzések uralkodván, viz-folyás van 
mindenfelé, de legkivált a’ hegyeken és halmokon. Melly 
esztendő szakasza mivel éppen ez napokban áll be mi né-
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Jetink: szenteljünk ma egy órácskát a’ természet orszá
gáról való elmélkedésnek, és halljunk tavaszi prédikátziót.

Az Isten lelke, melly a'szent írást dietálta, úgy in
tézte azt nagy bölcsen, hogy az ember abban mind a' 
kegyelemnek mind a" természetnek országában vándorol
hasson elméjével; ’s hogy az Istennek dicső munkái kö
zött felváltva vezesse cl a’ híveket majd a' megváltásnak 
titkaihoz, majd az őket környülvevó számtalan teremt
ményekhez.

A' mi illeti a' hegyeket és halmokat (mellyekről Éz- 
saiás Próféta emlékezik,) a' szent írásban többféle he
gyek vágynak megírva, mint nagyon nevezetesek. , Az 
Ararát hegye, mellyen Noé bárkája megállóit; e’ Sinai 
hegy, mellyen a' tiz parancsolat kiadatott; Hóreb, melly- 
nek kőszikláit Mózses megütvén, vizet ömlesztett a' szom- 
juhozó Izrael fiainak; a’ Nébó, mellyen Mózses eltemet- 
tetett; a' Mária hegye, mellyen Ábrahám Izsákot feláldoz
ni készült; a’ Libánus hegye, mellyen a' sok szép ezéd- 
rusok és magas fenyők termettek ; az olajfák hegye, mel
lyen Urunk Jézus kint szenvedett; a'Tábor hegy, hol 
szent orczája fénylett, mint a'ragyogó nap; a' Sión he
gye , melly Jéruzsálem belső fundusának egy részét tette, 
mellyen volt épülve Dávidnak Királyi Vára, és a’ melly 
alatt példáztatik a’ Keresztyén Anyaszentegyház is, sőt 
minden templom , Isten hegye. Mi több: az egész hires 
Kánán földe hegyes tartomány volt. Névszerint Krisztus 
Urunknak földi napjaiban az ő legfőbb életbeli változásai 
hegyeken történtek. Názáretben nevelkedvén a1 szomszé
dos Tábor hegy volt, mellyre a’ dicső fiú gyakran fel-fel 
fáradt, és lelkendező érzések köztt nézte által a’ szemei 
előtt kiterülő vidékeket. Utóbb mint Messiás hegyen pré
dikált gyakorta, hegyen imádkozott, hegyre vitetett a’ 
kisértőtől, hegyre rejtette el magát, mikor egyszer erő
szakkal királlá akarták tenni, hegyen láttatta dicsősségét, 
hegyen szenvedett, és hegyről emelkedett fel a’ magas 
Egekbe is. — Hlyen nagy részt és helyet foglalnak te
hát a1 hegyek a’ szent írásban.

De nem kevésbé nevezetes tárgyak ezek, reánk ez 
édes Magyar hazában lakozó keresztyénekre nézve is. E’ 
nemes Magyar Hazának Czimerében három heg}7 áll. Ha
tárain világszerte hires hegylántzok kerittik körül. Kebe
lében számos hegyek emelik fel fejeiket, mell} ek részént
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böcsös érczeikrŐl, részént erdeikről és szőlleikről ncvcze- 
tesek. E’ mi kies vidékünkön is akár merre fordítsuk 
szemeinket, kellemetes hegyeket látunk, mellyekben kö- 
zületek mindeniknek vagyon egy kis öröksége, kedves 
hajléka is szőllőcskéje, mellyben sok napjait tölti, és a’ 
mellynek vigadoz a' szíve most is. Hozzájárul az a’ kör- 
nyül-állás, hogy éppen most kezdődik az esztendőnek az 
az időszaka, mellyben országszerte a1 hegyi munka fel
szabadul. Mindezekre nézve tehát feltettem magamban, 
hogy ma, midőn a1 szent Evangeliom is hegyről emléke
zik, épületes gondolatokat adok elméitekre a' hegyekről. 
És igy ma lelkiképpen beállittom néktek a' kikeletet és 
különösen a* hegyi munkát; fogok mintegy vándorolni 
veletek lélekben a’ hegyeken, és egy olly emlék-czédulát 
adok kezeitekbe, mellyet ha híven megőriztek^ el nem 
vesztetek , és eszetekbe juttattok valahányszor hegyre men
tek , —  áldott lészen a’ ti hegyi munkátok is. Adjon pe
dig ehez erőt a’ magasságos Isten. ,

Text♦ Ján, 6 ., 1 . . . .  (Öt ezer ember megelégittetik.)
Urunk Jézusnak, midőn vagy clfáradott, vagy a' 

szorongató népseregek elől menekedni akart: három ked
ves nyugovó-helyeit cmlittik a' szent Evangélisták : a’ 
pusztát, a’ hajót, és a’ hegyet Hegyen keresett bátor- 
ságos menedéket akkor is, midőn ót a’ megindult nép erő
szakkal világi Királlá akarta tenni. így Lóth pátriárchá- 
nak is az Angyal; Jeruzsálem pusztulásakor pedig a’ vá
rosi lakosoknak Urunk Jézus azt a’ tanácsot adják: „fus
satok  a’ hegyekre/* Átaljában a’ szent írásban több ke
gyes emberekről is olvassuk, hogy szerettek lenni a’ he
gyeken. I. Mos. 21, 25. mondatik Jákobról, hogy sátorát 
hegyekre ütötte fel és ott áldozott. Szent János egy ma
gas hegyre ragadtatott e l, a* Jel. 21. 20. szerint. Pál 

• Apostol pedig a’ vallásért üldöztettek felöl ÍrjaZsid. 11,38. 
hogy bujdostak hegyeken, pusztákon. Hogy tehát hegyei
teken mennél több jó gondolatok juthassanak elméitekbe: 
halljatok ma tőlem ugyan efféle épületes gondolatokat a' 
hegyekről, név szerint tanulságokat és intéseket.

1.
Jertek velem annakokáért lélekben ki a’ szabadra, 

és tekintsük meg a’ hegyeket; elképzelvén más mcszsze 
országokban azokat is, mellycknek-csúcsaik síirüfellegek-
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be enyésznek e l , mellyeket örök havak és jégpánczélok 
borítanak; mellyekhez emberi láb minden mesterkedései 
után sem járulhat, élete veszedelmeztetése nélkül. Mennyi 
tömérdek kő-határ, mennyi föld egymásra halmozva! 
váljon hány ember ereje kivántatott eh ez! ’s mennyi idő
be kerülhetett nékik ez a’ szörnyű munka? Nem Atyám
fiái ! Ezt nem emberek hordták öszve. Az Isten keze csi
nálta a' hegyeket; ide minden emberi erő is öszve véve 
elégtelen. Az Isten az, u. m. Amos Próféta (4 , 13.) ki 
a’ hegyeket teremtette. Egyedül ő van felruházva annyi 
hatalommal, ki megfundálta a’ földet, és akkor mingyárt 
bele gyökerezi ette a5 nagy kő-halmokat is, Ezsaiás mondj 
ja , hogy az Isten a’ hegyeket serpenyőbe teszi, mint va
lami mázsa - nehezéket, őelőtte remegnek a’ halmok, és 
egy szavára vagy eiőjőnek, vagy elenyésznek. Szent Dá
vid Király és Próféta is imigy magasztalja az Istennek di- 
csősségét a’ hegyekben az ő 18-dik Zsoltárában: „mikor 
„felgerjed az Ur haragja , megindul és reszket a1 föld, és 
„a ’ hegyek fundamentornai is megháborodnak, megérinti 
„kezeivel a' hegyeket és füstölögnek.'6— Az Isten hatal
mának jeloszlopai tehát a’ nagy hegyek. Van is bizonyos 
tiszteletre gerjesztő titkos valami a’ hegyekben. Mellyért 
régenten a1 pogányok valósággal is azt hitték, hogy az 
Istenhez kozelébb vágynak a* hegyeken, mint a' völgyek
ben; sőt hogyő csak azokon lakoznék kiváltképpen. Mi
re nézve az áldozások helyéül is a’ magas helyeket válasz
tották , mint olvassuk 1. Kir. 20 ,28. — Első tekintettel 
is tehát a' magas hegyek arra tanittanak, hogy a' mi Iste
nünk v.éghetetlen hatalmú isten, kiben bizodalmunk erő
sen állhat, és szívesen mondhatjuk ama1 12i.d. Zsoltár 
után készült szép énekünkben: „felemelem szemeimet az 
„Egekre, ’s Istenemet bátran a1 magas mennyégből, alá 
„hívom segítségül.66

Ha továbbá kérdjük, mikor lettek ezek a" hegyek, 
’s meddig tarthatnak majd még el: akkor ismét más uj 
tanulságra nyílik előttünk széles mező. A’ természetnek 
búvárai, kik töménytelen munkával, szenvedéssel megjár
ták e1 földnek szélét, hoszszát, megmérték tengereinek 
mélységét és hegyeinek magasságát: úgy tapasztalták, hogy 
a’ hegyek vagy még a’ viz-özönnek hagyománysai, mel
lyel az egész föld kereksége valamikor borítva volt; vagy 
szintén a’’ teremtésnek időkorábol való roppant csinál-
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mányi az Ur Istennek. —  Találtak nagy magasságnyira 
sok vízi csigákat, iszapot, halaknak és más ollyan állatok
nak tetemeiket, melly ek nem hegyeken laknak. Hogyan 
kerülhettek azok oda? Nem másként, hanem valamikor 
az irtóztató vizözönek sodorták őket oda egy halomra. 
Melly szörnyű idő! Öt, hat ezer esztendőkkel viszsza gon
dolni: melly nagy gondolat! Látod azaz Ararát hegye, 
mellyen Nőé bárkája megakadt, még máigisáíl; és pedig 
tudjuk, hogy mcllyik volt az. A z a’ Sinai hegy, mellyen 
Mózses beszéllctt az Istennel színről színre; a1 Táborhegy, 
mellyet Urunk Jézus szent lábai tapodtanak ; az olaj fa. hegy, 
mellyen kínszenvedésekor véres verejtéket izzadt, — mind 
mind állanak még máig is Palesitinában a’ szent földen; 
és állni fognak a1 világnak végezetéig; mellyért az írásban 
a’ hegyek örökkévalóknak is neveztetnek egy helyen Zsolt. 
125, 1. ’S illyen régiségből valók a’ ti megyeitek. K. A. 
Ezeket nézték már hajdan az Utasok és idegenek; eze
ken járdaltak a' ti Atyáitok, ük elhunytak de a1 hegy 
áll, el fogtok majd hunyni ti is, de a1 ti hegyetek megáll 
mozdulatlan- Melly megalázó gondolat a’ kevélyekre sót 
minden halandókra nézve, hogy ez a’ föld, mellyen jár 
kel tovább fönn áll mint az ember. Tanuld meg tehát a’ 
hegyekről is óh keresztyén ! a’ te múlandóságodat és sem
miségedet, és járj Isten előtt alázatosan. „Emberim vagy; 
„nézd ’s békét hagyj minden ionhéjjázásiiAk; mert akár- 
„melly rangú légy, helyet csinálsz másnak, megkell szűn
jü n k  ? elkeli tűnnünk; elmarad, majd ha megyünk , ker
etünk, házunk, jószágunk és szép szőlőhegyünk/1

Vegyük még fontolóra a’ hegyeknek minémiiségeiketés 
tulajdonságaikat. Az ő fundamentomuk kőszikla, melly- 
re a’ puhább kövek és fold-nemek csak úgy vágynak reá 
hordva, mint valami földalatti kő épületremi a’ földei reá 
hordjuk. Sőt ezt az egész föld kerekségét nagyon helye
sen hasonlíthatni az emberi testhez. A’ mik ebben a’ cson
tok; azok e1 föld-csillagban a’ kövek: a’ mi a’ testben a’ 
vér és nedvességek ; azok a* föld szivén és gyomrában a' 
sok vizek és tengerek: a’ mik pedig a’ csontokon a’ húsok, 
azok a’ kősziklákra rakott vastag földterületek. Kivált a’ 
gránit-kősziklákból álló roppant magasságú és hoszszura 
elnyúló begyek , mintegy a* földnek hátgerintzei; — de 
illyenck e’ mi országunkban nem találkoznak , és a’ mi egyes 
bégj eink a1 föld tömérdek testén csak meg annyi kis pu-

✓
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pok és kinövések. — ’S melly igen áldandó az isteni jó 
ság mierántunk még a’ hegyek minémüségébcn is! Mert 
nem de nem ezek is az embernek hasznára és gyönyörűsé
gére szolgálnak é? Igaz ugyan, hogy az igen magas he
gyek’ csucsaik embereknek lakhatatlanok ; Örök jegek fö
dik őket, a’ levegő rajtok annyira vékony és ritka , hogy 
sem növevény sem élő állat azokon meg nem élhet; és 
nem kitsiny vakmerőségre vetették fejőket, a’ kik még is 
az illy szörnyű magasságokra felhágni próbát tettek. Né- 
meilyek viszont néha-néha tüzeket okádnak ki gyomraik
ból ; és illyenképpen az embernek nemhogy hasznára vol
nának, hanem reá nézve elveszelődnek, sőt ártalmasok 
és rettentők. De mik ezen károk ahoz a’ sok haszonhoz 
képest, mellyet az emberek a’ hegyekből vesznek! Ezek 
termik a’ vasat, ezüstöt, aranyot, és má3 értzeket, mel- 
lyek nélkül alk'almassan el nem élhetnénk. Ezek adnak 
épületeinkhez követ s meszet, teremnek hasznos élőfákat, 
és a’ mi legtöbb, ezeknek köszönjük ama nemes gyümöl
csét a’ szőlőt, és annak drága nedvéta’ bort, melly a’ bús 
szíveket felvidámitja, és mellyet a’ kintszenvedett ’s ha
lálra menő Ur Jézus az ő szent vérének zálogául is válasz
tott. Melly megbecsülhetetlen jók Istenünktől!

i

l
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„M iért virít a’ tavasz szépen *s készül a’ fák gyümölcse ? 
„H ogy szivünket mindenképpen, vidámsággal betöltse.
„Kinek szolgálnak mindenek, szél, felhő, csillagzatok 
„H e g y , völgy forrás, állatok, valljon mi végre lettenek?
5 ,A z  Ur d it s é r e té r e ,  ’ s  a z  em b er  ö röm ére .^

II.
•  ̂ / •

’S  igy már halljuk meg, a* mi erkölcsi magunkvise- 
letére nézve, mire intenek a’ hegyek. Előszer is a' hegy
től tanuljunk lenni hasznos tagjai az emberi társaságnak. 
A’ hegy megfelel az ő rendeltetésének; és valamint a’ ter
mészet’ országában, mezők, rétek, folyók, erdők, ha
szonra vágynak, úgy ő sem áll az ő helyén hasztalanul. 
Te is)jó Keresztyén, teremj sok szép jó cselekedeteket, 
mint a’ hitnek meg annyi virágait és gyümölcseit; drága 
napjaidat ne töltsd hivalkodva; felelj meg annak a’ hely
nek, mellyre állítva vagy e’ világon; úgy leszsz a’ te szi
ved az Istennek kies szőllőcskéje; igy lészsz egy nemes 
szőlőtő a’ lelki Sionnak hegyén. —

V
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Emlékeztessünk továbbá a’ mi Szőlőhegyeink által
arra az igazságra, hogy az Istennek velünk munkálkodása 
nélkül minden mi munkánk és fáradságunk hiába való és 
sikereden. Szent Jánosnál olvassuk az ő Ev. 15. részé
ben, hogy Idvezitő Urunk egykor a’ tanítványoknak azt 
akarván valami eleven és kézzel fogható képben előadni, 
miilyen mértékben fog jövendőbéli tanításaiknak és töre- 
kedéseiknek foganatja és jó gyümölcse az ő velők való 
egyesülésétől függeni; —• éppen a’ Szőlők között jár
ván, — azt ekképpen adja elő: ,,én vagyok a' Szőlőtő, 
,,ti csak a’ szőlő veszszők.“  És ezzel fejezi bé a’ beszé
det: „mert nálam nélkül, ti nem tehettek semmit^ Ha
sonló világositás fordul Pál Apostolnál is Rom. 11., hol 
az adatik elő, hogy a' jó ember állapotja ollyan, mint 
a’ vad olajfa ágé, mikor ez szelíd olajfába oltatik be ; az 
az, nem saját erejéből virágzik9 hanem a’ gyökéréből, 
melly pedig nem sajátja. Nevezetes, hogy az Apostol a1 
roszsz embert vad olajfának nevezi; nem puszta ágnak, 
mint a’ jó embert, hanem élőfának, mellynek saját gyö
kere vagyon, maga tartja fon magát, tulajdon erejéből él 
és tulajdon gyümölcseket terem. '$ igy is tesz minden 
roszsz ember valójában. Bőven termi minden más segít
ség nélkül a’ vétkes és megvesztegetett szívnek vad sa
vanyú gyümölcseit; ellenben a’ jó ember csak ág. A’ vir
tusban, jóságban való erkölcsi gyarapulásra nézve, ágnál 
többek mi nem vagyunk ; és minden mi gyümölcsözé- 
sünk, és fönt állásunk olly igen az Isten befolyásától és 
közlésétől függ, hogy az Idvezitő kimondása szerint őnél- 
küle nem tehetünk semmit. Az alma nem a' iából nevel
kedik (mert ekkor a’ száraz fa is hozna gyümölcseket) 
hanem az éltető nedvességekből. Az ember, természet 
szerint száraz fa, mint Urunk Jézus is annak nevezi Luk. 
23, 3L  éltető és tápláló ereje pedig Istenben vágyom 
„Ha én bennem maradtok, sok gyümölcsét teremtek/* 
Emlékezzél meg erről az igazságról, valamikor szőlő he
gyedbe mégysz, és kezd dolgodat az Istennel.

Még is tanulj a’ hegyektől megelégedni sorsoddal. 
Ezek rendszerint csak a’ közép részeiken termékenyek. 
Mennél magasabbak, annál hidegebbek; mennél közelebb 
felnyúlnak a’ naphoz, annál terméketlenebbek. Képei 
ők a" világ nagyjainak, kika'többiek fölött magasra emel
kedve állnak, de sokszor éppen az ő szivök hideg és tér-
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méketlen a’ virtusban. Szeresd te a’ közép sorsot, és ta
nuld becsülni a’ magad csekély állapotját. Ez a’ sors az, 
mellyben legjobban lehet keresni a’ léleknek, mellyben 
könnyebben diszlik minden keresztyéni virtus.

Valamikor pedig a’ ti begyeitekben magánosán jártok 
keltek, mindenkor az Istent tartsátok szemeitek előtt: 
és a’ hegyet semmi titkos bűnnel meg ne fertőztessétek. 
Szentek legyenek előttetek kiváltképpen a’ megyék és 
határok, hogy azokat senki meg ne mozdítsa; szentek a’ 
ti felebarátotoknak minden aprólék és fontosabb javai a’ 
begyekben. Ám tehát vizsgálgasd a’ más szőllőjét, ám 
gyönyörködjenek szemeid az övében, ha böcsösebbnek 
látod a’ magadénál: de meg lássad, hogy csak egy ge
rezdje után is' kezeidet soha ki ne nyújtsad. Ám mulass 
a’ te pinezédben jó barátaiddal, de ártatlanul és a’ tisz
tességnek reguláit ált’ ne hágjad. Ám igyál annak a’ sző
lőtőnek nedvéből, inellyet artzád verejtékével munkáltál, 
de ne annyira, hogy józan eszedtől megfosztassál; mert 
akkor nem vagy méltó arra a’ becses birtokra, és alább- 
valóvá teszed magadat a’ baromnál. Annakokáért féljed 
az Istent, a’ ki lát a’ magánoságban is, és a’ bűnt, bün- 
tetetlenül nem hagyja.

Végezetre legyen ti reátok nézve minden hegy példa
képe a’ Krisztus Anyaszentegyházának, a’ lelki Sión hegy
nek., a’ templomnak. .Mikor e’ Szent hegyre hivattat- 
tok, akkor jöjjetek fel ide; és az erre rendelt időt kint 
tölteni a’ hegyekben, és az oda fönt valókat (csufolkod- 
ván) pinezékben keresni, kárhozatos véteknek tartsátok. 
Ha pedig majd eljön az az id ő , hogy lelketek e’ testtől 
megválasztatik, és itt kell hagynotok minden kedves bir- 
toktokat; emeltessetek akkor e’ földi életnek völgyeiből, 
a’ dicső Mennyországnak örökkén tartó szent hegyeire. 
Ámen.
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BÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJÁN.

A' mi régi Eleinknek böcsben — tartásáról.

Ján. 8, 39.

Az Istennek sok szép mive köztt csak egy állandó:
Az olly ember, kinek szive bölcs, nemes, igaz ’s jó.
Azt az utánna élő kor is híven tiszteli, 

szép emlékezetét gyakor hálával szenteli.
És ő az örök-életre a’ jó magvat hinti,
Mígnem az Ur végezetre önmagához inti.
Uram! gyújts szent buzgóságot bennünk ha lankadunk 
így találunk boldogságot ’s neked hálát adunk, Ámen.

„Egyik Nemzetség elmégyen a’ másik előjő: de ez a’ 
„föld  megmarad mindörÖkkénc<, azaz bizonytalan hoszszu 
nagy időkig* K ’ A. Bölcs Salamon szavai ezek, mellye- 
ket olvasunk Préd. 1 , 1 .  Mioita tudniillik a’ Teremtő ezt 
a’ földet embereknek meglahhalóvá elkészítette’, azolta 
ezen millió meg millió emberek éltek, és róla viszont el 
is múltak, kiknek ma már nincsen semmi nyomuk. Az 
a’ hamu és por, mellyé testeik lettek, immár régen szét 
szóratott; nevök és emlékezetük pedig az időnek minde
neket elragadó folyamába velük együtt belémerült. Csak 
keveseknek, —  fölöttébb keveseknek , jutott részül az a’ 
ritka szerencse, hogy neveiket az utó világnál Ion tarthat
ták, és hiröket szintén a’ mái időkig álialplántálhatták : 
emberek, kik vagy valamelly nagy következéséi jeles dol
got vittek végbe, vagy rendkívüli tudományjok, vitézsé
gük, találmányos eszük által az egész világnak figyelmét 
magokra vonták, vagy valamelly história-íróra találtak, 
ki neveiket méltatta könyvében feljegyezni, és azt által - 
hagyta a’ késő maradéknak.

így lészen a’ dolog valahára mivelünk is. A’ nélkül, 
hogy a' világ észre venné , elfogunk tűnni föld színéről , 
és csak kevésnek közülünk fog adatni, hogy magának ma
radandó emléket állítson holta utánna. Legföllebb is ha 
gyermekeink és azok kik szerettek, még majd egy ideig 
emlegetnek és rólunk beszédének, a’ mit unokáink hall-
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van előadandó alkalmatossággal ók is néha megmegemlif- 
tenek: de a’ második izbeli unokáinkkal emlékezetünk 
már mind inkább eltöröltetik; nevünk az ő nyelvükön csak 
ritkán hallatik többé, mígnem vé^rc egészen elvé z, — mint 
elrothadt tetettünk, és porrá lett koporsónk fölött sirhal- 
munk is öszveroskad. Hiába keresi akkor a’ maradék a’ 
helyet hol féküszünk ; mert már más valaki temettetett a’ 
helyünkbe. Ez előtt száz esztendőkkel minéküttK CTittost 
élőknek még nem volté1 földen semmi nyomunk':''^# Vi
szont száz esztendő múlva közülünk egysem lészeVf-Pöbbé 
az élők között, — alkalmasint még a’ mi legkissebb gyer
mekünk sem. Most mi beszéljünk eleinkről ̂  és valaha a1 
maradék rólunk fog beszélni mint eleiről most mi állunk 
ős-Atyáink helyén $ rövid nap múlva gyermekeink lépnek 
a' mi helyünkbe, ma is úgy van tehát a’ világ járása min
denképpen , mint B. Salamon még ezelőtt 2800 esztendők
kel megmondotta: „Egyik nemzetség elmégyen a’ másik 
,,előjő: de a1 föld megmarad folyton folyvást*46

Holtunk után ugyan minderjtjnek látszhatnék reánk 
nézve, a’ világ akár elfelejtsen akár emlegessen; mivel 
úgy vélekedhetünk, hogy nekünk akkor már egyik félöl 
sem lészen tudomásunk es érzésünk. De ki meri azt bi- 
zonyossan állittani, hogy nem lészen? Sőt hihetőbb az, 
hogy halálunk után a’ lelkek titkos országában is folytat- 
tatik öszveköttetésünk az itt élőkkel, és fogjuk tudni a’ 
világnak Ítéletét mi felőlünk , akái dicsérő akár kárhoztató 
leend is az, mellyre nézve minden jóra való emberben 
megvan az az óhajtozás, hogy őt holta után megemleges
sék. Sőt némelly fontos vállalkozásokra, mellyekból itt 
e1 földeli magunknak kevés hasznot Ígérhetünk, éppen 
csak az a’ reménység ösztönöz bennünket? hogy arról 
holtunk után majd megemleget a maradék.

’S a" mit magunknak mi óhajtunk megnyerni a' ma
radéktól , adjuk .meg azt mi is eleinknek , és halljunk e’ 
szent órában elmélkedést, a'mi régi eleinknek méltó böcs- 
ben tartásáról, — mint e1 tárgyra a" majdan felolvasandó 
szent evangeliotni leczke alkalmat fog szolgáltatni.

Text Ján. 8 , 46.. .^Zsidók vitálkodása a1 Jézussal.)
A ’ Zsidók f ö l ö t t e  s o k a t  t a r t o t t a k  az ő e l e i k r e . e s  ki- / / /  ̂ » 

V a l i k é p p e n  a z  ő  n e m z e t ü k  t ö r z s ö k  a p j á r a ,  A b r a h á m r a .
Azért a’ meghallott Evangélium szerint igen roszsz néven
vették Urunk Jézusnak, hogy magát még annál is föllcbb-

/ / ,  Darab, 4

*



valónak állította; ás több akart lenni, mint az ő Ős-Apjo k 
Ábrahám. . És tőlök az dicséretes dolog is volt, hogy ezt 
az Ő tiszteletes elődjöket olly nagy böcsben tartották; mert 
abban az idő korban ő valósággal egy igen ritka embernek 
találtatott; minden egyebek fölött hires lévén az ő kegyes- 
ségéről, igaz böcsületes életéről, és az egy igaz Isten felöl 
való tiszta liittudományáról; —  a’ minthogy Abrahámnak 
neve napkeleten mind e1 mái napig is megkülömbözteteit 
tiszteletben tartatik minden népek között. Ugyde Ábra- 
liám emlékezetét a’ Zsidók éppen erről az oldalról nem 
böcsülték: hanem csak azzal kevélykedtek, hogy e’ nagy 
embernek maradéki. Ők olly hiszemben voltak, hogy 
őket már Ábrahámért tartozik böcsülni minden ember, és 
őérette még az Isten is köteles nekik a' többi népek fö
lött mindennémü elsőségeket engedni, nekik minden mó
don kedvezni, és őket a’ világon a’ legelső néppé tenni; 
a1 nélkül hogy azt tekintették volna, Tia váljon Ábrahá
méihoz hasonló virtusokkal magokat azon jótétekre méltók
ká tették e’ vagy nem. És éppen ez eránt íeddette őket 
gyakorta az Ur’ Jézus is , megmondván nekik magyarán 
és minden tartózkodás nélkül, miben kellene keresniök 
Ábrahámnak igazi böcsben tartását. Mellyek szerint ta
nuljunk mostan mi is a mi Eleinknek méltó böcsben tar- 
tásái'oL Méltóképpen tudniillik akkor fogjuk böcsülni 
eleinket: 1.) ha őrólok tisztelettel emlékezünk ugyan, de 
az ő virtusaikat nem teszszük fölötte nagyra; 2 )  ha az 
ő szép példáikat követjük, és 3.) a** mit reánk hagytak, 
,azt nemcsak haszonra fordittani, hanem többre vinni is 
igyekezünk.

I. Illő dolog megadni a1 régieknek a*5 tisztességet, de 
úgy, hogy a’ mi mostan élő nemzetségünk eránt igazság
talanok ne legyünk* Hogy e* mái időben jó rendbe szedett 
társaságos életet élhetünk ; hogy a’ vadságból kivagyunk 
vetköztetve, és a1 pallérozott népek sorában állunk, hogy 
vágynak törvényeink, szelidebb vallásunk és életmódunk, 
alkalmasabb lakásunk és ruházatunk; egy szóval, hogy 
a’ bárdolatlan vad népeknél sokkal boldogabbak vagyunk: 
ezt igen is, hogy eleinknek köszönhetjük Isten után , ez
ért őket illeti a’ dicséret, — mivel ők vették ennyire a’ 
maradékot lassan lassan. De őrizkedjünk, hogy Őseink 
érdemeit szerfölött ne nagyítsuk ; ésazt ne véljük, hogy ők 
voltak volna a’ legderekabb legvitézebb és bölcsebb emberek
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a’ világon; vagy hogy az ő időkorok volt Volna az igazi 
Magyar virtusoknak aranykora, á1 mi korunk pedig sem
mit sem érne, ’s a’ mostani emberek mind inkább csak 
alább szállanának. Ezek balvélekedéstek, mellyeket meg- 
czáfol maga a' história is. Ha tehát a' mi éleink izmos 
erős testalkatú emberek voltak, és az ő mái maradékaik 
a* könnyebb életmód által elpuhultak és kényesültek: az 
ugyan tagadhatatlan igazság. De a’ mely nagy gondot 
és figyelmet Nevelésre a*5 legújabb' időkben kezdünk fór* 
dittani: reménylhetjiik, hogy ütánnunk ismét erős mara- 
dék fog felserdülni. Ha a" mái világban elenyészett és 
régenten divatozni vélt hűséget és igazsatgbsaágöt riidgasz- 
taljuk: csak olvassuk meg a régi históriákat* majd meg
értjük, hogy eleink között is találkoztak csalárdok, hit* 
szegők, hűségtelenek és árulkodó Jtidások. Ha a’ régiek* 
nek egyszerűségét a" ruházkodásban, ház - tartásban és bú
torokban emlegetjük: gondoljuk meg; hogy a* Módizás 
megvolt minden időkorban; és a’ legújabb időkben* min
den jobb nevelők azon munkálkodnak, hogy a’ fajtalan 
és p&jkos viselet félre vettessék, és helyébe a'szemérmes, 
tiszta egyszerű öltözködés hozattassék szokásba mind a' 
Férfi mind az aszszonyi Nemnél. Ha Végéé azt veszSzíik, 
hogy a’ mi eleink mennyi sok jóltévo intézetekét telték, 
mennyi roppant épületeket, templomokat, oskolákat állí
tottak fel nagy költséggel és fáradsággal; ínennyi kegyes 
Fundátziőkat és testámeiitomokat hagytak magok után  ̂
mellyeket mi máig is folyton folyvást használhatunk : ve
gyük tekintetbe azt is , hogy e" mi időnkben nem kevesebb 
jóltévo Intézetek hozatnak életre ínind a’ szenvedő embe
riségnek ápolására, mind a" kárvallottak felsegillésére és 

nevelésre nézve* —  mind a" mellyeket az utánnunk 
jövő ember nyom fog majd méltányaíi tudni megítélni. 
Azért mondám, hogy ha eleinket keresztyéni módon bö- 
csiilni akarjuk, ám emlékezzünk felölök tisztelettel, de a# 
ő érdemeikét szerfölött ne nagyítsuk. Azt tegyük inkább 
á* végett,

íí. Hogy a’ mi Ős-eleinknek virtusait követni töre
kedjünk. Mert szép dolog ugyan, ha valaki híres apák
tól veszi származását, ha azokat feltudja vinni egész szá
zadokig, ha famíliájának genealógiája bokrosán elágózvőí 
és szép renddel megírva Vart, ha őseinek képeivel ; czl- 
tneréivel rakva állanak pitvarai: de mindezekben ietéjf
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őrei magára nézve nincsen semmi érdem. Az Evangeliom- 
béli zsidókhoz hasonlít tehát mind az, a’ ki abban elhízza 
magát, hogy őneki jeles ember ős-apja vo lt: és azt véli, 
hogy annak jcicssége ő reá is általhárámiik; annak fénnyé- 
ből ő reá is esik sugár. Ez balgatag kevélység, melyre 
reá illenek az Ur Jézusnak szavai: „ha én önmagamat di- 
„csőittem , tehát az éh dicsősségem semmi.u Nem is ol
vassuk sehol, hogy Ürülik Jézus valaha azzal dicsekedett 
volna, hogy néki Királyok voltak az Ős-Apjai. Ugyan 
is rajtunk állotté1 az, és érdemül tulajdonittaí hátik e1 mi- 
nékünk, hogy ezektől vagy amazoktól az atyáktól szüict- 
tettiink? avagy a1 rendkívüli tálentomok, vitézség, nagy 
ész, tudomány, úgy szállanake1, mint a1 pénz és jószág 
firol íira nemzetségről nemzetségre örökségül; és nem egé
szen függetlenek e1 inkább a1 rangtól és születéstől? Lám 
mennyiszer van azaz eset, hogy a1 fiák jelesebb emberek 
lettek az ő Atyáiknál; sőt ritka eset, hogy nagyhírű fér
fiaknak gyermekeikből is hozzájok hasonló híres emberek 
váljanak. Mit használna nekünk, ha famíliánkat Árpád
tól vagy Attilától tudnánk is levezetni, ha az ő bátorszi- 
vüségök és haza * szeretőtök bennünk nem lakoznék? Mi
vel lennénk többek, ha magunkat valamelly távol rokon
ságnak tarthatnánk szerit Istvánhoz, ha az az ő lelke és 
vallás szeretete szivünkben nem buzogna? Nem arra szol
gálna e’ az inkább, hogy a1 nagy külömbséget közöttünk 
és őközöttök annál szembetűnőbbé tegye; és bennünket 
a1 mi piízinységiinkben mutasson. Ellenben ha dolgaink
hoz értő, sörény és munkás emberek vagyunk: akkor 
semmi szükségünk nincsen magunkra eleink dicsőségéről 
fényt ruházni. De az efféle kevélységnek meggyógyittá- 
sára minden okoskodásnál hathatósabb szer lenne az : ha 
lehetséges volna az olly embereknek azokat az ő legelső 
ős-apjaikat megmutatni. Miként elcsodálkoznának midőn 
azokban egy vándorló pogány famíliát szemlélnének még 
az ő félvad természeti állapotában— (milyenek p. o. mái 
napon az Indiánusok Amerikában, — vad állatok nyers 
bőreivel ruházkodva, egy nyomorúságos sátor alatt lakva, 
vadászás és halászásból tengődve, és durva nyelven beszél
ve; mely az ő mái maradékát alig is esmérné meg a’ 
magáénak. Abban sem áll tehát a? mi eleinknek méltó bü- 
rsüíése, hogy velők dicsekedjünk; hanem abban, hogy az 
ő virtusaikat kövessük, és mi magunk is a** jóban hozzá-
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jók hasonlittani törekedjünk. Szent János írja 8 * 39, 
fiogy midőn egyszer Urunk Jézus á1 sátoros Innepeken 
Jeruzsálemben tartózkodnék, és a1 zsidókat keményen 
leczkézné: feleiének néki és mondának: „Ábrahám a* mi 

Atyánk \u Monda nékiek Jézus: „ha Ábrahámnak fiai
„volnátok, Abrahámnak cselekedeteit is követnétek!u sok 
szép tettei vágynak pedig megírva Ábrahámnak. Az az ő 
eltőkéllett szándéka, hogy Izsákot az ő szerelmes fiát, 
az ő egyetlenegy szülöttjét, Istennek feláldozza, —  oly 
szándék, melly az ő atyai szívének bizonnyal nem kis 
küszködésbe került, — ha követést nem is , de méltán 
böcsülést érdemel, mivel ez a’ kegyes férfiúnak szíve rej
tőkében velünk azt láttatja , bogy ő kész volt az Isten 
kedvéért feláldozni azt, a\mi neki e*5 világon legdrágább 
volt. Azonkívül ő igen nemeslelkű engedékenységet mu
tatott egy pörben , melly fámiliai dolgokban őközölte és 
az ő atyjafia Lót kozott támadt. Lótot fogságból kisza
badította. Egykor a" had után sok préda lévén felosz
tandó, Abrahám azt minden rút haszon keresés nélkül osz
totta közre. Izsmáelért imádkozott; az igaz egy Istent és 
a" tiszta vallást hirdette, háza népét oktatta, és az Idvc- 
zittőnek napját látni óhajtozott. ím e! mennyi sok szép 
virtusok voltak Ábrahámban, mell) et az ő maradóid kö
vethettek volna. Te is keresztyén Atyámfia9 kövesd ade 
eleidnek virtusait, — ha másban nem, az egyszerű élet
módban, a’ dolog - örvendésben , vallási buzgóságban , 
úgymint a‘ mellyekben ők minket meghidegült és clpuhult 
maradékot minden esetre föllül múltak; és akkor tulaj- 
donittasz azon nékiek méltó becsületet. — Sót még ez 
sem elég. Megkívántatik'.

Ili szór az is , hogy az őáltalok elkezdett jót föl) (ás
suk és nagyobb tökélleíességre vigyük. A1 ki az ő elei
től reámaradott jószágokat elföcsélli, az ő állatok tett épít 
menyeket veszni hagyja, az ő plántáiásaikat feldúlja, és 
élpusztítja: az ollyan ember vétkezik még az ő eleinek 
idvezült leikeik ellen is. 'S nem kissebb vétekbe estiek 
azok, kik az időkkel együtt odább haliadni és az ő eleik
nél tökéletesebbekké lenni nem akarnak. Mikor ország, 
Helység vagy Gyülekezet dolgában , mesterségben vagy 
gazdaságban valami helyes nj rendelésről vagy hasznos 
találmányról van szó: hányán nem kelnek ki ellene, ki
áltozván: „ez njjittás, ez nem ér semmit; maradjunk meg

\
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„a ’ régi racllett a1 mi éjeink is értelmes emberek voltak * 
„az ő idejükben ez még sem volt ; ha jónak találták, bi
z o n y  szokásban vették volna.“  Ha c?zel annyit akarunk 
tnpn^ani, hogy mindenben csak úgy kell tennünk , mint 
tettek a’ mi apáink, és egy lépéssel sem szabad odább 
mennünk, mint ők mentek : akkor e?s együgyü beszéd. 
Hiszen ezzel őseinket nem hogy becsülnénk, lianpm in
kább őket meggyalázzuk ők annyit tettek , a' mennyit az 
p környülményeik között tehettek; de ingyen sem olly 
szándékból, hogy mi azzal csak beérjük, és annál többét 
ite tegyünk. Ha az ő idejökbeli uj találmányokhoz ők is 
úgy beszéltek volna: akkor mi örülhetnénk e’ azon sok 
jónak, melly őtőlök reánk maradt, és kezdetekor mind 
újság volt? Akkor nem volnának mesterségek, tudomá
nyok , nem volna száptó szerszámunk, nem könyvnyom
tatás, npm ezerféle hasznos szerszám, melly által most 
már p? az élet olly sok könnyebbségeket nyert. Mi 
több: ahkof az áldott keresztyén vallás sem jöhetett vol
na divatba, melyről örvendezve irja Pál Apostol ?. Kor. 
5 , 17. ,,imé! a' régiek elmúltának, és mindenek újjá let- 
, , t e n e k 1“  Avagy azt gondoljuk e’ , hogy a’ mi eleink, lm 
most hozzánk viszsza jöhetnének bennünket megdicsérné
nek, ha mindent a' szerint csak meghagytunk, a' mint 
őtőíük által vettünk, sőt megdorgálnának bennünket, ke
mény szemre-hányásokat tennének, ésigy szólnának hoz
zánk: „Micsoda tnaradékok vagytok ti, olly méltatlanok 
,,mi reánk! mi (ettünk a’ mennyit tehettünk, tinéktek azt 
„csak folytatni kellene; csak tovább épitteni a' fundamen- 
„tomra, mcllyet mi alapítottunk. Óh! hogyan örültünk 
„m i ha valami hasznos találmányhoz juthattunk, ti pedig 
„az ollyast megvetitek ? Mit nem adtunk volna értté, 
„ha mi nálunk illy szép rendtartás uralkodott volna, ha 
„illy  oskoláink, templomaink lettek volna; vagy, ha 
„minket valaki az áldott béoltás által a' gyermekeket el- 
, ,ragadó és megcsufittó pestises himlőtől magunkat oltal
m azni megtanított volna. És ti mindezeket csak hidegen 
„veszitek, és nem használjátok kellettképp'’ !“

Mi annakokáért. K .A . mutassuk ki a’ mi eleinknek
i , * '

böcsülését azzal is , hogy hasznunkra fordítsuk, a’ mitők 
pékünk jónkra olly nagy gonddal ‘s fáradsággal megsze
reztek. Légyen köztiünk felejthetetlen a’ mi magyar 
Nemzetünk legelső Kirtdyja Szent István, ki a pogány-
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ságot kiirtotta, és a’ Keresztyén vallást ez országba meg
alapította. Legyenek felejthetetlenek nálunk azoknak 
nevei, kik e’ mi Szent Gyülekezetünket is mcgfundálták, 
és nevezetes adakozásokkal és kegyes testálásaikkal gyá
molították. Emlegessük őket gyakran a' mi gyerme
keink előtt, szeretettel, háladatossággal, és beszéljük el 
a’ maradéknak, hogy miket tettek a’ mi jó eleink. Ab- 
rahám megholt, a' Próféták megholtak; megholtak e/.ek 
a' mi nemeslelkü Atyáink is: de az ő emlékezetük él 
közöttünk máig is az ő szép tetteikben. Óh! ne legyünk 
méltatlanok ő reájok! Ne hagyjunk hanyatlani semmit 
abból, a’ mit ők elkezdettek; hanem inkább vigyük mind 
azt nagyobb tökélletességre. Int az id ő , haladnunk kell. 
Ez leszen a’ mi Eleinknek legméltóbb böcsülése, ez a’ 
maradéknak legbizonyosabb szeretésc; ez kellemetes dolog 
Isten előtt. Mind az pedig, ki akár tanácscsal akár csele
kedettel, akár nevezetes hagyománnyal akár csak egy kis 
fíllérnyi szíves ajándékkal a' köz -jóra és Isten dicsősségére 
áldozatot vitt, és magát a' maradék előtt érdemesítette: 
maradjon nálunk áldásban és tiszteletben. Mert az ének 
szerint.

Méltó is, hogy emlegess&k 
Az Hlyen jóltévó'ket 5 
És holtok után kövessük 
A’ jóságokban őket;
A’ fösvény méltán szégyent vall,
’S elfelejtetik ha meghal,
De a’ közjó barátja,
Soha végét nem látja, Ámen.

9• •
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JÉZUS’ FOGANTATÁSÁNAK INNEPÉN.
A ' keresztyén Hitnek titkairól.

1 Tim. 3. 1 6 , 9.
* •

Ur Isten, előtted a’ hittel teljesek
Minden nemben , korban ’s időben kedvesek.
Hiszünk, Uram , de óli erőtlen ez a’ h it,
Haboz e z , ’s szereti kételkedéseit.

— i

Egyedül te adhatsz bizonyos értelmet:
Ne fogd meg hát tőlünk a’ kért segedelmet.
Hitünk mint mustármagv bár olly kicsiny legyen,
Add, hogy napról napra gyarapulást vegyen.
Adjon kísérteiben állhatatosságot,
’S találtasson velünk már itt mennyországot, Ámen.

• , . 0

IC. A. Fái Apostol az ifjú Timotheusnak a’ többek 
Jköztt inrf ez igéket irta levélben: ,,Nagy titka ez az isteni 
„tiszteletnek, hogy a’ Krisztus megjelent testben ; és taní
tók a t is oüyanokat szükség választani , kiknél legyen a’ 
,,hűnek titka , tiszta lelkiesmérette! ;u mint találjuk 1 Tini.
3. 1 6 , 9. .

7 • • #

A" keresztyén vallás legelső tanítói a’ szent Aposto
lok , az ő egész tanításaikat leginkább két fő-részekre 
osztották fel, a’ hitre és kegyességre. Amaz alatt értet
tek mindent, a’ mi az Istennek és az ő munkáinak esmé- 
retéhez tartozik. Emehez viszont számláltak mindent, 
valami az ember életének jobbulását illeti. Mindkettőt 
egymástól elválhatlannak rajzolták. Különösen magokban 
a" tanítókban megkívánta Pál Apostol, hogy találtassák 
fel bennök a1 látnék titka: az az: hogy a1 Jézus tudo- 
mányját és az isteni igazságokat jól megértsék; és a’ né
pet először is az Isten felől való tudományban oktassák. 
De azonnal hozzá teszi, hogy legyen nálok a’ bitnek titka 
jó lélekesméretben, az az: legyen párosítva kegyesség
gel. Már ugyan az ő tanításaiknak erkölcsi részében rej
tezett valami ollyas bizonyosan, a" mit tisztelni és vallani 
kellett még a’ pogány bölcseknek is; a’ minthogy a’ Jé
zus parancsolatjai mindnyájan szépek és felségesek. De 
rf másik czikkely, a hitnek titka eleitől fogva botránko- 
zás - bővül szolgált a1 világi bölcseknek* ’S a1 Jézusi tudó-
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mánynak talán nagy hamar meghódolt volna az egész
földnek kereksége, ha annak a’ megváltás nem lett volna 
téve fundamentomául.• » Y  ' *   ̂ ✓  T

Az emberek annyi idők olta sem lettek másformák. 
A’ hitnek titkai máig is sokaknak botránkozás; azoknak 
t. i. kik a’ mennyei igazságok’ megítélésében a’ magok 
véges eszöket akarják venni sinor-mértékül, és annak 
mérő-serpenyőjébe tesznek még oliy igazságokat is, mel- 
lyeket az egész világ imád és tisztel mint bévettekct és 
örökkén megállókat. A’ mint a’ kiváncsi elméjű embe
rekben nem is csudálhatni: holott az angyalokról is azt 
írja Péter Apostol, hogy még azok is kívánkoztak benéz
ni az Istennek titkaiba. A’ felidézett Apostoli mondás
ban immár többféle is vagyon, a*1 mivel a’ hitnek titkait 
védelmezhetni. ’ S minthogy e’ mái nap az IJr Jézus felöl 
való históriai hitünk legelső fundamentomanak emlékeze
tére van szentelve czélerányos dolgot cselekcsziink, ha 
ugyan ezen apostoli igéket még tovább is fontolóra vesz- 
szük, hitünk titkaiban elménket erősítjük* Majd én ma 
is előttetek megyek gondolatokkal: ti pedig kövessetek 
illendő figyelemmel.

Text. Luk. 1, 2G... (Angyali követség Máriához, 
Jézus fogantatása felöl.)

A’ mái Innep K. A. viszszavezet bennünket egész 
a" kezdetükig ama1 nagy intézeteknek, mellyeket isten az 
emberi nem javára tett a*5 Krisztus által; és ezt a’ men
nyet, földet, időt, öröklétet magában foglaló nagy munkát 
mintegy eredetének szempillantásában mutatja nekünk. 
Az Evangélistának elheszéllése egy olly időbe tesz minket 
által, mikor még a’ földön senki sem tudott a’ íeíöl sem
mit, hogy az Isten ezt a’ magában egyetlen egy dolgot 
elkezdeni szándékozik. Kétség kivül az első volt itt, az 
édes Anyának választása, ki az Ur Jézust életre hozza* 
’S ezen legelső lépést, ezt a1 választást a’ mái Evangeliom 
beszedi el* ’S így tehát azon sok változások végetlen Ián- 
czának első szemét födi fel, mellyeket a’ Krisztusnak 
világra jötte okozott. Ama* számtalan történetek, mel- 
lyek Kereszfyénseg históriáját teszik; annak meszsze 
kiterjedő következései; az a1 sok áldás, melly általa an
nyi millióknak jutott; de egyszersmind a’ sok szörnyű 
vallásbéli háborgások, üldözések és vérontások: mind 
mind az itt elbeszéllctt pontnál kczdckedtck.
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Úgy de a1 szent vallásnak mindgyárt a' legelső kez
deténél is megfoghatatlan titokra akadunk, mellybe bé 
van burkózva a1 Krisztusnak fogantatása. ’S az ő utóbbi 
életében és tanittásaiban hasonló titkok fordulnak elő. Az 
Ur Jézusnak csudái, a1 jelenések, látások, az ő elégtétele 
a1 mi bűneinkért, a1 Sakramentomok, a'szent Három
ság , az ítélet, feltámadás, a’ más világ: megannyi mély
séges titkok az emberi értelemnek. Annakokáért az Ur 
Krisztusnak titokkal teljes fogantatása szolgáljon nékünk 
alkalomul elmélkedni a’ Keresztyén Hitnek titkairól. Melly 
tárgy körül megfogjuk érteni, hogy a’ Keresztyén hitben 
valósággal vágynak titkok, sőt illyeneknek abban kell is 
lenni; azután pedig, hogy mind ezen titkok böcsösek, 
úgy mint a’ mellyeknek az a’ czéljok, hogy minket az 
Istennek méltó tisztelésére és a’ kegyességre vezessenek* 

Vágynak a’ mi szent írásunkban némelly ollyan mély 
értelmű igazságok, mellyeket a1 józan okosságból megma
gyarázni akarni, annyi, mint őket lealacsonyittani. Átal- 
jában úgy vehetjük e’ dolgot, hogy Vallásban van és 
ieszsz is titok mindenkoron, úgy az elmére mint a1 sze
mekre nézve. A1 szem kétféle dolgokat nem láthat: mel- 
lyek vagy nagy sötéttől, vagy nagy ragyogó fénytől vo
natnak be. Szintén úgy kétfélék azok is , melJyekhez a' 
józan okosság el nem juthat: t. i. a’ mellyek néki vagy 
nem taníttattak, vagy tehetségeit föllül haladják. A1 leg
nagyobb titok maga az Istenség. Őt soha senki nem látta, 
nem is láthatja. Ót láthatóvá akarni tenni, annyi, mint 
isteni felségéből kivetkőztetni; mint a1 fényes nap nem 
lenne nap, ha valami sötét fölleggé elváltoznék, mellynék 
részecskéit sorra szemlélhetnénk.

De a1 mi hitünknek titkait szép színben mutatja ne
künk mindgyárt az a1 bizonyság, melly szerint az Apos
tolok jól tudták, hogy az titok, a' mit ők prédikálnak* 
Megváltották, hogy tanittásaiknak egy része olly dolgok, 
bol áll, mellyeket az értelem regulái szerint megítélni nem 
lehet. Ok magok úgy tanítottak, hogy az ő követségük 
foglalatja mind azokra nézve csudálatosnak tetszhetik- 
kik elmésségöket akarják azon kielégitteni. „A 1 természeti 
„ember, úgymond Pál (t  Kor. 2, 14.) az az; a1 ki ter- 
„mészeti esze után akar ítélni, —  az Isten leikéből nem 
„érthet semmit." Sőt tudtokra volt az Apostoloknak az 
is, hogy majd mindgyárt az első időkben fognak talál-
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kozni némellyek, kik az Jézusi tudomány titkaiban kétel
kedni fognak. És még is megtartották azokat, és hirdet
ték is ; mivel ők magok azokban igazságot találtak. Mit 
csinál Korinthusban Pál, midőn prédikálni akar? Azt a’ 
keresztnek titkával kezdi ésigyszóll: „nem Ítélem, hogy 
„tudnék valamit közttetek, mint egyedül a' Jézust, a’ ki 
„megfeszittetett/1 (1 Kor. 2 , 2.) Jgy tett ő az Athénéi 
Bölcsek előtt is (Csel. 17, 31.) Hasonlóképpen Péter,mi
dőn első tanítását tartja az Izrael házáltoz, annak funda- 
mentomául e’ keresztet teszi. ’S igy tettek ők egyedül- 
egyig m:nnyájan; noha ez volt a’ legnehezebb; és ez volt, 
a’ miben az emberi ész leginkább megütközhetett- Csak 
a1 Jézusnak emberré levését vegyük, melly kévésé tud 
abba a’ véges értelem bele igazodni! Úgy járunk vele, 
mint a’ gyermekek, kiknek a’ legnehezebb tudományok
ból tesznek olly kérdéseket, mellyek még a’ Tudósokat 
is megizzasztanák. Az Istent és a’ testet, az öröklétet és 
a° születést, a’ véghetctlenséget és a’ jászolt melly igen 
nem tudja az értelem öszve egyeztetni! Az Apostolok ezt 
jól tudták (mondom) » és még is ezen titkokkal kezdték 
minden tanításaikat. Melly erős és világos bizonysága 
ez annak , hogy ők azok felöl tökélletesen megvoltak győ- 
zettetve. Mert cselekedtek volna e’ igy , ha az ó tanittá- 
saiknak isteni igazságjokrol meg nem voltak volna győ
ződve belsőképpen? Kezdték volna e’ predikátzióikat min- 
gyárt a’ nehéz dolgokkal, ha inkább az volt volna czél- 
jo k , hogy sok követőket nyerjenek, és tekintetöket meg 
állapítsák, —  mintsem hogy az igazságot hirdessék? Ha 
ezt akarták, nem kezdték volna e’ tanittásaikat a’ kön-

9 9  fnyebb tárgyakkal a-Jézusnak dicsősségévei: utoljára hagy
ván â  legnehezét, a’ Jézusnak titkos születését és kereszt
halálát.

Már ez eddig mondottak is hajlandókká tehetnek 
bennünket hitünk titkainak böcsben - tartására. De ők ezt 
annál inkább is érdemlik tőlünk, mivel a* Keresztyén val
lás titkai, minden egyébb szent titkokat föllül-múlnak bel
ső böcscsel és méltósággal. Mert Urunk Jézus idejében 
voltak szent titkok a' pogányoknál is, névszerint a’ Gö
rögöknél. Azokat a'papok nagy gonddal rejtegették a# nép 
elöl, melly nem is tudta meg soha, miből állottak ; csak 
néhány kevés választott és bé avatott személlyek juthattak 
el kitanulássokhoz. Azokhoz képest mondotta tehát Pál

• •
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Apostol, hogy a1 Keresztyén vallás titkai nagyok maron 
magokban i s ,— nem úgy, mint a’ pogány valláséi. Ezek 
t. i. csak addig tartattak tiszteletben, mígnem az emberek 
megtudták, miből állnak. De mihelyt azt megtudták, 
minden szentségük, nagyságok és kedvességed: elenyészett* 
Úgy jártak azonnal, mint a’ mese, melly mig meg nem 
fejtik, tetsző: de mihelyt meg van fejtve, nem kedves 
többé, és helyette uj kívántatik. A’ pogány vallás titkai
ról is* mihelyt az őket béfodező csalfa kárpit levonatott 
a' szemek elöl: azonnal kinyi^vánodott, hogy azok nem 
egyebek, mint bolondság, papoknak csalárdságaik, és 
legföllebb is minden napi ismeretes igazságok. —  De nem 
igy a' keresztyén vallás titkai. Ezek valósággal nagyok. 
Ezeket mennél inkább fejtegetjük, annál mélységesebbek
nek találjuk. Nincs is szükségük álnok rejtegetősekre; és 
szabad kinek kinek hozzájok férni és rólok elmélkedni.

A’ mi pedig a’ keresztyén hitnek titkait még mind 
ezeknél is jobban ajánlja, az, hogy azőczéljok nem más, 
minthogy a’ bennük-hívőket az Istennek méltó tisztelésé
re és az igaz kegyességre vezéreljék. A' melly tudomány 
csalárdságban jár, annak más czéljai vágynak, mint a‘ 
keresztyén vallásnak. A1 pogányoknak fönt említett szent 
titkaik is csak Istentelen bégekre és vétkekre nyújtottak 
alkalmatosságot. Akár-mint titkolták, de csak kivilágo
sodott, minémü gyalázatos dolgok mentek végbe azoknak 
inneplésökkor. dokkal szenfebb hely ez, mintsem hogy 
azon undok cselekedeteket itt elő lehetne számlálni, mel- 
lyeknek a’ pogány vallásbeli titkok voltak kutforrásai. 
AtaJjában véve, minden nem igaz hitbeli titkoknak azaz 
esmértető jelük, hogy babonáskodásra és vétkekre adnak 
alkalmatosságot6— nem pedig, hogy a' teremtő’ dicsős- 
ségét előmozdittanák. —  De a' keresztyén vallás titkai, a 
kegyesség megnyerése’1 módjának megannyi titkai. Min- 
nyájan az Isten dicsősségére és tisztelésére tzéloznak. Min- 
nyájan arra dolgoznak, hogy az emberek erkölcstelenségét 
zabolázzák, és őket az öröklétre elkészítsék. Mely igen 
höcsülendők tehát a’ Ini hitünk titkai, midőn leginkább 
a’ mi lelkünk jobbulására és Istenünknek tisztelésére 
czéloznak.

’$ ezek szerint a'keresztyén hitnek titkaiban nincsen 
semmi, a’ mi a7 világnak okosait tartóz! áthatná a’ Krisz
tus igájának felvételétől. Mindazáltal vágynak ina is elég

JÉZUS* FOGANTATÁSA INNEPÉN.
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emberek, kiknek minden gyanúsnak tetszik, valami az 6 
gondolataikkal ellenkezik; cs a’ kik azt tartják: a’ mit 
meg nem foghatok elmémmel, azt én igazságnak lenni el 
nem ismérem. Máig is találtatnak olly maga-hitt embe
rek, kik magokat a’ hit Ítélő-mesterei gyanánt akarják 
kiadni; egyebeket, — kik az Evangeliomnak gyermeki 
ártatlansággal hitelt adnak, — vakoknak cs elámittattak- 
nak állítván. De valljon lehet e’ az emberi értelem elég 
erős mind annak megfogására, a1 mi e’ világban vagyon? 
A* kik igy kérdezősködnek: „Minek a1 kijelentett igében 
„a ’ titkok? Miért nincsen abból kiirtva minden, a’ mit 
„az elme mégném foghat?/*—  azok annyit mondanak, 
mintha igy szállnának : „Miért származik a’ Jézus tudomány
ija  Istentől? Miért kissehb a’ teremtmény a' teremtőnél? 
„Miért nem adatott embernek is végeden ész? Vagy miért 
„nem értik a" bölcsek’ kérdéseit a' gyermekek is?íl Hi
szen miheljt valamelly vallás és tudomány Istentől szárma
zik azonnal van benne valami, a’ mi reánk nézve fölöt
tébb magas. ’S ha a’ Krisztus vallásának titkai is meg* 
foghatatlanók, az onnét vagyon, mert Istentől jelentettek 
ki a’ ki világosságban lakozik , — kihez senki nem fér
het, — kit ember nem látott és nem is láthat. Csak hi
tessük cl magunkkal, hogy az Isten azzal is a’ mi jónk
ra ezéizoft, midőn sok igazságokat mielőlünk elrejtett, és 
a1 látható ’s láthatatlan világ között egy által nem nézhető 
vastag kárpitot vont, Bizonyára nem ok nélkül uralkodik 
a’ halottak sírjai körül oly mély halgatás és oly néma szent 
csöndesség. Az Isten az embertől a’ más világból való 
minden olly látományokat elakart távoztatni, mellyeknék 
csak egyike is őt ez életnek ösvényén örökre megzavar
hatta, és e’ jelen világra nézve egyszerre alkalmatlanná 
tehette volna. Nálunk föilebb való teremtményeket kész
akarva nem enged ő láttatni velünk ; mert ha ollyakat lát
hatnánk, alkalmasint önmagunkat megutálnánk, ügy ren
delte tehát a’ jó Isten, hogy az ember a’ láthatatlan vi
lágba ne úgy nézzen be, hanem úgy hidje ?oagát bele abba.

Mi annakokáért K. A. hagyjuk meg hitünk titkait az 
ő szent homályjokban és sértés nélkül. Csak azokat hasz
náljuk jóra, a’ miket tudunk: az már elegendő nékiink 
az idvezségre. A ’ miket pedig Isten titkoknak akartren- 
dclni, azokat mi vegyük be tiszta szívvel, rajtok semmit 
nem furcsálkodván. Nézzünk e’ dologban .Boldogságos

i i



6 2 JÉZUS* FOGANTATÁSA INNEPÉN

Sziiz Muriara, kiben a’ mái Evangeliom nagyhitU ember* 
nek képét rajzolja élőnkbe. Mert bálijuk bár, mit mond 
6 az angyal' hirdetésére: „Miképpen lészen az még , ho
lott én férhat nem esmérek. Maga is csudálja, hogyan 
lehetne az meg, de még is hisz az angyal szavának. Anya 
lenni pedig férj nélkül; ez bizony föllül múl minden em
beri értelmet és tapasztalást. Nincs erre példa'a' világön
sem emberek sem állatok között; sőt ellene kiált minden.

» •

Elgondolhatni, hogy ez a’ Mária, mint testből és vérből 
álló AszsZony - ember, maga is kételkedett: de meg tagad
ja magát, szemeit be hunyja mindennek, és egyedül az 
Istennek igéjéhez ragaszkodik, melly neki hirdettetik az 
Angyal által. Szintén úgy nem egyeztethető volt az este
iemmel az is, á' mi néki az o magzatja felől jövendölte- 
tett. „Nagy lészen, és a' magasságös fiának neveztetik.44 
Miként illett ez öszve az ő alatsón sorsával? Ő egy 15— 16 
esztendős leányka, Názárethben; szegény, esméretlen , 
alkalmasint árva is ; váljon nem igy gondolkodhatott e ': 
„m i vagyok én szegény férgecske, hogy én szülnék majd 
„ollyan királyt!“  De bizott Istenben, és hitt a' titkos 
jövendő - mondásnak. Hlyen legyen a' mi hitünk is val
lásunknak titkaira nézve. A’ mit szemünkkel, eszünkkel 
el nem érünk érjük el azt hitünk karjaival; mert a’ mi 
a* kéz a' testben, az a' hit a' lélek dolgaiban  ̂ Használ
juk a' vallási titkokat a' mi tehetetlen voltunk megeSiné- 
lésére, ennek megesmérését az Isten tisztel éséte, az Isten 
tisztelését az ővéle egyesülés után való óhajtozásra ; eztaz 
óhajtozást pedig a' kegyes életre. Alázatosságban készül
jünk ama' világosságnak meglátására holtunk után, melly- 
ben az Istent úgy fogjuk szemlélni, a’ mint vagyon. Mig 
itt élünk, csak tükör által látunk, de akkor színről szilire. 
E' világ a’ sötétségnek és vakoskodásnak helye, a’ menny
ország pedig helye a' világosságnak. Ne ragaszkodjunk 
fölöttébb e’ világhoz, melly a' tudatlanság fészke. Bizony 
az Ur Jézus nem azért lépett jegybe az emberi természet
tel * hogy mi a’ világgal Ölelkezzünk. Törekedjünk in
kább a’ mennyország után. Legyen minekünk a’ hit va<; 
lóban egy ollyatén hid, melly a’ jelen világot a’ jövendő
vel öszvekapcsolja, és által segít ama’ szoros utón a'ha
lálon is; a' mikor aztán eljutunk az igazi világossághoz és 
szent vallásunk mély titkait gyönyörködve fogjuk szemlélni 
teljes fényben, Ámen.

i
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Senkit nem mondhatni boldognak halála előtt.
y #  •

(Sírák 11, 29.)

Dicsőség ’s világi méltóság nem ád lelki nyugodalmat ;
A’ megelégedés ’s jámborság elhárít sok aggodalmat.
Nem tölteni éltünk idejét tunya türhetetlenségben,
Gyakorolni testünk erejét hivatalos sörénységben ;
Bízni az Urban , és reményivé nézni az örök életre í
Ez a’ boldog élet ösvénye. Uram! magad segilj erre! Ámen.

K. A. A1 mái Evangeliom Idvezitő Urunknak inne- 
pies bemenetelét Jérusálem városába, rajzolja elünkbe; 
mely alkalmatossággal, az ő testének napjaiban legútólszor 
ment bé a’ szent Városba, és pedig —  az ó czélja szerint 
a’ kínszenvedésre és halálra; de az étet kisérő sokaság, 
nak vélekedése szerint fel magasztaltatásra és királyságra. 
Azok között, kik az Ur Jézust ekkor kisérték vagy csak 
távolról nézői voltak, alkalmasint alig volt csak egy i s , 
ki az ő helyében lenni nem kívánkozott és magában azt 
nem gondolta volna, hogy mégis nagy boldogság az, mi
kor az ember illy alacsony sorsbol olly magasra fclemel- 
kedhetik, és egyszerre királlá lehet, kinek ezentiíl már 
minden hatalom, gazdagság és gyönyörűség bírásában fog 
állani.

Hlyen oldalról képzeli az ember magának rendszerint 
a’ királyoknak sorsát, sőt minden gazdagokét és fő-rán- 
guakét: tudniillik mint a’ legfőbb boldogságnak állapotját, 
meliyben az ember nem lát szükséget semmiből, nem bnsul 
és szomorkodik semmin. Azonban a’ világnak Hatalmasai
ról igy csak azok képzelődnek, és csak azok tarthatják őket 
olly igen boldog embereknek, kik a* legfőbb jóllétet és 
boldogságot egyedül a’ tömérdek aranynak , ezüstnek, vi
lági javaknak, és kincseknek bírásában; a’ drága ételek 
italok bővségébcn, és mind ennémű testi gyönyörűségek
ben helyeztetik; kik valami nagy fontosságú elsőségnek 
nézik, midőn az ember mentes lehet a’ testét fárasztó ne-* 
hezebb munkáktól; vagy a’ kik elég tudatlanok, a’ nagy
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Uraknak sorsát annak mind csak a’ fényes oldaláró! 
nézni; cs azt liinni, hogy azok nem küszködnének annyi 
sok bajokkal, mint más emberek. De ha azoknak a’ ki
kiáltott boldogoknak csak egy óráig helyűkben lehetnének, 
majd másképp gondolkodnának, és velük aligha sorssal 
cserélnének. Ők magok is a’ világnak méltóságosai nem 
úgy éreznek és gondolkodnak. Ők látják állapotoknak 
sötét és szomorú oldalait. Ők erezik, hogy magok is 
csak emberek, kiknek a’ szenvedésekből, gondokból, bu- 
sulásokbol szintén úgy kikeli venni a’ részt, mint a’ legalacso- 
nyabb felebarátaiknak. Ők vallást tesznek, hogy a' szív
nek vidámságát nem szerzi meg a’ fényes polca és nagy 
szerencse; hanem élhet vidámon, minden ember, mihelyt 
kegyes és istenfélő. ’S végre a’ halál vá'aszf ja meg ő náluk 
is, ha voltak e’ vagy sem boldogok és szerencsések e’ 
világon.

Nem gondolták meg mind ezeket a’ Jézus kísérői is. 
Ők c’ bemenetellel mind csak egy uj királyságnak kezde- 
kedését remény lették, és ezén képzelődésen ábrándoztatták 
elméjűket. Ila ők az Ur Jézust jól szeműgyre vették 
volna, vagycsak az ő komoly tekintetéből és csöndes ma
gatartásából észre vehették volna, hogy mind ez azinnepies 
pompa és örömlárma őt fel nem vidította; ki inkább 
a’ szenvedésre és halálra ezéizó gondolatokat forgatott ek
kor is elméjében. De ők ezt észre venni nem tudták. Hogy 
pedig az ő fényes sorsa olly gyászos fordulást vegyen; 
hogy az a1 ditső férfiú, —  ki most itmepies pompával és 
örömíárma között, bement a1 fővárosba, — kevés napok 
múlva, mint halálra szententziáztatott szerencsétlen, a’ 
vesztő-helyre késértessék; hogy azon jubiláló sokaság 
egészen szétoszoljék, és belőle csak egy sem maradjon hiv 
mind halálig; és hogy talán e’ bozsiánnát kiabálók közül 
sok ollyan is fogna találkozni, ki (válásaiban csalatkozva") 
boszujában kiáltozni segiljen,,feszítsd meg, feszítsd meg!“  
—  ezt ők éppen még távolról sem sejditették.

De illy változók a’ világi szerencsének játékai. IHy 
sikámló a’ magas polczokra és gazdagságra vezető ut, és 
ollyan igaz, a’ mit mond bölcs Sirák l l ,  29: „halála előtt 
„senkit ne mondj boldognak “  ’S ugyan ez a’ mondása 
az Isten szent emberének lészen a’ tárgy, menyről ez áhi- 
ta'osság’ órájában tovább is elmélkedni szándékozunk.

Text : Mát. 21, 1— 9. (Jézus béincnctele Jeruzsálembe.)
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Annak a’ sokaságnak példája, melly Urunk Jézust 
békisérte Jérusálembe, melly néki, mint királlá felmagasz
talandó Messiásnak Örvendezett, és mint nagy földi bol
dogságra jutott dicső férfiúnak hozsiánnát (éljent) kiáltozott: 
szolgáltasson nekünk ez úttal alkalmat, megfontolni azt az 
igazságot, hogy senkit sem kell boldognak tartani halála 
előtt. Mindenképpen valónak fogjuk ezt találni, még a’ 
leggazdagabb és leghatalmasabb emberek körül is; akár a’ 
szerencsének forgandó voltát, akár az emberek kedvének 
változékonyságát; akár a’ minden sorssal együtt járó világi 
nyomorúságokat, akár a’ minket kívülről fenyegető már 
egyéb veszedelmeket és bűnös voltunkat veszszűk tekintetbe.

Ember soha sem tud hatja, mi érheti még valaha életében, 
és mint Ieszsz sorsa haláláig. Név szerint arra számot nem 
tarthat senki, hogy a’ szerencse mindig kedvezni fog, és 
soha nem fordít hátat neki. E’ részben hasonlatos ez a’ 
világ valamelly grádicshoz, mellyen egyikünk fel. mási
kunk alá lépdez. Azért ha jó szerencsében vagyunk , so
ha el ne felejtsük magunkat annyira, hogy a' nálunk ala
csonyabbakat kevélyen megvetnénk, vagy szintén azokon 
kegyetlenül uralkodnánk. Inkább szakaszszuk el szívün
ket a’ világi jóktól, és tegyük magunkat azoktól függet
lenekké, a’ mennyire csak lehetséges; hogy aztán —  mi
dőn tőlük megfosztatunk, —  nélkülük könnyű szívvel el
lehessünk , és ezen veszteség miatt sem nyugodalmunk sem 
vidámságunk ne szenvedjen Forditsaaz ember inkább mind 
hatalmát mind gazdagságát arra, hogy mennél több jót vi
hessen végbe; ez teszi őt igazán boldoggá, és szerencséjét 
ez fűszerezi ‘ s magasítja. Ne reményljünk sokat, ne ál
modozzunk arany hegyekről, ne ígérjünk magunknak fé
nyes jövendőket: a’ világi szerencsében a’ boldogságot ne 
állítsuk és a' jó szerencsének balra fordulására magunkat 
minden órán készen tartsuk. A ’ tanítványok ezt nem kö
vették: azért keserűen is esettnékik azt tapasztalni, hogy 
reménységeikben csalatkoztak. Melly igen leverettek, té
továzók és ijedettek voltak, midőn az ő kedves( Mes er- 
jeknek sorsa ollyan reménytelen fordulást vett! Ok világi 
birodalomra tartottak számot. A’ majd elnyerendő Hely
tartóságok és legfőbb Tisztségek fölött nem egyszer már 
pöröltek is maguk között. Mostan pedig elenyészett min
den, ’s az ő álmodott dicsőségüknek egész levegő-vára 
ott feküdt előttök öszvedülve. A’ tanítványok példáján
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kivfll számtalan más példákat is hagyott fon a’’ história, 
intetésűnkrc, hogy ezen igazságokat mindenkor elménk
ben tartsuk , és azokat a’ kedvező szerencse által szeműnk 
elől félre - tétetni soha ne engedjük. De a’ sokak között 
én csak egyet beszéllek el néktek, melly a’ világ’ históriá
jában igen nevezetes. Történt ez egy kincses királlal, 
Krözussal, kinek neve ama halotti énekben is előfordul’; 
„m innyájm , kik jelen vagytok"; Krisztus Urunk születése 
előtt ötszáz ötven esztendőkkel. Egy Szolon nevű híres 
bölcs beutazván sok országokat végre eljutott Krözushoz 
is ? Lídia országnak dús gazdag kintijához. Ez ő t, egész 
királi pompában ülve, fogadta el; és megmutogatíatván 
néki töméntelen sok kincseit, azt kérdé aztán a’ Bölcs
tő l, hogy ő , — ki annyi országokat és népeket látott, 
—  kit ítélne legboldogabbnak a1 földen. „Tudok egyet, 
„(úgymond Szólón) hazámban: Tellusz neve; az egy köz
le n d ő  ember, csöndessé megelégedien élt, voltak jó  
„gyermekei, mindenektől böcsültetett: és magas vénség- 
„ben is holt meg," Krözusnak nem tetszett a’ felelet; 
mert magát várta volna, hogy nevezze a’ bölcs. Rejtette 
boszuságát és kérdé tovább, váljon esmérne e’ még valakit 
boldogot Telluszon kivűl* Akkor a" Bölcs viszont egy 
édes Anyát nevezett, ki hűséges gyermekeiben találta fel 
boldogságát. Még sem tetszett a’ beszéd a’ királynak, de 
a’ Bölcs a’ szerencsének álhatatlanságára figyelmeztette a’ 
királt és mondotta azon nevezetes szókat, mell} eket bölcs 
Sirák könyvében is olvasunk: „halála előtt nem mondhat- 
„n i boldognak senkit." Most a’ bölcs hidegen elbocsát
tatott. De Krözusnak csak hamar megkellett ezen mondás
nak igazságát tapasztalni. Mert ama Persa királytól, Czi- 
rustol, kiről 2. Kron. 36. is vagyon emlékezet, meggyő- 
zetvén halálra itéltelett. Itt állott mosta’ nem rég az előtt 
olly kincses király, megkötözve  ̂ mint halálos rab a’ vesz
tő-helyen. És eszébe jutván néki a’ Bölcsnek mondása, erős
fohászkodással felfel kiálta:„ óh ! Szolon Szólón ! "  Halván 
ezt Czirus, meg kérdezé rabját, mit értene ezen 
fohászkodás alatt; és minekutánna a’ történeteket 
megértette, kegyelmet adott Krözusnak; meggondol
ván, hogy ő sem tudhatja, még halála előtt mint leszsz 
sorsa. — Hogy pedig ne gondolja valaki, mintha ez a’ 
szerencsének forgandósága egyedül a’ világ nagyjait érdek
lené : tokát csak juttassuk eszünkbe egyik vagy másik es
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meros felebarátunkat, ki valaha jó karban állott, de a'’ 
kinek boldoglétet szerencsétlen esetek megrongálták , vagy 
a’ ki rósz gazdálkodása miatt maga juttatta magát és óveit 
koldus - botra. Mely igen fönt hordozta fejét a‘ jó szeren
csének napjaiban ! Miként buborékolt minden testi gyö
nyörűségekben , és talán gúnyolva nézett alá azokra, a’ 
kik vele vörsönt nem tehettek. És imé! megér űk , h gy 
most misegiljük őt alamizsnával, és mi mentjük meg h a  
éhei-hálástól. Néha mintegy nehezen esett, hogy mi is 
úgy, mint ő nem duskáskodliattunk mindenben? de a5 kö
vetkezés megmutatta, mely igen nincs okunk bánni dol
gunkat, hogy ővéle nem tartottunk.

Nemcsak a szerencsének javai állhatatlanok lsedig, 
hanem az embereknek kegyelme is bizonytalan , a’ mi egy 
másik ok arra, hogy halála előtt senkit boldognak nem 
mondhatni. Ne bízzék sokat az ember gazdag és főrangú 
pátronusokba, mert azok is halandók ; ők is kivagynak 
tétetve minden órán az ő világi szerencséjük romlásának; 
maguk pedig az ő jó kedvűkben és hajlandóságukban igen 
hamar megváltoznak. Jó barátinkra hasonlóképpen nem 
támaszkodhatunk teljességgel. Mig bírjuk magunkat, hogy 
valami hasznunkat vehetik , és valami czéljokat velünk 
elérhetik, mig jól van dolgunk, hogy tőlünk jót vehetnek 
vagy csak utóbra remélhetnek ; addig vágynak jó barátaink. 
De mihelyt szerencsénk hanyatlik, ők is azonnal elpár
tolnak tőlünk; —  mint a’ fecskék, mellyek a’ kedvező 
nyári időben nálunk laknak, dea^ sanyarú időre itt hagy
nak minket. Urunk Jézus me y igen megcsalatottnak lát
ta volna lenni magát, ha a’ neki jubiláló népseregnek haj
landóságára támaszkodván merész próbát tett volna^ magát 
a’ ’sidó királi székre felemeltetni; holott jóakarói és hív 
baráti is hűségtelenek lettek hozzá, és csak Mária a7 sze
rető Anya, csak a’ gyöngédszivű tanítvány János kisérték 
a’ keresztfa alá, és sírtak rajta.

De még ez sem clég\ hogy az emberek jóakaratának 
bírása olly igen bizonytalan; hanem azon toliul nincs álla
pot, —* bár még olly boldognak és szerencsésnek láttassák 
is külsőképpen, —- melynek nem volna valami kel
lemetlen oldala és keresztje. Nagy balvélekedés is az 
alacsony és szegény sorsuaknál, midőn azt hiszik, hogy a’ 
gazdagok és főrendek éppen semmit sem tudnának ez élet
béli nyomorúságok felöl, és hogy őnékiek a’ szenvedések-
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bol nem jutna rész. S ő t ,— ha az ollyan boldogoknak 
látszok’ környülállásaikkal egy kévésé bellebb megesmér- 
kedünk, — hamar észbe vehetjük, hogy őket sem hagyta 
Isten kereszt nélkül; és hogy a' közpéldabeszéd szerint 
nem mind igazi arany a' mi fénylik. Számtalanszor van 
az eset a"5 királyoknál, hogy koronájok tövisből, pálczájok 
pedig nádból áll. Egy persiai király hajdan (Antigonus) 
ezt a" vallást tette: ,,ha tudná azt valaki, a’ korona miként 
,5nyomja a" fejedelmeket, történetből az utón találván azt, 
„fel nem venné/* Mi több; nemcsak, hogy nincsen â  
világon állapot ollyan tökélletes, mellyben sem kifogás 
sem semmi óhajtani való nem volna: hanem éppen a" Vi
lág Nagyjait érdekelik sokszor a'legrettenetesebb bajok,— 
ollyanok, miilyeneket a’ kissebb rendek még gondolni sem 
tudnak. Ugyan annak a’ világszerte híres dúsgazdag 
kirá ynak , Krözusnakis, olly keresztje volt 5 melJy életé
nek számtalan órait keserűvé tette. Mert két fijai lévén 
(annál semmi gyermeke sem több;) azok közül egyik né
ma és eszelős volt, a" másik pedig egy vadászaton, vélet
lenül agyon iővettetett. És most képzeljétek azt a’ gaz
d a g ,— de az örömekből olly igen szegény — atyát; kinek 
minden kincsesem pótolhatta ki veszteségét:mely nehéz bú 
rághatta szivét titkon ! Ésigy bár renddel vennétek azokat, 
a’ világ szerint boldog embereket, nem találnátok közülök 
csak egyet is , kinek nem volna valamelly sérelmes része 
melly fáj neki, mihelyt illettetik. Egyik szerencsétlen 
házasság miatt emésztődik; másiknak házassága gyümölcs
léién; ismét egy másiknak elfajult gyermekei vágynak, 
mint Dávid királynak; még egy más maga beteges testű 
és nyavalyás mint Ézekiás; vagy gazdasági állapotában 
megvan rontva. Sokak viszont a világnak nagyjai (ezen 
látszó boldogok) közül olly szerencsétlenek, hogy csudála
tos természetűek; melly miatt minden kedvező szerencsé
jük mellett is igazán vidámok soha nem lehetnek, és ma
gukat saját kicsapongásaik által teszik boldogtalanokká,—  
mint erre Nabugodonozor és Salamon királyok szomorú 
példák. Mert ez a’ legnagyobb szerencsétlenségük az em
bereknek , hogy kevesen tudnak helyesen élni a’ jó na
pokkal; kevesen tudják a’ kedvező sorsot olly bölcsen és 
józanon használni, hogy a’ mellett vidámok * megelégedők 
és belsőképpen boldogok volnának. Legtöbbnyire a’ sze
rencse fijai őn balgatagságaikkal teszik magukat nyomorul-
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lakká és boldogtalanokká. Egyik tékozlás és buja élet által 
dúlja fel szép birtokait és egészségét, úgyhogy végre nyo
morúságra jut és elhetegesűl. A’ másik egy irgalmatlan 
fukar és fösvénylelkü, ki magátol is megfogja az életnek 
örömeit,, és másoknak is keserűvé teszi az életet. Egyik 
kevély nagyralátó és megátalkodott akaratos, ki nem bir 
természetével és mint Áchitófel (2. Sain. 16, 23.) minden 
kis baj és megvettetés miatt felakarja magát akasztani; amaz 
egy változó kedvű agyafúrt, kinek senki , sem tud tenni 
kedvére, és a’ ki Istennel, világgal, emberekkel örök visz- 
szavor.ásban él. Hát mit mondjunk a’ sok hizeJkedőkről, 
a’ sokféle csábittásokrol és testi gyönyörűségekről, mel- 
lyek a’ világ Nagyjait szüntelen környékezik, és őket nem 
boldogokká, hanem boldogtalanokká tenni tórekesznek,és 
leikeiket veszedelmeztetik ! Azt mondja egy bölcs férfiú , 
hogy minden embernek van egy ördöge maga körül, de 
a’ világ Nagyjainál tiz vagyon mindenik körül. —  Mennyi- 
féleképpen lehet tehát az ember itt ez életben szerencsétlen!

De hátra vágynak még azok a’ véletlen esetek, mel- 
lyek bennünket a’ természet országában és társaságos élet
ben érdekelhetnek. Dicsekszel e’ izmos testtel és táltos 
jó  egészséggel: a’ nyavalyák nemei légió és közülök sok 
szintén irtóztató; ki tudja, mellyik érhet még tégedet ha
lálodig? Vágynake" ép kezeid, lábaid, ép szemed, íüled: 
ki állhaí jót érette, hogy valamelyiktől nem fosztatol meg, 
és csonkán bennán nem szálsz koporsóba? Vagyone’ helyes 
értelmed és józan elméd: de hányán voltak illy szerencsé
sek, kik utóbb azeszelősségnek, —  a’’ leggyászosabb nya° 
valyának, —  sorsára jutottak. Nem ért c1 még mind ed
dig semmi szégyen és gyalázat? Nem múlt el benne egy 
óra, hogy még az is érhet halálodig. Most békével lakói 
bázas - társoddal: váljon lehetetlenség e’’ hogy még hábor
gás támadjon közöttetek? Most örömöd van gyermekeid
ben: de liát ha még szomorúságod is leszsz miattuk? Most 
gyönyörködöl virágzó gazdaságodban: de nem történhetik 
e*5 még halálodig, hogy tűz, v iz , jégeső , ellenség, külső 
vagy belső háború miatt, a' te jóllét d alászáll, vagy szintén 
minden v ilági javaidtól megfosztatva mégysz a’ sírba ?

Végezetre gondoljuk meg azt, hogy mindnyájan bű
nös emberek vagyunk, és mindenikfinknek lehetnek titkos 
bűneink istennél főntartatva a’ mi elmúlt esztendeinkből, 
mellyekért még meg nem lakottunk , és minden órán vár
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hatjuk fejünkre a’ büntetést. De hogy aztán millyen leszsz 
az: előre egyikünk sem tudhatja. Elviszszük e? az adós
ságot a’ más világra, vagy itten fogjuk lefizetni; megke
gyelmez e’ az Ur Isten, vagy megbüntet itte1 testben értté ; 
ha pedig büntet , sujtol e' könnyen elviselhető kereszttel, 
vagy kínos keserves fájdalmakkal; enged e* könnyű halált 
vagy nehezet; kevés ideig fogunk e’ fekünni utolsó beteg 
ágyunkon, vagy elsinlődiink , ésnyomorgunk esztendőkig: 
mind ezek bizonytalan dolgok mielőttünk, és megannyi 
erősségek ahoz az igazsághoz, hogy halála előtt senkit bol
dognak nem mondhatni; vagy a’ közmondás szerint a na
pot csak lenyugovása után dicsérhetni.

Mind a’ mellyeketimmármegértvén, vegyük belőlők 
magunknak azt a* hasznos tanulságot a’ mi keresztyéni éle
tünkre, hogy senki sorsát ne bánjuk ne,irigyeljük, ma
gunkat boldogtalanoknak ne tartsuk, de szerencsénkkel ne 
is dicsekedjünk, annál inkább abban fel ne fuvalkodjunk. 
Csak mikor már végét érjük, akkor , ’s előbb ne dicsérjük 
örömünket,kedvünket,szerencsénket, éltünket. Mivel pe
dig a*' külső szerencse egyikünknek sincsen hatalmában : 
tehát ne is abban keressük az igazi boldogságot, hanem 
keressük azt önmagunkban. Nincs az meszsze mitőlünk, 
hanem közel feltaláltató minnyájunknál. Feltalálható a* 
fámiiiádban, csak tudjatok együtt élni jámborságban és sze
rétéiben; feltalálható a" te szántóföldeidhen, mellyek meg- 
termik a’ te szükségedre valót, és ennél minek kell több? 
Feltalálható a' te terített asztaladon, melyről ha a’ te kö
zönséges étkeidet keltheted jóízűen egészséggel és vidám
sággal, senkinek válogatott étkeit nem kívánod. Légy ke
gyes , bölcs és tisztaszívű; 's boldog lészesz minden éle
tedben, akár mire változzék is sorsod külsőképpen. Nézz 
a’ te Jézusodra; és kövesd őtet. Ö ugyan világ szerint 
szerencsés nem volt, de az ő ártatlansága, munkás hasznos 
élete, Istenhez buzogó kegyes lelke, gazdagon kipótolták 
néki azt, a’ mit tőle ez a" világ megtagadott, és miután 
megholt, dicsőén feltámadott és felmagasztalta^ott, ki ne 
mondaná őt boldognak czerszerte! Azt mondja bölcs Si- 
rák , 5 , 13. „az Istenfélőnek végre jóliészen dolga; és az 
„ ő  halálának napján megáidatik ö “  így ha tenéked is maj
dan életed napjai lefolytanak; ha tudtál lenni a1 jó szeren
csében mértékletes, bal szerencsében héketürő és állhata
tos; ha tudtál örülni minden csekély jónak, rnelly onnét

%
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főIIül naponkint rád áradott; ha a' böcsület utján mind 
végig meg maradtál és minden emberekkel szép békesség
ben éltél: akkor halálodban méltán boldognak mond a' ma
radék , —  a’ minthogy az is voltál valósággal; és a' más 
világban még nagyobb boldogságra mentél által.

J l  \

Oh! Uram és én Istenem, add éltemet jól végzenem.
E’ világnak , mint virágnak szépségi bármelly nagyok ,
’S hízelkednek: de nem tesznek senkit boldoggá azok. 
Kívánságom, vigasságom teljes ’s állandó lészen,
Ha kegyelmed ’s segedelmed éltemben körül vészen, 
ügy lelem fel holtom után boldogságom egészen, Ámen.

NAGY - PENTEKEN.
| • 9 . • * *

*lz Ur Jézus5 testámentom * tétele az Övéi felöl\

Lelkem! vond el magad mostan a’ világtól,
Illettessél meg e’ napnak fájdalmától.
lm’ szenved a’ virtus gyötrelmek’ kertjében,
’S elhervad a’ hamis Judás-csók’ mérgében;
Fejét lecsüggeszti vad nép’ lármájában 
’S kimúlik békesség - kívánás szájában,
A’ gonoszságon megjajdul a’ föld is még,

aS elég immár, elég /  ezt kiáltja rá az ég,
• -# > " « •t< F

Jézus ! kiszenvedtél, ki már keresztfádon;
Hunyva szent szemeid Halál-éjszakában 
Mint az erőszakkal kivágott virágszál,
Nyugalom’ ölébe szép halottad úgy száll.
Simák kedveseid leikednek sátorán.

1 • 9 0

Mert szeretik; Js bánják , hogy elmégysz illy korán. 
Oh! innét siratva menni el ’s szeretve i 
Embernek ez legszebb végső dicsérete.
Minden más emlékek, mellyeket itt tesznek,
Az időkkel tőlünk végre mind elvesznek.

a I fii ) ' v
4 •

Tégedet keserű pohárral k ínáltak ,
Midőn Geczemáné-kertben körülállták;
De csöndes kriptádban nyugalomra találsz

.  « . * 1 ■ „  *. j  * i
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NAGY -  PÉNTEKEN.
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Minden fájdalmaktól, mellyeket itt kiállsz.
Minket is búbánat’ felhője sokképpen 
így boritt el itt ez életnek kertjében:
De a’ fáradt lelket a’ sir amott várja,
Hol elapad minden könyhullatás’ árja.

f  .

\ Élted napja itt Ientt homályba rejtezett,
De békés éjszaka reá következett.
Isteni módon elvégezted munkádat,
’S megdicsőitetted mennyei atyádat.
Embereknek Atyja! hagyd bízzak én csak rád ,
Mert jó az, a’ mit szent tanácsod annak lát.
Ott világossá leszsz minden éj és homály,
Hol az uj életnek forrása folydogál. Ámen.

K# A, A’ Megváltónak utolsó kínszenvedéseit nem 
kévésé súlyosította az a’ környülállás, hogy ó azokat el
hagyatva állotta ki mind azoktól, kik neki testének nap
jaiban rokoni, tanitványi és jóbaráti voltak* Mert úgy 
tetszik, mintha könnyebb volna az embernek a’ szenvedés, 
ha van, ki panaszait meghallgassa; ha van, ki rajta szá
nakozik , arczáiról könyhullatásait letöröli és véle szenved.
De ő illy elhagyattatásban sem csüggedett-meg. A’ mi 
Jézusunk ma a’ keresztfán is, nem sir, nem rimánkodik; 
nem epeszti szívét nagy busulással az övei miatt, a’ mi 
egyéb haldoklókat o/lyan szerfölött szorongat. És midőn 
édesanyját, és kebeles barátját szemléli állani keresztfája 
alatt: még ezen szivszorongató környülállásban is csöndes 
elmével gondoskodik róluk, és jövendő állapotjok felöl 
rendelést tesz ’S ha a’ régi szent atyáknak utolsó sza
vait, —  mellyeket haláluk előtt az öveikhez mondtak, —  
emlékezeteseknek tartjuk: ha Jákob’ végső beszéde, ha 
Mózses szép búcsúzó éneke; ha Józsiiénak testámentoma; ( 
ha szent Dávidnak utolsó igéji; sőt ha minden haldokló 
keresztyénnek végső szavai figyelemre méltók: mennyivel 
inkább drága kincsei lehetnek a’ mi lelkűnknek ama’ hét 
beszédek , mellyeket a' világ’ Megváltója halála óiáján mon
dott; —  különösen pedig, a’ mellyekben azokhoz beszélt, 
kik e’ világon neki egy mindene voltak. ’S ugyan erre akar
lak én titeket e’ szent órában elvezetni; és az Ur Jézusnak 
végrendelését magyarázni; hogy elvalaha mi úgy intézhes
sük a’ mienket.
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Mi Atyánk ’s a’ t.
T ext: Ján. 19, 16 .,. (Jézus felfeszittetéséről.)
Melly megindittó egy látomány. K. A ! Anyja , rokonai, 

és legmeghittebb barátjai a’ Jézusnak álinak keresztje alatt; 
kimondhatatlan lelki gyötrelmek között nézik a’ dicső fiút, 
az áldott atyafiat, a’ feledhetetlen vérséget kinoztatva; és 
halálos ínség ülvén arczaikon áldozzák Golgatán az őleg- 
kedvesebjöket, s nem térnek haza Móriáról vigasztaltatva, 
mint Abrahám, v

A' legfőbb személy itt Mária volt^ a’ fájdalmas szivü, 
az édes anya. A1 mi szerelmeseink, tőlünk ápoltatva, nyug- 
tos beteg ágyon, és karjaink köztt alusznak el a' halálban : 
de Mária fíja! óh! szeme láttára ájult el a’ gyötrelmes ke- 
resztkarrón. Bármint emelte is fel hite őtet, ezen irtózatos 
sorsán : de szive az illy kipótolhatatlan veszteség által öszve 
volt szaggattatva. Mert ezentúl már nem gyönyörködhetett 
fiúi hűségének mindennapi jeleiben; emberin túl való böl
csességét többénem csudálhatta, fönséges virtusainak többé 
nem örvendezhetett, ti iába fogja már keresni őt, az Egyet
lent, Bethániában, Belhlehemben, Názáretben, az övei
nek meghitt körében; hiába keresi a’ tavak partjain, az 
árnyékos olajfák’ hegyén, Salamonnak dicső templomában; 
hiába fog Jeruzsálem’ utszáiban , és Judeának ország-ut
jain minden mellette elmenőt megszólittani: „nem láttátok 
,,e’ őt, kit az én szivem szeret, a’ ki körül járt jót cseleked
v é n  ?“  Kimondhatatlanul keserves lehetett Máriának, ki
noztatva látni és nem segíthetni azt a’ fiát, kit neki an
gyal jelentett meg, kinek születésekor köszöntésére min
den, angyalok előjöttek ; kire Isten oly kegj elemmel nézett 
alá őt szerelmes fiának nevezvén k i! és a’ ki annyi jót 
tette’ világon, hogy már ezen is Örök életet érdemlett 
volna. Pedig hogyan kinoztatvalKeresztre feszittéssel; melly 
halállal meghalni, annyit tészen, mint más neművel száz
szor halált kóstolni. Azokat az áldott kezeket, mellyek 
annyi betegeket meggyógyítottak, annyi éhezőket táplál
tak, annyi csudákat végb^ vittek, —  most a’ fára sze
gettet ve látja. Azokat, az édességes ajakakat, menye
id en az isteni beszéd’ malasztjai öntettek e l, most mcgpök- 
dösfetve és beundokitva. Azon a’ királi főn, meilyet 
a’ világ koronája illetett volna, tövis -  koronát! Abban a’ 
kézben, melybe a’ világ’ kormány pálczája kellett volna, 
egy hitvány pálczát! Most látja igazán, miként teljese-
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dik be, a’ mit Egyházhoz kelésekor ama1 tiszteletes Öreg 
Simeon jövendölt: „a ’ te lelkedet általjárja az éles tőr Vc 
Es által végig általjárta. Mert látván , nem segíthetett raj
ta (a’ hóhérok visssza - taszították volna őtet) ; nem ölel
hette meg, nem törölhette le testéről a’ lecsurgó vért, nem 
kötözhette bé sebeit, nem húzhatta ki tagaibol a’ szegeket. 
—  Ha pedig magára viszsza-gondol, még nagyobbodik 
a’ gyötrelme; azt a’ rettentő clhagyattatást látván maga 
előtt, melyben ezután élnie kell. A z egész Világtól el
hagyatottnak véli magát; mert ha azt elvesztjük, a’ mit 
leginkább szerettünk, úgy tetszik, mintha nekünk az egész 
Világ kiholt, mintha csak önmagunk maradtunk volna 
minden teremtvények között, és mintha a’ mi egész éle
tünk elszáradna, semmivé lenne.

Az Isteni haldokló, ki minden szükséget érezett,meg- 
scjditti ezen keresztfája alatt kesergőket; és közelebb járul 
hozzájok az ő vigasztalással teljes végrendelésével, hagyo
mányával. Fontoljuk meg tovább is ma a haldokló Jézus
nak végre?idelését az ő  édes anyjára nézve ;  vagyis: az 
Ur Jézusnak keresztfán mondott harmadik szavát; abban 
pedig nevezetesen a1 végrendelést magát, aztán a’ vigasz
talót és tanulságost.

Ti mélységes, tudós elmélkedések , mellyek az egekig 
hattok; ti bölcselkedés’ örvényei: ti ma nékem nem kel
letek. Ellenbenti, a’ lelkek gyöngéd érzeményi, ti aJ 
szivek mozgásai: ti lesztek ma tárgya beszédemnek ; mert 
csak ti magyarázhatjátok meg a’ nagy-pénteki gyászos 
leczkét. Vajha ebben is sok szivek vigasztalást és épülést 
találnának!

Jézusnak a’ földi jókból nem volt semmije, a’ mit 
életének estvéjén anyja kezébe viszszaadjon, és a’ mi ál
tal őt testi szűkölködések ellen megoltalmazhatta volna. Az 
ő fiúi módon szerettet és tisztelt anyja, kinek ő mind ad
dig gondját viselte, most már több esztendők olta szegény 
özvegy v o lt ; és az ő fija’ szivének által szuratásával ki
dőlt néki egyetlenegy istápja is , mellyre támaszkodni és 
mellyel jnagán koporsója zártáig segitteni reménylett. Meg
látta Jézus őt’ a’ keresztfa alatt; mellette az ő lég meg 
hittcbb ás szivével egészen együtt érző barátját, Jánost. 
E’ látomány (bármint kellett is szívét faggatnia,) egyoí- 
lyan kincset mutat neki, mellyből a’ megszomorodottra 
nézve táplálást és felsegillést vehet. Ezt mondja Anyja-
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nak: „ im é ! itt van egy uj fijad.íf És Jánossának : „im é: 
„itt lásd a’ te anyádat!46 ’S igy most kinyilatkoztatta az 
ő végső akaratját.

I. A ’ megszóllittás és nevezet, mellyen itt Jézus édes 
anyjához szóll, csudálatosnak tetszik ugyan. „Aszszonyi 
állat (úgymond ő,) imhol«  te fiad ! “  Váljon nem volt e’ máá 
nyájasabb szó, mellyel őazt, ki őt szülte, sok búval gond
dal felnevelte, szóilithatta volna? De ez a" kifejezés 
az akkori időben nem volt szokatlan ; és úgy találjuk , hogy 
Urunk Jézus ugyan e’ szóval többszer is élt édes anyjá
hoz , p. o. a’ Kánai Menyegzőben. Ő ki minden tekintet
ben szülőket tisztelő fiú vala, bizonnyal életének végórá
ján e’ tárgyban nem hibázhatott- Azonkívül ennek még 
más okát is gyaníthatni. Alkalmasint ezt a’ nevezetet 
Jézussal a’ féltés választatta, hogy az ellenségek reá no 
esmérjenck. A ’ sok emberek között, kik a’ Haldoklónak 
kínzó-faja körül álltak , Mária bizonyossan esméretlen sze
mély volt* Ez a' népség, melly a’ Haldokló’ kínjait még 
nevethette és csúfolta is , ővéle könnyen bánhatott volna 
illetlenül, ha megtudta volna, kicsoda. Azért e’ szókat az 
Idvezittő talán lassan súgva is mondta alá a" keresztfáról; 
nem akarván sem az aszszonyt, mint anyját, sem Jánost, 
mint tanítványát megnevezni. — Egyszer’smind pedig ez
zel kímélni akarta Jézus az ő tisztelt anyját; nem kívánván 
őt (ki most egyébkint is olvadozott keservében,) e’ meg- 
szóllittással édes Anyám , még inkább szomorittani.

Óh! melly vigyázatos és meggondoló, melly szeretet
tel teljes, melly meszsze körülnéző Haldokló volt ez! De 
melly bátorszívü is egyszersmind. Tudja, hogy a’ halál 
véget vet minden öszveköttetéseknek, mellyekben e’ föl
den élünk ; tudja, hogy e’ nevek atya, anya, fiú, barát 
csak minden olly mulékony titulusok, mellyekről lemon
dunk a’ halálban: nem esmér test szerint többé senkit, uj 
rokonságot keres, azon dicsőűlt szentekkel a’ mennyben , 
kiknek ő a" fejők. Mintha anyjának sem esmérné többé; 
Aszszonyi állat úgymond.

Ha pedig azon javakat gondoljuk ; mellyeket Jézus 
az ő kesergő édes anyjának vigasztalására tulajdonul neki 
ajánl és általád: tehát azon jókat kell gondolnunk, mellyen 
két az eddig fijában bírt. Hagy neki tehát nevezet szerint:

1.) földi gondviselőt. Gyakran történik, hogy társunk, 
atyánk kimultával, az élelemről való epesztő aggódások

L
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lépnek be a’ tólök elhagyott hajlékba. Ez volt az eset 
Máriánál i9. Jánosnak kellett tehát az ő napjainak hátra- 
való részére azzá lenni, a’ mi Jézus volt neki olly sokáig.

Itt az édes anyának minden reménysége odavész sze
mei elöl. Jézus tehát szivére vevén ez ínséget, azt elfor
dítja; Jánosnak, —  a’ jószágos Zebedeus’ fijának, —  
ajánlván őtet illyen szókkal: „fogaddfel őt’ kegyelmesen, 
„viseld gondját hűségesen.

Érezd ezt te is, óh! én lelkem. Imé sok könyhullle 
teelőtted mindenfelé az özvegyek és árvák’ arczáirol. Sok 
Máriák vágynak, kiknek Mester helyett tanítvány, Jézus 
helyett János édes, fiú helyett mostoha vagy vő jut gond
viselőül ; és a’ kik felöl Jézus nékünk azt kiáltja ma is 
a’ mennyekből: im é, a’ ti anyátok: Légy azokhoz te is 
mint János a’ keresztfánál; úgy lészsz te is , mint ő , Jé
zusnak szorosabb barátja.

2. ) De vigasztalónak és tanácsadónak is kellett János
nak lenni Máriára nézve. „ Ő , (úgymond Jézus,) szives 
„részt fog venni a’ te keserűségedben, és te bátran ki
bírhatod őelötte könnyeidet. Ú néked minden ügyödben 
„segítséggel fog elődbe sietni, és a’ hol tanács kell, azzal 
„is szívesen szolgálni fog.“  —  Jegyezd meg ezt is, óh! 
én lelkem. Elhagyafott özvegyek , árvák ma is tanács nél
kül szűkölködnek. . És te sajtolhatnál e ki belőlük kön
nyeket? te tagadhatnád e’ meg tőlük a’ segítséget, midőn 
kérnek? Lásd meg Jézusod hagyományát, és légy ,a ’ hol 
lehetsz, te is vigasztaló és tanácsadó,* —  akkor lészsz 
barátja a’ ' Jézusnak.

3. )  Hagyott végre Jánosban az Ur Máriának Védel
mezőt. Mária most szerfölött félénk lett és bátortalan - Men
nél nagyobb volt fijában vetett reménysége, mennél erő
sebb ahoz való bizodalma: annál inkább elkezdett most 
csüggedezni. Jánostól kellett tehát várni és megnyerni neki 
a’ bíztatást és oltalmat. —  így gyakran sok szükség öszvc- 
tódul egy embernek halálával. Illyenltor legyünk mi is 
bátorittók és védelmezők; akkor vagyunk , mint János , 
Jézusnak barátjai. —  Hogy pedig halálunkkor a’ miein
ket illy Jánosnak ajálhassuk, szerezzünk magunknak jó ba
rátokat mig itt élünk. Alig van drágább örökség, mellyet 
atya gyermekeinek hagyhat, mint ha jóakaró barátokat tud 
hagyni nekik. Jól esik a’  szívnek, mikor azok bennün
ket halálos ágyunkon meglátogatván, nekik ajálhaijuk a’
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micinket. Ha ellenben valamelly jóbarátunk haldokol
ván az öveit bizodalmasan reánk hagyta; ha éltes atyáink, 
anyáink vagy napáink tartózkodnak házainknál: azokról 
gondot viseljünk, rólok el ne feledkezzünk; úgy vagyunk, 
mint János Jézusnak igaz barátjai.

I •
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’ S illy példája Jézus a’ kegyes fiúnak,
Hogy szintén alatta a’ sok jajnak, búnak ,
Édes anyját kedves hív tanítványjának 
Ajánlja, oltárán kínos keresztfának.
Oh ! ha végső érám nekem is érkezik,
És az enyimeket szemeim könyvezik:
Akkor nékem is ő nyújtson vigasztalást ?
Ki midőn előtte látta a’ meghalást,

|»

Akkor is öveit tudta védelmezni $
Enyimeket is ő fogja béfödezni.

II. Ezekből all a’ Jézus harmadik szavának 
vagyis utolsó hagyományának magyarázatja. Melyben 
a’ sokféle szívre-ható, serkentő és vigasztaló közül csak 
néhányat fogok még emlitteni.

Urunk Jézus, az ő anyjáról való gyöngéd gondoskor 
dásával azt bizonyltja, hogy a1 tőle megválást teljes szívé
ben érezte; ’s azért csordultak le ajakai szép szavakkal. Te 
is fogod azt majd érezni, Keresztyén Lélek ; midőn vég
ső ínségedben a’ tieid jajgatni fognak körülötted; midőn 
gyermekeidnek, —  ’s talán neveletlen és szegény gyer
mekeidnek, —  kis seregét, és szerelmes társodat, öszve- 
kutsolt kezekkel fogod látni fölötted zokogni és rimánkod- 
ni. Óh ! akkor megnyugtat téged a’ Mcgfeszittetettnek 
képe; hogy a’ szorongatás óráján őáltala erőssé tételei e's 
győzedel meskcdel.

Továbbá vigyáz Jézus még arra is, hogy halála édes 
atyjának ne essék szerfölött fájdalmasan és érzékenyen. 
Zokog Mária és sürü könyeket hullat; és czék legszebb 
dicsérő beszéde a’ Jézusnak. Ugyan azok minden más 
haldoklónak érdeméről is a’ leghitelesebb bizonyságok. 
Mennél hangosabb a’ jajszó sírunk fölött, annál fontosabb 
a’ tisztelet-oszlopnak emlékirása, mellyel a’ síron túl 
együtt olvasni fogunk. De Jézus ezt mérsékelni akarja 
édes Anyjánál, azzal vigasztalván őtet, hogy az ő halá
lával nem döntetik semmi nagy testi szükségbe. —  Ne-
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künk minden lehető intézeteket kell tennünk, hogy halá
lunkkor a" mieink, szeretetlen gondatlanságunk miatt két
szerié ne veszeszenek. Legyen gondunk , hogy házun
kat jól elrendelve hagyhassuk magunk után; és ha kincse
ket nekik nem szerzünk, legalább a’ kész szerzeményt 
el ne fogyaszsztik.

Végre Urunk Jézus az ő anyját megvigasztalva hagy
ja el keresztfája alatt. E’ czélból szóli le hozzá még on
nét is, hogy ne merüljön szomorúságba igen mélyen, két
ségbe ne essék, magát úgy ne nézze, mint az egész Vi
lágtól elhagyatottat,* hogy ne sírjaki életét az ő koporsója 
fölött: hanem már most ajándékozza szeretetét Jánosnak; és 
igy nyűgöt tan várakozzék a1 viszont-látásnak boldog órájára 
a jobb világban.—-Tisztünk minékünk is azt a’ szivün
kön mieink halála által ejtett sebet, melly sokszor vérzik 
ésk ik iu jju l, minden tehetségünk szerint begyógyittani. 
Utánnok megyünk szerelmeseinknek mi is. Ók annak 
örülnek, ha mi e** hátralévő utazásunkat magunknak el
viselhetővé teszszük; és epesztő búbánat őmiattok, nem 
bétöltése az ő végső akaratjuknak. Nézzünk annakoká- 
ért a* fel feszített Jézusra, és ő is viszont ránk fog nézni. 
Pedig óh! melly édes leszsz még a’ fájdalom is, mikor a’ 
Jézus néz reánk a’ keresztfáról. Bizonnyára csak a1 Jézusnál 
vagyon bölcsesség: csak itt van vigasztalás a’ halálban, 
csak itt bővelkedő reménysége az örök életnek.

T e , te állj majdan mellettem, mikor kialszik életem.
M ikor halál verejtéki görgedeznek homlokomon ,
Te fuvalj hűs szellőt néki, T e enyhíts kinos ágyamon.
így  csöndesen’s megnyugodva betérek szent Országodba, Ámen.
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Jézus feltámadása ma szájamnak vallása ! 
Szivemnek ez izenet legyen , mint drága kenet 5 
fS indítson meg öröm re, ’s nem bűnös félelemre,

1

Ámen

K. A. ti kik a’ Ilúsvét ünnepeit áhitatossan kivanjá- 
tók niegilleni, és örömest engeditek: hogy sziveitek e:

\
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dicső napon a’ feltámadásról szólló ige állal megindítás- 
sanak : mint tetszik tinéktek, hol lehetett nagyobb meg* 
indulás Urunk’ Feltámadásakor, az égen e, a’ földön e', vagy 
az emberek’ szíveiben ?

Az égen nagy megindulás volt, mert angyalok jöttek 
lakó hely okból; pedig hat angyalokról olvasunk, kik Hús* 
vét napján megjelentek.

De a’ Földön is nagy megindulás volt akkor. Lön 
„nagy földrengés; és sok Szentek’ testei, koporsóikból 
„e lő -jö ttek /4 Mint (a’ 114. Zsoltárban) Szent Dávid ének
l i , hogy mikor az Izrael népe a’ vörös tengeren átköltö
zött , a’ tenger megfutamodék, a’ Jordán vize hátratérüle a' 
hegyek megszöktek, és a’ Föld rengett az Urnák arczája 
előtt, ki győzödelmet adott nekik az ellenségen: azon* 
képpen rendült meg a’ föld Husvét napján az Ur’ diadal
mának jeladására. —

Ezenkívül az emberek szíve is megindult Urunk Jézus 
Feltámadásának híre futamadásakor; kié öröm re, kié 
félelemre. Ama nagy méltóságú úri ember Jeruzsálem
ben , a’ Főpap, félelmében indula meg, —  még a’ Fel
támadás előtt. Mert a’ Császár képviselőjéhez járult, mond
ván kéremésképpen; „adj nékünk katonákat, hadd őriz- 
„zék őtet; ne talán az ő tanitványi éjjel el lopják; mivel 
„emlékezem, hogy még éltében azt mondotta, harmad 
„napon feltámad/4 Legyintétta' szívok nekik. Mást szólít 
nyelvök, mást hitt szivük. Magok is féltek, ne talán a* 
jövendölés szerint valóban feltámadjon. Sőt a’ Főpapnak 
félénk szíve még az őrizettel sem elégedett meg; és nem 
nyugodott, mig nem a’ koporsóra pöcsétjét is reá nyom
ta. Pöcsét, strázsák, nagy k ő , závár, — gyarló ember! 
ezek a’ te erősségid. Pedig mind haszontalan , Isten el
len. Éppen azok a’ katonák, kiket a’ papság őrizetre oda 
állított, lettek legelső hirdető Apostoli Jézus’ feltámadá
sának. —  De a’ félelmesek mellett voltak sok olly szivek 
is , kik az Ur’ feltámadásán öröm miatt indultak meg. 
Név szerint jegyzetté meg szent Máthé ama’ két kegyes 
Aszszonyokat; kik nagy félelemmel és örömmel futnak 
vala, megmondani e’ hirt .a’ tanítvány oknak.

Veszitek e’ észre ezekből, kiknek szive indult meg 
félelemtől, kiké örömtől ? A’ rósz - lelkiesmérctúeknek 
volt a’ Jézus feltámadása rettentő; de a’ jóknak örven
detes hír. -

4 I
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Az volna immár Húsvéti jó  kívánságom hozzátok is, 
K .K . hogy mindnyájatoknak, valakik itt ma megjelente
tek , —  szíve megindittatnék: ne ugyan félelem, hanem 
öröm miatt. Buzduljatok fel tehát szíveitekben, sőt tá
madjon fel - bennetek lelkiképpen maga az Ur’ Jézus. Ma 
szorgalmatossan megvizsgáljátok szíveiteket, váljon mozog 
és él e’ benne a’ Krisztus; felakar e’ támadni bennetek is. 
Ha mával sincs több kedvetek a’ mennyei jók ’ keresésére, 
ha ezt a’ napot is haraggal rútitjátok: bizonyos jele, hogy 
még a’ Krisztus halva fekszik sziveitekben. Ellenben, ha 
ma a' mennyei mannát éhezitek, az Isten’ beszédének élő 
forrásit szomjuhozzátok , jobban mint egyébkor; ha meg
engesztelt indulattal vagytok Isten és emberek eránt: ak
kor jele, hogy a’ Krisztuséi ti bennetek és feltámadott 
néktek mindenképpen. Melly hogy annál inkább meglegyen, 
ébreszszétek egymást mostan a’ buzgóságra az Úri Imád
ságban és a’ következendő Énekben. Chorus.

Text. Márk X V I, 1 .. .  (Jézus feltámadásáról.)
Mind azokról, K. A . kik a’ Jézus’ feltámadását elő- 

szer észre vették, csak az emlegettetika’ meghallott Igék
ben , hogy féltek, ’ s ijedtökben elfutottak. De másutt ki 
van fejezve , hogy ezt részint örömökben cselekedték Mert 
a’ félés most csak Pilátushoz, a’ Főpaphoz, és a’ Krisz
tus’ gyilkosaihoz illett tulajdonképpen: a’ Hívek’ szivé
ben ha volt is félelem, de azt az öröm sokkal föllülhalad- 
ta. Hanem majd mind ez világosabban kifog tetszeni, ha 
tovább is elmélkedünk a Szivek’ megindulásáról 
napján. A" Krisztus’ feltámadása, félelemmel van öszve- 
kötve a’ kegyeseknél is , de az istenteleneknél kiváltkép
pen; örömmel pedig egyes-egyedül csak a’ jó  emberben 
lehet az öszveköttetve.

I.

A1 Krisztus feltámadása, ’s ennek eleven képzelése 
meg - félemléssel jár együtt a’ gonosz életű embereknél; 
jóllehet még a’ kegyeseket sem hagyja minden aggódás nél
kül. Lám kegyes emberek voltak Nicodémus és Arimathia- 
beli József; kik majdnem egy mázsa drága balzsamot vásár- 
lottak a’ Krisztus’ holtteste’ békenéséré: mégis tarthattak, 
netalám majd szemökre hányatik,hogyTanitójokuak csak 
alattomban és bátortalanul mertek szolgálni. Azok a’ szent



\

Aszszonyok hasonlóképpen féltek, kik a’ koporsóhoz 
indultak. „Majd a" katonák meg sem hagyják néznünk; 
„vagy elkergetnek; vagy, ha azok nem bántnak is , a’ kö- 
„vet, a’ követ! azt hogyan fordítjuk el.“  Imigyen töp- 
renkedhettek. Azonban más váratlan uj félelem is érte őket 
az Angyal -jelenés miatt, ki ült vala a’ kripta’ torká
ban, De váljon mi okért félhettek ezek, a’ feltámadott 
Jézustól? Őket is, minden jámborságjok mellett a’ lelki- 
esméret vádolta. Gondolhatták, nem fog szó nélkül ha
gyatni , miért vásárlottak boltbeli szereket őt bébalzsamolni, 
mintha egészen a’ sírba maradna, mint egyebek ; miért 
kételkedtek, miért nem adtak hitelt azon beszédnek, hogy 
harmad napon feltámad. — Okivülökha megnézzük a’ tanít
ványokat: ezek másként a’ legjobb lelkű emberek, nem 
kiilömben féltek. Péter éppen remegett, képzelvén, majd 
mint megdorgálja, vagy magától el is taszítja, (mivel meg
tagadása olta színe eleibe nem került). A ’ többi Apostolok 
vélekedtek, hogy ők sem maradnak pirongattatás nélkül 
azért, hogy elhagyták őtet, megfogattatásakorelfutottak, 
holott néki holtig tartó hűséget ígértek. —  Hanem mind 
ezeknek félelme még csak tűrhető és könnyen oszlatható 
volt. Az Aszszonyokat ugyan azon Angyal, ki miatt meg- 
félemlettek, meg is bátorította szép gyönge szózattal: „N e 
„féljetek ! a’ Názáretbeli Jézust keresitek; nincsen itten , 
„feltámadott.“  A’ tanítványok is nagy hamar felbátorodtak, 
mikor a’ kijelelt helyen , —  hová izente az U r, hogy gyü
lekezzenek, —  közöttök termett, és őket édességes be
szédivei köszöntötte.

'Munkáljon a’ jó Isten , a’ Jézusnak feltámadása által 
a' mi sziveinkbe is illyetén félelmet. Használatos félelem 
az, mellyet bűnös voltunk érzése gerjeszt sziveinkben. Id- 
vezséges félelem, ha ma eszünkben forog: „Mindentudó 
„Birám, Istenem! nem sokára megkell jelennem őelőtte, 
„az én Jézusom előtt, és számot adnom. Ha most min- 
„gyárt szóllittatnám: én is mi felöl leginkább hallanék tőle 
„szemre - hányást ? Az éhekként: ott mit mondasz, bűnös 
„fe jem , mi lehessen a' mentségem, ha rám kiált minden 
„vétkem.“  így félni mondám, idvezséges. És még az 
illy félés könnyen is oszlatható. A’ feltámadott Krisztus” 
igazsága és érdeme eloszlatja azt. Mint régentenaz ellenségen 
diád álmát vett fejedelmi Vitézek, mutató jelül a” nyert pré
dából valamit hoztak haza magokkal úgy a’ Krisztusnak, 

II. Darab. 6
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mint lelki győző Vitéznek, a1 koporsóból kihozott drága 
nyereségei reánk nézve a’ Megigazulás és Megszenteltetés.—  
Emez egy szép fejér köntöske nekünk bűnösöknek, mel- 
lyet a’ ki megfog és magára ruház idvezül: amaz pedig 
egy böcses kárbunkulns, melynél fogya az adósság záros 
tornyából kiszabadultunk, az ellenünk kijött kézírás ke
resztfára szegezte!ett, és amaz áldott húsvéti békesség, 
bátorság hirdettetik minékünk: „N e sírj, ne félj immár, 
„bűnös! Isten’ kegyelme van teveled/4

Hlyen tehát a’ húsvéti megfélemlés és s z í v  - megindu
lás a’ kegyesekben. De óh ! meliy más formában jelenik 
meg a’ gonoszok félelme e’ nagy napon. Melly külömböző 
rcszketéssel vágynak azok a’ katonák, kik a’ koporsót őriz
ték ; Pilátus, ki irtózásában kezét a’ nép előtt megmosta,—  
néműnémü mentségül, ha majd a’ római Császár trónusá
hoz menne a’ hir, hogy egy jeles férjfiút ártatlanul felfe- 
szittetett. Melly külömböző reszketéssel volt még ama’ Fő
pap is, és minden tanácsbéli Urak, mikor Jézust feltá
madva lenni meghallották, mint egykor ama’ bünhödt Nini- 
vc városának megrémült lakosai, midőn azt a’ Jónást 
nagy váratlanul utszáikon teremni látták , ki nem sokkal 
azelőtt a’ tengernek mélységébe merült.

Társaik ezen megfertőztetett lelkiesméretü bűnösök
nek máig is mind azok, kik ezégéres vétkekben lélcdze- 
nek: gyilkosok, paráznák, hitszegők, fösvények,engesz
telhetetlenek , és valakik vagy beszéddel vagy cselekedet
tel a’ Krisztus’ tndományjának csufolóji. Mind ezeknek olly 
félelem lehet a’ Jézusnak feltámadásáról szólló Evange- 
liom , melly bennük nem egy könnyen oszlatható. Mivel 
itt őnekik is, valahai sírból-kikelés, és ítéletre vonatás 
hirdettetik: holott ők inkább a’ földben kívánnának ma
radni mind örökkén. Mi csuda tehát, ha az ollyaténok , 
kik valamelly vétket igen szeretnek, futnak a’ koporsótól. 
A’ kevély fut a’ koporsótól, mert annál látja, hogy őtet 
valaha minden hizelkedők elhagyják; és minden pompá
ja ’ s dicsősége a’ sírba elfog enyészni. A’ fösvény fut a’ 
koporsótól, mert látja, hogy kincseit abba el-nem  viheti, 
’s magát ottan gazdagságával nem vigasztalhatja. A’ buja 
életű fut a’ koporsótól, mert látja, hogy ott minden testi 
gyönyörködésnek vége lészen ; és hogy az a’ test, melly- 
nek kívánságait követte, a’ férgeknek prédájává válik. 
Az engesztelhetetlen is fut a’ koporsótól; mert ott látja ,

i
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hogy egymás mellett kell nyugodni még azoknak is , kik 
itten gyűlölték egymást. Szerencsések , ha abba kibékült 
szívvel szálhattak le ; és nincs mit félniök a' feltámadástól.

• «« * I '  f • .

II.

Hát örömmel immár ki hallhatja a’ Jézus’ feltámadá
sának hirdetését? Bizony egyedül csak a’ kegyes ember. 
Csak ennek örvendetes hir az, akár a’ Jézusra, mint ba
rátjára , akár önmagára nézvést vegye. A’ kegyes ember- 

1 ről mondja Péter Apostol, hogy látta ’ Krisztust 
soha; még is szereti. Lebetegiilt barátunk és jóakarónk 
felgyógyulásán nem örülünk e itt is már? Mennyivel in
kább örül az istenfélő, midőn annak az ő lelke' dicső ba
rátjának emlékezetére Innepet szentelhet, kit Isten meg
sebesített, de meggyógyított; halálba vitt, de viszont 
életre hozott. Önmagára nézve pedig még több okot ta
lál örülni. Mert, hiszen, őmaga veszi hasznát a' Krisz
tus’ feltámadásának. A’ Krisztus megholt a mi bűneinkért 
az írások szerint,és eltem ettetett, de harmad napon 
feltám adott, úgymond Pál Apostol (1 Cor. 15, 3. 4 .). 

A z a z : megbékéltetett bennünket Istennel. Azt mondhatja 
már a’ kegyes szív: „rab valék; az én szoros igazságu 
„Istenem szabadon nem bocsátott vólna, mígnem az utolsó 
„fillért megfizettem: de már van öröm Iem,sten a’ kezest 
, elbocsátotta érettem.*1 ’S ez az egyik haszna; mellynél 
a’ másik még nagyobb, és még több örömére szolgálhat 
lelkének; mclly abban á ll, hogy saját’ fcltámadása és lel
kének halhatatlansága felül a’ Jézus feltámadása által vég
képpen bizonyossá tétetik. Mert mit egyebet példáz az 
az Angyal is, melly ült a’ Krisztus’ koporsójában? Vi
gadhat ezen minden kegyes ember; és elhiheti, hogy az 
ő koporsójában is Angyal leszen elrejtezve, —  a’ halha
tatlanság angyala. Mondom: Angyal; nem ördög. Szent 
Máthé írja, hogy egy ember koporsójában két ördöngö- 
sek laktak. Rettentő példázódás, a’ bűnben kimúlt em
berre nézve; úgymint kinek már pírjában ördögeklakoz
nak, a’ kárhozatnak ördögei, (valamint a’ bűnt már ez 
életben sem kisérik soha jó Angyalok !) Ellenben az isten
félő embert még haló földébeu is jó Angyalok környéke
zik , a' boldogságnak angyalai. Melly szép elsősége a' 
Keresztyénnek! Őneki Angyalok bizonyítják, hogy a’ si-

6 *
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rok és koporsók nem halottak zártt tömlöczci, nem is 
valami rút állapot: hanem Isten kertje’s olly fekvő-hely, 
mellyet a’ Krisztus megszentelt. Valahányszor azért teme
tőbe megyünk, valahányszor kedves halottunkat sirjába 
kikésérjük: jusson eszünkbe, hogy nem roszsz Angyal, 
hanem ollyan jó  Angyal strázsál a' kegyes embernek még 
a’ koporsója fölött is , miilyent Isten a’ Jézusé fölé ültetett.

Örvendeztessen meg titeket is, kegyes szivek, a’ 
Jézus’ feltámadása; örvendeztessen meg az a’ húsvéti jó 
Angyal. Serkentsen titeket, kész szívvel lehengeritteni 
a1 követ, a’ hol ez nyom, —  a’ bubánatnak, szükölkö
dösnek kövét, melly szenvedő embertársaitok szive’ ajta
ján feküszik. Siessetek az illy köveket lehengeritteni, 
ha rajtatok áll; hogy legyen húsvéti örömötek, ’s legye
tek jóltévő Angyalok itt e’ földön. —  De ugyan azon A n
gyal bátorítson benneteket a’ halálnak félelmei ellen is ; 
és mutassa meg nektek maga formájában, mind azt, mii
lyen mély sötét sírba fogtok valaha leszállani! mind azt, 
miilyenek lesztek , minekutánna a’ testnek sátorából kivet- 
köztettetek. A’ Krisztus koporsójabeli Angyal fiatal volt, — 
még ekkor is ! pedig mikor teremtetett ? Még az első em
ber előtt! Krisztus Urunkig négy ezer esztendő múlt el 
kerék számmal: és még is ép fiatal! De a’ mennyország
ban , hol az esztendők sem emberi módon számiáltatnak, 
nincsen semmi erőtlenség, nincsen fájdalom, betegség, nincs 
megnyomorodott vénség. Itt nálunk minden ember tetőtől 
fogva talpig betegségeknek rovása. Húsvéti bárányun
kat siralomnak kenyerével és keserűségnek füveivel kell 
ennünk. A’ mennyben pedig elváltoztatja ? Jézus 
a* mi alázatos testünket,  hogy legyen hasonló az o di

csőült testéhez. (Filip. 3 ,  20.) —  A’ Krisztus’ kopor
sójabeli Angyal fejér ruhában is volt, melly jele a’ bűnből 
ki tisztult állapotnak , vidámságnak és ártatlanságnak. Ti 
is , ha kegyesen éltek, lelketek angyali ártatlanságának, 
ennek a’ ti szép fejér, ruhátoknak a’ Krisztusnál, előre, 
örvendezhettek. •

Melly hez képest tehát megindulhat a’ Jézus feltámadá
sán szivetek örömre; de induljon meg még utolján törö- 
delmességre is. Krisztus Urunk ruhákat, lepedőket hagyott 
bent a’ koporsóban : tegyétek le te is a’ halálnak Ieplyeit, 
a’ vétkeket, —  mellyeket elkeli hagynotok. Krisztus Urunk 
reggel támadott fel és úgy, hogy nem holt meg többé. TS
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is ne napozzatok a’ megtéréssel; és úgy térjetek meg, hogy 
a’ bűnbe viszsza ne essetek. A’ bűnnel tréfátokat ne űz
zétek. Életeteket úgy folytassátok, mint Angyalokkal atya- 
fias tercmtvényekliez illik; hogy igy még koporsóitokban •*- 
is jó  angyalaitok lehessenek. Mert mig a’ megtérésnek út
jára nem térültök, a' Krisztusnak 
Angyalnak nem örülhettek.

Oh! hogy menjen ez napon illy ragyogó villám -An- " 
gyal mindenekhez, kik ma is búval bánattal terheltettek ; 
hogy menjen az özvegyekhez, árvákhoz, sinlődőkhez, 
nyavalyásokhoz; menjen kiváltképpen a’ haldoklókhoz, 
és bátorítván biztassa őket az Ur Jézusnak szavaival: „ne 
„féljetek! nem haltok meg mindörökkén! Nem hagylak 

titeket árvául;  megtérek hozzátok és feltám adok, és ti 
„ is feltámadtok, én élek és ti is éltek

0 w<
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Nem 5 nem hagy ő árvául téged,
Kegyes szív, bármelly utón visz:
Ö mindenütt kész segítséged,
’S hűséges Angyala őriz.
Ha szintén a’ halál’ révében 
Hordozna már a’ nyavalya,
Ott sem vagy erősség’ szűkében,
Mert még veled van angyala.
Sőt, ha alszol halál’ álmában,
Egy angyal akkor is ott van;
Örülj e’ szón Husvét Napjában:
„ Angyal vagyon koporsódban ! “  Ámen.

koporsójabeli húsvéti 7
** m‘ . • , S* 1 l • *

HUSVÉT’ MÁSODIK INNEPÉN.
/ . t

A5 fö ld i élet mint utazás•

Mi e’ földön az én életem?
Öröm  ’s üröm változása ’s  a ’ t.

i « \

( ü j  É n ek . K ö n y v , sz. 3 6 0 .)
♦ . ’ * . V  ' ' r *  • • , \  *  .V  /  •. ’ '/? ? •  9 ‘  * .» *

K. A. E’ világi élet felöl az emberek* ítéletei legin
kább kétfelé ágoznak e l: vagy igen is nyomorúságosnak,
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vagy igen is kcllenietcsnek tartván azt. Elgondolhatni, 
kik Ítélik azt édesnek, kik viszont nehéznek és keserű
nek. Tudniillik a’ miilyen a" lélek’ állapotja; a’ miilyen 
szinü ablakokon ’s üvegeken az, a' körűié levő dolgokat 
nézi: ollyan színben lát is mindent, — vagy vidámnak 
és világosnak , vagy szomorúnak és sötétnek. A* kik úsz
nak a’ világi javak’ bővségcbén, buborékolnak a’ gyö
nyörűségekben ; a’ kiken senki sem hatalmaskodik, ’s a’ 
kik mind c ’ mellett még állandó egészségnek és ép test
nek is örülhetnek; vagy (Ámos próféta szavaival), „kik 
„elefánt-tetemből csinált ágyakban alusznak, válogatott 
„bárányokkal és hizlalt borjukkal lakoznak , hegedű szó 
„mellett énekelnek, a' bort nagy poharakkal iszszák és 
„magokat drága olajjal k e n i k .*) ezeknek, igen is, hogy 
édes, kellemctes, es rövid ideig-tartó ez az élet; — ezek
nek, elhiszszük, nehezen esik, megválni ettől. De a’ 
kiknek mind ezekből nem jutott rész; kik teljes egész 
életökben az étel* ital’ és ruházat’ bajos megszerzése után 
fáradoznak és mégis ritkán elégittetnek meg; a’ kik sze
génységük mellett más hatalmasabbaktól zaklattatnak; 
aztán a* kik sinlódők, nyavalyások , és nyomorékok: oh! 
az illyeneknek ez az élet lehetetlen, hogy másképp’ tes
sék, mint / nyomorúságosnak , keservesnek, és igen so
káig tartónak. Ezek tudják igazán megmagyarázni bölcs 
Salamon mondását, hogy jobb a’ halálnak napja a’ szüle
tésnek napjánál; és hogy nehezebb, — sokkal is nehe
zebb , —  élni, mint meghalni. ’ S valóban elég ember ta
lálkozik a’ világon; ki számtalanszor kívánja meghald- 
sát, Jónással gondolván: jobb nékem meghalnom, mint 
élnem. De a’ bölcs Teremtő az élethez vonszó szerete- 
tet mélyen beoltotta a’ legnyomorultabb ember’ szivébe 
is ; és félünk is attól a holtunk utáni bizonytalan állapot
tól. Ez a’ kettő az a’ szív ó s  vas-láncz, melly az embert 
a’ földhöz lekötözve tartja; úgy hogy ő készebb, ezer 
meg ezerféle ínséggel megharczolni, mintsem önmaga el
len kezét felemelni ’s kínos életének véget vetni.

Tudván pedig, hogy az igazság mindig a’ középen 
áll; és hogy az említettek közül egyik félnek ítélete sem 
hagyathatik meg úgy a’ mint van: e’ szent órában én igye
kezni fogok az életet a’ szerint rajzolni élőtökbe K. A .,
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mint azt megítélni leghelyesebb. ’S mivel(az élet a’ szent 
írásban Malii. 5 , 25., egy igen szép példázódás által 
?s£nak neveztetik) én is a’ mái evangeliom fölött úgy ve
szem fel azt, elmélkedvén Istennek szent segedelmével a’ 
földi életnek útjáról. ' -

Text. Luk. 24, 13*‘. . (Az Emausba menő két tanít
ványról.)

Kétségkívül szép oskola lehetett az, K. A., mellyet 
tartott Urunk Jézus a’ tanítványokkal, negyven napig 
feltámadása után. Szent volt a’ Mester, szentek voltak a’ 
tanítványok, szent és mélységes a’ tudomány. De kicsi
nyében nem kévésé szép és nyájas oskolai óra lehetett, 
mellyet Jézus azemausi tanítványokkal külön tartott. Kik 
voltak ezek személy szerint, és mi járatban fáradoztak 
légyen: nem tudjuk tökéletesen, ’s nincs is szükségünk 
ezt tudni. Elég tudnunk, hogy utaztak Jéruzsálemből 
Emausba. —  Az ország, mellyben ők utaztak; az a’ v i
dék , mellyet lábaikkal ők tiportak, megvan most is: de 
olly távol mitőlünk, kik itt arról emlékezünk, hogy ott 
mi ugyan soha nem utazhatunk. És tegyük, hogy oda 
juthatnánk is : még sem lenne az már most valami külö
nös nevezetes utazás; mert azok a’ szép idők, — mel- 
lyekben, az áldott Ur Jézussal és az ő tanítványaival 
öszvetalálkozhattunk volna, — csak egyszer voltak. Mi 
csak utazunk e’ magunk országában, a' mi vidékeinken, 
a’ mi földi foglalatosságaink után, és egyszersmind az Örök
kévalóság felé. ( Embernek egész élete lelki zarándokság 
és utazás.) Melly gondolatnál megmaradván, a’ tanítvá
nyok’ utjának képében szemléljük a mi fö ld i életünk’ 
utjának rajzolatját. Nehéz ut ez, tagadhatatlanul: ha
nem okossággal könnyebbifteni lehet rajta. ’S éppen csak 
ez a’ kétféle körüláliás is adja magát elönkbe megfonto
lás végett, úgymintí miilyen az életnek útja; és minémü 
utravaló regulák szükségesek nekünk, lelki utasoknak.

Adja pedig a’ jó Isten, hogy most is igazságot szól
junk, a’ szól lót laknak hidjünk, és az elhitt mellett mind 
végig megmaradjunk, Ámen.

L Midőn az emberi élet’ utjának minémüsége felöl 
akarunk ítéletet tenni, akkor átaljában az egész emberi 
nemnek sorsát veszszük tekintetbe, nem pedig ama ke
vés számú boldogokét kiket a’  szerencse magasra felraga
dott a’ többi közül, és a’ kikről közönségesen hajlandók



vagyunk azt vélni, hogy ők nem látnak bút életökben. 
Már pedig, ha átaljánosan ítélünk, megkell vallanunk, 
hogy(az élet’ útja nehéz,/kiváltképpen azon ókból, mi
vel kevés a*-jó uti-társ itt, mivetönindig csak utasok ma
radink emunkat könnyen el is téveszthetjük, utunk gyak
ran unalmas is, és mivel darabos az ösvény, mellyen járunk.

Első nehézségünk az életnek utján az, hogy igen ritka 
a’ hiv uti-társ,* kevés az igaz-lelkű ember, kinek böcsii- 
letes szívében bizni, kivel szeréncsénkben együtt örvendez
ni, szomorúságunkban együtt sírni egész nyílt szívvel lehetne. 
Pedig azt tartjuk a’ közmondásban; Nyájas utitárs, fele 
utazás. Valamint az Emausba menő tanítványok csak 
kettecskén utazgattak, és nem volt nekik meghitt embe
rek több: úgy nekünk is megkell elégednünk, ha annyi, 
sok ezer feleink közül, —  kikkel együtt élünk, kik mel
lett naponként eljárunk sőt a’ kikkel ugyanazon helység
ben , néhol tán ugyanazon födél alatt lakozunk, —  csak 
egy hiv lelket és megbízott utitársat találhattunk in inma
gunknak; kivel együtt bizodalmasanbeszélhetünk,ki előtt 
nyitva tarthatjuk szivünk ajtaját; ki előtt se nem kell 
titkolnunk semmit, se nem kell színeznünk semmit. 
És boldog em ber, ki csak egy illy jó utitársra is szert 
tehetett. Mert ó h ! beh sokan utaznak ez életnek ne-

» .« * I i

héz utján, kiknek az ég alatt csak egyetlenegy megbí
zott leikök sincsen; vagy ha volt, azt elvesztették , és szo
morú özvegységben élnek. Beh sok , kik a’ világnak ál
nokságát már több ízben fájdalmasan tapasztalták; vagy a’ 
kik szintén kebelükben nyugovó társuktól is megcsalattak; 
úgyhogy .már most az ő szivük minden emberi barátság és 
bizodalom elöl örökre bezárlódott; ’s csak egyedül magok 
ballagnak előbre az életnek utján. Nem tanítják e’ ezek eleve
nen, hogy bajos az életnek útja, mert sok azt társ nélkülfutja.

2. Egy másik baja és panasza embernek az életnek 
utján az, hogy sohasem éri el czélját, soha sem töltheti be 
szívének minden kívánságát és vágyódásit; szóval: min
dig utaz: de nem ér el hazájába, mígnem meghal. Ama’ 
tanítvány, nem-ismert Jézusától azt kérdezi együgyüen: 
Hát jövevény vagy-e te Jéruzsálemben? Ah! bizony jö 
vevény valál temagad is , óh Kleófás! ’s mi is mindnyájan 
azok vagyunk; mert soha itt czélunkhoz élném juthatunk, 
és szívünket nem elégittimeg semmi. Kincs, rang, mél
tóság, még ingyen sem elégségesek a* dolgot velünk annyi

8 8  IIUSVÉT1 II. INNEl'ÉN.
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ra vinni, hogy azt mondhatnánk; most már nem kívánok 
semmit. Mert itt belől ösztönöz bennünket valami, szü
net nélkül; nemhágynyugodni, mig élüuk; és hasonlóvá 
teszi szegény lelkünket ama'’ Nóé kirepitett galambjá
hoz , melly keresvén nyugvó helyet e1 föld’ színén, azt 
nem találta - fel sehol, mígnem urához viszszakerült, kitől 
elkibocsáttatott. És ez is nehéz lehet a' vándornak, mikor 
mindig utaz, mindig utaz, és mégis csak jövevény marad.

3. Éhez járul még gyakorta az is , hogy éltünknek 
utján való járásunkban könnyen elvétjük az igaz egyenes 
utat; sőt többnyire a’ roszszon járunk. Nem a’ miatt, 
mintha a’ Teremtő nem adta volna eléggé tudtunkra az 
igaz útnak isméretét; mintha nem tűzött volna ki élénkbe 
éjjel - nappal égő szövétneket a’ magasra, mellyre szemein
ket függesztvén, semmiképp el nem tévelyedhetnénk. 
Nem! sőt inkább eléggé kijelelte nékiink ösvényét mind 
az ő szent Igéjében, mind pedig kinek-kinek józan okos
ság által. „Megmondottam én teneked, óh ! ember, (ugy- 
„mond az Urnák lelke,)  mi légyen a’ j ó ; mi a’ te Iste
nednek  kegyelmes akaratja; mi az igazság és boldogulás' 
„útja. 'S  vajha figyelmeznél az én parancsolatimra! 01- 
„lyan volna akkor a’ te békességed, mint a’ folyóvíz; és 
,,a’ te igazságod, mint a’ tengernek habja.“  És. 48 , 18. 
De mi haszna! ha mi emberek olly gyarlók vagyunk, hogy 
ezt nem követjük. Mi haszna, ha a’ jót ’s igazat még sem 
fogadjuk el, hanem mindig azt gondoljuk, talán jobb lesz 
járni a’ ruásik utón. Mint a’ tanítványok’ szemei megaka- 
dályoztatának, hogy nem láthattak: úgy mi sem veszszük ész
re azt a’ jó t , a’ mi hozzánk közel vagyon. A’ mi a5 ma
gunké, azzal nem elégszünk meg, hanem másét irigyeljük; 
a’ sereg után sietünk; az a’ vélt kincs fut előlünk, ’s mi 
kergetjük vénségünkig, — mikor aztán szomorúan által— 
látjuk, hogy csak árnyék után ^szaladoztunk, ’s nem az 
igaz utón jártunk-

4. Az élet’ utjának nehézségei közé tartozik m ég, 
annak unalmas hoszszusága némellyekrc, vagy rövidsége 
másokra nézve. Hoszszu és megunt ut ez a’ szenvedők
nek és nyomorgóknak. Ellenben melly igen rövid ut ez , 
a’ szerencse fiainak és a’ gonoszoknak, kik az örökké
valóságot rettegik. A’ tanítványok , mikor legbuzgóbb be
szélgetésben vannak, végét érik az útnak és beérnek Emaus- 
ba: úgy sokszor az életnek vége is akkor szakad meg,
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mikor az legjobb izü volna. Csak egy lépés az élettől a’ 
koporsóba. ( l .S á m .2 0 .)

5. fiát azt végre mire magyarázzuk, hogy az élet’ 
utján többen mennek szomorú, mint vig ábrázattal ? Nem 
arra e azt is , hogy annak nehéznek és darabosnak kell 
lennie; úgymint a" mellyen embernek nincsen mindig bá
torságban élete, vagyonja, böcsülete és más drága java. 
Az emausi tanítványok is tapasztalták ezt, mert ők sem 
utaztak vigadozva. „Micsoda beszédek azok, (úgymond 
„az Ur,) mellyeket járván , egymás között folytattok, és 
„vagytok szomorú ábrázattal ?“  ’S pedig mi volt szomorú
ságuknak oka? Nem cgyébb, mint hogy világi remény
ségeikben csalatkoztak; nem úgy lett sorsuk, mint előre 
álmadoztak. Magok beszélik bánatosan, hogy a' názáret- 
beli Jézust, —  az ő hatalmas Mesteröket, —  a’ papi fe
jedelmeknek kezébe adták, ezek viszont őt halálra ítélvén 
felfeszitették: „pedig mi (ugymondák) reményijük vala, 
„hogy ő lenne, ki az Izraelt megszabadítanád— és min
ket az ő országába fényes szerencsére segíttene. De nem 
lett úgy; ’s ez volt nekik olly igen nehéz Óh! Isten, Te 
látod, melly sokan járnak közöttünk is az élet’ utján, 
és vannak szomorú ábrázattal, mint ama’ két tanítványok. 
De Te is tudod mindnyájok’ bánatjának kútfejét, melly- 
ből nekik a’ keserű vizek kiforranak. Sokat, sokat vár 
az ember embertől; és ha keveset nyer, szomorkodik. 
Sokat reményi a’ világtól; arany• hegyeket igér magának 
a’ jövendőktől; és , ha nem jészen úgy, mint képzelte, 
clkeseredten és szomorú ábrázattal indul odább nehéz ut
ján, vallást tevén amaz ének’ szavaival: „kemény utam 
„országodba vagyon paradicsomodba/*

II. Azonban bármelly nehéz is az élet’ útja, keresz
tyéntől még sem igazságos, ezt szerfölött nagyítani, és 
attól minden kellemetességet megtagadni. Szánni lehet az 
ollyan embert, ki Dántol fogva Bersébáig utaz, és ezt kiált
ja : puszta minden! Annál inkább illetlen, okos ember
hez, minden kis baj miatt elkedvetlenedni: ellenben erős 
lélekkel kell viselni tudnunk annak minden terheit; —  nem 
állapodván meg annak keserűségein . hanem kézen fogván 
azt a’ kévés édeset is , mellyet az egyszer - másszor nyújt 
minékünk. Azon kell tehát törekednünk, K. A. hogy a’ 
mennyire hatalmunkban áll, ez életen áltutazásunkat kel- 
lometessé tegyük és megkönnyebbitsük. Melly czélra sze-

i
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rczzünk jó ulitársokat; vegyük magunkhoz úti-költségül 
a1 kegyességet; járjunk el dolgainkban liiven; a’ mit az 
idő magával hoz, fogadjuk jókedvvel; mindenkori vigasz
talásunkra pedig legyen kalauzunk a" Jézusnak szent vallása.

Mindenek fölött jó utitársra kell szert tennünk e1 nagy 
utunkon. A’ nélkül kietlen ut ez az életé; és keserves 
járni rajta. Mikor az ember minden felebarátjára úgy néz, 
mint ellenségére; mikor mindeniktől kell tartania, ’s egy
hez sem ragaszkodhatik: micsoda élet az illyen! Mclly más 
színbe öltözik az egész világ, ha van, kiket szeretnünk; 
ha van , kiktől szerettetnünk! Melly békésen járunk el 
akkor egymás mellett! Mint adják magukat hozzánk több 
jó  lelkek is, és kezet nyújtanak az együtt-utazásra! Nem 
méltó do log -e , hogy mindenikünk idején-korán meg
szerezze magának az illyetén élet - könnyittő barátot 
és utitársot? —  Úgy de a’ ki erre szert akar tenni# annak 
szükséges

A’ kegyesség’ úti költségét már magával hordoznia. 
mert csak istenfélők között lehet boldogittó barátkozás Ha 
magad is nem vagy kegyes, nereményljjó utitársot; ha
nem magadhoz hasonló roszszat, azaz: hűségtelent. De 
a’ kegyesség, melly mindenre hasznos, itt is mutatja 
érdemét.

Mégis más könnyittő regulánk életünknek útjára, le
gyen az, hogy kiki, —  mire Istentől rendeltetett, — ab
ban maradjon meg hi ven, és járjon el szorgalmatosam Min- 
denegy állapotnak megvan az ő öröme; megvan az ő ke
resztje is. Kiki tűrje el a’ magáénak terhét: elégedjék meg 
annak örömeivel; és nevelje azokat, a’ mint istenesen le
hetséges. Annak örül a’ mi Teremtőnk, ha gyermekei vig 
szívvel áldhatják őtet. Mert valamint az országokat-járók, 
utmentökben látnak mindenfele uj tárgyakat, kies vidéke
ket, tájékokat; úgyhogy sokszor azok mellett el is feled
keznek utbeli vesződségeikről,, sőt arról is , hogy miért 
küldettek: úgy van a’ dolog az emberi élet1 Htjával is. ’S 
nem volna-e kegyetlenség, az utasok’ szemeit bekötni, 
hogy mind azon szépségeket ne láthassák ? Az Isten sem 
akarja, hogy az életnek élőnkbe ötölhető kis örömeit mi- 
vnagunktol félre toljuk , és azokat ne kóstol juk. Sőt ked
vetlen napjainak közé azért juttat néha kellemeseket is, 
hogy szívünk felvidulván, a’ terhek és kcresztviselések

i
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alatt annál erősebb lehessen. —  Hanem mind ezek mellett 
még nagy hiánynyal leszünk, hacsak végre.

Örök kalauzul a’ Jézusnak szent tudományát is nem 
választjuk; hacsak magár Idvezittőnket lelkiképpen utitár-
sunkká nemteszszűk. Mert ő az igazi boldogságra Vezérlő; 
ő a’ legtartósabb világosittó fáklya az élet’ kétes óráiban, 
sőt a’ halálnak völgyében és sötét éjszakájában is, — melly 
nem minden embernek barátj a A’ nélkül utunkon vakos- 
kodva tapogatóznánk, reménység nélkül élnénk, vigasz
talás nélkül szenvednénk és kétségbeeséssel halnánk meg. 
De a’ Jézus vallása ezt zengi előttünk:

Elrepül, elrepül lelkünk a’ síron túl,
Bár romlott sátorán rothadás’ keze dúl.
Boldog, kinek e’ hit egész életében,
Mint egy örök szent tűz, ég tiszta szivében.

«
f #

A ’ Jézus’ tudományának világossága általkisér bennünket 
szintén a’ síron-túl is , és előttünk világit bé ama’ 
mennyei Jeruzsálembe. Itt akár hanyfclé válik el az élet’ 
útja, de csakugyan e’ szent város felé van fordulva arcz- 
czal minden utas. Oda czélozunk mindnyájan. Hová ha 
majd egykor sokféle bajaink után elérkezünk: az emausi 
tanítványokként örvendezve fogunk reá ismérni Jézusunk
ra : ’ s Istenünknek azon utaira, mellyeken ide alatt csu
dálatosán vezérlett. Ott voltaképpen megfogjuk tudni, 
miért keltett itt annyit szenvednünk; annyiszor sírnunk, ’s 
jajgatnunk; és áldani fogjuk az ő tanácsait velünk mind- 
örökkén. Azért

Ne böcsmérljétek e’ földet,
E’ nyájas dajkát, — ne ti ezt! 
Csak szemetek nyitva legyen,
A’ melly mindent észre vegyen,
A’ mi jót az nekünk termeszt.

Sok bojtorján nyó'I rajt’ ugyan,
Sok tövis, melly csipked, szurkai, 
Mint szokásuk a’ melleknek:
De azért közttök ezeknek 
Egyegy virágocska is áll.
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Az élet’ lankasztó heve 
Sokszor, mint égi háború,
Rekkenöleg nehezül reánk:
De fölülről néha hozzánk 
Egyegy hüves szellő is fú.

; - i • -* *
9

•* ff fc

Sok a’ korcs-ember, ki nyugtunk’ 
Meggyilkolja, ’s szerez sok bajt,
Úgyhogy keblünk vérzik bele:
De a’ szerencsének szele

• • «

Hozzánk sok jó  embert is hajt.

Oh! életem’ kegyes atyja í 
Itt lentt csak egy kis virágot 
Adjon, —— e’ tarkán szerközött 
Élet’ tövisei között, —
Néha mennyei jóságod.

« „ ' '  * * *
1

Adj nékem olly embereket,
A ’ kik elértik szivemet;
Kik nem kerülnek hidegen,
’S szívok megosztja melegen 
Fájdalmamat, örömömet.

Adj , atyám! jó  barátokat,
’S tartsd is meg hiven ezeket:
Ekkor adtál virágokat,
Kikért öröm-kiáltásokat 
Emelek ’s hálás kezeket. Ámen.

. - * K ' ‘ y ' '  • • * * .  . ■
\  i _ I # ‘ 4 . .
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IIUSVÉT UTÁN I. VASÁRNAPON.
Elmélkedés az Evangeliom fölött*

* *•« 1 « • 
•  •  •  #

# 9

Á ld, lelkem, fő jóltévődet, feltámadt Idvezitődet;
Hidj bizodalmassan benne, mintha most is jelen lenne;
’-S úgy tekintsd szent tudományját, mint élted’ égi kormányját, Ampn-

K. A. A’ Jézus* feltámadásának nem egy könnyen 
Örült úgy meg valaki, mint ama* szerelmes tanítvány János, 
kinek szivébe és képzelődésébe ez a* véletlen és váratlan eset
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mély bényomást hagyott, hogy még szinte szám - kivette* 
tésében is Pátmosz szomorú szigetén, ez volt az ő legked* 
vesebb látása, mellyel megkeseredett szívét vigasztalta. A ’ 
Jelenések’ könyvének mingyárt az elején Írja; hogy elra
gadtatván > mintha látta volna a’ feltámadott Ur Jézust ő 
hozzá közclitteni nagy nyájasan, és jobkezét neki fejére 
téve ezt mondani: „ne félj ; én vagyok az első és az utói* 
„ s ó ;  a’ ki megholtam vala, de iméélek mindörökkén ; és 
„nálam vágynak a’ pokolnak és a’ halálnak kulcsai.“  Úgy 
képzeli magának János a’ néki megjelent Ur Jézust, mint 
győzödelmes lelki Vitézt, ki elűzi tőle a’ halálnak félel
mét. Úgy képzeli, mint valami hatalmas kulcsárt, ki fel
nyithatja és bezárolhatja mind a' halálnak, mind a’ pokol
nak kapuit. Mikora’ hadi-vezér erős várt megvett ostrom
mal , diadalma’ jeléül mutatja a’ Várnak kulcsát. Úgy a’ 
feltámadt Krisztus kezében tartja mintegy a’ halál, és po
kol kulcsát. Mert a’ poklot a’ Hívek örömére bezárlot- 
ta ; a’ menyország ajtaját felnyitotta, a’ halál’ erejét el
vette ollyformán, hogy a’ földnek gyomra minket már örök
re nem tarthat zárva.

így örült Szent János az ő feltámadott Jézusának, 
így magasztalta őt még látásaiban is. Es igy fogjuk mi 
Szent Jánost hallani hozzánk szólni a’ Jézusról mind a’ 
m ái, mind a’ most következő több Vasárnapi Evangélio- 
mokban is. Mert igen szembetűnő dolog, hogy a’ feltá
madási Nagy Innepre következő hat Vasárnapi szent lecz- 
kék minnyájan János által írattak meg. Ha tehát oda 
íigyelmeznénk, midőn valamely szépen muzsikáló, vagy 
Komédiás mutatná mesterségeit előttünk: mennyivel in
kább illő leszen figyelmünket ajándékozni, midőn egy olly 
Meszsziási követ széli majd hozzám kinek nyelvét az Isteni 
malaszt igazgatta, kinek szava nem kellemetlen szózat, 
hanem édesdeden zengő és szívrehatóbb, mint minden 
muzsikai hármónia. Mert a’ menydörgésnek fia, a’ Jézus
nak kedvencze, az Isten’ Eklézsiáinak oszlopa; az a’ fér
fiú, ki a’ menyhez való kulcsokat viszi, ki a’ Krisztus 
keresztségét vette, az ő poharát itta, és kebelén olly bi- 
zodalmasan nyugodott ez a’ férjfiú lép fel ezen Vasárnapok
ban mielőnkbe. De nem fog ő minket mulatni játékok
kal; nem jön élőnkbe módis drága ruházatban: egy más, 
minden rajzolást fölülmúló öltözetet visel ő ,  — Krisztus az 
ő ruhája, és az ő ékes lábai a’ békesség’ Evangéliomának tér-
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jesztésére vágynak felkészül* c. Ezt az Apostolt szintén a' 
mennyei lelkek is tisztelettel szemlélik, és álmélkodnak 
az ő lelkének szépségén, az ő értelmének mélységén, és 
az ő virtusának fényességén , mellyel a’ Jézust is belső ba
rátjává magának megnyerni tudta. Mint valamelly har- 
moniásan öszvepöngetett, drága kövekkel .ékesített és arany
hurokkal felszerszámozott lant: ollyanná tette Isten az ő 
lelkét, hogy alkalmatos lenne, felséges dolgokat kibeszélni 
a’  Világnak.

Szólljon tehát nékünk a’ (eltámadt Jézus, ezenődi
cső barátja, Szent János által mostan mingyárt édességes 
beszédeket; űzze el tőlünk is a’ halálnak félelmét, verje 
széliyel ellenségeinket, zárja bé a' pokolnak kapuját, nyissa 
meg a’ meny országnak ajtaját, halálunkat változtassa álom
má, és vigyen bé akkor oda, hol az ő velünklétének örök
kén vigadhatunk, Ámen.

Text. Ján. 2 0 ,1 9 .. :  (Ajtók bezárolva Jézus a’ tanít
ványoknak megjelenik.)

K. A. Ez a’ mái vasárnap szoros öszvefüggésben van 
magával a’ Husvét Innepével; azon dologra nézve, 
meliyre az Anyaszentegyház által ma emlékeztetünk. Tud
niillik a’ mint haladnak a’ Husvét Innepek, a’ szerint nö
vekednek a’ Krisztus feltámadása körül előforduló titkok 
és jótétemények. A z első Innepen csak Angyal jött szí
nünk eleibe; a’ másodikon a" Krisztus jelent meg az utazó 
tanítványoknak , —  de még idegen ábrázatban: ma már 
tulajdon ábrázatjában jelenti meg magát nékik. Az első 
Innepen Aszszonyok mentek el a’ koporsótól, valami ke
vés örömmel, —  de elegy félelemmel és kételkedéssel. A’ 
másodikon a’ tanítványok nemcsak örültek , hanem szívok 
is gerjedezett, mikor nekik Jézus az írásokat magyarázta. 
Ma pedig már tőlök minden félelem távol vagyon; látják, 
megtapogatják a’ Jézust, és hallják, mint osztja az Apo
stoli hivatalt nekik. A z elsőn Angyal tesz prédikátziót,
másodikon az Ur maga beszél: ma cselekedettel megmutat
ja kezeit, lábait és oldalát. Az elsőn ez mondatik, fel
támadott a’ Krisztus; a’ másodikon, hogy feltámadt és bé- 
ment afc ő dicsőségébe ; ma pedig, hogy azért támadott fe l, 
hogy'V  penitentzia és bünbocsánat hiúdéi tessék minden 
nemzetségek között.

Melly mennyei titkok növekedése szerint illő dolog, 
hogy a1 mi Húsvéti áhitatosságunk is ne szűnjék meg, ha-
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nem Örcgbcdjék. Táplálása végett tehát járuljunk a’ felol
vasott szent Evangeliom’ magyarázásához, elmélkedvén 
a’ feltámadt Jézusnak Hívei között való megjelenéséről: 
hogy miképpen, mi czélból jelent meg a’ tanítványoknak; 
aztán, miilyen tulajdonságok kívántainak ahoz, hogy a" 
Jézus nekünk is megjelenjék.

Ő maga a’ feltámadott Ur, ki hajdan közöttünk ál
lott, legyen mostan is közöttünk az ő malasztjával kegyel- 
messen; és szolgáltassa ezen együgyű elmélkedést az ő 
nagy nevének tisztességére, mindnyájunknak épületünk
re ; hogy hidjünk, hívén boldogok legyünk, és mindö- 
rökkén azok is maradjunk ! Ámen.

1* A ’ Krisztus (mint már Ézsaiás jövendölte 40, 8.) 
igaz az ő beszédében és cselekedetében; a’ mit ígér, tel
jesítik Megígérte még halála előtt: „ismét meglátlak ti- 
„teket és a’ ti szivetek örülni fog ;“  — ’s be is teljesítette. 
Éppen mikor a’ tanítványok együtt bezárkózva voltak és 
őróla beszélgettek ; akkor ment be hozzájok. „Eljőve Jé- 
„zus (úgymond Szent János,) és középen mcgálla.“

Az állásnak ki fejezése czéloz 1 .) az ő megváltási 
nagy munkájának elvégzésére. Ő egy ideig halva feküdt 
a’ koporsóban, a1 bűnöksulyja lenyomván és meggörbeszt- 
vén őtet: de már felegyenesedve, vig nyájas arczal állva 
mutatja magát.

Találd ebben vigasztalásodat, hív keresztyén! Mert 
nem sírban feküvő* hanem felkelt és álló Idvezitőd vagyon. 
Egyébként az ő halála mit is használna tenéked? De tanulj 
őtőle egyszersmind békességcs - tűrést is. Neki a’ Kereszt 
fejét meghajtotta; fekünnie kellett a’ sötét koporsóban, és 
a’ szenvedéseken menni által az ő dicsőségébe. Midőn 
téged is meggörbesztenek a’ nyomorúságok; ha kelletik 
fekünnöd fájdalmak ágyában, végre pedig a’ koporsóban: 
szenvedd tűréssel; mert lészen idő , mikor majd te iselő- 
jöszsz és állaszsz, mint ő ; dicsőségesen *) Szoroson által 
a’ tágasságra: sötéten által a’ világosságra: gyalázaton ál
tal a’ dicsőségre, meggörbedésen által az állásra.

Az állás’ kifejezése czéloz 2.) készen - levésre az el
lenséggel megharczolni. Ülni az ítélő-bírák tulajdonsága, 
állani a’ harezolóké és fegyverben lévőké. Valahol a’ Sz. 
írásban ellenkezés és harczolás fordul e lő , ott állva rajzol

*) Bölcs. 5, 1. : ’ ’• : 1
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tatnak a’ bajnokok. így Sámson az eleibe ment oroszlány 
kölyöknek nem engedvén, hátra nem állott. Mikor Bá- 
lám próféta Bálákhoz indult, az Urnák angyala megállott 
annak útjában. Szent István haldokolván, az Istennek 
jobján látta állani az ő fiát. így állván a' feltámadt Jé
zus , azzal az ő segittésre való készségét mutatta. Állott 
a’ tanítványok között, mint a’ Nap a’ csillagok között, 
felakarván világosittani őket; mint liliom a’ virágok kö
zött, felakarván ékesítteni őket; mint fejedelem a’ vitézek 
között, felakarván bátorittani őket; mint Orvos a’ bete
gek között; mint Oktató a' tudatlanok között; mint édes 
nyelvit vigasztaló a’ szomorúak között, a’ sirók’ epedő 
szíveiket megelégitvén a’ vigasztalásnak italával.

Tanulj te is, keresztyén lélek, illy segítő kész szívvel 
felállani, valahol csak embertársodon könnyebbíthetsz. De 
kiváltképpen tudj a’ te Krisztusod' példája szerint meg- 
állani és szüntelen fegyverben lenni a’ vétkek ellen. Légy 
vigyázó, hogy azok téged földig le ne görbeszszenek ; hogy 
ki ne rekesztessél a’ mennyegzőből, mint amaz esztelen 
Szüzek, kik készen állani röstelkedtek, és az órát el- 
alutták.

Másik kifejezése Szent Jánosnak az, hogy középen 
állva jelent m ega' feltámadt Jézus. A' közép, a’ világi 
életben is a’ legkívánatosabb helynek tartathatik. A' Nap 
a’ csillagoknak seregében a1 legközépsőbb. A’ föld, ez 
az embernek lakhelye, a' planétáknak sorában legközépen 
áll. A' szív pedig az egész testnek a' középpontja. Haj
dan az életnek fája is a’ paradicsom - kertben középen állott; 
és olly gyümölcsét termett, mellyből ha ki evett, örökkén
élt. így az Isten az ő Anyaszentegyházának középpontjául
állította a’ Jézus Krisztust, hogy minden Hívek őtőle ve
gyenek életet és lelki erőt. 0  a' közép - személy a’ szent 
Háromságban; korán ült a' Doctorok között; szenvedett 
két tolvaj között, járt az Emmausi tanítványok között; 
ma pedig áll az övei között. Ezenkívül azt is megígérte , 
hogy közbenjárónk fog lenni, és valakik öszvegyülnek az 
ő nevében , ott vagyon ő azok között.

Jegyezd meg magadnak, óh ember! hogy a’ te egész 
földi életed nem egyébb, valami közép állapotnál. Az 
angyalok és barmok között álló teremtvények vagyunk 
mi. Magát a' mi virtusunkat is-a1 régi Bölcsek úgy néz
ték , mint egymással ellenkező kétféle vétkes indulatoknak 
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középpontját. Így a’ Vallásosság kézéppont a*5 babona ás 
hitlenség között; az adakozás, a' fösvénység és tékozlás 
között; a’ bátorszívüség a' félénkség és vak - merészség kö
zött. — Cselekedeteinkben is a’ középutat mondotta legjobb 
útnak a’ világ hét Bölcseinek egyike (Cleobulus) több ezer 
esztendőkkel már ezelőtt És azok is a’ boldogok valójá
ban, kik minden dolgaikban az arany - középszerűséget meg
tartani tudják. Erre nézve mondja Bölcs Salamon: 3,ne 
,Jégy fölöttébb igaz !u — tehát még igaz se szerfölött, ha
nem képesint és középszerűen. Ez a" mi tökéletlen vilá
gaink: tudniillik mindenben csak a*3 középszerűség’ Aiiága; 
úgy, hogy még a jóság, tudomány, bölcsesség, iparkodás , 
öröm és jó szerencse is csak akkor lehet igazán böcses és 
hasznos nekünk , ha tud a’ közép-utón álhatatossan meg
maradni és mértéket tartani. —  Adjunk is hálát Istenünk
nek, ha a’ világi szerencsében közép sorsot juttatott miné
künk, meílyaz irigységen alul, a5 megvettetésen pedig föl- 
lül vagyon; — és ha (bölcs Salamon imádsága szerint,) 
sem fölösleges gazdagságot, sem nagy nyommasztó szegény
séget nem adott, úgymint a’ melly egyik sem alkalmatos 
sem a’ kegyességnek sem a’ lélek - idvezségnek munkálá- 
sára. Régi közmondás, hogy a’ kinek sok pénze van, 
annak ördöge van; de a’ kinek nincsen semmi pénze , an
nak két ördöge vagyon; — és, jobb lenni kis urnák, mint 
nagy szolgának.

» A |
,  \  y  a t  A

Sem dús, sem semmit biró; sem csak játszó sem síró;
Sem kicsiny sem igen nagy: idvez légy, ha illyen vagy! 
Soknak vagyon mindene ; de nincs lelke, Istene;
Sok, ki meggazdagodik, ocsmányul bujálkodik.
A’ szegény Sors is nehéz, mász vagy irigykedve néz;
A’ magas helyű szédül, gyakran polczostol ledűl.
Hat a’ közép-sorsot csak tartsuk mi a’ legjobbnak;
’S a’ ki e’ czélt elérte, nagy hálát adhat értté.

1

Annakokáért tanuljunk Jézusunktól mind örömeinkben 
mind egyébb indulatainkban középen megállapodni. Addig 
is inig itt élünk örömmel jelenjünk meg mindenütt, vala
hol 6 , a’ feltámadott dicső Ur, magát minékünk mutatja. 
Örömmel tegyünk jót elnyomorodott felebarátinkkal, a’ 
szegény szenvedőkkel, kikben mutatja minékünk az őse-
bes kezeit és oldalát. Gyönyörűségnek tartsuk az éhező-
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két táplálni, kikben ma ételt kér tőlünk, —  mint régen 
a’ tanítványoktól halakat kért.

II. Feltámadása után lett megjelenésekor rendelte az 
Ur Jézus a tanítói hivatalt is, mint minden egyebektől kü
lönböző állapotot. És igy ennek béhozása egyenesen magá
tól a’ Krisztustól származik. A ’ Krisztus maga küldi mind 
azokat, kik az ő nevében szóljanak, és az ő Evangéliomát 
prédikálják világ’ végezetéig. „Ő  rendelt (úgymond Pál 
„Apostol Efez. 4 , II.) némellyeketapostolokat, némellye- 
„ket doctorokat.44 Maga Urunk Jézus pedig igy szóll: „a ’ 
„k i titeket halgat, engem halgat; ,,a' ki titeket megvet, 
„engem vet meg ; és a’ ki engem megvet , azt veti meg, 
„ a ” ki engem elbocsátott.44

Imádd, óh keresztyén a’ te feltámadott Krisztusodat 
ezen ő atyai gondoskodásáért. Kgyedül a’ Krisztus1 Val
lásának köszönheti az emberi Nem, hogy a1 Vallás-taní
tók hivatala egy különös hivatalt tesz az emberi társaság
ban. Böcsüld ezen ő rendelését és fordítsd lelkednek hasz
nára. De tudd meg azt is, hogy a1 te lelkiatyáid is szin
tén úgy a1 Jézustól küldetett tanittók , mint akármelly fe- 
lekezetnek tanittói. (Rom. 10 , 15.)

III. Minémü indulattal kellessék pedig lenniük a1 Hí
veknek, hogy a1 Jézusnak jelenléte őket is felvidámitsa: 
arra megtanitnak saját példákkal ugyan azon tanítványok , 
kiknek a1 feltámadott Jézus megjelent, ük

1.) Magokat az istentelen Zsidóktól külön vonták és 
velők többé nem társalkodtak: —  mint hajdan Nóé külön 
választotta magát a1 megromlott világtól; Abrahám a1 Kál- 
deusoktol; Lót a1 Zsodomaiaktol. Kövessük a1 lelkiekben 
mi is e1 Vezéreket. A1 vallástalan és szentségtelen beszédű 
társalkodásokat meszsze kikerüljük; és a1 hitlenekkel igát 
ne vonjunk. Mikor pedig azokba elegyedni kénytelenit- 
tetünk , szívünk ajtajára szorgalmatossan vigyázzunk 5 hogy 
azt jól bezárolva tartsuk, „Megvesztegetik a’ jó erkölcset 
„a gonosz beszédekúgym ond Pál Apostol 1. Kor. 15,33. 
És bölcs Sirák mondja (1 3 , ! . ) :  „valamint a1 ki szurkot 
„illet, megmocskoltatik attól, úgy a1 ki kevélyekkel tár— 
„salkodik, kevélységbe öltözik.44 Ellenben k e r e s s ü k  fe l  
a1 jóknak társaságát, tartsuk magunkat ez élei1 utján az 
istenfélő utasokhoz, kiknek beszedők épületes; és lakoz
zék szájunkban, szívünkben a1 Krisztusnak beszéde.

9
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2. )  Az Apostolok szép egyességben, békességben vol
tak most együtt, távol lévén tőlök minden viszszávonás és 
versengés, mellynek nyomaira egyébkor találunk őközttok 
is;mellyért most már az Ur Jézus is örömmel kívánkozott kö
zéjük. Azelőtt, mikor egyszer másszor az elsőségen vetélked
tek, az Ur keményen megfeddette őket: de most, midőn szép 
egyetértésben és békével találja őket, nyájasan szóll hoz- 
zájok: „békesség tinéktek.“  —  Ti is , K. K ., ha a’ Jézus 
előtt kedvet találni akartok, házaitoknál szép egyetértés
ben éljetek. Utón vagytok ama’ Jósef' atyjafiaival mind
nyájan; azért mindnyájatokat int az írás az öreg pátriárcha 
Jákob által: öszve ne haragudjatok az utón. Legyetek 
egyenlő akarattal. Imé! mely jó  és gyönyörűséges az atya
fiaknak együtt lakni békességben; ott parancsol az Ur áldást 
és kellemetes életet. (Zsolt. 133,1. 3.) Boldogoknak mond
ja Idvezitő Urunk a’ békesség - szeretőket, mert ők Isten’ 
fiainak hívattatnak.

3. ) A’ tanítványok alázatos töredelmes szívvel voltak, 
lappangva és félve munkálván idvezségöket. Ti is, jó 
keresztyének tön ne értsetek magatok fe lö l, és alázatos 
szívetek legyen, ha a' Jézust közöttetek jelen lenni óhajt
játok. Az Isteni szent könyvek levelei mindenütt azon 
értelemmel illatoznak, hogy az Isten ellenök áll a’ kevé- 
lyeknek, de az alázatosoknak kegyelmet ád.

4. )  Végre a’tanitványok hittel, bizodalommal és tűréssel 
várakoztak dolgaiknak örvendetesebb fordulására; a'Jézus 
meghalásával reménységöket egészen el nem vetették, sem 
széliyel nem oszoltak, egyik is az ő előbbi állapotjára visz- 
sza nem tért: mígnem aztán el-érkezett a’ segítség. Hald 
meg jói ezt, óh te keresztviselő tanítványa a’ Jézusnak ! 
Ha szorongat az ínség, ’s nem jő mingyárt segítség; meg 
ne csüggedj. Ha nem jő  korán reggel, jöhet délben, jöhet 
estve: te csak légy csöndes szívvel. A’ mi Istenünk bár 
nem segít is mindenkor, de segít idejekor. A’ tanítványok
nál az ajtók ugyan bezárolva voltak, de nem volt bezár
va nekik az isteni szabadittásnak, és irgalmasságnak aj
taja. Reggel támadt fel a’ Jézus, egész nap várakozás
ban tartá az Öveit, és csak estve jelent meg nékiek. Illyen 
az Isten’ szokása, hogy néha sokáig gyakorol a’ tűrésben 
és várásban, és csak életünk estvéjén jelenik meg segítségé
vel. Azért meg ne csüggedjünk soha; mert végre eljő ne
künk is az ő kegyelmes szabadittásával és megjelenésével.

HUSVÉT UTÁN I. VASÁRNAPON.
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Az Isten órái késedelmesek de ó h ! beh nagyon kedvesek. 
Bízzunk annakokáért őbenne * és az ő kegyelme felöl sem
mit ne kételkedjünk. Keresztviselésinket hordozzuk béké
vel. Nem sokára megfog ő jelenni azűszabadíttó követje 
a’ halál által is ; a’ mikor aztán a’ mi Jézusunk (ha jók vol
tunk} mihozzánk is nem feddőző, hanem nyájas ábrázattal 
fog közelitni, kegyelmes Ítéletet tenni, és végre minket 
az ő dicsőségének látására elbévinni, Ámen.

HUSVÉT UTÁN II. VASÁRNAPON. l O i* ' . t .
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HUSVÉT UTÁN H. VASÁRNAPON.

Az Idegennek és az igaz pásztornak szava a Hívek között.

Add, Uram, hogy buzgón halljuk beszededet; 
Megtartsuk és meg is tegyük tetszésedet,
Hogy minket,— kik ékképp’ tisztelünk tégedet,— 
Szerethess és áldhass, mint saját népedet.

Lelki jónkról való gondviselésünkben,
Tégy gyorsakká minket keresztyénségünkben,
Alkalmatosokká, hívekké tisztünkben;
így boldogok leszünk lelkűnkben testünkben, Ámen.

K. H. Az Isten olly rendelést tett az 6 Anyaszent- 
egyházában, hogy abban a’ hívek élő szóval is taníttassa
nak. Feljegyeztette ugyanaz ő kijelentett akaratját szent 
könyveinkben maradandó irás által is; hogy az emberek 
előtt annál bizonyosabb és meghamisithatatlanabb legyen: 
de még ezzel meg nem elégedett; hanem akarta, hogy 
legyenek a’ mellett élő szózatok is; legyenek tanítók,kik 
a' Híveket szájbeli oktatással tanítsák.

Melly intézetét az Ur Isten éppen nem azért rendel
te, mintha megirott szent Igéje hiányos és csorba volna, 
úgymint aJ mellyel élő szóbéli tanittás által kellene kiegé
szíteni és kipótolni. Mert a’ megirott ige tökéletes. Ha
nem azokról akart Isten gondoskodni, kik a’ megirott 
szent könyveket nem bírják, vagy olvasni nem tudják; 
és a’ kiken nem segíthetett másképp’, mint szájbeli oktatás 
által. De még azokra nézve is , kiknek kezében megvagy-
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nak a' szent írások, akar az Ur Isten ez intézetével sze
rezni könnyebbséget az Igének megértésében. Vezérlés 
és magyarázás nélkül a' megirott ige legtöbb embereknek 
homályos maradna; mivel nem -  oktatva és magára ha
gyatva az ember alkalmatlan a’ lelki dolgok’ megfogására 
és értésére. Többnyire mind azok, kik magokra ha
gyatva olvassák az írásokat, úgy járnak, mint ama’ sze- 
recsen királi komornyik, kiről az Apostoli Cselekedetek 
szólnak 8 , 3 0 ... És igy tehát kell lenni választott embe
reknek, kik az ahoz való szükséges tudománnyal felké
szülve az írás’ értelmét megfejtsék és világosítsák. Kell 
lenni élő szózatoknak, mellyek felemelkedvén, mint a’ 
trombita, — a" tudatlanokat oktassák, a’ bünben-aluvó- 
kat ébreszszék, az elhidegült szivüeket gyújtsák és mele
gítsék.

Egyébberánt is van az emberi élő szóban és igében 
valami titkos erő; valami elsőség, valami serkentő, buz
dító ollyas mi, a’ mit a’ leirott Igében fel nem találhatni. 
Az Egek, az Ernák egy szava és igéje által teremtettek; 
a’ Keresztyénség’ szerzője Ige nevet kapott; egy Ige a’ 
Jézustól meggyógyittá a’ betegeket. És még most is 
melly nagyon hat az emberi szózat emberre! A’ roszsz 
ember’ szavaiban miilyen szédittő méreg vagyon! Ellen
ben meliy jóltévő erő lappang sokszor a’ kegyes embernek 
szavában; egy orvosnak biztatásában a’ betegkörül; egy 
Ügy védőnek szószóllásában, egy oskola-tanittónak beszé
dében; egy hadi vezérnek bátorításában, vagy egy mes
terséges éneklőnek elbájoló hangjaiban! Mind ezek az em
berek a’ szózat által olly munkálatokat eszközeinek a lé
lekben, melly eknek következéseit talán c&ak magasabb 
világbeli lelkek láthatják által teljességgel. Vallás dolgá
ban is a’ meghallott ige sokkal hatósabban munkálkodik a’ 
lélekre, mint a’ pusztán megolvasott. Az Urnák Lelke 
teljes tisztelettel is emlékezik a’ tanittók’ szózatjáról; sőt 
őket magokat több helyen kiáltó szónak nevezi. A’ pün- 
kösti malaszt is az Apostoloknak legegyenesebben szózat- 
jókra czélzott, és főképpen azt hatotta meg

Hlyen fontos lévén a’ Krisztus Anyaszentegyházában 
ez élő-szózat: majdan elmélkedendő leszek a’ mái Évan- 
geliombol az igaz Pásztornak és az Idegennek szaváról a’ 
Hívek között.

\
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Text. Ján. X ,  I — 16. „Én (Jézus) vagyok ama jó 
pásztor,“  ’s a1 t.

A’ szent írásban több helyeken is előfordul az a’ ha- 
sonlittás, melly szerint a’ tanítók pásztorokkal, Hívek 
juhokkal, az Egyház akollal hasonlittatik öszve- Az for
dul elő itt is. De azon kívül emlékezik itten ldvezittő 
Urunk szózatokról is , mellyeket az ő Anyaszentegyházá
nak juhai között hallhatni. Tudni való, hogy ift a’ 
kifejezést erkölcsi értelemben kell vennünk ; melly szerint 
tészen akárminémü; de leginkább vallásbeli oktatást, 
mellyet a’ Bölcsek és Tanítók adnak a’ tanulatlanoknak 
és Halgatóiknak. Minden oktatás pedig kétféle utón me
het végbe: vagy szájbeli és élő beszéd, vagy Írott és 
nyomtatott könyvek által. A’ könyvbeli tanítás szózat
jainak az az elsőségök, hogy igen széilyel terjedhetnek, 
mcszsze elhallatnak, sok időkig tartanak és titkon is mun
kálkodhatnak. Az élő szóbeli oktatásban pedig az a’ jó, 
hogy erőssebb és mélyebb benyomást hagy maga után, ’s 
több figyelemmel halgattatik. Idvezitő Urunk a" felolva
sott szent Leczkében kétféle szózatról emlékezik: a’ 
pásztoréról, kinek szavát esmérik a’ juhok, és utánna is 
mennek; és az Idegennek szaváról, mellyet a’ Juhok 
nem ismérnek, azért nem is követik étet, hanem elfut
nak. Melly szerint vegyük további- elmélkedésünk tár
gyául most azt, hogy miben az igaz Pásztornak és
az Idegennek szava a' Ifivek között,

E’ két szavak éppen úgy különböznek egymástól, 
mint a’ jó és roszsz , a’ világosság és sötétség, az igazság 
és tévelygés. A’ jó pásztor szava, mindenkor áldott jó 
szó, az igazságnak és világosságnak szava: Az Idegené 
ellenben gonosz szózat, t. i, a’ sötétségnek és nem igaz
ságnak szava.

Elsőben is az igaz Pásztor szava mellyik legyen: 
ennek meghatározásában a’ dolgot nem csak egyedid a’ 
rendszerint! Lelki Pásztorokról kell értenünk. Ugyancsak 
legközelebbről ők a juhok’ pásztorai; rólok magyarázia- 
tik , hogy, ha igaz pásztorok kívánnak lenni, kell a’ ju
hok legeltetéséhez érteniök, értelmes szózattal birniok, ’s 
a’ végett, hogy hivataljok és szavak törvényes legyen, az 
ajtón kell bémenniek, vagy is Bőm X , l5. szerint, kiil- 
detniek kell, az az: a’ reájok bízatott Hívek tanítására rend
szerint és tisztességes utón - módon szükség szóllittatniok.

.4
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Hanem az öszvehasonlitgatások mindenkor és igy az 
írásban is olly minémüségüek lévén, hogy azokhoz szoros- 
san és hoszszassan ragaszkodni soha sem tanátsos; mivei 
az igazi értelemtől hamar félre vihetnek azért igaz pásztori 
szó gyanánt méltán vesszzük mind azt,

1. )  melly vallásos érzéseket gerjeszt szíveinkben. Ez 
legelső esmértető jele a’ pásztori szónak a’ Krisztus Hívei 
között; ez az ajtó, melly béviszen a’ Krisztus juhai ak
lába. Valahol tehát olly emberre, ollyjóEarátra találunk, 
kinek buzgó és istenes beszédeiből épülhetünk: azt hallgas
suk , mert pásztori szó. Valahol olly tanittáson lehetünk 
jelen, mellyben szívünk felbuzdittatik a’ mennyeieknek 
szeretésére: esmerjünk itt is reá az igazi pásztor szavára. 
Valahol egy jóféle könyv akad kezünkbe, melly rakva 
mélységes bölcsességgel: ékes az isteni igazságok magya
rázásával , melly az érett gondolatoknak gazdag bokrétái
val diszeskedik ; olly könyv, melly hitünket erősitíi, ké
telkedéseinket oszlatja, és elménket világosítja: legyen az 
minékünk bötsös könyv, mert abban igaz pásztor szava 
vagyon, melly megszóllamlik a’ Hívek között.

2. ) Ugyan a" gyanánt vegyük mind az efféle oktatást, 
melly vezethet élet - bölcsességre, tapasztaláson épült élet
regulákra; melly tanít magunkon minden kigondolható ese
tekben segitteni; megmutatja a’ széles utat, melly visz 
a’ veszedelemre; de meg a’ keskenyt is, melly visz az 
örök életre. Megmutatja, kik legyenek a' léleknek ellen
ségei, kikannak viszont barátjai: mint kelljen emberek
kel békességben élnünk, magunkat jó és bal szerencsében, 
tisztünk ’s állapotunk dolgaiban viselni, előmentségünket 
eszközölnünk, szóval: már e’ földen is lehetőségig boldo
gul élnünk.

3. ) Mindazáltal a' jó példaadás a’ legszebb pásztori 
szó. Ez nem neszez és mégis könnyen észre veszik; nem 
kiáltoz, és még is szívre hat; nem bájol ékes - szénással, 
’s még is a’ Hívek igen hajlandók követésére; nem jár 
vele mindig nagy tudomány , ’s még is hatalmassan tanít. 
Ez az a’ némán zengő pásztori szó, melly bennünket min
den utmentünkben nyomon kisér. Mert jó  példa - vevésért 
nem is szükség se éppen elfáradnunk Isten házába, se jár
nunk emberek’ társasága után; hanem a’ követésre méltó 
jó példának képét szívünkben hordozhatjuk mindenkoron. 
És ki is volna a’ nélkül, hogy maga körületében legkö-
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zelebb, jó  akarói, esmérői, szomszédjai között tudna olly 
jó  Keresztyént, kit maga előtt tarthatna követésűi? Ha 
pedig valaki szerencsés , éppen hozzátartozói, atyjafijai, 
vagy házbeli rokoni között feltalálni a' példás életű em
bert : nincs ennél szebb pásztori szó; és mint engedelmes 
juh, bízvást bátran kövesse azt.

Illyetén tehát az igaz pásztor szava a' Krisztus Hívei 
között. Meliyből látni való, hogy azt keresni nem kell 
szükségesképpen se mélységes tudományban, se mester
séges czifra beszédben, se gyakori hoszszas prédikátziók- 
ban; hanem feddhetetlen példás életben, és akárminémü 
épületes okos emberi szóban. Nem is egyedül csak itt a' 
templomban hallhatni azon szép szózatot a' Lelki atyák
nak szájokbol: hanem a’ házi atyának szava jó indulatu 
gyermekei között, mondva saját csöndes hajlékában vagy 
akárhol, szintén ollyan pásztori szó. Egy sokan által ment, 
sokat látott, szenvedett, tapasztalt kegyesvén embernek 
oktatási az ifjabbak között; szintén ollyan pásztori szó. 
’S ne vesd meg te hív keresztyén az illy igaz pásztor’ sza
vát ! Ne hitesd el magaddal felfuvalkodottan, hogy tené- 
ked nincs szükséged tanulásra! Légy inkább szelíd juha 
Jézusodnak, és mind az efféle szókban esmérj rá Lelked 
Főpásztorának szavára és — kövesd is azt.

Az I d e g e n n e k  szavát

a’ mi illeti, mellyről Szent Leczkénkben ^v. 5.) vagyon 
emlékezet; itt is ha legelsőben a1 Lelki Tanítókról értjük 
a’ dolgot, Idegen neve alatt értethetnek ollyaténok, kik 
Hivatalokra készületlenül, törvénytelen utón módon lép
nek ; ’s nincsen belső hivatások, az az: nem termettek reá 
arra, a’ mit még is magokra vállalni nem általlottak.„Nem 
„az ajtón mennek bé az akolba (úgymond az írás,) hanem 
„másképpen hágnak be mint lopok és tolvajok a’ résen“  
(v . 1.) Ekképpen pedig magokat a’ Hívek előtt idegenek
ké teszik. >

_ _ _ 0

Maga Idvezittő Urunk pedig mást is tesz hozzá, melly 
szerint az Idegenek alatt azokat is érti, a’ ő előtte 
jöttének, és (tegyük ide) 6 utánna. Az az valakik ma

gokat akármikor Messiás gyanánt adták k i , az Antikrisz- 
tusok: mind azok idegen pásztorok. Utóbbiakról Szent 
János Apostol ezen igékkel emlékezik (I. 4, 3.) „minden

HUSVÉT UTÁN II. VASÁRNAPON. 1 0 5
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„lélek, melly nem vallja, hogy a’ Jézus Krisztus eljött a’ 
„testben, Istentől nincsen; sőt az amaz Antikrisztus/4 És 
pedig illyen hamis Messiások voltak is feles számmal Krisz
tus Urunknak mind előtte, mind utánna. A’ világi his
tóriákból több példával lehetne bizonyittani, hányán akar
ták csalni az emberi nemet; hány Ízben támadtak vallás- 
tanítók, kik magokat megannyi igaz Messiásoknak adták 
ki (1675. 1760. 179J.) De akárki más evangéliomot hir
detni akar, mint a' Krisztus, idegen pásztor az és csá
bitó, kinek szavát se halgatni se esmérni nem kell; mert 
veszedelmes idegen szó. A’ Krisztus egyedül való Generá
lis pásztora az ő Ekklézsiáinak. 0  kívüle mást se a’ 
menyben, se a* földen ne esmérjünk. Ez az ő tulajdon 
méltósága mellyben ő senkivel nem osztozik, sem társat 
maga mellé nem fogad.

Vegyük tehát mi e1 dolgot szélessebb és erkölcsi ér
telemben , és legyen nekünk Idegennek szava

1. ) mind az a' Tanittó, ki hit1 dolgában zavart és 
botránkoztatást akar terjeszteni a1 Hívek között. Akárhol, 
akármelly felekezetben —  ha szintén a1 magadéban talál
nál is : hív Keresztyén atyámfia, valaha életedben illy val
lás tanítóra: esmérj reá benne egyenessen az Idegenre. 
Szents* gtelen az ő szava ’s veszedelmes ; úgymint a’ mel
lyel legfőbb kincsedtől szándékozik ő tégedet megfosztani, 
vallásos érzésedtől, ’s belső meggyőződésedtől. Mondom 
azért, fuss előle s ne hallgassad. Ha a buzgótalan világ
fijainak tetszenék is; ha sokan azt kiáltoznák is tapsot üt
ve „ez az igazi tanítás:44 te ne hallgassad, mert nem pász
tor szava, hanem Idegené! Tudjad pedig, hogy megva- 
gyon írva az is, hogy „átkozott  ̂ ki másként tanít, mint 
„a1 Krisztus és az ő Apostolai.44 (Gál. 1, 8.)

2. )  De a' roszsz vallástanitók szavain kívül , egyébb 
mosdatlan szájú emberek beszédei is hasonló idegen szózat. 
Sok az ollyan ember ki, jóllehet csak félig tanult, vagy 
egészen tanulatlan, elhitette magával, hogy ő^elát a’ fe
jedelmek titkaiba, *s a1 mennyei igazságok és örök vége- 
zések belsejébe. Mikor aztán nyilvános öszv^gyülekező ’s 
mulató helyeken, sokaktól hallatni látják magokat: ollyan- 
kor szoktak ők nagy elitélő bírói hangon vallásról, Egy
házról, ország-igazgatásról, Uralkodók, Elöljárók erköl
cseiről, hibáiról előhozakodni; elhitetvén valakikkel csak 
lehetne, hogy ők tudják, hányadán van a' világ dolga. A’
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ki őket nem isméri, azt hinné, hogy bcnnököt szent Lé* 
lek is van. N o! az iliy fetsegők szava is Idegennnek szava, 
meliy elöl el kell fordulnunk és bédugni füleinket. Mert 
vallás titkairól, Fejedelmekről, Llraságokrol, Elöljáróink
ról, —  bármi hibákat sejdittenénk is őbennök, — min
denkor és mindenütt vagy tisztelettel kell emlékezni, vagy 
cihalgatni. A’ vallás-csufoló embert sajnáld , de meszsze 
kikerüld ; mert ő azt a" te útmutató csillagodat akarja ne
ked öszvezuzni, mellynck a’ te hajócskádat az élet tengerén 
által kell vezérelni; és igen veszedelmes ember*

3.) Végre Idegennek szava gyanánt nézzük az istente
len könyveket is, ,,A* sok könyvek Írásának nincsen vé- 
,,ge,“ ugy mond méltó boszonkodással és megvetőleg már 
Bölcs Salamon (Frédik. 12, 14.) '$ mi* mái uj időkben 
élő emberek , ugyan azt még méltóbb jussal elmondhatjuk. 
A’ Könyveknek nincsen száma. Mint a’ gombák, egy
felől enyésznek , másfélül tenyésznek. A’ sok között im
már elgondolhatni, több a’ roszsz mind a’ jó ; és abban áll 
a’’ Tudósoknak is legnagyobb tudományjok , ha tudják meg
választani a’ jóféle könyveket a’ megvetendőktől. gonosz
ra késztő és tanító erköcstelen könyvek annál veszedel- 
messebbck, mennél titkosabban terjednek Az alattom- 
ban ragadó pestises nyavalyához hasonló gonosz az , a1 mit 
az olvasók szíveikbe széllyelszórnak. Veszett könyvnek 
kell pedig tartani mind azt, meliy hitünkben tántoríthat, 
a’ mennyei igazságokat gyanúba hozza és csúfolja, Elöl
járóink eránt engedetlenségre, Fejedelmünk eránt hűség- 
telenségre ösztönöz; virtust, kegyességet, vétkeket, pok
lo t , mennyországot semminek állítja ; ördögi mesterségek
re, vastag babonára tanít; vagy akármi módon szívünk 
nyugalmát zavarja. Szerencsések vagyunk ugyan mi ab
ból , hogy az efféle kártékony könyvek kezünkben nem igen 
forognak: de akár kitől, ‘s akár mikor kerülnének ollya- 
sok kezeinkbe esmerjünk rá benne az Evangéliombeli Ide
gennek szavára és ne halgassuk ; hanem mihelyt olvasásá
ban vagy csak egy helyre akadunk, meliy gondolkódás- 
móduukban és szívünk meggyőződésében háborgatni lát
szik, — mint veszedelmes mérget, azt örökre tegyük fél
re szem elöl, és neki házainknál helyt ne adjunk.

Ezeket tartsuk meg tehát. K. K ., hogy az igaz Pász
tor szavát az idegenétől mindenkor meg külömböztethes- 
sük. „Szerelmesim (úgymond szent János Apostoli. 4, 1.)

/
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„ne higyjetek minden léleknek, hanem megpróbáljátok a’ 
„lelkeket, ha Istentől vágynak e’ , mert sok hamis prófé
t á k  mentenek ki e’ világra.“  Ezt az intést kövessük mi 
is , kik olly időkbe jutottunk, mellyekben a'vallás eránti 
hidegség, az elhatalmazott világi hitvány bölcselkedés és 
hamis felvilágosodás, úgy megzavarhatják az együgyü Hí
veket, hogy végre alig tudják, mellyik és hol van már az 
igaz Pásztor szava a’ Krisztus Hívei között. De nem té
veszthetjük el semmiképpen, csak szabjuk magunkat a’ 
mondottakhoz. „Próbáljunk meg mindeneket, és a’ mi 
„ jó ,  azt tartsuk meg.“  (l.Thess.V .) Mindennémü pásztori 
szózat pedig, mellyet itt ez életben hallunk, múlandó és 
csalható lévén: emeljük fel szíveinket lelkűnknek Fő-Pász
torához és Püspökéhez Jézusunkhoz, kinél egyedül örök 
életnek csalhatatlan és igaz beszédei vágynak, bízzunk 
az Istennek oltalmában, ki sem nem alszik, sem nem szun- 
nyadozik soha, és mondjuk az Énekben örömmel:

Az Ur az én hű pásztorom, és megtart irgalmában,
Azért meg nem fogyatkozom, semmi némii javában.
Engem ő maga legeltet, szent ’s jó beszédével éltet 
Gyönyörűséges helyen.
Jóvolta ’s irgalmassága, tudom, követ engemet;
Az ó' Anyaszentegyháza jól dajkálja Ielkemet 
Javaival, és végtére, bé segit a’ dicsosségre,
Hozzád menybe, Jézusom! Ámen.

1 0 8  HÜSVKT UTÁN II. VASÁRNAPON.
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i .
A9 keresztyén embernek örömeiről.

Péld, 15, 15. '
t %

Melly boldogul foly életem, ha Istenemet szeretem,
’S hallgatván Jézus’ szavára, ügyelek lelkem’ javára*
A’ sors’ viszontagságait tűrő szívvel viselem,
Szivem’ fohászkodásait Istenemhez emelem.

/ «

Ha viszont szép nap virrad rám, ’s látom búmat oszlani,
Akkor felvidul szivem szám, a’ jó Istent áldani.
Örömöm anna* édesebb, mennél tisztább ’s istenesebb. Ámen.
# » * . • »

9
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,,A ’ szomorú és bánatos embernek egy jó napja sin- 
„csen: de a' vígkedvű embernek naponként vendégsége 
„és lakodalma vagyon/* K. A. Bölcs Salamonnak mon
dása ez , mellyet feltalálunk Példab. 15, 15.

Mind az örvendezok, mind a' bánatosok leginkább 
kétfélék szoktak lenni. Vagy természeti hajlandóságúknál 
fogva illyenek; vagy pedig valami kedves és kellemetlen 
körülállások teszik őket ollyanokká. — Sok ember van, 
ki mindig inkább hajlandó a' komolyságra és bánkódásra, 
mint a' vidámságra. Ellenben vannak ollyan emberek is, 
kik sem természeti hajlandóságuk, sem más fontos okok 
miatt búsulni nem kénytelenek: és mégis buslalkodnak; 
—  hihető, mivel sorsukkal megelégületlenek. és nem 
érzik magukat boldogoknak mindenképpen. De lehet az 
embernek méltó oka is szomorkodásra. Midőn szerencsét
lenség, kárvallás, halálos eset, másoktól szenvedett nagy 
méltatlanság, gyalázatba ’s rut biinbe-esés érdekelte: ak
kor méltán bánkódhatik; és az illyenre reá illik, hogy 
neki egy jó napja sincsen. —  Hasonlóképpen van a’ do
log a’ vidámsággal. Találkoznak hellyel-közzel olly sze
rencsés testalkatú emberek, kik természetöknél fogva, már 
mindig nyájasok és vidámok. Ezeknek az egész föld, 
mint valamelly mosolygó ábrázat; Nekik mindennap (iigy 
szólván) vendégségük és lakodalmuk vagyon. —  Azon
ban szánandó volna az emberi nem, ha e’ keveseken kí
vül mások a’ vigságban éppen nem részesülhetnének. Sót
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lehet vidám lélekkel minden ember ; mihelyt az örömöket 
ott keresi , a’ hol azok keresendők és bizonnyal feltalá- 
landók, —  az Istenben és önmagában.

Nem csekély kincse pedig embernek a’ vidám elme; 
mellyet tehát megszerezni és megtartani, kinek-kinek kö
zülünk kötelessége, — ha itt e' földön boldogok lenni 
kívánunk. És ezt meg is szerezhetjük, csak akarjuk de
rekasan. Nem is puszta üres szók, meilyeket Pál Apo
stol a' Thessalonikabelieknek mondott: „mindenkoron 
Örüljetek!“  Lám mind az, valamit Isten teremtett, olly 
czélbol teremtetett, hogy életének örvendezzen; és fel is 
találjuk ezt az örömöt mindenben, valami e’ földön él és 
mozog.

Mind azt, a’ minek királya a’ lelkek’ Teremtője,
Öröm’ tejével táplálja a’ természet’ emlője.
E’ hiv anya magzatjait örömre szüli; ’s noha
Választva osztja javait, de egyhez sem mostoha.

Különösen pedig az ember örömre hivattatott a’ Teremtő
től; —  a1 mint abban minden emberek is megegyeznek, 
hogy az öröm után törekesznek és óhajtoznak; noha azt 
mégis igen kevesen találják fel az ő kívánt mértékében. 
Hogy tehát az életnek igazi örömeire mindnyájan szert 
tehessünk: fordítsuk erre e’ szent órát, és ismerkedjünk 
meg azokkal mostan közelebbről.

Text. Ján.'16 , 16 ... „Egy kévésé nem láttok en- 
gemet ’stb.

K, A, A’ mái vasárnap egyházi nyelven va
sárnapnak hivattatik; a’ 66-dik zsoltárból, rnelly így kez
dődik: Örvendezzetek! deákul, Jubilate. Az Ur Jézus
nak t. i az ő evangeliomával ez a’ bölcs czélja, hogy 
az által (ha bár az maga szomorú tartalmú is,) minket hí
veit vigasztaljon ; és bennünket megtanítson, miként örül
hessünk még a’ nyomorúságok alatt is. 0  maga ugyan, 
e1 búcsúzó szavainak mondása mellett, szomorú vo lt; mert 
tudta, mi várakozik reá: és mégis mindegyre másoknak 
vigasztalást és örömöket prédikállott. Mert volt, azokat 
miből meritteni; forrásuk volt szive nekik, mellyből nem 
fogytak ki soha. —  Jer állapodjunk meg a’ Jézusnak ezen 
vidámsága mellett, szorongattatásainak közepettén; és 
tanuljuk el tőle, miképpen lehessen a’ keresztyén, em-
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temek mindig Jubilate-vasá feH'a, vagyis tanuljunk a ke
resztyén embernek igazi örömeiről. Holott leginkább e’ 
két kérdésre fogunk hallani feleletet: 1.) Miképpen vitte 
végbe az Ur Jézus, hogy őt az örömök soha el nem hagy
ták ; 2.3 minémü örömökre vágyjék a’ keresztyén is.

I. Urunk Jézus az ő isteni bölcsességénél fogva esmé- 
retes volt mind azon tárgyokkal is, mellyekben az em
berek közönségesen örömeiket találják; és a’ mellyeket 
világ’ örömeinek szoktunk hivni. Effélék a’ kincs, gaz
dagság, szépség, testi gyönyörködés, játékok: mulatsá
gok , henyélés, pipere és pompázás. Közönségesen ezek , 
az emberek örömeinek kutforrásai. De oh! beh silány 
kutforrások. A’ világnak örömei mind csalárdok, ki nem 
elégitnek mindenképpen soha, és szívünkben nagy üres
séget hagynak maguk után* Végre elapadnak éppen akkor, 
midőn leginkább volna szükségünk reájok : a nyomorú
ságban és a’ vénségben. Valamint az édes izü folyó vizek 
előbb,utóbb a' keserű izü tengerbe merülnek b é : igy a’ 
világ, ezen mi örömeinkkel való gazdálkodását édesen 
kezdi, de keserűn végzi. Ebédet jót ad, de vacsorája ha
lálos. Eleintén nyújtja a 'jó  bort, utoljára a csigért. Ama’ 
Nabugodonozor* bálványa, mellynek feje arany, de fun- 
damentoma sár és cserép volt: a’ világ örömének képe, 
Az a’ hamis házalló kalmár, ki a’ tudatlanoknak üveg-darabo
kat árul el gyémánt gyanánt a’ világ’ örömeinek kepe. Azok 
a’ villámok, mellyek kevés ideig előtűnnek , , de magok 
után rettenetes/ menyköveket bocsáttanak; az a’ száraz 
szalma, mellynek lángja magasra fellobbanik. de keserű 
füst marad meg belőle ; — azok az almafák , mellyek az 
elsülyedt Sodorna-Gomorha városinak helyén teremnek, 
és a’ mellyekröl az utazók azt beszélik, hogy gyümölcsök 
kívül gyönyörű, úgyhogy az ember megkívánja., belé ha
rap, és a’ szép héjj alatt hamut talál: mind ezek mik egyebek, 
mint a’ világ’ csalárd örömeinek példázó képei ? Urunk Jézus 
annakokáért, tudván, miilyenek a’ világ’ örömei, nem is 
várt azoktól semmi ollyost, a’ mit azoktól mi várunk, de 
meg is csalattatunk ; — nem várt tőlük valóságot és állan
dóságot. Más örömöket, a’ világéitól egészen különböző
ket választott ő , földi életének édesittésére; azokat tudni
illik , mellyeket önmagunkban feltalálhatunk, mellyekért 
senkire nem szorulunk, mellyekhez szegény gazdag egy
aránt juthat; mellyek tőlünk el sem vesznek soha, hanem

1



velünk maradnak hűségesen mind j ó , mind rósz napáink* 
bán, ifjúságunkban, vénségünkben, azaz: választotta az 
Isten’ szeretetéből, a’ munkás és feddhetetlen életből, és 
a’ jó  lelkiisméretből származó örömöket, —  szóval: az 
észnek és a’ szívnek örömeit: A’ világ’ Örömeiben ő csak 
tigy részesült, mint az Izrael - fiai a’ húsvéti bárányban de
rekaik felövedzve, saruik lábaikon, pálczáik kezeikben; 
azaz: kezeikben fegyver, és a’ czéljok másféle volt. Neki 
nem vala e’ földön semmi birtoka, mellynek örülhetett 
volna. Sokszor tartózkodott csak az Istennek szabad ege 
alatt, és jó barátjaival egy hajlékban osztozott. És még 
is vidám szívet tudott hordozni kebelében mindenkoron. 
Könnyen elvolt a’ kincses Farizeusok’ gazdagsága nélkül. 
Nem irigylette udvarát ama’ gyűlöletes királynak Heródes- 
nek kit kincse még csak az unalom ellen sem tudott meg* 
ótalmazni. Néhány jó emberekkel való társalkodás; egy 
kis falusi vendégség Bethániában; egy barátságos beszél
getés a’ szegény íoldmivesekkel, utmentében egy tekintet 
a’ hullámzó gabonás mezőkre; egy magas hegy, mellyről 
a’ szép trmészetet egész kiességében végig láthatta; egy 
farádsággal és jóltevéssel eltöltött nap, mellyre nyugodal
mas éjszakai aluvás következett! kipótolta neki másoknak 
lármás örömeit és mulatságait. Minden mulatságát pedig 
az Istenről való elmélkedéssel szentelte meg; és minden 
foglalatosságait azzal fűszerezte. Az Istenben való öröm
hez pedig ragasztotta a’ munkás és feddhetetlen életet ; 
melly azt cselekszi, hogy, nincs a’ szívben sem üresség 
sem félelem a’ jövendőktől. Igv aztán, akármi nehézsé
gek fogták körül az ó testének napjaiban; ha lefolyt éle
tére viszszagondolt: mindig volt, minek örülnie; sőt ha
lálához készülvén, még másokat is tudott vigasztalni hat
hatósan.

Óh! beh meszsze járunk mi emberek ettől az egy igaz 
úttól, örömeink’ keresésében! Zúgolódunk, panaszkodunk, 
majd az isteni gondviselés, majd a’ sors és emberek ellen, 
hogy örömtelen az életünk: holott nincsen igazságunk. Ol
csó az igazi öröm , és a’ jószívű embernek minden cse
kélységből csörgedez az. Annak kutforrásit nyitva tartja 
az Ur Isten szegénynek gazdagnak egyeránt: csak mi tud
juk azokat kézen fogni és jól használni. De ha nem hasz* 
náljuk; ha nem belőlük merittünk, ha öröminket távol
ban keressük, holott közel vannak hozzánk; vagy talán
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nem szabados, hanem tilalmas utón keiessük, mellyen nem 
öröm, hanem keserűség árad reánk: akkor vallyon ki oka 

örömök" nemlétének, az Isten-e, vagy az ember ma
ga? Mi közönségesen az élet’ örömeit mindig magunkon 
kívül hajhászszuk : holott azok csak itt bennünk feltalálhatok. 
Mi azegyszerü ,és mindenkor, mindenütt előttünk álló örö
möket nem böcsüljük; hanem a" mesterkélttekct keressük. A" 
természet5 mivei minket hidegen hagynak. F ő-örö - 
minket rendszerint vagy embereknél keressük, vagy olly 
érzéketlen dolgokban, mellyeket a' földből ásnak, és mel
lyek1 böcsét a" szokás és képzelődés nagyra vitte , — pénz
ben, játékokban, válogatott öltözetekben, ételekben , ita
lokban. Majd pedig szintén azt cselekeszszük, hogy örö
möt akarván magunknak szerezni, méiget iszunk. Mert 
mit tesz egyebet a" kevely , a’ k i , — hogy másokkal vör- 
sönözhessen, — inkább adósságokba veri magát? Mit 
tesz egyebet a" buja, ki testi erejit elföcséli? Mit egyebet 
a" tolvaj ki abban leli örömét, hogy magát gyalázatba ’s 
büntetésbe ejtse? Mit egyebet a" részeges, ki eszét napon
ként elhódítja, és az oktalan állatok" sorába alásülyed ? Óh! 
a" nyomorultak! Csélcsapul tépik ók széllyelaz öröm -ró
zsákat, mellyek számukra virittanak ; és azoknak csak tö
viseikkel koszoruzzák fel magokat. így aztán ki nem mond
ható , mennyit vesztünk. így örömink’ alkotványát tö- 
redékeny és erőtelen oszlopokra állítjuk fel; és azt nyer
jük velők, hogy a’ legtisztább örömöktől. —  mellyek az 
Istennek szeretete és szolgalatja, — bennünket elvonnak: 
a szívet pedig, óh! a szívet, üresen hagyják.

II. Hogy tehát ezt magunkról ne kellessék megtapasz
talni; hogy különösen életünk hanyatlásakor is legyen, 
minek örülhetnünk : vegyük be és tartsuk meg irn ezt a" 
jó tanácsot. . Szokjunk gyakorta elmélkedni az Istenről, az 
ő atyai gondviseléséről, önmagunk' sorsáról és másokéról. 
Azután pedig; foglaljuk magunkat valami jóban mindenkor, 
és éljünk feddhetetlenül. Akármellyik ellen véttűnk, la- 
kolni fogunk érette sok örömtelen órákkal. De ha e’ ket
tőt híven szemünk előtt tartjuk, veszszük is gazdag jutal
mát, és nem leszünk örömök híjával soha. Az elsőbbik 
esetben hasonlít szívünk az olly terméketlen fekvő - jószág
hoz, melly merén kiégett réteket, kopár elaszott mezőket 
mutat, és nem terem semmi hasznost. A" másik esetben 
pedig egy olly szép jószághoz, melly kies kertekből, zöl- 
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delő rétekből, és mindenféle gabonával ékeskedő mezők* 
bői áll.

Vegyük elsőben is a’ Teremtővel-való társalkodást 
és beszélgetést Ez minden okos teremtvénynek előtte áll. 
És az ollyan ember, ki az Isten mindenütt-jelenlétének 
érzését magában hordozza, szüntelen megtarthatja elméjé
nek vidámságát, és mindenkor örömöt kóstoltat vele az a’ 
gondolat, hogy az ő legjobb barátjának társaságában va
gyon. Alkalmat nyújt az efféle örömre minden léptünkön 
a’ természetnek vizsgálása, és az Isten’ dicső miveinek 
szemlélése; házainknál pedig az épületes könyveknek ol
vasása. Ez utóbbiak az elet utján a’ leghasznosabb kenyeres 
tarisznyák, mellyeket minden embernek bekellene szerezni 
házához. Ezek olly mesterek, mellyek tanittnak harag 
nélkül, intenek félelem és ijesztés nélkül. Belőlök az 
öregek is tanulhatnak; az ifjakat pedig korúkat megelőző 
bölcsességgel ruházzák fel. Szóval: a’ legtisztább örömök
nek egyikféle eszközei.

Továbbá, ha örömökre szert tenni kívánunk, legyünk 
foglalatosok mindenkor valami jóban és hasznosban. Ha 
megakarunk felelni tisztünknek, miodtniküi k talál dolgot 
maga előtt szakadatlanul. Soha se legyünk tehát munkál
kodás nélkül. Nincs egyben szebb gyönyörűség, mint a’ 
magunk jó cselekedeteiben való gyönyörködés. Mert csak 
azok a’ mi valóságos sajátunk. Minden egyéb, a’ miben 
örömünket találjuk , elveszhetik tőlünk : de azok megma
radnak: kisérnek itt ez életben, és velünk lesznek a’ más 
világon is. Ezekre is pedig szert tehet szegény gazdag; és 
nincsen olly nyomom senki, hogy gyakran nem volna al
kalma, valami jót végbe vinni, és abból magának kincse
ket gyűjteni. Ha tehát tudunk mutatni fárádozásink után 
gyümölcsöket; ha iparkodásunk után gazdaságunkat jó kar
ba hoztuk, adósságinkbol kifejtőztünk ; ha tudunk mutatni 
hasznos fákat, mell)eket a’ maradéknak plántáltunk ; gyer
mekeket. kiket jó emberekké neveltünk; hová kellenek ezek
nél szebbörömök ?De még egy szépet nyújt ezekhez a’ mások
kal való jóltevés, — mellyhez csak az kívántatik meg még, 
hogyannak gyönyörű vidékén a’ kevélységet laknine hagy
juk. Azt a’ megelégedést, mellyet másoknak készítettél, ma
gadnak készítetted. Azon könnyeket, mellyeket mások’ 
arczairol letöröltél, a’ magadéiról törölted le. 1-Ia tehát 
sokak fölött jobb sorsod van e' világon, emlékezzél meg
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gyakorta azokról, kik nem ollyan boldogok, mint te. Lepd* 
meg a' szükölködőket valami nem - várt segedelemmel, 
hadd örüljenek veled ; hadd sírjanak egy öröm - könnyet 
házadnak zajgása közé; hadd elegyítsék fohászkodásukat 
boldogságodért, a' tiedhez; és fogod érezni, milly nagy 
öröm ez.

Áldásáért az egeknek mi meg nem fizethetünk:
De jóltevői ezreknek mi is , mint ők , lehetünk.
Jöjjön hát, a’ ki szomorú5 vegyen részt örömünkben, 
Szűnjék meg minden háború ’s gyülölség életünkben.

- Éljünk, haljunk egyességben,
Mert a’ ki békével él és keményen nem ítél,
Az örülhet földön, égben.

Ide számlálandók e’ házi örömök is. A ' házi élet
nek körében (melly megint közös mindny ájunkkal,) a' gyer
mekek’ szeretetetében a’ meghitt barátságban, a’ házas- 
társoknak egymáshoz és gyermekeikhez vonszó szives haj
landóságaikban, a’ boldogittó öröm-érzéseknek kimerít
hetetlen kutforrása vagyon

Végre pedig, ha örülni akarunk minden időben, szük
ség, hogy éljünk feddhetetlenül és kegyesen. Mert ez ám 
fejünknek ama’ lágy vánkosa, mellyen ollyédesaz álom. 
Ez ám az a’ balzsam, melly önmagunkkal megelégedtek- 
ké tesz, és vidámokká : ,,Az Ernák félelme gyönyörköd
heti a’ szívet; és szerez vigságot, örömöt, hoszszu életet,“  
—  úgymond bölcs Sirách 1, 11. A’ rósz ember’ öröme 
sok seprüt hagy a' szívben maga után: de a’ jólelkii ember 
nem egyéb, mint az ő virtusán és igaz életén való teljes 
megnyugovás Hasonló ez az öröm a’ nyári napnak kies 
estéjéhez. Az Isten’ lelkének némi ihletése ez, és amaz 
égi gyönyörűségnek alá-szivárgása, melly föl-emel ben
nünket az emberi gyarlóságok fölött, és nyomoruságink’ 
érzéseit is megédesitti. Ez az oka, hogy nevezi ezt az 
írás isteni békességnek

Ha a’ jó szív örömei boldogítják lelkünket,
’S a’ bölcsesség’ törvényei világítják fejünket:
Mint egy nap az esztendó'ben, mint a’ madár fölöttünk, 
Vagy felhő' a’ levegőben, — úgy repül el életünk.
De mász, sőt áll az ideje , kinek üres szíve feje.
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Őhl Keresztyén hívek, névszerint pedig ti fiatalok, 
kik még az örömök'időszakában éltek: serkentessetek ma 
az olly örömök, keresésére, mellyek nemcsak szempillan- 
tatnyi elmúló gyönyörűséget és örökös keserűséget adnak; 
hanem a" mellyeknek böcse maradandó. Ne kapjatok azért 
mohón a’ világi örömökön , bármint szédítsenek is titeket : 
mert ezekbe előbb-utóbb vagy csömörivé beléjük untok, 
vagy átok gyanánt lesznek fejeteken* A’ kik csak testi 
örömökben keresik boldogságukat, hasonlítanak amaz esz
telenekhez , kik a’ gyümölcs- termő fának virágait leverik, 
hogy azokból bokrétát kössenek. E’ virágok hamar el
hervadnak; és a’’ kedves izügyümölcsök, mellyek belőlök 
termettek volna , végképpen oda vesznek. Inkább töreked
jetek a*5 szívnek és az észnek örömeire. Ezekre tegyetek 
szert korán, és mig még nem késő. Legyen az Isten és 
az ő szent vallása mindenkor szemetek előtt. A’ virtust 
tiszteljétek és gyakorolni drága dolognak tartsátok. Az 
élet’ feddhetetlenségét és a1 jó lelkiismérctet minden őri
zésnek fölötte őrizzétek. Minden időtöket pedig valami 
jóban foglalni el ne mulaszszátok. Különösen szent és meg- 
szeghetetlen legyen előttetek, annak az állapotnak köteles
ségeit híven teljesitteni, mellybe Isten kitkithelyeztetett; 
és azzal meg is elégedni. Bár annak teljesítése sok nehéz
ségekkel járna is, —  ha örvendezni kívántok mind vidám 
mind szomorú napjaitokban; teljesítsétek azt híven.

Míg gyermek vagy, alugy könnyen édes anyádnál az ölben.
De ha tiszted költ valaha, ne alugyál, fiam, soha.
El ’ne szédítsen szerelem, hitvány arany vagy kegyelem.
Sem remény vagy félés benned: mihelyt tiszted ébren lenned,
Ha bántanak erotelent, ha nyögni hallaszsz büntelent:
Menj mingyárt ’s teremj gyorsan ott, ’s fogd pártul, ki el

nyomatott.
* a

Ellenben nyomd el a’ ravaszt, hogy utói ne érjen igazt.
*S bár csúf lenne tetted’ dijja, tégy jót, óh! Isten’ hű fia!
Csak Istenednek tessék, hát mit bánod a* világ’ diját ?
Emeld ég felé szemedet; ne kérdezz mást, csak szívedet.
Ha ez nem vét, bár kezeden bilincs, alszol édesdeden.
Minta’ csöcsemó' úgy alszol, ha lelkiisméret nem sarczol;
’S ha malik tőled az élet, nem rettent halál, ítélet.

0

\  _ •
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Ó h! örömök' atyja, felséges Isten ! Elragadtatva há
lálom Tenéked életemnek víg óráit; mert még a’ fájdal
makba is elegyítette gyakran édességet. öröm' szár
nyain repüljön fel Hozzád mindenkor az én áhitozásom. 
Fusson tőlem kedvetlenség; távozzék szivemből epesztő 
gond. Minden napomat felékesíttem valami virtusos csele
kedettel. Tgy változhatatlanul vidám lehetek, és bélelik 
rajtam az én Jézusomnak mái szava: „ V  ti szivetek örülni 
„ fo g ; és a' ti örömötöket senki tőletek el nem veszi!“  Ámen.

HLS v á r  UTÁN IV. VASÁRNAPON.
A Keresztyén Embernek busulásáróL

Préd. 5 ,  13. 17.

Jó Isten! bár mi gyermekeid szent kezed munkája vagyunk:
De nem engeded meg azt te itt, hogy bú ’s gond nélkül maradjunk. 
Sírással lepünk e’ világra, sirások köztt neveltetünk; 
Virradunk uj gondra, agságra, mígnem a’ sírba tétetünk.
Mert nem vár itten tökéletes, boldog Öröm valakire.
Abban is m é g , a’ mi tetszetes találhatunk keserűre.
Uram! te örömim’ adója, keresztemet is te adod:
Légy szomorúk vigasztalója; őket te vigasztalhatod, Ámen.

i Á * * • , %

K. A. A Prédikátori könyvnek 5-dik részében , V. 
13— 17. im ezeket olvassuk: „vagyon egy olly gonosz 
„ is , mellyet láttam a’ nap alatt, hogy valaki a’ világi 
„javak után fölöttébb esenkedik: holott a' mint kijöttünk 
„anyánk méhéből, úgy megyünk is el innét, azaz: sem- 
„init kezünkben élném vivén. Mi haszna is az ember
i e k  , ha az ő kenyeret ette sokszori haraggal, vagy ke
serűséggel és nagy busulással!“

Az írás a’ gazdagoknak sok helyen tulajdonit biisu- 
lást; és sehol sem olvassuk, hogy a’ gazdagság úgy ma- 
gasztaltatnék, mint már önmagában boldogságot és örö
möt szeiző dolog. Nemcsak e’ jelenvaló életre mondatik 
pedig a’ gazdagság olly meddőnek az örömök termésében; 
hanem a’ jövendőre nézve még inkább. Maga Urunk Jézus 
mondja: „könnyebb a’ tevének a1 tűfokán általbujni,sem*
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„mint a’ gazdagoknak idvezülni.“  Mi ugyan, kik dús gaz
dagok nem vagyunk, igen nehezen tudjuk magunkkal el
hitetni, hogy á’ gazdagok búsulnának; és hajlandók va
gyunk azt hinni, hogy a' busulás egyedül csak a' köz és 
szegény rendű emberek’ része. De a’ Szent írás mondja, 
hogy ok is busulással eszik kenyeröket. Az Isten Lelke 
jobban tudta, mint m i, hogy min búsulnak a’ gazdagok 
is; tudta, hogy azoknak szomorúságaik még élessebbek, 
keresztjeik súlyosabbak, —  vagy csak azért is , mivel 
ők nincsen'k szokva a’ nyomorúságokhoz, és kincseiknél 
lógva magokat a/.ok alól felmentetteknek lenni vélik ; ’s 
mikor aztán beléjek jutmk, akkor egyszerre megcsüg
gednek.

A’ mi illeti a’ szegény sorsú embereket, nem tagad
hatni ugyan, hogy' az egy szükölködés már magában sok 
búsulni valót foglal; és alkalmat ád elkeseredésre, harag
ra, és a* szívnek megkeményülésére. De e’ mellett az is 
igaz, hogy az ember (szegény gazdag egyeránt) gyakran 
az ő busulását maga szaporítja haszontalanul; azon szo- 
morkodván, a’ min szomorkodni nem kellene; azon bú
sulván, a’ minek inkább örülhetne; szóval, hogy gyakran 

■ \ foglalja ember magát idétlen bnsnlásokban. Ezt pedig az
Isten nem akarja. 0 ,  ki az örömnek kútfeje és adója, 
azt akarja, hogy minden teremtvényi a’ lehetőségig ví
gak és boldogok legyenek inkább, mintsem búsuljanak; j 
és noha a' mérsékelt és méltó szonmrkodást nem tiltja, 
mindazáltal a' helytelen és nagy búbánat, éppen nem ta
lálhat kedvet ó előtte. Az ő szent Könyvében igy szóll 
iniliozzánk ezeránt: „mint a" moly a’ ruházatnak, szú a’ 
„fának; úgy árt a' szomoruság a’ szívnek. Azért tizd 
„meszs/e magadtól a" bánatot, mert az sokakat már meg 
„ölt időnek előtte, és nincsen is abban semmi haszon.u 
Sir. 30, 24: 38, 19. 21. Péld. 17, 22.

K. A. a’ múlt Vasárnapon meghallottuk a’ Keresz
tyén embernek örömeit; halljuk meg ma az ő busulását. ♦ 
Megértettük, miilyen örömökkel tehet szert mind a1 maga 
boldogittására, mind Istenének tetzésére: értsük meg ma, 
millyennek kell lenni az ő bánatjának és szomorúságának. 
Mellyre nézve tanuljunk a’ helyes és idétlen busiilásról; 
a’ mint e’ tárgyra mind a\ma egyhete előadott beszédnek 
természeti következése, mind a’ mát Evangéliom is al
kalmat nyújt.

I U . . Á  - * *

’ . fr* '  * ■
“ j A  f  \ . /-g i - M  i / L  |1 ♦ ^ e t i l  1 ' V i  | .   ̂ |* *.

HUSVÉT UTÁN IV. VASÁRNAPON.
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Text+Jan. 16,5+.. (Jézusbúcsúzik a’ tanítványoktól.)
A ’ Krisztus tanít ványinak ezúttal szomoruságjok volt, 

és pedig (a" mi ítéletünk szerint) igen méltó szomoruság- 
jok ; t. i. az Idvezítőnek halálán. Jézus volt nékik Urok, 
barátjok, Tanitójok, egy mindenük: kiért oda hagyták 
minden világi javaikat, szüleik házát, rokonjaikat, test- 
véreiket; és most ez hagyja el hirtelen őket. Nemde nem 
méltó szomorúság e’ ez? És még is az Idvezitő úgy adja 
elő nékik ezen ő busulásokat, mint helytelent ; azért, mi
vel ez a’ történet föllebbi végzésből, az örök tanácsból 
vagyon így intézve, mellyen azért megkell nyugodni; 
azután, mivel a'Jézusnak közülök lett kora elhalása több 
javokra szolgál, mint további élete e’ testben.

Mi is K. A. hányszor búsulunk azon, a** min nem 
kellene! Halljuk meg annakokáért mostan élőnkbe adat
ni; a Keresztyén embernek szomoruscigát; hogy mikor 
helytelen , mikor helyes és istenes a’ Keresztyén embernek 
szomorúsága.

I. Idétlen és helyben nem hagyható a' Keresztyén 
ember busulása átaljában, ha. annak mértéket és határt 
nem vet; ha az elfajul Isten ellen való zúgolódásra és el- 
csüggedésre ; azon kívül pedig ollyan esetekben , mikor a" 
dolog vagy a’ jövendőket, vagy az elmúltakat illeti, és 
mikor olly kereszt alatt szenvedünk, mellyetsem magunk 
nem okoztunk, sem magunkról el nem fordithatunk*

A’ jövendők hogy mint lesznek , ez eránt búsulni 
haszontalant A ’ tanítványok szívét is, a’ jövendők bizony
talansága szomorította ollyan igen; de Urunk Jézus őket 
azért éppen nem dicsérte meg. 0  mondotta egykor egész 
sokaság hallattára: ,,ne szorgalmatoskodjatok a’ holnapi nap
járól, mert a’ holnapi nap az ő dolgairól gondot visel; 
,,elég mindenegy napnak az ő tulajdon terhe.44 Ugyan is 
a' jövendők nekünk nem állanak hatalmunkban ; azok nem 
emberi kormány által igazgattalak ; és akár mennyit bú
sulunk az utóbb történendőkön azért azok meglesznek szin
tén úgy, és reánk fognak következni; mintha nem búsul
tunk volna. Ila jó dolgokban foglalttik életünk napjait, 
tehát azoknak jó következései fejlenek ki a’ jövendőkben; 
’s az illyeténektől mit félünk? Ha pedig roszszat csele
kedtünk, akkor is csak vétkeink és botlásaink gyümölcseit 
termi nekünk a’ jövendő ; és előhozza, akármint búsulunk, 
— hanem ha jó cselekvéssel azoknak elejét veszszük. Te
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azért, Keresztyén lélek ; a’ jövendőkről való aggódást és 
töprcnkedést hagyjad abban. Miilyen idők lesznek esz
tendőre , vagy későbben vagy holtod után; békések e , 
vagy háborgók, szerencsések e,- vagy szerencsétlenek; 
miként lesz sorsa még valaha a" te famíliádnak, javaid* 
nak , maradékodnak: mind az efféléken nejártasdelmédet 
nyugtalanul. Nem főbb ea\ lélek a’ testnél? Sőt midőn 
lelkedet busittod a' testiekért, akkor az ílrral adóztatsz
a’ szolgáért. Mondjad azért az énekkel:

\  •

Mit hoz a’ holnapi nap rám,
Előre nem tudhatom, de nem is nyomozgatom:
Fiúi szívvel, Szent A tyám !
Az illy gond rád vetem ,
Csak tisztemet követem. —
Ha ebben eljárok hűséggel,
’S teszem a’ mit most kell tennem,
A ’ többit, majd nagy kegyességgel,
Végbe viszi jó Istenem.

• « i * \

De nemkülönben vétkes bnsulás az is, mellynek néha 
elménket az elmúlt és már megtörtént dolgok vagy füstbe 
ment reménységek miatt adjuk. Az ember olly szeren
csétlen minden ő sok szép elsőségei mellett, hogy a’ régi 
szenvedések emlékezetét felélleszti, begyógyult sebeit fel- 
vérzi, az elóvult fajdalmát megujjitja, és így magát még 
az elmúlt idők bajaival is kínozza. Máskor viszont némedy 
reménységeiben való csalatkozás hirtelen az egesz életét 
embernek csösoörletessé teszi néki, és elméjét olly homá
lyossá, mint a* tiikört a" rálehellés. A z Isten azt ismét 
nem akarja, hogy így cselekedjünk. A’ bölcs keresztyén 
az illy dolgokon fon nem akad , sem búnak nem ereszkedik ; 
hanem gondolatait elvonván a'múltakról, a1 jelenvalókra, 
vagy a' jobb jövendők’ reménységére függeszti, a’ béle
lteit tükröt hamar letörli, és imé ! most már neki az egész 
világot sokkal szebben ’s tisztábban mutatja.

Még hiábavaló a’ szomorkodás ollyankor is, midőn 
olly baj érdekelt, mellyet nem változtathatunk. Illy énkor 
nem busulásnak eredni, hanem erős lélekkel tűrni, Isten
hez fohászkodni tisztünk, kinek kezében vágynak az idők
nek folyási , és a’ ki még a’ Királyok’ szíveit is 5 minta’ 
vizeket oda hajtja, a’ hová akarja. Éhez tartotta magát

\
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amaz Urnák szive szerint való embere Dávid. Midőn olly 
ellenségek szorongattak , kik ellen az ő erejét elégtelennek 
látta * oilyankor buját Istenre vetette * és ő hozzá fohász
kodott , mint p. o. a’ 3-dik Zsoltárban. De különösen a1 
77-dik Zsoltárban mondja: „mikor az én lelkem vigasz- 
utalást nem akar bévenni; az én nyomorúságom napjaiban 
„az Urat megkeresem, a’ kezeimet éjjel kiterjesztem, meg
emlékezem az Istenről, gondolkodni kezdek a’ régi na
p o k r ó l, és az elmúlt idők esztendeiről/6 Szintén Atyja 
nyomdokait követte e“ dologban * az ő Fija a' Bölcs Ki- 
rál, és azt tartotta: ,.a' kinek az Ur jóakarója, annak 
„még ellenségeit is jóakaróivá teheti. Az embernek el- 
„méje gondolja meg az ő útját, de az Ur igazgatja annak 
„járását/6 úgymond ő , Példb. 16.1gy gondolkodjál te is 
jámbor Keresztyén! midőn olly insé# szorongat, melly- 
nek elhárittása éppen nem áll emberi hatalomban, ne hű
sítsd szivedet szertelenül, hanem azt hidd mind végeztig, 
hogy a’ mit emberi erő meg nem tehet, isteni erő végbe 
vihet. \

Vágynak elég utai,
\ Vágynak eszközei

Áldás minden dolgai 
Minden ösvényei.
O sok szenvedésedre 
Jó véget szerezhet,
És bánatos fejedre 
Vig napot deríthet.

• I é  *1 ^

Idétlen busulás végre még az is , mikor az Isten lá
togat; mikor betegséget, tűz és vízbeli kárvajlást, szűk 
termést és más nehéz csapásokat l̂ ocsát reánk, — a" nél
kül, hogy (tudtunkra) magunk okoztuk volna azt. Ily en
kor sem szomorúságnak eredésre, hanem inkább lelki ör
vendezésre van okunk t kötelességünk lévén feltenni és hin
ni az Isten felöl, hogy még azon csapásait is javunkra bo
csátotta. „Minden dorgálás, úgymond Pál Apostol, inig 
„rajtunk van, nem tetszik örömnek lenni, hanem szomo
rúságnak; azután pedig még is az igazságnak békességes 
„gyümölcsét szerzi mind azoknak , kik az által gyakorol
hatnak.^ Zsid. 12, II.
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Iliié tehát K. A. mennyiféle lehet az idétlen és bűnös 
szomorúság Visgáljuk meg magunkat, ereszkedtünk e’ va
lamikor már illyen szomorúságnak, melly nélkül el lehet
tünk volna; vagy nem bajlódik e’ szívünk éppen most is 
effélével. Ha effélét tapasztalunk szívünkben, fojtsuk el 
azt, mint Isten előtt nem kellemetest, és a"5 mellyel éle
tünket csak magunk készakartva keserítjük.

II. Azomban csakugyan vágynak olíy nemei is a" szo
morúságnak, mellyek szabadosok, Isten előtt is tetszők, 
magunknak is idvezségesek. Sok esetekben jobb az Ist^n 
fiaival sírni, mint a’ világ fiaival örülni.

Méltán aggódunk és busulunk p. o.
Elsőben is lelkűnknek idvezíttésén „Vizeknek folyási 

„származnak az én szemeimből (úgymond Szent Dávid a’ 
„119. ’Solt. I3G v.) azok miatt, kik a’ te törvényidet nem 
„őrzik meg.u Jóéi Próféta pedig igy szóll: 2 , 12- Térje
lek meg énhozzám böjtöléssel, sírással é3 kesergéssel.44 
Csak egy lelkünk van mindenikünknek, mcllyet ha elvesz
tünk , mit használ ha az egész világot megnyernénk is? 
Úgy ám ! ha minden embernek kétkét lelke volna ; úgyhogy 
ha egyiket elvesztené, a" másikra még akkor is gondja le
hetne. De igy csak egy lévén, erről egész busulással kell 
gondot viselni, és az ideig való szomoruságot örömest el
tűrni, csakhogy a' léleknek valaha örökké vígsága lehes
sen. „Itt vágj, irt égess, itt üss, itt mess, csak hogy 
„Uram, amott kedvezz!*4 azért a’ keresztyén semmi v i
lági veszteségen ne szomorkodjék fölöttébb: de egy elve
szett léleken mind holta napjáig gyászoljon. Mert az ideig- 
való jót ha elvesztettük, ezerféleképpen ismét megtaláljuk 
az ö ök életben: de az elveszett lelket sem itt sem ott meg 
nem találhatjuk soha.

Különösen Pál Apostol egy igen hasznos nemét ajálja 
a** szomorúságnak, melly eí ő Isten szerint való szomorú
ságnak nevez, 2- Kor. 7, 10. Ez tudniillik a’ mi bűnein
ken való s/omorkodás , melly (úgymond ő) ollyan busulás 
az idvezségre, hogy azt soha senki meg nem bánja. Erről 
mondja a’ ’Soltár-Iró is: „Isten előtt kellemetes áldozata’ 
„törödelmes és kesergő s z í v  ; azt te , óh ! Isten , nem utá- 
„lod meg.a (Zsolt. 5 1 ,9 . Mert a’ lélek’ idvezíttésére in
gyen sem elég még, csak hinni a’ Krisztusban; — igy soha 
nem prédikált egy Apostol i s : hanem igy hirdették ők az 
idvezülés útját: „ha bűnöd bocsánat ját akarod venni, bán-

*
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„kódnod kell bűneiden, és úgy hinned a’ Krisztusban.** 
Csak akkor hasznos nekünk a" Krisztusnak születése , ha 
mi is újjá születetünk. Akkor használ az ő halála , hn mi is 
e’ bűnnek meghalunk; akkor aző feltámadása, ha a" bűn
nek halálából mi is feltámadunk. Akkor nézhetünk jó foga
nattal a" megfeszíthetett Krisztusra is , mint hajdan az Iz
raeliták a* rezkigyóra a’ pusztában. Ezt a’ szomorkodást 
tehát K. A. soha ne szégyeneljed, hanem inkább keresd 
fel azt. Szánd és bánd meg bűneidet, pótoldki a miteí- 
mulas/tottál, bozd helyre a’ mit roszszul cselekedtél, és 
engeszteld meg, ha valakit megbántottál.

Továbbá van helye a' busulásnak még olly bajban is. 
mellyen önmagunk’ erejével segíthetünk. Ekkor is vedd 
öszve minden eszedet, üljbe a’ te kamarádba, busúlj dol
godon és töprenkedjél, miképpen lenne legjobb módja a' 
változtatásnak, úgy hogy jól üssön ki.

Végezetre akkor is szabados a’ szomorkodás, mikor 
kedves halottunkat eltemettük. Sőt az efféle nagy bánat
ban még vígasztalásnak sincsen helye: és az időelőtti vi- 
gásztalás nem egyébb, mint viszsza emlékeztetés a1 bánat
ra. Urunk Jézus sehol sem tiltja a’ tanítványoknak , hogy 
őt sirassák holta után: Hanem a’ bűnös Jérusálemieknek 
mondja: „Ne sírjatok énrajtam Jérusálemnek leányai ; in
k á b b  sírjatok magatokon!6* A* jó embert megszokták si
ratni hóba után, és éppen ez az ő legszebb dicsérete a’ vi
lág előtt. Ám tehát szomorkodjál a* te elhunyt kedvese
den; hullass sűrű könnyek záporait; ezt nem bánja a’ te 
Istened ; sőt ezt a’ te szívednek könnyebbségére rendelte 
ő. De meglásd, hogy a’ busulásba szerfölött el ne merülj, 
és abban mértéket tarts. „Sirassad a’ halottat (úgymond B. 
„Sirák) hogy elvétetett őtőle a’ napnak világossága; de 
„gyönyörűségesen sirassad ezt, mert megnyugodott 6*

K. A. Mindnyájunkat egyeránt érdekelnek e’ máibe- 
szédek is. Mert közös a’ bú minden élő emberekkel. A1 
szomorúság tövise hamarább befurja magát a’ szívekbe, 
mint az örömnek balsama, sőt még képzelődésünknek 
minden része is tágasb utat nyit annak hozzánk, mint az 
örömöknek. Pedig ha elkezdi szívünket ostromolni a’ bú- 
bánat, nem csak egy maga érkezik meg, hanem sereggel 
jár és bokrosán tódul fejünkre: mig az alatta’ vigasztalás 
és enyhülés csak egyenként jön. Nehéz is megtartóztatni 
a’ nagy szomorúságot, ha egyszer valaki hatalmába esik
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néki. Úgy látszik, mintha abban találná az ollyan az 6 
édes kínos ürömét. Csiigg a* feje mint egy virágszálnak , 
mellynt’k éltető gyökerét ketté vágták; földre szegezi két 
szemeit, mellyeket nem egyébre tart, minthogy sírjának. 
Egy komor felhő függ neki feje fölött, melly mindenfelé 
sötét, borzasztó árnyékot vet életére, —  olly árnyékot, 
melly neki mindent e’ földön elcsúfít, és éktelenit. Azon 
törekedjünk annakokáért, hogy a’ mennyire magunkon 
áll, minden alkalmat a* búratávoztassunk. Éljünk iste- 
nesen, és a’ világiakba szerfölött elne merüljünk. Mert 
valamint mikor a1 hóid megtelik, akkor esik a’ fényes 
naptól legtávolabb, és akkor is sötétül egészen meg; úgy 
éppen azok, kik világi gonddal teljedesek, vesztik el a’ 
szent léleknek vigasztalásait. A' helytelen szomorúságot 
fizzuk el, és adjunk helyt a’ vidámságnak. Mikor pedig 
méltán szomorkodunk, akkor is jusson eszünkbe, hogy 
méltó bánatjaiban is mértéket tart a’ hív Keresztyén. Biz* 
zunk erősen Istenben, ki hatalmas minket búnk után is
mét megörvendeztetni. Mint a’ kovács, minekutánna a' 
vasat tűzzel meglágyította a' kohában, mindjárt vízzel ön
tözi azt, hogy enyhittessék ; úgy az Isten : miután a’ szen
vedések tüzével eléggé megsütögetett a’ vigasztalásnak vi
zeivel megfog enyhitteni. Vegyük elő bánatunkban külö
nösen ama' leghatalmasabb búfeledtetőt, a’ Jézusnak Sz. 
Vallását, melly azt prédikálja, hogy a' kik vetnek köny- 
hullatással, aratnak örvendezéssel Ez húzódjék < végig 
földi bajainknak durva szövevényén, mint valami arany- 
fonál. Ez legyen nékfink egy békességet hozó mennyei 
galambocska a' bús szívekre nézve. Mint hajdan Nóé gá
lámba örömöt jelentő olajágot hozott a' szájában; úgy a' 
Krisztus az ő szent szájában hozza a' szomorú szíveknek 
az igazi olajágat, midőn igy szól!; ,,jertekhozzám , ti kik 
„meg vagytok terheltetve, és én megnyugosztallak titeket!“  
Ez a’ szent vallás fogja végbe vinni; hogy rajtatok is be
teljesedik ama' préfétzia (Esai. 6 1 ,3 .) „az Ur megerősitti 
,,a’ Sión házáért siránkozókat; ád hamu helyett koronát, 
„szomorúság helyett örömnek olaját, és gyászruha helyett 
„vígasztalásnak /palástját/* Ámen.

t
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Jézus , mint az imádkozásnak legjobb tanittó mestere.
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Jóvoltod, Isten! föllebb ér, mint a’ felhők járása; 
Meghalgatod azt, a9 ki kór; ’s irgalmadnak nincs mássa.
Uram, kővórom, szent atyám: halld meg szómat, fegyelmezz rám. 
Ha előtted könyörgök, Ámen.

%

K. A. Ma, alvilágnak mind az öt részeiben, valamer
re a' Jézus zászlója lobog, imádságnak és könyörgésnek Va
sárnapja lévén : méltó dolog, hogy e' szent órában miis a‘ ke
resztyénnek ezen fő kötelességét emlegessük, az imádságot.

Az imádság a" íegtiszteletre méltóbb foglalatossága minden 
hivő keresztyénnek ; és annak böcse megmarad a9 legszent- 
ségtelenebb időkben is. — Fundáltatik pedig a’ vallásos gon
dolkozáson; vagyis az a’ felöl nyert helyes képzelődésen, 
hogy minémü viszonyban és közösülésben áll Isten és em 
ber, egymás eránt. Ennek a9 mi Isten eránt való viszo
nyunknak és tőle-féggésünknek tudása, mindenkori szemünk 
előtt tartása és belső érezése; ám az akár csak a* szívnek 
rejtekében éljen, akár magát hallatszó szókkal is kimutas
s a :—- ez az imádság ; melly tehát nem egyébb, mint az 
Istennel való mindenkori beszélgetése és társalkodása a" 
léleknek.

Ennek a’ lelki foglalatosságnak aztán sok drága követ
kezései vágynak. Ez által Istenünkkel és önmagunkkal! 
mind inkább megbarátkozunk ; hathatós ösztönt nyerünk 
h bűnös indulatoknak, vétkes hajlandóságoknak meggyő
zésére, távoztatására; és az Isten előtt igen utálatos kevély
ségnek elfojtására. Továbbá szüli az imádság az ember
ben 9 az Isten és felebarátunk eránt való szeretetet; bátor
ságot nyújt a’ veszedelmek között; és állhatatossá tesz a’ 
jóra. Az imádkozást örvendő ember az ő kötelességeit 
is okossan és rendessen folytatja; vidámszívü munkás az 
Urnák szőlőjében , egyenes-lelkű ember, hasznos polgár. 
Ha szívessen imádkoztunk, nyugodalmat, csöndességet, 
vigasztalást és örömet érzünk szívünkben; —  megnyugosz- 
unk életünkben halálunkban. Szóval: az imádkozás az a* 
legbizonyosabb csatorna, mellyen a1 szívbe boldogittó ér-
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zések és kegyes indulatok szivárognak, ’s onnét az 
egész emberi életre szélytáradnak kimondhatatlan áldások
kal. Mellyeket ha körülünk nem tapasztalunk : annak egyik 
oka bizonnyal a z , hogy az imádság sok házaknál egészen 
elfelejtetik.

Az imádkozást vagy csak ez az egy környülállás is 
megszereltethetné velünk, hogy nekünk ez a’ legkeileme- 
tesebb és legkönnyebb keresztyéni kötelességünk, — a* 
mellett, hogy a’ legtöbb áldást is hozó. Vágynak ugyanis 
olly kötelességeink, mellyek a’ testnek és vérnek termé
szeti munkájikkal ellenkeznek, minérnü : a’ megtérés, meg
bocsátás, elienségszeretés Mások viszont saját indulatink- 
kal való örök küszködésre kényszerűnek, maga-megtaga
dással járnak, és harczolnak a’ lélek ellen; minérnü: a' 
tiszta élet, mértékletes ég, alázatosság Még is más virtusok 
ollyanok , hogy tőlünk áldozatokat kívánnak, és egy ideig 
a’ mi jelenvaló hasznunkat velünk félre tétetni láttáinak; 
mint: az adakozás, szeretet, nagylelkűség De nem úgy 
az imádság. Ez nem kíván áldozatul sem tulkot mezőnk
ről , sem juhot aktunkból; nem kerül sem csontok fárasz- 
tásába, sem testünk erőltetésébe: hanem csupán csak azt 
kívánja tőlünk, hogy esmérjük meg és érezzük, hogy Isten
től függünk, és egyedül az ő kegyelme által élünk.

Kedveltesse meg velünk még inkább az imádságnak 
áldott foglalatosságát a' mái szent Evangéiiom , mellyben 
magát az (Jr Jézust látjuk, az öveit imádkozásra oktatni; 
és vegyük további elmélkedésünk tárgyául ugyan ezt a’ mi 
Megváltó Urunkat a Jézust, mint az imádkozásnak leg
jobb tanittó • mesterét.

Tcxt. Ján. 16, 2 3 .. . .  „Bizony, bizony, mondom 
néktek: valamint kérendetek ’s a’ t.

K. A. Ezt a’ felolvasott evangeliomot a’ régiek szépen 
elnevezték Isten kártabiánkájának. Mert ez hirdeti nékünk, 
hogy a’ mi Istenünk mindeneket, — valamely eket tőle 
a’ Jézus’ nevében kérünk, —  béigér; magát ezzel adó
sunkká teszi, és ezt az ő szent könyvébe feljegyeztetvén, 
mintegy magáról levelet ád, mellynek erőssége ez a’ nagy 
szó „bizony, bizony.“  ’S mivel ebben az evangeliomhan 
a' mi Jézusunk arról tart oktatást, mi módon kellessék 
imádkoznunk : azért elmélkedjünk mostan Ur 
mint az imádkozásnak legjo bb tanittó - mesteréről. Meg
fogjuk érteni különössen azt, hogy mi okokra nézve mond-

\ \ .
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hatjuk a' Jézust legtökéletesebb tanittó • mesterünknek az 
imádságra; azután pedig, hogy miben áll az ő e’ felől a1
mái evangeliomban nyújtott tanittása.

*  ' . /

I.
• *

A’ Szent írásban sok példái vágynak feljegyezve az 
imádság nagy erejének és hathatosságanak. Ez választotta 
kétfelé hajdan a1 tengert, a’ Napot az Égen megállította, 
a* földet besüllyeszíette, az Égből tüzet hozott alá, az 
oroszlányok száját bezárta, és az Apostolokról a’ tömlöcz- 
ben a’ rablánczokat leoldozta. Az Istennek választott edé
nyei közül vágynak felírva igen hathatós imádkozok is, 
kik bennünket mindnyájantanithatnának.ilIlyenekÁbrahám, 
Mózses, Sámuel. Jeremiás, Eszdrás, Salamon,Pál Apostol. 
Szent Dávid Király szintén egy szép imádságos könyvet 
is njujt kezünkbe, —  a’ Zsoltárokat* 0  volt t. i. az 
Istennek ama’ buzgó tisztelője, ki, — midőn kívül-be
löl háborgattatva és olly helyezetben volna , hogy az em
ber azt gondolná, nem érhet másra, mint a’ maga orszá
gos dolgairól gondoskodni: — mégis talált időt, naponként 
kétszer imádkozni. Dániel, ama’ Nabugodonozor titkos 
tanácsnoka és belső minisztere, — örökkén fárasztva a’ 
nagy kiterjedrségü birodalomnak igazgatása miatt, közel 
egy bálvány - imádó pogány fejedelemnek személyéhez , és 
egy bujálkodó udvar’ kisértéseinek közepettén: még sem 
feledkezett el az Ur Istenről soha; hanem (a’ mint olvas
suk ,) napjában háromszor letérdepelt és imádkozott —  
De mind ezen jeles imádkozókat föllül - haladja a’ mi Jézu
sunk; mert

I.) ő a’ mennyei udvarnak titoknoka. Ő tudja leg
jobban, mi képpen kelljen formálni a’ mi szívünknek 
alázatos instántziáját, hogy tetszetős legyen Isten előtt. Nem is 
hiába nevezi őt az írás szövetség1 angyalának , Maiak. 3, 1. 
Ú nyitott nékünk utat Istennél, hogy imádságainkkal színe 
eleibe járulhassunk bátran, szabadon és minden időben; 
nem ú gy , mint a’ világi fejedelmek eleibe. Eszter köny
vében olvassuk 4 , I I ., hogy Asvérus persiai királyhoz 
nem volt szabad hívatlan bémenni a’ palotába ? —  hanem 
ha az ő arany veszszejét kinyújtotta valakire* De az Isten 
eleibe szabad járulnunk mindenkoron, Nála nincsen sem 
korán, sem későn. Nem is tilt ő el maga elöl senkit, sőt
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kegyel mességének arany-veszszejét kinyújtja mindenik link
re az ő szent fijáért, a’ Jézusért.

2. ) Továbbá: ugyan ő ,  azUr Jézus küldetett néktínk 
tanító • mesterül magától az Istentói „K i jöttem az atyá
b ó l ,“  — úgymond őa ’ mái evangéliomban. Attól tanult 
is ő egyenesen. Minden más szent emberek magok isidé 
alatt tanitattak imádkozni: de ő az eredeti kútfejénél a’ 
mennyei bölcsességnek, tanulta meg az imádkozásnak szép 
mesterségét. Azért ő esméri legjobban a’ mi gyarló imád
ságainknak fogyatkozásait is; azokat tökéletes esedezésé- 
vei kipótolja, minekünk közbenjárónk, és imádságaink 
meghalgattatását Istennél hathatósan előmozdítja, — mint 
ezt az ő Híveinek a’ mái Evangéliomban ígéretben hagyta. 
’S ennél fogva.

3. ) ő leggyakorlottabb imádkozó maga is. Nem ollyan, 
minta Farizeusok voltak, kikről mondja Máth. 2 3 ,2 .3 . 
„Mózses székében ülnek; annakokáert mindeneket, a’ mit 
„nektek prédikálnak, megtartsátok , és megcselekedjétek;

de az ő példájok szerint ne cselekedjetek; mert mond • 
ják másoknak , magok pedig —  nem cselekszik/1 Nem 

úgy Krisztus Urunk. 0  valamellyeketszentséges szájával 
és nyelvével tanított, maga is azok szerint cselekedett. Az 
áhitatos imádkozást sürgette számtalanszor, mint lélekben 
járó dolgot: és őmaga is szeretett egész szívvel lélekkel 
imádkozni. Hányszor nem találjuk őt imádkozva utón út
félen , templomban, hegyen, völgyen, kertekben , és még 
a’ keresztfán is. Csak egy falat kenyeret nem evett a'nélkül, 
hogy előbb nem imádkozott, utánna hálákat ném adott volna. 
Sőt (nem kis vigasztalásunkra!) még most is folyvást ese
dezik miérettünk. Egyszer smind az öveinek egyik esmér- 
tető jegyéül hagyott nékünk egy gyönyörű musira-imád
ságot, a’ miatyánkot: mellynél tök ötletesebbet már nem 
is gondolhatunk Szent Lukácsnál olvassuk a' II . rész
ben , hogy egy bizonyos helyen Urunk Jézus a’ tanítvá
nyok’ füle’ hallatára imádkozván, ezek úgy megszerették 
az ő imádságát, hogy közülök egyik imigy szóllította meg 
őtet: „Uram: taníts meg minket is imádkozni; lám ke
resztelő János tanítványainak is van bizonyos szép imád- 
„ságuk, taníts meg minket te is egyre !<c Akkor mon
dotta nékik a’ miatyánknak rövid de velős imádságát. Eb
ben úgy képzelhetjük magát az imádságot, mint könyörgő 
levelet, mellyet ember Istennek eleibe nyújt; az Istent
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pedig úgy, mint valamelly nagyhatalmú dicső fejedelmi 
atyát. Kinek is jutunk előszer, kihalgató szobájába, a’ 
templomba; és azt mondjuk : szenteltessék mega’ te neved !4í 
Onnét jutunk abba a’ palotába, hol ő a’ mennyei trónuson 
ül, és mondjuk: , .jöjjön el a’ te országod most jutunk 
a’ titkos tanács-székhez, és mondjuk: „a 1 mint itt vége
s e d  , úgy legyen meg a’ te akaratod “  Továbbá me
gyünk az életes - házba ,(mellynek a’ m i kis - kátéchizmu- 
sunk szerint huszonkét kamarái vágynak,) és szóltunk: 
,,a’ mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.“  In
nét vitetünk a’ számadó házba, és könyörgünk : „bocsásd 
„m ega ’ mi adósságinkat.1* Ezután következik a' fegyver
ház , mellyből a’ bűnök ellen védelmező fegyvert kérünk, 
és hogy ne vitessünk nagy kísérteibe. Végre jutunk ama’ 
Királyi atyának kertjébe, a’ mennyei paradicsomba, és 
imádkozunk, hogy holtunk után oda vigyen bé, mivel
hogy övé a’ dicsőség és minden hatalom mennyen, föl
den. —  Hlyen imádságot csak a’ Jézus tudott készitteni I

4. )Még azt is mondhatjuk a’ mi Jézusunkról, mint 
az imádságnak legjobb tanittó - mesteréről; hogy ő min
denkor meghalgattatott, és soha hiában nem imádkozott. 
Ezzel, őkivüle senki más nem dicsekedhetett. A’ föllebb 
említett példák közül: Ábrahám nem tudta Istentől kinyer
ni kérésével, hogy Sodornának kegyelem legyen; Mózses 
nem , hogy Kánán földére bémehessen ; Dávid nem , hogy 
Betsábétól született kedves fiacskáját életben megtartsa; 
Pál nem , hogy testéből a’ csapdosó ösztön vétessék ki. És 
Jeremiásnak ezt mondja az Ur, 7 , 16: „te ne imádkozz 
,,a' népért, se ne könyörögj, se közben ne járj ; mert én 
„téged meg nem haigatlak.“  Csak egyedül maga az Ur 
Krisztus szóllithatfa igy az ő mennyei szent atyját: „én 
„pedig tudom, hogy mindenkor meghalgatsz engemet!'* 
Ján. I I ,  42. Méltán esmérhetjük tehát Jézusunkat az 
imádkozás legjobb tanittó -  mesterének.

II. • ' I
i 9 -

S igy már most értsük meg azt is, miket foglal bé ma
gában az Ur Jézusnak mai oktatasa az imádságra nézve. 
\z egesz im ez igeküen all: „bizony, bizony mondom 
„néktek, valamit kérendetek az atyától az én nevemben,

/ / .  Darab. 9
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„megadja nektek. Kérjetek, és elveszitek, és a' ti örö
m etek  teljes lészen.44 Mellyekben megtanít

1. ) arra, hogy kit kell imádnunk. Tudniillik egye* 
dűl az Istent, mint atyát; azt pedig mindenhatót, minden
tudót, és jóságost. Róla mondja ama’ hérczegi próféta, 
Ézsaiás , 63, 16: „te Uram , mi atyánk vagy! ha Ábra- 
.,hám nem tud is minket,* ha Izrael nem esméris minket: 
„de te, Uram, nekünk szabadittónk vagy mindenkoron.*4

2. ) Továbbá megint arra, hogy mit kell kérnünk. 
Felelet: a' mire szükségünk vagyon; valamit, az az: akár
mit a’ mi jó. A ’ földi királyok, —  midőn kegyelmes- 
séget akartak mutatni valaki eránt, —  igy szóllottak ré- 
genten: „kérjetek! habár országom felét kéritek is ; meg- 
„adom néktek !‘c Az Isten viszont igy : „kérjétek mind 
„azt, valamire szükségtek vagyon ; nem országomnak fe- 
„lét csak, hanem ha az egész mennyország dicsőségéi ké- 
„ritek is, csakhogy roszszat ne, gyermekek! csakhogy 
„mindig jót kérjetek.*4 Mivel őtóle csupán jó adomány 
és tökélletes ajándék származhatik alá. Kérjük: adja meg 
Isten, a’ mi javunkra szolgál, vagy imádkozunk értté vagy 
sem ; ellenben tagadja meg tőlünk azt, a' mi ártalmunkra 
lenne, ha imádkoznánk is értté* Kérjük Istentől csak azt, 
a' mit emberek előtt is megmondhatnánk. A' földi jókat 
kérjük feltétellel. Mert ember nem tudja mindig, mi jó  
neki; mint ama’ rost földmivesről mondja a’ példabeszéd, 
hogy Istentől azt kérte, hadd teremjen gabonája minden 
polyva és kalász nélkül; — kívánsága megadatott, és — 
a’ madarak meg ették a’ mezőben minden gabo
náját. Ellenben az igaz jókat , a' lelkieket és 
maradandókat egyenesen kérhetjük az Ur Istentől. 
Kérj tehát mindeneknek fölötte észt és bölcsességet. 
Mert a' kit Isten megakar áldani, annak előbb ád okossá
got; a* kit pedig megakar verni, annak az eszét zavarja 
meg —  De legjobban megmondja kinekkinek a1 maga szí
v e , mije fáj, és miért imádkozzék. Olly imádságos könyv 
nincs is a világon, mellyben minden állapotunkra és ese
tünkre volna kiszabva imádság. Azért a’ legjobb imád
ságos könyv a’ te szíved. Ez mindenkor veled van; eb
ből olvashatsz ha szemeid meghomályosodnak is, ha sötét 
éjszakában vagy is, ha kínok’ ágyán és halálos fájdalmak 
között feküszöl is.
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3. ) Ezenkívül arra is oktat minket a’ mi tanittó -  mes
terünk , hogy miképpen kelljen imádkoznunk. Holott ő 
nem a’ külseje felől szóll az imádságnak. Nem azt ha
tározza meg, ülve kell e’ imádkozni, vagy álva; térde
pelve e’ vagy leborulva: égbevetett szemekkel és kezek
kel e’ , vagy föld felé csüggesztettekkel,* csöndesen e' vagy 
főn-szóval. Erre ügyeltek régen az izraeliták, kiknek 
mindig Jérusálem felé fordult arczal kellett imádkozni; 
ügyelnek máig is a’ Mahomedánusolt (a’ Törökök,) kik 
az ő szent városuk felé néznek imádkozván. De mi az 
Istent mindenütt és minden test-állásban megtaláljuk. Az 
imádságnak belsejére czéloz tehát a' mi Jézusunknak okta
tása, hogy legyen az buzgó és áhitatos. Felejtsünk el ol- 
lyankor minden világi dolgokat, és az imádkozó ember 
legyen akkor vak, siket és néma. Mert hogyan jelenjék 
meg sz Isten nékünk, ha mi is önmagunktól távol va
gyunk. Mondjunk kevés sokkal szókat. A z isten nem a’ 
szókat nézi, hanem, a’ szívnek belső indulatját. A’ mi 
pedig a’ fődolog, hogy kérjünk a’ Jézus nevében, azaz: 
tanittásaival megegyezőleg; úgy, mint az ő követői, és 
az ő véghetetlen érdemében bízva. O minekünk közben
járónk, kiben minden ígéretek Ugyanok és Ámenek. Mi
kor József bátyjai elmentek gabonáért, meghagyta nekiek 
József, hogy Benjámint elvigyék magukkal, másképpen 
nem nyernek semmit. A’ Krisztus a’ mi Benjáminunk, 
kinek érdemét ha imádságainkkal együtt Isten eleibe nem 
viszszük, nem nyerünk kegyelmet nála.

4. ) Végre az imádságnak áldott hasznára is oktat min
kéi az Ur Jézus: „hogy a’ ti örömetek teljes legyen,‘ ‘ —  
úgymond. Melly igék azt is jelentik ugyan, hogy az imád
ságot örömnek tartsuk, ne pedig valami nehéz terhnek és 
szolgálatnak. Azonban a’ főezélzás itt a’ sok drága hasz
nokra vagyon. Az imádság akár halgattatik meg, akár 
sem; abból mindig jő ránk haszon. Ha meg: tehátazkész 
öröm és boldogság nekünk. Ha nem: tanit keresztyéni 
módon tűrni és még buzgóbban imádkozni. A’ buzgó imád- 
kozóban a’ hit és szeretet napról napra nevelkedik, és 
mint az élőfa vastagodik. Ez a’ szent, foglalatosság meg
nyugtatja a’ szivet, akármi sérelmében és bánat jában. Mint 
a’ .kis gyermekek jobban megnyugosznak édes anyjoknak 
ölében, ha egyszer magukat előttük kisírhatták: úgy a’ 
kik könyhullatással imádkoznak, és magokat kisírják Isten

9 *I •
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előtt, aztán szivükben megkönnyebbülnek. „ínségünkben 
„ha könyörgünk, vidul minden belső részünk/* Sok 
ügyeink vágynak , mellyeket emberek előtt ki nem panasz
kodhatunk, fel nem födezhetünk; de Isten előtt szived ne
hézségét bátran kiöntheted , és szerezhetsz annak tágulást. 
Nyilvános isteni szolgálatunkban is nagy kérdés, mellyik 
fontosabb: az imádság e' vagy a’ prédikálzió. Mert a’ 
prédikátzió mutatja meg ugyan az idvezségre vezető utat: 
de az imádság tart meg rajta hűségesen. Ataljában az imád
ságot az ő sok haszon - vehetőségére nézve nem hasonlít
hatni helyesebben semmihez úgy, mint az emberi kézhez. 
Ez az eszközeknek eszköze Ezt nyújtjuk k i , mikor va
lamit kérünk; ezt nyitjuk meg, mikor adunk ; ezt zárjuk 
be, mikor elfogunk valamit. Ezzel Írunk, intünk, sőt 
szóllunk és beszéltünk is , —  mint a' siketnémák valóság
gal az ő kézujjaikkai magyarázzák a' bötüket és szókat 
egymásnak. Éppen igy van a’ dolog az imádsággal. Ez 
a' keze a’ léleknek. Ha kell valami ezt terjesztjük az egek 
felé; ezt emeljük fel hálaadásra, midőn kegyelmet meg
nyertünk.* Ezzel zörgetünk az egek ajtaján, mellyel ez is 
nyit meg nékünk leghamarabb. Csak ezzel és nem más
sal nyerhetjük meg a’ mennyei malasztot is. Mint a’ régi 
könyvek egy tartomány felől írják, hogy ott sem eső sem 
harmat esni nem szokott; hanem a' vidékríek egy bő-for- 
rásu mély kútja vágj on; ehez mennek ki a’ lakosok szá
razság idején, seregessen, és ott mind addig énekelnek, 
mígnem a' viz kiárad a1 föld színére, és minden füveket 
fákat megelégit nedvességgel: —  úgy indul meg áradni 
a’ földre alá, ama' mennyei kegyelmeknek kutforrása, a' 
mi imádságainkra; mellyekben tudniillik a' jó Isten úgy 
gyönyörködik, mint valami szép énekszóban, és nagy 
tetszéssel halgatja azt.

K A. Így tanuljunk mi is imádkozni Jézusunktól. El 
ne mulaszszuk az imádsági kötelességünket soha, hanem 
örvendjük azt és gyakoroljuk a’ mieinkkel együtt szorgal- 
matossan, életünk minden napjaiban. Ez táplálja közöt
tünk és Isten között a’’ drága barátságot. Ez legyen az az 
aranyláncz, melly bennünket a’ mennyekkel öszvekötve 
tartson. Oh! atyámfiai; kell, kell imádkozni az embernek, 
és szívét ottan ottan felemelni az Istenhez. Valljon miért 
rendelte úgy az Isten, hogy nem találunk itt e’ földen sem
mit, a' mihez bátorsággal támaszkodhatnánk? Azért,
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hogy fejünket felemeljük az egekre, hol van egyedül való 
biztos támasza a" bágyadt szívnek. Ez olly kötelesség, 
mellyet mindenütt és minden időben gyakorolhatunk. Ne
künk, keresztyéneknek, az Isten mindenütt jelen vagyon. 
Valahová a’ kegyes ember lép, ott templom van; és va
lahol szivét Istenéhez felemeli, ott oltár van. Mégis je
lessen imádkozzunk itt e’ szent helyen, és otthon a’ mie
inkkel. A’ reggel és az estve erre a’ legalkalmasabb idő. 
Mihelyt ébredünk, pöcsételjük le szívünket szent gondola
tokkal, hogy a" világnak veszetsége mindig bezárva ta
lálja. Szinténugy estve is imádsággal rekeszsziik minden 
egyegy napi életünket. Ez olly pöcsét fog lenni, melly 
eránt még a' sötétségnek fejedelme a’ sátán is tekintettel 
vagyon, és —  mikor emberi oltalom, nélkül aluszunk, —  
nem merészel minket megtámadni. De imádkozzunk tisz
ta kezekkel, szívből; hitből, bizodalommal ésa’ Jézusne
vében. így aztán nemcsak magunkra ruházhatjuk , hanem 
rajtunk gazdagon bételjesedve is tapasztalhatjuk a’ mi Jé
zusunknak mái ígéretét: „valamit kérendelek az atyától az 
„én nevemben, megadjatinéktek !“  Úgy légyen, Ámen.

ÁLDOZÓ CSÖTÖRTÖKEN.
• • ' #
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A Jézus Meny bemenetele, mint vigasztalás halálunkban.

Föjómnak esmérlek, Jézusom; de kérlek 
Nevelj hitemben.
Leghívebb gyámolom (ha jól meggondolom) 
Te vagy éltemben.
Ha midőn bajos időn
Enyészik szivem vigsága, /
Te vagy boldogsága.

Gyakran bús lélekkel, siralmas szemekkel 
Néztem az Égre;
Sok köny hűl látással, keserves sírással 
Jajgatván végre 
Enyhülést, könnyebbülést 
Világnál lelni képzeltem:
De csak nálad leltem.

i
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A’ te tanításod, mennyei Vallásod 
Szivemre hatott;

# ' \ • * •  ,

Igazság szavával, isteni hangjával
Ekképp biztatott:
„Ne félj! Csak kegyesen élj ;
„Csak te légy hű mind halálig, —
„Ez is jódra válik!“  Ámen.

K. A. A’ régi históriák főn tartották hírét* nevét egy 
Krászszus nevű római pogány Bölcsnek, hogy az soha éle
tében nem nevetett volna: de ollyan emberre, a’ ki nem 
sirt volna soha, nem találunk. Kicsoda is volna azaz em
ber, ki szakadatlan örömek között élne e’ világon? kinek 
vigasztalásra szüksége nem volna soha, és ha ezt feltalál
ta , jól ne esnék a’ szívének ?

Ugyde hol keressük a’ legfoganatosabb vigasztalást, 
és hol találjuk fel azt legbizonyossabban? A’ gyarló emberi 
értelemben e’ ? A’ pogányok és világi Bölcsek könyveiben 
e ? vagy a’ Krisztus vallásában ? Kétség kívül ez utóbbikban.

A’ régi pogány bölcsek, sőt máig is sok emberek na
gyot építtcnek a’ józan ész’ vigasztalásaira. Lássuk meg, 
azok miből állnak.

Azt mondják ők: „ne bmsiilj; úgy is elmúlandó ez a1 
„ világi —  A’ mit megjobbittani nem lehet, azt csak tűr- 
„ni és szenvedni kell. — Nyomorúságra vagy teremtve ; 
„szenvedj; keményítsd meg szívedet, eredj a’ vigságok 
„házaiba, igyál a’ felvidámittó italokból, és feledd el ba- 
„jaidat. Ne busulj! Oda neki, nemcsak terajtad történt 
„ez a’ szerencsétlenség. Ne busulj! majd vége leszsz 
„szenvedéseidnek nem sokára “

De mind ezek a’ vígasztalások a’ szívnek megnyug
tatására még nem elegendők; ésa'kik vigasztalásunkra ezek
nél többet nem tudnak előhozni, azoknak azt mondhatjuk, 
a' mit Jób pátriárcba mondott az ő barátinak, (8 , 16 ): 
„T i mindnyájan ártalmas vigasztalók vagytok.41 Yan ben- 
nök valami igaz, de még nem elégséges; és csak úgy elé
gít meg, mint mikor lyukacsos pohárral meríttünk 
és iszunk. Nem gyógyírnak, mint a’ mérges orvosi sze
rek ; csak megszédítnek. ízetlenek is a' puszta józan okos
ságnak vigasztalásai, mint a’ só nélkül való étel; és egye
dül a’ sz. vallás, —  pedig a' Krisztus vallása adja meg

• 1 « * r
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nektek, mind izöket mind [kielégítő erejüket; csak egye
dül aT Krisztus szája vígasztal meg.

Nevezetes az, a’ Keresztyén Vallás áldott szerzőjéről, 
hogy ő az Izrael vigasztalásának neveztetik. (Luk 2 ...)  és 
hogy mikor életében legelső prédikátzióját tette Názáreth- 
ben, kezében vévén a1 Bibliát éppen olly helyre fordított, 
melly mellyben vigasztalásokról volt szó, És. 6 '., 1. 2. és 
először is mingyárt a1 népnek vigasztalást prédikállott. ’S 
utóbbi tanittásai is a Krisztusnak szintén úgy bővelked
nek a" legmegnyugtatóbb vigasztalásokkal; úgy, hogy egye
dül a’ Krisztus Vallása a' legigazabb kútfeje minden vigasz
talásnak (Luk. IV , I 7 - 22)

\S ugyan erről elmélkedjünk mostan még bővebben. 
Az Istennek lelke, ki a' Megváltó Ur Jézus forgató szent 
ujjait igazgatta, hogy első fordittással is a’ Bibiiá an vi
gasztalásra akadott, —  igazgassa nekünk is mind ujjain
kat , hogy a’ mái szent Evangeliomban találkozó szép bo
kor vigasztalásra fordíthassunk, mind szíveinket, hogy 
azoknak helyt adhassunk; életünket pedig, hogy azokra 
méltók is lehessünk.

T ext: Márk. 16,14. (Jézusnak menybe - menetelekori
beszédei.)

Urunk Jézusnak (mint már fölebb állítottuk) nemcsak 
minden beszédi, oktatásai, hanem még életének minden 
környülállásai is őtet követőkre nézve épületesekés rakvák 
a’ legigazabb vigasztalásokkal. Ezekkel bővelkedik azon 
történet is, mellynek emlékezetére e’ nap szentelve va-
gy°n*

Minden pompa és fényűzés nélkül, azzal a nemes 
egyszerűséggel, melly egész életét ékesítette, — tartotta 
menybe felmenetelét is. Hiv tanitványit magához véve 
ment ki csöndesen és lárma nélkül ama’ hegyre, hol ve
lők az előtt is olly gyakran folytatott meghitt nyájas be
szélgetést. ’S itt álltak most. Szemeik előtt látták egy
felöl a’ lármás várost Jérusálemet, (mellynek tornújai fölött 
már már fon lebegett a’ veszedelemmel terhes fölleg;) más 
felől ama halmot és gyászos kertet, melly tanúja volt az ő 
legméllyebb fájdalminak, és az ő véres verejtékit itta ; —  
helyek mellyek majd édes,majd keserű érzeményeketger
jesztettek fel egyébként is fájdalmas sziveikben. —  ’S mi
dőn itt együtt állanának és a9 tőlök butsuzó drága Barát
nak oktató és vigasztaló beszédeit halgatnák: hirtelen testi
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szemeik elöl elvitetett. Holott immár állapodjunk meg 
mostan figyelmünkkel, elmélkedvén arról:

M i vígasztalás rejtezik a ' Krisztus M enybe - menetelé'
ben, a meghaló Keresztyénre nézve ?

Kettő legkiváltképpen; úgymint:
1. Annak meggondolása, hogy mi is ugyanazt a’ világot 
hagyjuk el, mellyet Krisztus menybe - menetelekor el
hagyott; és
2 Ugyan abba az örömbe megyünk be, meliybe ment 
Jézus, mennybe menésekor.

. . • | • ‘ i
I.

Hitünk fejedelme az Ur Jézus, testének napjaiban 
csak harmincz három esztendőket töltött ugyan, de azokat 
itt ezen a’ földön töltötte, mellyen mi járunk kelünk; az 
ő szent lábai ennek a’ porát taposták , szentszemei ennek 
kék boltozatját nézdelték ; ennek okos lakosaival az em
berekkel társalkodóit, ennek javait kóstolta, ennek báná
tiban is részesült, —  egy szóval: ugyan abban a’ világban 
élt, a’ mellyben m i; és ugyan azt hagyta ide menybeme
netelével, mellyet mi valaha itt fogunk hagyni. Volt 
pedig ez a’ világ ő reá nézve is hamis világ, bánattal tel- 
jedes világ, és múlandó világ.

1. Hamis világot hagyott el tehát az Ur Jézus is. Ne
ki is megkellett tapasztalni, hogy ebben az igazság kevés 
helyen talál szállást, és magat nyilván és mezítelenen alig 
is mutathatja veszély nélkül. Ennek örömei csalfák, töb
bet ígérnek, mintádnak; midőn hajhászszuk nyugtalanít* 
nak; midőn élünk velők, ki nem elégitnek, ’ s midőn el
vesztjük kétségbe ejtenek. Ebben az emberek sokszor 
csalárdul járnak , képmutatók, hizelkedők; virágos ezégért 
tűznek ki, ’s mérget nyujtnak; és gyakran betelik Jere
miás Prófétának intése: „ne hidjetek atyátok fiának is , mert 
„lakoztok álnokságnak közepettén, és kiki az ő barátjá
b ó l  is magát megóvja;“  mert ebben a’ jó barátok is álha
tatlanok, hűségtelenek. Mig a’ szerencsének fényes nap
ja rajtunk van, velünk tartanak; de a’ szerencsétlenség 
óráiban elpártolnak . mint ama’ vándor madarak .' meJlyek 
a" tavaszkor látogatásunkra jönnek , de a’ télre tőlünk el-

r
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költöznek Melly szívre-ható látomány a’ meny be-menő 
Jézus sorsa! 0 ,  —  kit az előtt, míg tőle és utánna jó  sze
rencsét reménylettek , minden nyomain ezernyi ezeren ki- 
sérgettek : most midőn testiképpen haldoklik e’ világnak, 
földi életének legvégső óráiban mindenektől elhagyatva áll 
a’ Bethánia' hegyén; csak kevesen vág) nak vele, kik kii- 
íöq választották magokat attól a’ hamis világtól, mellyet 
Jézus ide hagyott. ’S éppen illyent hagyunk ide mi is ; mel
lyet a’ ki jól kiesmért és tud is szivére venni: az könnyen 
ellogja magát ettől szakasztani.

2. De bánattal teljes világ is vala ez az Ur Jézusra 
nézve. Neki (ha valakinek ,) kevés öröm napjai voltak itt 
e földön Attól a’ pillantattól fogva, mellyben szent sze
mei e1 napnak világát meglátták, fel addig, mígnem őt a’ 
felhő a’ halandók elöl végképpen eltakarta: szakadatlan 
lánczban érik egymást az ő viszontagságai. Majd az üldö
zők elöl bujdosott majd hoszszas utazásban magát fárasz- 
lotta; majd az ő hazafiaitól kissebbittett; majd a’ bűnö
sök megátolkodottsága sértette leikét; leghívebb emberétől 
elárultatott , me^tagadtatott, végre a’ keresztnek kínos 
halálával meg öntetett: mennyi keserű kutforrásai a' bá
natnak ! O (úgymond az Apostol,)  mindenekben megpró
báltatok,^ — hová czélozni látszik menybe felemeltetésé
nek helye is Bethánia, melly annyit lészen, mint nyomo
rultak1 háza. ; ^

"S hát váljon reánk nézve a1 világ üresebb e1 a1 bána
toktól? Semmivel sem, Atyámfiái: sírással jövünk e’ 
világra, és sokszor szintén örömünknek is könyhullatás a1 
jelenségé. Közülünk, kit nyavalya kedvetlenit, kit kár
vallás aláz földig ; ki a" szegénységgel harczol; ki ellen
ségei és irigy ei elöl nem talál menedéket, és oltalmat/ Majd 
siralmat özvegj'ekkel, majd elhagyatott árvákkal ’s ügye- 
fogyottakkal, majd második gyermekségre jutott öregek
kel találkozunk öszve, kiknél már a1 hegyen hó van, völ
gyön viz, fejük ősz és szemük könnyez : mind a1 kiknek 
ábrázatjokon olvashatjuk, hogy ez a földi élet ő nekik bú
val és bánattal teljes Nem igazán mondja e az Isten em
bere: „a 1 mi életünk hetven, legföllebbnyolczvan esztcn- 
„d ő ; és annak is javarésze nyomorúság.^

. A  • f I  « 9 0

A’ havasnak oldalában
Keletkező kis pafak,



Melly a’| fenyők homályában, 
Búsan zúgva leszakad ;
És tétova csavarogván,
Fába, kőbe ütődik;
Mig küszködvén, és zokogván , 
A’ tengerbe vergődik:
Kepe ez mi életünknek1,
Melly számtalan sérelminknek 
Tőrét lelvén utjábap,
Zokog kínos folytában.
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VS illyen bánattal teljes életből vitetünk tehát ki mi is 
a" halál által.

3. De az az élet, mellyből Urunk Jézus menybe me
netele által kiköltözött, múlandó élet is volt; azért ebben 
örök szállást foglalni, magának 6 soha nem is kívánt. Éva 
pedig mingyárt első fiát Ábelnek nevezte, melly szó annyit 
test, mint hiába valóság.

’S minékünk is mink vagyon a’ mi nem volna elmú
landó? A ’ szépség-e? íme a" szép Je?abeltkendő aszta
lánál lepi meg a’ halál, mikor arczáját fesíekeli. Azok a’ vi
lág - szerte híres szépségek, kikért Királyok és Fejedelmek 
vérengző hadakat is indítottak, —  mind elmúltak, porrá 
és hamuvá lettek, —  A 1 világi örömök e* ? Lám Báltazár 
a’ dús kevély Király; mikor vigadozva vendégeivel arany 
csészéket hajtogat, — akkor rajzoltatik eleibe a’ falon egy 
kéz , melly megírja neki a’ rettenetes végső sententziát. — 
Gazdagság e? de ehez mit mond maga Idvezitőnk! „A* 
„paraszt gazda igy szóll ő magában: no én lelkem! egyél 
„és igyál; mert sok javaid vágynak neked eltétetve; — 
„óh balgatag: nem tudódé, hogy lelkedet ez éjjel meg- 
„kérik?“  A ’ böcsület és tisztesség e? Ki nem tudja, 
mint lett vége Hámán’ dicsőségének ; mint változott az hir
telen gyalázottá, maga pedig a’ férgek eledelévé? És igy 
mi is szintén ollyan világból költözünk ki halálunkkor ,mil- 
lyenbül az Ur Jézus.

Azomban még az eddig mondottakban nincsen meg
nyugtató vígasztalás; hanem ezt az a’ gondolat nyújtja tel- 
jessen minékünk, hogy ugyan azon örömökbe jutunk el 
halálunk által mi is, mellyekbe a’ mi Jézusunk menybe

j

menetele áll.
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Ezt az Évangeliorta igy fejezi ki: „az Ur pedig mi- 
„nekutánna nekiek szóllott volna ,. felvétetek a’ mennyek
ébe , és üle az Istennek jobjára/4 Miilyen tehát ellenben 
azaz öröm ? mellybe az Ur Jézus bément? Igaz, való
ságos , kimagyarázhatatlan, és végnélkül tartó öröm.

1. Valóságos öröm lészen az, mondom. Azt mond
ja Péter Apostol: „új eget és új földet várunk, rnellyben 
„igazság lakozik/4 A’ mi földi örömeink, vagy csak az
ért sem (ehetnek valóságosok , mert hamar változhatnak 
búra, és mivel kutforrássok zavaros és nem tiszta; ered
vén azok jobbára testi érzékenységekből. De a' más világi 
öröm állandó és ered egyenessen az Isten színének látásá
ból. Ki vagyon onnét rekesztve álnokság, képmutatás, 
irigység, harag és boszszú állás. Vágynak ottan a’ szent 
Angyalok, az ártatlanság köntösében; ott az idvezűlt lel
kek r  kik az igazságot hirdetik; ott van az igazság fényes 
napja maga az Ur Jézus, ki a’ méltóknak osztogatja az 
igazságnak meg hervadhatatlan koronáját. "S ebben im
már vagyon megnyugtató vigasztalássok a’ Híveknek , hogy 
a’ Jézus, ki a1 hamis világból, illyen igaz örömök vilá
gába ment be, őket is valaha magához veszi.

2. De kimagyarázhatatlan is az a’ más világ’ örö
me , mellybe előttünk az Ur Jézus utat csinált. Azért, 
mert az írás beszéde szerint még azokat halandó ember
nek szeme nem látta, füle nem hallotta, és érzékenységé
be soha nem tüntenek. Mellyre nézve azoknak környül- 
állásosabh rajzolása nem volna egyébb, mint meg bocsát- 
hatatlon vakmerőség,

3. Csak azt tegyük tehát végre még ezekhez, hogy 
azok az örömök, mellyekre a’ Jézus menybe menetelénél 
fogva mi is számot tarthatunk, végnélkül valók lesznek* 
„A 1 ti örömötöket (úgymond Jézus} senki titőletek élném 
„vesz i/4 És imé illyen vigasztaló gondolatokat nyújt ke
zünkre a’ Jézus menybe menetele, nekünk, is, midőn 
majd valamikor innét elszóllittatunk, hogy tudniillik ép
pen abból a’ világból megyünk ki mi is , mellyből a’ Jé
zus kiment; és éppen azon örömbe jutunk által, melly
be ő már bément, hatalommal, és dicsőséggel.
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K. A. serkentessünk e’ beszédek által a' keresztyéni 
józanságra és kegyességre, a’ melly ollyigen hasznos mind 
a’ szerencsésen élésre , mind a’ boldogul meghalásra. Úgy 
intézzük életünket, hogy a" Jézus menybemenetelének vi
gasztalására méltók lehessünk. Urunk Jézus az olajfák
nak, — a’ békesség jelképét ábrázoló fáknak hegyéről 
ment fel az örök békességben : azon legyünk, hogy azzal 
az isteni békességgel halálunkban magunkat mi is vigasz
talhassuk. Az Ur Jézus, előbb, mintsem felemelkedett 
volna, —  egy hegyre ment: törekedjünk mi is még itt e’ 
múlandóság völgyeiben, az oda főn valókra, a’ magasra.

adó vallását, mellyben vagyon a" legigazabb vígasztalás
nak kiapadhatatlan forrása; gyakorta buzgón fohász
kodván:

Fő-jónknak esmérünk 
Jézusunk , de kérünk 
Nevelj hitünkben. 
Leghívebb gyámolunk 
(Ha jól rá gondolunk,)
Te vagy éltünkben:
Ha midőn bajos időn 
Enyészik szivünk vigsága, 
Te légy boldogsága.

Szivünkre hasson;
Mennyei szavával, és édes hangjával. 
Ekkép’ biztasson:
„Ne félj , csak kegyessen élj; 
„Csak légy te hű mind halálig,
„Ez is jódra válik!“  Ámen.

A’ te tanittásod, isteni Vallásod

- V

v
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A' tudatlanságnak ártalmas következései*
%

Kérlek, Uram! értelmemet ékesítsd bölcsességgel;
Segilj; hogy idvezségemet munkáljam sörénységgel.
Nevelj minden jóságban; hogy igaz boldogságban
Már e’ földön részesüljek, ’s végre menyben idvezüljek. Ámen.

K. A. Bölcs Salamon Préd. 1.2. ezt a’ vallomást teszi 
maga fe lö l: , Adtam az én elmémet a’ bölcsességnek meg* 
„tanulására is; de megismértem , hogy ez is nyomorúságé* 
„ra van a’ léleknek; és hogy valaki öregbitti az ő bölcses* 
„ségét, Öregbitti az ő gyötrelmét.** Melly igékben úgy lát
szik , mintha a' bölcs király a' tudatlanságnak adná magát vé
delmező prókátorul,és a’ tudomány ’s bölcseség ellen kikelne, 
úgymint a’ mellynek ő igen keserű gyümölcsöt tulajdonit. 
De ha világosabban megértjük ez igéket.* ezt az értelmet 
azokban nem találjuk. Ugyan is ő nem az istenes bölcses
ségről érti ezeket, és nem az életre szükséges tudomány
ról: hanem érti a’ világi bölcselkedéseket, és a' sokféle 
haszontalan tanulmányok’ egyvelegét. Ha valaki (úgy
mond,) illyenekkel akarná fejét megtölteni olly czélbo), 
hogy majd azokban igazi lélek • nyugodalmat és boldogsá
got találhasson: az igen nagyon csalatkoznék. Mert azok 
nem hogy boldogságot adnának; hanem inkább csak lelki 
testi gyötrelmet okoznának az embernek. Lássuk, hogyan.

A’ sokat tanuló ember vagy csak félig-meddig tudós, 
vagy eljut, a’ tudományok’ mélységére, és ugyancsak fun- 
damentomosan tudós. Ha csak felső színén kapkod a’ tu
dományoknak, és csak beléjök kóstolt: akkor hamar el- 
bízza magát, mindenen kételkedik, Önmagát nyugtalan
ságba hozza, és másoktól is, mint kevély, megvettetik. 
Ha pedig mély tudósságra tett szert, és sok egyebek fö 
lött jelessé lett: akkor viszont csak a’ sok irigyet és üldözőt 
támasztja maga ellen. Mert a’ szép hírnév ollyan madár, 
mellyet nem fogadnak mindenütt szívesen; hanem ellene 
tőröket hányának. Ollyan csillag az, mellynek ellenében 
köd és homály emelkedik; és a’ mellyen az irigység folto
kat és makulákat keres. Azonfölül a mély tudomány 
többnyire igen drágába kerül az azt bíróknak; mert az

HCSVÉT UTÁN y l. VASÁRNAPON.
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ollyan emberek testükben, egészségükben megromlanak , 
nyavalyások lesznek és elhalnak idő előtt. Van tehát ab
ban igazság, hogy a’ ki öregbitti bölcsességet, öregbitti 
gyötrelmét.

Azonban a’ sötétségnek fiai hiába triumfálnak még 
ezzel, igy szólván: „L ám , ahol ott van a’ szent írásban 
„ is ,  hogy a’ tudomány ártalmára van az embernek; szük- 
„ségtelen, haszontalan , és csak papoknak való az.‘ i Mert 
ugyan ez a bölcs király másutt nem győzi magasztalni a’ 
tudományt és az igazi józan bölcsességet: ellenben a’ tudat
lanságot a’ legnagyobb szerencsétlenségnek Ítéli az embe
rekben. És mikor kérhetett volna Istentől akármit, nem
esedezett másért, mint bölcsességért. —  ‘S mivel a’ mai 
evangeliomban maga Krisztus Urunk is a' tudatlanságot 
okozza, hogy az ő tanitványi üldöztetnek őmiatta: ugyan 
azért e’ szent órát, —  mellyben egyébkor is mindig a’ 
végett gyűlünk öszve , hogy valami épületeset tanuljunk ,
— annak előadására fogom szánni, melly ártalmas és szo
morú következései vannak a’ tudatlanságnak.

Text• Ján. 15. 16. (Jövendölés a' tanítványok* üldöz- 1
tetőséről.)

A’ felolvasott igékben, K. A . Krisztus Urunk a’ ta- • 
Hitványokra üldöztetést jövendöl a’ zsidók)részéről ; a’ mit 
zsidók azon ókból vinnének rajtuk végbe, mivel nem is
merik az atyát sem engemet, úgymond. Tehát a’ tudat
lanság tétet emberrel ember iránt illy szörnyű kegyetlen
séget! —  A’ tudatlanság máig is sok szomorú következé
sekkel jár együtt: mellyeket ha minden ember jól meg
gondolni tudna, bizonnyára szívesebben törekednék a’ tu
datlanságtól megmenekedni, —  vagy (ha magára nézve 
késő volna,) attól legalább gyermekeit megőrizni. Jer 
tehát értsük meg m a: minő veszedelmes és ártalmas kör 
vétkezései varrnak a' tudatlanságnak. Értsük pedig e’ szó 
alatt az elmének és léleknek azon pallérozatlan állapotját, 
midőn a’ minden emberi tanulság’ kezdeteiben, az olva
sásban , írásban, számvetésben járatlan; — midőn a’ maga 
sorsával együtt-járó kötelességekben is értetlen; — és 
midőn a’ keresztyén hitnek ’s erkölcsnek szent igazságai
ban sincs oktatva illendőképpen. Az illyen tudatlanság
nak ártalmait immár lássuk meg, mint tűnnek azok k i: 
először a’ lelkiekben, másodszor a’ testiekben.

'  ■' : :  , - , .  .
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I. A' tudatlanságnak igen káros befolyása van mindé* 
neknek fölötte az embernek lelki életére. Mert az teszí 
az embert majd türödelmetlenné, majd bátortalanná, majd 
babonássá, majd pedig hitében ingadozóvá, vagy szintén 
hit • szegővé és gonoszszá.

1. Vegyük fel először is a’ türödelmetlenséget, mint 
a' tudatlanságnak gyászos következését. Ezt emlitti Ur
unk Jézus is a’ mái evangeliomban. „ A 1 zsidók (úgymond,) 
,,azért nem tűrnek el titeket; azért üldöznek, nyomnak és 
„zaklatnak; mivel nem ismerik az Istent,—  nincsen he* 
„lyes képzelődésök az Isten felöl és a' Messiás felöl; —  
„azt hiszik nagy maga-bizottan, hogy az Isten csak a' zsi
d ó k ’ Istene, csak azokat idvezittí; más vallásuakranem 
„ügyel, sőt haragszik, —  kiket tehát irtani kíván. Azt 
„vélik , hogy a' mi uj tudomány, az már mind roszsz, 
„mellyet tehát bévenni nem kell.“  ’S mit nem vitetett 
végbe keresztyénekkel is keresztyén társaikon e’ részben 
eleitől fogva a’ türödelmetlenség! Ölték, vágták, éget
ték egymást a’ hit miatt, —  pedig a‘ balgatagok mind ezt 
cselekedték tudatlanságból. Sőt máig is ha ’melly keresz
tyének egyebeket vakbuzgón gyűlölnek : valljon mi egyébb 
ókból tehetik ezt, mint tudatlanságból, melly szerint azt 
vélik ők is , hogy az Isten csak az ő Istenük és hogy más 
keresztyének mindnyájan elkárhoznak ; és tehát nem tud
ják, mi írva vagyon a’ szent írásban, hegy t. i. minden 
nemzetségben a’ ki az Urat féli és igazságot cselek eszik, 
kedves őnéki. Melly keserű gyümölcse a’ tudatlanságnak!

2. A' bátortalanság egy másik káros következése a' 
tudatlanságnak. Vigyázzon reá bár akárki: mennél értel
mesebb az ember, annál bátrabb, — midőn más ember
társaival jön érintkezésbe vagy a’ maga’s mások’ ügyeben 
szóllnia kell. Ellenben mennél tudatlanabb valaki, annál 
bátortalanabb is és félénkebb. Bizony a’ Jézus’ tanitványi 
is mesterük’ kora elmenttén egyikért azért szomorkodtak 
annyira, mivel azon hivatalhoz, mellyre Jézus küldötte 
őket még akkor tudatlanoknak érezték magukat. Hanem 
mihelyt a’ szent Lélek által elméjök felvilágosittatott, azon
nal szívok is megbátorodott, és félelmességök elenyészett.

3. De hát babonássá is valljon mi teszi az embert 
egyébb, mint ugyan a' tudatlanság ? Értelmes embereket 
babonáskodni soha sem láttok. Hanem ennek az em
bert - gyalázó véteknek is rabjai egyedül a’ tudatlanok. Pedig
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a' babonáskodás tagadhatatlan vétkes dolog. Bánja az Isten 
mikorazember kísértettel,rontással,igézéssel, vetéssel és ör
dögi mesterségekkel ábrándozik. Azzal az ember önmagának 
hiábavaló félelmet és aggódást szerez; sőt annak gyakran 
kárát is látja. Azonfölül melly illetlen keresztyén ember
hez babonásnak lenni: azt emlitteni nem is szükség. Ha
nem arra itt csakugyan megemlékeztellek titeket, a’ mi 
a’ cholera-pestisnek hozzánk elterjedésekor történt. Az 
emberek majd ellenséget gyanítottak, ki a’ földnépét pusz
títaná; majd az orvosokat és úri rendeket okozták, kik 
mérget szórtak volna széllyel a’ kutakba: a’ miből aztán 
származtak a’ sok nyugtalankodások , sőt némelly vidé
keken zendülések és vérontások. Mindezt mi okozta egyéb, 
mint a’ tudatlanság. Mert ma már általlátja minden em
ber, hogy az nem volt más, mint természeti ragadály, 
mellyel Isten látogatta a’ népeket.

4. Továbbá az is még a’ tudatlanságnak veszedelme 
az embernek lelki életében, hogy a’ tudatlan ember a’ 
maga hitében sem áll erősen ; és hamar lehet vagy kétel
kedővé a’ vallás szent igazságaiban, vagy szintén vallás - 
tagadóvá. És ha valaki felöl hallotok, hogy kételkedik 
a’ bitnek olly ágozatiban is , mellyeket hisz az egész vi
lág: az olly embernek elméjét bizonyosan nagy sötétség 
botit ja bé.

5. Végre az embereknek erkölcsi maguk* viseletére 
nézve is tetemes befolyása van annak a’ kürülállásnak, 
hogy ki miilyen pallérozott vagy pallérozatlan, ki miilyen 
értelmes vagy értetlen. Ha valameüy háznál sok hábor- 
kodás és pörpatvar uralkodik: ott nagy mértékben van 
m ega’ tudatlanság. Mert ha csak egyik fél volna értel
mes tehát engedne a’ másiknak. Az értelmes emberrel 
mindenkor könnyű ki jőni és meglakni békességben, de 
az értetlenek okoznak sok bajt. A’ ezégéres bűnökre is 
éppen nem mindig a’ gonoszság vetemedteti az embereket, 
hanem nagyobbrészint az esztelenség ’s tudatlanság. Ez a’ 
legtöbb rósz cselekedeteknek szülő anyja; és az emberek 
legtöbb bajaik ebből veszik eredetüket. Mikor a’ tömlöcz- 
beli rabok vagy halálra elítéltetett gonosztevők magukba 
szállnak , igy fohászkodnak; ,.Óh! beh bolond voltam, 
„hogy úgy cselekedtem!“  És igy magok is az ő esztelen- 
ségöket vetik okul, nem rósz szívüket. Hiszen ha fele
barátaink vétkes tetteiben nem a' tudatlanság volna főok :



akkor valljon hogyan bocsáthatnánk meg nekik vétkeiket ? 
De igy azért parancsoltatunk megbocsáttani az ellenünk 
vétetteknek, mivel azok a’ sérelmet tudatlanságból követe 
ték el; —  mint Urunk Jézus is imádkozott: „Atyám! 
„bocsásd meg nékiek, mert nem tudják, mit cselekesz- 
„nck.,‘ És a’ szent Apostolok is éppen igy Ítélnek, a’ mi
dőn ezt mondják: „N e szabjátok magatokat a' ti tudat* 
„lanságtokban való régi kívánságaitokhoz Ne járjatok úgy, 
„m inta' pogányok, kiknek elméje meghomályosodott, és 
„elidegenült az isteni élettől, az ő bennük -való tudatlan- 
„ság miatt/4 (1. Pét. 1 , 14. Efes. 4 , 18).

Ennyiféle baj, kár és gonosz árad az emberekre a’ 
tudatlanság miatt, az ő lelki életükben.

II. De vegyük tekintetbe még ide az embernek testi 
életét is , az az: világi dolgait, földi sorsát és állapotját, 
előmentségét, szerencséjét;— és vegyük fontolóra, men
nyi ártalma van a' tudatlanságnak itten is.

A' tudatlan ember már önmagában szerencsétlen ember 
ezen a' világon. Az Istennek dicső munkái között a' fényes nap 
világnál is szembekötve járó; és vakságban él. Minden léptén 
nyomoru csalattatásnak van kitéve. Minden fontos ügyében 
másra szorul. És csak egyszer valljon tetemes kárt az ő 
tndatlansága miatt: már nem sirathatja meg azt eléggé; és 
akkor kész volna minden javait oda - adni, csak azt a’ 
szép tanulságot magáévá tehetné, a' mellyel lát bírni egye
beket, de a’ mellyet ő magáévá tenni annak idejében el
mulasztott. Sőt a' tudatlanság miatt sokszor megesik , hogy 
az ember valóságos nagy szerencsét is szalaszt e l, mel
lyen aztán holtig bánkódhatik.' Nem mese-beszéd az, 
hanem egy igazán megtörtént dolog, mellyet egy rabszol
gáról olvastam nemrég, és a' mellyrő) példát vehetnek 
a' tudatlanok.

Egyiptom" földén a’ Nilus  ̂partján egy pálmafa alá vonta 
magát egy rabszolga, mélygondolkozásba elmerülve. „Bár- 
5,csak annyi aranyom volna, (igy tünődék magában siránkoz
n a , )  a’ mennyin szabadságomat megválthatnám! De hiá
bavaló  reménység! Én már arra vagyok teremtve, hogy 
„rablánczpt hordozzak mind halálig.“ ’S midőn igy panasz
kodnék; vállába valahonnét egy arany • nyíl repült, melly 
egy kicsinyt mégis sértette. A* nagyur (a’ török császár) 
lőtte ezt reá; azt vélvén, hogy őzet lőne, — de a1 melly

I I  Darab, 10 1
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előle elszaladt. A’ " rabszolga!kirántja vállábol az arany
nyilat és azt szidni kezdi „O h! átkozott érez. INem eleget 
„szenvedek-e úgyis, és te is még jöszsz; hogy szenve- 
„désimet neveljed “  'S ezzel a’ nyilat nagy boszusana’ 
Nílusba hajítja, nem ismervén azt, hogy arany, —  így 
tehát a’ mit a’ jó Isten neki küldött, és a’ mivel szabad
ságát meg vásárolhatta ’s óhajtását belölthette volna, azt 
tudatlanságból magátol elvetette. —  Emberek! ne szeren
csét kérjetek az Istentől, hanem értelmet és okosságot, 
melly a’ szenesére méltó légyen. Lám ha Isten valakit 
megáldani akar, először is észt ad neki; ellenben a’ kit meg
verni akar, annak az eszét veszi el először is.

1 4 6  HUSVÉT UTÁN VI. VASÁRNAPON.

Ennyi ártalmas következései leven tehát a’ tudatlan
ságnak , K. K : valljon nem kell-e  minden embernek a’ 
maga jobbvoltáért arra törekedni, hogy mennél értelme
sebb lehessen, és azt a’ káros tudatlanságot levetkőzhes
se? Kivált mikor az Isten e’ végre annyi drága eszközö
ket nyújt kezünkre. Hiszen a’ Jézus' egész böcsös életé
nek is az volt a9 legfőbb czélja, hogy az emberek a" gyá
szos tudatlanságtól megszabadittassanak , és az életre szük
séges minden dolgokban világosittást nyerjenek. O kemé
nyen feddődik a’ Farizeusok ellen, kik a' népet készakarva 
mindennemű vakságban és tudatlanságban nevelték. , Jaj 
, nektek (úgymond őLuk. \ 1 ,5 2 /) ;  mert elvettétek a1 néptől 
,,a’ tudománynak kulcsát!66 Ő pedig a1 szegény népnek, 
ezt a’ tőle elrabolt kincset viszszaadta. Krisztus Urunk’ 
ideje után is következtek a’ keresztyénekre gyászos idők, 
mellyekben mély tudatlanság uralkodott, egyiptomi sötét
ség borította el az elméket és elvolt röjtve a’ sokaság elöl 
a’ tudománynak kulcsa. De az újabb felvilágosult idők 
azt ismét viszszaszerezték mindeneknek, valakik azzal él
ni óhajtanak, — lévén ma már (hála Istennek!) tanittók 
és oskolák mindenfelé. Oh! keresztyén lélek, tartsd meg 
azt, a’ mid vagyon! —  ezt kiáltja neked az Isten’ lelke. 
A ’ melly drága jót a’ te régi atyáid nem bírhattak és te 
hirsz; a’ miért ők szenvedtek; a’ mit számodra sok fárad
sággal megszereztek: tartsd meg azt t e , és böcsüld meg. 
Szerezz magadnak mennél több hasznos és idvezséges ta
nulságot; de kivált gyermekeidnek szerezd meg azt. Bi-

%



zony gyermekeinknek nagyobb kincset nem hagyhatunk, 
mint ha őket a' nyers tudatlanságból ki vetkőz te tjük, —  
mint, ha őket a’ sült tudatlanok' sorából kiemeljük. Ha 
ezt nem teszsztik, mondjátok meg énnékem, mivel külön
bözünk a' nem keresztyénektől, mivel a’ közttünk tengődő 
izraelitáktól, kik (bár még olly szegények i s , )  gyerme
keiket tanulatlanul felnőni nem engedik ? Hiszen mái idő
ben a’ fekete és vad emberek is szert tesznek gyermekeik’ 
oskoláztatására: és mi maradnánk-e ebben bátra? Ré
gemen, mikor még nem volt annyifelé rendes oskolai in
tézet, mint mostan; tanulatlanul felnevelkedni, nem volt 
szégyen. De mái napon, midőn majdnem mindenegy 
helységben van oskola, van tanittó , tudatlanon marad
ni bizony szégyen. Sőt nemcsak szégyen, hanem bűn 
is az, ha az Istentől neveltetésünkre nyújtott drága eszkö
zöket nem böcsüljük , csekélységnek tartjuk és nem hasz
náljuk. Azok a’ szülék, kik gyermekeiket mái időben 
sem oskoláztatják; a’ mi annyi, mint hogy hagyják őket 
szerencsétlenekké lenni: nehéz számadásra vonatnak vala
ha az Istennek Ítélő-széke előtt. Azért ne találkozzék e’ 
gyülekezetben gyermek, ki tanulatlanul hagyatnék felnőni. 
Ismérjük meg a’ hasznos tanulságok böcsös voltát, és a' 
tudatlanságnak gyászos következéseit. De ismerjük meg 
azt is , hogy több - több tanulságra szükségünk van mind
nyájunknak, valamigélünk. Mert csak akkor fogunk örö
mest tanulni valami jó t , ha ezt a’ lelki szükséget egyszer 
általláttuk ésmegismértük. A’ ki olly hiszembenél, hogy 
néki elegendő az, a’ mit tud: az már bevágta maga előtt 
az utat a’ tökélletességre. Mert a’ legmagasabb lépcsője 
a’ tudatlanságnak az, midőn az ember nem akarja mégis- 
mérni, hogy tudatlan; és azt nem is akarja levetkőzni, ha
nem inkább szereti azt. Az ollyan ember igen fajos kö- 
rülállásban van. Hasonlatos ő ahoz a’ részeghez, ki azt 
hiszi, hogy ő józan; és noha úgy cselekszik, mint való
ságos részeg, mégis maga magát józannak tartja, és má
soktól is józannak tartatni kiván. Csak három dolgokban 
legyünk készakarva tudatlanok : az alattomos gonoszságok
ban, a’ fortélyban és az Isten’ titkainak mélységeiben. 
Ezekben a’ tudatlanság dicséretes. Ha nem tudod mi a’ 
zsodomai bűn; ha nem tudod a’ tolvajok’ titkos nyelvét$ 
ha íiem tudod a’ nagy világnak bünhödéseit; ha megvál
tod , hogy az Isten’ dolgaiba ném látunk bele, és hit által
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rabul viszed a’ te emberi okosságodat az Isten' nagyságos 
kijelentésének: ez, és egyedül ez, a' dicséretes tudatlan- 

mellyet az írás Krisztusban való együgyíiségnek nesag;
vez, és a’ mellyről mondja Urunk Jézus: „Boldogok a’ 
„lélekben szegényeké

Bérekesztem ezen elmélkedést ugyan annak a' bölcs 
királynak szavaival, ki a’ hitvány világi bölcselkedést ol- 
csárolja , de az életre szükséges és hasznos tanulságot igen 
ajánlja és magasztalja, — midőn a’ Példabeszédekről Írott 
könyvnek harmadik részében imigyen széli: „Boldog em- 
„ber, ki megnyeri a’ bölcsességet és az ember, ki Öregbítii 
„értelmét. Mert jobb ennek kereskedése az ezüstnek ke
reskedésénél. Napoknak hoszszusága vagyon ennek jobb
já n ;  az ő balján gazdagság és tisztesség. Az ő utai gyö
nyörűségnek utai, és minden ő ösvényi békességnek ös- 
„vényi. Életnek fája ez azoknak, a’ kik magukhoz kap
cso lják  őtet; végezetre azok, kik ölet megtartják, meg- 
„holdogittatnak.“  Ámen.
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PÜNKÖST’ ELSŐ INNEPÉN.
r M  i

M elly boldog ember« kinél a Jézus lakást csinál•
. ~ •

Imádlak, Ur Isten! szent álmélkodással,
És elakad minden gondolatom ’s eszem,
Ha ama’ ptínköstnek sok ezer áldással 
Járó nagy napjára mostan emlékezem.

• I ./ * * r ' t I *

Oh ! indítsd bennem is amaz Isten erét,
Hogy szent legyen szivem és elmém derüljön;
Hogy éhezze amaz életnek kenyerét,
’S Jézust mind halálig szeretni hevüljőn.

Minden dolgaimban engem az vezéreljen ,
’S a’ vallásos érzés az életen végig '
Mint szent muzsika-szó engem úgy késérjen, 
Jártomban, keltemben, szivem’ repedtéig.

így  leszek nyugodtan, valamig itt é lek ,
-íg y  lesz minden tettem tenéked is kelló; 

így mozog ’s él bennem mindig a’ szent Lélek,
’S fujdogál szivemben a’ pünkösti szellő, Ámen!

4 \

’ s a ’ nék i-gazdálkodásról el ne 
fe led k ezze tek ; mert az által ném ellyek (é s z re  sem vették ) 
angyalokat fogadtanak bé házukhoz u K .  K . N evezetes  
m ondása ez  P á l A postolnak  Z s id . 1 3 . ,  2 . , m ellyben az 
utazóknak befogadására  és sz ives m egvendéglésére annál 
fo g v a  serkenti a ’ zsidókból lett új keresztyéneket, h og y  
(ú g y m o n d ) nem tudja az em ber m in d ig , ki legyen  való
sá g g a l az isméretlen, ki h ozzá  betér, L ehet ugyan roszfé le  
em ber i s :  de lehet igen  j ó  i s ;  sőt m egtörténhetik? h ogy  
az valam i m ennyei lakos, em beri form ában itt alant a’ fö l
dön já rv a . ’S  m elly különös szerencse lenne az (ú g y m o n d ) 
a" mi házunknak!

. .  *

A ’ vendégszeretés és e lfogadás o lly  értelem ben, mint 
azt P ál A postol vesz i, v iszszatetsző  szok ás ugyan m ielőt- 

Illés pr. I I I . Darab. 1

, ,A ’ vendégszeretésről

/



2 PÜNKÖST** ELSŐ INNEPÉN.

tünk , kik között ma már ismeretlen utasok** szám ára kü
lön e lfogadó házak vannak rendelve mindenfelé. Hanem 
sokkal v iszszatetszöbb lehet előttünk a z , hogy az A postol 
azon uj k eresztyén ek et, kikhez ezt a** mondását ír ja , a’ 
szives ven d ég -e lfog a d á sra  éppen az által serkenti, hogy 
majd eg y szer  angyalokat találnak m egvendégelni. H a mon
dotta v o ln a : p rófétá t, vagy k irá ly t, — tehát ez  nem tet
szenék előttünk rendkívülinek; m ivel arra tudnánk példát. 
D e  utazó angyalokra  a ’ mi időnkben nincsen példa. A z o n 
ban ez  a*1 serkentés minket mái keresztyéneket nem is il
le t , hanem illeti ez egyedül csak amaJ zsidókból lett u j- 
k ereszty én ek et, kiknek régi eleik*’ históriájában több pél
da beszéltetik a r ra , h ogy  a1 k egyes  pátriárchák’ időkorá- 
b a n , (m ik or  m ég  a z  em berek is ártatlanabb életűek vol
ta k ,)  az angyalok  is leereszkedtek hozzájok  és m egfordul
tak őnáluk ; — sőt a ’ kikről azt mondotta É zsa iá s  ( 3 1 ,  
9 . )  h ogy  az Urnák tüze vagyon  S ion ba n , és tűzhelye J é -  
rusálem ben.

K . K . Mi mái em berek a** régi pátriárchák’ szeren
csé jével nem dicsekedhetünk! de dicsekszünk nagyobbal 
annál. A z  uj Testám entom ’ idejében m aga az Isten’ F ia  
szállott alá az em berek k özé , betért sok  hívőknek házaik
hoz , és velők  együtt evett és ivott. S őt a ’ pünkösti évari- 
geliom ban azt m on d ja , h ogy  ő halála után is lakást fo g  
csinálni annál, a’ kit szeret. A ’ szivet választja pedig  la
kásának. É s  a ’ Jézust szivében e lfogadó illyetén keresz
tyén em bernek boldogságáról szándékozom  én ma elmél
kedni előttetek.

* «• , % # ^  1 f  %

r  ______

É n e k : E ’ pünköst’ innepében ’stb.
M i A tyán k  ’s a ’ t.

T ex t. Ján. 1 4 .  2 3 .

K . K . U gyan  szen t János beszéli ( I ,  3 9 . )  h ogy  e g y 
kor két idegen  tisztelője a ’ Jézusnak tőle ezt k érdező : 
„ M e s te r ,  hol vagyon  a1 te szállásod ? u M ellyre m egfelelt 
ugyan  Jézu s testi értelem ben , de lelki értelemben a ’ fel
olvasott évangeliom  nynjt arra m egvilágositó feleletet. „ A  
ki engem et s z e r e t , (ú gym on d  az Idvezitő ) az megtartja 
az  én beszédem et, és mi —  az A ty a , F iú  és szent L é le k ,
a 1 teljes szent H árom ság , ahoz m eg y ü n k , és lakást
csinálunk őn á la ; betérvén ő hozzá  jóvoltunkkal.u Ir ig y len -
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do keresztyén , kihez a 1 Jézu s betér! S zeren csés  házigaz
da , kinél illy  fe lséges  ven dég  lakást csin á l! M iként örül
het annak lelke ' h áza ! D e  tekintsetek körös-körü l, hol van 
az a1 b o ld og  m iközöttünk? K i  az , a1 kinél a ’ Jézu s betért? 
Mert oh ! be kevés az illy  választottja  a1 Jézusnak. D e  
ez nincs felírva senkinek ábrázatára. C sak  egyedü l m aga 
az Isten ennek a1 lá tó ja , —  m egsú g ja  ped ig  kinekkinek 
az ő saját lelkiismérete. Mit ha bár nem tudunk i s ,  ser
kentsük m agunkat, h ogy  arra a szerencsére mi is töre
kedjünk és méltók lehessünk , tanulván mostan a* J ézu s1 
szavaival a rró l, miiigen boldog az ólig em ber, kinél a 
Jézus ő magának lakást csinál.

Idvezitő Urunknak legszeb b  s z a v a i, m ellyeket az Ő 
legkedvesebb tanítványa János je g y z e t t  fel, ollyaténok, h og y  
azokat a ’ hivő kereszíyénnek inkább éreznie kell szivében , 
mint felérni elm éjével. A ’ ki azokat haszonnal olvasni akar
ja, annak s z ü k s é g e s , h ogy  már istenes dolgokért bu zgó  
vallásos szivet v igyen  hozzájok  ! —. máskülönben nem tud
ja azokat m egizle ln i, és sikereden leend fáradsága. C sak  
a1 vallásos szivü  em bereknek szóltak az ő áldott a jakai; \s 
csak ezeknek lettek azok életadó és v igasztaló beszédek
ké : de a ’ vallástalannak az ő tanittásai nem valók ; hiába 
is m agyaráznánk mi azokat az illyennek. Átaljában a1 mi 
egész szen tséges  vallásunk inkább a1 szívnek d o lg a , mint 
az értelem éj inkább érezni kell a z t , mint tudni; inkább 
hinni, mint szem m el látni. A ’ felvett tárgynak is bővebb 
értéséhez inkább érző vallásos s z í v  , mint n agy  értelem kí
vántatik. M ert a1 szív  a z ,  hol a1 Jézu s az ő életadó szent 
vallása által m agát érezteti, a’ hol lelkiképpen beszáll és 
az ő hívei között önm agának lakást czinál. A 1 fön forgó 
kérdés tehát más szókkal ennyit ten n e! miilyen boldog  em
ber az  a1 keresztyén , kinek vallással bu zgó k eg y es  szive 
vagyon . H olott kettőt fogunk leginkább m egfontoln i: K i 
csoda az o lly  bo ldog  k eresz ty én ! É s  mire nézve ő igen 
bo ld og?

I. ■

A z  az első kérdésünk, K . K . h ogy  m icsoda ismértető 
jele van annak a9 keresztyénnek, kinél a ’ Jézu s lakást csi
nál. M eg fe le l erre m aga az Id v e z itő : , .A ’ ki engem et sze 
ret , és az én beszédem et m egtartja,46 S zeretetet és az ő

1*
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tudományához alkalmaztatott életet keres ő hát híveiben; 
’s a’ hol ezeket feltalálja , ott talál ő rokonokra, ott szives 
atyafiakra; ott száll ő meg, ’s ott lakozik jóvoltával, — 
mint egy mennyei vendég, mint egy utazó jó  angyal, ki 
csak a’ jókhoz szeret beszállani. Nem azt mondja a' mi Jé
zusunk: a’ ki engemet hisz, és a’ felőlem megirt dolgokat 
jóvá hagyja, a’ nélkül, hogy az én lelkemmel is elvolna 
telve: hanem (úgymond) a’ ki engemet szeret, és szivé
ben hordoz. Nem azt mondja: a" ki az én tudományomat 
könyv nélkül jól betanulta és azzal dicsekszik is; ki a’ tem
plomba szorgalmatosán eljár, a’ szeretettől szólló szép 
prédikátziókat meghallgatja és feldicséri, nyomban utána 
pedig elmervén felebarátját rágalmazza vagy megcsalja; 
hanem (úgymond) a’ ki az én beszédemet megtartja, — 
ahoz menek én, ’s annál csinálok én lakást.

seges
De valljon mit ért ez alatt: az én beszédemet? Szenl- 
s vallását nevezi igy az Idvezitő. Ezt nevezi ő majd

beszédének , majd parancsolatjának, majd igájának : mel- 
lyet tehát a’ ki teljes szivéből leikéből megtartani igyek
szik : az lészen kétségkívül a’ Jézusnak szeretője, 
szén az a1 boldog, kinél a’ Jézus lakást csinál:

A ’ szeretet tehát itt is a’ fődolog; ama királyi

az lé-

nagy
parancsolat szerint: „Szeressed a’ te uradat Istenedet, és 
felebarátodat, mint önmagádat!“  Szeressed, azt mondja 
az Isten Lelke, nemcsak hogy böcsüljed. Mert becsülni 
valakit lehet szeretet nélkül is , de szeretni böcsülés nélkül 
lehetetlen. Ugyde ^(kérded) hogyan szerethetem én az Is
tent, Krisztust? É n , —  ki test és vér, én, ki véges ide
jű és helyű ember vagyok, kinek élete egy arasznyi, ki
nek lakása a’ sok ezernyi fényes csillagok közül ez a1 ho
mályos parányi föld: én, azt a’ magas tökélletességü lel
ket, kit szemeimmel soha nem láthatok, kinek a’ föld csak 
lábzsámolya, ki bétölt az ő leikével mennyet földet, és a’ 
kinek ezer esztendő annyi mint egy nap ? Megmondom 
hogyan. A ’ kit mi emberek magunk között szeretünk, an
nak személyével és szép tulajdonságaival szivünk lelkünk 
elvan telve; annak képe kisér bennünket mindenfelé, va
lahol járunk, mint egy árnyék; arról gondolkozunk, azt 
szeretjük emlegetni, ’s úgy szólván örökkén azzal társal- 
kodunk. Szintén úgy szereti a' vallásos szivü ember az ő 
Istenét is. Elvan szive telve ama’ láthatatlan nagy Felség
nek gondolatával és végetlen tulajdonságaival- A z ő szája

«
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nem beszél u gyan  sokat az Isten rő l: de szivében  annál 
többször gon dol reá. A z  a1 gon dolat: a z  én Istenem ha
ta lm as, —  őt szenvedéseiben m egnyugtatja , j ó  napjaiban 
pedig felfuvalkodni nem h agy ja . A z  a1 gon dola t: a z  én Is 
tenem szent, —  m egtartóztatja a z ő  nyelvét, h ogy  ne szó l
jon  á lnokságot. A z  a ’ gon dolat: az én Istenem ig a zsá g o s , 
—  v igaszta lást nyújt e lbágvadott szivének az üldöztetések 
alatt. A z  a1 gon dola t: az én Istenem mindentudó és min- 
denlitt—je le n le v ő , késéri őt minden u tjártában , mind nyil
vános mind re jtek h elyen ; mind fényes nappal, mind az é j
nek hom ályában, és soha nem engedi ollyast e lk övetn i, a ' 
mi miatt valaha szégyen t lehetne vallania. S z ó v a l :  m inta’’ 
képíró az ő elm éjében képzett szép  tárgynak festékekkel 
formát a lk ot; ú g y  az istenes em b er , lelkében és tetteiben 
az Isten1 képét rajzolja le.

D e  hátra van m ég  e g y  virtus, m ellyel m ég kell ékes
kedni annak, kire rá illik a1 Jézu s1 m ondása , h og y  ő la
kást csinál an n ál; és ez a1 közjóra  ig y e k e z é s , és az em - 
berszeretés átaljában. Szeressed felebarátodat. M ár P ál 
A p o s to l1 idejében ritka virtus volt e z ; azért int már ő imi
g y e n : „ N e  ^nézze kiki csak  a1 m a g á ét, hanem nézze a ’ 
másét is.u E s  mi mái keresztyén tanittók sem  sürgethet
jü k  e lé g g é : h ogy  kiki ne nézze csak a1 m aga hasznát, ha
nem a1 köztársaságét i s ; sőt h ogy  kész legyen  sok eset
ben a1 m agáét is feláldozni a1 közjónak. M i is lenne a1 vi
lá g b ó l , ha minden em ber csa k  m agának való v o ln a , és 
sz ivét m ások elől bezáro ln á? A z  istenes em ber ugyan sz e 
reti felebarátját. 0  nem panaszkodik , h og y  az em berek 
m iilyen ro sz sz a k , miilyen ig a zsá g ta la n ok , rá g a lm a zók , 
patvarkodók ; csak  ig y  is szereti ő k e t , —  tudván , h ogy  
ő k  eleitől fo g v a  nem voltak k ü lön b ek , és h ogy  ő m aga is 
abból a’ bűnös fajból való. H a roszszakra  a k a d , sem  hi
degü l m eg szeretetében ; ha hálátlansággal fizetnek is ne
ki jótétéért, m ég sem szűnik m eg  jót tenni, —  Istenért, 
K risz tu sért, ki szinte ig y  tudta szeretni az embereket.

II.

illyen s zív  a z , m ellyben a z  ur Jézu s önm agának 
lakást c s in á l; és a ’ m ellybe beszáll minden lelki testi jó -  
vo ltáva l. A z  illyen szivet kebelében hordozó em ber pedig 
k étség  kivi'il bo ldog  ember. A z  ének szerint: B o ld og  a ’ ki
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Jézussal jár, őt’ szivében tartja ; ő dolgai jól folynak már, 
mert’ Isten áldottja. Ü g y  v a g y o n , Isten’ áldottja, Isten 
kedvese a ’ vallásos szivü em b er ; ’ s ebben áll az ő legfőbb  
bo ldogsága . „ A z  én atyám viszont szereti ő t e t __ ú g y 
mond az Idvezitíő. Oh ! szerencsés em ber, kit az urak
nak ura nemcsak ism ér, pártol, őriz, hanem m ég szeret is. 
K i lehet már ellene az illy embernek ? M ár mi v ilág  sze 
rint azt is szeren csésn ek  ta rtju k , ki a’ nagy uraknak , és 
fejedelm eknek kegyelm ében v a g y on , és a z ő  hatalmas párt
fogások  alatt m integy csöndes árnyékban bátorságosan m eg - 
n yu goszik , ellenségeinek  minden reátörő nyilai e lö lt: h áta ’ 
kinek j ó  barátja a ’ királyoknak k irály ja , mennyivel inkább 
szeren csés  a z  mind ez életben , mind a ’ következendőben. 
E z  mondhatja igazán a ’ zso ltárra l: „ A z  ur az én hű pász
to rom , és m egtart oltalm ában; azért m eg nem fogyatk o
zom , semminemű javában . E ngem  igazgat az egeknek ura ; 
ő visel gondot fogyhatatlan jóm ra.a  M ár csak eg y m a g a  ez 
a’ v igaszta lássa l teljes k ép ze lőd és : Isten
met —  boldogítja a ’ jó  lelkű embert. A z  a ’ m eggyőződés és 
erős hit, h ogy  az  Istenben nekem jó  barátom, tanittóm, or
v o so m , szószóllóm  és vigasztalóm  v a n : már önmagában 
boldogittó. Szintén ú gy , mintha te itt e ’ földön valami nagy 
m éltóság v o ln á l, és a ’ te kastélyodnak egyik  szárnyában 
volna ok os udvari o rv o so d , a ’ másikban ügyedet forgató 
Iiiv p rók átorod ; a ’ harmadikban e g y  néked jó  tanácscsal és 
v igaszta lással mindenkor szolgálni tudó k e g y e s  lelki atyád, 
valljon nem m ondanák-e mindenek a ’ te hajlékodat boldog
n a k ?  A zon ban  az  Istennek szeretése körül nem csak kép
ze lőd és  b o ld og ít , hanem v a lósá g  is. A z  Isten’ szeretete 
ezerfé le  form ákban száll alá a’ va llásos em ber’ fe jé r e ; és 
neki az  is áldássá IészeR, a ’ mit más talán kárnak néz. H a 
nem csakugyan m égis az Isten’  ’ s K risztus ’ kedvesének  
b o ld og sá g a  nem annyira a’ testnek, mint a’ léleknek á ld á - 

, saiban keresendő, —  m ellyek bár nem szem betünőki de an
nál édesebbek  és maradandóbbak. A ’ léleknek békessége, 
a ’ nyugott e lm e , a ’ vallás’ végaszta lásai az ő fő ré sz e ; és 
a z  szivbeli édes m e g g y ő z ő d é s , h og y  neki ez élet után 
felderűi m ég  e g y  m ás, hol tökéletesebben fo g  lakozni és 
társalkodni Jézusával mind örökkén. B e  jeles 
K . K . ,  m elly m éltó, h ogy  utána törekedjünk!

T örekedjünk is annakokaért, m ig itt élünk, arra, hogy  
illv Istent-szerető b u zgó  lélekre szert tehessünk, h ogy  az

G PÜNKÖST’ ELSŐ INNEPÉN.

bold ogság
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ur Jézus minálunk is lakást csin á ljon , és szent L e ik év e l 
sziveinkben m unkálkodjék. S zeressük  Istenünket, vallá
sunkat; szeressü k  felebarátunkat és közjavát annak a1 pol
gári ’ s egyh ázi társaságn ak , a ’ m ellynek tag ja i vagyu n k . 
M a g a  az  Idvezittő hiv erre minket édesdeden am a’ szent 
sza va ib a n : „ V e g y é t e k  fel az én igám at, és kövessetek  
en g em et; a z  én igám  g y ön y örű ség es , az én terhem k ön - 
nyű.‘ 4 —  N ém ü terh , némü beszorittás, nemű járom  és 
ig a  a1 Jézus v a llá sa : de édes terh, boldogságunkra  ránk 
tett terh , —  m iilyen a1 szeren csés h á z a ssá g , m iilyen a ’ 
jövödelm es hivatal és m ás illy  édes terhek. E ngedjünk 
szá llást mi is a ’ K risztusnak házainkban szivein k ben ; el 
ne idegenitsük m agunktól az ő jó  lelkét, és azoknak pél
dáját ne kövessük, k ik a ’ Jézust évangeliom ostol együtt ki
rekesztik sziveikből házaikból. L eg y ü n k  tű rök , mert a’ 
hol a ’ szent L é lek  m agának széket tétet, ott ő n a gy  b é -  
ketürést is parancsol, m ellynél fog v a  aztán a ’ keresztyé
nek’ je lsza v a  lé s z e n : „Ö rvendünk  a’ n yom orú ságok ban !“  
Ism erjük m eg  az  ig a zsá g ot mind inkább M enjünk ki a ’ 
sötétség ’ ba b ilon jábol, ki a ’ h itelenségnek , babonaságnak 
o r s z á g á b ó l; ki a ’ g on oszok ’ g y ü lev ész  társaságából. L e 
g y en  szivünk a ’ szentek szente. M ert ha az  ném elly hál— 
ványoknak szo lg á l k á p o ln á u l, fö sv én y ség n ek , bu jaság
nak és k ev é ly ség n ek : miképpen lakozzék  ott a z  Isten’ 
le lk e , m iképpen csináljon ott lakást az ur J é z u s ?  S oh a  
ne fogad ju k  be tehát e g y  szá llásra  a ’ bűnt a ’ virtussal, 
a ’  tobzódást a’ bö jtö lésse l, a ’ lopdozást és ra g a d o z á s ta z  
a lam isnálkodással, a’ haragtartást az im á d sá gga l, sötét
ség et a’ v ilá g o s s á g g a l, a ’ B eliált a ’ K risztussal. Jézust 
el ne b ocsá ssu k , járjunk mind örökkén v é le ; ő legyen  
k a lau zu n k , idvezségíínknek vezére  : mind vég ig len  ezt 
m ondjuk: Jézust el nem bocsátjuk . Hanem

Inkább őrizzük meg hiv, kegyes elmével
Azt a’ tiszteletet, melly ő hozzá köthet;
Mert minden, — mindenünk elhal ‘s vész idővel,
Csak az nem, a’ mit ő itt szivünknek hirdet. Ámen.
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PUNKOST II. INNEPÉN.
f • I. . I*.' •* '

Az emberi léleknek böcsös voltáról.

Máth. 16: 26.

Lelkem’ méltóságát, ’s igaz boldogságát 
Add megesmémem,
Uram! — ’s épülését, megszenteltetését 
Munkálnom ’s kérnem:
Fő gondja (a’ mint mondja 
Igéd,) az légyen éltemnek: *
Mi használ lelkemnek. Ámen.

-• -p . ,  * • • V

K .A . A ’ szent Evangyéliomban három helyen van meg
írva ez a’ mondása Urunk Jézusnak, mint igen nagy fontos
ságú mondás: „mit használ embernek ha az egész vilá
got megnyeri is, lelkében pedig kárt vall ? Avagy micso
da váltságot adhat ember az ő leikéért ?a

Krisztus Urunk az ő szentséges Vallását (mellynek 
legelsőben is csudállatos jó  foganattal próbáltatott hirde
tésére e’ szent Pünkösti Innepek emlékeztetnek,) úgy raj
zolta, mint a’ lélek idvezségének bizonyosabb megnyeré
séhez elmúl hatatlanul szükséges tudományt; és azok fe
lől, kik az Evangyéliomnak megátalkodottan ellene sze
gezték magokat, azt az Ítéletet mondá ki gyakorta saj- 
uálkodva, hogy azok tulajdon leikeikben tesznek kárt, 
megvetvén annak boldogitására a’ nékiek ajánltatott leg- 
hathatósabb eszközt. A z ő követőiben pedig a’ világi ag- 
ságokról való lemondást tette egyik legfőbb megkivánta- 
tásul, és a1 ki önéki tanítványa kívánt lenni, annak nyil
ván megmondotta, hogy ha csak nem tudja viselni a' sze
génységet , el nem fogadhatja tanítványának. Mivel a’ ke
resztyén vallás egyenesen az emberi lélek boldogitására 
czélzó intézet; a’ lélek’ boldog állapotja pedig minden
nél elébbvaló, és azok, kik a’ Krisztus V állásáért lemon
danak minden világi javakról, hogy a’ léleknek annál buz
góbban szolgálhassanak, többet nyernek, mint azok, kik 
a’ világi múló javak után fáradván, a’ lélekről nem gon
dolkodnak. Álért (úgy mond) semmit nem használhat ma
gának azzal az ember, ha mind e’ világ’ kintseit megnyer-
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né i s ;  lelkében  p ed ig  kárt vallana, azt az  örök  kárho
zatra ejtvén .

H a p ed ig  itten azza l biztatná magát a’ le lkét v e sz e - 
dehneztetö  em ber, h o g y  majd k ifo g ja  ő az  ő le lkét sza 
badíthatni a' veszedelem ből akkor i s ,  ha már abba bele  
ju to tt : az  a z  em ber igen  rutul csalatkoznék , mert a1 más 
v ilá g i sorsán a’ lé lekn ek  többé nem engedtetik  v á ltozá s , 
é s  a ’ le lk et a’ kárhozat h elyéből k iváltan i, sem im ádság
g a l ,  sem  b ö jtö lésse l, sem  s irá ssa i, sem  pen itentziával,  
sem  vér-á ld oza tta l, sem java in k ’ oda  ajándékozásával 
többé nem lehet. A ’ lé lek  t. i. ú g y  m on d , mint a’ testből 
k iszakad . M e g y  ú g y  a’ mint va gyou  eg y eu esen  az ité lö - 
b iró  e le ib e ; kitől ha pokolra  Ítéltetik , abból nincsen töb
bé  szabadulás; és  nem válthatja m eg abból m ég a’ K r is z 
tus véres vere jték e i s ,  —  mivej e z  is csak  ad d ig  s z o l
gál , inig itt e ’ testben élünk. É s  a ’ rnelly n agy  irgalmu 
é s  türésü volt az Isten lelkünkhez ide  alatt; o lly  szoros  
ig a zsá g g a l fo g ja  azt ítélni e1 testből k ik öltözése  után. 
Ö röm est od a a d n á  a k k o ra ’ lé lek ’ v á ltsá g -d ijá ij mind azon  
v ilág i jó k a t , m ellyeket e ’ testben o lly  nagynak á llíto tt, 
é s  a’ inellyekuek hitvány voltát akkor tökéletesebben á l- 
ta llá tja : de nincs váltság a’ lélekért sem m i, semmi. M e g 
mutatja tehát ezen  mondásában az Id vez ilő , h o g y : 1 .) e g y  
em ber le lk e  is drágább az e g é s z  v ilág  k in csé n é l; 2 )  h o g y  
a' s zé le s  v ilág ’ d icsőség e  nem ér semmit az emberi lé lek  
szabaditására és váltságára. —  A ’ mit ped ig  szóva l állí
to tt , azt minden cse lek ed ete ive l is bizonyította. M ikor 
e g y  örd ön göst m e g g y ó g y íto tt , és a1 G argarézusoknak  
minden disznaik  a’ tengerbe ugrálnának: inkább m egen
g e d te , h og y  a’ sok  barmok e lv e s z s z e n e k , mintsem e g y  
em ber g y ö tre tte ssé k ; és inkább a ’ v ilág  minden disznai 
v e sz sze n e k  e l , csak  h o g y  e g y  em ber le lk e  szabaduljon  
ki az ördögn ek  hatalmából. M áskor v iszont sirt ő  J é fu sa - 
lem nek veszedelm én . D e  a ’ d icső  városnak nem a’ falain 
siránkozott, hanem polgára in , é s  a’ sok  emberi lelkeken . 
N em  akarta v o ln a , h o g y  csak  e g y  em beri lé lek  is e l -  
v e szszé k . É s  ugyan efféle tárgyról folytassuk mi e ’ szent 
órában m ég tovább is épületes elm élkedést, megtanulván, 
m elly igen  drága az emberi lé lek .

T ext: Ján3 ,  16. „ Ú g y  szerette  Isten e ’ v ilá g o t , 
’s  a’ t. K . A .  Miuekutánna az  anyaszentegyház advent e lső  
vasárnapjától k e zd v e  Pünköstig  a’ h íveknek mind azt

Í6



eleikbe adta , a ’ mit Isten idvezségünkért cse lek ed e tt ; 
minekutánna meghállatta velük , miképpen szállott az is 
ten fia fel és a lá , és hogyan szerzett magának ide alatt 
g y ü le k e ze té t : most már mindennek a’ summája adatik e le 
ikbe a1 mái napnak evangyéliom ában. A z é r t  a’ Jézu s dol
gainak em lékezetére rendelt Innepek közül fá z  a z : á d - 
venttól fogva  m áig, e ’ legutolsóra tette az an yaszen tegy- 
ház a’ m indenekre illő textust. Pünköst hétfőn haljuk m eg 
esztendőnkint felolvastatnia a’ mi idvezségünk felől való 
tudománynak k e zd e té t , közepét és v é g ze té t ; hitünknek 
e g é s z  titkát, és az E vangyéliom nak ú gy  szóllván a’ bélét. 
Szám ba vették a’ T u d ó so k , h o g y  az ujj Testnmentomban
mind összesen  7959  versek  találtatnak: de mind a’ 7959et*

fe léri e z  az e g y  v e r s ; ú g y  h o g y , ha semmi több nem 
nem volna is m egírva a’ V á ltság  dolga  fe lő l ,  mint e z :  e lég  
volna. E z  p ed ig  az a’ je le s  V e r s :  „ú g y  szerette  Isten e ’ 
v ilágot ( a z a z ,  az emberi le lk ek et), h ogy  az ő egyszü lött 
fiát adná; h o g y  m inden , a' ki hiszen ö ben n e , e l ne 
v e s z s z e n , hanem örök élete  lég y en .u Tanuljunk tehát e ’ 
szen t órában az emberi léleknek böcses voltáról; neve
ze t  s z e r in t , h og y  miből esmérhetni meg az emberi lé lek ’ 
b öcses  vo ltá t; azutánii p e d ig , h og y  miképpen kellessék  
m agát em bernek , ezen  ő lelkének böcses voltához képest 
viselni.

é
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A z  em beri léleknek b öcses  volta Isten ’s em berek 
előtt kitetszik legd icsőségesebben .

1 .) A ’ m egváltásnak m unkájából; mert n agy  sze re 
tő je  Isten az  em beri lé lek n ek , # )  és egyedü l csak ezen  
ő  szeretetéből küldötte alá e ’ fö ld re  a’ Jézust mennyei 
k ö v f t s é g b e ; adta s z e n v e d é s re , kínos halá lra , mint az 
E vangéliom  m on d ja : »ugy szerette Isten é  .“  —  
„N em  v eszen d ő  aranyon és  ezüstön váltattatok m eg a ’ ti 
é letetek  h iába -va lóságától, hanem a’ K risztusnak vérén .“  
úgym on d  P éter apostol, (1 . P ét. 1. 18 , 1 9 . ) — A ’ pokol
béli ö rd ö g  a ’ mi e lső  szü léinknek m ingyárt a ’ v ilág elein 
káros és  m érges fölöstököm öt k észített, m ellyben szép  
szin  alatt nékik halálos falatot adott. A z  ellen  immár a ’

i* ) Bölcs. XI. 26. I
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mi jóak aró  Istenünk (  mint szent D ávid  s z ó l l ) ,  nékünk 
asztalt készített. —  H olott m indeneknek előtte méltó é s z -

. I

be  vennünk a’ m egváltás munkájában a z t , h og y  noha az 
Isten világában találkoztak A n g y a lo k  is, kik m egestek , I s -  
teutől elszakadtak, és örökre bo ldogta lan ok : m ég is az U r Is 
ten, nem az A n gya lok a t, hanem ép p en séggel csak  az em beri 
le lk ek et kívánta megváltani. M iért nem tetszett immár Isten  
O  F e lsé g é n e k  fiát az A  ngyalok  után küldeni, és azokat vál
tani ki az e se tb ő l?  M iért vette fel éppen csak az em berek et? 
M e lly re  adandó feleletül lehetne ugyan előhozn i többfé
lét. D e  mind ezek  vég re  csak oda m ennének k i ,  h o g y  
Isten azért választotta az emberi le lkek  megváltását in
k á b b , mint az elesett A n g y a lo k é t , m ivel am azokat a1 
váltságra érdem esebbeknek találta. T ehát a’ váltság mun
k á ja , m elly egyed ü l az em beri lélek  kedvéért le tt , le g 
d icsőbben  hirdeti ennek drága voltát.

2. )  D e  ezt b izonyítja  m ingyárt az i s ,h o g y  Isten nem 
csak  nem váltotta m eg a ’ ro ssz  angyalokat, ellenben a’ j ó  A n 
gya lok at is rendelte az em berek őrizetére , és ig y  s z o l g á l t 
jára. P ál A posto l m ondja a ’ Z s id ó k h o z  irt lev e léb en , 1 , 
14 . „h o g y  az A n g y a lo k  kiküldetnek a zok ért, kik az id -  
v ezség n ek  örökösi le s z n e k /f B izon y  A tyám fiá i, ne v é l
j ü k ,  h og y  a’ T erem tő illy  m ennyei őrizetre  k in csü nkért, 
világi értékünkért, h ázunkért, nem ességünkért méltatna 
bennünket; hanem cse lek esz i ő ezt is az emberi lé lek ért, 
m elly  az id v esség n ek  örököse és kiváltképpen drága ő  
előtte. U gyan  ezen  okból mondja Urunk J é z u s ,  hogy 
e g y  m egtérő bűnös lé lek ' szeren csé jén  minden A n g y a lo k  
örven dezn ek .

3 . )  D e ezze l sem elégedett m eg a’ mi Istenünk ha
nem m ég annál is többet tett ő az emberi lé lek ’ k ed v é 
é r t : rendelvén számára az egyh á zi szolgálatnak  H ivata
lát. Minden helységben  vannak illy  eg y h á z i in té z e te k , 
sok  helyt töm énytelen k ö ltség g e l já r ó k , fé n y e s e k , pom 
p á s o k .; tem plom ok, osk olák , T an ítók  több számmal is 
e g y  egy  helyen. M inek mind ez ? E g y e d ü l a ' lé lek ért 
tétetnek mind e z e k , miden szem betűnő haszon és n yere
s é g  nélkül. A v a g y  ezt a’ sok fé le  intézetet talán a ’ taní
tók által béhozatott világi kereskedésnek  v é ln é n k -é ?  Oh 
ig y  ítélni vétek  volna. P ál apostol erősen  m egh agyja  
T im otheusnak (1 , 6 .5 . )  h o g y  az ollyan em b erek k el, k ik
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az Isteni szolgá latot, csak külső kereskedésnek  tartják , 
ne is társalkodjék.

4 .)  N a g y  d o lgok  már ezek  is ! és újjal mutatnak az 
em beri lé lek  b öcses  voltára. D e ,  h o g y  ez t  a’ lelket az 
ő e g é sz  m éltóságában ’s fényjében  szem lélhessük ; még 
visgáljuk m eg itt annak isteni e red e té t, és d icső tulaj
donságait. A z  írás azt m on d ja , h og y  az emberi test a* 
terem téskor a g y a g  földből form áltatott: a’ lelket ellenbeu 
az  Isten lehellé abba. M elly  igéknek  igen m ély értel
mük vagyon . E ’ szerint tudniillik az emberi lelket úgy  
gondolhatni, mint magából az Istenségből kibocsátott por- 
cz ik á t; tehát annak az öröktől fogva  való és örökkén
tartó L élek n ek  ré sze csk é jé t , ki az e g é s z  m indenséget 
áltathatja, é lte ti, tartja. A z  Istenségnek  lehelletéből te
hát földi testtel egyesü lve  lett az em ber; „ a z  Isten az 
ő  le ikéből adott m in é k ü n k ú g y m o n d  S zen t János apos
tol. A z  Istenség sem m iféle teremtménnyel nem egyesü l 
ú g y ,  mint az em berrel. A z  A n g y a lok  e lég  d ic ső k , de  
seh ol nem olvassuk az írá sb a n , h ogy  az Isten bennök 
la k ozn ék , —  fölöttük ugyan lakozik a’ 80dik  Z so ltár s z e 
r in t , de bennök n em : az em berről ped ig  megvan írva , 
h o g y  benne lakozik . M ind a1 m en n yel, mind a1 földdel 
rokonok  vagyunk ek k ép p en , és ú g y  szólván sarkunkkal 
a’ fö ld h e z , fejünkkel a’ m ennyhez érünk. A n n ak ok áért, 
óh  lé le k ! ha te az Istenen kívül mást valamit jobbat s z e 
re tsz  , m elly igen  elveted  akkor te m agadat! S z e r e te d -é  
a ’ fö ld e t?  A nnál job b  v a g y . S z e re te d -é  a’ n a p ot?  
A nnál szebb  va gy . S z e re te d -é  az E g e t ?  Annál m agas- 
sabb vagy . E g y e d ü l csak a’ terem tónél v a g y  tealábvaló. 
E z  már maga o lly  e l s ő s é g , m ellyel az emberen kívül 
sem m iféle terem tm énynek lelke sem d icsek ed h etik ; sőt 
a z  em beri léleknél nincsen böcsösebb  terem tvény semmi.

^ A z  em beri lé lek ’ eredetéből következik  aztán ö n -
4

kényt annak Istenével k ö z ö s  tu la jdonsága, h o g y  ő  gon
dolkodni tudó és  halhatatlan lélek . G ondolkodó lélek  nél
kül embert nem is képzelhetni. , ,A ’ lélek  miudeneket v izs 
gál úgym ond Pál apostol (1 . K or. 2, 1 0 .) m ég az  Isten
nek  m élységét is .cí —  H o g y  tudjuk gondoln i a’ körülünk 
va ló  tá rg y a k a t, és  a’ m agunk s o r s á t ; h o g y  tudunk fe l
em elkedni az  e g e k ig ,  csillagok on  által Istenig.* e z  vi
szon t egyed ü l csak  az em beri lé lek ’ e lsőség e  minden te
rem tm ények között. íg y  m ég a ’ nyom orúságban is dicsők

%
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vagyunk és  nagyok  annál fo g v a , h og y  nyom orult so r 
sunkat tudjuk. A z  é lő fa , v a g y  az oktalalan állat magát 
nyomorultnak lenni nem tudja. É s jó l  lehet ugyan  e g y  
felől már az magában nyom orú ság , h og y  nyom orult sor
sunkat tu d ju k ; de más felől éppen ebben is áll egy ikben  
emberi m éltóságunk és  lelkünk b öcses  volta.

A z  em ber nem e g y é b b , mint e g y  erőtlen nádszála 
a’ te rm észetn ek : de e z  gon dolk ozn i tudó nádszál. H o g y  
ötét ö 'sszve törjü k : ide ugyan nem s z ü k s é g , h og y  az 
egész  m indenség ellene fe g y v e rk e z z é k . E g y  kis g ő z  , 
egy  csepp  v iz  e lé g sé g e s  őt’ m egfojtani. D e  mikor a’ min
denség öszv e  töretnék! akkor is az em ber e v y  m a g a b ö - 
csösebb len n e , mint az a’ mi őt m eg ö lte ; mert egyed ü l ő  . 
tu d ja , h ogy  m eg h a l; a ’ m indenség a ’ fe lő l nem tud
semmit.

T e g y ü k  h o z z á : h o g y  e z  a’ lé lek  halhatatlan is. 
B ölcs Salam on ig y  szó ll e z  eránt: ,,a ’ lé lek  Istenhez 
tér v is z s z a , a’ kitől jö t t  is .“  Á m  rettenjen a’ pogán y  , 
vagy  a’ nagyon  testi em b er, midőn az a’ mi rajta földből 
v a ló , ö s z v e -o m lik ; és  azt v é l i ;  h og y  e g é s z  önmagát e l 
veszti : én ugyan mint keresztyén  tudom ’s h iszem , h o g y  
az a’ mi e ’ holt testben élt és g on d o lk od ott , nem por, hanem 
eredeti örök  e r ő , inelly ezután is fo lyvást él és  munkál
kodik. Á m  bom oljék szé lly e l e ’ test azokra a’ r é s z e k re , 
m ellyekből azt a’ forrásban lévő  term észet ö szv e -ra k ta : 
az én belső  emberem az ő szem élyes  m ivoltában tartós 
m arad, és túl él minden világ i változásokon . Rám  n ézv e  
is majdan e g y k o r , ’ s óh talán nem sok á ra , e z  a ’ testein’ 
pora ö s z v e -o m lik , poromat A tyám ’ poraihoz le te sz e m ! 
’S  ám leg y e n . Én e ’  v ilág  rendjének karikájában mint 
ö szv e  ronthatatlain rész á llo k ; és úgyau ezen  rendnél fo g 
va borittatoin be v iszon t porába akár e ’ cs illa gn a k , m el- 
lyet földnek h ívok , akár valam elly más égi te s tn ek ; —  ' 
nekem  mind e g y . N em  e ’ földi tüneményeik az elrejtetett 
e rő k n e k , az  én velem  rokon v a ló sá g o k : hanem maga a z  
e rő k  v ilá g a , m aga a’ lelkek  csudálatos országa  az  én 
hazám. Abban lakoznak az én hozzám  hasonló lé n y e k , 
abban az  én rokonaim . Oh telkeknek A ty ja !  T e  fe lsé 
g e s ,  T e  m egfoghatatlan , T e  leg szen teb b , kinek leh e lle - 
te által le ttem , —  T ie d  v a g y o k , T ied  le sze k  mind örök
kén. Á ld la k , óh n evezh etetlen , h ogy  illy  m agasra h e ly ez 
tél engem et a’ te terem tvényid ’ sorában ! h o g y  téged  s e jt -

I
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hetlek , gon dolh atlak , és h ogy  te magad s z ó ls z  magad
ról én bennem. Oh lelkeknek A t y ja ! T e  benned élek és 
m ozgok . Á lta lad  em elkedem  íei gondolatimban már e* 
részben  is a1 m agasra és lebegek  egy ik  pontjától a’ te 
m indenségednek a' m ásik ig l V ajha ezen én drága ré
szem hez illő életet mutathatnék be tenéked el valaha!

’S  illő  is leszen  m ég azt m egérten i, h og y  illy nagy 
becsű  lelkűnkhöz illendőképpen miként kellessék  életün
ket alkalmaztatnunk.

. , n II.

1. Ha az emberi lélek illy  nagy becsben  áll Istennél, 
méltó d o log  azt az em bereknek is illendő böcsben tartani,
és ezt a’ drága fő részt minden emberben becsülni. M ert 
egyform a eredetű és tulajdon lélek  lakik szegén yben  
gazdagban , úrban, szolgában, nemesben, nemtelenben, fe 
jed e lm ek b en , a lattvalókban , férjfiúban , a sszon yban , k i
cs in y b e n , ö re g b e n , pogány bán, k eresztyén ben ; sőt még 
a ’ gon osztévő  bűnös em berben , és az esztelenekben  is a’ 
lé lek  ugyan azon s z á m o z á s ú , tulajdonú és tőlünk bö~ 
csillést é rd e m e l, bár m elly e llen k ező  cselekedetei le g y e 
nek is. A ’ sütő nap az a gya got kem ényitíi, a’ viaszt en

g e s z t e l i ,  lá g y ít ja : ú gy  az em beri lé le k , külömbféle d o l
gokat v isz  végbe. D e valamint a’ h o ld , —  ha fo g y  is és 
már nem láttatik , —  m egtartja mind n ev ét, mind ere jé t: 
ú g y  a ’ l é le k , m ég az esztelenek  és cz é g é re s  bűnösök 
testében is mindenkor lélek  marad. M eglássuk  azért, h ogy  
senkit m eg ne vessü n k , ki ne csú fo lju n k ; hanem minden 
em ber m ég a ’ legelve!ettebb  is az ő drága leikéért tar- 
tassék előttünk böcsületben és kím élésben.

2. D e  m ásodszor és kiváltképpen öumagadban tanuld 
a ’ lelket böcsülni érdem e sze r in t ; és a z t ; h ogy  a’ K r is z 
tusnak m egvá ltotta  vagy . „D rá g a  áron vétettelek m e g , 
(ú gym on d  Pál apostol 1. K o r . 6. 2 0 J ; azért d icsőítsétek 
az  Istent a ’ ti lelkeitekben m ellyek az Istenéi.^ M ert 
ennél fo g v a  a ’ K risztu s néked rokonoddá atyádfiává lett; 
és ha senki e 9 világon nem volna is atyádfia , ott vágyóit 
a’ te Jézu sod . Be gyön yörű  d o log  ped ig  tudni hogy a’ 
K risztusnak tes'ti rokonsága között vagyunk itten is már, és 
h o g y  holtunk után is nem valam elly haragos bíró’ k ezébe, 
hanem a’ mi szerető  A tyánkfiához m együnk a’ menny ekbe.
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3. V ise ljü n k  gon dot erről a’ mi drága lelkűnkről szo r 
galm atosai) és j ó  idején . Szorgalm atosai), úgymint le g íé l-  
tőbb k in csü nkre, m ellyet ha e lvesztü n k , többé m eg nem 
találunk, helyre nem pótolhatunk , mást helyette  nem s z e 
rezhetünk. A "  m elly szülőknek csak  e g y  gyerm ekük van, 
a zok  azt jobban  féltik  és nagyobb v igyázassá l is v á g y 
nak rá , mint az o lly  szü lék , kiket Isten sok g y erm e
k ek k el m egá ld ott; v a g y  a’ kinek csak  e g y  ép szem e van, 
azt gondosabban őrzi, mint a’ kinek m egvan mind a’ kettő .L el- 
künk csak  e g y  v a n : azért minden gondunkat m egérdem li. 
E z t  ped ig  annyival inkább, m ivel minden léptünkén , és  
akárm iféle sorsú  hivatalu em berek le g y ü n k , lelkünk ár
tatlansága veszedelem be forog . A z é r t  valahányszor csa 
lásra, irgalm atlanságra, k em én y ség re , vallásunk és lelkünk 
ellen  való C selek edetek re , hitünk1 m egtagadására k ísér
letünk: ju sson  eszünkbe a’ lé le k , m ellyet mind istennek 
tartunk. „M it  használna, ha csa lá ssa l, mások n y o m o z á 
sával az  e g é s z  v ilágot m egnyernénk is, lelkűnkben ped ig  
kárt váltanánk.u Óh Írja fel e ’ dictumát a1 szent írásnak 
minden e m b e r , házának a jta já ra , gerendájára , hom lo
k ára ; irja fel különösen a ’ szán tó -vető  az ö e k é jé re , h og y  
m ikor másét el akarja szántani eszébe  jiisson  ; a ’ kalmár, 
a ’ korcsm áros és m ester-em ber, m értékére, porték á jára , 
aszta lára , h o g y  hamis mértéket és rósz  portékát ne tart
son ; a’ hivatalt v iselő  az ő ten y erére , h ogy  ajándékot 
ne vegyen . —  N a g y  gondot kell viselni (m on dom ) a’ lé 
lekről és p ed ig  j ó  idején . M ingyárt korán g y e rm e k -k ó 
runktól fo g v a , szoktassuk lelkünket okosan és józan on  
gondolkozn i mindennémü dolgok  felől. A 1 kik a’ nevelés
ben nem a’ lé lek re  , hanem a gazdagításra ü gyelnek  g y e r 
m ekeik k örü l: a zok  hasonlitnak azon csé lcsa p o k h o z , k ik  
a7 saruról nagy gondot viselvén a’ lábakról e lfe led k ezn ek , 
v a g y  azokkal éppen semmit neui gondolnak. Rut bűnök
k e l a’ le lket ne terheljük. T estünket se  fertéztessük  m eg, 
tudván , h og y  ez  a ’ hajléka ama’ halhatatlan m ennyei ven 
d é g n e k , a ’ léleknek. H a a’ K risztu s lelkűnkért em berré 
le t t ,  mi embertársaink között farkasok , házainknál o ro sz 
lányok ne legyünk. H a lelkünk bűnnel terheltetett v o ln a , 
annak m egtérését napról napra ne halaszszuk. „M e r t (s z , 
D ávid  mondása szerint) lelkünket m indenkor markunkban 
h ord ozzu k ,u az a z :  a’ halál által az minden órán m eg
válhatok testünktől: azért míg é p e k , e g é sz sé g e se k  v a -
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g y ü n k , addig készítsük lelkünket a1 boldogabb v ilá g ra , 
és az ott leendő jobbulásra ne tám aszkodjunk ; mert a’ 
lé lek  ú gy  m arad, mint e ’ testből k iszakad. JVlelly kem ény 
b eszéd  e z ,  A tyám fiá i; m elly rémitő ig a zsá g ! M ég  a’ ha
lálos rabnak is van rem énysége kegyelem re és kiszabadu
lásra : de a’ pokol rabjainak nincs rem énység. A ’ tengerek
nek feneketlen örvényében e lsü lyedö kintses hajónak is fenn 
marad az a vigasztalása, h ogy  ha elsülyedne, a’ drága gyön 
g y ö k e t , arany és ezüst m iveket a’ tenger’ m élységéből is 
m esterségesen  ki lehet keresni. D e  ha testednek hajótörése 
bűntől terhelt lélekkel történ ik , ennek m entésére nincsen 
e s z k ö z ,  nincs m esterség. M eglássátok tehát, h og y  le lhe
tek , rút vétk ek k el, sü lyed ezesig  soha ne terh eljetek ; 
hanem tisztítsátok m eg azt minden napon elkövetett bű
n e ib ő l, mindennap, (ama’ Jób k én t, ki gyerm ekei vétkéért 
mindennap á ldozott). A ján ljátok  ellenben e ’ drága k incsete
ket mindennap bu zgó imádságaitokban Istennek sz. Dáviddal: 
„U ra m ! ne adjad  a’ fene vadaknak a’ te gerliczéd n ek  lelkét.4* 
’S ó l t .7 4 :  l ö . a z a z :  én Istenem ! ne en g ed d , h ogy  lelkemet, 
az  emberi g on osz  bűnök és e ’ v ilág ’ csábíttásai e lveszszék .

’S  ig y  kell magunkat viselni a’ mi lelkűnknek böcses 
voltához illőképpen. A ’ mit ha cse lek szü n k , le sz  mivel 
vigasztalni magunkat minden Ínségünkben. Ha alacsony sor
sú em berek vagyunk i s :  lelkünk o lly  d rá g a , mint a’ gazda
g o k é , és e g y  rangú a ’ nagy urakéva l, csak a’ j ó  cse lek ed e 
tekben legyüuk gazdagok . S zen t és iga z  beszéd  a z : „m it 
használ em bernek, ha a’ világot m egnyerhetné is ,  lelkében 
ped ig  kárt vallana.“  D e  szent és iga z  beszéd  m egfordítva az 
i s : mit árt em bern ek , ha ez  e g é sz  világot e lveszti is , lelkét 
p ed ig  m egtartja. Ha sokat szenvedünk is e ’ testben : boldo
gok  vagyunk azért, mert lelkünk ere je  a ’ zivatarok között 
annál sebesebben é r ik ; és fájdalmas pályánk kim enetelével 
örömmel tekinthetünk v is z s z a ; mert ott minden tövisek csu
dálatosán v irágozn ak ,— ő k , kiket egyk or elannyira utáltunk, 
és  m ellyek elannyira öszve-sértettek . A ’ siralmas végh ez  
vidám k ezdet kapcsolja  majd akkor m agát; lelkünk bém é- 
g y en  az ő vé le  rokon d icső  m ennyei le lk ek ’ társaságába, 
hol böcsös  voltát m ég tökéletesebben fo g ja  által látni, Ám en.

i
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Serkentések a tanulásra.

Mát. 5. 6.• i* t  * • *

'  * / ,•

Add, oh ! Uram, jól megesmérnein, alázatos szívvel kérnem 
Az igaz bölcsességet;
Melly benned hisz ’s olly utón visz ,
Mellyen lelek idvezségeU

Mert a‘ kikben ez a* bölcsesség vezérlő faklya gyanánt ég ,
Azoké a’ boldogság :
Add nékem ezt; így el nem veszt 
Világi hamis okosság, Ámen.

K. A. Pál Apostol az ő idejebeli világi bölcsekről 
illyen kemény Ítéletét fejezi ki Rom. 1, & £: magokat 
bölcseknek állitván , bolondok letteké

Nincsen egy törekedás is, mellytöl az egész emberi 
nem olly közönségesen megcsalattatnek, mint a z , hogy 
bennünket bölcsednek tartson a1 világ. Az ezen való kap
kodás olly szembetűnő minden emberben, h°gy naponként 
vehettek észrp egyiket vagy másikat, ki egészen csak az
zal vesződik, hogyan láttassák eszesnek; és több mester
séget fordít arra, mint a1 mennyibe kerülne neki az, hogy 
magát valósággal eszessé tegye. Mintha pedig nem tud
ná a‘ világ, hogy a1 kinek mije nincs azt keresi , hogy 
az igazán gazdag nem kérkedik; az igazán bölcs nem d -  
csekszik.

Ezen vágyakodás1 erejétől van az, hogy (mint kö
zönségesen tapasztalhatjátok), nincs egy megbántás is, 
melly az embert olly érzékenyen sértené * mintha érte
lembéli tehetségeit és megfoghatóságát akarják kétségbe 
hozni. Szólhatsz sok felebarátodnak akárrnelly másféle hi
báiról: békével fogja hallgatni rostállásodat. Sőt tovább 
mehetsz; böcsmérelheted még erkölcsét is; csak mind ezt 
módjával add elő: nem egy könnyen fog megneheztelni 
rád De csak czélozz valamelly értelemi hibájára, és é- 
rintsd meg ezt al bibés helyét, azon pillantattól kezdve 
ngy fog nézni reád, mint olly ellenségére, ki gyötrésé- 

Illés Pr . I I /. Darab. %
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re küldetett, minekelőtte az ő órája eljött volna; és ké
szen tartsd magadat örök haragjára.

Be tsudálatos lelkek vagyunk mi! mintha böcsüle- 
tesen élni tudni nem volna a1 legnagyobb tárgya a’ böl
csességnek; vagy mintha az erkölcsünk ellen tett kifo
gás nem volna kifogás értelmességünk ellen is. És még 
is pedig ez a’ kifogás az, melyet mi csak ujjaink között 
elnézni törekszünk. Noha minnyájan vágyunk az értel
mes és bölcs ember’ nevezetére, még is alig van vala- 
melly dolog, mellyben inkább csalatkoznánk, mint a’ mi 
ezt illető Ítéletünkben. Mert ritkán teszszük ezt a’ drága 
erezet vagy próbára, vagy mérő serpenyőbe, hanem csak 
veszszük a’ mint nekünk részül jut; minemüségéről rit
kán , mennyiségéről pedig soha sem kételkedvén.

A z  a’ kérdés immár! hol találni fe l, és miben kell 
keresni az igaz bölcsességet ? Mellyre a’ tudósok a’ hány
félék, annyiféleképpen felelnek. Másképpen felel erre a’ 
törvénytudós, másképpen az Orvos, másképpen a’ Pap, 
másképpen az égvisgáló, másképpen az oskola-tanittó, 
másképpen a’ hadi ember. Mindenik a’ maga tudomány
osztályát fogja legfőbbre tenni; és az abban való jártos
ságot tartani a1 legigazabb böltsességnek. Azonban min
nyájan csalatkoznak; meit a’ dolgot fonákul értik. És 
éppen az illyen képzelt bölcsekről fnév szerint a’ görög 
és x-ómai fő-tanittókról) mondja az Apostol : „magokat 
bölcseknek állitván, bolondokká’ le(tek.“

K. A. bölcsességre vágyás, az új esmérelek’ gyűj
tése, az igazságnak keresése, szóval a’ tanulás, termé
szetünkbe mélyen be vagyon oltva A ' megnem romlott 
értelem úgy szereti ezt, mint a’ szem a’ szép színeket, 
és a’ fül a’ kellemetes hangokat. A ’ lélek egyedül az 
igazság tanulásában leli fel az ő saját hazáját i ellenben 
a’ tévelygés neki idegen föld. ’S mivel a’ mái szent évan- 
geliom egy illy tanulságot szomjuhozó férjfiut rajzol élőnk
be Nikodémusban: azért szenteljük ez áhitatosság’ órács
káját arra, hogy halljunk buzdittó szókat a’ tanulásra.

Text: Ján. 3 ,  1 . . . ,  (Nikodémus’ beszélgetése Jé
zussal.)

M  v |k |2 i| á |>  *  /  . ^  /

Az én figyelmeztetésem nélkül is vehetitek észre, K. 
A ., hogy a’ felolvasott évangeliom , szent Háromság in- 
nepére lévén rendelve, mégis a’ szent Háromságról csak



SZENT HÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN. 19

egyszóval sem emlékezik. Jelül, hogy ez mélységes titok, 
mellyet csak hinni és imádni kell. , Ezt mi kitanulni soha 
De is vágyjunk, valamig e’ földön élünk. Yan előttünk más 
sok fontos tárgy tanulni való, azoknak tanulásával és 
cselekvésével dicsőítsük a’ szent Háromság egy Istent.

Nikodémus, noha a1 Farizeusok’ felekezetéből való, 
(melly felekezet a’ Jézusra legkivált fenekedett), még is 
tisztelője volt a’ Jézusnak, csudálván benne névszerinta1 
rendkívül való bölcsességet, és azt tőle eltanulni igen 
óhajtozott. Meglett korú férjfiú létére sem tartotta szégyen
nek tanulni, és a’ tanulságért kész volt félre tenni tekin
tetét, édes álmát. Senki sem öreg a’ tanulásra. És ré- 
genten a’ tanulás nem is csak az ifjak1 dolga volt, mint 
a1 mi időnkben. Kész embernyi emberek, korosok eljár
tak a1 bölcseknek oskoláiba. É s lám urunk Jézus’ tanít- 
ványi is nem de nem meg annyi koros férfiak voltak e?  
Olvassuk a1 világi históriás könyvekben, hogy valami 
Kátó nevű főrangú ember az Írást, Sz. Hieronimus pe
dig a’ Z>idó nyelvet vénségében tanulta meg. Valamelly 
Euklides nevű görög bölcs felől pedig az van megírva 
örök emlékezetül, hogy ifjúságában ama’ világszerte ne
vezetes Athénéi bölcsnek Socratesnek hírét hallván, no
ha meszsze lakott tőle, és az ő városabeli lakosnak A -  
tliénébe menni halálos büntetés alatt tilalmaztatott; mind
azonáltal (csakhogy mesterével néhány pillantatot tölt
hessen), titkon járt el ahoz; aszszonyruhába öltözve, al-. 
konyodáskor elindult, és csak hajnalban látták haza térni 
’S a’ mái évangeliom szerint urunk Jézushoz is titkon 
járdogált el Nikodémus, hogy tőle tanulhasson Helyben 
hagyhatni e1 ezt a’ titkon—járást, vagy sem; azt most ne 
vigáliuk: hanem a’ tanulni vágyásnak e1 példája mellett 
megállapodván, halljunk ma serkentésehet a tanulásra. 
Értsük meg nevezet szerint, mi az a’ mit minden embernek 
kell tanulni mind halálig; azután mi indíthat minket az illy 
szünet nélküli tanulásra.

♦  f  \ ~ é , \
«•

I.

Minden dolgainkban Isten után első az ész, második 
a’ kéz. A z  ember tudatlanul születik a1 világra; nem úgy 
mint az oktalan állat, melly magával készen hozza a’ vi
lágra, életéhez megkívántaié minden mesterségét és tudó-
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mányját. A z embernek, ha boldogulni akar, úgy kell ma
gát előbb tudóssá tenni abban, a1 mire életét szánni akarja. 
Mint egy újra kell neki születetnie a1 nevelés és oktatás 
által és jobb nem is születni, mint így ujja is nem szület
ni. A z a1 kérdés tehát: miben kell igy újjá születni, és ok- 
tattaini minden embernek egyeránt A z K. A . a1 mit min
den ember egyeránt, tanulhat sőt tanulni köteles is: nem a1 
sokféle mély oskolai tudomány , hanem rövid szóval az 
életre való bölcsesség. * hí

Tudománnyal bírni 9 a könyvekben rejtező kincseket 
tulajdonunkká tenni: ez is ugyan már ön magában drága 
dolog. A 1 könyvek igen tiszteletre méltó mesteiek. Nagy 
tudományu embereket méltán illeti böcsülésünk; sőt sokszor 
szinte csudáljuk őket. Alikor p. o. a1 régi történetekben ol
vassuk, hogv Ezdrás kétszáz négy könyveket irt; 6. Sa
lamon csudájára meszsze országokból elutaztak a' Királyok, 
hogy a1 szent atyák közül egyik az egész Bibliát, a’ má
sik az uj testámentomot betéve szóvétek nélkül elmondotta, 
—  mikor (mondom} az emlékézet-erőnek és tudományos
ságnak illy ritka példáira találunk: azon méltán csudálko- 
zunk* Álért mind ezeknek adatott az úrtól az a1 pohár, melly- 
rol Ezdrás negyedik könyvében a1 14dik résznek 38dik 
versében emlékezik; mellyről irja, hogy valamint ő azt ki
itta, azonnal érezte, miként nevelkedett értelme és böl
csessége.

Azonban a’ sok tudomány és nagy megfogható elme 
önmagában még korán sem életbeli bölcsesség; mert a1 
kettő egymástól fölöttébb különbözik. A 1 nagy elme nem- 
adatik kinek-kinek, de a* bölcsességre szert tehet minden 
ember, ha fő-oskolákat nem tanult is; a’ mint ennek szólló 
tanuji sok természeti józan eszű közemberek kik elég böl
csek a’ magok sorsokban, noha tudományokat soha sem ta
nultak. E ’ nélkül amannak nincsen méltó böcse. l)e a* böl
csesség ollyan gyémántkő, melly böcsét magában hordoz
za Sőt a1 tudomány1 bölcsesség nélkül szinten veszedelmes 
is. A 1 ritka táleníomok1 meg annyi sisak mellé tűzött kó- 
csagfollak, mellyek csak czélul teszik ki sokszor őket az 
irigyek nyilainak, és csak a1 bölcsesség és jó erkölcs az, 
melly őket azok ellen védelmezi. A 1 tudósok úgy gondol
kodnak mint bölcsek, de néha úgy cselekesznek mint esz
telenek. Mert a* léleknek elsőségei igen is gyakran pasz- 
szus-levél gyanánt szolgálnak szív  gonoszságainak. A 1



\

21SZKXT HÁROMSÁG VASARNAPJAN.

nagy tudomány sokszor nagy hibákkal jár, csak a’ lélek 
nyugtalanságát öregbitti, és (mint B. Salamon már pa
naszkodottja annak gyötrelmére vagyon: ellenben a1 böl
csesség az élet bajait könnyebbitti* Ide járul, hogy a*1 böl
csesség egy ártatlan birtok , de a1 tudomány hasDnlatos az 
eleven-kénesó'Iiez, melly ha jő orvosi kézben van, csuda 
hasznot tészen, de rósz kezekben a1 legveszedelmesebb 
orvosi-szer. A 1 tudományos ember bölcsesség nélkül ha
mar fel is fuvalkodik, és hajlandó magával elhitetni, hogy 
ó már eleget tud, hogy kívüle nincs tudósabb, és nem 
szükség neki többet tanulnia. Ellenben az igaz bölcsnek 
tulajdona az, hogy a’ jó t , szépet, igazat mindenkor és 
minden embertől elfogadja; és úgy szólván fnindég két fél
iszákos tarisznyát hordoz a’ vállán , mellyek közül az el
sőbe rakja azt, a1 mi jó ,  a’ hátulsóba pedig azt hányja a’ 
mi megvetendő.

És így már eltalálhatjátok, minémíí tanulásra köte
lezhetik minden ember. Arra t. i. a1 mi az ő sorsához és Ili— 
tataijához megkivántatik. A z egyháziak a1 hittudományok
ra, a1 világiak a1 törvényekre, az ormosok a’ természet’ 
titkaira, a’ hadi emberek a’ hadakozás1 fortéljaira, a** kéz 
míves az ő mesterségére, a’ mezei gazda az okos gazdás- 
kodásra, —  mert utólso gazda az, kit a1 béres tanít. Ezen 
kívül, hogy kiki az ő társasági kötelességeit hogyan mi
képp1 teljesítse, mint polgár, mint atya, házastárs, szom
széd, rokon, barát, hogy mint kelljen minden emberekkel 
okosan bánni, kinek-kinek az övét megadni, a1 felsőség
nek engedelmeskedni; szerencsénket szabados uton-módon 
előmozdittani, mértékletesen élni, életünkre, egészségünk
re, mieinkre, böcsületünkre és javainkra vigyázni; gyen
geségeinket esmérni, indulatainkat zabolázni, magunkat 
alázatosan, és szemérmesen viselni, a1 hol kell szállni! ’s 
hallgatni okosan; lelki-esméretünkei rut bűnbe keveredés 
nélkül megőrizni, az Istent félni, a’ szent vallást böcsben 
tartani, parancsolataira figyelmezni; jó  napjainkban Isten 
eránt háladatosok, a1 gonosz napokban békességes tűrök 
lenni: ez az igazi bölcsesség, mellyhez magas oskolai tu
domány nélkül is eljuthatni, és a’ mellynek tanulására szert
tehet és köteles is minden ember.

• * • «

Nem bölcs még az , a’ ki tanult igen sokat,
(Értvén a’ közelmét haladó dolgokat) $
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Vagy a’ ki másoknál följebb emeltetett.
Még megnem érdemli a’ bölcs nevezetet.
Igaz bölcsnek ember csupán azt mondhatja, 
A ’ kinek nemes ő minden indulatja ,
Nemes az erkölcse ’s egész életének 
Törvényei böcsös virtusok levének 
Nem árt másnak, hanem olly forroán szeret, 
Mintha mindenekkel ennék egy kenyeret; 
Soha nem igyekszik senkinek kárára,
Ahoz is jó  , a’ ki ellenére jóra,
Embert meg nem utál alatsony sorsáért,
A ’ szegényt is nagyra tartja virtusáért.
Az elméje forog ollyan dolgok körül, 
Mellyeknek szépségén nemes lelke örül.

*

SZENT HÁROMSÁG* VASÁRNAPJÁN.

Sok indíttó okok vágynak pedig, mellyek az embert 
az efféle hasznos tannlmányoknak megszerzésére bírhatják. 
Halljuk elsőben is az urnák lelkét, melly szép szókkal int 
bennünket arra, Péld. 8, 10. „vegyétek inkább az én tu
dományomat, mintsem a1 pénzt. Jobb a1 bölcsesség a1 drá
ga köveknél, és semmi gyönyörűségek ehez nem hason- 
littathatnak. A ’ gazdagság, tisztesség, igazság e’ mellett 
vágynak. Azért hallgassátok a’ bölcsességet, mert a1 ki azt 
megnyeri, nyer életet!“  Úgy vagyon! igazán mondod , óh 
Bőlps király! Életet nyer az értelmes ember és pedig ma
radandót, és világost, sötét helyett. A ’ mi a’ külömbség 
a’ vak és szemes között, a’ beteg és egészséges között, 
a’ délezeg szilaj ló és a? meglanittatott között: az a’ kü
lömbség az értelmetlen és értelmes ember között is. A z ér- 
telmesség az életnek szeme, a’ léleknek elesége; olly gaz
dagság, melly veled nyugszik, veled jár, veled fekszik, ve
led kél j és akkor sem vész el tőled, ha mindened füstbe 
megy is. Vedd el a’ napot az Égről, és mindenek sötét
ségbe borulnak. Vedd el az életből a1 bölcsességet, és 
mindenek öszve-zavarodnak. Ez ád mindennek mindent: 
ifjaknak meggondolást, véneknek bátorítást, szegények
nek költséget, gazdagoknak dicsősséget és állandó gyö
nyörűséget. Mellyért az értelmes és bölcs emberek eleitől 
fogva és minden nemzeteknél nagy bőcsben tartattak. A ’ 
mi nemes magyar nemzetünk régi királyjai közül ’Sigmond 
királynak ezen szava járása máig is tudva vagyon: „nagy 
úrrá (ha akarom) egy nap tehetek ezeret is, de bölcsé és

/



SZENT HÁROMSÁG VASARNAPJAN. 23

okossá ezer esztendeig sem egyet lu Mikor ember kell a’ 
gátra, mikor drága a" jó tanács; mikor a’ közönség" ügyé
be kell bele szóllani, és nagy dolgokat kezdeni: mind ek
kor nem a" gazdagot, nem a1 szépet vagy erőset keresik 
fel, hanem a" bölcset és értelmeset. ’S melly szép elsőség 
ez, Atyámfiái!

Tanulni kell még azért is, hogy legyen a1 léleknek 
táplálása, és mindenkori foglalatossága. A z okos lélek az 
emberben mindég bejszél, és mindég munkás akar lenni. 
De ha tudatlan és üres a jó gondolatoktól: magában nem 
találhat foglalatosságot. Azért mit csinál ? aluszik. Miért 
sok ember, ifjú, leányzó az álomban annyira telhetetlen, 
hogy még dolga mellett, sőt áltában is elaluszik egyedül 
lévén? mert a" lélek benne buta, üres a1 gondolatoktól; 
nints neki mivel foglalatoskodni. De nem üres az értelme
sé; nem setét az, nem zavaros: hanem szép renddel és vi
lágosságban állanak nála mindenek. Oh! ha én titeket egy 
bölcs embernek fejébe csak egy pillantásig is bele nézet
hetnélek, hadd láthatnátok mennyi gondolatok élnek és mo
zognak abban, melly szép renddel és világossan: bizonyos- 
sm megszeretnétek a' tanulást, és arra minden buzdittás 
nélkül önként ügyelnétek.

De ha a" bölcsességre mind ezen okokból nem töre
kednénk is: a" magunk saját jobbvoltáért méltó arra töre
kednünk. Az oktalan ember sokképpen szerencsétlen ez 
életben. Minden kis véletlen esetben megzavarodík, nem 
tud magán segitteni, másra szorul; köröskörül csalják és 
kelepczékbe ejtik. Gazdaságában sem mehet elő. De a" ki 
tanult bölcsességet, az úgy tudja intézni dolgait, hogy 
jól ütnek ki; váratlan esetekben is nála készen áll a' jó 
tanács.

Kinek nem volna tehát kedve K. H. az illy életbeli 
bölcsességnek tanulására? Igyekezzetek is e’ részben nap
ról napra tökéletesebbek lenni. Nevelkedjetek, (jnint Pál 
Apostol int), ftiindennémü lelki értelemben. Későn korán, 
ifjú és öreg napjaitokban ne szűnjetek meg gyűjteni a" hasz
nos tanulságokat. Akárhol, akár kitől tanulhattok valami 
szépet, jó t , helyeset — ám ha nálatok szegényebbtől is, 
ha nálatok fiatalabbtól is, — kapva kapjatok azon; és so
ha el ne foglaljon titeket az a" csalárd maga hittség, hogy 
már ti eleget tudtok, és nem szükség többé senkitől tanul
notok. A 1 tanulásnak nemes szomjúsága ösztönözzön az Is-
JnHÉ ' - / I 1 v
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ten házának is szorgalmatos látogatására 5 is a’ Jézus 
oskolája elől akkor se fussatok, ha már a' mester pál- 
czája alól kinőttetek templomon kívül is pedig örömest 
felkeressetek az olly helyeket és társaságokat, mellyek- 
ben valami jót tanulhattok. Örömest elmenjetek a1 nálatok 
tapasztaltabbak, vénebbek’ és értelmesebbek’ házaikhoz, 
és tőlök bölcsességet szerezhetni, tartsátok szép szeren
csének Mennél idősebb, mennél gazdagabb, mennél föl- 
lyebbvaló valaki közölitek: annál inkább igyekezzék igaz 
bölcsesség által is fényleni a’ többi fölött, és az elsősé
get megérdemleni. Szépség, gazdagság’ , titulus, méltó
ság, — mind nem illenek értelmesség nélkül. Mint a’ mar
hának nyakán az igaz gyöngy, ollyan a’ gazdagság az 
esztelenek birtokában.

Szép az ép, de köd <?yül kékellő boltjára; 
Ha nem sut le róla a’ nap hév sugara: 
Szép a* jószág, de ha nincs ész Lírására, 
Annyi, mint nap nélkül az ég’ boltos vára.

Nevezet szerint, ti atyák, szerezzetek a’ ti gyer
mekeiteknek múlandó kincsek helyett értelmet, okosságot; 
az élet bölcs folytatásához megkívántaié tudományt Ta
nulság, bölcsesség, legjobb úti költség. Ti fiatalok! ké
zen fogjatok minden alkalmat, melly titeket értelmesebbé, 
okosabbá tehet. Kövessétek B Salamont, ki azt mondja 
maga felől (Péld. 4, 3.) ,,mikor az én atyámnak még 
csak gyenge fia volnék , már akkor tanít vala engemet.u 
Hídjáték e l, hogy akármi jót tanultatok, az olly tőke
pénz, melly előbb utóbb néktek bizonyos interest fog hoz
ni. Meglássátok azonban, hogy csak a’ jót tanuljátok el, 
nem pedig a’ roszszat; mert vágynak sok dolgok, mel- 
lyeket tudni szégyen, nem tudni virtus.

Ifjak! a1 ti jövendőbéli mesterségteket jól kitanuljá
tok. Akár mezei gazdálkodás, akár kézmivesség, vagy 
kereskedés legyen az: csak jól megtanuljátok. A ’ ki hi
vatalát jól megtanulta, az azt örvendi is; a1 ki pedig 
örvendi, az abban meg is gyarapul. Ellenben a1 ki ros
szul tanulta k i, és csak üti vétti, vagy szunyátolva te
szi liivatalját: az hátra marad mindenben. Okoz istent, 
embert, időt, ellenséget; holott egyedül maga az oka 
minden szerencsétlenségének \S pedig mi okból? mert 
ifjú korában nem tanult. — Ti leányzók, hasonlóképpen
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idején megtanuljátok, a1 mi tisztetek leszsz, mikor elki- 
bocsátfattok szüléiteknek házától. A ’ Háznak elrendelé
sét, tisztán tartását, az áldott házi kenyérnek, eledelek
nek, ruházatoknak készittését még édes anyátok1 szárnyai 
alatt vagytok, jól kitanuljátok. Szégyeneljetek még csak 
gondolkodni is a1 férjhez-menésről, mig ezekben tudatla
nok vagytok Hogyan üljék reátok a’ szép ékes ruha, ha 
alatta nem rejtezik okosság is? Hogyan telhet a1 férjfiú
nak öröme tibennetek, ha minden efféle tanulság nélkül 
gondoltok véle lakozhatni? Magatoknak tulajdonítsátok, 
ha, mint készületlen személyeket, titeket megvetnek és 
szidalmaznak. Ellenben tanulsággal elkészülve, koronája 
lesztek annak a1 háznak, mellyhez juttok. „Boldogok, a’ 
kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők meg- 
elégittetnek! Ámen.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN I. VASÁR
NAPON.

Hírmondások a más Világról.

Luk. 16, 19.
Uram! nagy ítéleted készen vár bennünket;
Akkor szent fontba veted földi életünket 
Az emberek’ fiait elődbe állatod,
’S a’ sziveknek titkait kinyilatkoztatod.

A ’ bűnösek átkodat el nem kerülhetik,
Akkor igazságodat mindenek hirdetik;
Igaz bírói széked előtt megjelennek,
’S a’ ki mint szolgált néked, úgy fizetsz mindennek.

Oh ! add inig tart, életem, kedvedben maradjon;
Jó lelkiesméretem vigasztalást adjon ;
Előtted a’ jó  erkölcs’ szent ösvényét járjam.

az Ítéletet, mint bölcs keresztyén úgy várjam. Ámen.
, ̂

Nyugtalanul jártkelt Dávid Király az ő magas palo
táiban fel és alá; várván, mi hirt hoznak neki a1 tábor-
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bol, — abból a1 szerencsétlen ütközetből, mellyre saját fi- 
jáuak Absolonnak Lázadása adott okot. Jobb szeretett vol
na maga is kimenni a1 csatapiatzra, mint otthon kínosan 
vesztegelni: de hív tanácsosi nem engedték. Hanem volt 
erős nézés és visgálődás a’ Sion-vár tornyairól 5 volt kiál
lítva a1 sok vigyázó ; maga pedig Dávid a* torony kapui 
alatt leste félve és remegve , mit kiáltanának alá az őrál
lók. Megtörtént azonban az ütközet, meg Absolonnak fu
tása , meg gyászos agyon-Iövettetése az erdőben. Most a’ 
futók nyakrafőre megindultak Jeruzsálem felé, hirt monda
ni a1 Királynak. Kiáltja alá a5 torony-őr: látok sietve fut
ni egy követet! Mondja reá a5 Király: az hírrel jön. Ismét 
kiáltja a1 toronyőr: Iátok utánna sebtést futni egy más em
bert is! Mondja a1 Király mind mindelszorultabb szívvel: ha 
csak egymaga fut, az is hírmondó leszsz. Kis vártáivá ott 
termettek Dávid előtt a1 két posták; kiknek egyike ugyan jó 
hirt hozott, Dávid ellenségeinek legyőzetését; de a1 másik 
elég gyászost, —  az ő fijának halálát jelentvén be; mint 
irva találjuk hosszasan 2. Sám. 18.

K. A . Uj híreket hallani szeretünk mindnyájan. De kér
dem; hát önmagunkról nem hallhatunk e' uj híreket? Ren
des kérdés! holott tulajdon sorsát úgyis tudja kiki maga. 
De vajha tudná! Ollyan az ember, hogy az uj híreket 
minden egyébről keresi és örvendi, csak a1 magáról szól- 
lókbal nem gondol sokat, mellyek pedig őt mindenek fö
lött inkább érdeklik. ’S váljon micsoda hírek lehetnek azok? 
A 1 mi jövendő sorsunkat, holtunk utánni állapotunkat ille
tő hírek; abból a’ más világból hozzánk hallatszó hír
mondások, mellyre itt e’ földen készültünk, és a1 mellybe 
bémenendők leszünk. A ’ kegyes ember ugyan hasonlit e1 
dologban Dávid Királyhoz; és noha e1 világnak szép palo
tájában van lakása, de élete megannyi harcz és küszkö
dés lévén, félelemmel rettegéssel várja e1 harcznak kime
netelét, és előre is szeret arról hallani valami bizonyosat. 
A 1 bűnben úszó embert pedig (vagy szereti vagy nem), 
megkell emlékeztetni holta-utánni sorsára; és gyakran el
keli mondani neki a1 híreket, mellyeket a1 felől tudunk. Mert 

gynak igazságok, mellyeket tud minden ember, de a1 
mellyeket nem lehet mégis elegendőképpen és elégszer fe
jünkbe verni; és nem is elég csak súgni azokat a1 fülekbe, 
hanem beléjök kell azokat kiáltani nagy erővel. Illyenfélék 
pedig a1 más világról szólló hírmondások.

va
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Mi lelki atyák egyébbérant is megannyi hírmondók va
gyunk tihozzátok, Híveinkhez. Hirt mondunk nektek majd 
a' kegyelem majd a’ dicsőség1 országából; hirt az Istennek 
kijelentett titkaiból. Nem tudunk pedig néktek mondani va
lami uj tudományt, a1 mit már gyermek korotokban nem 
hallottatok volna. De azt az esméretes dolgot olly köntös
ben igyekszünk eleitekbe állittani, hogy az újságnak tes
sék tinéktek5 olly alakban, hogy azt úgy megszeressétek, 
mintha még soha sem hallottátok volna. Ma különösen, mi
dőn a1 felolvasandó évangeliom az embernek holta utánni 
sorsát rajzolja két példában: én is hírmondásokat fogok 
hallatni veletek a’ másvilágból, és pedig jó híreket, ’s go
noszakat. Ma is tehát fog zengeni hozzátok az évangeli- 
omnak lassú vékony szava: de el fogaz némulni majd egy 
kévésig, mig a1 rettenetes poklot fogom rajzolni előttetek, 
minden ő lángjaival, örvényeivel és kénköves tavaival. Oh! be 
szerencsések lennénk ha e1 hírmondások minket szent félelemre 
indittanának, és felébresztenének a1 megtérésre. Melly hogy 
meglegyen, előbb a1 mennyei segedelemért imádkozzunk:

Mi atvánk 's a1 t*
•/

Text. Luk. 16, l i í . . .*  (Példabeszéd a1 gazdagról és 
Lázárról.)

K. A . mái évangeliom szerint tehát halljunk ma két- 
tos hírmondásokat a 5 más világról. A z  évangeliom csak 
két helyet emlitt holtunk után és nem többet; sőt az egész 
szent írásban sincsen többféléről emlékezet: t. i.jót és rosz- 
szút középső nincsen. Mi is tehát előszer a1 bőid g azután 
a1 boldogtalan más világról leszünk szóllandók, hogy mi
csoda örvendetes hírek jőnek a’ menyországbol; és viszont 
micsoda szomorú hirek jőnek a1 pokolbol.

I.
% *

Értsük meg előszer, a1 más világból hozzánk minómü 
örvendetes hírmondások jőnek a1 menyország felől. Ez eránt 
azt hirdeti szent hitünk1 könyve, fmert itt az emberi okos
ság már elhágy minket;)  legközelebb pedig Lázárnak élőnk
be rajzolt példája, hogy

1 . Van illyen boldog hely bizonyosan. Maga azúr Jé
zus mondja: „jertek atyámnak áldottai! bírjátok az orszá
got, melly néktek készíttetett.^ A ' mái évangeliom Ábra
hám kebelének hívja, a1 zsidókhoz alkalmaztatott szóllás-
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. A ’ zsidók t. i. Ábrahám ot ú g y  képzelték , mint a1 
m ennyei Paradicsom nak főhadnagyát. K ö lcsön özv e  vagyon 
pedig  e szóllásm ód v a g y  az akkori ebédezós módjától, melly 
szerint valakinek kebelében ülni annyit tészen mint ahoz kö
zel lenni és öröm eiben részülni: v a g y  az édes anyáktól, kik 
m ások által méltatlanul bántott m agzatok at kebelükbe ve - 
fczik, és gyön géd  beszédeikkel vigasztalják,

2 . T ov á b b á  az a ' hir a ’ m enyországbol, hogy mihelyt 
a1 k egyes  em berek m eghalnak, egyen est oda jutnak, és vé
g e  lészen  minden szenvedéseiknek ’s nyomorúságaiknak. Nem 
felejtik el ugyan azokat végképpen, hanem az Isten ú gy  fel
v ilágosítja  szem eik et, h ogy  örömmel em lékeznek viszsza 
m ég  azokra  is. Szent János is elragadtatván , úgy látta a1 
boldogu l kim ultakat, h ogy  nem éheznek, nem szornjuhoz- 
n a k ; sem a ’ nap nern éri ők e t, sem más valami h évség : 
Jel. 7 ,  1 6

3 . D e  nem csak vége  leszsz  az ő szenvedéseiknek, ha
jiam helyettük v ig a sz ’altatni is fognak. „L á z á r  most v igasz
t a l t a d ,4*' úgym ond az évangeliom i példabeszéd. Mert isten 
színe eleibe ju tnak , m ellyről mondja a1 16dik zsoltárnak 
I l d i k  v erse : „e lé g s é g e s  öröm vagyon  tee lő íted , és g y ö 
nyörűségek  vágynak a' te jobbod  felől mindenkoron. “  „ A z  
igazaknak leikeik Isten k^Z 'ben v á g y n a k , és nem illeti 
őket semmi gyötrelem  44 JBölcs. 3 , 1.

4 . M égis az a ’ hírmondás a ’ m en y orszá g b o l, b o g y  a7 
H ívek lelkei abban tökéletes nyugodalom ra és békességre 
jutnak, és pedig az angyalok  által vitetnek bé abba E zek 
ről mondja urunk Jézu s, h og y  a ’ n agy  aratás napján ö s z -  
veszed ik  mind a ’ konkolyt mind a5 búzát. P ál apostol pedig 
ig y  s z ó l l : „ ő k  rendeltettek szo lg á la tok ra  azoknak kik az 
id v ezség et örökségül vesz ik .4* Z sid . 1, 1 4 . Mit háborgat
já to k  hát a1 haldoklókat, óh ti é lő k ?  Miért nem hagyjá 
tok őket költözni b ék év e l, fölöttük sírván és zok og v á n ? 
H aldoklók körül ne sírjatok hallatósan, ne zörög je tek , ne to
longjatok . C sön d esség  kell őnékiek, v a g y  gyön gén  hang
zó  énekelés. M ert őket már angyalok  lebegik  körül, kik 
őröm m el várják lelkeiket, hogy  vihessék karjaikon a1 meny
országba .

5 . A z  a1 hírmondás végre  a1 m enyországbol hozzánk, 
h og y  ottan minden együtt lészen , valam i a1 lelket v ég h e - 
tetlenül bo ld oggá  teheti. Mind azt á lta llátja , a’ mi előtte 
itt hom ály volt. Itten tükör által látunk, ottan pedig lö -

\

i
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kéletesen megesmérünk mindeneket. Társaságban is a1 leg- 
kellemetesebben részesülünk. Egyik lélekboldogsága ugyan 
ott is főllül fogja haladni a’ másikét 5 mint a1 csillagok is 
nem egyeránt tündökölnek: de minnyáját mennyei fény és 
világosság folyja körül. Meglátjuk azt , a1 kit itt e1 föl
den szerettünk, bár soha nem láthattunk, az ur Jézust; 
sőt magát az Istent színről színre. Szóvál, kibeszélh^tet- 
len boldogság várakozik ott leikeinkre* Azért él a.' szent 
Írás a' menyországnak rajzolásában olly különbféle kel
lemes képekkel, hogy annak vagy csak egy kis árnyékát 
is velünk képzeltethesse: mivel azt voltaképpen kibeszél
ni lehetetlen, nem lévén annak sem kifejezésére emberi 
szó, sem megfogására emberi értelem elégséges. Vala
mit csak szépet és jót egy ország1 birájában gondolhatni; 
valami könnyebség az atyának házában; valami vigasz
talás Ábrahám' kebelében; valami dicső az élő Isten vá
rosában és a mennyei Jérusalemben ; valami titkos és 
fönseges a’ harmadik égben; valami örvendetes a1 bá
ránynak és a1 sok ezer angyaloknak társaságában: mind 
az megadatik az idvezült telkeknek a1 mennyországban. 
Esek a1 kimondhatatlan boldogságok pedig fognak tartani 
vég nélkül és mindörökkén: a1 mi aztán a1 legtöbbet je
lentő szó, inellyet mi emberek képzelni semmi szin alatt 
sem tudunk.

Oh! dicső tudomány; oh! édességes izenetek; oh! ti 
kedves hírmondások! Mely nyugottan várhatom el testem
nek válíságát és lelkemnek kiszabadulását. Mert nem ve
szem el mindenestől, sőt élek újabban és dicsőebben Va
gyon e1 felől nekünk erős prófétziai beszédünk. Becsül
jük meg tehát e’ hitünket, mint egyik legfőbb kincsünket 
„Tartsd meg a1 mid vagyon, figy  szóllit Pál apostol), 
hogy senki el ne vegye a te koronádat.u Hadd csufol- 
kodjanak a1 szentségtelen világfiai. Hadd mondogassák: 
nem bánnám én senkinek is ,a1 menyországot, csak én itt 
e1 földen élhetnék örökkén! Ok Gergezénusok; jobban sze
retik a1 disznót mint a1 Jézust. Mi maradjunk meg e1 drá
ga hitünk mellett állhatatosan, és minden hiábavaló tudo
mánynak szelétől magunkat ingattatni ne enged ük. Mi ne 
hirtelenkedjünk, hogy úgy ne járjunk, mint a1 pusztában 
bujdosó Izraeliták, kikről mondja Pál apostol, hogy so
kakat közölök azért nem hagyott Isten eljutni Kánánba, 
mivel nem hittenck. Zsid. 3, 4. Inkább minden módún
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erősítsük meg magunkban ezt a’ jóltevő hitet, és kérjük 
'az  Istennek lelkét, hogy azt pöcsételje le sziveinkben. De 
jól vigyázzunk, hogy mind ezek a’ hírmondások reánk is 
illők legyenek; hogy magunkat erre a’ boldog menvor- 
szágra méltatlanokká ne tegyük; és attól, a’ mit isten 
számunkra eltett önmagunkat meg ne foszszuk.

Uram! vigy ez örömházhoz, mellyet ott főn készitteszsz,
Hol sok szent atya vigadoz , sok próféta zengedez.
Angyal sereg a’ hol zeneg ’ ' *

Széked előtt forogván; lelkem ott lenni kivan.
L j  —  v |  . \ L |  . K  H ^ i l  *  ’ * »  , * 1 4  L *  í

Ott van öröm ’s boldog élet; hol sok ezer ’ s ezeren 
Allván Isten színe előtt tündöklő fényességben.
Hol a’ Serafim-angyalok, énekelnek kerubimok.
Hnl ama'’ nap fel virrad, melly örökkén fon marad.

Következnek most már szomorú kirmondások a’ po
kolról. És most arra kérlek benneteket, K. H. hogy meg- 
kettőztetett figyelemmel ide halgassatok, és senki ne alu- 
gyék közöttetek.

1. A ’ poklot illető legelső hírmondás is a’ más világ
ból az, hogy van ám pokol valójában. Hiszik azt eleitől fog
va minden népek és nemzetségek a’ föld színén. Megkíván
ja azt az Istennek igazsága is ; és a1 józan okosság
gal sem ellenkezik, jóllehet azt fölülmúlja. Mert ha az em
beri elme meg nem foghatná is, miképpen lehessen ideigtar
tó bűnöket őrökké-tartó büntetéssel büntetni; de azt kell 
meggondolni, hogy a’ mi okosságunk véges; a’ mit az meg 
nem foghat, az azért nem lehetetlen Isten előtt. Elég, hogy 
az Isten beszéde a’ poklot olly nyilván és világosan hirdeti, 
hogy tagadhatatlan igazság. Mire valók volnának egyébre 
az ur Jézusnak im’ e1 kifejezései: „eljő az óra, midőn min
denek , kik a’ sírban feküsznek, előjőnek; a1 kik jót cse
lekedtek, az örök életre; a’ kik gonoszt az Ítéletre?44 Mit 
jelentene egyebet ugyan urunk Jézusnak ama’ szententziá- 
ja :  „menjetek el átkozottak, az örök tűzre, melly ké- 
szittetett az ördögnek és az ő angyalainak ?44 „Azoknak 
az ő férgök meg nem hal, és az ő tűzök el nem aluszik.44 
Mit akarna példázni egyebet szent János is , midőn a’ Je
lenések könyvében ezt írja; „és látám a’ megholtakat, és
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minnyájan megitéltettek; és a1 kik az élők könyvében nem 
találtatnak, azok béveltetnek a’ tüzes tóba; és az ő gyöt
relmeiknek füstje felszáll mind örökkön-örökké.44 Ugyanezt 
tanítja a’ gazdag’ példája is. És igy a1 szent írás1 fáklyá
jánál nézve vagyon pokol bizonyosan.„Te annakokáért, jó 
keresztyén, ne űzz abból tréfát soha. Őrizkedjél mondani: 
„jég  is vagyon a1 pokolban, és nem ollyan hév az,mint hirde- 
tik.44A z évangeliomi gazdag megtudnáneked mondani,miilyen 
hév az. Ne mondjad: „volt pokol, de már elégett!“  Talán a1 
menyország égett el a1 te számodra, ki igy beszélsz. In
kább vedd öszve gyakran képzelődésednek minden erejét, 
és elmélkedjél magadban arról a1 boldogtalan helyről, melly- 
be jutna lelked , ha arra jól nem vigyáznál. Mert hogy va
laki holta után pokolra ne tasziltassék; annak legjobb mes
tersége a z , hogy abba gondolatjával ottan ottan (már itt 
élvén) száljon alá.

Sí A ’ második szomorú hir hozzánk a’ pokolbol az, 
hogy valamint a1 bűnében megholt ember kimúlik, azonnal 
belé jut abba, —  minden további kerengős, lappangás vagy 
bujdosás nélkül; és azonnal elkezdődnek a1 gyötrelmek lel
kére , az ítélet napkor pedig testére nézve is. Ezeknek 
példázó kifejezései a’ szent Írásban: a1 mardosó féreg, a’ 
megolthatatlan tüzláng, a’ gehenna, sötétség, sivás-rivás, 
fogaknak csikorgatása. És nevezetes a’ régi dicső görög 
nemzetnél is az, hogy a’ pokol'képét akarván rajzolni, azt 
ők is a’ földnek legszélső határira, a1 sötétség országaiba 
tették, hol merén kin a1 lakozás, és a1 hol a’ kellemes nap
nak világa ki van oltva. Mind ezek azt példázzák, hogy a’ 
pokolbeli kinok és fájdalmak valami szörnyű éles neműek 
fognak lenni; az egész embert minden porczikájában egy
szerre faggatják, (pedig csak egy tagunkban is éles fáj
dalmat érezni minő nagy kin! hát mikor egyszerre fáj min
den tagunk!) —  elannyira, hogy a’ pokolban kínlódó, csak 
egy csöpp vizet is enyhülésére, megböcsülhetetlen jótétnek 
fogna tartani. Pedig mit tehetne egy csöpp viz ott, hol a1 
gyötrelmek1 hévségét egy egész tenger sem volna képes 
megoltani ? — Oh! ti gyönge testek, tagok! hogy ti még
sem irtózkodtok sokszor olly bűnt elkövetni, melly e’ kí
nokra fog vetni!

3. Ezekhez járul a1 lélekisméretnek mardosása ; az a* 
vádolódás: „magam okoztam magamnak e’ kínokat, tulajdon 
bűnömnek vagyok áldozatja.44 Tudják, hogy van menyor-



szág és Ők abból kízárattak; és közöttük meglábolhatatlan 
mély örvény van megerősítve. Tudják, hogy magok fosz
tották meg magokat attól a’ dicső menyországtől, melly az ő 
számokra készíttetett. S ez aztán igazán a' lélek kínja és fájá
sa, melly nem kevésbé érzékeny, mint a' testi büntetések. Aka-
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etteg. Képzelj egy tömlöcz 
beli rabot, ki a1 halálos szententziát várja fejére minden órán. 
De legkivált a' lélekisméret’ szorongátó vádolődása teszi a’ 
lélek' fájdalmát. Ez lészen a' pokolban az a' féreg, melly 
meg nem hal, és a* melly a' gonoszok lelkeit mardossa; ez 
az a' vérszomjuző keselyű madár, mellyröl hitték a' régiek, 
hogy az elkárhozttak’ beleit marczangolja.

4. Öregbít ti a' pokol’ kínjait az a' gonoszoknak társa
sága, mellvben kell lakniok az elkárhozttaknak. A 'jó  an
gyalok minnyájan megszomorodnak, midőn egy lelket az ör
dögnek kell általengedniök; kiknek az prédájukká lészsz, 
és rettenetes társaságjokbakerül És oh! mennyiebe! Urunk 
Jézus hajdan egy emberben is légionyi ördögeket talált: hát 
a'pokolban, melly a’ gonosz lelkek' tanyája, hányán nem le
hetnek ! pedig roszsz emberekkel, szeretetlen lelkekkel 
együtt lakni, nem de nem már itt e’ földen kész kis po
kol? Mert legyen bár még annyi nyomorúságunk, mind- 
azáltal békével türjük, ha van körülünk okos vigasztaló; 
ha van részvevő s z ív , melly velünk együtt szenved ; ha 
van egy szerető kéz, melly könyhullásinkat letöröli! A 7 
meghitt társalkodó megédesitti a" keserűt, megenyhitti a’ 
fájdalmat, és a’ legélesebb kint is elviselhetővé teszi. De, 
az Istenért! kikkel kell együtt lenni a’ pokolban! Képzel
jétek bár, mintha arra volnátok kárhoztatva, hogy földi él
teteket merőn olly gyűlöletes emberekkel töltsétek el, kik 
csak mások’ zaklatására látszanak teremtve lenni. Képzel
jétek , hogy az illyenekkel egy szoros tőmlözbe volnátok 
özvezárva. Képzeljétek, mintha halálos ágyon fötröngvén, 
nem volna kerületek más vigasztaló mint hóhérok és po
roszlók. Ez annak a’ pokolbeli társaságnak egy kis gyönge 
árnyé kólát ja.

5. Megengedem én azt, atyámfiai, hogy a’ pokolban 
is a’ büntetések nem minnyájan egyeránynak fognak lenni. 
Hanem valamint a’ menyország felől mondja urunk Jézus’ 
„az én atyámnak házában sok hajlékok vágynak kö-

i
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vetkezőleg még a’ boldogság is különböző mértékben ősz- 
tátik ki: úgy a’ büntetések is kinek-kinek vétségeihez 
lesznek szabva 5 és a1 pokolbéli kínokat az elkárhozottak 
közül is egyik nagyobb mértékben fogja érézni, mint a’ 
másik* De jpsindeniknek gyötrelmei elég keservesek lesz
nek, és enyhülésekhez nem lehet reménység soha. Nin
csen ott semmi teremtvény, melly hévségökben csak egy 
csöpp vizecskét is nyújtana nékik, ha még olly esennen 
fohászkodnának is értté. A z Isten részéről is a’ kegye
lem’ ideje lefolyt ; most már a’ büntetés ideje vagyon 
mellyben többé nem irgalmasság, hanem szoros igazság 
uralkodik. Csak az ideig óráig elhalasztott világi remény
ségeinkről, és már azt mondja B. Salamon Péld. 1 3 ,1 2 : 
„hogy beteggé teszik az embert :u hát a’ pokolbeli kínok
tól való megmenekvésre elzárt reménység mint gyötör
heti a’ lelket! Mindig folyvást kínlódni és minden tágu
lás nélkül; nyomoruságink végződéséhez semmi remény
ségünknek sem lehetni: bizony ez szörnyű gondolat. Egy 
hasonlatosságban adták ezt elő a’ régiek, midőn azt mon
dották : ha gondolnánk magunknak egy roppant fövény- 
hegyet, —  akkorát, mint e’ földnek kereksége; és ha va
lamely meszsze csillagból csak minden századik eszten
dőben jőne is el egy kismadár, melly mindannyiszor csak 
egy egy szemet vinne el abból a1 fő vény hegyből; mégis 
lehetne reménység, hogy valamikor elfogy az a’ szörnyű 
halom: de a1 pokolbelieknek gyötrelem-halmok soha csak 
ennyit sem kevesedik. Mert ugyan is

6 . Ezek a’ gyötrelmek végetlenek lesznek; és ez utol
jára a1 leginkább leverő és szomoríttó hírmondás a? más 
világról. „É s elmennek (úgymond urunk Jézus az elkár- 
hozottakróQ, az örökkinra!u Beteg ágyon fájdalmak 
között, vagy a’ tenger habjai között csak egy órát vagy éj
szakát tölteni is el melly keserves! Ugvtets/Ák, mintha a’ 
nap fel virradni elfelejtett volna. Miként óhajtja az ember a’ 
nyugodalmat! sőt miként óhajtja sokszor av halált, melly 
itt végre el is érkezik. Hát az örökkén tartó fájdalmak 
minők lehetnek! midőn kívánna a1 lélek és test meghalni, 
de meg sem halhat többé soha. Akarjátok e’ tudni, mi az 
örökkévalóság a1 pokolban? A z egy búsan kongó toronyó
ra, mellynek függő vasa a’ halotti mély csöndességben 
szünet nélkül e’ szókat hallatja: mindig, soha, mindig, so
ha. Időről időre felfel sikolt egy gyötrődő lélek: hány az 
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ó r a ?  É s  e g y  másik nyom orult azt feleli reá : itt nincs óra, 
öröklét van. A z  öröklétnek m ég csak  a ’ gon dolása  is már 
az  elm ét kifárasztja. M ert ha képzelem  m agam nak a' l é g -  
aggottabb véneknek életkorukat; ha képzelem  M atuzsá
lem nek és a ' Pátriárcliáknak eszten deit: m in d ez  a ' temér
dek idő m ég csak e g y  kis pontocska hozzá képest. H a  
v iszszam egyek  képzelődésem ben az évangeliom nak le g e l
ső h irdetéséig ; onnét v iszsza  a' Sinai hegyen m egdördült 
m ózses itörv én y ' k ia d a tá sá ig ; m eg ’ onnét v iszsza  az özön 
v íz ig , onnét fel a ’ terem tésig ; és e lgon dolom , h ogy  Á dám  
mind ez idő alatt elevenen tüzlángok közt kínlódott v o ln a : 
m ég  mind e z , az öröklétet ingyen  m eg  sem közelitti. L e 
rogy ik  az elmém annak képzelése fölött. H a ped ig  hozzá 
e lg on d o lom , azoknak a' boldogtalan bűnöseknek hoszszu  
lajstrom át, kikre ez a ’ kinos öröklét várak ozik ; ha gon d o
lo m , hányra vár az talán esm érősim  k ö zü l, hányra talán 
e ' szent nyáj k ö zü l, s ' valakire talán m ég  m a : fe lborzad  
bennem minden érzés. U ram ! irgalm azz bűnös lelkeink- 
nek ; és ébreszsz  fel a' m egtérésre , m ig a' k egye lem 
id e je  tart, h og y  a ' kínoknak helyére ne jussunk, hol töb
bé nem prédikálnak , nem intenek nem dorgálnak , és a' 
hol m ár minden bánat és m egtérés késő lészen.

/  ,  v  *  * 4 9  .  *• 9

Örökkén!u óh meny dörgő szó, tőr ’s altalható,
Óh kezdet, de vég nélkül.
„Orökkénk* ja j! melly nagy idő, szomorú hír és rettentő, 
Hol kinőni meg nem enyhül.
Oh ! nram! add, hogy énnekem 
Pokolra ne essék lelkem! Ámen.

*
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Gondolatok ezen Éva?igéi tömi mondásról: még hely vagyon.
I  Iflpi

Luk. 14, 22.
• , f ' • f  , i I •

f I • \ / 1 f i '*

Szent Isten! im’ ma is feltetszett a’ te tiszteleted’ napja;
’S gyermekeid ma dicséretet zengnek neked, áldás’ atyja.
Ma szerte szélyt e’ nagy világban a' munkás kezek nyugosznak, 
’S boldog boldogtalan’ szájában nagy neved ’s tettid hangoznak.

*  . 1 , . 1 '  | f  • . .  • <+ r

’S ha midőn buzgó hívek gyűlnek sátorod alá sereggel,
Akkor angyalid is örülnek ’s áldnak mennyei énekkel*
Mi is sátorod alatt vagyunk. Add, tégedet úgy dicsérjünk, 
Hogy majd utolsó nagy szombatunk eljővén, vig napot érjünk,

Ámen.
*

K .A . az Isten’ tulajdonságairól még gyermekkorunk
ban megtanultuk, hogy mindenütt jelenvaló is ó; és nin
csen hely, mellyen ő nem volna. Azért mondja az írás 
is; ő benne vagyunk, élünk és mozgunk. És viszont 
másutt: az Urnák szemei minden helyeken nézik mind 
a’ jókat piind a’ gonoszokat (Péld. 15, 3.) És mindaz- 
által több mondásai is vágynak ugyan azon szent írás
nak, mellyekben az Istennek bizonyos hely tulajdonitta- 
tik. Mindennapon imádkozzuk: mi atyánk, ki vagy a’ 
mennyekben; és vallást teszünk, hogy az Isten nem a’ 
földen hanem a’ mennyben lakik. A ’ száznegyedik Zsol
tárban pedig (melly egyik a’ legszebbek közül), az mon
datik, hogy vizekben szerzetté Isten az ő lakóhelyeit. 
Nem úgy látszik-é tehát, mintha az Isten némely helyen 
volna, némellyen viszont nem; mintha némelly az ő je 
lenlétével dicsekedhetnék, némelly viszont attól meg- 
fosztatva volna ?

Mellyen hogy eligazodhassunk, jegyezzük meg hogy az Isten bétolt mindeneket az ő gazdagságával, és nin
csen olly üres hely sem a’ földen sem az égen, sem a’

3 *I
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fö ld  alatt v a g y  eg ek  fö lö t t , hol ó nem volna. M indazáltal 
a ’ szent írás az o lly  helyeknek  tulajdonítja különösen a z  
Istennek je le n lé té t , m ellyeken az ő hatalma kiváltképpen 
látszató és  szem betűnő; m ellyeken  az  em bert a’ tőle fü g 
g é sre  ig en  elevenen em lékezteti; és az em berben azt az 
érzést igen  hatalmasan fe lé b re sz ti, h og y  élete és minde
ne az Isten ’ markában v a g y on . H lyének az  é g ,  a ’ v iz e k , 
b e g y e k ,  templomok és  csudálatos tünem ényekkel bőve l
k ed ő  tartom ányok.

Isten ’ lakhelyének  mondatnak az  eg e k  azért, mivel 
azokban  tündöklik legkivált a’ T erem tőnek  d icsőség e . A ’ 
k ék  boltozat fejünk fö lö t t , a ’ terhes fe lh ő k , a’ v illám ok , 
m e n y d ö rg é se k , a ’ megszámlálhatatlan sereg e  a ’ cs illagok 
nak és  az  a’ m egm érhetetlen t é r , m ellyben a zok  fo rog 
nak és  útjaikat szünet nélkül fo ly ta tjá k : mind ezek  e le i
től fo g v a  arra a ’ k épze lőd ésre  bírták a’ fö ldnek  lakosait', 
h o g y  —  ha van valahol h e ly , a ’ rnelly m éltó az  Isten ség 
h ez  , —  a’ magas é g  az.

H lyen  h e lyek  továbbá a ’ tem érdek sokaságu  v iz e k , 
a’ te n g e re k , m ellyek  o lly  szörn yű  k iter jed tség ü ek , h og y  
h o zzá jo k  képest a ’ száraz fö ld  csak e g y  kis kiálló sz iget. 
R ó lo k  már M ó ze s  írja, h og y  rajtok az Isten ’ le lke különösen 
lebegett. Bennök. e g y  eg észen  uj v ilág  tűnik fe l a ’ ten
g er i utazók  előtt. Itten látszik az Istennek rettenetes 
hatalm a; itt bámul a z  em beri elm e , hogyan  záratik be  a ’ 
s o k  v iz ,  h o g y  szé lly e l nem ömlik a' fö ld e n , és el nem 
borítja azt. Itt fo ro g  veszé lyb en  az é let minden ó rá n , a’ 
szé lv e sze k  , a’ h a jó tö ré s , s ü ly e d é s , prédáló v iz i-á lla tok  , 
a1 ra b lók , az  éh ség  és  tengeri nyavalyák  miatt. Itten ki
váltképpen érezh eti az  em b er , h o g y  Isten hatalmában 
vagyon . A z é r t  a’ v izek  is az  ő lakásának h e ly e i.

D e  m ég effélék  a ’ m agas h e g y e k  és  bérezek  i s ; ú g y 
mint a ’ m ellyeken  tova tova fe lem elkedve a’ fö ldn ek  a la - 
cson  v ö lg y e itő l , tisztább levegőtő l k ö rü lfo g v a , és a’ cs il
la g os  eg ek h ez  k öze leb b  ju tv a , mintha az  Istenhez is k ö 
ze leb b  érezn é  magát az ember.

M ég is  illyen  tartomány a z , m ellyben fö ld in du lások , 
tüzokádó h e g y e k , jé g e s ő z é s e k , tű z- és  v izbeli v e s z é ly , 
d e  legk ivá lt gya k ori döghalál uralkodnak. Itt is m integy 
k öze leb b  vagyunk  az  Isten h ez mint egyébütt. A z é r t  a’ 
rég iek  a’ döghalált a z  Isten ’ ö ld ö k lő  angyalának is  ne
v e z té k .
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Hasonló helyek a’ temetők és a’ kripták, hol az em
ber az ő semmiségére emlékeztetik igen szomorúan. De 
illyenek végre a1 szentházak is , a’ templomok, hol az 
Isten’ jelenlétét különösen képzeljük; mivel ottan tisz- 
teltetik, ott széli a’ hívekhez igéjében, ott osztogatja ke
gyelmeinek zálogait a’ szent sakramentomokban.

A ’ mái Evangélium is helyekről emlékezik; kelleme- 
tes helyekről, mellyekben az Isten az ő kegyelmét akarja 
osztogatni, ’s a’ inellyekre a’ hiteket édesdeden hívogatja. 
Mint hajdan Eliézert, Abrakáig) hiv szolgáját, —  midőn 
Ura íijának ment mezsopotámiába leányt keresni, —  a’ 
városon kívül öszvetalálkozván Rebekával, ez őt házok
hoz nyájasan hívta, igy szólván: az én atyám házánál 
mind magadnak mind barmodnak számára,! és meghár 
lásra is hely vagyon: szinte plly szívesen hjvja Isten 
a’ mái Evaugéliomban a’ híveket a’ kegyelem’ psztásának 
jó  helyére. És ugyan az efféle helyekről fogunk e’ szent 
órában még bővebben is elmélkedni, Isten segedelme 
velünk lévén. - '

Text: Luk. 14, 16. . . . (Példabeszéd a’i nagy Va
csoráról).  ̂ ,• ■ ,<

A z Istennek abbéli kegyelmes intézetéi rajzolja a’ 
felolvastatott evangéliomi példabeszéd, mellyben a’ Jézus 
által legkivált a’ Zsidó népnek, bünbocsánaf és jdyezség 
ajánltatik: de azt ő el nem fogadja, és hitjppség miatt 
megveti; — inellyért is az a’ kegyelem pogáuyoknak igér- 
tetik, és mindenek külömbség nélkül szólütatnak annak 
elfogadására, és nyájasan hivattatuak: jöjjetek bé e’ sz-. 
és titkos vacsorára, még hely vagyon- ’S ugyan erről 
az Evangéliomi mondásról \\ alj un k ma épületes 
tokat : még hely vagyon. Öt félére figyelmezzünk. Sies
setek az Isten házába: még hely vagyon. Ékesítsétek 
sziveitek’ rejtekeit virtusokkal: még hely vagyon. Tér
jetek az Ur Istenhez: nála még hely vagyon. Haldokol
ván gyermekeiteket ne féltsétek, mint élnek meg a’ vi
lágban : még hely vagyon. Menjetek be a’ menyországba: 
még hely vagyon.

1. A z Urpak temploma az az igazi lakadalmas ház, 
mellyben készíttetik a1 hívek’ leikeiknek táplálása, a’ men
nyei nagy vacsora. Ide hivattatuak meg mindenek: sze
gény, gazdag, boldog, boldogtalan egyeránt; hogy hallja 
meg itt kiki az ő vigasztalását, serkentését, oktatását

T >
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Itt szólam lanak m eg amaz öszv e -h iv ó  szolgák , a’ harangok, 
m ellyek  az ő  hangjaikat s z é l i je i  kü ld ik , —  mint ama 
gazda  k öv ete it , —  h o g y  harsogjanak a’ H íveknek füle
ik b e , és h o g y  e ze k  Istenért K risztu sért hagyják  oda 
e g y  id e ig  a’ fö ld ie k e t  Itt állanak készen az üres helyek. 
Innét nincsen kizáratva se n k i, sem idegen  sem  h ozzá u k - 
való. V árosok  fén yes utszáin, faluk ösvén yein  és ker
telésein  bélö l la k ó k , épek  és h ibások , v a k ok , sánták, 
b e te g e k , béúnák, vidám és szom orú  szivüek  ide szaba
don b é jö n e k .1 M ennyi sok fé le  n ép , m ennyi külöm bözo 
em berek e g y  hajlék  a latt! és m égis mindenkor h ely  va
gyon . A z  Is te n ’ háza nincs ú g y  tele so h a , h og y  m ég 
valaki nem találna benne helyet. Hát aztán mikor sok 
nak tulajdon ü lő -h e ly e  hónapokig és eszten d eig  is 
üresen á l l ’,1 éö gazdá ja  nein vágyód ik  azt e lfo g la ln i: mit 
m ondjunk az o lly  ember f e l ö l ! H olott öröm itten ö s z v e -  
g y ü ln i; és szem léln i, h o g y  a ’ vallás’ köteleinél fo g v a  min- 
nyájan k ö ze l atyafiak v a g y u n k ; m egem lékezni ama bol
dogabb v ilá g ró l, m ellyben —  bátor sok helyek  és  hajlé
k ok  vágyn ak  , de a ’ h o l — világ i rang és m éltóság sen
k inek  ju st  és e lsőség e t nem adhatnak: hanem egyedü l csak 
a ’ k e g y e s s é g ’ m értéke szerint osztatnak ki a’ jutalmak. 
O h ! m elly örven detes hir v o lt  volna a ’ mi b u zgó  eleink
n e k , ha ők  a ’ * mái evangéliom ’ m agyarázásában m agokra 
is  alkalmaztatva tapasztalhatták és láthatták volna az U r
nák házát, höl m ég h e ly  vagyon . D e  őnékiek  h ely  nem 
vala. J ö jje te k  be ide minnyájan t i ,  kik az ő  lelki szom o- 
rú ság jok ról semmit nem éreztek. M ajd  eljön  az idő nem 
so k á ra , h o g y  itt hagyjátok  ezen  ti h elyetek et is ,  és más 
fog la lja  el azokat. H ányán vágynak  közü letek  most is j e -  
j e n ,  k iknek szerelm eseik  csak  nem régen  m ég itten ül
tek e ’ so rok b a n : de már helyeiket mások fogla lják  e l ;  ők 
p ed ig  a’ m ennyben triumfáló szent gyü lek ezetben  ülnek. 
O h ! h o g y  ti is k özé jök  ju th a ssa tok , készü ljeték  oda a z 
által is , h o g y  szeressetek  ide öszve-já rn i. E rrő l em leget
nek m eg majd e g y ik rő l titeket is holtotok u tán , h o g y  az  
a’ szok ott h e ly , m ellyen  V asárnaponként ü lte te k , üre
sen á l l , v a g y  más által vagyon  elfog la lva . M időn ped ig  
hiábavaló októl m egkisértetnétek ennek elm ulasztására: 
ju sson  eszetek b e  a ’ szép  evangéliom i i g e : m ég hely  va 
g y o n  az én számomra is ; azért e l bém egyek  az Urnák sz . 
templomába.
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2. De továbbá a' mái Evangéliom azt is kiáltja ti- 
hozzátok: „ékesítsétek sziveiteket virtusokkal, még hely 
vagyon !u A ’ tökélletesedés útja végetlen kiterjedésű. 
Azon megállapodni kész vétkezés; hanem haladni kell 
rajta mind mind tovább. „Legyetek tökéletesek (úgymond 
Urunk Jézus), mint a’ ti mennyei atyátok is tökéletes/4 
Esztelen és kevély ember az, a’ ki azt véli, hogy már 
czélhoz ért. Nincs az a’ bölcs, kinél még belesebb nem 
lehetne; nincs az a’ kegyes, hiv, szerető, szorgalmatos 
és vallásos, ki mind ezekben dolgát még többre nem 
vihetné. Ezekből állanak pedig a’ szív belső rejtekének 
ékességei; mellyekből soha eleget nem szerezhetünk ; mi
vel itt mindig vau üresség bétölteni, pusztaság béplán- 
tálni, és inezitlenség felékesiteni való. Lám a’ vagyon 
gyűjtésében nem állapodunk meg halálunkig. Pedig ha 
szabad lenni embernek telhetetlennek , tehát legyen ollya- 
téu a’ bölcsességnek és jámborságnak gyarapításában. Ti 
is K. H. ezekben igyekezzetek lenni mohók és fáradha
tatlanok* Hordjatok mind mind több jó  cselekedeteket a1 
rovásra; még hely vagyon. Gyüjtsetek több több hasz
nos tudományt fejetekbe,, még hely vagyon. Válogassa
tok ki több több jó  barátot szeretetetekbe, még hely va
gyon# Oltsatok több több jó  érzeményekct sziveitekbe; 
mert azoknak is ottan bizonyosan még hely vagyon.

3. A ’ harmadik gondolat, mellyre a’ mái evangeliom 
vezet, im’ ez legyen: halálos ágyodon ne aggódjál szer
fölött a’ te hátra maradandó árváid eránt, hogy mint él
nek meg e’ világon nálad nélkül; lám számokra még hely 
vagyon. Széles e’ földnek határa, és sok ezereket, ’s 
milliókat táplál gyümölcseivel: de még korán sincs egé
szen bétöltve lakosokkal. Sok száz meg száz mértföld- 
nyi telekek hevernek még pusztán és lakos nélkül. Nem 
szükség pedig a’ föld’ meszsze részeibe mennünk gon
dolatinkkal. Ebben az édes magyar hazában is, melly- 
ben lakunk, sok üres vidékek vágynak, mellyek lakosok 
nélkül szűkölködnek. A z  emberi nem bátor égy párból 
annyira elszaporodott is, mint világ teremtése után most 
(az a z : hozzá vetőleg hat ezer esztendőkkel) látjuk: de 
még mind inkább kell neki szaporodni ez után is. Vágy
nak ugyan tartományok, olly bővelkedők emberekkel, 
mint hajdan Gózsen földe, hogy csordultig elszaporod-

i



* .

SZ. HÁROMSÁG UTÁN II. VASÁRNAPON.
• * f *

tak benuök a’ lakosok; és hogy éhei meg ne haljanak, 
kénytelenek más országba kiköltözni: de vágynak ellen
ben sok ollyanok, mellyek mind e’ mái nap is csak igen 
kevéssé népesek. Van munkálni való fö ld , csak munkás 
legyen; van dolog, csak legyenek kezek lábak; van szol
gálat, csak biv cseléd legyen; van hivatal, csak alkal
mas személyek legyenek; van még hely is a’ hazában, 
csak jó  ’s hasznos polgár legyen. De szük
ség ám lenniek, ha elmellőztetni nem kívánnak. Ti azért, 
jámbor szülék, neveljétek csak gyermekeiteket engedel
mességben , és szüntelen való foglalatosságban. Oktas
sátok mindennémü szép tudományokra. Mikor hivattatnak 
az ő számokra készíttetett lelki vacsorára, az oskolai 
tanultságra: őket ne tartóztassátok. Adjatok nekik gaz
dag örökség gyanánt iparkodásra való gyors lábakat, 
dologra termett két kezeket; isteni félelmet sziveikbe, 
okosságot a’ fejőkbe; azután ne féltsétek őket, hogymint 
élnek meg a’ világban. A z alkalmas és hasznos ember 
mindig kapós. A z igy nevelt gyermekek eránt nyugottan 
hajthatjátok le fejeteket a’ halálnak mély álmába; nyu
gottan bízhatjátok árváitokat a’ nagy Istenre, kinek or
szágában az ő számokra mindenkoron még hely vagyon.

4. De a’ mái Evangeliommal vigasztalhatja magát a’ 
megtérő bűnös is ; tudván hogy isteni kegyelemnek szé
kén mindig kész hely vagyon. A z Isten irgalmának nin
csen vége, de az emberekké hamar kifogy. O j ó ,  de az 
emberek gonoszok. A z  emberek keményszivüek egymás 
eránt, de ő kiméllő atya; azok hirtelen boszuállók , ő 
lioszszutürő. Azok szeretetlenek, egymást még vallások
ért is üldözik, háborgatják; egymásnak néha a’ temető
helyet is megtagadják: de az Isten kegyes. A z emberek 
haragtartók, engesztelhetetlenek; ő pedig megbotló gyer
mekeinek megbocsátja vétkeiket. Imé az evangélioinban is 
kegyelmével kínálja a’ bűnöseket, és azok megvetik, — 
hiábavalóért vetik pedig meg, és még sem bünteti őket 
érdem szerint. Mert sokáig várja, hogy a’ bűnös észre 
jöjjön , megtérjen és éljen. Csak szives szándékot lás
son bennünk a’ jóra már megtetszünk őnékie. Csak egy 
megtérő bűnöst, már ismét van üres hely számára ke
gyelmében , melyből az méltán kirekesztve vélte magát. 
A z  Isten’ kegyelmével nem úgy van a’ dolog, mint a’

»
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nagy urakéval itt e’ földön. Itt, ha megbántja egyik a’ 
másikat, oda van számára a’ kegyelem-hely. A z  Ítélő— 
székekben sokszor az ajándék csinál illyen helyet, (Péld. 
10.) Szegények árvák és özvegyek szántára nincs üres 
hely, és kimaradnak. A z elöregedettnek sincsen már itt 
illő-helye, mert őt sokan inkább eltemetni óhajtanák,sok 
érdemes tanult embereknek sincsen sokszor kegyelem- 
helyök. De van mindig az Ur Istennél. Oh ti kegyes Hí
vek! vigasztaljátok magatokat ez igékkel. De viszsza ne 
éljetek az Istennek hoszszutürő kegyelmével. Meg ne 
keményittsétek sziveiteket, hanem a’ megtérés után for
duljatok az Istenhez. Mert a’ megátakodottak a’ kegye
lem-helyekből örökre kizárattatnak. Pedig abból kire
kesztetni, rettenetes. Nehéz lehetett hajdan Absalonnak 
számkivettetése, atyjának haragja miatt; nehéz lehetett 
Vástinak, midőn helyébe Eszter ültettetett; nehéz lehe
tett Káinnak, midőn Isten az ő arczája elől kiűzte ő t : 
de mik ezek azon retteues állapothoz képest, midőn az 
Isten országában nincsen helyünk! Ellenben a’ megtérő 
bűnösek meg vigasztal tatnak, és övék az a’ biztató evan- 
geliomi mondás': térjetek meg az Istenhez, számotokra 
őnála még hely vagyon.

5. Végre az a’ gondolatunk legyen a’ mái Evangeli- 
om fölött: menjetek bé a mennyországba, még hely va
gyon. „A z  én atyámnak házában sok hajlékok vágynak/* 
úgymond az Ur Jézus. Melly mondás felől jóllehet ©Ily 
vastagon nem illik is gondolkodni, mintha ottan vagy sok 
házak volnának mint valamelly faluban és városban; vagy 
sok székek, polczok, padok, mint valamelly templomban, os
kolában és mulató-helyen: mindazáltal ebből méltán követ
keztethetni azt, hogy a’boldogok helyén is fog lenni külön
bözés, — ahoz képest, mint kiki jó  vagy jobb volt ide 
alatt. A ’ legjobbak számára eltétetett üres helyekre igye
kezzünk tehát szert tenni e’ világon már. A ’ mennyország 
kies és térés vidék, melly soha nem telhetik be* Abban 
mindenikücknek adatik hely, sőt készített is helyet az 
Ur Krisztus; csak mi el ne veszeszszük azt a; mi vétkes 
életünkkel. Hivatalosok vagyunk minnyájan: de ha el nem 
fogadjuk a’ szép hivást, magunk leszünk okai kizáratá- 
sunknak. Pedig melly böcsös helyen kellene lenni ennek, 
keresztyénre nézve! Minden helyeink azon a’ más vilá-
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gon végeződnek; és csak az aJ legutolsó legyen kívána
tos, boldogok vagyunk. A ’ földen is van ugyan két hely 
mellyen az ember minden bajaitól menten nyugszik, édes 
anyjának méhében és a’ föld gyomrában: de életében 
nincs tökéletesen nyugodalmas helye sehol. Hányódunk, 
vetődünk: jövünk, megyünk és fáradunk mindenfelé. Sőt 
találtatnak â  földnek színén gyászos helyek is tömény
telen számmal. A ’ betegek^ nyoszolyái, a’ halottas há
zak, a’ tömlöczök, veszedelmes utak vizen földen, és 
a’ véres csata- piaczok, — mind ezek meg annyi szomo
rú helyek itt e’ földen. De ám igy legyen Ám kellessék 
is a’ földi élet’ gyászos helyein megfordulnunk: csak ne 
vétkünk miatt légyen ; és csak ez élet után számolhas
sunk gyönyörűséges helyekre: már jól lészen. Munkál
juk annak okáért idvezségünket félelemmel és rettegés
sel. Járjunk a’ keskeny nem pedig a’ széles utón. Töl
tsük bé azt a’ helyet jelesen, mellyre Istenünk állított, 
az a z : feleljen meg tisztének mindenikünk lelkesen. Ön
magában ugyan a’ hely senkit nem idvezit; egyébként 
Luczifer angyal a’ boldogság’ helyén ördöggé nem vált 
volna; Ádám a’ paradicsomban nem vétkezett volna. Is
ten’ országában vagyunk akár Simeonnal a’ templomban, 
akár Jónással a’ tengerben. De segíti idvezülésüuket a’ 
hely, ha Isten parancsolatja szerint azon* megállani tu
dunk, minekutánna pedig e’ földen minden helyeket meg
próbáltunk; minekutánna a’ nyomorúságok szoros helyeit 
is unalomig meglaktuk, és a1 halál által kiszorittattunk 
e’ világnak minden helyeiből: marad még akkor is hely 
számunkra a’ dicső mennyországban, Ámen.

\
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<1 bűnösöket magunkhoz fogadnikeresztgéni kötelesség.
** / ' z . 1

Melly irgalmas és kegyelmes 
Vagy te , óh Isten! hozzánk.
Éltünk bár gyakran fertelmes,
Még is hív gondod van reánk.
Mi az ember’ természete!
Miilyen a’ cselekedete!
Mindennap van botlása ,
’S te, kegyelem’ forrása,
A ’ jó  atyának módjára
Tűröd, ’ s szánva nézsz sorsára.

Adjad , hogy illy nagy kegyelmed 
Te hozzád édesgessen;
’S ha vétkezünk , engedclmed 
Megtérésre vezessen.
Tovább is kegyes atyánk lágy, 
Minden bűnösökkel jól tégy,
’S ébreszsz fel mindeneket,
Hogy mig tűrésed’ ereje 
Tart ’s a’ kegyelem’ ideje; 
Jobbítsák meg éltöket, Ámen,

K. K. Szentséges Vallásunknak egyik hit-czikkelye 
azt tanítja, hogy mi emberek mindnyájan bűnösök va
gyunk, és az Istennek szemei előtt tisztátalanok. A ’ 
Bibliának számtalan helyei bizonyságot tesznek erről, a’ 
legpontosabb egyetértésben. — Melly tudomáoyja a’ ke
resztyén vallásnak nem hogy értelmünket fölül múlná, 
vagy azzal ellenkezésben állana: hanem inkább igen ter
mészeti utón-módon juthatott el erre a’ gyarló emberi 
nemzet; — a1 mint hogy nem is egyedül a’ keresztyén 
vallás tanítja azt $ hanem meg van az a’ hit- czikkely írva 
minden népnek és felekezetnek vallásában Az ember t. i. 
mihelyt kezdett gondolkozni, és sejditette, hogy ő vala
mi láthatatlan hatalmasságnak van alája vetve: azonnal 
észre vette azt a’ véghetetlen külömbözést is , melly va
gyon ő közötte és a’ véghetetlen lélek között. Érezte az 
ember ezt legkivált ollyankor, midőn maga körül a’ liá-
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boirgó természetet, szélvészeket, ég dörgést és villámo
kat földindulást, és a’ kegyetlen fene-vadakat körülte 
pusztítani láttaj és a’ sok károkat, — mellyeket ezek 
miatt minden vétsége nélkül szenvednie kellett, — nehéz 
szívvel tapasztalta. Váljon nem az lehetett-é itten a’ ter
mészet’ íijának leg-első gondolatja, hogy talán megbántotta 
valamivel azt a’ hatalmas lelket, — bár nem tudta i s , 
hogy mivel. On cselekedeteire figyelmezvén, ott viszont 
a’ sok hiányosságokra akadt, és gyakran dolgainak visz- 
szás és szerencsétlen kimenetelére. Mind ezek (mondom) 
természeti módon reá vezették az embert arra a’ gondo-* 
latra, hogy ő fogyatkozásokkal teljes teremtmény, és Is
tenéhez képest bűnös és tökéletlen. Ezt példázták és má
ig is példázzák a’ pogány és más vallásu népeknél a’ kü
lönbféle engesztelő és bűnbocsátó áldozatok, mellyekkel 
az Istent kiengesztelni vélték. Ezt példázza ama1 mó- 
zsesi elbeszéllés is az első embernek esetéről A* ke
resztyén vallás pedig azt, a’ mitő előtte és körülötte csak 
képekben példáztak,' már nyilván tanitja, és azt hirdeti * 
hogy Isten előtt bűnös minden ember, mennyiben t.i a’ 
gyarlóságnak hibái velünk születnek, neveltetnek; ve
lünk élnek, velünk halnak.

Hlyen értelemben tehát, minden szégyen nélkül, mi 
magunk is minnyájan bűnöseknek vallhatjuk magunkat. 
De vágynak nagy bűnösek is , kik aztán minnyájan még 
sem vagyunk. Nagy bűnösek azok, kik czégéres gonosz
ságokat követtek el, minémüek a’ lopás, rablás, hamis 
esküvés, paráználkodás és gyilkosság. ’S éppen iHyenek’ 
társaságában találjuk a’ mái evangeliom szerint a’ mi Jé
zusunkat. A z illy nagy bűnös tagjai az emberi társaság
nak mindenütt találkoznak. Ha mi nem toljuk magunkat 
reájok, ők tolakodnak hozzánk, vagy pedig holmi dol
gaink’ véghez vitelében reájok szorulunk: úgy hogy ef
félékkel elegy kell élnünk e’ világon minékünk is. Mivel 
pedig az illy emberekkel való társalkodáshoz különös 
vigyázás és okosság kívántatik: azért a1 mi Megváltó 
Urunktol tanuljuk meg ma azt, hogy miképpen keljen 
magunkat alkalmaztatni az illy bűnösökre nézve.

T ex t: Luk. 15 , 1. . . .  ( Jézus a’ bűnösök’ társa
ságában.}

Három elveszett dolgok fordulnak elő a’ mái Evan- 
geliomban, mind a’ mellyek a’ bűnös embert példázzák;

\
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és ugyan annyi személyje az Istenségnek fogadja őket 
viszont magához. Ezek’ egyike éppeu maga az Ur Jézus 
ki az ő Isteni méltóságához nem tartotta illetlennek 5 a’ 
világszerte bűnöseknek ki—kiáltott emberekkel társalkod
ói , és tudott még itt is emberhez ember lenni. A z ő pél
dáján tanulhatjuk meg legjobban, miképpen kelljen ne
künk is magunkhoz fogadni a' bűnöseket> v a g y is : mi
képpen kell magunkat viselni a’ nagy bűnbe esett ember
társaink eránt. Ókét kiméivé kárhoztatni, nem egészen 
megutálni, vigyázva vigasztalni és jobbulásukon munkás 
lenni: ezek, a’ miket az Ur Jézus tőlünk megtartani 
kíván.

. . * <

i.

A ’ bűnbe esett embertársainkat kiméivé kell Ítélni és 
kárhoztatni. „N e ítéljetek úgymond az írás, és nem Ítél
tettek, és a’ ki maga még áll, az meglássa, hogy el ne 
essék/ 4 A ’ bűnök megítélésében az ember tökéletes igaz 
biró soha sem lehet. A z emberek csak a’ külsőt nézik, 
csak a’ meglett és megtörtént dolgot; de az Isten a’ szi
vet nézi, és a’ czélt, és a’ szándékot. Nem mindenkor a’ 
gonosz-s z ív  és roszsz akarat teszik az embert bűnössé, 
hanem jobbára a’ tudatlanság, tévelygés és a’ csábitó roszsz 
példák. Némely embernek pedig előbb nagyot kell esni, 
minekelőtte egyenessen járni megtanulna. A z ember ha
mar kimondja a’ kárhoztató szenteucziát olly bűnösre, ki 
az Isten’ szemei előtt még ingyen sem olly kárhozatos. 
Ellenben sokat ítél igaznak, kit majd elvalaha a’ minde
neket felvilágosittó ítéletnek napján álmélkodva fog a’ nem 
igazak’ sorában látni. Azért kímélve kell ítélnünk még a’ 
czégéres bűnbe esettekről is, és inkább sajnálkodással 
mint keménységgel; — annyival inkább, mivel a’ czégé
res bűnökre többnyire nem a’ gazdagok és bővelkedők, 
hanem a’ szorultsággal, Ínséggel és nagy kísértetekkel 
küszködök vetemednek, melly kísérteteknek ellent állani 
ők eléggé nem erősek. A ’ büntető törvényszékek előtt 
és a’ fogházakban több is mindig a’ szegény bűnös mint 
a’ gazdag bűnös 5 ollyan lévén a’ világ’ járása, hogy a’ 
rang, születés, gazdagság, sokszor szabadságul szol
gálnak a’büntevésre, és menedékül a’ büntetés ellen; mig 
azonban a1 köz-sorsú emberek minden botlásaikért szó-

1
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ros számadásra , vonattatnak és keményen bűntetteinek. A ’ 
törvények hasonlítanak e’ részben a’ pókhálóhoz, mellyet 
a’ nagy bogarak szélyt-szaggatnak de a’ kis legyek ben
ne fönt-akadnak. Mi minnyájan bűnösök vagyunk; csak 
azzal a’ külöinbséggel, hogy egyiknek e z , másiknak 
amaz a’ bűn a’ bálványja. A ’ házakba betörés és más ja 
vainak elrablása tolvajság ugyan: de nem kevésbé tol— 
vajság a’ hivatalbeli hűségtelenség is, a’ húzás-vonás, 
hamis mérték, rósz portéka. A ’ gyilkosságot, melly tőr
rel vagy késsel volt elkövetve, megbünteti a’ törvény
szék: de sokszor ölünk a1 nyelvel is , és van eset, hogy 
ez büntetésre méltóbb Isten előtt, mintsem amaz. Azért 
a’ bűnösökről kiméivé tegyük az ítéletet.

II.

De ne is vessük el magunktól, és meg ne utáljuk 
egészen a’ nagy bűnösöket; hanem mindenkor megkülöm- 
böztessük a’ bűnt annak emberétől. Ám a1 bűnét utáljuk, 
de az embert azért szeressük. Maga az I^ten is nem az 
embert utálja, hanem a’ bűnt az emberekben Véttünk e’ 
regula ellen, ha valamelly bűnöst, — miután ki-állotta 
büntetését, és ismét szabadon bocsáttatott és magába 
tért, — csúfolunk, és társaságunkból atyafiságunkbol ki- 
rekeszíünk. Véttünk az ellen, ha gyermekünk (talán a"* 
mi szülei gondatlanságunk miatt} valami gyalázatba ke
veredik, ha leányunk rósz életre elcsáhittatik és ben
nünket földig megaláz, — és mi azt magunktól elvetjük, 
az atyai házat előle elzárjuk; mikor az egész világ meg- 
utálja őket, és még csak az atyai kegyelemben vethet
nek bizodalmát,—akkor megutáljuk őket, szülék létünkre. 
Melly kegyetlenség, mellj7 keresztyéntelen bánás a’ sze
gény bűnössel, a5 mi saját gyermekünkkel! Urunk Jézus 
az ő feltámadása után legelsőben is Péternek és Magdalé
nának jelent meg, mint bűneiken bánkódó két bűnöseknek; 
mivel éppen ezek szűkölködtek leginkább vigasztalás és ma
gához fogadás nélkül. Egyébberántis melly kevéssé szé- 
gyenlette Krisztus Urunk a’ bűnösökkel való öszve-ele- 
gyedést és társalkodást, ki tetszik az ő életének minden 
környülállásiból. Már az ő Messiási famíliájában is — azon 
geneálogia szerint, mellyet szent Máté könyvének leg
elején találunk, — egy roszsz életű aszszony-személy is

\
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Ráháb, bele keveredik. A ’ világ’ idvezségére születtet- 
vén Názáretben egy hitvány és rósz emberek lakta falu
ban kivánt feliievelkedui. Mert szinte páldabeszéddé vált 
ez a’ kérdés: „váljon jöhet-é ki valami jó Názáretből?“  
A ’ maga hazafiai olly gyilkos rossz emberek voltak, hogy 
őt mikor köztök legelsőben fel-lépett mint Tanító, egy 
hegyre felvezették, hogy onnét ledobják alá a’ mély
ségbe. Utóbb is az ő földi életében mindenütt a’ sok publi- 
kánusok és bűnösök környékezték, sőt halálában is társa 
két lator volt. — Ne szégyeneid hát te is , kér. Atyámfia, 
ha emberi gyarlóságból a’ te atyádfiai közül valaki nagy 
bűnbe, szégyenségbe és gyalázatba keveredik; és azt el 
ne vesd magadtól az ő nyomorúságának idején: hanem fo
gadd be őt házadhoz mint az Űr Jézus cselekedett. A ’ 
vétket gyűlöld, ne a’ vétkest; a’ bűnt, ne a’ bűnöst, a’ 
nyavalyát,, ne pedig a’ nyavalyást.

Hl.

Még azt is szükség megtartani a’ bűnösökre nézve, 
hogy reájok a’ vigasztalásokat vigyázva kell osztogatni; 
ne hogy inkább rontsunk, mint építsünk. A ’ szent vallás 
vigasztalásai leginkább a’ kegyes és megtérő szíveknek 
valók ; és azon gyöngyökhez tartoznak, mellyekről mondja 
a’ Megváltó Mát. 7, hogy ne vessük azokat a’ disznók’ 
eleibe, netalán azokat lábbal tapodják. Holott külömbsé- 
get kell tennünk a’ megátalkodott és dolgukat megbánó
1  •• •• • • I á i  •■ ••  1 Ibűnösök kozott.

A ’ megátalkodott bűnösök éppen nem méltók vigasz
talásra. Reájok nézve a’ vigasztalás csak üres hang vol
na, vesztegetés, és Isten-káromlás. A ’ folyton-folyvást 
vétkező embereket vigasztalni, annyi volna, mint nekik 
a’ további bünhödésre szarvat adni, őket a’ jobbulástol 
idegenitteni, és igy lelkűkben kárt tenni Nem! nem 
vigasztalást kell a’ bűnben úszó embernek prédikálni, ha
nem szemrehányást és penitentziát; nem Isten’ jótetszé
sét, hanem annak méltó haragját és boszuállását. Ötét a’ 
maga álnokságainak szeme eleibe rakása által kell meg
lágyítani; — mint a’ gyémánt-körül mondják, hogy azt 
csak a’ maga tulajdon porában lehet kiköszörülni, és 
semminémü más keménység nem fog rajta. Bölcs Sala
mon azt mondja Példab. 27, 22. ,,a’ bolondot hiába tanítod
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mert ha őt mozsárban megtörnéd i s , még sem távoznék 
el ő tőle az ő bolondsága/4 És bölcs Sirák hasonlóképpen 
beszél 22,8. a’ cserepet enyvezi öszve a’ ki tanítja a" bo- 
loudot; a? mélységben aluvót serkenti fel és a’ szun- 
nyadózónak beszél, a’ ki a’ bolondnak beszél; mert a7 
beszédet elvégezvén azt mondja: 5?micsoda?u Idvez tő 
Urunk maga is soha sem vigasztalt, ha csak jobbulás je 
leit nem látta. A ’ szelíd lelkű szent János Apostol pedig 
így szóll 1. Jáu. 5, 16. ,,a' halálos bűnben élő emberért 
ne imádkozzatok/4

IV.

A ’ mi pedig mindenek fölött való kötelessége a’ ke
resztyén embernek az ő bűnbe esett felebarátai eránt, az, 
hogy őket a’ jó  útra bírni minden módon igyekezzék. 
Melly kötelesség viszont kettőt foglal bé magában: hogy 
a’ bűnösök’ megjobbulhatásáu ne kétségeskedjünk, aztán 
hogy jobbításukra az időt, helyet és eszközeket okos 
választással tegyük.

Nincs az a’ nagy bűnös,, ki még valaha nem lehetne 
jó  emberré. Az evangeliom szerint a* bűnösek meg annyi 
drachmák 5 meg annyi Isten’ képével ékesittetett pénzek, 
kiken ez a’ kép megvan ugyan vásva, de le veszve róla 
nincs egészen, hanem még sokképpen lászatós az. A ’ 
bűnbe merült emberek’ szive hasonlít ama kis erecské- 
hez, ineliynek vize téli időben befagyva látszik, de alatt 
a1 fenéken még is él és mindegyre szépen folydogál. így 
a’ veszni tért és megfásult szívben is még mindig talál
koznak jóféle gerjedezések, csakhogy azok erőtlenek, 
és a’ megszokott rósz elfojtja őket. Mennyi példáink 
vágynak is arra, hogy a’ ki—kiáltott feslett életű embe
rekből idővel a’ legjobbak váltak; erkölcstelen vásott 
inakból a’ legderekabb tagjai az emberi társaságnak; sőt 
még azok is, — kik czégéres bűneik miatt tömlöczet 
szenvedtek, megjavultan tértek vissza az ő szabadsá
gukba. Csak vegyük például Pál Apostolt. Melly ször- 
nyeteg egy roszsz ember volt ez! Vallási vakbuzgástol 
elragadtatva már ifjontan gyönyörködve nézte, miként 
szent István feje kövekkel öszvezuzattaíott; utóbb fal
kánként hurczolta a’ keresztyéneket tömlöczre és rab- 
lanezokra D e úgy megtért, úgy megváltozott, úgy meg-

I
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siratta elkövetett kicsapongásait, hogy ő lett az evange- 
liom’ hirdetésének legdicsőebb eszköze. A z Isten lelke 
előtt nincsen egészen elveszett bűnös, nincsen egészen 
kihalt s z í v . Ugyan az a’ mindenható Lélek, melly Sault 
Pállá tudta eiváltoztatni, máig is úgy elformálhatja a1 
legnyjrsebb bűnöst, mint a’ fazékas az ő edényét. Lám 
a’ legszebb plántában is van kivető rész; és éppen az 
olajtermő növények azok, mellyek a’ föld1 nedvességét 
legjobban kizsarolják. Azért nem kell kétségbe esni egy 
bűnösnek jobbulásán is.

Hanem hozzá is kell látnunk a1 bűnösek javításához 
minden tőlünk kitelhető módon. A z  Isten maga jár itt 
példával előttünk. Mint amaz aszszonyi állat a-z elveszett 
garast gyertya-gyujtva és söpörve mind addig kereste, 
mígnem az megcsöndűlt és megtalálva lett: usy az Isten 
naponként meggyujtja az ő evangeliomának világos lám
pását, és keresi az elveszett bűnöst, ha netalán az, ezzel 
a1 kedves kereséssel magát megtaláltatni engedné. Mi is 
keressük az eltévelyedett bűnöst és hívjuk ötét a’ megté
résnek útjára alkalmatos időben. Alkalmatos időben, mon
dom; mikor a1 szív jobban nyitva áll a’ jó  szónak bevé
telére. A 1 paradicsomban megesett 'szüléinkhez az Isten 
csak akkor jött el bíróképpen, mikor már a’ nap meghí- 
vesült, a1 bűnösek1 szemei megnyíltak, és az ő eddigi 
boldogságukra maguk is érdemetleneknek érezték önmagu
kat. Tehát nem azon pillant ltokban, mellyekben a1 maguk1 
erejébe való hamis bizakodás és testi gyönyörűség még 
rajtok erősen uralkodtak. Tanuld te is, jó keresztyén, a1 
bűnösök körül az ő jobbításukra alkalmatos szempillanta- 
tokat megválasztani. Ollyankor aztán a1 jó szók es inté
sek ,—  mint a’ szikra, úgy esnek a1 még egészen ki nem 
égett és megnem keményedett szívre, ebben jóltevő tüzet 
gerjesztenek, és a1 további magúkba-szállásra gazdag 
alkalmatosságot szolgáltatnak. Hlyen alkalmatos időben ve
tett Krisztus Urunk az őt megtagadó Péterre egy komoly* 
pillantatot, de nem haragosat; és tudjuk, hogy milly nagy 
foganatja lett is annak.

Ezeket tartsuk meg tehát K. A. a’ bűnösekkel való 
társalkodásra nézve; ezek szerint fogadjuk mi is magunk
hoz a’ nagy bűnöseket. Teljes erőnkből vigyázzunk ugyan

Illés pr. I I I , Darab.

I I  •  •
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magunkra, mieinkre helységünkre, gyülekezetünkre, hogy 
czégéres bűnösektől tisztán megmaradhassunk, hogy kö
zülünk (gyalázatunkra} se tőmlöczek’ rablánczaira ne 
kerííljen senki, se büntető törvényszék eleibe ne állittas- 
sék senki. Óvakodjunk attól is, hogy miattunk gonoszra 
vetemednie senki ne kéntelenittessék, hogy senki veszedel
mének okai ne legyünk, mert azért nem a1 bűnös, hanem a’ 
a1 bűnöst csináló ád valaha számot Isten előtt. Ha pedig 
mind e1 mellett is az a1 szomorúság érne bennünket hogy 
valamelly keresztyén atyánkfia a1 bűnösök" útjára félre- 
tévelyednék: akkor meglássuk, hogy őt kiméivé kárhoz
tassuk , meg ne utáljuk, és —  a’ mi legfőbb, —  hogy

tiltsunk és ne sajnáljunk. „N e szűnjünk meg, (Jakab Apos
tol intése szerint} egymást inteni minden napon. A ’ ki a1 
bűnöst megtérítette az (úgymond ő } egy lelket szabadí
tott ki a1 halálból.64 Drága dolog, az Urnák nyájához 
egy eltévedt juhot megtéríteni. Szép győzedelem a’ ke
mény szivet meglágyítani, és a’ bűnösnek szemeiből a’ 
bánatnak könyhullatásait kipréselni. Olly édes öröm e z , 
mellyben még a1 mennyei szent angyalok is részt vesz-

„Idvez légy te, ki megmentetted az én lelkemet a" kárho
zattól.44 Ámen.

megtérittése semmi próbát, semmi

nek,
hoz
dőn
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megesett Péter'* megtéréséről.
9 % ff • f ^  *

Luk. 22 , 32 .
% r

Megnyugtatja bűs telkemet 
Uram szent ígéreted ;
Melly azt mondja, hogy vétkemet 

, Nem örömest bünteted ;
Azért édesden hívogatsz,
’S a’ megtérésre időt adsz,

• 4

Atyám! add, hogy kegyelmedet,
Méltóképpen böcsüljem;
’S valami megbánt tégedet,
Azt gondosan kerüljem.
A dd, hogy téged szeresselek,
’ S a’ bűnnel meg ne sértselek. Ámen. ’j

) T  % ' . i , ■ » ' , >  J 0 •. •-f s*

K. A . Azok a’ két fő-apostolok, kiknek emlékezeté
re ez a’ mái nap szentelve vagyon, egyfelől ugyan rit
ka tálentomu, kegyes, törő, álliatatos, egyenes szivö, 
tiszta életű, fáradhatatlan munkásságu emberek voltak: 
de más felől bűnösök is egyszersmind; pedig czégéres 
bűne volt mindenegyiknek. Péter melly igen megesett, mi
dőn Krisztus urunkat, ennek kínszenvedése1 éjszakai órái
ban háromszor egymásután megtagadta: tudjuk. Pál ha
sonló bűnös fia volt az Istennek, mint maga vallást té- 
szen (Tim. 1, 13.) „annakelőtte káromkodó voltam, ül
döző, boszutévő; de irgalmasságot nyertem, mert tudat
lanságból cselekedtem ama1 hitlenségben.“  Böcsülendő 
férjfiak mégis, hogy mind a’ kettő jó idején észbe vette 
magát, bűneit elhagyta, megtért, és hibáját, mindenik 
annál több jósággal pótolta ki!

K. K. hitessétek el magatokkal, hogy ennek a1 bűn
be esett és rutul járt két apostolnak esete, nem merén 
puszta ^históriának van megirva Bibliánkban; hanem ne- 
küuk Adám bűnös maradékainak példánkra és vigaszta
lásunkra. Vigasztalhatjuk, és serkenthetjük magunkat az-

4  #  ...

a



I

í

5 2 PÉTER ÉS PÁL INNEPÉN.

zal, hogy az Istennek szent emberei is, kiket követésül 
élőnkbe mutatott példának és tükörnek; nem valami más 
világbeli tökéletes szent-teremtvények , hanem a’ mienk
hez hasonló testet-vért hordozott, és hasonlóképpen bűn
be keveredhető emberek voltak, kiket tehát, ha igyeke
zünk követhetünk is. Ha valami tőlünk külömbözőtest-szöve- 
vényü szentekelfállitott volna ki Isten követésűi: miképpen tud
nánk azokat követni ? Nem kellene-e kétségbe esnünk az Is
tennek olly erős kívánságán? De így, minekutánna hozzánk, 
mindenben hasonlók voltak, az Istennek megsegittő ke
gyelmétől késérve, bízvást nyomdokaik után indulhatunk. 
Példáink lehetnek tehát ők mind a1 ketten; sőt az is a? czélja 
az ő megesésőkkel Istennek, hogy példáink legyenek; mint 
nyilván meghagyja Idvezítő urunk Péternek (Luk. 22 , 32 .) 
„mikor megtérendeszsz, erősítsed te is atyádfiáit.44 Pál 
apostol hasonlóképpen tesz bizonyságot maga felől (Tim. 
1, 1 6 .) „irgalmat nyertem, például azoknak, kik a? Krisz
tusban hiendenek az örök életre.44

Mint tetszik már most tinéktek K* K. nemdenem pe- 
nitentziális nap lehet-e illy formán a1 mái Innep is? Bizon- 
nyára idvezségesebb elmélkedést ma nem folytathatnánk, 
mintha megfontoljuk ama1 megesett Péter apostolnak meg
térését.

Text. Máth. 16, 1 3 . . . .  (Péter, kőszikla.)
Pétert urunk Jézus kősziklának mondja. A 1 kőszikla 

erősen szokott állani: és mégis ez a1 Krisztus*’ kősziklája, 
egy gyarló szolgálótól ledöntetett; (mikor t. i. a1 Fő-Pap 
udvarában a1 szolgák) tudakozódására, édes urunkat meg
tagadta) De nem maradott ő eldöntetve, hanem a1 Krisz
tus által ismét erős lábra felállíttatott, minekutánna bűneit 
töredelmes szívvel megbánta, és megsiratta. Vegyük an- 
nakokáért mostan további elmélkedésünk tárgyául a mege
sett Péter apostolnak megtérését, azon kétféle szempont
ból felvéve, a1 mint: 1, megesett tetemesen; 2, de meg
tért dicséretesen.

* . > . 1 * '

i.
Péter teljes egész életében nem volt tiszta a’ bűntől. 

A z  alatt a’ három esztendő alatt, mig urunkkal együtt járt kelt mennyi meggondolatlant elkövetett$ hányszor kellett bfeddettetnie, majd tudatlan kérdezősködéséért, majd merész 
bátorkodásáért, midőn az olajfák’hegyén kardot rántott! De

%
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ezek még mind csekélységek ahoz képest, a’ mit legutól- 
szor cselekedett, megtagadván az ur Krisztust. Menthet
nénk mi őtet sokképpen, ha a’ mentségek illy esetben bé-
vehetők volnának. Mondhatnánk,

1 ) nem tagadta meg szivével, csak szájával; szi
vével mindenkor Krisztushoz ragaszkodott. Úgy de az Is
ten gyűlöli, a’ képmutatókat; ’s azt akarja, hogy a1 száj 
és nyelv csak azokat mondja, mellyeket a’ s z ív  érez; meg
kívánja, hogy a’ Krisztus neve’ vallásától emberektől va
ló félelem meg ne tartóztasson; mert így széli Máth. 10, 
32. ,,a’ ki megvall engemet az emberek előtt, én is meg
vallom azt az én mennyei Atyám előtti*—  Menthetnénk 
Pétert azzal is, hogy:

2 , senkinek sem akart azzal ártani, csak egyedül ma
gát kívánta menteni ; hogy

3, A 1 szükség hajtotta reá, most ez egyszer az igaz
ságot élmellőzni; hogy

4, Nem is ment oda rósz szándékból, csak kíváncsi
ságból, hogy láthassa, váljon mit visznek végre a’ Krisz
tuson; minő kimenetele lesz a’ dolognak. A ’ Krisztus 
előtt tett egykori nagy kérkedését is akarta bebizonyítani; 
sőt szintén valahai esküvése úgy hozta magával, hogy 
oda menjen. De a’ vakmerőség már egymaga ismét elég 
nagy bűn Akár melly utón sem találja vesztét annyi ember, 
mint az efféle tudnikiváncsiság1 utján; midőn oda megy, 
hová nem kellene, hol semmi keresete, hova tisztje nem 
hívja, a’ szükség nem hajtja. A ’ hová kötelességünk ve
zérel, oda elkészülve szoktunk menni, ott hitünket is meg
tarthatjuk, mint azt Jó'sef a1 pogány égyiptomban, Lóth 
az elfajult Zsodomábanis megtartotta. De midőn Éva vak
merőén beszédbe ereszkedik a’ kígyóval, szemeit arra veti, 
a’ mire nem volt szabad; Dina a1 pogány idegen embe
rekkel öszveelegyedik (a1 mi nélkül mindenik ellehetett vol
na): megesnek, bűnbe keverednek azonnal. Péter is vala
mint oda botorkál el, hová semmi kötelessége sem kény- 
szeritette: tüstént vétkezett hite ellen, tüstént egy leány
zó megtántorította őtet, kit másutt a1 világ minden leányi
nak csábittásai sem tudtak volna erre venni.

Tanuljatok ezen a1 példán ti ifjak és szüzek., kiknek 
virtusaik olly könnyen megvesztegethető; tanuljatok őriz
kedni olly helyektől, hol ártatlanságtok veszélyben forog
hat. Hová kötelességtek nem hív, oda ne menjetek; mert
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m eg leh et, h og y  ott tagadjátok m eg  az  ártatlanságot, ’ s  
a zza l együtt K risz tu stok a t, a ’  hol épen készületlenek 
v a g y tok  a z  örd ög  ellen. D e  ne csak  az if ja k , hanem 
minden ember szorgalm atosán m egőrizze  lábait mind azon  
h e ly tő l, a ’ hol fontos d o lga  n in csen ; ne kívánja m egtudni 
szom szédjának felebarátjának minden külső belső titkos dol
ga it ; ne leselkedjék utánna, mint P éter a1 zsidók után; ne v is - 
gá lod jék  a ’ setéiben ab lakokon ; ne hallgatódzék ajtókon; 
mert a ’ hol nem is v é li ,  ott hallhat, láthat o lly a s t , a ’ mi 
bék ességét m e g z a v a r ja , sőt bűnbe is keverheti.

Péter bűne tehát a1 v ilág  itélőszéke előtt sem  kiment
hető , hanem tetem es bűn a z , mert

a)nem valam i k özh a llgató ja , kővetője  tette azt az 
U r K risz tu sn a k , hanem tanitványi közül e g y ,  m ég  p e -  
a ’ leg idősb ik . M egtagadta  épen az e llen ség ’ színe előtt. 
E llen ségein ek  ez  nem kis botránkozást szolgá lta tott; mert 
nem szóllhattak-é i g y :  „m ost látjuk m icsoda em ber volt 
a ’  K r isz tu s , m ik o r a ’ m aga tanitvánja is m egtagad ja  !Cí—  
A ztá n  ő az U rat

b j  N em  g y a r ló s á g b ó l, hanem tudva készakartva 
tagadta m e g ; „m á r  p ed ig  az  ollyan  em ber a1 ki tudna jó t  
cse lek ed n i, és m égsem  cse le k sz ik , kétszeresen vétkezik.*4

c )N em  is csak  e g y  ízben tagadta m e g , hanem h á - . 
ro m sz o r , p ed ig  n a gy  k árom lá ssa l, és a ’ n élk ü l, h o g y  
tö m lö cz cze í, v a g y  más büntetéssel fenyegették  volna. 
M e lly  környülállások bizonyítják azt i s ,  h og y  P éter  bűne 
lépcsőnként nevelkedett. E leintén csak  e g y  szo lgá ló  előtt 
tagadta m eg isteni M esterét; m ásodszor tö b b e k , harmad
s z o r  az e g é sz  k ö z s é g  jelenlétében. í g y  nem zette őbenne 
a ’ k íváncsiság  a ’ v a k m erőség et, a1 vak m erőség  ped ig  a ’ 
m egtagadást. D e  ig y  szokott a1 bűn mibennünk is csak  
apródonként n evelk edn i; sok asu ln i, mind a d d ig , m ig nem 
mint a ’ ’ Sodom abélieké fe lér az  e g ek ig . A z  akasztófa1 
czim erei sem  voltak  e g y sze rre  g y ilk o so k , hanem apró
donként nevelkedett bennök a ’ rósz  indulat. M e lly  igen  
v iszsza  rettent volna Judás az  e láru lástól, ha az  örd ög  
a z  első besugalláskor azt is m egm ondotta volna neki, h ogy  
v ég re  m ajd fe lfo g ja  m agát akasztani. M ih elyt a z  e lső  
késértetnek helyt ád a z  em b er , azonnal k ész  helyet talál 
nála a5 n agyobb  is. H a a z  ö rd ö g  a z  em bert e g y sze r  há
ló jába  kerítheti, azután ö lébe  is v esz i és e la ltatja , mint

^  '  * * • b
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Delila Sámsont; és mind addig czirógatja, mig nem 
egészen megkötözi.

Péter Apostol felől e1 szerint, meg kell vallanunk 
hogy ő vétkezett tetemesen, de hozzá kell tennünk, hogy

Megtért dicséretesen. Dicséretes és példás Péter9 
megtérése kiváltképpen azért, mivel azt a’ Krisztus1 se
gítségével vitte véghez. Elesni könnyű, de felkelni bűnös 
eseteinkből nehéz, sőt isteni segítség nélkül lehetetlen. 
Jeremiás, próféta létére sem bízott ön erejében, és igy 
imádkozott C3I, 18 ) „téríts meg, Uram, és megtérek; 
mert te vagy az én Uram Istenem !cc

Említetik ugyan az írásban a’ kakas’ szava mint 
Pétert a1 megtérésre emlékeztető eszköz. Es igaz az hogy 
az Isteni irgalmasság sokfele mődon ébresztgeti ar bűnöst; 
néha oktalan állatok által is. Bálám Prófétát saját sza
mara hozta észre, megszóllamlván. Az Izrael népét egy
kor ökrök intették meg. Bölcs Salamon a’ rest embert a’ 
hangyákhoz utasitja tanulni. Jeremiás a1 gólyát és darut 
hozza elő a1 népnek megszégyenítésére (8 , 73* „még az 
eszterág is (^úgymond ő ?)  a’ levegőben megeskneri az ő 
idejét, és gerlicze és a’ daru: az én népem pedig nem 
esméri az ő Urát.44 Pétert is a’ kakas által emlékeztette 
Isten a1 megtérésre. De ezer kakas szava sem téríthette 
volna meg, ha a1 Krisztus szava és kegyes tekintete hoz
zá nem járult volna. Minő kegyelem! Akkor ön maga 
bajaival és bíráival is elég dolga volt azUr Jézusnak; és 
mégis megemlékezik az ő bűnös tanitványjáról. Mikor 
Péter őneki hátat fordítt, akkor Krisztus Péterre szent 
arczáját fordítja; és (szóltam hozzá lehetetlen lévén,)édes 
tekintésével ébreszti fel bűnös lelkét. Mert „az Urnák te
kintete ollyan, hogy a1 népek elrémülnek tőle, és az ar~ 
czák elfeketülnek miatta való féltőkben;44 igy szóll Joel 
próféta. Boldog ember volt ez az Apostol, hogy elértette 
ezt a’ Jézusi tekintetet, és engedelmes volt a1 mennyei 
látásnak, mint Pál mondja önmagáról (Csel 2 6 ,1 9 .) ;  Sem 
kétségbe nem esett, mint Judás, se nem hallasztotta 
megtérését sokára mint Félix: hanem megtért hallogatás 
nélkül. Megtérését pedig ezek által bizonyította bé:

w I 1
* y *

t. s
J  I

t. »
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1 )  Megemlékezett a’ Krisztus szaváról: „Simon, 
Simon! imé kivánt titeket megrostálni a’ Sátán. “ (Luk. 
22 . 3 1 .) Megemlékezett az ő kedves Mesterének tett 
fogadásáról, esküvéséröl. ’S vajha előbb cselekedte vol
na ezt, úgy elkerülhette volna mind azt, a1 mi reá követ
kezett! De még most is jókor volt. — Halljad bűnös: ha 
te is a’ megtérés’ munkáját jó fundamentomra akarod épí
teni, emlékezzél meg az Isten’ beszédéről, mellyet hall
hattál volna a’ Bibliából, de nem hallgattad. Te ifjú! em
lékezzél meg teremtődről a’ te ifjúságodnak idejében. Te 
tékozló fiú, emlékezzél meg a’ te mennyei Atyádról, ki
nek házában olly sokan tápláltatnak, te pedig csak nem 
éhei halsz meg; és midőn szóllittását hallod, mondjad 
neki töredelmes szívvel mint ama’ pohárnak Farao Ki
rálynak: „mostan emlékezem az én bűneimről.“  —  Azon
ban a’ puszta megemlékezés még nem elég, ha a' mellett 
az embermegmarad bűneiben. „Gyűlöljétek (úgymond Ámos 
Próféta) a’ gonoszt és szeressétek a’ jó t,“  5 , 15. Péter 
is tehát tovább ment és

2 )  Kiköltözött abból a’ veszedelmes házból; kiol
dozta magát az ördögnek hálójából, mellybe vakmerő
sége miatt keveredett. így kell cselekednünk minékünk is, 
havaidban megakarunk térni. Kor. 6, 17. Pál Apos
tol ezt a’ tanácsot adja: „mernetek ki közölök, és sza
kaszszátok el magatokat a’ bűnösöktől.a

3 )  Sira is nagy keservesen Péter az ő esetén. Éppen 
a’ végre ment ki; hogy magát valami rejtek helyen meg
vonhassa, és ott bűnén keseredhessen. Péter ottan mm
gyárt megsirathatta volna bűneit; de az Isten kegyelme 
jóvá hagyta gyarlóságát, hogy kimenjen és ott kin sírjon. 
Volt pedig az ő sírása nem ollyatén, mintáz aprónként, 
hullámzó eső, melly hamar megcsöndesedik; hannm olly 
sokáig tartott, hogy midőn Krisztus Urunk feltámadott, 
és ama1 két asszonyok £kik a1 Krisztus feltámadását leg- 
elsőbben hirdették), hozzá mentek volna: még akkor is 
sírva találták. Jelentette ez is az ő bánatjának nagy mér
tékét. Végre Péter%

i  * r

4 )  Életét megjobbitotta. Egyszer esett meg, de azt 
a1 bűnt soha többé nem cselekedte,. Minél vakmerőbben 
megtagadta Krisztusát aJ Fő-Pap’ házában ; annál bát
rabban vallást tett felőle azután nemsokára, Pűnköst 
napján nem csak a’ Fő-Papok, hanem az egész világ előtt.
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Megtérített sokakat és végre halálával is megpöcsételte 
az ő Krisztusának drága tudomanyját.

Mindenképen dicséretesen és igazán tért meg tehát 
Péter, mert megtért szivével, megemlékezvén Urunk 
mondásáról; megtért füleivel, mivel a’ kakas-szóra meg- 
esnujrte esetét; megtért lábaival, mivel kiment a’ Fő-Pap 
udvarából késedelem nélkül5 megtért ruhájával, azzal 
fejét szégyenletében beborítván; megtért szemeivel, ke
servesen sírván; szájával, háromszori tagadása helyett 
háromszor tevén utóbb e1 vallást; „szeretlek, Uram; 
szeretlek, szeretlek !u

Tekintsétek meg azért K. K. ezt a’ töredelmes szivü 
Péter Apostolt. A ’ mit itten ő egyszer cselekedett, azt 
cselekesszük mi itten minden nap. Valahányszor tudva cse
rkeszünk valami bűnt, annyiszor megtagadjuk a’ Krisz
tust. Hogy ha Péterrel vétkeztünk, azon legyünk, hogy 
ővele mégis tartassunk. Mennyiszer serkentget bennünket 
az Isten; mennyiszer felébreszti lelhetek’ esméretét. Senki 
ne feleljen úgy nekie mint Félix Pálnak: „majd, ha rá érek !u 
úgy mond ő , hanem minél hamarább sirassa meg kiki az ő 
bűneit Péterrel, mig kegyelmes szemmel néz reája a1 
Krisztus. A ’ ki pedig láttatik magának jól állania, ám lás
sa , hogy el ne essék! Ha az Apostolok, kik olly erősen 
állottak a’ hitben, mint a’ czédrúsfa a1 földben; még is el- 
estenek; hát mi, ingadozó nádszálak! Vigyázzatok an- 
nakokáért, hogy késértetbe ne essetek. E ’ végett a’ go
noszok’ küszöbén és udvarában ne tartózkodjatokkön
nyebb a’ kegyességet félre tenni, mint megtartani. Ha nagy 
bűnökbe nem akartok esni, távoztassátok az apró bűnö
ket, és kérjétek a’ Krisztust, hogy az ő kegyelmével tá
mogasson titeket. Ha pedig megtörténend, hogy Péterrel 
elesnétek; azon legyetek, hogy abban az órában viszont 
fel is kelhessetek. Valahányszor kakas-szót hallotok, em
lékezzetek meg Péternek megtéréséről, és keljetek fel ti 
is bűneiteknek álmából. A ’ kik pedig már felkeltetek, és 
eseteiteket megsirattátok; erősiísétek és dorgáljátok a’ ti 
atyátükfiait, a’ vétkezőket; biztassátok a’ kicsinyhitűeket, 
vigasztaljátok a’ megszomorodtakat, hogy igy egykor ti 
is oda juthassatok, hol ama’ dicső férjfiak vágynak, kik
ről mostan elmélkedtünk. Ámen.* » . /

í   ̂ T J l  J f  t  .« , . . • ' ’ á .  í  F  • • » « • # * # •  «■ », » . . 1  • í, ,
k
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A' nyelvnek négyféle bünhödése.
4

\

Ur Isten , taníts meg minket bölcsen élni nyelvünkkel, 
Hogy igazgassuk szivünket mindenkor értelmünkkel;
Hogy sem rut rágalmazásra, sem pörre hazudozásra 
Ne vetemedjünk soha.

Dicsőséged ’s mások’ java legyen czdlja éltünknek, 
így érzésünk ’s nyelvünk’ szava eleget tesz tisztünknek;
’ S hol beszéddel hassználhatunk, embert félve, nem hallgatunk 
’S födözzük az ártatlant. /

Te segélj erre szert tennünk, óh! éltünk’ kegyes atyja; 
Teremts tiszta szivet bennünk; hogy szájunknak szózatja 
Igaz, szent ’ s ártatlan legyen* ’s boldogtalanná ne tegyen , 
Mikor tőlünk számot kérsz, Ámen.

K . A .  S zent D ávid  király és próféta a’* 3 9 dik ’ S o l -  
tárját ezze l a ’ szép feltétellel k ezd i: „E lv é g e z é m  m agam 
b a n , h og y  m egőrizzem  az én utaim at, hogy ne vétkez-  
zem nyelvemmel. M egzabolásom  az én szájam at, m ig a** 
hitetlen előttem v a g y on .u mi adott légyen  alkalm atossá
g o t szent D á v id n a k , a ’ hatalmas és szállásban is te ljes  
sza b a d sá g g a l biro királyi em bernek , az illy  fog a d á s-te 
v é s re ; azt az utolsó igék  világosítják fe l : „ M ig  sl hitet
len előttem v a g y on .u O  tudniillik sú lyos beteg  lévén és 
a1 csöndes szom orú  ' m agányban futtatván elméjét a1 v i
lágnak gyak ran  v iszszá s  já rásán ; látott ollyan em berty 
a ’ kinek se v a llá sa , se Istene nem v o l t ,  m ég  is minden 
dolga i jó l  látszottak fo ly n i, —  sőt szerencsésebb volt sok 
k e g y e s  és Istenfélő em bernél. E bben  ő m egbotrán k ozott. 
és óhajtotta volna a ’ v ilágot az ő gondolatja szerint elren
delni. A ’ g y a rló  e m b e r ! kiakarta venni a ’ gyep lőt az Is
ten’ kezeiből ;  és azt vélte ig a z sá g n a k , h og y  a z  ollyan 
em berekn ek , —  kiknek se Istenök sem  v irtu soky — -n e is  
leg y en  se e g é s z s é g ü k , se  szeren csé jü k , hanem azok csak  
m aradjanak szerencsétlenek  és boldogtalanok. D e  utóbb 
észre  vette b a lg a ta g sá g á t; vakm erőségét m egesm érte, és
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helyben hagyván az Isten1 igazgatásának igazságát, 
alája vetette magát megadó szívvel és hallgatott. Egy
szersmind pedig erős fogadást tett Isten előtt, mellynek 
im ez az értelme: „Elvégeztem, Uram, Isten! hegyén 
te ellened többet türhetetlenséggel nem vétek; a’ te igaz
gatásodat nem gáncsolom, és soha nyelvemet a1 te utaid- 
nak becsméllésére fel nem emelem. Tégy velem a’ mit 
akarsz, elfogadom szent kezeidből, mint legjobbat reám 
nézve. Ha mindenemtől megfosztasz is, azt mondom: ve
gye e l, teljék akaratja. Keresztet ha reám bocsátsz is: 
jöjjön bár bú és kár, de nem szóllok mégis. Ez után olly 
vigyázatlanul nyelvemet járni nem engedem. Mint egy 
lakatot vetek szájamra és nem zúgolódom, — akár mit 
látok is körűiéin, akár melly kellemetlen legyen is ma
gamnak sorsom,^

A1 nyelvnek bünhödései a1 legnagyobb vétkeknek 
sorába tartozandók. És ama1 dús gazdagról és Lázárról 
mondott példabeszédben nevezetes környülállás az, hogy 
a’ gazdag, pokolban kínlódván, nem szemében, lábában, 
vagy kezeiben, hanem éppen a’ nyelvében érzett kiállha- 
tatlan gyötrelmeket. Jelül, hogy az Isten’ itélőszéke’ előtt 
az ő nyelvének vétkei szententziáztattak a’ legsúlyosabb 
büntetésre. Azért nagy vigyázással kell lenni a* nyelvünk- 

I re ; és minden keresztyén embernek kötelességében áll, 
hogy a1 szót minekelőtte szá|án kieresztené, —  előbb jól 
megrágja, és ne vétsen. Kiki végezze el magában erő
sen , hogy inkább hallgasson, mintsem vétsen szállásával.

A z elvégezésnek , és jó fogadástevésnek ugyan sok
szor igen hatható helye a1 betegágy is, mint szent Dá
vidnál de a1 legszentebb hely e’ végett még is a1 templom, 
az Isten’ háza. Itten végezzük el mi is ma azt, hogy nyel
vünkkel senki ellen ne vétkezzünk, — annál kevésbé az 
Isten ellen. Erre való serkentésül szolgáljon a’ mostani 
elmélkedés is. Mellyel, hogy kívánatos czélt érhessünk, 
emeljük fel előbb a’ mennyei segedelemért sziveinket, nyel
veinket, és mondjuk csöndes áhitatossággal az Űrtől ta
nult imádságot: Mi atyánk ’s a11.

Text: Luk. VI. 3G— 42.
A 1 felolvasott evangeliomi leczke, egy darabja an

nak a1 dicsőséges hegyi-prédikátziónak, mellyet Idvezitő 
Urunk szent szájával maga mondott; és a1 mellyben annyi

IV. vasárnapon . 5 í>
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sok  szép  fog la lta tik ; és a’ m elly méltó v a la , h og jr  azt 
minden em ber már gyerm ek  korában könyvnélkül m eg
tanulja, és mind fejébe mind szivébe m élyen beoltsa. Urunk 
J ézu s  éppen utasítást adott az ő tanitványinak, miként 
viseljék  m agokat ellenséges em berek erán t, m ajdan, ha 
a ’ v ilágba  szerte elszélyednek. „F ia csk á im ! (akará mon
dan i) , ezen a1 világon soha sem lesztek ellenségek nél
k ü l; mert majd szom széditok fognak jobbról balról hábor
g a tn i; majd hazafi társaitok’ gyü lö lségéb e  estek : de ám 
akármint jö jjön  a ’ s o r s , m eg lá ssá tok , h ogy  haragot sen
kivel soká  ne tartsatok, hanem béküljetek ki egym ássa l 
minél előbb. J ó l tegyetek  m ég ellenségeitekkel is. S z e 
ressétek m ég  gyű lölőiteket is. K öv essé tek  ama’ prófétát 
B á lá m ot, ki midőn pénzben m eg volt fog a d v a  e g y  po
gán y  k irá ly tó l, h og y  mondjon átkot az Izraeliták ra ; —  
mikor rá került a ’ d o l o g , az átkot nem tudta nyelvére 
v en n i, hanem átok helyett áldást mondott. H o g y  ped ig  
minden háborúságnak elejét veh essétek , m ások cseleke
deteinek és erkölcseinek m egbirálásában óvatosok  le g y e 
tek : ítéleteitekben mutassatok k im éllést, irgalm asságot. 
N e  Ítéljetek kem ényen , ú g y  ti sem  fogtok  viszont kem é
nyen ítéltetni. F elebarátatok  közül senkit ne kárhoztassa
to k , ú g y  nem fo g  a z  Isten is kárhoztatni titeket. M inde
neknek előtte tehát zabolán tartsátok nyelveteket; m elly  
az em berben ugyan kicsiny ta g , de n agy  dölgokat c s e -  
lek eszik .u J e r , K .  K . fontolgassuk ezt az intést mostan 
m ég  tovább is, és elmélkedjünk a' gonosz nyelveknek négy
féle  bünhödéséről;  v a g y is ,  m ellyek a ’ nyelvnek a’ n égy
főbb v é tk e i, és mi okból n agy  vétkek a zok . M ellyek ’ 
rendében m eg  fog ju k  érteni a ’ nyelvnek mind bűneit, 
mind ostorait. ♦ v

A z  em b er , —  másként is a’ legnem esebb teremtmé
nye az istennek, — minden egyébb  állatok fö lö tt , az ál
tal van m egk ü lön böztetve , hogy  okos lélekkel m ega ján - 
kékoztatott, és ( V  mi ennek term észeti következése), ér
telmesen szólló  nyelvvel. A ’ többi teremtmények mind
n y á ja , m egvagynak  fosztva  ettől az elsőségtől. B ár k e l-  
lem etesen énekelnek is az  ég i m adarak a’ lev eg őb en ; bár 
a’ fene vadak erős hangjokkal föllül múlják is a z  emberi
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h an got: de az  ő hangjok  üres érteden h a n g , m ellyben 
nincs ész  és okosság. Hanem éppen ezze l az  ő kétféle 
e lsőség év e l él is az  em ber v iszsza  a ’ g on oszra  le g g y a k 
rabban. S zivében  vétkes indulatok g e r je d e zn e k , istente
len fe lté te lek , nemtelen érzések  és gondolatok . N y e lv én  
k isseb b ités , e m b e r -s z á l lá s ,  s z ito k , hamis esküvés és 
hitvány trágár beszéd. H iába példázódott az Isten nyel
vet csak  egyet ad ván , szem et f ............................
lássunk, többet halljunk, mint 
be a1 T erem tő a1 nyelvet o lly  erős bástyák  és csontfalak 
k özé  ; híjába rakta azt be alul fölül harm inczket fogak k a l, 
mint m egannyi palánkokkal; híjába zárta azt bé két ajak
kal , h ogy  azt az em ber annál könnyebben tarthassa za 
bolában. D e  mit ér b á sty a , fal és erős z á v á r ?  keresztül 
ront a ’ nyelv  mind ezek en , é s ,  —  a’ h e ly e tt , h ogy  az 
em ber az ő nyelvét a ’ szép  teremtésnek dicsőítésére hasz
n á ln á ,—  kíméletlenül m ártja a z t ,  h egyes  tőrként, fe le 
barátja ’ s z iv é b e ; kegyetlenül m ardosván jő  hírét nevét an
n a k , kit talán szem ében  dicsérettel halm ozott. F e le jt i az 
em ber a1 nyelvet zabolázni m ég  ottan i s , hol azt szü ksé
gesképpen  tennie kellene. É s talán e g y  részecskéjével sem  
követ el annyi h ibát, mint nyelvével. K ét bötü van, m e l- 
lyet az  em ber nem csak  gyerm ek  k orá b a n , hanem m e g - 

I lett korában sem tud végképpen m egtan u ln i: a1 H. és az 
S z . a z a z : a1 H allgatás és a1 S zá llá s  annak idejében. Mind 
azáltal n égy  dolgokban tűnik ki legkiváltképpen a ’ n y e lv 
nek vétk ezése .

let kettőt k ettőt; h ogy  többet 
beszéljünk. H iába sánczolta

E lő sz ö r  i s : midőn a1 jó t  gonosznak  kiáltja k i. íg y  
cselekedtek a1 zsidók  az U r Jézussal szám talanszor. M ajd 
azza l vádolták , hogy v a llá s -ro n tő , holott inkább ő hir
dette az é g  alatt a ’ leg job b  vallást. M ajd  azza l hordoz
ták , h ogy  a ’ népet a ’ császárja  eránti engedetlenségre 
k ész ti, és az adónak m egtagadására : holott azt minden 
alkalm atossággal arra intette, h og y  elöljáróinak en ge
delm eskedjék. Ö  m aga bék esség ’ fe jed e lm e , övéit is arra 
bírni ig y ek eze tt , h ogy  mindeneknek előtt az áldott bé
k ességet keressék és föntartsák. H a ördöngösöket v a g y  
m ás sú lyos beteg'eket gyógy ított m e g , azt ütötték b e le ,  hogy a’ rósz  lelkekkel áll titkos szövetségben . A z  U r 
Jézuson  kívül szám talan k eg y es  híveknek sajnosán kel
lett érezni a ’ nyelvnek e ’ bünhödését. A m a z istenfélő pát— 
riárchiát Jóbot mivel nem vádolták még az övéi is! HátI
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a’ szemérmes Jo'zsefre ama’ buja potifárné mit nem akart 
reá fogni! így  feketitetik bé mái napság is a’ legszebb 
cselekedet. így  kiáltatik ki rosznak a1 legjobb ember.

Második vétke a1 nyelvnek abban mutatja ki magát) 
hogy az emberek’ tetteit, maguk viseletét és beszédeit 
balra-magyarázza. Ismét igy magyarázták félre az Ur 
Jézusnak sok legszebb cselekedeteit. Mikor Máthét apos
toli hivatalába hivta, mikor annak házához betért, és 
vele együtt Máthénak tiszttársai a’ vámszedők: ezt oda 
magyarázták a’ gonosz nyelvek, hogy Jézus azon czé- 
géres bűnösökkel tart barátságot,.—  következőleg, ő 
maga is tobzódó és evő-ivó ember. Mikor ellenben keresz
telő János minden efféle társalkodástól magát viszsza 
tartóztatta: ezt neki viszont nagy bűnnek magyarázták. 
É s nincsen más különben sorsunk, nekünk mái embe
reknek is. Ha szorgalmatosán imádkozol és örvended az 
éneklést: azt mondják rólad a’ gonosz nyelvek, 'hogy 
szenteskedő vagy és képmutató. Ha csöndesen viseled 
magadat, nem tész nagy lármát körüled, bévonulsz és 
takarékosan éldegélsz: fösvénynek fog kiadni a’ vétkező 
nyelv. Ha csinosan és illendően ruházkodol, pipességül 
fogják tulajdonítani néked, ha korán felsörkensz és ké
sőn fekszel: világautónak, dologban mohónak, telhetet- 
lenkedőnek fognak bélyegezni. E z a’ világ a’ legtarkább 
félre-magyarázásoknak vásár- piacza$ mind a’ mellyeket 
a’ nyelv visz véghez.

Harmadszor aztán, még az is nyelv’ vétke az em
berben , hogy felebarátjának gyarlóságait kiföcsögi, és 
pedig mind annyiszor megnagyitva. Minden háznak, min
den famíliájának megvagynak az ő sajátságos ügyei, 
mellyeket csak maga között szeret megőrizni és titkolni. 
Megvan minden embernek az ő gyenge oldala, mellyet 
elrejteni szeret. Már ha effélékkel megösmerkedlünk, és 
azokat eláruljuk, különbség nélkül minden embereknek: 
tehát ismét nagy vétket követünk el a’ nyelvünkkel. Azért 
int bennünket bölcs Sirák 19, 6 — 11. „Hallottál—é fele
barátodra valamit, ne mond tovább. Ki ne nyilatkoztasd, 
a’ hol jó lelkiesmérettel teheted. Mert rád hallgatnak 
Ugyan és figyelmeznek: de pedig még is gyűlölnek. Hal
lottál valami affélét ? haljon meg veled, úgy békességed 
lészen. Hiszem nem hasit meg téged a’ beszédnek titkon

0
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tartása. A  * bolond szokott gyötrettetni a’  s z ó  m iatt; —  
mint a ’  m agzat miatt a ’ szü lő -szem é ly !44

V é g r e  n egyed ik  vétekül a’  nyelvnek méltán az  tulaj— 
donittatik , ha m aga u gyan  nem b öcsm ére l, nem k isseb - 
bit sen k it; hanem h a g y ja  tétetni a1 sok  rósz b e s z é d e k e t , 
a1 n é lk ü l, h ogy  abba b e leszó ln a , v a g y  azt akadályoztat
ná. Illyenkor tudniillik azt h ozza  m agával a ’ keresztyéni 
k ö te le s s é g , h ogy  felebarátunkat mentsük. M ert a ’ ki m á
sok  szem ély jét sérteg eti, sem m ivel sem  ro sz sz a b b , mint 
a z o k , kik előtt azt bátran cselekedni m erészli. Illyen kor 
tehát hallgatni: ismét bünnyelv. A z  éktelen rágalm azá
sokhoz hallgatn i, an n y i, mint azokat jó v á  hagyni. É s  a’  
k i a ’ kisebbittő nyelveknek  nem mond ellent: az az or
ga zd á h oz  hasonlít, ki a ’ lopott portékákat re jteg e ti, é s  
azoknak helyet en ged  a ' házában.

E z e n  n ég y fé le  n y e lv -b ű n ök  immár minémü okokra 
nézve sorozandók a1 sú lyosabb bűnök1 la jstrom á b a :— -erre 
a 1 kérdésre va ló  feleletek következnek immár.

1 )  Isten előtt a’ n yelv  vétkére büntetés van diktálva. 
A ’ viszontagolásnak törvén ye szerint a zza l a1 m értékkel 
méretik m inékünk, a ’ m ellyel mi m ásoknak mértünk. „ N e  
ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kár
h ozta ttok /4 H a  ped ig  m ég  is kárhoztattok , tehát a zza l 
önm agátoknak ártatok ; m ivel azza l csak önm agatokat 
kárhoztatjátok. V á g y n a k  u gyan  esetek m ellyekbeu fele
barátunk1 tetteiről, ítéletünket kimondani nem csak  sza 
b a d , hanem k öte lesség  is . H lyen esetekben vá gyn a k  
minden elöljárók és v ilág i hata lm asságok , —  kiknek sz e - 
reztetésük isteni eredetű. í g y  szó ll az Isten lelke M ózses  
által V .  1 6 ,  1 8 . „ T é g y  m agadnak bírákat és tisztvise
lőket minden te kapuidban ; h ogy  a1 népet ítéljék ig a z sá g 
g a l.44 N em  különben parancsolat ment Istentől a ’ papok
nak is. E zék ie l próféta m ondja 3 3 :  „É n  téged  őrállóul 
rendeltelek az  Izraelnek házán.44 Mind a1 kettőnek m eg 
van h a g y v a  P éld . 1 7 ,  1 5 .  „ A 1 ki az  Istentelennek ig a z 
ságot szo lg á lta t, és az  ig a z  embert kárhoztatja : az az 
U r előtt u tá la tos /4 E zek en  kívül a1 bírálás és ítélés tiltva 
v a g y o n  m indeneknek; —  kivált ha nem egyéb b  vele  a’  
c z é l, mint g á n cso ló d á s , kivált ha ir igységb ő l, b oszu á llá s -

i
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bol, és más tisztátalan kútfőkből ered. Mert a1 ki magá
nak azt a1 szabadságot veszi, hogy másokat szeretetle
nül ítélj az ollyatén irgalmasság nélkül való Ítéletet fog 
valaha fejére kimondatni hallani.

Sí. De egyébiránt is a1 nyelv1 vétke legméltóbb tár
gya az isteni büntetésnek. Mert a1 nyelveléssel az Isten1 
dolgába avatkozunk; már pedig a1 sziveknek ítélését azUr 
Isten kizárólag egyedül önmagának tartotta főn. „Enyém 
a’ boszuállás,u —  azt mondja az Ur. Mi emberek szer
fölött igazságtalan bírák lennénk. Vajmi hamar monda
nánk mi ki kárhoztató ítéletet! Melly hamar boszut álla
nánk magunkért. Nem igy az irgalmas Isten, ki minden 
bűnösöknek kimélő atyjok. Helyesen mondja Jakab apos
tol 4, 12 : „Csak egy az , a’ ki nékünk törvényt ád; a1 
ki megtarthat és elveszthet. Kicsoda vagy hát te, hogy 
mást iléls).?“  Hogy ne bánná azt az Isten, mikor te rá
galmazásoddal felebarátodnak jó hírét, nevét, böcsületét 
elveszed, és őt úgy szólván elevenen megölöd és elte
meted ; —  mint a1 rágalmazott embérről mondja a1 ma
gyar példabeszéd: „M eg sem haltam, eltemettek!“  Sám
sonnak teltét nem akarják sokan hinni, .hogy egy szamár 
állkapczával ezer Filiszteust ölt meg. Én erről nem ké
telkedem, mert a1 szamár álla kemény, — most pedig 
egy rósz (különben puha alkotásuj nyelv sokkal többet 
bir megölni.

3. Súlyos vétek a1 nyelvelés még azért is, mivel 
annál fogva a1 legszentebb vallást káromoljuk; azt a1 val
lást, melly nékünk a’ nyelvnek zabolában tartását is pa
rancsolja, és a’ mellynél fogva pünköst napján Isten a1 
nyelvet is megszentelte. A 1 tízparancsolatban az Isten két 
helyen köti meg a1 nyelvet. Ugyan is az első táblán igy 
szóll hozzánk: ,,A ’ te Uradnak Istenednek nevét lójába 
ne vegyed ,u — melly alatt minden sziikozódás, csúfolás, 
esküdözés és hitvány beszéd már befoglalva vagyon. Az
tán a’ második táblán mondatik: „a 1 te felebarátod ellen 
hamis tanúságot ne mondj.“  Kivált ennek a’ magyar em
bernek van igen sinórozott szitkos nyelve; melíyre nem 
győz eléggé vigyázni, ne hogy vele a1 pokol’ tüzét ma
gának megérdemelje.

4. Végre a1 nyelvnek vétke még önmagunkra is káros 
béfolyással vagyon; sőt néha annak ártalma kiterjed még 
maradékainkra is. A1 gonosz nyelv olly éles kard, mellyel

f  • I



IV. VASÁRNAPON.

>

egy vágással hármat szúrunk agyon: önmagunkat, a’ 
rágalmazódat, és azt, a’ ki hallgatja rossz beszédünket. A 1 
kissebbittö ember senki előtt sincsen becsületben. Ot 
senki nem szenvedheti: hanem minden ember kerüli, és 
előle félre térni igyekezik. Aztán a’ 15dik Zsoltárnak 
3dik versében az mondatik, hogy Isten előtt meg nem 
állanak azok, kik az ő nyelvükkel gouoszt szóllnak.

Ezeknek meggondolása tartóztasson meg titeket is 
K. H. a’ rágalomtól. Ez légyen a’ szálka -  bíráknak az az 
ír, mellyről szent János szóll Jel. 3, 18 : „Tanácslom 
tenéked , hogy szemgyógyító irral kend meg a’ te szeme
idet, hogy láss.u Mert sok ember magának éles szemű
nek látszik, holott vak. Aztán , a’ mint Pál Apostol 
mondja, Gál. 6, 11: „Gondold meg magadat, hogy te is 
meg ne kísértessél/4 Legyünk ezen tekintetben is hiv 
követői a’ Krisztusnak. Felebarátaink közül senkit ne 
rágalmazzunk. Kiki magáért fog számot adni; és valóban 
minden ember talál ön magán is gáncsolni, és igazittani 
valót eleget. Mindenek előtt tehát huzzuk ki a* gerendát 
a’ mi tulajdon szemünkből, és azután lássuk, váljon fe
lebarátunk’ szemében szálka van-é. Tudjunk hallgatni 
ott a’ hol kell. E* részben a’ mi belsőnk legyen hasonló 
a" temető kerthez, melly semmit ki nem ereszt abból, a* 
mi beléje tétetett. Es valamint a’ rendben tartott temető 
helyek jól körül vannak tüskézve és megerősítve: úgy 
mi is nyelvünket, mintegy kerítsük be, hogy ne beszélje 
azt a’ mi káros. A ’ hallgatni tudás igen ritka virtus: 
szerencsés ember, ki azzal bir. Ide a’ szent íráson kívül 
négy királyi mondásokat hozok elő néktek. Egykor tud
niillik, bölcs Salamon, a’’ persiai, arábiai király, és a’ 
sébai királyné barátságosan együtt lévén, vörsönögtek, 
ki tudna mondani valamit mennél fontosabbat. „Mert (úgy
mond a’ sébai királyné} , századok fognak lefolyni, mig 
a’ világ’ krónikája illy emlékezetes öszve jövést jegyez
het fel a5 jövendő nemzetek’ számára. Azért mondjunk 
mindenikiink valamelly fontos szót. Távol legyen, hogy 
társaságunk úgy oszoljék el, mint a’ felhők5 gőzei, mel- 
lyek a’ szél által szélyt fnvatva, semmi nyomat nem 
hagynak magok után. Állitsunk a’ maradék’ számára szók
ból emléket; mert legszebb emlékek a’ szók!" A ’ fejedel
mek mély tisztelettel hallgattak, és a1 házi urra matat
tak , hogy 6 tegyen kezdetet. Ekkor bölcs Salamon végig 
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nézvén gondolatainak drága kövekkel megrakott tárhá
zát, a’ beszédnek arany csészéjé a’ következendő gyön
gyöket vitte fel vendégei1 eleibe: „Soha sem bántam azt 
meg ? a’ mit nem szóllottam; de azt számtalanszor meg
bántam a’ mit szóllottam/* Ezután a’ sébai királyné ezeket 
monda: „A ’ mit nem szóllottam, azt még mindenkor szól
hatom ; de a’ mit már szóllottam, azt soha sem lehet nem 
mondottá tenni/* A ’ persa király igy folytatá: „Mig nem 
szóllok addig én vagyok nyertes a’ vetélkedésben és az 
ellenkező fél hatalmamban vagyon: de mihelyt szóllok, 
én vagyok annak hatalmában!44 A z arábiai király’ szavai 
ezek lőnek : „Akár mit szóllok, az vagy jó , vagy roszsz. 
Ha jó , az által bizonyos értelemben lekötelezem maga
mat arra, hogy minden utóbbi beszédeim és cselekede
teim , ezen szavaimmal tökéletesen egyezzenek. E z pe
dig ollyan ígéret, mellyet a1 legjobb ember is nehezen 
teljesíthet. Valami roszszat vagy hitványt mondani pedig, 
ki nem tartaná szégyennek?44

A ’ szó’ kiejtésében óvakodjunk névszerint, hogy 
kissebbitő beszédet ne hallhassunk a’ mi tulajdon szerel
meseinkre , atyánkfiaira, jó  barátainkra , szomszédinkra , 
elöljáróinkra és más hiten valókra. Különösen a’ világnak 
hatalmasairól, királyokról, fejedelmekről soha sem kell 
roszszat beszélni; — inkább hallgatni. Azt mondja bölcs 
Salamon Préd. 10. „M ég a1 te gondolatodban is , a’ ki
rályra gonoszt ne mondj: úgy szinte a’ gazdagra is, a’ 
te házadnak titkos részeiben gonoszt ne beszélj • mert az 
égi madár is elviszi a’ szót, és a’ szárnyas állat is bevá
dolja a1 te beszédedet!“ Szép czimer a’ hallgatni-tudás 
minden emberben, de leginkább kell „magukat ebben 
gyakorolni az ifjaknak és szüzeknek. Ok hallgassák az 
öregeket, és tanuljanak azoktól. Hogy pedig nyelvünket 
szentségben megőrizhessük, tartsuk mindenek fölötttisz- 
tán a’ mi szivünket; mert a’ szívnek teljességéből szóll 
a’ száj. Végre kérjük e’ szép virtushoz is az Istennek 
megsegítő kegyelmét, és fohászkodjunk gyakorta:

Add , Uram, beszédem szent , tiszta 's igaz légyen, 
Hiába való szó szájamból ki ne menjen:
Tisztem szerint ha k e ll, vagy hol mit mondanom 
Áld meg, hogy lehessen hasznos én ajakom.



Sőt áld-meg, valamit gondolok, s/.óllok , teszek ; 
Engem igazgasson vezéreljen a’ szent L élek , 
Hogy dicsőittessék te irgalmasságod,
Én pedig maradjak mindenkor sajátod ,

Ámen.
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Négy arany- regulák az Isten' áldásának megnyeréséhez.
* /

Én. 341.

Ha közhasznú munkában folyik el életünk ,
Az Isten áldásában részt csak úgy vehetünk;
Csak a’ szorgalmatos
Lehet a’ jutalomra ’s végre nyugodalomra 
Méltó rs alkalmatos,

0

Te áldod tagainkat erővel, Istenünk, '
Segélj hát dolgainkat buzgón örvendenünk :
Neved’ tisztelete,
boldogsága nemünknek, —  ez legyen életünknek 
Fő igyekezete, Ámen,

• ~ !  s

. K . A . E gym á st m egáldani v a g y  is egym ásnak Istentől 
minden le lk i testi jó t  k ívánni: o lly  böcsben  tartatott d o log  
v o lt  eleitől fogva  az em berek e lő tt,h og y  azt kiki óhajtva várta 
fe jere . N évszerin t ama’ régi pátriárchiai időkben a’ m eg - 
mdatásnak kiváltképpen való n agy  bocs tulajdonittatutt. 
A k k o r  ha valam ellyík ezen  pusztákon vándorló  atyák 
k ö z ü l, más idegennel ö szv e  találkozott és abból k inézte, 
,l° g y  jám bor böcsületes em ber: azonnal azt kérte ki tőle

'  5 # ;
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barátságának m egbizon yittásáu l, h og y  adná reá á ldását, 
é s  ú gy  menne utjának további folytatására. A nnál in
kább kérte p ed ig  ez t a ’ házi g a z d a , midőn esm éretlen 
ven dégeit n agy  érdem ű, különös je le s  talentomu em be
reknek , tanittóknak lenni ta lá lta ; v a g y  k irá ly ok n a k , — 
kik n evével a ’ leg rég ib b  időkben  minden n agyobb  tehet
ségű  birtokosok neveztettek . í g y  példáink vágynak  fe l -  
je g y e z v e  az ó  Testam entom ban, m iképpen áldották m eg 
egym ást a’ j ó  em berek. N oénak  fiaira mondott á ldását, 
Izsáknak J á k ob ra , Jákobnak unokáira, Bálám Prófétának 
a z  Izrael n é p é r e , és  a ’ F ő -p a p n a k  a ’ Z s id ó  k ö zsé g re  
m ondott szép  áldásaikat m áig is g y ön y ö rű sé g g e l olvashat
ju k . H a valam elly vidéken próféta em ber utazott k e re s z 
tül és  az éd es  anyák é sz re  v e t té k : s ietve  v eze tte  m ag
zatját k ik i ,  az Isten1 em b eréh ez , h og y  áldja m e g ; mert 
(m ondám ) a”  rég iek  sokat tartottak az  em berekn ek  mind 
átkaikra mind áldásaikra.

H a p ed ig  az em berek ’ áldása is  már illy  b öcses  és  
kívánatos volt e lü ttö k : e lg on d o lh a tju k , m ennyivel kívá
natosabb lehetett valam ely a n g y a lé , v a g y  szinte m agáé 
a z  Is te n é ; kit ú g y  ra jzo l a ’ Fégiebb szent írá s , h o g y  a z  
e lső  világban (in ig  m ég az em berek ártatlanabb e r k ö l-  
csüek  v o lta k ), az  ő  angyalaival s o k sz o r  láthatóképpen is 
m eg je len t a z  em b erek n ek , ve lők  társalkodóit és ők et 
m egáldván v iszon t eltűnt a1 halandók szem ei e lő l. M e lly  
n a gy  hévvel és  te ljes  erejéből szoríthatta m agához Jákob  
Pátriárchia ama’ férfiút, k ivel e g y k o r  útjában é jje l ö s z v e  ta
lá lkozott és  viradtik  v ia sk o d o tt , —  miután reá e s m é r t , 
h o g y  a z  e g y  m ennyből alászállott la k o s ; nem akarván el
e re sz te n i, uiig nem áldását rá mondaná. Hát mikor m aga 
a z  Isten ’ fija  já rt  itt e ’ földön  : m elly szoreu csésn ek  tart
hatta az  m agát, kit ő  m egá ld ott: v a g y  az  az éd es  a n y a , 
k i az  ő  k isded  m agzatját általa m egáldathatta!

M i is K .  A .  m indnyájan , term észet s z e r in t , inkább 
s z e re t jü k , ha em bertársaink nekünk jó t  kívánnak és  m eg
á ld a n a k , mintha rossza t kívánnak és  m egátkoznak. D e  
a z  em berek ’ áldása m ég m icsoda  az Isten éh ez k ép est?  
v a g y  inkább m icsoda a z ,  em e1 n é lk ü l?  A z é r t  nékünk 
k ereszty én ek n ek  inkább azon k e ll szorgalm atoskodnunk, 
h o g y  az Isten ’ áldását m eg n y erh essü k ; — nem csak  azt 
a z  ő  á ld á sá t , m ellyet az  e lső  házaspárra m ondott a1 pa
rad icsom ban , hanem azt az  ő  te ljes  életünkre s z o lg á ló
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áldását, mellyel szándékúikat szerencsélteti, jószágunkat 
gyarapítja, és munkáinkat kívánatos foganattal meg kom- 
ronázza. Nevezet szerint az uj gazdáknak, ifjú házasoknak, 
gyakorta kell a’ felől egymással tanácskozni, hogyan gya- 
rapulhassanak legjobb módjával, miiiémü eszközökkel 
éljenek, hogy Istennek lelki testi áldásait fejökre meg
nyerhessék, ’S mivel a’ föld* legböcsösebb gyümölcsének 
(a’ gabonának) bétakaritása, az aratás — mellyben mos
tan munkálkodtok, — egyik azon legfőbb foglalatosságok 
közül való, mellyhez az Isten’ áldását megnyerni nem 
tudni, illetlenség; nem tanulni megátalkodottság volna: 
azért e’ jelen való szent órában arra a’ szép mesterségre 
fogok nyújtani néktek útmutatást, mi módon lehessen az 
Isten áldását dolgainkhoz legbizonyosabban nyerni.

T ext: Luk, 5, I — 11. (Péternek gazdag* halfogása).
Mikor ez a’ felolvastatott történet magát előadta, 

akkor egyszerre négyen lettek apostolokká. A z előtt a1 
Genézáret tavának úszó állatjait halászták, de most bö- 
csösebb halászáshoz kellett készíttetniük, úgymint kiknek 
az Evangeliom hálóját a’ világ’ széles tengerébe kellett 
kivetniük és abba békerbteniök minden embert, ki a’ Jé
zushoz vallaná magát. Ok pedig az illyetén halászáshoz 
még igen szokatlanok voltak; és idegennek tetszett nékik, 
midőn hallották, hogy királyok’ és fejedelmek’ udvaraik
ba is kell menniük a’ Krisztus’ Evangeliomát prédikálni. 
De valyon hát mi is tudta reá venni ezen férfiakat, hogy 
ártatlan mesterségükről majd nem egészen lemondván, illy 
nehéz és veszedelmes hivatalra szánták magokat, mellyet 
azonfölül még utóbb, vénségökben (úgy szólván) kellett 
inegtanulniok? Bizony nem egyébb, mint az Evangeliom’ 
ereje, és az a’ gazdag áldás, mellyet Jézus nékiek meg
mutatott. Engedtek tehát az Ur szavának, és utóbb őket 
isten’ nagyobb áldására méltóztatta. Mi, Atyámfiái, min- 
nyájan földi jók után fáradozó halászok vagyunk; a’ mi
hez az Isten’ áldása nélkül szűkölködünk. Illő dolog és 
főbenjáró kötelessége is kinek-kinek, azt gyakorta meg
gondolni. Elmélkedjünk tehát mostan, — csak igen együ- 
gyüen, — arról a szép mesterségről, hogy miképpen kel
lessék az Isten áldását munkáinkhoz megnyerni bizonyo
san. Négy arany-regulákat szab e’ végett élőnkbe szent 
Vallásunk, mellyeket a’ mái Evangeliom szerint imigy 
fejezünk ki: 1 )  légyen tulajdon hajacskád; 2 )  vedd fel



hájódba a'Jézust; 3 )  vesd meg hálódat; és 4 )  térdepelj 
le az Istenfia előtt.

I. A ’ legelső arany regula im ez: legyen igaz tu
lajdon bajócskád , az az bizonyos életmódod és tisztessé
ges hivatalod; melly az Isten parancsolatjával megegye
ző. Bölcs Sirák mondja : „ne vess a1 hamisság1 barázdái
ban, ne hogy hétszerte többet arass.u (jSir. 7J az igaz
ságtalan utón indulás elrontja a1 kész jólétet is. Ha 
ollyan voltál volna is, mint a1 rakott méhkas, ollyan lé- 
szeszsz , mint a1 megszedett szőlőtőke. A 1 melly hivatal 
törvényes és Isten paráncsolatjával nem ellenkezik, az 
kedves az Ur Istennél bár még olly alávalónak tartassák is 
a’ Világtól. Mert valamint (az apostoli mondás szerint) 
nem egyfélék az ajándékok, nem egyfélék az edények, 
hanem némellyek ékességre és díszre, némellyek viszont 
alávaló szolgálatokra rendeltettek: úgy az emberek kö
zött is nem lehet mindenik fő-úri ember, nem országbíró, 
vice-ispán, tanácsbéli ur, generális, püspök és méltóság; 
hanem vágynak szegényebb állapotok is. De mindnyáját 
megáldja az Isten; és miiid böcsös ő előtte, csak paran
csolatjával megegyezzen. 0  teremtette nemcsak amaz eszes 
Bezáteelt (j2. Mos. 3 1 ,2 .  3 .)  ki aranyból és ezüstből 
tudott mesterséges miveket készitteni: hanem ö teremtette 
a1 durva vasból dolgozo kovácsot is, mint mondjaEsaiás- 
nál 54 , 16. Pétert, mint halászás után élő szegényem* 
bért, Jézus nem utálta meg. Idvezitő Urunk tutora ács
mester; Pál Apostol sátorcsináló és szőnyegszövő volt. 
Juda nemzetségében, mondja a1 Krónikák első könyve (4 , 
1 4 .2 1 . 2 3 )  sok takács és fazékas találkozott. Mind 
ezek az állapotok és hozzájok hasonló más hivatalocskák 
és mesterségek becsületesek. í's  a’ kik ezekben munkál
kodnak, azok az evangélium szerint, nappali halászok; 
úgymint a1 kiknek munkálkodások1 és keresetük1 módját 
nincs mit szégyenleniök a1 fényes napvilág előtt. Hanem 
vágynak ám, Atyámfiái, éjjeli halászok is. Ezek nem 
azok, kiknek mesterségek és hivataljok úgy hozza ma
gával, hogy éjjel dolgozzanak, hanem azok kiknek élet- 
modjok az Isten’ parancsolataival ellenkezik,— következő
leg nem mindenképpen böcsüleles, és az éjszakának setétsé- 
gét keresi A’ :1~~ —— J A | A  ° 
kereskedő 
fény
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ollyatén éjjeli halászok, kiknek keresetük’ módja böcste- 
len levőn, az Isten’ áldását nem is várhatja magára so
ha bizonyosan.

Te kicsiny sorsa és állapotú atyámfia, ki azt gon
dolod, hogy a’ te sorsodat senki sem veszi tekintetbe; 
vigasztalódjál. Csak böcsiileíes légyen az, hidd el, hogy 
nem kissebb böcsben áll Isten előtt, mint a’ fejedelmek’ 
állapotja. Járuljatok elő óh ti, e’ mi gyülekezetünknek 
szegény tagjai; és felejtsétek el azon kőnyhullatásokat, 
mellyeket eddig sirtatok. Egyedül olly emberek’ szemei 
előtt, kik az emberi érzésnek minden tüzét elvesztették ; 
nein pedig az Istené előtt, alacsonyit meg titeket szegénység
iek. Távol legyen azért, hogy ti azt vagy szégyenlétek, vagy. 
magatok is olcsároljátok. Ne alázzátok azt,—még a’ királyok 
előtt se. Isten szerint való hivatal az; és az ő áldására egy- 
eránt tarthat számot a’ legfőbb hivatalokkal. Csak ti böcsüljé- 
tek meg azt voltaképpen; maradjatok meg benne híven; sok
félébe ne kapjatok, —  mert az, csak még nagyobb sze
génységbe döntene; és fogadjatok szót bölcs Sirák inté
sének (1 1 , 10.): „fiam! sokféle dologban ne foglald ma
gadat/4 Mondjátok az énekben!

• * I

Szent akaratod szerint kiki ő tisztében 
Járjon hivataljában igazán és híven.
Éjjel nappal Péterrel r kiki hálójával 
Dolgozzék ’s elégedjék meg maga sorsával.

# r - . » ' • ? .  .

II. A z Isten1 áldásának megnyerése végett a1 máso
dik arany-regula ez: vedd fel hajódba a1 Jézust, az az: 
kezd dolgodat Istennel. Addig egyet se lépj; mig nem 
Istenedről megemlékeztél és ügyödet néki felajánlottad. 
„Minden dolognak kezdete könyörgés legyen ,u úgymond 
bölcs Sirák 37, 19. Előbb imádkozni kell, Isten' igéjét 
hallgatni, a' szent örökséget keresni, a' lélekről gondos
kodni; mint világosan mondja Urunk Jézus: „keressétek 
előbb az Isten’ országát és annak igazságát, és a’ töb
biek megadatnak tincktekíCí Példát mutatott erre maga 
Urunk Jézus, ki minden fontos dolgát Istenhez fohász
kodással kezdte; mikor betegeket gyógyított is , előbb 
szemeit az egekre felemelte. Példa erre ez a1 népség, melly 
Urunk Jézust követte, ’s melly elhagyván dolgait egy 
ideig a' Krisztust.hallgatni merít. Váljon kicsoda kénsze-
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ritette ezeket,az igének hallására? Senki. Önkényt és örömest 
tették ők félre munkájokat, meglővén győződve a’ felöl, hogy 
az ige hallgatás nem dolog mulasztás. Mi szép lehetett 
ezeket az embereket sereggel tódulni látni ama’ hatal
mas mennyei Prédikátorhoz, ama’ Iegigazabb tiszteletes 
Atyához, az Ur Jézushoz! Miként szoronkodtak egymá
son; miként iparkodott volna mindenik a’ Jézushoz leg
közelebb esni; miként azU r, álló helyéből a’ partról ki- 
szorittatottéskéuszerittctett belépni a’ hajóba és onnét pré
dikálni ; — pedig nem boltos tornyos templomban, hanem 
ama1 legrégiebb kék boltozat alatt, mellyet maga az Is
ten’ keze csinált; nem is aranyozott, ezüstözöft, már- 
ványkőböl faragott és selyem keszkenőkkel leteritett Ka
tedráról, hanem csak a’ rnelly közönséges fából és fen- 
nyőviaszos deszkákból volt öszveszegezve; nemisollyau 
oltár előtt, melly körül van aggatva czimerekkel és ké
pekkel, hanem eleven szentek állották azt körül, kik a’ 
tudományt éhezték és szomjuhozták. Mi is előbb Istenünk
ről emlékezzünk m eg; vegyük be a’ Jézust Evangelio- 
mostól szivünk hajócskájába és úgy vessük meg aztán 
hivatalunk hálóját az ő nevében, és a’ gazdag áldás nem 
marad el,—mint Péter Apostolnál sem maradt el. De bi
zonyára elmarad Isten’ segítségül hívása nélkül és átok 
jön helyébe; mert ő nélküle nem tehetünk semmit: „Ha 
az Ur nem építi a’ házat, hiába munkálkodnak az épitők; 
ha az Űr nem őrizi a’ várost, hiába vigyázuak a’ strázsá- 
lók.“  „Egyedül az Isten’ áldása gazdagít ineg.“  „Nem 
erővel, se nem hatalommal, hanem az én lelkem által, 
ezt mondja az Úr!“  (Zak. 4, 6. Zsolt. 127, 1,2 )

Ha aztán dolgainkat igy kezdettük, jól kezdettük. 
Pedig jól kezdés már fél végezés. ’S akkor hozzá fog
ván dolgainkhoz, bízzuk a’ többit Istenre és ne kételked
jünk az ö áldásán. Ha keveset ad is, áldásul vegyük; ha késik 
is, tűréssel várjuk a’jó  véget és ne zúgolódjunk; mert a’ nélkül 
nincsen, hogy néha néha—vagy szűk termés miatt,vagy mar
háinkban vallott károk és egyébb okok miatt,— mi is ama’ ha
lászokként könyhullatások közt ne mosogatnánk hálóinkat; 
és hogy ne mondogálnánk Péter’ énekét: „Uram! egész 
é jje l, egész naphoszszat dolgoztunk és még sem fog
tunk semmit !u De épen azért is kell magunkat minde
nekelőtt Istennek felajánlani és tőle erőt kérni, hogy, 
ha bölcs rendelése szerint velünk a1 kálóinosogatásra
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jutna is a’ dolog, ne türbeíetlenkedjünk, lopásra ne ve
temedjünk, istentelen mesterségekhez (bővüléshez bájo- 
láshoz) ne nyúljunk: hanem békével várhassuk az Isten’ 
áldását, melly előbb utóbb elfog következni.

III. A* harmadik arany-regula az isteni áldások’ meg
nyerésének mestersége körül ez: vesd meg hálódat, az 
az: dolgozzál serényen. Imádság és munka, ez az a’ két 
kincshordó szekere a’ keresztyénnek, mellyeknek egyi
kén az áldást a’ menyből alá, a’ másikán a’ földből fel
hozhatja. Különösen a’ munka az a’ titkos csatorna, 
mellyen különbféle drága jók  szivárognak az emberre. 
Ez az ut, melly a’ földi paradicsomba ismét béviszen. 
Hajdan az élet’ fája a’ paradicsom’ közepettén állott és 
vala nála titkos boldogító erő. Ahoz szerettek volna az 
emberek járdogálni, hogy munka és fáradság nélkül ju 
tottak volna el az élet’ minden szükségeinek pótolásához. 
Azt szeretnék még most is , hogy az orvos lenne élet
fául a’ mértékletlennek, a’ gazdag a’ tékozlónak, a’ sze
líden tűrő az indulatosnak: de ez igy nem megy. Munka 
és fáradság most már az egyedüli ut, a’ paradicsomba 
jutásra. A ’ ki azokhoz nyúlni nem akar, nem is jut abba 
el soha. Urunk Jézus is Pétert nem hagyja hivalkodni, 
hanem az ige-hallgatás után megparancsolja neki: ;,most 
már meny belleb a’ mélyre és vessétek meg hálóitokat.44 
Pedig a’ mélyre (úgymond) nem csak a’ viz színén laví
rozva : hanem hozzá fogván derekasan. Mintha ezzel azt 
akará mondani: „ jó  Péter, az igét meghallottad; de ne véld, 
hogy az ige hallgatás és az imádkozás eltarthatná az embert; 
nem! ez csak készülés a’ másikhoz; ez csak a’ fundamentom- 
k ő ; — most hát te is munkára siess. Megtehetném ugyan né
ked, hogy a’ tengernek minden halait hálódba küldeném; de 
ez nem a’ természet’ rende; ezt veled nem cselekedbetem.“ 
így  minékünk is, reggeli áhitozásunk után, a’ vasárnapi ige 
hallgatás után a’ dologtévő napokon szerte széllyel el kell 
mennünk, hálóinkat megvetnünk az a z : serényen munkálkod
nunk abban, a’ mit Isten végbevivésre iniudenikünknek fel
adott; és állapotunkhoz képest fáradni,vesződni, sanyarogni. 
Nem szabad a1 hálót sokáig a’ sövényen hagynunk, hanem be 
kell tölfenünk ama régi paradicsomi kemény regulát: „Arczád 
verejtékével egyed á’ te kenyeredet.44 Megvagyon írva: a’ ki 
a’ földét szántja, elég kenyere lészen. „Mert mint a’ madár 
a’ repülésre, azouképen ember a' munkálkodásra teremte-
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tett,“  úgymond Jóbnál Elifáz. Kell lenni mindenikűnk- 
nek valami emberi munkában szüntelen; mert a’ ki emberi 
munkában nincsen, az bizonyosan ördögi munkában [töri 
fejét (Jer. 48, 10). Sokat sanyargott Péter is; és sokat 
munkálkodott. Pál Apostol is mind kezével mind fejével 
dolgozott; mert kézmives is volt, és minden szombat 
napon prédikálloít. Nem dugta tehát kezét kebelébe. 
Nem tett úgy mint sok emberek, kik csak a’ könnyű vé
gét szeretik a1 munkának. Mi csuda aztán, ha [az Isten’ 
áldása reájok nem száll; ha elfogyatkoznak, ravaszko
dásra, alamisnára, koldusbotra jutnak. Méltán igazgat
nak ezek a’ hangyához a’ szent írásban (Péld. 6,6.): „óh 
te rost! eredj el a1 hangyához, nézd meg az jd utait és 
tanulj tőle. Néki nincs vezére, igazgatójavagy ura3 még 
is nyárban szerzi meg az ő eledelét. Hát te meddiglen 
fekszel? mikor kelsz fel a’ te álmodból? mint a’ gyors 
utonjáró , úgy érkezik el a’ te szegénységed és a’ te szii- 
kölködésed, mint a’ paizsos férjfiú !u „De az iparkodó 
ember nem marad az alávalók között.*4 (Péld. 22, 29.)

Erre a’ harmadik arany-regulára szépen megtanított 
régen bölcs Salamon egy henye gazdát. Azt mondja ar 
példabeszéd, hogy egykor ez a’ bölcs király elméne a’ 
röstnek szántóföldé és az esztelennek szőlője mellett, 
amannak búzáját a’ sok gaz lepte e l , emennek tőkéjét 
tövis és csalán nőtte körül, kérdezi hol vágynak tulaj
donosaik, éppen a’ templomban voltak ezek, és Istentől 
áldásért könyörögtek földeik’ termésére, a’ bölcs király 
utánnok ment, mikor beért a’ templomba, azok akkor vé
gezték el az áldozatot, nem esrnérték meg a’ királyt, 
de hallották hogy az imigy imádkozott: „vizet kérek az 
É gb ő l, mert igen szomjuhozom,44 az emberek fogják, el
vezetik a’ királyt egy közellévő kúthoz, a’ király merí
tett és ivott, akkor magát megesmértetvén a’ király is, 
fogja elvezeti a1 két embert a’ szántóföldre ’s a’ szőlő- 
hegyre, és monda nekik: „fi engem imént kicsufoltatok, 
midőn vizet kértem és nem merítettem, holott előttem 
volt és az Isten mindnyájunknak adta, óh esztelenek, 
úgymond; ti is a’ mit kértetek, vegyétek el is. Imimhez 
a’ föld a’ kút, csak saját kezeitekkel merítsétek az ál
dást, melly egyedül a’ munka és fáradság után forr fel,44 
ezzel ott hagyta őket. Máskor megint elment arra fe
jt*. a’ búza már érett, a’ tőke virágozott: de a’ gaz.

]

\
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tövis és csalán nem volt többé; mert az ő bölcs szava.-
megszégyenítették azokat, és munkás emberek váltak ő 
belölök. ,

A ’ serény munkálkodás tehát a’ harmadik arany-re
gula az Isten áldásának megnyeréséhez; mellyet ha kö
vetünk, igy már czélhoz jutottunk mindenképpen és rész 
fog adatni nekünk a’ szükséges áldásokból bizonyosan. 
És itten immár mégis állapodhatnánk, de ez még a’ meg
jegyzés, hogy a’ miilyen nehezen tudtunk eljutni az ál
dások’ tárházához; olly könnyen elszalaszthatjuk kezünk
ből a’ megnyert jókat. Hogy tehát a’ mit megnyertünk, 
azt m égis tudhassuk tartani, töltsükbe még

IV. A ’ negyedik arany-regulát is, meily igy szóll: 
essél térdre az Isten és fia előtt, az az: légy Isteneráut 
háláadatos. A ’ hálátlanság azt cselekszi, hogy az Isteni 
áldások’ kutforrását kiszárítja. De a’ szives hálaadás, 
több jóltevésre invitálás. Úgy leszünk pedig Isten eránt 
háládatosok, ha

1. )  Megesmérjük érdemeden voltunkat az áldásokra; 
mint Péter is cselekedett, ki midőn a’ véle történt jóté
kony csudát látta volna, térdre esett a’ Jézus’ lábai előtt, 
mutatván ezzel inéltatlauságát. Továbbá

2. )  Ügy vagyunk háladatosok, ha mindenekért Is
tennek tulajdonítunk dicséretet; mert sok a’ vakmerő 
ember, ki ha szerencsére vetemedett, felfuvalkodik és 
fáradságának tulajdonítja, nem gondolván meg, ki adta 
néki a’ szorgalomhoz az egészséget, a’ fáradozáshoz az 
erőt. „Azért ne dicsekedjék a’ bölcs az ő bölcsességében, 
se az erős az ő erősségében, se a’ gazdag az ő gazdag
ságában," ezt mondja az Ur, Jeremiásnál 9, 23.

3. )  Végre úgy leszünk háládatosok ha az elvett 
áldásokkal istenesen élünk, azokat jó haszonra fordítjuk 
és belőlük szűkölködő felebarátunknak is juttatunk. Péter 
Apostol, midőn annyi halat kerített, hogy a’ hajó is majd 
elmerülne, nem hányta a’ sokat vissza a’ tengerbe; mint 
talán némelly irigylelküek tettek volna, kik ha mi
vel bővelkednek, inkább elhagyják veszelődni, mintsem 
a’ szegényeknek kiosztanák: hanem intett a’ többi szom
széd társaknak és küzdötte bővségét azokkal is. Ekkép
pen tartóztassuk meg magunknak az isten áldását mi is , 
ekképpen kössük meg mintegy szárnyait, hogy irgal- 
maskodjunk, minden napon.

I
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így adtam élőtökbe, K. H. azt a’ szép mesterséget, 
miképpen kellessék néktek az Isten áldását megnyerni és 
megtartani. Most már rajiatok a1 sor, hogy prédikáljon 
kiki önmagának oda haza, a za z : visgáljátok meg maga
tokat, váljon ezek szerint keressétek-é az Isten' áldását, 
különösen t£, kik a’ világiakban szerencsés előmentséget 
tettetek, kérdezzétek meg magatoktól, — csak egyedül 
magatoktól, hogy a’ világ ne is hallja, — ha az előszám- 
lált négy arany-regulák szerint jutotlatok-é ahoz, ha nem 
azok szerint: rossz keresmény és átok van rajta; és 
olly egy veszedelmes mágneskő a’ ti házatok födele alatt, 
melly a’ romlásnak menykövét magához szívja, soha nem 
állandó az illyen birtok; mert vagy elvész tőletek és 
maradékotoktól, vagy magatok haltok el belőle idő előtt. 
Azt mondja Jeremiás Próféta, 17, II. „Mint a’ fogoly
madár sokat tojik, de nem költi ki minden tojásait; úgy 
a’ ki gazdagságot gyűjt nem igaz utón, elhagyja azokat 
az ő napjainak közepettén.u Siessetek azért kiadni az 
illyen kincsen; vagy a’ hamis mammonból szerezzetek 
magatoknak állandó gazdagságot; ti pedig, kiknek gaz
dagságtok e’ négy arany-regula szerint gyűlt öszve; örül
jetek. Éljetek bővelkedéstekből az Isten’ dicsősségére; 
a1 szegényebbekről, az Isten’ házáról el ne feledkezze
tek. „Tiszteljétek az Urat minden marháitokból és jöve
delmeiteknek első zsengéjéből; úgy még inkább megtöl
tetnek csűreitek eleséggel." Péld. 3, 9.10. És minek- 
utánna a’ mulandókat vagy elhagytátok, vagy azoktól 
elhagyattattok; lészen mindenkor megmaradandó kincse
tek eltétetve az Istennél, Ámen.

Ének: 465, 5. 6.
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i . '

A csúfolódásról.
i • V . • , .

Zsolt. 1, 1,

Jövel, Ur Isten ! szent lelkeddel, kérünk ;
Es ez órában légy segítség nekünk.
A* init szent nevedben mostanság elkezdünk,

.Abban kívánatos véget engedj érnünk, Ámen.

K. H. Szent Dávid király és próféta a’ böcsületes 
és jámbor életű embernek’ egyik esinértető jelévé teszi 
többek között azt, hogy felebarátjából csúfot nem űz. 
A ’ zsoltáros könyvnek iningyárt a’ lég elején mondja: 
„boldog ember! ki nem ül a’ csufolóknak székökben.<f 
Ülni a’ csúfolok’ székében annyit tészen, mint mások’ 
hibás tetteit és baleseteit olly módon terjeszteni elő, bogy 
nevetségesekké tétessenek, és az által mások érzékenyen 
megsértessenek Sokat szenvedett tudniillik, ez az Isten’ 
embere éltében, a’ csúfolok és szidalmazó rossz emberek 
miatt is. Csufolkodásra adott pedig alkalmat Dávidnak 
majd nem minden környülállása; pásztori fámiliából lett 
származása, kisded alacsony termete, sok különös tettei, 
szerencsétlen bal-esetei, és istenes indulatja. ’S máig is 
éppen ezek szoktak közönségesen szolgálni csúfolás’ 
tárgyául embertársainknak. Csúfot űzhetnek a’ mi ellen
séges felebarátink:

1 .) Nemzetségünkből és nevünkből; kivált ha ez 
valami furcsát és nevetségeset jelent, A z embernek neve, 
mellyet teljes éltében visel, ’s mellyen fog einlegettetui 
holta után is , — az ő egyik legféltőbb vagyonja; és a’ 
név, — akár miilyen az egyébként, —  önmagában böcsü
letes. Azt nem magunk vettük fel, hanem mások adták 
reánk, tudtunk akaratunk nélkül. A z a’ vallás által is 
megvan szenteltetve. Azért azt elbérmálni, forgatni, ma
gyarázni, vagy toldani és csorbiítani nem szabad; — or
szágunkban királyi parancsolatnál fogva nem szabad. —

ÍS:
r l

* L
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Urunk Jézusnak is az ő k e  észtje fölé telt fölül-irással 
alacsony sorsát, famíliáját és nevét csúfolták ki.

2. )  Csúfot űzhetnek az emberek továbbá, terme
tünkből és szembetűnő testi fogyatkozásinkból. Ezekről 
sem tehetünk; isten rendeli el fest-alkatját kiuekkinek. 
idvezííő Urunk mondja, hogy nem adhat az ember az ő 
magasságához semmit, habár éjjel nappal busul és gon
dolkodik is azon. 1 ía régenten az emberfaj derekabb volt, 
úgy hogy óriás nagyságú emberek is laktak a’ föld szí
nén ; most pedig az emberi nem mind inkább inegaljaso- 
dik, és az apró emberek, hibát termelüek száma soka
sodik : Isten dolga, és nem csúfolásra való. Annál inkább, 
ha felebarátunk világtalan, siket, néma, eszelős, sánta, 
csonka, selyp vagy höbögő nyelvű: mind az nem csúfo
lásra hanem sajnálkodásra méltó dolog. A ’ szent Írásbeli 
elbeszélések szerint: Dávidot Goliáth csúfolta ki csekély 
termetéért* Elizeust a1 gyermeksereg kopaszságáért. Mind 
a* két rendbeli csúfolok keserűen meglakoltak érette. A ’ 
Bírák könyvének l2dik részében (v. 6.) az Efraimitákról 
moudatik, hogy pöszén beszéltek, az s-t sz-nek mondták; 
és erről esmérték ki őket az Izrael fiai magok között, 
gyöngeségökből csúfot űzvén.

3. )  Könnyen csúfság tárgyául szolgálhat roszlelku 
embereknek még akármi szokásunk* és tettünk is, — bár 
az a’ legjobb és helyesebb légyen. A z apostoloknak leg
istenesebb foglalatosságaik közepettén is találkoztak csu- 
folóik. Butikost napján a’ sokaság’ édes borral eltölteknek 
mondta őket. Simon Mágus pénzért kért tölök szent lel
ket. Pált pedig Festus főispán, bolondozónak csúfolta.— 
Sőt

4. )  Vallásunk is lehet csúffá, érteden emberek előtt, 
— okos ember t. i. vallás fölött nem is vetekedik; holott 
szent dolgokból csúfot űzni éppen nem illik; akárkiké 
volna is az, — ha zsidóké, vagy pogányoké is. A ’ mit 
mások szentnek tartanak, azt bántatlanul illik hagyni. 
„A z  Isién nem hagyja magát csufoltatni (büntetetlenül);“ 
úgymond Pál apostol Gál. 6, 7.

5. )  De leggonoszabb neme a’ csúfolódásnak az, mi
dőn szegénységünket, bal-esetünket, büntettetésünket és 
gyalázatunkat teszik ki csúfságnak és nevetségnek. Dá
vid szivét is ez illette meg legérzékenyebben; ez tette előtte
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a** csúfolok’ társaságát kerülendővé; és illy megilletődé- 
sében irta a’ legelső Zsoltárt.

De több az Dávidnál, a1 ki a’ mái Evangéliumban 
el-int a' csúfolódástól. Maga az, a’ mi Jézusunk. Azért e’ 
szent órát szánjuk különösen annak megtanulására, melly 
vétkes cselekedet légyen a’ csúfolódás.

Text. Mát. 5, 22. . . . (A z  ötödik parancsolat ma
gyaráztatok.)

Azon csufolkodó kifejezések közé, mellyek Zsidó 
országban, Urunk Jézus’ idejében szokásban voltak, tar
tozik ez a’ szó is rákká, melly annyit tesz, mint sem- 
mire-kellő ember. Melly csufolódó szót hogy az Ur Jé
zus nagyra vitt, azt megértettük a’ felolvasottakból. É s 
ez vagy csak egymaga is már elegendő bizonyság arra, 
hogy nekünk keresztyéneknek a’ csúfolódás vétekül tu- 
lajdonittatik Istentől, és a’ valóságos bűnök’ lajstromába 
való. Azonban hogy ezt annál világosabban által—láthas
sátok ; és egész belső meggyőződésetekből megismerhes
sétek , melly vétkes cselekedet legyen egymásból csú
fot űzni: elmélkedjünk mostan a' csvfolódásról; megért
vén, miben áll annak vétkes volta; mint viseljük magun
kat csufolóink eránt; és miképpen távoztassuk ezt a’ 
vétket.

I. Csúfot űzni valakiből, és ebben kedvünkéi talál
ni , már átaljában gonoszlelküségnek je le ; melly kimu
tatja magát mind a' tisztátalan kútfőkön , mellyekböl szár
mazik ; mind a’ káros következéseken, mellyeket hagyni szo
kott maga után.

Kútfúrásai megannyi hibák, mellyeket a’ keresztyén 
vallás helytelenít. Akár könnyelműség, akár maga el- 
mésséget fitogtatni vagy másokat mulattatni vágyás, akár 
irigység, boszuság és ellenséges indulat, akár uralkodó 
kemény természet, dicsőségkivánás és kevélység legyen 
a z , a* mi velünk embertársunkat csufoltatja: mindnyájan 
bűnös indító okok. A ’ keresztyén Vallás minket mindenütt 
szeretetre int, melyről mondja Pál apostol, hogy az nem 
böcstelenkedik. Bölcs Sirák hasonlóképpen igy int (7,10.): 
„ne csúfold meg az embert, kinek lelke keserűségben 
vagyon; mert vagyon, ki megalázzon és fehnagaszta)jon.“  
A ’ példabeszédekről iratt könyvnek 17dik részében v. 5. 
ezt mondja az Isten’ lelke: „a1 ki megcsufolja a’ szegényt,
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gyalázattal illeti az ő teremtőjét, és a’ ki gyönyörködik 
másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen.44 kölcsö
nös szeretetnek kell lenni az egész emberi nemet öszve- 
íartó köteléknek. Ugyde a’ csúfolás a’ nyugodalmat és 
megelégedést csak felzavarja. Még abban az esetben sem 
hagyhatni helyben a’ csúfolást, midőn azzal felebarátunk’ 
hibájának jobbítása a’ czélunk; mert e’ czélt, éppen nem 
érjük el csúfolással, valakit kicsúfolással feddeni, dor
gálni es jobbítani akarni, annyit tesz, minta’ szivet lel
ket inkább csak keseríteni és ingerleni. A ’ ki ezt próbálni 
akarja, próbálhatja gyermekeivel; kiknek hibáikat soha 
sem fogja megorvosolni csúfolással. Gyermekek előtt leg- 
fölebb is olly gonosztetteket kell csak kicsufolni, mellye- 
ketigen megakarunk velők gyűlölteim; mert a’ csúfolódás 
vétkes voltának

A z a’ második erős bizonysága, hogy utálatot és 
gyülölést szerez bennünk az eránt, a’ kire ezélzás van 
vele. Sokszor megesik, hogy egyszeri csúfolásunk örök
re elveszi felebarátunknak becsületét, ideig óráig bizo
nyosan mindenkor; mert semmit sem hordoznak az em
ber után olly sokáig, mint a’ felkapott csuf-üzést. Ebből 
£még ha háta mögött történt volna is felebarátunknak,)  
mindig marad még valami az ő böesületének ártalmára. 
Valahányszor a’ csúffá tett személyt látjuk, vagy nevét 
halljuk; mindannyiszor ismét eszünkbe jut a’ nevetséges. 
Mint a’ fejér papiroson könnyű mocskot csinálni fekete 
tintával, de nehéz, sőt alig lehet azt arról úgy letörül
ni, hogy annak többé semmi nyoma ne maradjon: szin
tén úgy könnyű akármelly tisztességes személyből csúfot 
űzni, de nehéz azt róla viszont levenni. A ’ nevek’ elcsufolá- 
sa éppen maradás szokott lenni. Gyakran rajta vész az egész 
maradékon, mint valami dísztelen bélyeg, sőt egy paj
kos csúfoló miatt egész fámilia elvesztheti igazi nevét, 
azzal együtt minden szép jussait. ’S hogy ne volna ez 
vétkes dolog?

Maga pedig a’ megsértés, melly rajtunk a’ kicsu- 
foltatás által történik, minden megbántások közötta'leg- 
érzékenyebb és sajnósabb. Azzal még egészségünk is 
megrontatik, életünk veszedelmeztetik. Másféle megbán- 
tásra az ember nem ügyel annyira, de a’ csúfolást nagyra 
viszi; mivel megvetéssel jár együtt, melly sok ember
nek elszivelbetetlen, — sőt némelly esetekben roszszabb
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a1 halálnál. Azért hajdan Jónás próféta halált kívánt ma
gának, midőn prófétziájának be nem telese után attól félt) 
nehogy szent hivatalja a’ világ előtt csuífá légyen. Men
nél inkább szereti valaki becsületét, mennél inkább érzi 
az ő maga1 böcsét: annál elevenebben bántatik a1 csúfo
lás által. Mig mások, kik hallják, talán nevetnek a1 csu- 
folkodáshoz, és gyönyörködnek benne: ő addig boszon- 
kodásában majdnem magán kivül vagyon. Mert a1 hara
got sem ingerli annyira semmi, mint a1 csufollatáS. Gyer
mekeken láthatjuk, hogy őket sem Verés, sem bézáratás, 
sem más büntetés uem ingerli fel annyira, mint ha csúfol
ják őket, —  jóllehet csak üres szókból álljon is a1 csu- 
foltatás. így  van a1 dolog velünk, meglett emberekkel is, 
kik sok tekintetben csak megannyi öreg gyermekek va
gyunk. Minket is a1 csúf haragra, boszuállásra, ellensé
geskedésre, vereségre, párviadalra, és életet veszélyez
tető más rósz dolgokra ingerel. Tagadhatatlanul vétkes 
cselekedet tehát a' csúfolódás.

Illik azért megtudni minden keresztyén embernek, 
mihez szabja magát e1 tárgyban mind magára mind má
sokra nézve.

II. Hogy mások1 csúfolását elkerülhessük, a1 véget! 
tartsuk meg a1 következendőket:

1) a’ csúfolni szerető emberek1 társaságától szakasz- 
szűk el magunkat teljességgel. Jobb az alkalmatosságot 
meszsze távoztatni, mint aztán ingereltetvén bűnbe ke
veredni.

Sá) Továbbá, megóvjuk magunkat, hogy ne szól
junk, ne tegyünk semmit ollyast, a1 mi másoknak alkal
mat nyújthatna nevetségre és csuf-üzésre. Ha pedig külső 
testalkatunk ollyan, hogy az emberek szemei előtt nem 
volna mindenképp tetszetős: akkor annál jobban tetszes
sük magunkat ész , okosság, becsületesség, szolgálatra 
készség és szorgalmatosság által. Mert ezek teszik az 
embernek igaz böcsét az emberi társaságban. Ezeket pe
dig magára ruházni, és ezekben jeles lenni, hatalmában 
áll úgy a’ nyomoréknak, mint a1 legszebb termetűnek. 
Átaljában éljünk, mint emberséges emberek; mint békés 
egyült-lakók ; mint gyermekeinknek jó atyjaik, mint hiv alatt
valók , tisztünkben serény munkások, mint másokat meg- 
böcsülok, jóltévők i akkor nem köthetnek belénk a1 csu«

Illés P;\ Ilii Barabi 6
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folodók; cs az ő üöcsmérlesök, mint tompa nyilak, úgy 
fognak viszszapattanni rólunk.

3) Jegyezzük meg aztán még azt is, hogy csúfol
hatni magunkat egykönnyen ne engedjük. Nem is fogja ezt 
velünk próbálni senki, ha nemes rátartóságot veend észre 
bennünk; és ha a’ csufűzőnek legelső próbálását is ko
moly feletetühk és nézésünkkel egyszerre úgy lesújtjuk, 
hogy soha többé ne bátorkodjék belőlünk csúfot űzni. Mi
dőn ártatlanul csúfolhatunk, mingyart ugyan fel ne csat
tanjunk, haragra ne induljunk. Azzal csufolónkat inkább 
csak ingerelnénk és mulattatnánk; saját nyugalmunkat pe
dig nem eszközelnénk. Egyéberánt is é1 miatt a1 mi hírünk 
nevünk legfölebb csak értetlen emberek előtt szenved. Él-

C J

nek még emberek elegen, kik eszesebbek, felölünk is több 
belátással ítélnek, és az ő ítéletükre a’ világ többet is 
hajt. Úgy viseljük magunkat e’ dologban, mint Dávid vi
selte magát Schimei eránt. Ez őt egykor varos hoszszatt, 
torka tátva csúfolta és gyálázta. Dávid a1 csúfoló beszé
deket hallatlanokká tette, és igy szólt a’ körülvalókhoz: 
^hagyjatok békét neki; talán az ur nekem még ma is ál
dást adhat az ő átka helyett.44 2. Sám. 16. Csufolókat 
ügy kell tekintenünk, mint vagy olly embereket, kik dol
gainkat nem értik; vagy mint eszteleneket; és azt kell 
meggondolnunk, hogy minden csufüzéstől e’ világon egy 
ember Sem mentes. —  Azonban bármelly jó a’ vesztége- 
lés; bármelly igaz, hogy a1 ránk ruházott csúfnak tör
vényes keresésével a’ közönséges békesség zavartatik, csu- 
foltatásunk még nyilvánabbá lenne, a’ tudatlanabb község 
előtt pedig még megvetettebbek lennénk: de csakugyan a’ 
méltatlan csufoltatást törvényes utón is rólunk elhárittani, 
tartozó kötelességünk. Méltó e’ dolog az ítéletre és a’ 
gyülekezetre , úgymond urunk Jézus.

4 )  Mikor pedig mások, hallattunkra űznének csúfot
felebarátjokból: mi abban semmi részt né vegyünk. Hoz
zá mosolygásunkkal, vagy jóvá hagyásunkkal a’ tetten 
kedvet ne mutassunk, sőt kedvetlenségünket nyilván ki
tüntessük. Fogjuk inkább pártját a’ csufoliatottnak, becsü
letét védelmezzük, vagy éppen onnét távozzunk el. Az 
illyen magaviselet sokszor köszönettél is szokott megju
talmaztatni. ' . 4

Hl. Még az van bátra, hogy megértsük: mi tevők
legyünk hogy a’ csúfolódás’ vétkétől magunkat tisztán meg-
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őrizhessük, kezdeni kell ezt is, —  mint minden egyébb vir
tusoknak szívbe oltását, —  a’ neveléssel a’ gyermekkorban. 
Meg nem kell engedni gyermekeknek, sem azt, hogy magok 
között csufolódjanak, sem azt, hogy másokat kicsufoljanak, 
akár külömböző nemzetükért, akár vallássukért. Megkell ne
kik korán mondani, hogy zsidót ne csúfoljanak, mert a’ zsidó 
nemzetnek sokat köszön a’ V ilág ; annak köszöni a’ Meg
váltót is. Megkell mondani nekik bog}' ne csúfoljon sem 
tótot sem németet; mert ezektől sok jót tanult a m a 
gyar nemzet; máig is a’ német nemzetnél vagyon a’ tu
dományok kulcsa, és a* mi évangelika vallásunk is né
met nyelven zendült meg legelsőben A 1 gyermekek men
nél élesebb eszüek, annál hajlandóbbak a' csúfolásra: de 
annál nagyobb vigyázással legyünk reájok. Ellenben mi 
se csúfoljunk ő előttök senkit, sem szóval, sem tettel, 
sem példázódással, sem kétértelmű beszédekkel vagy 
arcz-mozdulásokkal. Némelly famíliának fajjában van 
mintegy a1 nyelvesség, és a’ mások böcsmérlése: az ol- 
lyan kiváltképpen vigyázzon magára e’ dologban. A ’ 
Szülék éppen megtartóztassák magokat, hogy haragjok- 
ban gyermekeiket csúffal ne illessék, és hibáikat ezen 
módon soha se feddjék. A 1 most született gyermek1 ke
resztelésekor is legyenek okosok, és arra vigyázni ne 
tartsák csekélységnek, hogy se ollyan nevet reájok nö 
adjanak, a1 melly igen szokatlan és nevetséges; se ól- 
lyant, a1 melly familiájokban többel is közös; mert ak
kor az emberek kényteleníttetnek őket valami más mel
lék-néven (többnyire csúfon) elnevezni, hogy a’ többi ha- 
sonló-nevüektöl őket megkülönböztethessék. így támadd 
nak sokszor a1 csúfnevek a’ szülék’ oktalansága miatt.

Ha pedig valaki önmagát érezné a1 csúfolódás vét*, 
kében lenni, (a 1 mit a1 reá ható rósz következésekről 
észrevehet,) — szoktassa el magát attól; tanuljon indu
latján uralkodni, és gondolja meg szorgalmatosán, mint 
tetszenék néki is, ha valaki ő belőle csúfot űzne.

'  í

Igyekezzünk mi is, keresztyén atyámfiai, ettől a’ 
hibától tiszták lenni. Másokat megcsufolni, okos és jószí-  ̂
vü emberekkel éppen meg nem férhet. A z emberbarát in
kább megszomorodik másnak balesetén és fogyatkozásán^ 
mintsem azzal tréfáját űzné. Melly nagy méltatlanság, 
az olly embert, a’ ki már úgyis szenved, még ihkább 
szomorillani. V aljon oka ev az ember mindig maga az ő

f>*
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szerencsétlenségének ? Ha mi ép testtel és taggal birunk, 
az nem tőlünk vagyon, hanem olly. szerencsés környül- 
állásoktól, mellyek az Isten kezében állnak. Mi jnssa 
van tehát embernek a’ nála szerencsétlenebbel csufolkod- 
ni ? — De saját böcsűletünkre sem válik a1 csúfolódás. 
Úgy látszik ugyan, mintha gyönyörködnének a’ hallók a’ 
mi szúrós tréfáinkban: de ez az ő gyönyörködésük (ha 
annak mondjuk is b á r), ollyan nemű, melly nem sokáig 
tart, és hamar megcsömörlteti magát. Utóbb inkább meg
vetnek bennünket azért, mintsem kedvelnének. Mert igy 
okoskodnak az emberek: ,,a’ ki most énelőttem mást ki* 
csúfol, az nem sokára énbelőlem is szintén úgy fog csú
fot űzni mások előtt/4 Kerülik az ollyan embert, ki más’ 
bőcsűletének diján akar szerezni mulatságot. —  Név sze
rint szentek legyenek előttünk azoknak személyeik, kikkel 
szorosabb öszveköttetésben élünk. Öregeket vagy szülein
ket irtózzunk megcsufolni. Azt mondja az Isten’ lelke 
Péld. 3 0 , 17. ,,A ’ ki megcsufolja az ő atyját vagy any
já t, annak szemeit kivájják a’ völgynek hollói 44 Terhes is 
fog lenni elvalaha a’ pajkos csufolódók számadása. A ’ mi 
csúfságot jó embereken végbe vittünk, azt a’ mi Jézusunk 
ollybá fogja venni, mintha ővéle vittük volna végbe. 
Mert igaz beszéd, hogy minden szavaikról és tetteikről 
(következőleg csúfolásaikról is ,)  számot adnak az em
berek az ítéletnek napján, Ámen.

• • *
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Az Isten csudája a kevéssel.

Meg nyugszom Uram, a1 te tetszéseden;
,Ió vagy bal sorsot adj bár ösvényemen ,
Jó kedvemben, keresztemben
Benned örvendek, mert viselsz sziveden.

t

* Mii használnak bús gondom ’s nyögéseim 8 

Előtted tudva vágynak szükségeim*

Ha betöltenéd ma könyörgésemet 
Holnap talán már bánnám kérésemet.
Nem kérek mást, csak egy áldást, i
Megelégedté tedd mindég szivemet. Ámen.

*| %

K . H. A’ mi szent könyveinkben szerte- széllyel 
megirott sokfele csuda, dolgai közül az Istennek, legin
kább megtetszhetnek nekünk azon csudák , mellyeknél 
fogva Isten az ő életük’ eltartásáról aggódó szegény-sor
sú híveit, sokszor kevés eledellel hoszszu ideig tudta táp
lálni ; és nékik a’ keveset úgy megszaporiítani, hogy az
zal reménységükön kívül , beérték nagy sokáig.Azt a’ Sareptabeli özvegy aszs74onyt juttatom mos
tan eszetekbe, kiről beszélli az írás t. Kir. 17 , 12. 
hogy egykor, — éppen mikor már éleles kamarájából az 
Utolsó kevés lis^tecskót akarná felsütni, maga'* és gyer
mekei’ számára, — betért hozzá Illés az Isten* embere. 
A ' próféta ezt, az Isten lelkének indittásából cselekedte. 
Nagy volt az éhség és drágaság országszerte* Már há
rom és negyed esztendő olta nem adott a' föld semmi 
termést. A ’ próféta maga is a’ hegyek között egy patak 
mellé megvonatkozva, a1 hollók’ szolgálatja után élt meg. 
De imé még a’ patak is ki száradt előtte, és ő kényte- 
lenittetett odább költözködni, hogy éhen szomjan elne 
veszszék. Választá pedig Sarepta városát; hová midőn 
érkezett volna, a’ város kapuja előtt lát egy szegény asz- 
szonyt, ki fát szedegetett tüz-élesztéskez. Ez volt az kit 
Isten rendelt ezen prófétának táplálására. De minek elölte 
hozzá bément volna az Isten’ embere, előbb három erős 
próbákra tette ki az aszszonynak szívességét. Kért tőle 
először vizet: kért azután egy falat kenyeret; kivonta v g -

i
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re hogy a’ mi kevés van, abból is előbb őneki készíttet 
ne étket, azután magának és gyermekeinek. Hozzá tette 
a1 próféta azonban ezt az ajánlást: „vékádból a’ liszt, kor
sódból az olaj (azaz a1 zsiradék) ki nem fogyand, mig 
nem Isten esőt ád aJ föld szinére.‘ ‘ Melly Ígéretét a’ pró
féta tellyesitette is csudaképpen.

Ki ne szeretne közülünk is házához ollyan vékát, 
mellyből a' liszt soha ki nem fogyna; ollyan korsót, melly- 
ből a1 zsiradék soha ki nem száradna; és olly vendéget, 
ki ezt végbe tudná vinni ingyen szívességből! V agy : 
mellyitek nem kívánna éhség’ drágaság’ idején olly ke
véssel beelégedő gyomrot, miilyen volt e’ prófétának, 
miilyen volt Mozsesnek, ki a’ Sinai hegyen negyven 
napig nem evett; vagy keresztelő szent Jánosnak a’ pusz
tában, vagy a’ Megváltónak, ki hasonlóképpen 4 0  na
pig bőjtölhetett ?

De hagyján, Atyámfiái! Bár az Isten ollyan igen 
szembetűnő csuda által nem tart is bennünket mái napon; 
de csakugyan van őnéki ma is gondja az öveire. Ha mái 
napon nem találkozik is ollyan soha ki nem ürülő véka, 
ollyatcn őrőkkén zsírral folydogáló kis korsó; vagy ha bár 
a’ mái évangeliomként hét árpa kenyér nem szaporíttatik 
is meg elannyira, hogy négy ezer embernek legyen ele
gendő: mindazáltal ma is megáldja Isten a’ keveset, és 
sokszor csudálatosán megáldja- A z isteni áldás nélkül 
mindnyájan üres edények vagyunk, és azok is maradunk. 
É s mivel közöttetek lehetnek többen is , kiknek ez ara
tási időbén mind lisztes vékájök, mint zsiradékos korsójok 
(ama’ Sareptai Aszszonyként) fenékig megűresült; sőt 
az uj aratással sem tölthetnek tele életes kamarákat, ha
nem csak vékákat, és korsókat, azaz kicsiny edényeket, 
mellyek eránt ismét aggódhatnak, hogy nem tart el esz
tendeig, mivel nagyon kevés: ugyan azért, a’ ti Isten
ben helyezett bizodalmátok, megerősittésére, szóllandó 
lészek ma előttetek arról az isteni csuda hatalomról, melly 
a’ keveset ma is szintén úgy meg tudja szaporittani mint 
régenten.

T ex t: Márk. 8., 1 —  9. (Négy ezer ember megelé-
gittetik.)

A z aratási idő tájban esztendőnként kél ollyan évan- 
geliomi leczkéket olvasunk és magyarázunk, mellyek a’

l
i
I
I
1
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háztartást illetik: egyiket szent Háromság ötödik Vasár
napján másikat a** mái napon. Amaz szent Péterit k gaz
dag halfogásáról szóll, ez a1 népnek szükségéről, melly 
az Isten1 áldásából végre ki is elégittetett. Melly szent 
lrczkék mindenképpen az időhez vágynak szabva. Mert 
aratást teszünk; és pedig vagy bővet vagy szűkét* Ha 
bővet, akkor Péter halászása emlékeztet, hogy az mind 
Istentől származik; és intetünk, hogy háladatlanok ne le
gyünk. Ha szűkét, akkor a1 mái évangeliom tanít, hogy 
tápláltatásunkra a1 kevés is elégséges, hogy tehát el ne 
ijedjük magunkat, ne töprenkedjünk fölöttébb, mint élünk 
meg. A 1 kenyérkeresés és munkálkodás közben, t. i. több
nyire mindig szemesek az emberek’ kezei, ’s csak azt 
hiszik a’ mit látnak. Innét csüggedezökké, kicsinyhitüekké 
leszünk, mihelyt annyit nem látunk, a1 mennyit testi táp
lálásunkra untig elégnek gondolunk. Melly bizodalmatlan- 
ságnak, hogy elejét vehessük, tekintsünk ma a1 Jézusra, 
ki a’ felolvasott szent leczkében kegyes sáfárnak jelenti ki 
magát; és azt cselekeszi, hogy minden éhezők betöltés— 
senek, és üresen el ne bocsáttassának. Láttuk már máskor 
urunk Jézust, csudákat tenni betegek körül, kiknek nem 
étel ital kellett, hanem ép test, ép lélek, kigyógyulás a1 
nyavalyából: ma halljuk őt* csudát tenni egészséges em
berek között, kik ép testei érzékekkel bírván, éhségüket 
szomjúságokat kívánták elűzni, kívántak étellel megelégit- 
tetni. Szolgált is nekik az ur Jézus, az ő hatalmának böv- 
ségéből és négyezer embernek hét árpa kenyeret annyira 
megszaporitott, hogy éhes gyomraikat mindnyájan meg- 
elégitették és még maradtak is abból darabékok. Tanul
junk mi is vigasztalásunkra és épületünkre, —  azoknak a1 
letelepült nigyezer éhes embereknek asztaluk körül — ar
ról az igazságról, hogy az Isten rna is sokszor tesz csu
dát a' bevéss eh Csak két izekre fog eloszolni e’ beszédem ; 
mellyek egyike azt magyarázgatja meg, hogy miképpen 
megy végbe máig is ez a’ csuda â  kevéssel; a’ másika azt, 
hogy mire intsen minket ez az Istennek nagy hatalma és 
jósága.

Kérditek tehát, és óhajtjátok tudni, miképpen tesz csu
dát a1 mi Istenünk kévésünkkel mái napság is. Megbeszél
jem tinékfek , hozván. Ugv

/  *  CT* *
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EV -szőr is , midőn rövid idő alatt annyira megáldja a1 
keveset, hogy nem is tudja az ember, komiét jött a' sza- 
poraság és gyarapulás. Mert az urnák áidása gazdagít 
meg. A ’ mi lehetetlen embernek, az nem lehetetlen Isten
nek. A ’ ki semmiből tudott teremteni egy egész világot, vál
jon az , a’ keveset többé tenni nem tudná e?  „A z  urnák 
keze máig sem rövidült meg,“  úgymond Esaiás, és ha ő 
reá mondja áldását élelmünkre: akkor az csuda mii dón sza
porodik markunkban, szájunkban, hasunkban, kasunkban. —  
Tapasztalásból tudnak e1 dolognak igaz-volta felöl szóllani 
sok gazdagok, kiknek elemten csak csekély volt tehetség 
gök : hanem egymás után gyarapodott, —  magok se tud
ták, hogy tulajdonképpen honnét. Izsák, mikor az idegen 
földön legelőször vetett magvat, százannyi termett neki. 
Jákob Lábánnál úgy meggyarapult, hogy ezt a1 vallomást 
teszi maga: „kissebb vagyok., uram, minden te jóléteid
nél , és irgalmasságidnál; mert egy pálczával jöttem által 
a'Jordánon, mostan pedig két sereg juhom vagyon/1 1, 
Mós. 32 , 10. Salamon is kisded országnak királyja lévén, 
úgy raegáldatott az ő kis birodalmában, hogy ő hozzá ha
sonló gazdagságú király akkor a’ földön több nem talál
tatott. Hlyen természeti módon pedig az Isten esztendőn
ként megszaporitja kévésünkét. Elvetjük magvunkat és 
nem sok idő múlva öt,  hat, sőt tiz annyira szaporítva adja 
azt viszsza minekünk a' föld gyomrából. íjol van az a1 
kapitális , melly kiadatva ennyi idő alatt hasonló szapora-, 
sággal adná magát viszsza ? Ezt csak az Isten teheti; és 
teszi is mind e’ mái napon. Ne mondjuk tehát, hogy az 
Isten nekünk nem szaporítja meg a' keveset.

He másodszor :, ugyan ezt cselekszi ő szent felsége^ 
midőn valaki éppen annyira megy a' kevéssel, mint más a’ 
sokkal. Nem lehet minden gazdának számos cseléde; nem 
mindeniknek tizenkét jármásökre (mint volt hajdan Elizeus- 
nak, midőn a’ prófétai hivatalra szállíttatott) : de azért még
is végbe viszi lassan l.assan minden dolgát. Nincsen kinek, 
kinek sok darab szántóföldé: de azért még is be keresi a' 
szükségére valót. A ’ hadakat viselő felek között nem egyen
lő az erő és a' hatalom: sokszor megtörténik mindazáltal, 
hogy csekély számú néppel nagy hadi sereget megvernek. 
A z Izrael népe ezt nem egyszer tapasztalta. Többnyire 
kevés erejökkel kezökbe adta Isten nékiek a1 pogány nem
zeteket. Dávid, kicsiny termetű létére legyőzte a' uagy



8 9Vlf. VASÁRNAPON.
V * *

L t M U R  iLi f t t  ‘ *!±j t >• >r,: ■' t t fWg IJ I 9Óriást Góliátot. Sámuel első könyvének 14dik részében 
beszéltetik e l , hogy midőn egykor a’ Filiszteusok táborba 
szállottak volna az Izraeliták ellen, monda Saul fia Jo«- 
náthán az ő szolgájának: „nosza, menjünk ezeknek a' 
környülmetéletleneknek táborjokba, talán velünk lészen az 
ur. Mert nem nehéz az urnák sokkal vagy kevéssel meg- 
szabadittani, és kimenteni.*4 Mondták ’s tették. Ketten raj
ta mentek az egész táboron, levágták előszer is az őrál
lókat; mellyrea’ többiek úgy megijedtek, hogy előlök meg
futamodtak. Két ember egy egész tábort megfutamtatott. 
Váljon ki cselekedte ezt más, mint az Isten ? —  Tud er
ről szóllani a’ régiebb magyar história is. A 1 mi eleinknek 
sok esztendőkig volt küszködésük a' kegyetlen török és ta
tár ellen. Azok nagy erővel, a’ mi kis hazánk pedig csak 
kevéssel bírván, még is gyakran győztek a’ mieink; sőt ki 
is hajtották őket az országból, melly majdnem már 
egészen bírásában volt nekiek. Megvan tudniillik írva, hogy 
nem az erőseké a’ viadal nem a1 gyorsaké a’ futás, hanem 
áldásán Istennek állanak mindenek. Nagy könnyen az Is- 
ten ád mindent azoknak, a’ kik benne biznak ’s hozzá fo
hászkodnak; nincsen Isten nélkül segítség és idvezség. —> 
Tehát (mondom) azt is a1 kevéssel tett csuda gyanánt ve
hetjük , midőn csekéllyel mi annyira érünk, mint más a' 
sokkal.

IJgyan e’ gyanánt nézhetjük harmadszor még azt is, 
midőn a1 mi kévésünk mellé ád az Isten tartósabb egész
séget, megelégedőbb vidámabb szivet, takarékosabb ke
zeket és több nyugságot, mint a’ gazdagoknak az ő sok- 
jok mellé. Mert váljon nem mind egyre mégyen e1 ki; sok-, 
kai b.iroi, de tékozolni; vagy kevéssel birni, de megta
karítani ? Bővelkedni; de betegeskedni és minduntalan 
orvosra patikára szorulni; vagy szegénységben élni, de 
erős izmo.s testtel, mellynek patika szer nem kell ? Gaz*-, 
dag lenni, de mértékletlen, bőköltő telhetetlen gyomru tor
kú; vagy alacsony sorsban beérni egykét közönséges tá  ̂
étellel és tiszta vizzel ? Bizony mindegyre m egyez ki, sőt 
még az utóbbik böcsösebb is. Mert ám ugyan ez életnek 
napja a1 bölcseség, sója a’ barátság, orvossága a1 békés-, 
ségestürés: de.tárháza a’ kevéssel eíégedés, a’ mértékle
tesség. A zt mondja bölcs (Salamon az ő példabeszédes 
könyvében: ..jobb egy maroknyi jószág nyugodalommal, 
■ em mint két tele maroknyi öszveköttetve nagy munkával
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és lelki fájdalommal. Jobb a' kevés az urnák félelmével, 
sem mint a1 temérdek kints, melly melleit sok háborúság 
vagyon. Jobb a1 kevés igazsággal, mint a1 sok gazdagság- 
hamissággal^ ( 4 ,  6 .1 5 ,2 6 . 1 6 ,8  )  A 1 hol vagyon gaz
dagság, ottan vagyon sok agság; ottan terem meg a1 ke
vélység ; oda vágynak fordulva az irigy szernek, kik (va
lahol csak lehet) a" szerencsének kutforrásait beássák; mint 
hajdan Izsáknak, pusztájában ásott kutjait betömték a1 Fi- 
liszteusok (1 . Mozs. 2 6 .) ;  — ott vagyon sokszor igazság
talan keresmény is; ott vagyon végre félelem is. De mind 
ezek nincsenek meg a1 kevés mellett. És igy az Isten egyi
ket a* másikkal pótolja; szegénynek gazdagnak sorsát né- 
münémü egyerányba hozza; —  úgy hogy a1 gazdagnak 
sorsa bizonyos tekintetben egész szegénység, sőt ennél is 
nehezebb; a1 szegényé viszont sok tekintetből kész gaz
dagság, sőt ennél is böcsösebb.

Ekképpen áldja és szaporítja meg tehát Isten a1 ke
veset az ó híveinek, ekképpen tesz csudát a' kevéssel még 
a1 mái világban is Melly igazságból immár

II.

Vegyük magunknak, a1 mi életünk1 alkalmaztatására 
liézve a1 következendő intéseket és épületes tanulságokat.

Ha az Isten elég hatalmas nékiink szűkölködő fiainak 
és leányinak a1 mi kévésünkét is megszaporittani elég
ségig: tehát böcsüljük meg mindenből, a1 keveset is , és 
vegyük azt is szintén olly hálaadással az urnák szent ke
zeiből, mint a1 sokat. Azt mondja az Isten az ő hűséges 
szolgája Mozses által 5. Mozs- 8. 10  : „mikor éendel és 
megelégedendel, dicsérjed a1 te uradat Istenedet azért a1 
drága jó földért mellyet adott tenéked. Meglásd, hogy 
valami módon el ne feledkezzél a1 te uradról Istenedről !lí

p  * # j É  k - v  * _

Nyilván is kimutassuk e' mi hálás érzésünket nevezet sze- 
rint az által, hogy soha ételt italt magunkhoz ne vegyünk 
a1 nélkül, hogy asztali imádságunkat elmondtuk volna mind 
előtte mind utánna.

De ha az Isten a? kevésből is szaporaságot tud eszkö
zölni : tehát nincsen oka sem a1 gazdagnak a1 maga elhí
zásra sem a1 szegénynek a1 csüggedésre. Midőn az em
ber a1 földi jók bővségében buborékol, hamar felfuvalko-* 
dik és nála szegényebb felebarátját megutálja, —

9
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mintha emennek kevese nem érne oda a’ fő-dolgokban, a1 
hová az ő bővsége; és mintha ő már soha többül szegén
nyé nem lehetne. De gondolják meg a1 bővelkedők, hogy 
nem egyszer lett a’ kicsinyből nagy, és a’ sok nagy vi
szont semmivé olvadt. Elég hatalmas az Isten a’ temér
dek kincset és jószágot is kevés idő alatt széllyel szórni, 

mint vagyon az énekben:
0 é w  • * + l • t

A* jó Istennek igen könnyű,
Ö  szent felségének mindegy:
A ’ gazdagból szegényt teszen o ,
’S a’ szegény gazdagságra megy 
Ő általa; csuda ur ö , _
Majd magasztal, majd aláz ő,

• *. •9

De a’ szegénynek sincs oka csüggedezésre. Mi emberek 
ugyan (ha reánk volna hagyva) úgy tartanánk, hogy 
jobb fogna lenni sorsunk, ha közöttünk senki sem volna 
szegény. Kivált az nehezen akar férni a’ fejünkbe, hogy 
az Isten még a1 kegyes embereket is elvezeti a1 szüli öl- 
ködés5 pusztájába, és kényszeríti az éhezés oskolájába 
járni. Istent sértve kérdezzük: „mi dolog, hogy éhezteti 
még azokat is, kiket szeret? ha valóban szereti őket, 
miért nem élteti gazdagon? ha gondja van reájok, mint 
pásztornak juhaira, miért nem legelteti őket zsiros és bő- 
velkedő mezőken ?“  De az Isten másként itél. Nem is 
uj dolga ez velünk az Istennek. Szenvedett szükséget 
Ábrahám, Izsák, Jákob %y az Izrael népe a1 pusztában. 
Éhezett Dávid i s : Illés ama’ száz prófétákkal a1 bar
langban ; Elizeus a’ szunemi aszszonnyal, sőt maga 
urunk Jézus is. A z ő szentegyházában éhséget láttak 
szent Pál, a1 Macedóniai keresztyének és sok számtalan 
jámbor hívek. Aztán az Istennek ezzel is vágynak szent 
és idvezséges czéljai. Akarja megtudatni az emberekkel, 
hogy nem csak sok kenyérrel élhet meg az ember; hogy 
vau az embernek böcsösebb eledele is mint a" földi, hogy 
tud ő eltartani kevéssel is , azért egyedül ő benne kell 
bizodalmunkat helyeztetni. Bár úgy látszik is, tehát né
ha, hogy az isteni gondviselésnek szent szemei alun- 
nának, és az emberek szükségeikre nem ügyelnének: de 
azt kell róla tartani, a’ mit az Énekek’ énekében a’ hí
vek’ síreiiues barátja a’ Krisztus mond: „én aluszom, 
de az eii szium  vigyáz!“  ( 5 2 . )  A z urnák szemei min-
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denfeor a z  ig a za k o n , és az  ő fülei azoknak kérésükön. 
M ajd  felserkenik a z  ő irga lm assága  alkalm atos id őb en ; 
mint felserkent a z  ur J ézu s ’ könyörü letessége is az őt 
étien szom jan követőkre n é z v e , —  a’ várást föllül múló 
segedelem m el. N e  nézzünk tehát b ő v s é g r e , Ínségre ha
nem  az Isten’  kezére . A rra  bízzuk m agunkat és csek ély  
vagyonúnkat. A ’ k i az  Istenben b ízo tt, az m ég  el nem 
hagyattatott.

E g y szersm in d  bírjon minket e z  a ’ keveset szaporit- 
tó isteni jó s á g  arra, h og y  javainkkal ne fösvénykedjünk, 
hanem adjunk kévésünkből i s , a z o k n a k , a ’ kiknek m ég 
k evesebb  van mint nekünk. T é k o z ló k  se  legyünk, de k e -  
m ényszivüek  és  fösvén yek  se . A 1 jó té v ő s é g  gazd ag ít m eg 
valóban . „H iá b a  szorgalm atoskodik  a ’ fö sv é n y ; rakásra, 
g y ű jt , és  nem tu d ja , k icsoda  éli m eg azokat.w

V é g e z e tr e  pedig tanítson minket a’ m eggazdag ittő  
isteni k egye lem  arra, h og y  abba vakon m ég se b ízzunk : 
hanem részünkről is m egtegyünk a1 kevésnek s z a p o r ítá 
sára  m indent, valam i hatalmunkban áll. L eg y ü n k  teli át 
okosan  gon dolk odók  és ta k a rék osok , mint Jézusunk. O- 
mindenütt teremthetett volna k en yeret, de nem cselekedte 
k é sz a k a rv a : hanem a’ term észet’ rendén járn i akarván, 
eltétette jö v e n d ő  haszonra a1 m egm aradott darabokat. T a 
n íta n i akart ő e z z e l , h og y  mi is böcsüljük m eg kévé
sünkét. J ob b  a ’ m aradék mint a ’ fogyaték  A ’ b ő sé g  
után jöh et s z ü k s é g , midőn a ’  félre tettet elővenni j ó  lé 
szen  minden k evésben , minden m orzsátokban az  Isten’  
á ldása  v a g y o n ; és  ha azt m eg  nem b öcsü ljü k , megutá
ló ! vagyunk  az Isten áldásának. E z t  m ondja E zsa iá s  
próféta 6 5 ,  8 :  „m ik or sző lőszem et találnak az em berek 
a ’  gerezd en , ig y  szó llja n a k : ne v eszesd  el azt, mert Is
ten’ á ldása  van ra jtad4- A ’ k evésből szárm azhatik a ’ n a g y  
áldás i s ;  és a ’ ki a’ k eveset e lb itan golta , elbitangolta 
mind azt, a ’ mit a z  m ég  idővel szaporított és nevelt voli-. 
na. T ak arék osságu n k  m ellett pedig igyek ezzü n k  lenni 
szorga lm atos m u n k ások , istenfélők, k e g y e se k . í g y  s z é li  
a z  urnák lelke M őzses  által £ 3 . M ózs . 2 6 ,  3 .  5 . M ózs . 
1 1 ,  1 3 . ) :  ,,ha m egtartandjátok az én rendeléseimet és. 
parancsolataim at cselekedenditek : adok  esőt alkalm atos 
id ő b e n ; a ’ föld  m egad ja  az  ő g y ü m ölcse it ; csépléstek a ’  
szüretet c r i ,  a ’ szüret a ’ vetést é r i ;  e lég ség es  kenyeret 
esztek  c s  n a gy  bátorságga l lakoztok  a ’  ti fö ld e tek b en /4

|
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Ellenben, ha e’ szerint nem cselekeszünk, nem hogy Is
ten kévésünkét megszaporittaná, hanem még aztis elve
szi mitőlünk és áldás helyett átkot nyerünk? mint A g g e - 
us próféta mondja 1, 6 :  „sokat vettek* de keveset hor
dátok b e ; esztek és meg nem elégesztek; és a1 ki az ő 
munkájának jutalmát béveszi, mintha szakadozott zsákba 
töltené azt; —  mert én reá fuvallok. Ezt mondja a zu rl"  
Ámen!

s z é n i 1  h á r o m sá g  u t á n  v m
VASÁRNAPON.

i V  /

0

Az uj időkbeli Laodiceai Kereszti/énekről.

Jel. 3, 15.
m  * V y  9% * .

Add j Uram , őrömmel kövessem szent fiad’ szép tudományjat, 
teljes szivem szerint szeressem« mint életem9 drága kormányját  ̂

Segélj olly Keresatyénségre, melly juttathat idvezségre*

így  aztán már itt a’ világon szivem benned lel nyugalmat*
’S mikor majd a9 múlandóságon lelkem vészen diadalmat ,
Akkor kegyes indulatom9 jutalmát menyben várhatom 9 Ámen,

* \

K. H. A ' legelső hét keresztyén Eklézsiák egyikének; 
melly Laodicea városában keletkezett * feddésképpen ezen 
szókat íratta az Ur Jézus szent János apostol által, Jet. 
3 ,1 5 . . . „tudom a’ te cselekedeteidet * hogy sem hideg 
sem meleg nem vagy ; vajha vagy hideg vagy meleg 
volnál; mivel pedig sem hideg sem meleg nem vagy , 
azért kipöklek téged az én szájamból. Azt mondod én gazdag 
vagyok, és semmi nélkül nem szűkölködöm* holott nem

A

*
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tudod, hogy nyavalyás és nyomorult vagy, szegény, vak 
és mezítelen; tanácslom azért néked, végy én tőlem tűz
ben megpróbáltatok aratíyot, hogy valóban meggazda- 
gu lj; és fejér ruhákat, hogy valóban felöltözve lég y , 
és ne látassék meg a’ te mezítelenséged.u

Elég sajnos, hogy mingyárt az első keresztyének 
és azoknak vezetőik között találkoztak ollyanok,kik nem 
nyertek kedvet az Ur Jézus előtt, iliyeneknek mondat
nak azok, kik sem hidegek sem melegek; vagy (mint 
hajdan Illés próféta mondotta egy Izraelbeli nemzetség
hez), kik kétfelé sántáinak (1. Kir. 18, 21.); az az: a’ 
kik munkátlanok mind a" jóban mind a’ roszban; kik 
mindent egykedyüleg vesznek; mindent hagynak folyni 
a’ világon, ám folyjon akár hogyan A z illyen emberek, 
valami jeles dolognak végre-hajíására, — minémü volt 
szent János időkorában a1 keresztyén hitnek terjesztése, 
— nem érnek semmit, ók nem szeretnek igazán sem Is
tent sem embereket $ és ha Urunk Jézus is illyen lett volna, 
máig is pogányok volnánk. Kell tartani valamely feleke- 
zettel az emberi társaságban, mind vallási mind polgári 
tekintetben, és azt nyilván is kimutatni. Valamint a’ ke-

# r

resztyen Vallás’ kezdetekor mingyárt azt kívánta az Ur 
Jézus, hogy a’ ki egyszer ő hozzá tért, az tartson vele 
egész szívvel és lélekkel; és vagy legyen egészen ke
resztyén vagy maradjon pogány, de kétfelé ne sántikál- 
jon , szintúgy a1 mi időnkben is, a’ sokfelé elágozott ke
resztyén felekezetek közül egy bizonyost kell tartanunk 
okvetetlen; és azt a’ keresztyént, a’ ki ide is szítt, ámo- 
da is, közülünk méltán kipökjük, az az: megutáljuk és 
böcsülésünkre nem méltatjuk.

A z  ide ’s tova ingadozáson kívül még egy másik 
rósz tulajdonság, mellyet Urunk Jézus a’ Laodiceai gyü
lekezetben dorgál, a’ maga-hittség. Te igy szólsz: „gaz
dag vagyok ; pedig nyomorult vagy.í4 Te nem érzed melly 
hitvány vagy, jónak tartod magadat annál fogva, hogy 
toem tészsz semmi roszszat éppenséggel; de nem gondo
lod meg, hogy az, ki Istennek tetszeni akar, jót is kö
teles végbe vinni annyit, valamennyihez ideje, ereje és 
alkalmatossága vagyon; azért tanácslom,(úgymond), végy 
én tőlem arányai, hogy meggazdagillj, és fejér ruhákat, 
hogy meg ne láttassák a’ te m ezíte len ségedaz az: szej  
fezd meg, az én segítségein mellett, a’ szép értelemnek,*
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nemes akaratnak és buzgó munkásságnak jeles tulajdo
nait, mellyeknek még híjával vagy, különben a’ világbiró 
előtt roszszul fogsz megállaui.

’S ezek azok a’ vétkes tulajdonok, mellyek a’ Laodi- 
ceai keresztyénekben leginkább szembetűnők voltak, és 
az Isten lelke által dorgálás alá vétettek. A z ő fajok má
ig sincs kihalva, és vágynak ma is keresztyének feles 
számmal, kikre a' Jézusnak e ’ feddése reájok illik. Efféle 
keresztyéneket emleget a’ mái Evangeliom is. ’S  mivel a’ 
szent írásban a’ nagy bűnben léledezők sok helyen azok 
neveiről hivattatuak, kik régen hasonló bűnben léledez
tek ; —  mint Ezsaiás a’ maga idejebeli népet Gomorhabe- 
lieknek dorgálja (1 ,10 .): azért mi is nevezzük el azon ke
resztyéneket , kik az eddig előadott és utóbb még bőveb
ben előadandó tulajdonságokkal birnak, Laodiceabeliek- 
nek; és elmélkedjünk e’ szent órában az újabb időkbeli 
laodiceai keresztyénekről.

T ext: Mát. 7 ,1 5 . . . ( A ’ hamis próféták’ ismertető

Tanulni fogunk a’ mái szeut Evangeliom fölött új 
időkbeli Laodiceai kéresztrjénekrőlmegértvén, hogy 
kicsodák azok, melly sokképpen ártalmas emberek ő k ; 
és miképpen kelljen magunkra vigyázni, hogy Laodi
ceai keresztyének ne legyünk.

1. Laodiceai keresztyének a’ mi időnkben azok elő
ször i s , kik keresztyénségöket puszta szóval mutatják, 
de ékes cselekedetekkel nem, sőt azokkal megtagadják, 
a’ Jézust uroknak mondogálják, de a’ Jézus’ tanításait y 
a za z : a’ mennyei atyának kijelentett akaratját nem telje
sítik. Ha csak ebből állana a’ keresztyénség, akkor leg
kevesebb volna igaz keresztyén lenni és idvezülni. Idve- 
zülni óhajtani, de az arra elvezérlő eszközeket megvet
ni; Bálám prófétát kötetni, és (véle szóllván) az igazak 
halálával meghalni szeretni, de az igazak életét élni nem' 
akarni; ez bizony igen könnyű mód lenne az idvezülés- 
r e ; de ehez még több is kívántatik, mint üres fohászko
dások és beszédek. A z idS’ezülni kívánó keresztyéneknek 
belől égő, kivül fénylő gyertyáknak kell lenniök, és ná-» 
lob mind a’ szájnak mind a’ kezeknek, mind a’ szónak 
mind a’ cselekedetnek szépen öszveilieni. Kell járni ál- 
hatatosan az idvezséghez elvezérlő keskeny ösvényen,
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nem  p ed ig  ve'tkes utakon keresni a’ b o ld og sá g o t; mert 
a ’ ki ig y  a k a r , az  a’ bojtorjánról akar s z ő lő t ,  és  a ’ tövis
rő l íigét szedn i. E lő fa  len n i, és  j ó  gyüm ölcsét nem te -  
rem n i; K risztu s h ívének magát tartatni, és  úszni a ’ vét
k ek  fe r tő jé b e n ; Istennek szo lg á ln i, de a z  ördögn ek  sem 
v é tte n i: e z  ig y  nem m e g y ; é s  a’ ki m égis ig y  akarja futni 
a ’ k eresztyén i é le t-p á ly á t, a z  va lósá gos laodiceai k eresz 
tyén  a ’ mi id őn k b en , k i az  Isten előtt m eg nem állhat.

U g y a n  e z  a’ név illik  továbbá azokra i s ,  k ik  külső
képpen a z  evangeliom i V a llá sh oz  tartják m agokat, de szi* 
vökben  v a g y  hitetlenek v a g y  babonával teledesek . O llyaii 
az  e m b er , h o g y  noha nem öröm est futja az  Isten ’ paran
csolatainak szo ro s  ú tját, d e  m ég sem  szeretné magát m eg
fo s z ta n i  a ’ szé p  k eresztyén i n é v tő l , habár pogány é le 
tet é l i s ; azért mit cse lek sz ik  ?  az  ig a z  k eresztyén ségn ek  
csa k  a ’ k ü lső  sz ín ét v esz i f e l ;  kívül juhot m utat, belől 
te le  van farkassal. Illyen ek  voltak Urunk J é zu s ’ idejében  
a’ F arizeu sok  és a z  írá stu d ók , kik a’  szen t próféták eránt 
v ise ltető  tisztelésöket azza l mutatták k i ,  h og y  azoknak 
sirhalmaikat fe lé k e s g e tté k ; d e  a' m ellett a z t , a’ k i fe lö l 
jö v e n d ő ite k , m egfeszítették . M ái napon i s , ha találsz em
b erre  , k i n a gy  n e szsze l van és  hányja veti magát azza l, 
h o g y  ő  fe lv ilágosodott evangélikus k e r e s z ty é n ; (a ’ mit ki 
is  mutat nyilván az  á lta l, h o g y  a z  ő  hitsorsosainak g y ü 
lek ezetében  szorgalm atosán m e g je le n ik , annak ide jében  
g y ó n ik ,  im á d k o z ik ); d e  azonban belől az  értelm e m égis  
m in degyre  hom ályos, hiszi erősen  a ’ rontásokat, ig é z é s e k e t ; 
fé l  az  ö rd ö g i m esterségektől, v esződ ik  fogadással, m egátk o- 
z á s s a l : tudd m eg , h o g y  ott van k észen  a ’ laodiceai hitvány 
k e re sz ty é n , ki az  evangélikus hiveknek csak  a’ külső m áz- 
zok at v ise li m agán , d e  va lósági okból nem bir semmit.

U gyan  e ’ sorba  h ozza  az  em bert a’ m aga-bittség és  
a z  önm agával va ló  vétk es  m e g e lé g e d é s , —  mint ez t  a1 
je le n é se k  k ön yvében  is  m egróv ja  a z  Id v e z ito ; mikor t i. 
a ’ Iélekism éret az  em berben annyira elvan altatva, h o g y  
annak fé rg e  nem is m ozog  töb b é ; mert a’ be lső  nyuga
lomra n ézve  leg n a g y ob b  fontosságú a ’ Iéíekism éretnek 
fé r g e ,  ennek lakása a z  em berszivben  v a g y o n , hol (h a  
e le v e n , és  reá okot ta lá l) ,  irtózatos m ardozásokat v isz  
v é g b e ; hanem e z  az  á llatocska  a ’ mi időnkben mintha 
igen  esm éretlen k ezd en e  le n n i; és  az újabb módi k e re s z 
tyén ek  k özött b ev és  hallatszik fe lő le ,  ’s  e z  nem j ó  je l .

SZENT HÁROMSÁG UTÁN
I
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Ha tehát felebarátod’ javait elidegenítetted, és annak ká
rát ’s a’ magad ravaszságát titkon csak neveted 5 ha a’ 
vesztesnek tulajdonát megtaláltad, és kihirdettetni hall
ván inég sem adtad viszsza ; ha atyádfiát az osztályban 
alattomban megcsalhattad és azt nyereségnek tartod; és 
a’ helyett) hogy lélekisinéreted vádolna, megvagy elé
gedve magaddal mindenképpen és magadat bűnösnek sem 
állittod; mikor látod körülötted, mint járnak el a’ kegyes 
hívek a’ templomba, ’s te otthon maradsz; látod, rnelly 
örömmel várják mások, hogy ismét Vasárnap jöjjön és 
hallhassák az Ur beszédét; te pedig azt megveted, és 
azt tartod, hogy te azt úgyis mind tudod már, a’ mit 
ottan prédikálnak; és mind azt véteknek sem állittod: 
veszedelmes utakon jársz, és laodiceai keresztyén vagy. 
Oh ti kegyes hívek! tanuljatok ti a’ lélekisméret sugallá- 
saira jobban reá hallgatni, és laodiceai keresztyének e* 
dologban se legyetek.

A z  illyen magahittség téteti aztán még más keresz
tyénekkel azt is , hogy ők a’ Krisztusban mindenféle bot- 
ránkozásokat keresnek és találnak. A ’ mostani keresz
tyéneknek egy pompás * gazdag, világias; magát úri uió* 
dón viselő, ujmódi Krisztus kellene: de a’ szegény meg
vettetett, megaláztatott Krisztus sokaknak nem kell. An- 
nakokáért ezt fogja nekik mondani valamikor az Ur Krisz
tus : „nem ismérlek titeket; ti nem akartatok engem esmér- 
ni az én alázatosságomban, azért most én sem esmérlek 
titeket a’ ti kevélységtekben.“  ’S a’ kik csak igy becsülik 
a’ Krisztust, mi csuda aztán, ba tapasztaljuk , hogy ő 
érette nem örömest tesznek semminémő áldozatot; szen
vedést pedig vagy üldöztetést érette éppen fel nem vál
lalnának. Mikor tehát hallod, vagy talán mint szemtanú 
tapasztalod, hogy valamally gyülekezetben a’ hívek dér- 
rel-durral teszik kötelességeiket az Isten’ háza,az osko
lák és ezeknek szolgáik eránt; mikor valalahol a’ közös 
terhek’ viselésére szolgáló adományokkal esztendőkön ál
tal is hátra maradoznak, vagy mikor szintén ollyan hívek 
is találtatnak, kik a’ Jézus’ szentegyháza iránt tartozó 
kötelességöket teljességgel meg is tagadják, és arra ma- 
gistratusi erővel hatalommal kell őket kényszeríteni: mind 
ekkor emlékezzél meg szomorúan a’ laodiceai Eklésiáról, 
mellyben a’ hivek éppen igy cselekedtek, és az Isten* lel
kének dorgálását magokra vonták.

Illés p ft I lit  Darab, 7
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II. És ezt igen méltán; mert a’ laodiceai keresztyé- 
k a’ Krisztusnak tagadhatatlan ellenségei, ők azon dol

goznak, hogy a’ Jézus Eklésiája itt e’ földen elrontassék; 
— ám aztán akár nyilván keljenek ki az ellen, akár csak 
titkon és alattombau, sőt az aliattoinos ellenségek, az a z : a’ 
képmutatók még ártalmasabb emberek, mint a’ nyilvánosok. 
Mert ezek ellen az ember fegyvert foghat; de amazok ellen 
nem iskészül fegyvert fogni,mivel bennük nem is gyanitellen- 
séget. „  A ’ kién velem nincsen, én ellenem vagyon; és a’ ki én 
velem nem gyűjt, tékozol az,c< úgymond ídvezilő Urunk, 
és ha minden ember illyen keresztyén fogna lenni, meg
látnánk rövid idő múlva, a’ templomokot, oskolákat be
záratni, az oltárokat öszve dűlni, a’ tanítói hivatalt meg
szűnni , és egy szóval, a’ Jézus Vallását (az az, a’  ki
gondolható legnagyobb áldást) a’ föld színéről elenyészni. 
Már pedig tudjuk , hogy a’ rósz példák’ követésére előbb 
hajlanak az emberek, mint a’ jókéra; és igy a’ laodiceai 
keresztyének a’ szent dolgot mind egyenesen mind köz
bevetve rongálják azzal, hogy veszedelmes, példát adnak 
az ő meg nem romlott embertársaiknak. Bizony, a1 kik a’ 
szentegyház’ virágzását föntartják, azok néma’ loadiceai 
keresztyének!

De nemcsak az emberi társaságra, hanem önmagokra 
nézve is ártalmas emberek a’ laodiceai keresztyének , ók 
föllebb akarnak bölcselkedni a’ Krisztusnál és jutnak az
tán a’ béliálnak szövevényes tudományába, lelkeiket kön
nyebb és bizonyosabb utón akarnák idveziíeni, mint a1 
mellyet a’ tiszta keresztyén vallás eleikbe ir; és csak a’ 
bizonyosabb kárhozatra viszik, elvetik a’ Krisztus’ tudo
mányát , mint a’ szabad léleknek terhét; holott az ennek 
a’ legkönnyebb és leggyönyörűbb igája; — ’s a’ helyett 
olly utálatos és nehéz terhet raknak magukra, melly az 
ö lelkeiket lenyomja az alsó pokolig; mert a’ Krisztus’ 
tudománya nélkül vagy semmi sem marad nekik, mihez 
szivek támaszkodjék; vagy ollyan oszlophoz támaszkodnak, 
melly fövényre épült, és a’ melly azonnal eldül, vigaszta
lás nélkül hagyván őket, mihelyt a’ nyomorúságok’ vizei 
reájok kiáradnak. Hitök ollyan , mint a’ íöstött tűz, melly 
se nem világosiit, se nem melegít.

III Mi, K. H. laodiceai keresztyének ne legyünk. 
Nem azért vagyon adatva nékünk a’ Jézusnak mennyei 
tudományja, hogy követését vagy csak színezzük, vagy



VIII vasárnapon. 99

egészen félre tegyük: hanem azért, hogy annak paran
csolatjai szerint járván ideig és örökkén boldogok le
gyünk. A ’ képmutatók isten előtt kedvet nem találhat
nak, és azon bűnösek lajstromába számiáltatnak a’ szent 
írásban, kikre az a’ szentenczia van kimondva, hogy a’ 
menyországba nem juthatnak, a’ nagy ítéletnek napján ezt 
fogják ők hallani a’ Jézus’ szájából: „menjetek el én tő
lem , gonoszságnak cselekedöi!“ Hogy tehát keresztyén- 
ségünkben minden alfélét, a’ mi bennünket a' laodiceai 
rósz keresztyének közé lealacsonyíthatna , eltávoztathas- 
sunk: arra törekedjünk, hogy a’ hitnek és jó  erkölcsnek 
ne csak külső színét, hanem valóságát is mutathassuk,, 
ne a’ mellékes hanem a’ fő dolgokra ügyeljünk a’ lelkiek
ben is. Hassunk mind inkább mélyebbre a’ Vallás’ szentsé
gébe, és annál igazabban fogjuk azt böcsölni, annál szí
vesebben megszeretni, különösen tanuljuk a’ mi saját 
Vallásunk’ titkait szorgalmatosán, hogyannak szépségét 
és azon elsőségeit általiáthassuk, meliyekkel ez bir sok 
egyéb keresztyén hitvallások fölött; ebben a’ magunké
ban legyünk aztán buzgók, érette lángolók, —. nem pe
dig sem hidegek sem melegek ; annál kevésbé rnásuvá 
szíttők. „N e találíassék tiköztetek méreg és üröm-termő 
gyökér/* úgymond az Isten’ lelke Mózses által 5. Móz?. 
29, 18. E ’ körül a’ miénk körül tegyünk áldozatokat 
kész . szívvel, viseljünk terheket örömmel, adakozzunk 
tehetségünk szerint bővséggel; hogy pedig minden uj- 
módi rósz keresztyénségtól óva maradjunk cselekedjük e' 
végett különösen azt, hogy

1. Senkinek rósz példáját ne kövessük, — habár 
nálunk idősebb vagy előbbkelő ember* adná is azt miné- 
künk; kövessük inkább az állhatatos és szívvel lélekkel 
buzgó keresztyén hívek’ példájit, miilyenek (hála Isten- 
nek)! mindenkor fényeskeduek előttünk máiglan is. Ne 
is adjunk utat se emberekre se időre; mert csak magun
kon válik el e’ dologban minden. Lám József inkább töm- 
löczet szenvedett semmint a’ rósz példát követte volna. 
Dániel nem részegeskedett a’ királyi asztaluál is. Nelie- 
miás tisztán megtartotta mind vallását mind erkölcsét, 
Artarxerxes pogány király’ udvarában; ellenben az an
gyalok vétkeztek az egekben is; Ádám a’ paradicsom
ban is, Judás a’ Jézus’ társaságában is. így ir Pál apos
tol a’ Zsidókhoz küldött levelében: „lévén előttünk a’

7 *

i
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tanúbizonyságunknak sokasága mint a’ felhő; nézzünk 
azokra, és a’ mi hitünk’ elkezdőjére és elvégezőjére, a* 
Jézusra “ Vallási buzgóságbau mindig jobban járunk, ha 
a1 régi mintha az ujinódi keresztyéneket követjük.

2. Továbbá hallgassunk a’ Vallás’ szavára, hogy a’ 
világ’ szava bennünket el ne szédítsen; kössük okossá
gunkat a’ Krisztus1 keresztjéhez és evangeliomához; és 
tudjunk lenni együgyüek a’ Krisztusban. „Boldogok a’ 
lélekben szegények, mert övék a’ mennyeknek országa!** 
úgymond ő maga az Ur Jézus. A z a’ szőrszál-hasogató 
bölcselkedés és okoskodás a’ lelkiekben, nem ér semmit 
a’ lélek’ nyugodalmára nézve. A ' légbőlcsebb király 
mondja: „ne bölcselkedjél felettébb, miért keresnél ma
gadnak veszedelmet? Préd, 7 ,1 6 .* ) azért, ha megtör
ténnék, hogy a’ mostani világ1 tónusán járó keresztyé
nek, — kik majd a’ Vallási szent igazságokat kétségbe 
hozzák vagy tagadják, majd pedig az egész egyházi in
tézetet szükségtelenuek hirdetik, — minket is magok kö
zé csábitani akarnának: ne adjunk helyt szavaiknak; 
Még ha erőltetnének is részökre állani; még ha gyávák
nak, szenteseknek csufolnáuak is: ne adjunk helyt szava
iknak; Péld. 1 : 10. Jobb nékünk a’ mi kátéchizmusi 
együgyü hitünk mellett nyugodtan élni, reménységgel 
halni: mint a’ nélkül életünkben ingadozni, halálunkban 
elcsüggedni.

3. Mivel pedig laodiceai keresztyén is nem szüle
tik , hanem neveltetik; nem lészen egyszerre azzá, ha
nem lépcsőnkínt halad a’ tévedés’ utján alább alább: azért

1  t/  ̂ 1  ^
utoljára fordítsuk nagy gondunkat szemeink előtt serdülő 
új embernyomra, az ifjúságra; és legközelebb a’ mi ked
ves gyermekeinkre; mert tudjátok-é, hogyan leszsz a’ 
laodiceai keresztyén? Ú gy, ha a1 gyermek felnő tanul
ság nélkül; ha csak az Uram Uram mondogálásbau ke
resi a’ virtust , nem pedig az Isten parancsolatjának tel- 
jessittesében (a’ mit nem is tanult); ha a’ szitkozódást, 
lopást, csalást, fajtalan életet bűnnek sem tartja, vagy 
legíöllebb is olíyas minek, a’ mit a’ külső isteni szolgá
lat’ gyakorlásával, a’ gyónással, imádsággal,— niiutva- 
lameliy törölő ruhával, —  megint szép könnyen letöröl
het, lia gyermekeink’ fülök’ hallatára vallásról, szeut-

És 6. Siracli 3, 21.
*
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egyházról, tanitcókról megvetőleg beszéllűnk , vagy sze- 
inök’ láttára javainkból majd semmit sem adunk, majd 
nem értékeinkhez képest, vagy mindenünknek csak a’ 
roszszát: ime! ezen szerint növekedik házainknál a’ jö 
vendő laodiceai keresztyén. Ellenben megmondom azt is, 
hogyan leszsz a’ Krisztus szive szerint való keresztyén 
a’ mi famíliáinkban. Szoktassuk gyermekeinket korán a’ 
Vallás’ szeretetére, az imádságnak, éneklésnek, tem
plomnak örvendésére, az oskolától őket meg ne fogjuk, 
és itt sem szegénység sem alkalmatosság’ híja minekünk 
akadályt ne tegyen, szakaszszuk el inkább tulajdon élel
münktől, szájunktól, ruházatunktól a’ taníttatáshoz meg
kívántaié költséget: de őket mégis tanitassuk. Készebb 
a' mi testünk koplalja meg, semmint gyermekeink’ lelke 
szenvedjen éhséget és szomjúságot. A ’ tanítók’ oktatá
sán kívül pedig, házainknál magunk is megmondjuk a’ 
gyermekeknek, melly fontos intézet az anyaszentegyház, 
meily nagy jótét a* szent Vallás, —  mellyért elég áldo
zatokat tenni és Isteunek elegendő hálát adni soha sem 
tudunk.

Ti K. H., kiket a’ hajdani laodiceai kivektó! 1800 
esztendők, várossokról pedig sok száz mértföldek és 
mély tengerek választanak: igyekezzetek tölök keresz- 
tyénségtekben is annyira távol lenni és maradni; ellen
ben igyekezzetek mind inkább közelebb jutni a’ Krisz
tus’ tetszése szerint való keresztyénséghez, mellyek’ 
summája ebből áll: „nem minden, a’ ki nekem mondja, 
Uram, Uram,— mégyen bé a1 mennyeknek országába; 
hanem a1 ki cselekszi az én mennyei atyámnak akarat
ját !“  Ámen.
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SZENT HÁROMSÁG’ UTÁN IX. VASÁR
NAPON.

Az ember számadása Isten9 előtt.
I | >  . 1  p t i , '■ 1 * * - , . V*-- . . v•• • i

f * * % *« * r. «|

Világ’ ura ’s bírója, emberek megválója!
Tőlem is szamot te vészsz ’e add hát legyek erre kész.
Tégy hírnöktől tisztává, istenessé és jóvá; ,
Mert ki végig hiveu é l , a’ számadástól nem fél.
A ’ kik téged követnek , bizonnyal menybe mennek;
Engem is oda segílj, ’s hogy tied legyek, vezérij. Ámen.

iS  ,  j , .  ■ \ ’ j c **’ f . • > ' / ' »  * ,*'*

K. H. Ma következik az az évangehomi leczke,melly- 
ben a’’ karnis sáfár és annak számadása rajzoltalik mi
diinkbe; és igy ma számvetésre, számadásra emlékezte
tünk mindnyájan: a1 mi viszont igen épületes tárgy ke
resztyénnek.

A ’ számvetésnek tudományja e1 világi életben a1 leg*- 
kasznosabb és szükségesebb tanulságok1 egyike; melly is 
azért minden oskolában tanittatik, — a1 falusi ábéczés os-* 
kóláktól fogva fel a1 magas akadémiákig. A ’ számvetés-* 
bői valamit okvetetlen kell is tudni minden embernek; — 
egyébberánt akkár tanulta azt oskolában, akár nem; akár 
teszi kőtáblán, akár csak feje’ tábláján. Légy bár mezei 
gazda, légy kézmives, légy kalmár, orvos, törvénytu
dós, hadi vagyr egyházi ember: de csak ne tudj számot 
vetni, majd meglátod, mint akadozsz mindennemű világi 
dolgaidban, miként csalattaíol elől hátul, miként hátra 
maradsz szerencsédben, és annak eszközlésén előre nem 
dolgozhatok A 1 gyermekek1 elméjét semmiféle tanulság 
úgy nem élesítti, mint a1 számozásnak gyakorlása. Sőt 
vágynak az emberi társaságban fontos hivatalok is szintén, 
meilyek egyedül a* számvetésnek mély tudományán fun-r 
dáltatnak.

De mind ezek csak a’ polgári életre néznek. Hanem 
vagyon a1 számvetésnek egy különös neme, mellynek a1 
ini lelki életünkre is igen nagy befolyása vagyon: ez a1 
mi világi dolgainknak okos számba vevése. Öszve tudni 
adni és számba venni a1 mi lelki testi erőnket, tehetség
einket, ugv nem különben a1 jóra való sok szép alkuk

i
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matosságoi; kitudni vonni cselekedeteinkből a** hibásokat 
és azokat pótolni vagy jobbitlani; tudni sokszorozni jóaka
róinkat 9 esméretinket és virtusainkat; 'tudni okosan felosz
tani részint napjainkat és óráinkat a7 hasznos munkára, ré
szint javainknak fölöslegét a' sziikölködőkre: ez az élet
nek a1 szép egyszer-égyje, mellynek gyakorlásában áll 
az ember' legfőbb bölcsessége is. Kiváltképpen a’ napok
nak és esztendőknek szorgalmatos számbavevése igen nagy 
fontosságú szám vetése a’ keresztyénnek Éhez az kíván
tatik , hogy hasonlítsuk öszve a' foglalatosság1 napjait a’ 
henyélésnek és érzékellenségnek napjaival, vagyis azon 
napjainkkal, mellyekben sem jót sem roszszat, sem örö
met sem szomorúságot nem kóstoltunk; mellyeket vagy 
aluvással vagy valamihez készülődéssel töltöttünk; — és 
a** mellyek ([úgy szólvánJ elvesztenek reánk nézve. Mert 
csak akkor mondhatjuk , hogy élt az ember, ha valami 
hasznosban foglalkozott, \S ha e1 kétféle napjainkat ösz- 
vehasonlitjuk, megfogjuk tapasztalni, életünknek melly nagy 
része hiába mult el mitőlünk. — Számlál juk öszve topáb
bá szorgalmatosán, a’ mi szerencsés és szerencsétlen nap
jainkat, örvendetes és keserű óráinkat. Ez utóbbiakat 
ismét úgy nézhetjük, mintha azokban nem is éltünk vol
na, 31ert micsoda élet az ollv emberé, ki ([példának oká
ért az ő szerelmeseitől megfosztatva és távol él ? vagy a7 
ki szégyent, gyalázatot vallott, vagy a7 ki beteges, fáj
dalmas testű; vagy a* kinek szerencsétlen házas-élet jutott 
részül? Végre számba veendők azok a7 napok, mellyeket 
a7 világnak áldoztunk, és azok, mellyeket a’ munkás ke- 
resztyénségre fordítottunk. Es ez a7 számolás az, melly 
midőn hiányosnak találtatik, bennünket leginkább meg
szégyenít; ellenben ha jó  rendben áll, leginkább megör
vendeztet. É s , ha van valami a7 miért e7 múlandó életet 
szerethetjük; és a7 miért Istentől kívánhatjuk, hogy itten 
mennél több napokat számlálhatnánk: tehát az, a* mun
kás keresztyénségnek mennél továbbra terjedhető gyakor
lása. Mert ugyanis mind ezek a7 számolások csak akkor 
lesznek megszentelve, ha mind ezekben a7 sirontuli életre 
nézünk, és minden világi számolásunkat úgy tekintjük, 
mint előkészületeket ama7 nagy számvetéshez, melly reánk 
mindnyájunkra a7 nagy ítélet7 napján isten előtt várakozik.

Nosza tehát K. H., vegyünk mostan mindnyájan szám
vető táblát a7 kezünkbe; próbáljak meg, mikéi/t tudnánk
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megállani Isten előtt, lia ina vonatnánk számadásra; és el
mélkedjünk az embernek valahai számadásáról Isten előtt. 
T e  pedig, óh mennyei jóság ! segílj meg minket. „Add, 
hogy házam vegyem jó rendben ’s minden órán legyek 
készen; ’s mondhassam akarmelly időben: mint akarod, 
mind úgy légyen. Vond idején hozzád szivemet, hogy a’ 
múlandó hivságlól elszakaszthassam én kedvemet, ’s jól 
váljam meg a’ világtól. Isten, Krisztusért énnékem engedd, 
hoffV legyen jó végem! „Mi atyánk ’s t.u

T ex t.: Lufi. 16, 1. (Példabeszéd a’ hamis sáfárról.)
' •  « •  * * *  *

Ez a’ felolvasott évangeliomi szakasz (melly csak 
példabeszédet és nem válóságos történetet ád élőnkbe,) 
könnyen félre értésekre adhatna alkalmatosságot. Kivált
képpen két kifejezés fordul benne elő, mellyben valaki 
hamar találhatna botránkozást; mellyet tehát szükséges jól 
megértenünk. A ’ nyolczadik versben mondatik, hogy di- 
cséré az ur a’ hamis sáfárt. Itt az ur alatt nem a’ Jézust 
kell érteni, —  ki, bizony, a’ hamisságot soha helyben nem 
hagyta, annál inkább meg nem dicsérte: hanem azt a’ 
példabeszédbe felvett gazdag úri embert kell itt érteni, ki 
magában megdicsérte a’ sáfárnak leleményes eszét, — de 
nem ám a’ cselekedetet, mellyet, bizony ő sem dicsérhe
tett. —  Azután a’ kilenczedik versben urunk Jézus maga 
mondja; hogy szerezzünk magunknak jóakarókat a’ ha
mis mammonbol. Micsoda? hát a’ hamisan gyűjtött mam- 
monon (gazdagságon) lehetne valamit szerezni, a’ mivel 
Isten előtt megtetszhetnénk? Nem, atyámiiai. Ezt is nem 
igy kell érteni, Hamis mammon nem egyebet tesz, mint 
hamar elmúló, minket megcsaló és hamis világi gazdag
ságot. — A ’ többin a’ figyelmes olvasó könnyebben el iga- 
zodhatik.

Vegyük mi ma ezt az egész példabeszédet lelki érte
lemben; értvén azon gazdag uraság alatt magát a’ nagy 
ur Istent, a’ sáfár alatt pedig önmagunkat, Isten javaival 
sokszor hüségtelenül sáfárkodó embereket: és legyen mái 
elmélkedésünknek tárgya az embernek számadása Isten 
előtt, Melly körűi elő fognak majd fordulni im’ e’ követ- 
kezendők: a’ bíró, a’ bevádollatás, a’ számvevés, és a’ 
gzententzia, vagy a’ bírói ítélet.

I, Esmérkedjünk meg legelsőben is azzal a’ bíróval, 
ki előtt számadásunkat eivalaka letenni kell. Ez pedig
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maga a1 nagy ur Isten, — példáztatva az évangeliombai 
ama’ gazdag urnák képe alatt. Gazdag ő is hoszszutürés- 
sel. Mint az az uraság sokáig szemmel tartá azt a’ for- 
télyos sáfárt; és nem hitt az árulkodóknak, mígnem tulaj
don szemei is meggyőzték annak hivtelensége felöl: úgy 
az Isten is néz bennünket vétkezni több napokig, néz 
esztendeig, néz több esztendeig is, és vesztegel. Oh! med
dig hagyja állani a’ terméketlen figefát! Mennyiszer meg- 
halgatja azt az esedezést: „Uram! hagyj békét neki még 
ez idén.íl (Luk. 1 3 .)  A z ur minden napon fenyegetőzik, 
de ha mind az nem használ, és a11 hitetlen meg nem tér: 
akkor az Isten megélesítti fegyverét, hoszszutürését ál- 
talváltoztafja szoros igazsággá, és a’ mell)’’ kimélléssel 
uralkodott, olly keményen büntet aztán. Akkor meg
emésztő tűz a’ mi Istenünk, és rettenetes dolog az ő 
kezeibe esni. Mert igazsággal és egyenességgel is gaz
dag biró az ur Isten; úgymint a1 kinél nincsen semmi 
személyválogatás, és a’ kit ajándékkal megvesztegetni 
nem lehet. De még ezen kivül ez a’ mennyei biró böl
csességgel is gazdag; azért lehetetlen, hogy valamikor 
ítéletében hibázzon vagy megbotoljék. Bővelkedik végre 
mindentudóssággal is ; leven ő a1 szíveknek és veséknek 
viszgálója, ki világosságra tudja hozni a1 sötétségnek tit
kait, és kinyilatkoztatja a' sziveknek elrejtett tanácsit. 
Nem is állhatni fel ő előtte semmi mentségekkel. Hiába 
mentik magokat a’ bűnösek, mint Adám és Éva hajdan: 
„engem az aszszony csalt m eg; engem a’ kígyó csábított 
el.“  Hiába mondják: „Uram! mikor láttunk téged éhezni 
és enned nem adtunk? szomjuhozni és innod nem adtunk 
volna Hiába fogja bűnét palástolni a’ buják az ő roszsz 
természetével; a1 tolvaj a1 nagy szükséggel és szorult
sággal ; a1 boszuálló az ő böesületcnek védelmezésével; a’ 
fősvény az öveiről gondoskodással; a’ tudatlan az ő el
méjének tompaságával: mert az a’ biró tudja, hogy mind 
ezeket meggyőzhették volna, de nem akarták.

Lássátok tehát, emberek! illyen az a 'biró, ki előtt 
valaha az embernek számadása lészen. Ilyformán nem 
leszsz dolgunk valami igazságtalan, boszuálló, tehetetlen 
avagy oktalan bíróval; hanem a’ legtürödelmesebbel, a’ 
legigazságosabbal, legbölcsebbel és leghatalmasabbal.

II. ’S miképpen megy végbe az ő czitálása és bírói 
széke elé idézése; vagyis, (az evangélium szerint), hogyan
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vádoltatik be az ember e1 bírónál? Szintén úgy, mint 
uránál a1 hamis sáfár. Ez, miután részint a’ reá árulkodók’ 
bemondásaiból, részint maga az ur ábal is hirtelennek meg- 
tapasztaltatott, —  előhívattatván neki szernre-hányás téte
tett, hogy az ő urának javait eltékozlaná; mellyre a’ bű
nös szolga nem tudóit felelni semmit, hanem csak halga- 
tott, és úgy állolt ura előtt mint a’ néma; —  legalább az 
évangeliornban nem olvassuk, hogy mentségére valamit fe
lelni tudott volna. Hasonlóképpen a’ bűnös ember is be- 
vádo.ltatik Isién előtt-életében is már, de holta után kü
lönösen. Itt ez életben vádolja őt már előre részint a’ ma
ga lélek-ismérete, melly itt e1 földen a’ mennyei bírónak 
képét viseli; részint bevádolják őt istennél az általa meg
bántatok embereknek keserű fohászkodásaik, és az általa 
kipréselt könyhullattások. Hány helyen nem fohászkodnak 
az alattvalók a’ nyomatáson és a' világi uralkodók1 ke
ménységén! Hány házaknál nem fohászkodnak a1 gazda
gok1 könyörületlenségén a’ sok szíikölködők és szegények, 
IVk titkon nagy ínség alatt nyögnek, mellyneft enyhülésére 
nékik nem jő sehonnét segedelem. Azt mondja az Isten 
szent Dávid által, a1 1 2 dik zsoltárban: „a 1 szegények’ fo
hászkodássok felhatott én hozzám ; azért felkelek az 0 se
gítségükre.44 A z igaz ügyet folytaid felek, kiknek dolgai
ban mégis igazságos Ítélet nem hozatik; az árvák, kik
nek roszszul viselik gondjokat; a1 méltatlanságot szenve
dő öregek vagy házastársak: mind ezeknek vádolásaik na
ponként felhatnak az Isten színe eleibe. Nevezet szerint az 
égbe kiáltó bűnek (minémüek az ártatlan vérnek kionlása, 
erőszaktétel, paráznaság, húzás-vonás és elfogott bér) 
óránként vádolják a1 bűnöst Isten előtt, nagy erővel és 
hathatósággal. — Azonban mi szükség mind ezen árulko
dókra a1 bűnös1 bevádlására, holott mindenik bűn maga 
bevádolja magát az Istennél, ki mindentudó, mindennüvé 
látó Isten; ki az ő szolgainak magokviseletére a1 legfőbb 
felvigyázó, és élesebb szemű, mint minden uraságok a1 
földen öszvevéve ? Azt mondja a1 Bölcsesség1 könyve, I , 
7:  „az urnák lelke betölti a’ földnek kerekségét.44 És Je
remiás’ irja 3<á, l í ) :  „a 1 te szemeid nyitva állnak az em
berek’ fiainak minden utaikra, hogy kinekkinek megfizess 
az ő cselekedeteinek gyümölcsei szerint.44 — Mindazáltal 
a1 tulajdonképpen való időpont, mellybeh a1 bűnös egész 
iunepiséggel bevádoltatik; — midőn az az angyal, ki itt

#



IX. VASÁRNAPON. 1 0 7

e1 földen utánna vigyázott és minden dolgait könyvbe irta, 
ezt a’ könyvet neki felolvassa; — midőn az ő bevádolta- 
tásának szomorú következését maga a’ bűnös is érezni fog
ja : az az idő ([mondom) az ő holta után való óra.

III. És most immár halljuk meg, hogyan vesz Isten 
számot a’ bűnöstől, — mert ekkor jut az ember ollyan 
számvetésre, miilyent még soha az előtt nem próbált. A z 
Isten’ számvető-tábláján t, i. nemcsak az vagyon felirva a’ 
mi van az emberekén; és az ő számvetés-módja is csuda
képpen különbözik azokétól Ugyan is ő számot kér min
den embertől és mindenről: a1 mi, bizony, nagy szó; cs 
eléggé mutatja, inelly kemény és szoros számvevés fog 
az lenni.

1 . Számot kér minden embertől, jótól rosztól, sze
génytől gazdagtól, nemestől nemtelentől, uraságtol alatt
valótól, királyoktól jobbágyoktól, tudósoktol tanulatlanok
tól. Van itt e1 világon elég ember, ki nem tartozik életé
ről számot adni senkinek, —  leglolebb is Iélekisméretének, 
melly azonban ollyan tág, hogy minden vétket általer<>szt 
sorompóján. A 1 bünhödők közül sokan értik azt a1 fortélyt, 
miképpen kelljen gyalázatos vétkeiket úgy elrejteni, hogy 
a’ vigyázó főtisztnek szemei azokat fel ne fedezhessék. 
Sokan a’ felsőséget úgy megtudják vesztegetni vagy elá- 
mittani, hogy őket bévádoltatva is ártatlanoknak Ítéli, sőt 
megdicséri. Mások viszont támaszkodnak hatalmas atya
fiakra, pátrónusokra, és szereznek magoknak egész se
regnyi jóakaró barátokat, kik őket, bár az igazság’ ke
zeibe kerülnének is , kimentik, De az Istennél igy nem 
tehetnek. A ’ gonosz, —  kinek rósz szándéka elsült és 
büntetetlen is maradt értté, —  nagy hahotával örvendez 
magában, hogy a’ világot így ámitholta. De vajmi csa
latkozol, nyomorult ember te; Csak folytasd gonoszságo
dat, mig lehet; csak titkold bűneidet, inig titkolhatod: de 
eljön ege nap, mellyen te is számadásra vonattatol, és a’ 
te hahotád sírásra, a’ te örvendezésed keserű konyhulla- 
tásra fog fordulni valahára. Isten elől el nem szökhetsz; 
és neki számot kell adnod előbb utóbb okveletlen. A ’ bíró
nak szava hallatni fog egyeránt mindenekhez: „adj szá
mot a1 te sáfárságodrol!‘ ; Ott nem segíthet többé sem pá- 
trónus sem ravaszság, sem tettetés sem titkolás. „T e  fel
sőség, adj számot a’ reád bizolt népről és országról! Te 
hadi vezér, a' kiöntött vérről! Te Iéleknásztor a1 juhok-.

f
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rol. Te törvénytudó az igazság’ védelmezéséről! Te gaz-, 
dag a’ te javaidról, mire fordítottad azokat! Te erős ifjú, 
a’ te iijuságod’ drága idejéről! Ti szolgák és cselédek, 
atyák, anyák, házastársak adjatok számot a1 ti hűség- 
t ékről!“

2. Számot kell pedig minden embernek adni névsze- 
rint az ő gondolatjairól, beszédeiről és cselekedeteiről. 
Még a’ gondolatokról is tehát. Itt nem áll többé a' tör- 
vénytudúsoknak ama’ regulája: „gondolatjáért senkit sem 
szabad büntetni.44 Nálunk ha minden megvan is kötve és 
szorítva, de a’ gondolatok szabadon kalézolnak. Azokra 
nincsen vetve sem adó sem vám sem büntetés. De a’ gon
dolatok’ vámszabadosságának vége vagyon Isten előtt. —  
Számolni kell továbbá mindazon beszédekről, mellyeket 
szájunkból k e -esztettünk vagy papirosra leírtunk Urunk 
Jézus mondja Máth. 1 2 , 3 7 : , ,minden haszontalan mon
dásról számot adnak az emberek az ítéletnek napján. A ’ 
t,e beszédedből itéltetel meg akkor.44 A ’ beszédek ugyan 
megszámlálhatatlanok. Útnak szónak nincsen vége. Azért 
legkivált olly szók esnek a’ számadás alá, mellyekkel Is
tenünket sértettük, felebarátunkat botránkoztáttuk; — olly 
szók, mellyek trágárok, haszontalanok, keresztyénhez il
letlenek. Mi azt véljük, hogy elenyésztek örökre a’ leve
gőbe, de nem: hanem felírattak az isteni mindeiitudóság’ 
könyvébe.

Végre számot kell adni mindennek, az ő cseleke
deteiről is , mellyeket életének folytában elkövetett. Éle
tünkben mégis nevezet szerint az lészen az időhatár, melly- 
től fogva minden tetteink számadás alá vonatnak, mikor 
már eszünkkel és szabad akaratunkkal élni tudtunk; miói- 
ta coníirmáltattunk; legkivált pedig miólta hivatalra lép
tünk és szárnyainkra bocsáttattunk. Attól fogva ([mondám) 
egész halálunkig számot fogunk adni mind arról, a’ mit 
nyilván vagy titkon, világoson vagy sötétben, négy szem 
közit vagy sok szem előtt, négy falak fcöztt vagy sza
bad mezőn elkövettünk. Melly szoros számadás leszsz ez 
atyámfiai!

3 De hátha még ide gondoljuk azt is, hogy mikép
pen számlál akkor az a’ mi mennyei bírónk! 0  úgy tesz 
p. o. hogy a’ mit mi beszámláltuiu, azt ő kitöröli. A ’ bű
nös fel irta magának és beszámlálta, hogy szorgalmato
sán imádkozott: de az Isten látta, hogy haragos szívvel
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tette imádságát, — nem veszi be tehát , és kitöröli. A ’ 
bűnös felirta és bészámlálta, hogy gyónt gyakorta: de az 
Isten látta, hogy csak képmutató volt, vagy babonásko- 
dott a’ szentséggel,, — nem veszi be, 's kitöröli. A ’ bű
nös felirta és beszámlálta, hogy adakozott5 de az Isten 
látta, hogy azt kevélységből tette, — nem veszi be tehát 
és kitöröli. Ellenben sokat, a** mit mi nem számláltunk** 
azt ő mint fontosat beveszi. Mikor mi pokolra, kárhozatra 
Ítéltük a*5 pogányt, zsidót, eretneket, azért mert velünk 
nem egyhitű ember: ő látta azokban az igaz szivet, jám
borságot és a’ jóra való szives törekedéstj ’s beveszi őket 
a** kegyelembe. Mi ha felebarátunk egyszer valami szégyen- 
ségbe talált esni, megvetettük és megutáltuk: de ő látta, 
mint küzködőtt, mint megbánta bűnét — és beveszi ezt 
neki virtus gyanánt. — Aztán, a’ minemű jókat mi az iga
zi szegényekkel, ügy efogy ottakkal tettünk, a’ mit az is
ten’ dicsőségére áldoztunk, a' mit ingyen szívességből ad
tunk valakinek, nem várván értté jutalmat viszsza: mind 
azt az a" biró úgy fogja tekinteni mint magával az ur Jé
zussal tettet.

IV* A z igy végbe vitt számvevés után végre meg
fogja a* bűnös ember hallani fejére a’ szenlentziát: „nem 
lehetsz többé sáfár!u —  vagy, mint ama’ Baltazár király
nak eleibe egy kéz a’ falra kiirta: „méné, méné, téttel, 
ufarszin;<c magyárul: megszámláltattál, megmázsáltattál 
és hijánosnak találtattál. Abban a’ szententziában foglalva 
vagyon részint nagy veszteség, részint nagy vereség. E l
veszti annál fogva a’ bűnös a** menyországot és annak min
den örömeit; elveszti az idvezülteknek vig társaságát Az 
a1 belső mardozás, az a’ szégyen gyalázat, az a* nyug
talanság és végső nyomorúságra jutás, —  melly a hamis 
sáfárt a’ reá kimondott szententzia után érdekelte, — a1 
bűnös embert sokkal nagyobb mértékben fogja érdekelni. 
Kivettetik az örök boldogtalanságnak külső sötétségére, 
hol az ő férge meg nem hal és az ő tüze el nem aluszik* 

Annakokárt K. H. ha bizonyos az, hogy Isten előtt 
mindnyájan számot fogunk adni valahára: tehát soha ne 
örüljünk , midőn büiitetetleniíl vétkezhettünk. Bizony nem 
kerültük el a1 büntetést, csak hallasztottuk, és gyűjtöttük 
fejünkre az Isten’ haragját a’ nagy ítélet’ napjára. De igy 
immár azon se botránkozzunk meg, midán látjuk, melly 
sok gonoszok űzik vétkeiket hántás nélkül, és töltik ked-

t
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vés kívánságaikat büfltetetlen. Mert eljön az idő , melly- 
ben mind az eránt kemény számadásra vonattaínak. Azért 
inkább minden kitelhetőképpen azon törekedjünk, hogy ar
ra a1 nagy számadásra magunkat ideién korán elkészítsük.
A 1 sáfár, ki az ő principális ura előtt becsületet akar val
lani számadásakor, eleibe veszi a' reá bízott javak’ lajstro
mát (az niveníáriumot}, és megnéz abban darabról darab
ra mindent, váljon megvagyunk e\ Te pedig, keresztyén 
ember vedd elődbe az Isten’ parancsolatjainak tábláit, és 
azon járd el a’ virtusok’ lajstromát, váljon azok feltalálta
tok e’ benned: mint áll a’ dolog a’ te jámborságoddal, imád
ságoddal, hivatalbeli kötelességeid teljesítésével. Végbe 
vitted-e azokat pontosan és hűségesen ? Nem vagy-e már 
életedben vaiahonnét bevádolva a’ nagy bírónál, az az: 
nem fohászkodik-e ellened valaki, és nem kiáltoz-e miat
tad az Egekbe? Akár eszel, akár iszol, akár mit csele- 
keszel, ezek az igék csönögjenek füleidbe: adj számot a’ 
te sáfárságodrol 1 különösen minden estvéli lefektedkor, 
midőn gyertyádat kioltod, futtasd végig elmédet mind azon, 
valamit a’ lefolyt napon cselekedtél. A ’ ki ezt nem köve
ti, az úgy cselekszik, mint a’ hamis sáfár, vagy mint a’ 
nagy uraságoknak tiszteik, kik egyszer is másszor is bele 
markolnak a’ másnak pénzeibe, és félre teszik, — többnyire 
pompára és fényűzésre; nem gondolván meg, hogy arról 
előbb utóbb számot adandók. Úgy éljünk az emberekkel, 
mintha bennünket mindig az isten’ szeme nézne; úgy be
széljünk az Istennel, mintha minden emberek hallanák. La
kozzunk felebarátunkkal békességben; tartsuk lelki testi 
gazdaságunkat jó rendben mindenkor. A ’ múlandó hamis 
mammonbol szerezzünk jóakarókat, adakozás által. így 
fussunk ama’ nagy bíróhoz. így nyerjük meg őt magunk
nak előre már; igy a’ nagy számadásra örömmel jelenhe
tünk meg széke előtt; szájából kegyelmes ítéletet várha
tunk és erősen hihetjük, hogy holtunk után bófogadtatunk 
az örök hajlékokba. Ámen.
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/Ls Istennek látogatásai mirajtimk > máinkon.

k!Meily hüsszufürő ’s kegyelmes vagy, oh szent Isten hozzánl 
Éltünk bár gyakran förtelmes, mégis hiv gondod van ránk. 
Mi az embernek élte ? millyen ő cselekedete ?
Minden nap van botlása.
De te, jó  Atya’ módjára tűröd ’s szánva nézsz sorsára.
O h ! kegyelem’ forrása.

A dd, kérünk, hogy illy kegyelmed te hozzád édesgessen,
’S ha vétkezünk , engedelmed megtérésre vessen.
Tovább is kegyes Atyánk légy ;  minden bűnösekkel tói tégy,
'S ébressz fel mindeneket,
Hogy inig tűrésed’ ereje tart ’ s a’ kegyelem’ ideje,
Jobbítsák meg éltöket, Ámen.
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K. II. Rettenetes dolog a z 5 a’ mit Idveziíö Urunk 
a’ ma olvastatni szokott szent evaiigdiomban, a’ zsidó 
népnek és ama1 dicsó pompás városnak Jerusaleninpk jö 
vendöl; mert egy oliy egész nemzetet, — melly a’ világ, 
teremtése olta egy volt a’ legelsők közül; mellyet Isten

i  V • ■ f  A /  1 I  i  1 1 0  1  «

enyészett, __
körűié majd egyik nemzet semmivé lett, majd egy másik 
uj támadott; olly nemzetet, meilyben annyi sok neveze
tes dolgok történtek és annyi sok jeles emberek neve- 
kedtek; mellyből származott a’ világ’ megváltója i s ; és 
a’ niellyek megromlott vallása fölött emelkedett fel a’ 
máig is virágzó szent vallása a' Jézusnak: egy illy nem
zetet (mondom) nagy hirtelen elenyészni és a’ föld’ szí
néről letörölve látni, nem de nem szörnyű dolog-é ? A z
tán egy olly várost, — mellynek a’ régi világban nem 
volt párja; meilyben aunyi felkent királyok, főpapok és 
próféták parancsoltak, áldoztak és jövendöltek5 hol ama’ 
Salamon által építtetett drága nagy templomban egy egész 
ország’ kincsei lerakva őriztettek; meilyben sokszor mil
liónyi ember volt öszvc gyűlve egy natúrban, — mint
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lakhelyükben a’ gazdagoknak, bíborban és bársogyban 
öltözőiteknek,— tanyájukban a’ minden kigondolható testi 
gyönyörűségeknek: egy illyen várost (mondom) földig 
lerontatva látni, lecsonkitva a’ sugaras szép tornyokat, 
öszvédöníve a’ kifestett és fényes palotákat; lezuzva a' 
zavaros kőboltokat, és erős épületü nagy bástyákat5 az 
egészet úgy feldúlva és elpusztítva, hogy egy kő sem 
maradott a’ másikon, — mind ezt látni, bizonyára rette
netes, és méltó a’ megsiratásra. Urunk Jézus,— azon jö 
vendölő isteni lélek szerint, melly hajdan Ábrahámot, Jákobot 
és Tóbiást Ínségükben megszállotta, úgy hogy fiaiknak jö 
vendő sorsaikat szembehunyva beszélték ki, — mind ezt 
látta megtörténni o’ városon, előre már. Látta ó ezt, és 
sírásra fakadt rajta, kivált az esett nehezen az ő érzé
keny szivének, hogy mind ezek azért történnek a’ bol
dogtalan néppel és várossal, mivel nem esmérte meg az 
Isten’ látogatásának napját, ’3  váljon micsodaféle látoga
tást értett itten Urunk Jézus? Nem mást, K. H., mint 
azt az Istennek kegyelembeli látogatását, melly szerint 
nekik a’ Messiást elküdötte, de ők azt el nem fogadták.

K. H. A ’ mi Istenünk ma is szünet nélkül látogatja 
az ő népét, és pedig majd kegyelmében majd haragjá
ban ; de mindig többszer és előbb kegyelmében mint ha
ragjában ; és igy tehát a1 mái Evangeliom fölött mit te
hetnénk épületesebbet, mintha az Istennek szemünk előtt 
való légközelebbi látogatásairól elmélkedünk? Cseleked
jek pedig ezt a’ nagy hatalmú Istennek segítségével 5 
mellyért könyörögjünk az ő szent fiától az Ur Krisztus
tól tanult imádságban. v

Text: Luk. 19, 41. . . (Jézus sir Jéruzsálemeu).
Minden felekezetű keresztyén Eklésiákban, eszten

dőnként az augustus hónapban eső vasárnapokon szokás 
felolvasni az általatok is most meghallott szent evange-
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lein’ veszedelme; ekkor pusztítatott el a’ romai hadi se
retek által ez a’ híres város és az abban állott dicső tem-
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esztendőnként meginnepelni, sok keserves sirás és ja j
gatás között. fts igen méltán; mert ők akkor örökre meg
romlottak , szerette kedves honjokból — a’ tejjel mézzel 
folyó Kánaánból, — szerte széllyel a’ világban számki- 
iizettettek; idegen nemzeteknek csúfjaikká és hazátlan 
nyomorult néppé lettek; kiknek tehát még az emléke
zete is azon történeteknek keserű lehet. Minket keresz
tyéneket ez az esét nem érdekel ugyan annyira, mint a’ 
zsidókat; mindazáltal az Isten' lelke nékűnk nem ok nél
kül Íratta meg, miként ezt még maga Urunk Jézus is 
inegsiratta; hanem volt neki azzal valami fontos czélja 
bizonyosan; A z  tudniillik, hogy mi mások’ esetén tanul
junk okosok lenni, az Isten látogatásait hasznunkra for
dítani , és az ő ítéleteit elkerülni.

Háromszori sírását emliti az írás a’ Jézusnak: Lá
zár’ halálán, a’ keresztfán (Zsid. 5, 7.) és Jérusálem fö
lött. ’S melly különös az utolsó! az egész nép örvend 
az Innepnek, ’s a’ Jézus sir. A z egész község örömzaj- 
gások között jő  a’ szent városba, ő pedig szomorkodva; 
megváltásra jön és sírva. Váljon ini facsart ki szemeiből 
könnybullatást? az előtte álló kinszenvedés-é ?, talán 
egyik az is. De tulajdonképpen a’ bűn volt az, a’ zsidók’ 
bűne. Nem is krokodilusi sirás volt az, t. i. nem csa
lárd és tettetett: hanem sirt szeretetből, szánakozásból, 
— lévén nála a’ könyűk, a’ fájdalmaknak követjei, és a’ 
inegsebesitett lélek’ vére. Nosza fogjuk fel mostan azo
kat a’ drága könyhullatásokat lélekben, gyűjtsük meg 
sziveinkbe hit és törödelmesség által, tegyük el iniut 
nemes magvat: úgy majd sok drága gyümölcsöt fognak 
teremni sziveinkben, úgymint igaz megtérést, áhittatos- 
ságot, imádságot, békével-tűrést szenvedésinkben, üd- 
vezülést halálunkban.. Tanuljunk e’ szent órában Is
tennek látogatásairól rajtunk mái embereken. • Halljuk 
meg elsőben is, mellyek azok a’ látogatások; azután 
hogy miképpen viseljük magunkat azok eránt.

A ’ kegyelmes Isten pedig adjon belénk töredelmes- 
séget, hogy a’ mi Urunk Jézusnak szent Írását ma szi
vünkre vegyük, látogatásának napját megesmérjük és 
mind az ideig, mind az örökké tartó büntetést elkerül
jük, Ámen.

Illés Pr. III. Darab. 8

i
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I.

A z Istennek látogatásai, K H., valamint a’ régi zsi
dókra, úgy mireánk mostan éló népekre nézve is két 
rendbeliek, úgymint: atyai és bírói látogaíások. Amazok 
kegyelmeket, emezek büntetéseket osztogatnak.

Lássuk meg legelői az Istennek kegyelembeli láto
gatásait rajtunk; mert ezek járnak elől mindenkor; va
lamint a’ zsidóknál is, — minekelőtte Isten őket hadak
kal és vérontással látogatta, — már sokkal azelőtt be
tért hozzájok az ő kegyelmével, névszerint fijának hoz- 
zájok elküldésével; ’s éppen ez , a’ jó  Istennek hozzánk 
mái emberekhez is megmutatott egyik kegyelmes látoga
tása, hogy nekünk is van megjelent Jézusunk, van sz* 
írásunk, vágynak az Isten képében járó sok követeink, 
van templomunk, vallás és lélek-isinéretbeli szabadsá
gunk; sőt van csuda is szemünk előtt, az az: a’ Jézus 
vallásának a' föld'1 kerekségén olly nagyra vitt kiterjedt
sége, mint azt mái napon látjuk.

Másik atyai látogatás gyanánt kell tekintenünk a’ 
bölcs magistratusokat, kormányszékeket és a’ szerencsé
sen uralkodó Fejedelmét ez országnak; mert az Írásban, 
látogatásnak neveztetik mind az, valamikor Lten a1 né
pek közé jeles elöljáró férfiakat bocsát és támaszt. Mi
kor Zsodoma’ közepeién is éltetett egy kegyes Lótot; 
Abrahám idejében egy Melchizédeket; mikor az Izra
elben támasztott Isten Mózsest, ki az egész zabolátlan 
népet törvényes igazgatás alá tudta venni; líávidot, ki 
a* megromlott vallást tisztára hozta; Ezdrást, ki az el- 
szóratott és elveszett szent könyveket felkereste és 
öszveszedte; prófétákat, kik dorgálódtak és feddőztek; 
és keresztelő Jánost, ki a1 Messiás útját készítette mind 
ekkor ellehetett mondani, a mit arna tisztes öreg, Zaka
riás örömében mondott: „áldott az Ur, az Izraelnek Is
tene, ki igy meglátogatta az ő népét!*6 Mert a’ nagy 
bölcsek mindenkor ritkák voltak az emberek között; és 
ka egyik kihal, századok elfolynak sokszor, inig nem 
viszont helyette egy má* uj támad; mint a' gyémánt pal
lérozásában sok darabnak el kell vásni, inig nem egy 
kiköszörültethetik: úgy az emberek között kilencz száz 
kilenczven kilencz elhal, inig az ezeredik különös nagy 
bölcsé születtetik; {ízért, ha látunk a’ kormányszéken
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kegyes uralkodót ülni; ha vágynak országunknak jeles 
oszlop-emberei ; ha van egyházunknak bölcs igazgatója; 
lia virágoznak hitsörsosink között szép hirü előkelő íá- 
iniliák, kikkel mások előtt is dicsekedhetünk 5 ha vágy
nak Eklésiáinkban példás tanítók, helységünkben értel
mes elöljárók: mind ezeket ollybá vegyük, mint az Is
tennek kegyelembeli látogatásait 5 tudván, hogy az ember 
valaha a’ szerint is fog megitéltetni, váljon azon nemes- 
lelkű embereket hallgatta és íisztelte-é, kiket világosko- 
dó szövétnekül Isten közéjük küldött.

De még is mi reánk áradott jó  látogatása az Ur Is
tennek, hogy országunkban vetés, aratás megvagyon, 
tél és nyár foly szép rendben és békességben: inig más 
szomszéd országokból csak a’ sok szomorú híreket hall
juk , a’ lázadásokról, hadakról és vérontásokról. Bizon- 
nyára, ha valamelly látogatása az Ur Istennek, ez méltó 
az észbe-vevésre e’ mi mostani időnkben. De méltó a’ 
meghálálásra is ; mert

Vágynak az Istennek nem csak szépséges, hanem 
büntető látogatásai is ; és ha amazokat meg nem böcsül- 
jük5 akkor előveszi emezeket, — mellyek aztán az em
bereknek nem kellemetes vendégek. Jeremiás által mondja 
az Isten, (9, 15.) „e ’ népnek enni adok keserű ürmöt, 
és innia mérges vizet.“  EsM ózses által úgymond: „az 
én nyilaimat mind reájok lövöldözöm; megemésztetnek 
éhséggel, elvesznek gyulasztó betegséggel, keserű ha
lállal ; kívül meg emészti őket a’ fegyver, belől a’ rette
gés, — úgy az ifjat, mint a’ szüzet, a’ csöcs-szopót és 
a’ vén embert.“  (5. Mos. 28. 32.) Tud az Isten előhozni 
ma is igazságtalan rósz fejedelmeket, telhetetleneket, 
vérszopókat, kik hoszszu karjaikat kiterjesztik napkelet
ről napnyugotig, és feldúlják a’ nemzeteknek boldogsá
gát. {Ilyent láttak hajdan a’ nemzetek amaz Isten ostorában 
Attilában; illyent látott magyar ország a’ tatároknak és törö
köknek rettentő vezéreiben; illyent láttunk csak uem ré
gen mi, kik meglett korban vagyunk, egy idegen nem- 
letü császárban, kinek neve még fris emlékezetben le
het e’ vidéken is.

De látogatja Isten az ő haragjában a’ népeket, rósz 
fejedelmeken kívül még sok más különbféle csapásokkal 
is. Majd bocsájt határaikra kártékony férgeket, sáská
kat, jégesőt, szél veszet, szárazságot és sanyarú időjárást.

8 #
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Majd bocsát marháikra döghalált, házaikra (űzi veszélyeket. 
Majd máskor megrémíti őket földindulásokkal, éhséggel, 
drágasággal, ellenséggel, és — a’ mi legrettentöbb, — 
pusztító döghalállal. ’S melly szomorú elmélkedés, atyám
fiái! midőn fájdalommal azt kell itten megváltanunk, hogy 
mi, kik. élünk, majdnem mind ezen isteni látogatásoknak 
szemtanúi voltunk, Az lSlfidik esztendei szüktermésre, 
éhel-halásokra, és a’ szörnyű drágaságra ki nem emlékez
nék közületek? rendetlen időjárásokat, kártékony jég
esőket érünk majdnem minden esztendőben, láttunk föl
dünkön ellenséges hadakat is , mostan pedig legújabban 
egy ollynemü gonosz mirigy halállal látogattattunk, melly- 
röl a’ mi atyáink és a’ régiek soha nem hallottak, akkor 
kellett valóban fohászkodnunk az énekben:

1 ! |S- j j j ■ '
Oh! atyánk, hozzad sóhajtunk,
Íme ülly nagy terh van rajtunk,
Mellyben emberi ertelem 
Nem lehet már segedelem,

; . *

■ U
ii.

eszre
Mind ezen isteni látogatások eránt immár, kétféle 
; adást találunk a’ mái evángeliomban. Találunk fed

dést, találunk utasítást az eránt, mi módon lehessen az 
Istennek büntető látogatásait magunkról elhárítani. A ’ 
feddés im ez igékben foglaltatik: nem esmérted meg a’ 
te látogatásodnak napját. A z útban igazítás pedig im’ 
ezekben: „vajha meggondolnád a’ mi a’ te békességedre 
való.“  Tartsuk mi magunkat legalább ezen utba-igazitás- 
hoz, mint idvességes jó  tanácshoz, miképen kelljen ma
gunkat viselni az isteni látogatások eránt.

1., Ha az Isten minket mostani embereket is látogat 
az őszent fia által szerzett drága lelki jókkal: tehát kö
telességünk azokat hálaadással venni, és nagy jóknak 
elesmérni, ez szolgál békességünkre. Hajdan a’ zsidók 
ngy vélték, hogy az fogna szolgálni békességükre, ha 
az Ur Jézust megölnék; de éppen ez lett inkább vesze
delmüknek siettető oka. Úgy ítélték, hogy a’ templom
nak jótéteivel-élés csak abból állna, ha oda szorgalma
tosán eljárnak és benne jelen vágynak, — aztán akár 
alusznak benne akár ébren vágynak, akár vásárt ötnek

9
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akar imádkoznak. Ott vala a’ szép templom, de ők azt 
inegfertóztették $ ott vala a’ czifra főpap, de ö tiszta ke- 
xekkel nme áldozott; ott valának az úri rendek és városi 
tomp is lakosok de, mindnyájan bűnben úsztak. — Mi te
lát becsüljük szent, vallásunkat, annak hit-czikkelyeit 
állhatatosan tartsuk, a’ Krisztust csúfolásunkkal meg ne 
öljük, szép erkölcsi parancsolatait betölteni igyekezzünk. 
Az o anyaszentegyházáuak közöttünk virágzására érté
künk szerint áldozzunk; a1 templomba örömest eljárjunk 
és azt imádság házának tartsuk. Sok mái keresztyén t. i. 
ebben nem úgy jön be, mint imádság-házba, hanem mint 
tanuló-házba; nem énekelni, imádkozni, hanem csak ta- 
uitást hallani és valami ujjat tauului akar itten; ’s mi csuda 
sztán, ha kielégittetlenül megy ki innét ? mert mi mái val
lás-tanítók nem vagyunk szent lélekkel csudaképpen 
megkent apostolok, hogy miuden egyébb embertársainkat 
föllülhaladnánk tudománnyal; sem olly maga-bizottság 
bennüuk nem lakik, azt hinni, hogy tőlünk minden ember 
tanulhatna. Jöhetnek be templomunkba ollyan tudós férfi
ak, kiknek a’ mi tanításunk semmi újság; de azért hát 
ük ne jőnének-é soha is már a’ templomba? sőt igen is , 
— nem ugyan éppen tanulni* hanem magokat épitteni, 
és az áliűozás által a'szent indulatokban gyarapodni Lám 
ma halljuk az Idvezitőnek szent szájából: „az én házam 
imádságnak báza“ (Ilyennek nézzük mi tehát temploma
inkat; ekképpen becsüljük az Istennek mind ebbeli mind 
egyébb kegyes látogatásait, ha az ő büntető látogatását 
elkerülni akarjuk.

2 ., Azután megóvjuk magunkat a’ testi bátorságtól, 
rnelly által mintegy érlelődnénk a’ büntetésre. A z  embe
rek gyakran magok sem tudják, mekkora veszélyek fe
nyegetik őket; a’ zsidók, —  azt hivén, hogy ók az Is
ten’ kebelében nyugosznak, hogy a’ romaiak Isten előtt 
gyűlöletesek, ők pedig neki tulajdon választott népe, 
semmi gonosztól sem tartottak; és igy mély altokban ro
hanva mentek a’ veszély’ torkába; sőt még azokat a’ 
rófétákat is meggyilkolták, kik nekik megjövendölték,

l ogymint járnak. így Noét mikor a’ bárkát építette, mint
A tt  A  n   ̂ f  A C l f l  l\ A / 'A  A  i £ i „  i  •____________________n ' K  m /r :eszelős öreget, a’ testi bátorságban élők kinevették. Mi 

ne tegyünk igy atyáinfiai. Van ideje az Isten hosszutü- 
réséuek, van az ő látogatásának is. A ’ vízözön előtti em
bereknek százhúsz esztendőt hagyott ö a’ megtérésre.
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Poutosan számlálta azokat; mellyek kitelvén, el is érke* 
zett a’ pusztulás. A ’ babilóniai fogság közelgetvén, akkor 
viszont hetven esztendőt hagyott Isten. Már ekkor ke
vesebbet; mert a’ gonoszság megsokasult. Urunk Jézus 
pedig már csak negyven esztendőt hagyott még a’ zsi
dóknak; — amannál is kevesebbet, mivel a’ gonoszság 
most még többre ment. Lefolyt a’ negyven esztendő, ’s 
a’ vég-romlás nem maradt el. Van nekünk is bizonyos 
napunk hagyva a’ megtérésre; de hány esztendő vagy 
csak hány nap, nem tudhatjuk, azérta’ melly napot élünk, 
abban munkáljuk azt, a’ mi békességünkre szolgál.

3., Midőn pedig az Isten’ ítéleteit csakugyan el nem 
kerülhetjük, és tőle valóságos csapásokkal lennénk látogat
va , akkor arra ügyeljünk, hogy még azokat is lelki testi 
javunkra czélzóknak esiuérjíik, és azon szent czélra is 
fordítsuk. Nem zúgolódás ekkor a' mi tisztünk; mert ne
héz nekünk az illy ösztön ellen rugódozni: hanem ma
gunk’ megadása, mellünk’ verése,bűnös voltunknak meg
váltása, és az isteni csuda-hatalomnak mélységes imádá- 
sa. Ne is járassuk sokat elménket az Isten sujtolásainak. 
okain magunkon kívül; nyomozódván azok után majd a’ 
természet rendében, majd a’ levegő’ alkatjában, majd csilla
gokban és egekben; mert az mindhiába,—és halandó véges 
elme az Isten’ utait sóba végképpen ki nem tanulhatja; hanem 
keressük a’ reánk mért csapásoknak okát legközelebb önma
gunkban, és buzgó imádság, hibáink’ jobbittása, fogyatkozás 
sínk’ kipótlása, haragosaink’ kiengesztelése, az igazságtalan 
jószágok’ visszaadása, egy szóval igaz megtérés által 
próbáljuk az Istennek keméuy ítéleteit rólunk elfordítani; 
egyébberánt csöndességben és reménységben lévén a’ 
m erősségünk, —  mint mondja Ezsaiás 30, 15. A ’ peni- 
nütentzia-tartás az az egyetlen eszköz, melly a’ bűnök 
veszedelmét fejünkről még elfordíthatja. Ha penitentziát 
tartunk, akkor a’ mi Jézusunk megszűnik sírni rajtunk; 
akkor örü lő, és vele együtt a’ szent angyalok, kikuek 
eledelök a’ penitentzia-tartóknak könyhullási. Hagyjuk 
el tehát a’ nevetést, és a’ világi örömeknek borát mérsé
keljük a’ Krisztus könyhullatásának vizeivel. Bizony a' 
nevetésre egyébként is kevés okunk vagyon, mig itt e’ 
bujdosás’ földében élünk. A z  Izraeliták Babilonban lévén, 
hazájokon kívül, — soha sem tudtak lenni vigkedvüek; 
soha azon idő alatt nevetés közöttük nem hallatszott. A’

*
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137dik zsoltárban mondják panaszosan: ,,a’ Babilon folyó
vizei mellett ültünk mi akkor, és siránkoztunk, mikor 
aiegemlékeztünk Sionról. A ’ fűzfákra felfüggesztjük vala 
a’ mi hegedűnket, Babilonnak közepettén; mert mi módon 
mondhattunk volna mi öröm-éneket az idegen földön ?“  
Mi emberek, vagyunk azok az igaz meunyei hazából szám
kivetett bujdosói az Istennek. Jobb nekünk a’ Jézussal 
sírni, mint a’ világfiaival örülni.

Ezekhez tartsátok tehát magatokat ti is K. H., midőn 
az Isten’ ítéleteit és büntető látogatásait veszitek észre 
reátok elkövetkezni. Oh! keresztyének; ama könyhulla- 
tásokra, mellyeket Jézus a1 szent város kapuja előtt ej
tett, kérlek titeket: hogy azokat könnyű elmével ne ve
gyétek; se velők tréfátokat soha ne űzzétek. A ’ magát 
megalázni tudó kegyes s z ív  tehet néktek akkor is leg- 
haszuosabb szolgálatot. Hogy pedig szerfölött ne félje
tek , e’ végre úgy tegyetek, mint a’ kis királyok, midőn 
valainelly hatalmas ellenségtől fenyegettelek. Csatoljá
tok magatokat egy még hatalmasabb királyhoz t. i. az Is
tenhez a’ mennyekben, kinek oltalma alatt senki el nem 
veszhetik; ekkor biztathatjátok magatokat azzal, a’ mivel 
hajdan szent Dávid király bátoritotta magát, midőn a’ 
91dik zsoltárban ezen ,«zép igéket irja: ,,a’ ki lakozik a’ 
felséges Istennek rejtekében, az igazán megnyugoszik. 
A z mondhatja: „én oltalmam vagy és én erősségem, óh! 
Istenem: te benned bizo > mert te befödessz szárnya
iddal; dárda és paizs a’ te Ígéreted. — Nem fél az sem 
az éjjeli rettegéstől, sem a’ nappal repülő nyíltól; sem 
r z  éjszakán kegyetlenkedő dögtől, sem a’ délben pusz
tító döghaláltól. Ha elesnek mellőle ezeren, és jobb ke
ze felöl tiz ezeren: mindazonáltal ő hozzá nem közelget. 
Paroncsol Isten az ő angyalainak , hogy megoltalmazzák 
őtet. Végezetre pedig felmagasztalja, és megdicsőitti 
őtet; kimenti ez életnek nyavalyái közül, és megmutatja 
neki az ő szabaditását.“  Ámen,
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/ [ J Kevélységről*

Lelkem 9 (estem, mindenem , sajátod óh! Istenem j 
Tőled van életem;
Akármi tehetséget, avagy elő-mentséget 
Látod, neked köszönhetem.

Ha bánattól ürülök, ha mi jónak örülök,
Ha van böcsületem;
Ha vágynak ép tagaim, ha jól folynak dolgaim:
Téged illet dicséretem.

Mentsd meg hát kevélységtől, és rut maga-hittségtől 
Óh , Uram ! szivemet;
’S add, szenteljem kedvedre, 's dicsőittetésedre 
Lelki testi értékemet, Ámen.

t p 9

• s i i
• .• a 4

K  A . A l ig  van az em beri tév ed ések és  vétkek ’ hosszú  
lajstromában e g y  is,inejlyre minnyájunknak olly  nagy hajlan
dóságunk volna, mint a’ k evé lység . E z  az a’ legbelsőbb  ruha 
rajtunk, m ellyet életünkben le g e lő sze r  öltünk fe l, és legutol- 
s z o r  vetkőzünk le* É szrevehetetlenü l és korán támad e z  a’ 
szívben  j és ott m egfészkelvén  m agát, kitűnik cse lek ed e
tek által is külsőképpen- N em  mentes ettől az Á dám’ fiai 
é s  leányai közül senki. N em  voltak m entesek a’ k eresz - 
tyén ségn ek  le g e lső  prédikátorai i s ,  a’ tanítványok; kik 
p ed ig  a’ J é z u s ’ oskolájában tanullak a’ szép  erkölcsnek 
tudományát. Igazsága  van ama’ v e rsn e k :

Minden ember kevély teljes életében,
Ki külsőképpen is, ki meg csak sziyében.

/ f

A n n y ifé le  alakban mutatkozik p e d ig , Iiogy  eg y fe lő l 
a ’ virtussal h a tá ro s ; m ásfelől v iszont va lósá gos rút vér 
tekké fajul. G a z d a g sá g , tudom ány, tekintet, úri ra n g , 
n e m e ssé g , testnek szép ség e  és erős  
k ö zö n sé g e s  táplálékai a’ k evé lységn ek .
Ságunkban , istenességünkben ; majd '

alkatja megannyi 
K evélykedünk jó -  
iszont vétkes tetr
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leinkben; sőt az alázatosságnak lárvája alá is veszi ma
gát a’ kevélység, és ez alatt lappang sokszor a’ legna
gyobb gőg. A ’ uii több: az embert még holta után 
az ő semmiségébe is kiséri az ő kevélysége; — mind a’ 
temetőkben látszató nagy sirhaluiok, czifra keresztek és 
lobogók, a’ pompás kripták, kőoszlopok és emlék-irások, 
ennek megaunyi szólló tanubizonysági.

A ’ kevélység pedig valóságos bűn; mintáz illyennek 
bélyegeztetik az Isten könyve és a’ világ szerint. E z a’ 
felebarátnak egyenesen a’ személyét sérti ’s bántja. Egye
dül maga nem is jár soha; hanem több vétkek kíséreté
ben; és legkivált a’ vörsöngés, háborkodás neki minden
kori utitársa; egyszersmind olly szerencsétlen egy vétek 
e z , hogy előbb utóbb maga szerzi magának vesztét; 
maga ássr meg sírját: — mint ezt már régen megjegy- 
zette ama bölcs király, Salamon; a’ midőn Péld. 16, 18. 
(1 8 ,1 2 .) igy szóll: „a1 kevélység az esetnek előtte jár.“ 
Mert ugyan is a’ magason járdaló esik nagyot. A ’ sudár 
fáknak kell legtöbbet kiáltani a’ szélveszek és zivatarok 
miatt; és a1 tornyokba ’s magas épületekbe csapnak alá 
leggyakortább a1 menykövek. így éri a’ veszedelem a’ 
kevélyt leghamarabb. A ’ kinek reggel hiúság és inaga- 
elbizása vagyon, annak estvére megvettetés lészen ré
sze. A ’ ki felfuvalkodottságában a’ bőséggel reggeliz, az 
a’ szegénységgel ebédez, és gyalázattal vacsoráz; —  
mint ez betölt Farahón, Senahériben , Nabugodonozo- 
ron , Hámánon, Antiochuson, és mind azokon, kiknek 
neveiket az írások mint czégéres kevélyekét feljegy
zették.
- Hanem itt elöljárójában meg kell említenünk aztj 
hogy a’ világ hamar elszokta nevezni kevélynek és fel- 
fuvalkodottnak az olly embert is , a’ ki valósággal nem 
az. Midőn valakit vagy rósz kedvében talált, hogy an
nak vele nyájasan öszve szóllalkodni nem volt kedve; 
ha valaki vagy az ő köszöntését el nem fogadta, vagy 
őt azzal meg nem előzte: már arra kész nála a’ kévéiv 
titulus. De más részről viszont kicsoda válalja el magára, 
hogy ő kevély ? Senkisem akar kevély lenni. Hogy te
hát a’ kevélységre csalhatatlanul reá esmérbessünk; hogy 
reá esmérhéssen az maga is, kiben az, egész vétkessé
gében találtalik: szenteljünk ma egy külön elmélkedést 
R1 kevélységnek. Cselekeszszük ezt nem olly czélból ,
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hogy ez által a’ kevélyeket megjózaniítanánk; mert a’ reá 
beszéllés’ utján ez ugyan végbe nem vihető, és azt mondja 
egy napkeleti közmondás: „könnyebb egy egész hegyet 
eltolni helyéről egy tűvel, mint a’ kevélységet kiirtani 
az emberi szivböl.“  Hanem cselekeszszük azért, hogy 
attól idegenedjünk, hogy azzal közelebbről esmérked- 
jünk, és ezen esméretségünknek ott, a’ hol kell és még 
lehetséges, hasznát vegyük.

Luk. 18, 9. . . (A ’ templomban imádkozó Farizeus 
és publicanus.)

• ' ' A # 1 * . * •>

K. II. Ha a’ felolvasott igék nem volnának eléggé 
világosok, és megérthetésükhez magyarázatra volna 
szükségünk ; tehát nyújtanák ezt nekünk azoknak bére- 
kesztő sorai: „A ’ ki magát felmagasztalja, megaláztatik.<‘ 
De lám úgy is elég világosok, és mindenikünk kiérti be
lőlük, hogy egy magát fel magasztaló, a z a z : kevély 
ember rajzoltatik élőnkbe ama’ Farizeusban; és pedig 
(a ’ mi legveszedelmesebb az idvezségre), egy lelki ke
vély. Jer ! tehát halljunk ma épületes elmélkedést ke
vélységről; névszerint tanuljuk meg annak ismértetö je 
leit ; aztán az utat- módot, miképpen kellessék ellene 
dolgozni annak.

*

I.

Hogy a’ kevélységre csalhatatlanul reá esmérhes- 
sünk, mindeneknek előtte meg kell különböztetni attól a’ 
Jöcsületérzést, az illendő maga-rátartást és a’ nemes büsz-

? ez nem csak nem vétek, sőt szabados, sőt di- 
jséréteá tulajdonság; és oUyan virtus, mellynek rniuden 
böcsületes emberben meg kell leuni. E z olly természeti 
dolog, hogy közös még az oktalan állatokkal is ; nézd meg 
bár ama’ nemes állatot a’ lovat, melly büszkén jár , mikor 
pompás szerszám van rajta, vagy mikor nagy úr’ kocsi-s 
ját vonja. Az elefántról moudják a’ természettudósok, 
hogy azt semmivel sem boszonthatják fel jobban, mintha 
reá rongyot pakolnak fel; He legkivált a’ maga böcsét és 
méltóságát érző emberi állatban találtatik fel ez a’ nemes 
büszkeség; annál nagyobb mértékben pedig, mennél 
több szép tulajdonságokkal bir valaki. E z tartóztatja 
meg az embert alávalóságoktól, illetlen cselekedetektől,
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és dicséretes tettekre ösztönözi. E z őrangyaluk névsze- 
rint az ifjaknak és szüzeknek, kik azt a' nemes büszke
séget ne is tagadják meg soha, „az Úrnak félelme az 
igazi d icsek ed ésú gym on d  bölcs Sirák 1, 10. illyen 
értelemben dicsekszik Pál apostol is maga felől, 2 . Kor. 
11. „ A ’ mik ők , az én is vagyok; sőt én több vagyok 
mint ők, mert mindnyájuknál többet munkálkodtam."

De más a z , mikor az ember nem az ő böcsületében 
buszke, hanem ollyas mikben, a’ mellyek az emberhez el- 
mulhatatlanul nem tartoznak, mellyek tőle minden órán el 
is vétethetnek, mellyekhez minden ember nem juthat el. 
Ez aztán vétkes dolog, és kevélység, melly véteknek 
rajzolatját immár a" következendőkben adjuk.

Minden más vétkektől azzal külömbözteti meg ma
gát a1 kevélység, hogy ez arczátlan és szemtelen. Mig 
más vétkek a1 rejtekhelyeket keresik, és nem kívánnak 
láttatni a** világnak szemeitől: addig ez előtolakodik, fen- 
nyen hordja fejét, és kíván láttatni mindenektől; mint 
ama’ Farizeus is a' templomban, minden jelenlévők^ hal
lattára fon szóval hirdette az ő érdemeit, mellyekkel ollyan 
nagyra volt. Aztán a1 kevély mindég több tiszteletet vár, 
mint érdemek A 1 mi kis jó benne vagyon, azt sokkal na
gyobbnak tartja, mint kellene: ellenben a" mi jó  mások
ban vagyon, azt csekélységbe vagy semmibe sem szokta 
venni. Egyedül csak a’ mit maga mond és cselekszik: az 
jó neki. Pál apostol azt hirdeti, Gál. fi, 3 .: „A* ki azt ál
lítja, hogy ő valami, holott ő semmi; az meg csalja ön
magát u A ’ kevély ember pedig azt tartja, hogy ő valami, 
más pedig semmi. Mint Jób szépen mondja 12, 5 :  „A z  
igaz ember egy megvettetett fáklyácska a1 kevély előtt.44 
Azért a’ kevély embernek nem is tehet eev könnyén ked-

!tr fia 
meg-

zért a’ kevély embernek nem is tehet egy könnyen ked
vére senki; mert a’ maga tettén kivül mindenesei __
1 r r „ 1 1  _ 1 1 __________ _ t • ' 1 . f  _  „  1 t .  ’  • Jbár még olly helyesen és jól téve voln.án^k is -
vet, és bennünk mindég talál valami gáncsot ’s hibát.
Nem könnyen hallaszsz tőle dicséretet valakire; mert ne-

senki más, mint az o édes önmaga. Mindég
boszus, hamar megharagszik, kedvetlen, megelégület-
len. Minden csekély fáradságát, lépését, szolgálatját
nagyba tulajdonítja; ellenben a’ mit ő néki más tesz, azt
semmibe veszi. A  minek mások örülnek, annak ő azért 
sem. A ’ *v' : - -**
szik ma

mi masnak tetszik, az neki azért sem. Igyek- 
gának külsőképpen is tekintetet adni; maga körül
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szelet és lármát ütni, —  majd kevély járással , hetvenke— 
(léssel, majd czáfra ruházattal, majd érdemén föllül való 
titulusokkal, majd a mesterkélt es negédes maga rátar
tással. Mindenütt az első helyeket vadássza, mellyérl 
mindenek kitérnek előle, — ő azt véli, hogy eránta va
ló tisztelésbál, —  pedig kényteleuségből és utáláshól. Ösz- 
ve nem tud férni senkivel, örök hadat visel az emberek
kel 5 igaz barátja egy sincs neki, mivel minden tartózko
dik tőle. Ha megszorul nem örömest segittenek rajta5 sőt 
Örülnek, ha rosszul megy dolga, És mivel a’ kevély ön
magát nem 0«meri, tehát ereje fölött való dolgokba kap, 
nagy költségekbe dönti magát, és így végre maga rakja 
le az ő megesésének lépcsőit

A  kiben ezeket a1 jeleket feltaláljuk, az minden ember- 
szollás nélkül kevély ember. És a’ ki ezeket önmagában ta
pasztalja 5 tudja m^g, hogy ő már utján jár a* kevélység
nek; és nagv idő van, annak teljes erejéből ellene har- 
czolni, hogy veszedelmére ne legyen. Miképpen kellessék 
tehát dolgozni a1 kevélységnek bűne ellen: ennek előadá
sát halljuk meg immír, — mint azon részét elmélkedé
sünknek, melly figyelmeteket különösen megérdemli

1 ) A ' fedolog itt is, mint más vétkek körül, ez le
szen, hogy a** kevélységnek kezdetét kell elfojtani töre
kednünk. Mert előbb fuvalkodik fel a1 s zív  belől, és az-? 
után fuvja fel magát mások előtt és cselekedettel. A 1 ke
vélységnek magva is töbnyire gyermekségünkben hintetik 
el a’ szívbe, és úgy nevelkedik idővel, ’s erősödik az 
esztendőkkel. Gyermekeinket tehát szoktassuk korán, 
miuden alázatosságra és ember-böcsülésre. Úgy igazgas
suk őket, hogy gyermektársaikkal békések, öszveférők 
legyenek; ha másoknál szebbek, okosabbak, gazdagab
bak , azért egyebeket meg ne vessenek. Előttük senki 
felől megvetőleg ne szólljunk; és ha tehetősek volnánk,

a1 mibe magukat ők is korán el bizhatnák azt
velük észre ne vétessük; se arra valami nagyot előttük 
ne építsünk.

* )  Továbbá tartsuk szemeink előtt mindenkor az 
Istennek e’ részben kiadott szent parancsolatjait, és ke
gyelmes ígéreteit „ttevélyen ne értsetek magatok felől,
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aicti&aiuauxiiiatt K egyem .ci du .”  jrsagci pétiig
igy szóll a mái evangéliumban: „A*1 ki i 
gasztalja, az megaláztatik44 És másutt úgy

úgy) mond Pál Apostol), és szolgáljatok egymásnak 
nagy alázatossággal. Mid vagyon, a’ mit Istentől ne vet
tél volna; hogy ka tehát úgy vetted, mit kevélvkedel 
abban? Jakab Apostol hasonlóképpen beszélj a1 midőn 
ezeket írja: „A z  Isten a’ kevélveknek ellenük áll, de az 
alázatosoknak kegyelmet ád.a Maga pedig az ur Jézus

inasát felma- 
an ő mondja:

„tanuljatok én tőlem, mert cn szelíd és alázatos szivei va
gyok; és igv találtok nyugodalmat a* ti lelkeiteknrk.4* Egy
kor pedig az elsőségen vörsongő tanítványokat azzal szé- 
gyenitetie meg, hogy oda hívott egy ártatlan kis gyerme
ket, és eleikbe állítván igy szállott hozzájuk: „Hlyének 
legyetek, mint ez a' kisded; mert ha illyenek mm lesz
tek nem mehettek be az Istennek országába44 Egy szó
val az Isteni szent könyvek' levelei mindenütt ez értelem
mel illatoznak skálázzátok meg magatokat az Istennek hatal
mas keze alaíí.4iA z Isten' országában tudniillik nem a' ke
vélység, hanem az alázatosság t^sz nagygyá.

33 Harmadszor fontoljuk meg szorgalmatossan a' mi 
emberi termézetünknek alávalóságát és kicsinységét; és 
érezzük* a' mit bölcs Sirák mond, hogy a' kevélység nem 
teremtetett embernek ; a' ki sírva riva születik, nyavalyás- 
san élődik, és tűrhetetlen bűzzel megy ki e1 világból* 
Akármi más vétek természetiebben áll az embernek, mint 
a' kevélység. „Oh Istenem! (felkiált szent Dávid Zsolt. 
103.3 Micsoda ez az ember! Hiszem ő csak hamu és 
por, romlandó edény, és a' halálnak fájdalmas rabja44 
A ’ halálban elmaradunk mindenünktől, valamiben kevély- 
kedtünk; magunk is elfelejtetünk aJ világtól; és alig 
hányta a' sírásó az utolsó hantokat sirhalmunkra; már 
a' feledés szövi fölötte pókhálóját. Mivel pedig az em
bernek csekély voltát semmi sem mutatja olly eleven kép
ben, mint mikor közöttünk a1 fejedelmeket és királyokat 
is szintén úgy elmúlni látjuk, mint a1 szegényt és a’ kol
dust: azért járuljunk gyakran lélekben a' világ hatalma
sainak haldokló ágyaikhoz, vonjuk félre a' szomorú 
superlátot, és lássuk, — mint környékezik meg őket is 
a' halál félelmei, miként nékik a' halál elől való mene- 
kedés lehetetlen, és az a' végük, melly a' mienk. Akkor 
egy kevés por bétakarja minden dicsőségüket: egy lé-
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péssel által láp a’ gyermek is a1 fölött, ki élvén olly 
nagy volt.

A 1 régi históriákban egy ide illő szép elb,eszéllés 
találtatik ama’ világ-győző nagy Sándorról Ő midőn 
egyik országot a' másik után meghódított, és előnyomult 
Indiákig: hallá hírét a1 paradicsomnak; ’s azt is elfog
lalni szándékozott Sok fáradságos utazás után eljutott ha
di seregével a1 paradicsom’ kertjéhez, de annak kapuját 
bézárolva találta. „Nyissátok meg, kiálta, én vagyok a’ 
világnak hódítója és e’ földnek királyja!“  De egy csu
dálatos formájú ősz emberke állott őrzőképpen az ajtónál, 
ki gúny mosolygással csak könnyen felelt, hogy illy szent 
helyre őt bebocsáttani lehetetlen. „Adjátok hát valamelly 
emlékeztető jelét annak, hogy itt voltam!u kiálta a’ király. 
Mellyre az öreg egy ember kaponyát nyújtott neki. Bo- 
szonkodva vette el a’ kevély király. És imé a’ kaponya 
mind mind nehezebbé lön a’ kezében, úgy hogy végre nem 
bírta e l; sőt minden zsákmányjai, Persiának és Indiáknak 
kincsei sem érhették fel annak nehézségét. Álmélkodva 
szóllíttá meg az öreget, magyarázná meg neki, mit je
lentene ez a’ titok. És akkor a’ bölcs öreg imigyen felelt 
neki: „E z  a’ kaponya te vagy! Mig szemeidet be nem hu
nyod, nem elégedhetsz meg arannyal ezüsttel; de imé! 
port hintek ezen kaponyára, befödöm őt egy maroknyi föld
del, és olly könnyűvé lészen, mint akármelly más kaponya.44 
Megcselekedte, és úgy lett. Nem sokára beteljesedett a’ 
példázódó jövendölés. Nagy Sándor viszszatért táborával, 
Babilonban megholt, birodalma elenyészett, és a’ világ
győzőnek feje is csak úgy hevert a’ földben mint más ka
ponya.

Hogy pedig általlássuk, melly fundamentom nélkül 
való dolog, embernek kevélykedni valamiben: jer most 
még »

4 )  Vegyük renddel mind azt, a* miben az emberek 
magokat közönségesen elbizni szokták: gazdagságot, fő
rangot, tudományt, jeles tetteket és szépséget.

a j Legtöbb embert a’ jó mód és gazdagság tészen 
kevéllyé. De micsoda a’ világi jószág? Elmúlandó, bi
zonytalan , — mellytő! ezerféle balesetek megfoszthatnak. 
Aztán micsoda a’ te gazdagságod az Istenéhez képest, ki
től te is vetted a’ tiedet ? A ’ régi világnak egy híres böl
cse tSzókrates, valamelly jószágaival dicsekedő urat úgy

I
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szégyen ítettés  gy őzött m eg  k evé lysége  fe lö l ,  h ogy  eleibe 
terítette a1 lera jzolt fö ldképet, és fe lszóllitotta , m utassa 
m eg azon , hol volna lera jzo lva  az ő birtoka. A ’ mit a z  
megmutatni nem tu dott; mivel az ő csek é lységét a1 föld
kerekségének  lerajzolt képére oda tenni nem lehetett. — 
A ’ gazd agn a k  álljon elölte m indég az e lszeg én y ed h etés ; 
azért legtanácsosabb n ek i, m agát Isten és em berek előtt 
a láza iossan  viselni.

b )  D e szintén ig y  nem adhat just k e v é ly s é g re , a ’ 
főrang, nem esség  és  m agas születés is. A 1 m agas szü le 
tésűek az  alázatos m agaviselet által nem hogy vesztené
nek az  ő fén yü k ből, sőt inkább éppen azza l lesznek m ég 
m agasabbakká az  ő a lacson y  születésű felebarátjaik előtt, 
ha leereszkednek  azokh oz. A ztán  vajmi könnyű a1 f ő -  
ranguaknak is a lá  szá lla n i, és a ’ porba tiprattatni. H a 
pedig a ’ rég i ősektől szárm azást veszszü k  v iz s g á ló r a ; 
akkor éppen o lly  do lgok ra  akadu n k , m ellyek nem ke
v é ly s é g re , hanem igen is m egalá /.ódásra  adnak okot. 
U gyan  is minden e g y e g v  em bernek van két édes szü lő 
je, n ég y  n agyszü lő je , n y o lcz  jó b -s z ü lő je ; a ’ negyedik  íz 
ben fel felé 1 6  szü lő je , az ötödikben 3 2 ,  a ’ hatodikban 
hatvannégy, a’ hetedikben szá zh u szon n y o lcz ; a ’ tizedik
ben m ár több ősele i vannak az em bernek ezern é l, a ’ ti
zenhatodikban több hatvanöt ezernél. E nnyi em ber immár 
hogyan lehetett volna mind o lly  főrangú, mint a ’ miilyen 
a’ mái é lő ?  H o g y  ne volna annyi között jó , rósz, b öcsü - 
letes és b öcste len ; cseléd , polgár, kézm űves, kalm ár, kol
dus és m indenféle? É s szintén ig y  leszsz  a ’ sors a 'm a 
radékkal a lá -fe lé  szám lálva. M e lly  m eg a lázó észrev é 
telek ezek  az  ő őseleikben magukat elbizó h evélyek n ek !

c )  V a g y  talán a ’ m ély tudomány lehet méltó ok ar
ra, h og y  az  em ber k ev é ly k ed jék ?  D e  korán sem  A ’ tu
dománynak is csak  ú g y  van böcse , ha az az a lázatosság 
leplyében takarózva  jelenik m eg. A ’ tudósok is kincsei
ket rom landó földi edényben tartják; és ha ők sokakat 
föllülhaladnak b ö lcse ssé g g e l, b izonyosan  szám lálhatnak 
szá zok a t, kik viszont őket föllülmulják. És ha a ' fö ldné
pe k ézze l d o lgoz ik  a’  köztársaságnak, m ivel észsze l tu
dománnyal nem tu d : mi szörnyű hiúság v o ln a e lb izn im a 
gát észsze l való dolgozásában  a1 tudósnak , a1 ki viszont 
kézzel nem tu d ?  M ind a z o k , kik a ’ -v ilá g1 históriájában, 
mint híres tudósok és bölcsek  fe ljegyeztettek : alázatos

#
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szivü  em berek voltak. Illyen  volt m aga az Istennek fija,
a z  ur Jézu s is* lllyenek  a ’ legb ö lcseb b  le lk ek , a ’ szem  
angyalok  is.

d )  És nincs különben a ’ du log a1 mi szép tetteink
kel és  je le s  tulajdonságainkkal is. M ert váljon kitől vet
tük a zok a t?  N em de nem az Is ten tő l-e ?  M ik a1 te jócse- 
lekedetid egyebek  , mint merén istennek kegyelm e ? Ha 
van benned valami virtus, erő és teh etség : azt ne m agad
nak tulajdonítsd; Istené az , nem a ’ tied. T e  csak e g y  mél
tatlan e szk öz  v a g y  az  Isten’ kezében. A d j hálát Istennek, 
h og y  tebenned ig y  munkálkodik, és hogy ő téged illy  tisz
tességnek  edénnyévé tett. H a valam elly  fa -lád ikába  arany 
drágaságot teszn ek ; kevélykedh etik -e  azzal a ’ ládácsk a? 
A z  ő ura ism ét kiveheti azt belőle. A z  ember is mi 
eg y éb b ,,m in t illyen töredékeny fa  lá d á csk a ?  H a az Isten 
nem tesz bele  semmit, b izony üresen marad az. V a g y :  
m ikor az  ács e g y  szép házat a ’ dicséret nem a’
fe js z é jé ,  sem más sze rszá m é , hanem a z  ácsm esteré. A ’ 
fe jsze  ott maradt a’ földön fvküve, ha azt vezetni a1 
m ester nem tudta volna. í g y ,  ha valami jó t végb e  vit
tél 9 ne m agadnak tulajdonítsd, hanem a ’ te mennyei 
m esterednek. T e  ott maradtál mint az ács fe jszé je , ha az Is
ten nem élt volna v e le d , mint eszk özéve l. A zé rt  inkább 
alázd m eg m agadat azon virtusok miatt, m ellyekkel nem 
b írsz ; m inthogy felfuvalkodnál az o lly  virtusok miatt, mel
lyekkel bírsz.

e )  V é g r e  nem kevélykedhetik e m b e r , a ’ testnek 
szépségében  is. E z  az a ’ m ellynek nem m aga  a’ birto
k o s , hanem m indég m ások veszik  hasznát és gyön yörű 
ség ét. A ztán  ez  sem  m aradandó jószá gu n k , hanem m eg
rontja a z  idő ezt is. A z é r t ,  o h ! t e ,  ki szépségeddel di
csek esze l ,

Ha úgy nézed szépségedet,'mint te legfőbb javadat: 
Szánlak, gyarló, én tégedet; mert megcsalod magadat. 
Iliddel, csekély az magában; ’s gyakran ennek birtoka 
Az ö rövid tartásában hosszú búnak az oka*
Gondolj szived és lelkeddel többet, mintsem szépségeddel; 
Mert nem soká lehetsz szép sokkal tovább lészsz nem szép.

K . A .  V iz sg á lju k  m eg  m agu n k at, lakik e ’ bennünk 
valam ellyik nemű k ev é ly ség  v a g y  sem ; és ha la k ik , s z é -  
gyen eljü k  el m agunkat, ’ s  annak le vétkezését tökéljük cl
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ma erőssen. Mennél alantabb sorsban élűnk, annál mosz- 
szebb maradjon tőlünk a’ rút kevélység. Való ugyan, 
hogy ez minden emberekben vélek: de m(Ig is nagyobb 
vétek az alacsonyokban, mnt a1 méltóságban helyeztet- 
tekben. ,,A ’ szegény kevélyt gyűlöli az én lelkem,a úgy
mond bölcs Sirák 2 5 , 4. A z  alacson sorsú embereket 
mindenben alázatosság illeti, nem kevélység; engedelmes
ség, nem uralkodás; kérés, nem parancsolás; alaítva- 
lóság, és nem föllül-emelkedés. Mi tehát megóvjuk ma
gunkat szorgalmatosán a' Farizeusoknak kovászától, a’ 
mindennemű kevélységtől Járjunk Isten előtt mindenkor 
alázatos szívvel; hogy itt e" földön alá menjünk házaink
hoz mi is meg iga/áttatva; amott pedig felmenjünk a’ 
mennyországba, mint felmagasztaltatlak a' Jézus Krisz« 
tus által.. Ámen.

SZENT HÁROMSÁG’ UTÁN XII. VASÁR
NAPON.
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4 .  I

Miiigen gondolatokkal és érzésekkel szemléljük d ’ hibás 
testű és érzékenységű embereket. Syrák 30, 15.

I

A mi urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az atya Istennek szerel
me , es a szent Leieknek közlése legyen mi velünk mindnyá
junkkal. Ámen.

• fj H  c j » f

K. K Isten’ segedelmével imé! ma is öszvegyüle- 
kezhettünk e ’ szent helyre; és lelkűnknek fontos dol
gairól ma is elmélkedhetünk; szemeinkkel láthatjuk hit— 
sorsosinknak kedves nyáját, füleinkkel hallhatjuk a’ szép 
énekzengést, és a’ fölülről hozzáuk széllé igének hirde
tését. Minek kell ezt a’ szerencsét köszönnünk , hogy 
ezt tehetjük, —  holott annyi sokan ma sincsenek itt 
együtt velünk, a’ kik pedig a’ mieink? Isten után kö. 

Illés Pr. III. Darab. 9
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szönhetjük ezt a’ jó  egészségnek, és az ép tagoknak, 
érzékenységeknek, melly ek mindenféle emberekre, de 
legkivált a" kétkézzel dolgozókra nézve olly kimondha
tatlan nagy böcsűek; és a’ mellyről mondja b. Sirák 30.: 
f,az egészség és ép termet jobb az aranynál ; a’ derék 
test, jobb a’ sok gazdagságnál 5 és nincsen olly gaz
dagság, melly jobb volna a’ testnek egészségénél.*6 Igen 
szomorú és megalázó dolog az, atyámfiai, hogy minden 
helyen és minden időben olly sokak az emberek között 
a’ nyavalyások, hibás testüek, sánták, bénuák, világta
lanok , siketek, némák, eszelősek és más egyéb nyo
morékok. A ’ testi hibák’ és betegségek’ töménytelen szá
ma miatt ezt a’ világot úgy nézhetni, mint az Istennek 
egy nagy roppant ispoíálját, mellynek szobái, kamarái 
rakvák a’ sok sérültekkel, inaszakadtakkal, fájdalmasok
kal, sinlődőkkel, és erőtlen öregekkel: mind a’ kik nem 
is élnek voltaképpen hanem csak tengődnek; kik sem 
otthon házainknál nem elegyedhetnek közénk a’ munká
ra, sem itt a’ templomban az Istennek dicséretére. Csu
dálatos keze-mivei ők az ur Istennek, kikkel mit akar ő 
szent Felsége tulajdonképpen, mi még itt e’ testben azt 
megmagyarázni nem tudjuk! Azonban annyira, a’ men
nyire tehetségünk engedi, e’ körül is az Isten’ czéljait 
visgálni . keresztyéni tisztünk.

’S vajha! a’ mi hibás testű és érzékenységű ember
társainknak szemlélése is bennünk jó  gondolatokat ébresz
tene; hogy ne vétkeznénk Isten ellen* De fájdalom! mi 
emberek a’ mi nyavalyás felebarátink elánt is különbféle 
bűnöket szoktunk elkövetni. Majd hidegvérrel és érzé
ketlenül megállapodunk azoknak látásukon; úgy nézvén 
őket, mint mindennapi tárgyát, vagy mint valami iszonya
tost, melly töl szemeinket elkellene fordittani. Majd, ha 
méltátjuk is őket tekintésünkre, — a’ helyett, hogy 
rajtok és az öveiken könyörülnénk, sajnálkodnánk, in
kább — keményszivvel és szeretetlenül ítélünk felölük; 
mint egykor a’ gyarló tanítványok is cselekedtek, mikor 
egy vak vezettetvén Jézus’ eleibe, azt feszegették: 
„Mester! ki vétkezett, hogy ez az ember vakon szüle
tett, a’ szülei-e, vagy pedig maga?46 Ján. 9 Majd szin
tén némellyek kegyetlenül is bánnak az illy szerencsét
lenekkel , ezerféle csúfot nevetséget űznek belőlük, mint 
a' megvilágtalauult Sámsonnal cselekedtek a’ Kiliszteu-

h
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sok, a’ midőn öt előhozatfák és vele komediáztattak ma
gok előtt, mint írva vagyon Bir. 16*

Mind az efféle magunk viseletével tetemes bűnt kö
vetünk el a’ mi hibás testű embertársaink eránt. Bánja 
ezt a’ jó  Isten, ki őket is teremtette, és illy szerencsét
lenekké alkotta; megfoghatatlan titkos ekekből ugyan, 
de minden esetre nékünk épeknek intésünkre és tanulsá
gunkra. A ’ mi Jézusunk az e idejebeli nyomorékokat 
nem hogy szeretetlenül ítélte vagy magátol eligazította 
volna, hanem őket szorgalmatosán felkereste; szive meg 
esett rajtok és meggyógyitoíla őket. Teljedesek is a’ 
szent évangeliomak a1 sokféle nyomorék és hibás testű 
embereknek példáival, kik az ur Jézushoz folyamodtak 
és nála találtak meggyógyulást. És mivel a’ mai évange- 
liomban is egy iily szerencsétlen fordul e lő , ki siket
néma volt: azért e’ szent órában emlékezzünk meg egy
szer különössel! azokról a’ mi szerencsétlen embertár
sainkról * kik velünk egy gyülekezetben , egy helység
ben , egy házban lakoznak; és halljunk ma épületes el
mélkedést . a’ hibás testű és érzékénységü emberekről.

T ext.: Márk. VII, 31 — 37. (Jézus egy siket né
mát meggyógyít.)

/  l _ •

Különös csudája volt ez az ur Jézusnak, mellyet 
nékünk a’ mái évangeliom elbeszél. Mert az a' siket né
ma egyszerre füleivel nemcsak hallott, hanem tökélle- 
tesen is hallott; nyelvével nemcsak valamit szóllani, ha
nem mindenképpen helyesen szóllani is tudott. Mikor si
keten született ember rendes orvoslás utján meggyó
gyulna , annak az ó füleinek előbb szintén úgy szokni 
kellene a’ hangokhoz és a" hallást megtanulni, mint a* 
most született csöcsömőnek. Ha néma gyógyulna meg 
természeti utó uniódon, annak is előbb sok idő kellene, 
mig a’ szóllást megtanulná. Mint a' kis gyermeknek, úgy 
kellene néki is előbb emberi hangokat, betűket, szókat 
egymás után jól kimondani; aztán megtanulni, mellyik 
szó mit jelent, úgy végre a’ szokat öszverakni, hogy 
okos beszéd jönne ki belőle. De ennél az évangeliom- 
beli siketnémánál mind ez nem egymás után történt, ha
nem egyszerre és nagy hirtelenséggel. Ennek a’ nyo
moréknak az esete tehát igen nevezetes történet volt;
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és most is , valahányszor azt olvassuk, elég tárgyat 
nyújt a1 gondolkozásra De nyujtnak erre tárgyat min
den mái siketnémák, világtalanok, sánták, bénák és hi
bás testű atyánkfiái is. És e’ mellett állapodjunk meg 
mostani elmélkedésünkben; tanulván arról, hogy mine
mű gondolatokkal és érzésekkel kell szemlélnünk> a hi
bás testű embereket. Melly tárgy körül fontoljuk meg az 
6 szomorú sorsukat közelebről; azután vegyük eszünk
be, mi a’ kötelességünk Istenre, önmagunkra és oreájuk 
nézve.

I \ w

!.

A ’ hibás testű emberek vagy ollyanok kik szedem 
csétlen esetek mások és maguk bűnök miatt lettek, ollya- 
nokki; vagy ollyanok, kik úgy születtek a’ világra.

Sok bűnöknek és kicsapongásoknak olly tulajdonsá
guk szokott lenni, hogy nemcsak az embernek lelkiis- 
méretét megbélyegzik az apostoli mondás szerint; hanem 
a’ bűnben fertőzöttnekábrázatját sőt egész testét is. Hlyen a’ 
nembeli fesleít szerelem, mellynek ama’ kananaeabeli pogány 
aszszony volt nyomoréba. Hlyen a’ részegség, melly az 
orrot ésábrázatot elcsúfítja, a’ testet elerótlenitti. Illyenek 
a’ háborgó indulatok, irigység, harag, boszuállás Úgy 
hogy, ha valami a’ bűnöktől elijeszthet, tehát azoknak 
gyászos következése lehet az, hogy t. i. gyakran orvo
solhatatlan testi hibákat hagynak maguk után, és igen is 
főn szóval hirdetik ama’ szent írás mondásának igaz vol
tát: ,,a’ bűn az embernek veszedelme.4* Péld. 14, 34.

Más nyomorékok viszont holmi szerencsétlen esetek 
által lettek ollyanokká, minden ö vétségük nélkül; — 
mint Jákob az Angyallal küzködésben lett sántává tel
jes életére. És még van vigasztalásuk $ ha testi hibájuk
ba vétségük nélkül találtak esni. De vajmi sokan visel
nek holtig való testi fogyatkozást olly esetek miatt, mel- 
lyekbe magukat pajkosság, verekedések, fiatal szeles
kedés, vakmerészkedések, fogadások, megerőltetések 
által. Hát ahoz mit szóljunk, mikor az anyai atyai gon
datlanság , vigyázatlanság miatt lesznek a’ gyermekek 
csúfokká teljes életükre? A’ melly gyermeket a’ himlő- 
ragadvány tett vakká siketté: nem vádolódhaíik-e ottan 
az édes an>a, hogy annak elejét nem vette idejekor, és 
az áldott mentő-himlőt gyermekébe bé nem pitatta?
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De megkell vallani, hogy sok hibás testű emberek 
már fogyatkozásokkal jönek a1 világra, és anyjok’ mé- 
hébeu termettek meg némákká vakokká és hibásokká. A ’ 
mai évangeliómbeli ember is alkalmasint siket-némán szü
letett a’ világra; mert ha életében siketült meg, nem 
volt volna egyszersmind néma is. Szörnyű gyászos ál
lapot pedig a’ siket-némaság, — talán minden testi hi
bák között ez a’ leggyászosabbik. Isten az embernek az 
érzékenységeket a’ léleknek kanálisai gyanánt adta, mel 
lyeken vehese mind esméreteit mind örömeit. A 1 hallást 
arra adta, hogy az által tanuljon, intessék, és gyönyör
ködjék. ’S a’ siket mind ezen hasznoknak Injával van A ’ 
szóllást arra adta, hogy gondolatait más embertársaival 
közölhese, a1 teremtöt dicsérhesse magasztalhassa. De a’ 
néma mind ennek híjával van; és akaruiint erőlködjék 
megszóllamlani, oh ! az egy olly idétlen és siralmas hang, 
hogy az embernek megesik a’ szive rajta. Ha pedig va- 
^amelly embernél mind az a’ kétféle hiba együtt vagyon: 
már akkor a’ nyomorúság kettőztetett! Szerencsénkre, 
hogy az illy velünk született testi hibák nagyon ritkák; 
úgyhogy ezer születtekre alig esik egy vagy kettő, így 
p. o. édes magyar Hazánkban melly 9 millió lakost szám
lál, hatezer néma találtatik kerék számmal; gyülekeze
tünkben pedig, az az; 3/a ezer ember között csak négy 
vau illyen szerencsétlen.

A z a’ gondolat juthat immár még itt eszünkbe: 
,,ha a’ nyomorékon születése előtt történt meg a hi
ba, tehát annak egyenesen az Isten az oka?“ De 
ez nagy kérdés, Atyámfiái! még ekkor is nagy kérdés, 
az az Isten-e oka a’ gyászos sorsnak, ki nem gyönyör
ködik senkinek nyomorúságában, vagy pedig talán a’ szü
lék , és a’ hiba nem-e a’ fogantatásból eredendő. Mert a’’ 
természet-tudósok azt tapasztalták, hogy többnyire a’ szü
léknek feslett életük, vagy oktalanságuk miatt a1 házassá
gi életben, lesznek az olly szerencsétlen szülemények. 
Melly fontos ok atyámfiai! a’ házasságban élő emberek-c 
nek: józanon és szemérmetesen élni vagy csak azért is, 
hogy ő miattuk olly szerencsétlen teremtvény világra ne 
születtessék.

Végre a1 hibás testüek  ̂ szemlélése körül lehetetlen? 
hogy a’ figyelmezö elme észbe ne vegye azt a' sok szép

i
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elsőségei, mellyel ők is felruházva vágynak. Úgy látszik 
mintha a' Teremtő más lelki tulajdonságokkal, ügyesség* 
gél, okossággal és tiszta erkölcsösei pótolná ki bennük 
azt, a’ mit tőlük (estükben megtagadott; és mintha itt is 
az bizonyodnék hé, a’ mit mond az írás, hogy az Isten’ 
lelke éppen a’ gyöngékben és erőtlenekben mutatja ki az 
ő erejét és hatalmát így mondatik a’ kis Dávidról, hogy 
nagyon eszes ember volt az ö kisdedsége mellett; elannyi- 
ra , hogy a1 magas Saul szintén félt is tőle. (1. Sám. 18, 
1 4 .5á9.) A 1 mi nékik egy érzékenységükben hibázik, az 
egy másban van kipótolva nagy gazdagon. Bámul az em
ber, a’ miket látni a1 siket némák és vakok oskoláiban, 
hogy mikre megtudják tauittaui az illy szerencsétleneket. 
Sőt gyakran a' hibás emberek olly tulajdonságokkal bír
nak, mellyekkel föllülhalladják az épeket. Szép az a1 be
szélgetés, melly e1 részben hajdan egy római király-le
ány és az ő tanít tója a’ bölcs Ananiás között támadt, ki
nek bizonyos testi hibája volt. Unnék bölcsességét a1 ki
rály-leány nem győzte bámulni, és abban mindenképpen 
gyönyörkedett: de még is egyszer (alig vette észre) illy 
szókat talált neki ejteni: „melly szép lélek, és melly 
idomtalan a1 takarója! illy szép virtusok nem lakhatnának- 
e szebb testben ?“  A 1 bölcs megsértetnek érezvén ma
gát igy felelt erre: „menj el a1 mesterhez, ki engem il- 
lyennek teremtett, és kérd meg, miért termesztett engem 
illyeténé!a Észrejött a’ király-leány is , és a1 meggondo
latlan beszéden elpirult. Ekkor tovább szollá Anániás 
csöndessen és minden harag nélkül: „mond meg nékem 
nagyságos fejedelmi-leány, miben tartják a1 te felséges 
atyádnak legnemesebb borait ?“  — Cserép edényekben; 
lön a1 válasz. „Lehetetlen! Hiszen ollyanban tartogatja 
azt minden közönséges polgár A 1 király borait arany 
ezüst edényekben kellene tartogatni !w Igazad van, (felele 
a' király-leány) az illendőbb volna, és mától fogva te
hát úgy leszsz. De a1 bor elromlott, és minden ereje el- 
szállott. Kevés idő múlva a1 bölcsnek szemére hánya a1 
tanácsot a1 király-leány: „miért adtál nekem olly rósz ta
nácsot? íme a1 pompás edényekben az atyám borai mind 
elromlottak!u „A z  meglehetett, úgy monda Ananiás: ta
nuld meg ebből, hogy a1 Virtus és tudomány is leginkább 
tenyésznek a1 nem igen pompás testben.
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1 }  M ind ezeknek e lgon d olása  immár serkentsen min
ket Istenre nézve a1 Terem tőnek csudálására és fe le
sére. ( )  a z , ki mind az  öszves  em beri nemet mind a z  
e g y e s t  testi á lla p otáb an  erőssé  v a g y  idétlenné teremtheti. 
O  m u n k álja , h og y  a ’ mái em beri N em  mind inkább alá 
szá ll és elerőtlenü l; holott a1 régi v ilágbeli em berfaj o lly  
deli volt és ollyan izm os. H ol vágyn a k  most o lly  erős 
v ité z e k , m illyenekről olvasunk a1 szent írásban ? ÍIo l az 
A n á k  m aradékai az  ó r iá s o k ?  H ol a" S á m son , ki o r o s z -  
lányt tudott e ls z a g g a tn i, a ’ G a z a  városának v a sa s -k a 
puját sarkából kiem elni, és e lv in n i? Hol S á m g á r , ki e g y  
őkörhajtd bottal leütött 6 0 0  F ilisz teu st?  H ol G ed eon , ki 
városb irá ja  fija lévén , m aga csép e lt?  H ol K á le b , ki a z 
za l d icsekedik  8 5  esztendő korában, h ogy  o lly  erős m ost 
is , mint m ikor M ó zse s  m ellé beállott a’  hadi szo lg á la tb a ?  
H a a1 rég i fegyvertárok ba  b em eg yü n k , eliszonyodunk 
b e le ,  h og y  ott m iilyen feg y v erek et találunk, m ellyeket 
mi a lig  bírunk fe lem eln i: ’ s  p ed ig  rég i vitéz eleink is 
ollyanokat hordoztak m agukkal. H ová  lett az az  erős em 
berfaj m o s t?  A z  Isten változtatja ig y  el az em beri ne
met ! ’S  nem különben az e g y e s  em berre nézve is, ő a z , • 
kinek o lly  n a g y  az ereje és hatalm a, h og y  m ég egt a ’ 
m aga  képére é s  hasonlatosságára teremtett szép  em beri 
állatot is szom orú  kietlen v á zzá  elváltoztathatja , sok fé le  
nyavalyákkal elgyöngitheti, csúffá nyom orékká teheti. A zt 
m ondja a z  urnák lelke 2 .  M ózs . 4 , 1 1 . :  ,,K icso d a  terem 
tette az  em bernek száját ? A v a g y  ki teszi az  em bert vak
ká , siketté, ném ává, v a g y  látóvá és szá llóv á ?  A v a g y  nem 
é n e ,  ki v a g y o k  az  u r!a  O h ! a tyám h ai, féljünk az  illy  
hatalm as ű rtől, és semmit ellene ne cselekedjünk- E g y 
szersm ind adjunk hálákat ö  szent F e lség én ek , h ogy  ben
nünket ok os em beri,,állatokká és ép teste i, érzék en ysé
gek k e l teremtett. O  szabad volt velünk azt tenni, a ’ mit 
akart $ bennünket fű n ek , fá n a k , k ő n e k , állatnak terem
teni 5 anyánk’ méhében minket épekké v a g y  nyom orékok
ká , ruttá v a g y  s z é p p é , n a g y g y á  v a g y  k icsinynyé for
málni ; —  mint régenten teremté szépnek L eá t és R á -  
ch e lt , nagynak S a u lt , a lacsonynak és törpének ped ig



SZENT HÁROMSÁG5 UTÁN

rs a1 kis Kakensoeskát. Mindeniket ugyan az 
leintette anyja méhében, a1 ki tégedet: mivel

Habakukot 
az Isten teremtette 
érdemletted te, hogy téged minden hibáktol^megkimélve 
hozott e1 világra? Oh! bizonyára méltó dolog, hogy ezt 
meggondolván, felemeld sl te két ép kezeidet és látó 
szemeidet az egekre, és kiálts főn szóval szent Dávid
dal a' 139dik zsoltárban: „dicsérlek tégedet uram! hogy 
anyáin méhelöl fogva már megőriztél erigemet; —  csu
dálatosok a' te cselekedeteid, és az én lelkem ezt jól 
tudja.u

2 )  Magunkra nézve pedig serkentsen bennünket a1 
hibás testű embertársaink szemlélése rész szerint aláza
tosságra , részszerint a’ mi testi bajainknak béke-tűrés-* 
sel viselésére. Ha szép arczával, ép tagokkal érzékek
kel dicsekedel, el ne bizd magadat azokban. Mert Isten
nek szabad ajándéka az, melly et ő adott, és ő el is ve
het viszont. Te sem formáltatásukhoz nem lehettél se
gítséggel, sem megtartásukhoz nem vagy elégséges. Jö
het még idő, hogy le is vagy magadon vagy gyerme
keden ugyan azon testi hibákba fogsz esni, mellyeket 
most másokon látsz. Egy szerencsétlen eset által elveszt
heted hallásodat, látásodat, ép szemeidet vagy szintén 
még ép elmédet is. Minden esetre félhetsz majd a’’ vén- 
ségnek reád is elkövetkezhető napjaiban, hogy megfosz
tani látásodtól, hallásodtól. Valahányszor tehát testi nyo
morékokat látsz, ezt juttasd eszedbe magadra nézve, és 
ne légy kevély, járj alázatosságban az Istennek szemei 
előtt, —  vigyázván mind magadra mind gyermekeidre, 
hogy testeitek épségben , leikeitek józanságban megőriz
tessenek.

Aztán légy békességes-türő$ és tanuld meg ezt a1 
virtust is leginkább a1 te hibás-testű atyádfiáitól. Mi em
berek, ha néha az Isten valamelly hamar elmúló és ideig 
tartó fájdalmakat *s betegségeket bocsát reánk, azonnal 
zúgolódunk, és készek vagyunk azt hinni, hogy mi va
gyunk a’ legszerencsétlenebb emberek a’ világon. Pedig 
dehogy vagyunk azok! Csak tekintsd meg a’ nyomorékokat, 
és képzeld magadat az ő sorsukba. Ok igazán a’ sze
rencsétlenek : a1 te bajod azokélioz képest, (T)ár mégolly 
nehéz is ), csak könnyen elviselhető. Melly örömest fel
vállalnák Ők a** te bajodnak teljes mértékét , csak ép ta
gúk 's érzékük válna! És mégis melly békével viselik ke-

s
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resztjüket! Viseld hát te is békével a’ te kissebb keresz
tedet; ne zúgolódjál; és valahányszor testi nyomoréko
kat látsz, fohászkodjál fel, megindult szívvel a’ 144  zsolt. 
3dik versében: ,,Uram, mi vagyok én, hogy rólam igy 
megemlékezel!44 és kedves éneked legyen: „Isten oh sz. 
Isten, oh kútfő és kegyelem, ki nélkül semmi jó nincs ’s 
semmi segedelem: Adj nékem ép testet, és hogy azon 
testben, ép lélek lakozzék, ép elme szivemben.44

S ) Utoljára magukra, a’ mi hibás testű keresztyén 
atyánhfiaira nézve az leszen tisztünk, hogy őket sajnál
juk , kíméljük: velük szeretettel bánjunk, őket megbő- 
csüljük és valami méltatlansággal ne illessük. Már Mózses 
által tilalomba tette az Isten lelke: „ne mondj roszszat a’ 
siketnek, (úgymond), és a’ vak eleibe ne vess valami bo- 
tránkozást.44 á.M ózs. 19, 14. Kiváltképpen őrizkedjünk, 
hogy őket soha ne csúfoljuk; nehogy keserűségükben va
lami nagy boszut álljanak rajtunk, mint a' vak Sámson 
rettenetes boszut állott a1 Filiszteusokon, mikor vele egy 
nagy épület alatt komédiázfattak, és ő az épület-oszlo
pokat eldöntötte, ’s minnyájan ott találták kinos halálu
kat véle együtt. A 1 hibás testű emberek rendszerint in
dulatosabbak is szoktak lenni az épeknél. Annál inkább 
békével hagyjuk és ne bántsuk őket. Azt mondja bölcs 
Salamon Péld. 17, 5 .: „a 1 ki meg csúfolja a’ szegényt, 
gyalázattal illeti annak teremtőjét; és a’ ki másuak nyo
morúságában gyönyörködik, büntetetlen nem lészen.44 A ’ 
keresztyén felebaráti szeretet már tiltja az olly testi hi
bák kicsúfolását, mellyekről az ember nem tehet, mel- 
lyeket meg sem jobbíthat; és nagy kegyetlenség a’ nyo
morékot tulajdon mankójával ütni-verni. A ’ melly ház
nál tehát illy szerencsétlenek vágynak, ott őket se szü
lék, se testvérek ne szégyeneljék, meg ne vessék, no 
zaklassák. Lám amaz évangeliombéli királyi gazda, nagy 
vacsorát készítvén, és a’ meghívott vendégei el nem jő
vén, a’ vakokat, sántákat, nyomorékokat hivatta bé és 
ültette úri asztalához. Csak egy pogány, csak egy ba
rom-ember csúfolhatja a’ szerencsétlent. A 1 keresztyén 
könyörül a’ nyoworultton, és igy gondolkodik: „ez is 
szintén úgy ember, mint én; Jézus mpgváltottja, mint 
én; az n lelke is az örök életre taríatik m eg, mint az 
enyim. Azért őt inkább tűréssel és szeretettel hordozom, 
és igyekezem nyomorúságát könnyíteni: követvén ama’

1



kegyes pátriárkát Jóbot, ki súlyos betegségében többek 
közt ezzel vigasztalja magát: „én a1 Vaknak vezetője 
valók, és a1 sántának mintegy lába.“  És ha egyebet 
könnyebségére nem tehetek, tehát imádkozom érette az 
ur Istenhez, hogy adjon neki tűrést segítséget, vigasz
talást és kegyelmes kiszabadulást Az én hitem pedig 
egyszersmind felemel engem ama* boldogabb más világ
ra, a' síron túl, hol a’ testet nem fogják többé éktele
nitteni-semmi hibák. Ottan minden szenvedők az ő hibás 
sátoraikat lerakják, megdicsőült testtel jönek elő, és az 
ur Jézus eleibe állíttatnak tökélletes épségükben. A 1 mi
kor aztán az Istennek titkos utait általlátjuk, és minnyá- 
junknak szájában, — de kivált azokében, kik itt testi 
hibáikért panaszkodtak, —  amaz ének fog hallatni: az 
„ur mindeneket jól cselekedett !u Ámen.

1 3 8  SZENT HÁROMSÁG1 UTÁN XII. VASÁRNAPON.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN XIII.
VASÁRNAPON.

Miért mondhatni minket most élőket boldogabbaknak
ct régieknél ?

*

O h ! mint elszoktad rejteni, nagy Isten, utaidat! 
Halandónak megfejteni nem lehet dolgaidat.
De öröktói gondod van ránk, ’ s most is szerető atyánk, 
Meliy méltó megnyugodnunk.

1 ^  . ' ?  ' '  \ r \  1 • ‘

Vezess hát éltünk’ czéljára atyai bölcs karodon, 
Háladó gyermek’ módjára megnyugszom tanácsodon. 
’S hiszem, hogy kimenetele meghizonyitja hogy vele 
Boldogságomra czélozsz, Ámen.

K. II. Mikor ti házaitoknál bátorságosan többen is 
öszvejöttök, mintha közöttetek ülnék úgy elgondolom,
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hogy miről hozakodtok elő leggyakrabban, és miről foly
tattok beszédeket magatok között legbővebben- Nemde 
nem a' ti világi dolgaitokról? a1 régi és uj időkről? 
Nemde nem a’ legközelebbi napokról és esztendőkről, 
mellyekben előttünk annyi sok az uj és szokatlan, annyi 
a’ régitől való eltávozás, hogy majdnem arra a’ gondolatra 
kell fakadnunk, hogy talán most közelget a’ világ’ vége; 
és mi vagyuuk azok, kikre (az apostol mondásaként 1. 
Kor. 1, 11.) az időknek végső napjai jutottak. Nein is 
csudálom, hogy ti gyakran az időkről beszélgettek, 
miről annyi szó és annyi panasz emberi nyelveken 
nem hallatszik, mint a’ mostoha rósz időkről; akár kér
dezzem a* tudósokat, akár a’ kalmárt, akár a’ kézmivest, 
vagy a’ mezei gazdát: mindnyájan egy akarattal így felel
nek; „valóban mostoha időket értünk/* De váljon mit 
akarnak hát az emberek érteni a’ gonosz idők alatt: en
nek kell végére járni világosan.

A zt akarjátok-é ezzel mondani, hogy sok tökéllet— 
lenség vagyon e’ mostani világban ? akkor ez már valami 
elévült régi panasz; mert tökélletes boldogság lakhelye 
ez a’ fold soha sem volt. É s illy értelemben mostoha 
idők voltak már Adám idejében, ki arczájának verejté
kével ette az ő kenyerét; gonosz idők voltak, mikor 
egyik testvér a’ másikat meggyilkolta; gonosz idők a’ 
vizözönkor; gonosz idők, mikor Abrahám bujdosóvá lett 
hazájából, és egész várasok elpusztultak istentelenségök 
miatt. Amott lám már az Izrael’ fiai panaszkodtak az 
Egyiptomiak nyomások eránt; idébb Dávid az ö üldözői 
eránt; majd Juda a’ babilóniai fogságban; — még köze
lebb panaszolkodtak az Apostolok is ; mert Pál azt:mondja 
a’ maga idejebéli napok felöl (Efez 5 ,15  ) ,  hogy azok 
gonoszok; Szent János pedig szintén azt vallja, (2. Ján. 
5, 18.) hogy az egész világ gonoszban hever, tudniillik 
ők mindnyájan és minden időben érezték a’ világi életnek 
tökélletlenségét, és az emberi társaságnak hiányosságait.

Hanem talán azt akarja az ember érteni a'’ mostani 
idők ellen hallatszó panaszai alatt, hogy mái napság az 
idők szerencsétlenebbek, romlottabbak, mostohábbak mint

I '

regeiden; és hogy azelőtt nem igy folytak a’ világi dol
gok mint most látjuk? így már (az való, hogy) a’ pa
nasz nagyobb fontosságúvá lessz; és megérdemli, köze

I
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lebb is reá fígyelmezní; nehogy igazságtalanul ítéljünk 
akár a’ régi, akár a’ mostani dolgok felöl. (Értsük pedig 
a’ régi idők alatt itten nem a’ .Noénak vagy Urunk Jé
zusnak idökorát, hanem a*1 tolunk nem messze eső előb- 
beni századokat, és a’ nemrég kiholt emberi nemzetségek 
idökorát). Ha immár ezt az elmúlt régi időt a’ mostani
val összehasonlítjuk; úgy fogjuk találni, hogy sok dol
gokban egymással éppen megegyeznek, uémellyekben a’ 
réginek van elsősége a mostani fölött, legtöbbekben pe
dig a’ mostaninak a’ régi fölött. Miben haladja immár 
fölül a’ mi idökoruuk a’ régit; mennyiben élünk mi maiak 
boldogabb időket minta’ mi elhunyt atyáink: ezt fogom 
én e* szent órában elmélkedésem’ tárgyává tenni; alkal
mat nyújtván ehez a' mái evangeliom, mellyben Urunk 
Jézus maga boldogoknak mondja az ő idejében élő híve
ket és tanítványokat, mivel láthatják azokat, a' miket 
látnak*

Text: Luk. 10 ,23—37. „Boldogoka’ szemek, mely- 
lyek látják azokat, a1 miket ti láttok.u

A ’ meghallott szent evangeliom’ kezdete lelkünk fő
pásztorát az áldott Ur Jézust rajzolja élőnkbe, körülálva 
hetven apostoloktól, az itt e’ földön vitézkedő anyaszenk- 
egyháznak megannyi hadnagyaitól és lelkében örven
dezve. A ’ tanítványokat is örömre készti, és boldogok
nak mondja őket, — szegény halászok létökre holdon 
goknak, — hogy láthatják azokat, a’ miket látnak. ’S 
mit láttak tehát az akkor élő hívei a’ Krisztusnak? ők 
érték meg a’ messiás’ idejét, ők látták a1 Krisztust szín
ről színre, miként ki és bejárt ő közzöttök. (Csel. 1,21.) 
Szent Ágoston írja, hogy ő három dolgot kívánt volna 
látni életében: Rómát virágzásban, Pált prédikálásban, 
és Krisztust testi formában, de nem érhette el óhajtását. 
Mi néhai keresztyének is csak úgy óhajtokunk látni az 
Ur Jézust, mint mikor a’ felnőtt fiú, azt az ő atyját 
látni óhajtozik, a’ ki elhalt, mikor ő még csak egy esz
tendős fiúcska volt. Azonban láthatjuk a’ Krisztust mi 
máiak is , hitünk szemeivel, csak vigyázzunk, hogy őt 
se igen közelről se igen távolról ne nézzük ; különben 
reá (mint a’ természeti szemekkel is) nem láthatunk, tá
volról nézuénk, ha ritkán emlékeznénk meg róla /köze- 
lebről, ha egyedül a’ magunk erejéből hinnénk juthatni



/

XIÍI VASÁRNAPON. 141
• '  • ■ • «f m 0

Istenhez, Krisztushoz. Héródes, Pilátus és Judás is lát
ták a’ Krisztust, és még sem mondatnak boldogoknak; 
mert ok viszont csak testfi szemmel nézték o(et; a’ régi 
szent atyák csak lelki szemmel; de az apostolok lelki 
testi szemmel,—  óh boldog szemek! ók láták nemcsak 
szerencsés kezdetét az égből eredt tudománynak . ha
nem annak minden utóbbi áldásait egy bokorban előre 
már, láták a' vastagabb babonaságot a’ szemekről lefósz- 
lani, a népcsaló orákulumokat elnémulni, az akkori 
pogány kápolnákat bezárlódni, a' bálvány-képeket dűlni, 
— bár mint feszeng is Beliál, dűlni! láták a’ sötétség' 
sátánját vonaglani és magas polczárol porba alá taszit- 
tatni; az igazságot triumfálni, az észt felderűlni, az er
kölcsöt nemesedni, a’ rabszolgákat felszabadulni, az el
nyomva volt asszonyi nemet jussaiba vissza állíttatni* és 
az egész emberi nemzetséget az ő ezé íjához óriási lépé
sekkel közelb jutni. Oh! boldog idők! boldog szemek!

’$  mint tetszik tinéktek. K. ÜL? Mi reánk, kik 
Urunk Jézus anya>zen(egybázának fundáltatása után már 
a’ 19-dik században élünk, reánk illenék-e a’ Krisztus
nak felkiáltó szava, és minket, ma élőket is, mondana-é 
ő boldogoknak, ha köztünk testben megjelenhetnék, hogy 
látjuk azokat, a’ miket látunk ? Én ugy gondolnám, hogy 
minden kétség kívül. — Megvan ugyan, fájdalom! e’ mi 
korunknak is az ő sötét ábrázatja. Nem hallatszik-é né
pek háborgása minden felé? nem nyomaszt-é bennünket 
az élet’ terhe ólom-súllyal ? a’ vétkek szemtelen hom
lokkal nyilván mutatkoznak. A z ifjúság között nagy csél- 
csapság , a’ szent dolgok körül hol megvetés hol vakbuz- 
gódás uralkodik. Az alrendnél dologkerülés, csalás, lopás, 
az úri rendnél a' könnyű életre vágyás, fényűzés és testiség 
elhatalmaznak. Messzünnen uj-uj nyavalyák, — atyáinknak 
esméreílenek,—keletkeznek é> eláradnak. A ’ levegői válto
zások melly rendetlenek és szokatlan tüneményekkel bővel- 
kedők. A z emberseregnek a' földön két harmadrésze még 
most is pogány ; vágynak országok, hol vallási babonaságból 
máig is eleven embereket áldoznak, égetnek; hol ember 
hússal élnek, emberekkel mint barmokkal kereskednek; 
a' vallásért egymás- gyülölésnek és üldözésnek tüze sem 
aludt ki még máig is. — De ah! elég. Elég az illy szo- 
moritó képeiből az uj kornak. Csügui az időknek komo-
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rabb ábrázatján nem is virtus. És nékem semmi sem vol
na könnyebb, mint titeket e’ szent órában Jeremiási si
ralmakkal kesergetni és inegrikatni: de készakarva ennél 
hasznosabb és nehezebb munkát válalok magamra ha 
majd mostan nyájasabb képeket tartok szemeitek eleibe 
az uj időkor’ tüköréből, elmélkedvén arról, hogy miért 
mondhatni minket mostan élő embereket boldogoknak 
Vagy másképpen szólván: mi szép elsőségekkel bővel
kedik e’ mi időkorunk a’ régi fölött?

Nem tagadhatni, hogy a’ régi időket is illetik né- 
melly ollyatén elsőségek, inellyekkel a’ mái kor nem di
csekedhetik , a’ régiek buzgóbbak voltak vallásukban, 
— legalább a’ buzgóságnak több külső jeleit mutatták, 
azelőtt az erkölcsökben is több becsületességet, több egye
nes és nyílt szivüséget tapasztalunk az emberek között, 
mint mái napon. E gy kézadásra, egy böcsüleíes szóra 
meghittek egymásnak; ’s nem volt szükség a’ sok ke
zességre, zálogra, kötelező és alku levelekre, a’ régiek 
nem tudtak annyi politziát mint mi, de annyi ravaszsá
got, finom fortélyt, tettetést és csalást sem, mennyit 
mái napon tudnak. Még az is dicséretére szolgál a’ régi 
időnek, hogy akkor kevesebb költséggel, pompával és 
fényűzéssel megtudtak élni az emberek. Ruházatokban 
csak a’ csinosságra és egyszerűségre ügyeltek; építé
seikben , házi bútoraikban a’ tartósságra. Ételeikben, ita
laikban sem voltak válogatók. Az ő egész életinódjok ke
ményebb és sanyarúbb lévén, sem testük sem leikök nem 
volt úgy elkényeztetve mint a’ mái embereké, kikben a’ 
mi józan életű atyáinknak szívós erősségét, izinosságát 
már ma hiába keresnénk — Mind ezekre nézve tehát 
óhajtani lehetne; vajba a’ régi idők viszsza jönének még 
valaha; nn*rt ezekben ők minket tagadhatlanul fölülmúl
tak.

I)e melly sokkal több elsőségeket mutathat a’ mi újabb 
időnk! figyelmezzetek ; majd én azokat rendbe szedve és 
röviden mindnyájokat öszvevéve elszámlálom előttetek.

Első legyen itt is a’ szent Vallás dolga. Ennek 
terjesztése körül az uj idő olly nemes buzgalmat mutat, 
miilyent az ó időkben sehol nem találunk. Egész társa
ságok állanak főn, mellyek azt a’ pogányok1 földén nagy költ
séggel fáradsággal cs emberélet feláldozással eszközelik
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kívánatos foganattal. Pedig nem élnek a' keresztyénéi 
e’ végre üldözéssel tűzzel , vassal, tömlöczekkel, szám- 
kivetéssel , sem más erőszakos téritő eszközekkel, (mini 
a’ régi keresztyének egy más ellen); liánéin csak a* sze
líd oktatással és reá beszéléssel. A ’ szent írás annyi 
nyelveken is kezeken soha még nem terjedezett, mint 
e ’ mi időnkben. A ’ matrikulák sokkal nagyobb pontos
sággal irattatnak, mint régeiden. A ’ mai Yralláslanítók 
több készültséggel, mélyebb tudománnyal és nagyobb 
tökéletességgel állnak elő, mint régenten; — a’ minthogy 
kimiveltetésökre, a’ sok uj meg uj tanuló intézetekben 
mód és eszköz is több nyujtatik. A* vallásbeli szabad
ság minden felekezetben dajkállatik hatalmasan. Minde- 
nik felekezet mái napság azon van, hogy bitének tudo- 
mányját szebbre kifejtse, bátorságosabbra megfundálja, 
erősebbre körül sánczolja. Különösen a’ protestáns em
ber elevenebben érezi ma mint akármikor, amaz apos
toli intés fontosságát: ,,drága árron vétettetek meg, ne 
„legyetek embereknek szolgái !u Magok a’ különböző 
felekezetek is ma már egymás eránt türőbbek; — ’s még 
csak itt ott venni észre alattomban , egy egy unikornis- 
szarvat, a’ melly öklel. A ’ világosság és sötétség 
angyalai soha olly tűzzel egymás ellen nem viaskodtak 
mint mostanában: de már is látnivaló, hogy az elsőbb 
részére hajlik a’ diadalom. Élő-haladásnak a’ szép korát 
éljük mi máiak; azért reánk illik a’ felkiáltás: óh! bol
dog szemek, inellyek látják,a’ miket vallásunkra nézve 
mi már látunk. Melly sok kegyes öregek, sok buzgó 
hívek kívánták volna megérni és látni mind ezeket, de 
nem érhették, uem láthatták!“

Nem különben felül haladja a’ mi időnk az elmúltat, 
az erkölcsök' pallérozottságában is, a’ máiak egé>zen más
képpen nevelik gyermekeiket mint a' régiek ; és az által 
ezeknek darabossága simultabb magaviseletté válik az 
emberekben, sok vad szokásaikat is a’ mi jó  eleinknek 
lassan lassan észrevehetlenül elhagyogatunk és szelideb- 
bekkel cserélünk fel. A ’ társaságos életre nézve, melly 
nagy a1 bátorságosság mái napon! Egyik a’ másik sze
mélyének, javainak békét hágy; vagy ha nem, készen 
várja a’ büntetés és elégtétel. Minden ügyek 111a már pon
tosabban folynak; és csalás megakadályozása végett



1 4 4 SZENT HÁROMSÁG UTÁN

r

mindenek Írásban foglaltatnak, — abban a’ megböcsűlhe- 
tetlen drága mesterségben az írásban, uiellyet ma inár 
megtanulhat a’ legszegényebb ember gyermeke is. Neve
zetesen pedig a’ népeknek, országoknak egymással való 
bánás-módjokban látszik igen ki a’ inái idők’ pallérozottsá- 
g a ; ma már a’ nemzetek és fejedelmek, midőn egymás 
elleti meghasonlanak, még pőréikét is több kíméléssel 
folytatják. Háborúikban több az emberiség, a’ fegyverte
lenek eránt a’ könyörületesség, az ártatlan alattvalók 
eránt az igazságosság, a’ meggyőzette keráut a’ nemes 
indulat; holott régen a’ hadi emberek kegyetlenül dúltak, 
égettek, öltek, raboljak mindeneket; irgalom és kímélés 
nélkül, — úgyhogy borzad bele az ember, ha olvassa.

Hátha még a’ tudományokat vesszük tekintetbe: melly 
véghetetlenül jelesebbnek fogjuk találni a’ mi időnket a’ 
réginél! világ teremtése olta mikor voltak ezek magasabb 
virágzásban, mint most állanak ? mennyi igazságokat tu
dunk ma már bizonyosan mellyek a' régiek előtt vagy 
homályosok vagy éppen esméretlenek voltak. Tudós, 
mester-ember, kalmár, mezei-gazda, — ma már mindenik 
tökélletesebb; mert mi, máiak, legalább is már három 
ezer esztendős esméretes elő-világ vállain állunk. Vala
mennyi igazságokat ez idők elfolyta alatt felfedeztek; 
valamennyi mesterségeket kitaláltak; valamit az élet’ 
hosszabbítására, könnyebbségére, vidámilására jót, hasz
nost megtapasztaltak, kipróbáltak, elő-dolgoztak; vala
mennyi szépet és helyeset az ó világ’ bölcsei gondoltá
nak, és szerencsésebb óráikban feljegyzettek: mind azok, 
—'mint egy drága kárhuukulusokból álló temérdek kincs
balom, örökségül reánk maradva, — bírásunkban vágy
nak. Tanulásra olly eszközök nyujtatnak mai napon, 
mellyekkel a’ régiek öszve sem hasonlitandók. A ’ könyv- 
nyomtatás’ mivészsége bámulandó dolgokat visz végbe; 
nemzetekben a1 köz-lelket ébreszti és neveli; velők egy
más’ sorsában viszonosan részt vétet; ember ember-tár
sáról — akár melly föld’ szegletében lakjék, — hírt hal
lani vágy és hall is. Hírek, újságok és pöcsétes levelek 
sebes szárnyakon repdesnek egyik föld szélről a’ másik
ig ; és kedves vendégül fogadtatnak még barbár nemze
tektől is. így már, ám próbálja a’ sötétség lelke száraz 
kezét a’ világosság’ eleibe tartani, és azt tartóztatni; ám
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próbálja a’ sötétség1 rossz angyala és annak szolgái ho
mályt és tudatlanságot terjeszteni: hasztalanul. Belövel
lik a’ világosság1 vékony ere a’ legsötétebb kamarákba is,mint 
az áldott nap’ sugára, picziny nyílásokon által. E l, el
mondhatjuk a’ tudományokra nézve i s : boldogok a’ szemek, 
mellyek játják azokat, a’ miket mi ma látunk.

De el végre a’ polgári társaságra nézve is. E z a1 mi 
korunk a1 népek és nemzetek feleszmélésének időkora, 
úgymint a’ mellyben minden rangú és sorsú ember az Ó 
jussait követeli. Innét támadnak a’ lázadások, az uj igaz
gatás- formák és a1 polgári újjá- születések. A 1 közfal, 
melly a1 nemes nemtelen, alattvaló és uraság között fönt 
állott, dőléséhez készíttetik, és a’ közös terhek viselé
sére ma holnap mindnyájau egymással kezet fognak. A 1 
közjóra czélzó intézetek és társaságok (vakok, némák, 
ügyefogyottak számára) szaporodnak ; az ember-áldozások 
és égetések a’ pogányoknál, és a’ rabszolgákkal űzött 
kereskedés, akadályoztatnak minden módon; és átaljában 
a1 szenvedő emberiség1 pártjára sok nemes szivek bu
zognak. Mindennémü hivatalra találtatik ember elég, és 
lehet bennök válogatni, nem úgy mint régen; —  az ügye
sek felvétetnek, a’ nem-rátermettek el záratnak. Pómpa és 
fényűzés elbatalmaznak ugyan, de a’ szorító környülál- 
lások tilalom nélkül fognak kitkit kénszeritteni azokból 
kijózanodni. E z édes magyar hazában pedig örömünkre 
(egy  kedvező uralkodás alatti a’ nemzeti lélek mostan 
erővel ébresztetik, nagy tűzzel ápolgattatik. A z  ország
gyűléseken nagy fontosságú dolgok forgolódnak. Őseink’ 
nagy nyelve jobban forgásban jön, nemesül; a’ tudományokat 
e’ nemzettel jobban megszeretteti, és lészen e’ nemes 
hazának egyik őr-angyala.

Melly szép tünemények már mind ezek! hány buz
gó hazad kívánta volna látni ezeket, de nem láthatta. Mi 
tehát miért ne mondhatnánk magunkat boldogoknak, hogy 
láthatjuk a’ miket látunk és hallhatjuk, a’ miket hallunk?

Mellyek igy lévén, távol legyen tőlünk, hogy ezt 
a1 mi uj időnket szerfölött böcsméreljük, reá panaszkod
junk és ellenére a’ régieket magasztaljuk. A ’ mostani vi
lág’ romlottsága eráut ölteni kiáltani: kész megbántása 
a1 jó  Istennek, és hálátlanság ő eránta. így  szóll bölcs 
Salamon az ő prédikátori könyvében, 7 ,10 : „nemondjad

Illés P r. I I I . Darab. 10
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ezt, mi az oka, hogy a’ régi napok jobbak voltak ezek
nél; mert nem bölcsességből származik az illyen be- 
széd.^ A ’ régi idők bolondságaikat nem látjuk; mert el
múltak és feledókenységbe merültek: de a’ mik most 
vágynak, szemünkbe ötlenek, és azért esnek birálgatá- 
sunk alá is. Hiszen, ha a’ világ’ romlottsága valósággal 
úgy öregbedett volna századról századra, mint azt a’ 
komoly számolók velünk elhitetni akarnák: ügy már ed
dig a’ jámborságnak csak egy sugara, a’ virtusnak csak 
egy szikrácskája sem maradt volna meg kitörletlenül az 
emberek között, Mentsen Isten, hogy vissza térjenek a* 
régi idők; mellyeknek nyomorúságait csak azok tudják, 
kik a’ könyveket visgálják ; mert a’ régi idővel való is- 
mérkedés végett nem az öregeket kell hallgatni, kik azt 
örökkén dicsérik; -r— téteti azt velők az ő testi erőtlensé- 
gök ; igy tettek a1 vének mindenkor, és mi is maholnap 
úgy teszünk: hanem kell hallgatni az írásokat, Ezek 
megbeszélek, miilyen világ volt az előtt ; kívül belöl 
bátorságtalanság, hitvány igazság kiszolgáltatás, rend? 
tartásra ügyelésbő! semmi sem, egészségre ügyelő és 
ápoló intézetekből semmi sem, mind untalan. pestis, éhelha- 
lás, és minden egyiptomi csapások: ezek voltak a’ mi 
régi eleinknek olly igen magasztalt boldogságai; — ok
talanság pedig, vastag babona, eszelőskedés, látások, 
kegyetlenkedések, aző tulajdonságaik. Oh! adjunk bálát 
az isteni gondviselésnek, hogy bennünket a’ régi időkben 
nem éltetett. Fogadjuk a’ jelenkornak áldásait hálás szív
vel, viseljük bajait keresztyéni bölcsességgel; ha pedig 
olly igen tetszenek a’ régi idők, most is rajtunk áll sok
képpen , magunkat azokba vissza helyheztetni, Dicsérr 
jük-é elejink őszinteségét és böcsületességét ? tehát le-? 
gyünk előbb mi magunk is ollyan egyenes szivü embe
rek , miilyeneknek képzeljük a’ régieket, ’s azonnal fo
gunk találni hozzánk hasonló másokat is. Dicsérjü 
eleink egyszerű és takarékos életmódját? ki akadály 
tat minket is, hogy hiúságunkat szintén úgy bészoritsuk? 
Dicsérj ük-é a’ régieknek vallásosságát? mi áll ellent, 
hogy mi is ollyanok legyünk ? átaljában csak mi magunk 
és mi gyermekeink igyekezzünk jobbak lenni, úgy re
mélhetünk majd jobb időket. így  fog életünk nyugottan, 
csöndesen elfolydogálni. És végre , midőu majd ennek 
kis patakja az örökkévalóság’ tengerébe beleömlik, meg-
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világosultabb szemekkel és teljesebben örvendezve fog
juk áldani Istenünket, hogy minket a’ világon élők hosz- 
szu sorába éppen a’ mostani korba rendelt; még eddig 
ugyan, elmondhatjuk Sámuellel (1. Sám. 7, 12.) megse
gített az Ur; de mit is nyerünk vele, ha a’ magunk ide
jére panaszolkodunk és azt alázzuk, a’ múltat pedig 
magasztaljuk? Segitünk-é ezzel valamit bajainkon? Sőt 
(úgy gondolnám) inkább nehezítünk. Aztán mellyikbez 
tartozunk viseltetni több hűséggel: a’ régihez-é, melly- 
ben nem életünk, vagy az újhoz, mellyben élünk ? mi már 
most egyszer ezekbe jutottunk; nekünk ezekben foly le 
életünk: azért ezt kell szeretnünk mindenképpen. De 
(mint már megbeszéllém) van-ís ebben szeretni való ele
gendő. Azért emeljétek fel gyakran szemeiteket; nézze
tek körül a’ világban, és lássátok, nselly nevezetes kor
ban éltek. Sem elmaradozva a’ múltban, sem ábrándozva 
a1 jövendőkben, ne éljetek; hanem éljetek testestől lel
kestől a’ jelenkorban. Énnek jeleire figyelmezzetek; eze
ket használjátok, az igazi paradicsomot ne mögöttetek, 
hanem előttetek keressétek. Úgy lesznek neveitek felírva 
a’ mennyekben; úgy szereztek a’ maradék előtt is érde
meket, és csak úgy lesztek e’ derék időkornak derék 
nemzetsége; mert minden esetre, a’ Jézus1 szavaival 
lelkiáltbatom hozzátok, ez órában itt összegyűlt Hívek
hez is: „boldogok a’ szemek, mellyek látják azokat, a’ 
mellyeket ti láttok; mondom néktek, sok királyok, pró
féták és Igazak kívánták látni ezeket, de nem láthatták; 
hallani ezeket, de nem hallhatták!" Ámen.
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A: keresztyén és a nyavalyák.

Sir. 30, 14.
5 » ' * * *■* • « * 4, ‘  0

Ur Isten, adj nekünk értelmet a 
Hogy életünknek veszedelmet 
Vétkek által ne szerezzünk,
’S ebben is igédre íigyelmezzunk.
Ha pedig betegség jő  ránk,
Magad segilj meg , szent Atyánk 
Túrni békességesen;
Erősitsd reménységünket, éa terhűnket 
Vedd le rólunk kegyesen , Ámen.

, . • *

.  < 1

K. H. kik ma e’ szent helyre friss és jó  egészségben 
felgyülekeztetek, —  holott sokan közületek, oda haza 
beteg ágyra szegez tetve lévén, e* lelki örömben nem ré
szesülhetnek tiveletek: valljon megesmértétek-eti már ezt a1 
drága jó egészséget olly nagy isteni áldásnak lenni, a’ mek
kora az valójában? Adtatok-e hálát ő szent Felségének 
teljes szivetekből ezen ő ajándékáért? Gondoskodtatok-e 
lelkiesméret szerint megtartásáról ; és forditottátok-e azt 
jóra mindenkor? Ezek nem haszontalan kérdések ma tihoz
zátok. Kiki közületek feleljen meg magának ezekre igaz 
lélekkel, és tökélje el magát, — az egészségnek böcsü- 
lésére; és a’ reá jöhető nyavalyákra nézve, minden jóra.
Ezt kívánja ma tibennetek előmozdittani ezen elkezdett el
mélkedés.

Az egészségnek böcsös voltát bölcs Sirák imigyen ma
gasztalja, 30 , 14:: „A z egészség és az erős termet 
jobb az aranynál. Jobb az egészséges szegény a’ testében 
szenvedő gazdagnál; sít jobb a1 halál, minta hosszas be- 
tegeskedés.^ És mi is Áment mondunk ezekre a1 beszédekre. 
Mert ha betegek vagyunk, mit érnek nekünk minden kin
csei e’ világuak? Betegen az Isten sok szép jótéteményei-
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vei sem élhetünk; belőlük felebarátunknak nem szolgálha
tunk. Terhére vagyunk mind másoknak mind magunknak. 
Az Istennek rajtunk-megmutatott jótéteményei között az élet 
ajándéka áll legelői: de, ha beteges testtel kiélnünk, ak
kor még az is megszűnik lenni jótétemény. Az egészség az 
inelly minden mi világi örömeinket magasítja, fűszerezi, és 
minden bajainkat türhetőkké teszi. E ’ hiyával érzéseink az 
örömök eránt eltompulnak ; ellenben akár mi csekély bajt is 
kettőztetett nehézseggel erezünk. A’ mellett pedig a1 nya
valyában mind testi, mind lelki ereink elfogynak. Mázsá
val oszlik az erő, és csak lat számra térülget vissza;egé
szen az előbbeni erőnk pedig sohasem jó  meg. Az értelem 
bár légyen még olly világos, meghomályosul, és az elmél
kedésre alkalmatlanná lészen. Ott feküsznek bágyadtan és 
lankadtau azok a” kezek lábak, mellyek ép korukban a1 
munkára olly gyorsak voltak Ott szunyától a’ lélek, melly 
az előtt a” gondolkozásra olly ébrékeny volt. De szintén 
nagy változást is szül sokszor a1 betegség a’ mi előbbi ter
mészetünkben. A” minek máskor örvendettünk, most abba be
le ununk, és tőle undorodunk. A** szíveskedő elveszti az 
ő mások eránt való s/ivessségét; a’ jóltévö most nem 
örömest hallgatja a1 hozzá folyamodók könyörgését. Melly 
szomorú állapot tehát a” betegnek állaputja! Ellenben 
melly megbecsülhetetlen drága dolog, tartós egészséggel 
bírni!

Áldjuk a** teremtőt. szívvel szájjal, ha magunkat azon 
szerencsések közé számíthatjuk , kik ép testtel és virágzó 
egészséggel dicsekedhetnek. Méltán kérjük ezt az áldást 
i tenünktől egy szép énekünknek mindjárt legelső versében: 
„Isteu! oh szent Isten, oh! kútfő és kegyelem, ki nélkül 
semmi jó  nincs, semmi segedelem. Adj nékem ép testet
es i}r .V azon testben ép lélek lakoznék, ép elme sziveni-
ben.u Méltán vigyázunk ezen kincsünkre minden módon, 
hogy azt megőrizhessük ; vagy midőn attól ideig óráig meg- 
fosztatnánk minél előbb visszaállíthassuk. Mert tudjátok, 
hogy nyavalyák elöl bennünket sem rang, s**m gazdagság 
mentekké r em tészen; és tőle sem bíbor, sem bársony 
vagy korona meg nem oltalmazhat.

K. H. Olly időkben élünk, mellyekben az uralkodó 
veszedelmes nyavalyáknak gyakran van hire. Éhez járul
nak a” mostoha levegői változások, és a’ közelgető őszi idő, 
mellyek mindeniküriket nyavalyával fenyegetnek. Mit te-
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hettiék én is ma mind az időhöz, és az evangelíomhoz il
lőbbet; mind reátok nézve épületesebbet, mintha élőtökbe 
rajzolom a1 keresztyént a1 betegségekre nézve. Az Ur 
J'zus pedig a1 telkeknek megváltója, a5 testeknek orvos
lója áldjon meg bennünket ebben a’ buzgó igyekezetben, 
Árneu.

Mi atyánk.
T ext: Luk. 1 7 , I I . . .  (A* tiz bélpoklosok meg- 

gyógyíttatnak.)
A 1 bélpoklosság a’ legírtóztatósb nyavalyák közé szá

mítandó, mellyek csak valaha az emberi nemet ostromol
ták. A ’ tudós Orvos-Doctorok állítása szerint a’ legrégiebb 
is ez, minden ragadó nyavalyák között. Mái napon ezt már 
ollyba tarthatjuk, mind a’ földről kiveszettet; csak még 
Ázsiában fordul elő néha néha. Mi ez ország lakosai azt 
épen nem esmerjük. De hálá Istenünknek, hogy e’ rette
netes nyavalyától bennünket megőrizett; és ollyan orszá
got rendelt lakásunkra, ollyan levegőt éltetésünkre, melly- 
ben azelől bátorságosok lehetünk. Vágynak ugyan a’ mi 
időnkben is sokféle undok nyavalyák,— ollyak,nőneműek vi
szont az akkori időkben nem voltak esméretesek •• de ezek 
a'bélpoklosság fertelmességéhez még ingyen közel semér
nek. Mert azonfelül, hogy amaz, éles fájdalmakkal volt 
összekötve, azonfelül, hogy az illy betegnek kigyógyulá
sához semmi reménysége nem lehetett: még az a’ vigasz
talás is megvolt tőle fogva , hogy feleharátinak társasá
gában magát kipanaszkodhatta és kisírhatta volna. Örök 
számkivetésben kellett élni az olly szerencsétlennek. Hat
van lépésnyi távolságra kellett maradniuk minden élő te- 
remtvénytől; és ha csak egy ital vizet akartak is kérni, en
nyiről kellett azért kiáltoznunk. A ’ mái evangéliomi elbe
szélés szerint, f  melly olly nevezetes csudája volt az Ur 
Jézusnak; hogy az evangélistáknál három helyen van meg
írva) tízillyen nyomorék verekedett öszve, és egy csoport
ban állván, kiáltozott segítségért messziről az Ur Jézus
nak. Melly szomorú látomány lehetett, illyen nyavalyáso
kat együtt egész seregnyit látni! És ha meggondoljuk, 
melly emberi kevélységet megalázó tapasztalás az miné- 
künk áltáljában, hogy a1 világi életnek számtalan bajai 
kívül, még a’ nyavalyáknak is Iegiónyi seregével látó-



gattatnnk — ha elgondoljuk, hogy minden élő teremtvé- 
nyek között, mellyek e1 földön vágynak, csak egy sin
csen, melly annyi sok és éktelen nyavalyáknak volna alá- 
jok vettetve , mint az ember, sőt a1 vadon élődő állatok 
nem is betegülnek meg soha. Melly igen szükséges te
hát, hogy tudjunk ezen mi hatalmas ellenségeink ellen is 
szüntelen fegyverben állni, és velők diadalmasan meghar- 
czolni. Válaszszuk ma elmélkedésünk tárgyául a keresz
tyén embert és a nyavalyákat. Háromféle tekintetben ve
gyük fel e1 dolgot: 1.) miképpen viseli magát a1 keresz
tyén, mint egészséges a’ betegek körül; 2.) miképpen ké
szül a1 reá jöhető betegségre; és 3.) mihez tartja magát, 
midőn nyavalyába esett.

6  SZENT HÁROMSÁG UTÁN
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Lássuk először is a’ keresztyént, mint egészséges 
embert a’ betegek körül. Mikor valaki beteg, akkor ked
vetlen változása vagyon mind testében, mind lelkében; 
sőt gyakran a** lélek sérelme okozza a*1 testnek nyava
lyáit is. Azért mindkettőre tekintettel szükség lenni a1 be
teg körül.

Gondoskodjunk mindenek előtt leikéről, hogy abban 
nyugodalma is legyen, és valamiképen neháborgattassék. 
Mert a1 betegségben a’ léleknek szombatja vagyon. Bá
torítsuk tehát a’ betegnek szivét, biztassuk mind halálig 
ajánljuk Istennek, véle és érette buzgón imádkozván.— 
„Imádkozzatok egymásért; úgymond Jakab ApoMol (r 5 .) 
hogy meggyógyitassatok. Igen hathatós az igaz ember
nek buzgó imádsága.“  Távol legyen tehát tőlünk, hogy 
betegünket, előbbi hibás tetteinek felhányásával keserít
sük, vagy rajta akkor bosszutálljunk. Távnl legyen, hogy tür- 
hetlenségünket előtte kinyilatkoztassuk, vele éreztessük, 
vagy szintén füle hallatára neki halálát kívánjuk. Sőt be
teg láttára és hallatára sírni vagy jajgatni sem kell. A 1 
ki pedig magát nem türtőztetheti, menjen ki a’ beteg szo
bájából , és rejtse el sírását őelőtte. Szorosan meg kell 
tattani ezt a1 regulát kiváltképen a*1 haldoklók körül ne
hogy az elváló félben lévő lelket keserítsük, és fa 1 beteg
nek nagy kínjaira) visszatartóztassuk. Azt kívánja a’íermé- 
szet, hogy valamint mikor ember születik a’ világra, anya és 
gyermek körül nagy csöndesség uralkodjék, úgy — mi-

p
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kor emberlélek múlik ki a1 világból, mély hallgatás éss^ent 
csöndesség legyen, mellyekből látnivaló az» is, hogy nagy 
betegek szobájában csoportossan öszveseregleni, és ágyát 
könülállani sem keresztyéni okosság. ;.v :

De ezek mellett még meg iî  állapodjunk, hanem a1 
lélekről való gondoskodáshoz kössük a1 testről való gon*- 
doskodást is * melly azt hozza magával, hogy betegünket 
minden módon dajkáljuk, ápolgassuk, tiszíán tartsuk, szá
mára az étkeket kitelhető irtégVálaszAással készítsük, „őtet 
orvosoljuk és £ha csak lekét} soha egyedül magán ne 
hagyjuk! 1RV r -J  i i

i  r

Egyik fődolog tehát itten az orvoslásról való gondos
kodás, mellyet a1 kik elmulasztanak, — fösvénységből',
vagy azon keresztény télén vélekedésből, htígy kit Isten 
akar, hogy megéljen orvosi szer nélkül is megél; a1 kit 
pedig akar hogy meghaljon , minden ,!öfvosi szer mellett is 
meghal: — nagy vétekkel terhelik Ilikéiket* Mert az Is- . 
ten mái napon csak eszközök által g y ó g y ít é s  nem csu
daképpen. Minek is oltott volna füvekbe fákba gyógyító 
erőt; minek rendelte volna az értelmes orvtisokát fkik 
közül való volt az egyik Sz. Evangélista Lukács i s ) : 
ha nem akarná, hogy éljünk velők? Bölcs Sirák int ben
nünket, könyvének 38dik részében: „Fiarh a’ te beteg
ségedben az orvost meg ne utáld. —  Az Ör^eremtette 
ötét és az orvosságot; és az eszes ember attól nem iszo
nyodik." Azért se ne babonáskodjunk, so ne fösvényked- 
jünk, midőn házunknál beteg vagyon: hanem Isten után 
folyamodjunk haladék nélkül az orvosoknak tanácsához; 
és pedig ne a" kuruzsolókkóz * hanem az értelmes és ta
nult orvosokhoz.

•j . » • • * ■ i  % -f  ̂ % /(. 91 i; í j * J- -  >  ̂ • 'U % i  , * % A •  ^ ' I * 1 f *  * 9 * t 1 1  . • , -* f  , j  1

Még kötelessége az egészséges keresztyénnek a’ 
házán-kivül való beteg felebarátjai eránt az is, hogy 
őket annak idejében meglátogassa; kivált ha azok egy
szersmind rokonai, szomszédi és jóakarói volnának. Ez 
a’ betegnek szomorú szivet nagyon megörvendezteti, és 
nála örök hálás emlékezetben marad. A z Isten előtt is 
olly kedves dolognak rajzoltatik a" betegek* meglátoga
tása , hogy Jakab apostol ezt mondja a* legigazibb iste
ni tiszteletnek. Urunk Jézus pedig elvalaha az ítélet1 nap
ján ezt különös böcshen, és önmagán végbe vitt jótéte
ményül fogja venni, a* midőn igy szólland: „Jertek
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Atyámnak áldottál! bírjátok a’ meuyországot; mert beteg 
voltam és meglátogattatok.^

Ti is K* H. ezekben mutassátok ki keresztyénségteket 
a9 ti betegeitek eránt, bánjatok velők mind leikökre mind 
testökre nézve szeretettel, serkentsen erre titeket az Is
tennek parancsolatja; serkeutsen a’ Jézus’ példája, ki a’ 
betegek eránt mindig különös kegyességei viseltetett; 
serkentsen a’ betegeknek háladatossága, mellyre őket 
magatoknak teljes egész utóbbi életetekre lekötelezitek; 
serkentsen a’ természet’ törvénye, melly azt diktálja, 
hogy ti is eshettek nyavalyába, â  mint tehát kívánnátok 
akkor, hogy bánjanak ti veletek, ti is úgy bánjatok most 
a’ betegekkel. De serkentsen titeket mind ezekre legfő
képpen az a’ jó  lélek-isméreti belső csöndesség, melly 
kötelességeinek hiv teljesítéséből ered. Keserves kín az 
ollyan embernek h^lva látni szerelmesét, kinek a’ lélek* 
isméret szemrehányásokat csinál: „imé ezt elmulasztottad 
vele elkövetni; ha el nem mulasztottad volna, talán meg
élt volna; te vagy oka halálának!“  Ellenben ha tudjátok 
magatokban, hogy betegtek megtartása végett mindent 
elkövettetek, akkor annak halálát is könnyebb lészen 
szenvednetek. Boldog ember, k ié ’ tekintetben is keresz
tyéni tisztinek megfelelt; mert az ő betegek eránt mu
tatott hűségéért az Isten fogja őt megjutalmazni gazdagon.

II
i <. ' * t « \ » í • > d\ i  ̂ í - * \  \  I t i » J / *■. , .

Azonban a’ betegek körül foglalatos egészséges em
bernek önmagára is illik gyakorta gondolni; és tudván 
azt, hogy a’ betegség minden emberre bocsáttatott Isten
től , készülnie kell a’ reá következhető betegséghez ma
gának is. Azt mondja az írás: „a’ szerencsés napokban, 
vedd eszedbe a" gonoszokat, és ininekelőtte betegeskednél.4 
élj magad megtartóztasávaI(Péd.7,14 Sir 18,22)JE’ végett 
pedig mié’ regulákhoz fogja magát szabni a’ keresztyén.

1 3  Őrizkedjél, hogy készakartva magadnak nyava
lyát ne szerezz. Urunk Jézus, mikor betegeket gyógyí
tott, sokaknak igy szóllott: „most már raegbocsáttattak 
a’ te büneid.í4 Névszerint ama’ harmincznyolcz esztendeig 
feküvő beteget ezen szókkal bocsátotta el magától: ,,imé! 
meggyógyáltál; de meglásd, többé ne vétkezzél; nehogy 
gonoszabbul legyen dolgod." Ján. 5, 14. Mind az ollya- 

/ ' . * ’
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uok tudniillik, a' nyavalyát tulajdon bűnökkel vonták ma
gokra, és nincs az máskülönben mioálunk is, majdnem 
minden betegség körül (ha annak eredetére és nyomaira 
vissza mennénk), azt tapasztalnánk, hogy annak az em
ber maga volt a/, okozója. Hányán rongálják egészségü
ket majd harag, mérgeskedés, majd irigység, idétlen 
busulás és egyébb ártalmas indulatok által! Hányán nem 
járnák annak végére nyalánkság, mértékletlen evés-ivás, 
tobzódás, tisztátalan-és buja-élet által! Hányán biza
kodnak erejükben vakmerőén , és majd vigyázatlanságból, 
majd pajkosságból, (kénytelenségből ugyan ritkán)! ere
jüket fölül-haladó terhet emelnek, és belsőjükben meg
szakadván boltig nyomorékokká lesznek! Váljon miud 
ezek nem megannyi ellenségeik-é önmagoknak; és neui 
keli-e nyavalyájokat önmagoknak köszöuniek ? Bizony az 
Isten, hogy úgy cselekedjenek, soha nem akarta; és az 
illyen bűnösök nem is vigasztalhatják magokat azzal, 
hogy az Isten mérte reájok a’ betegséget; azért mondja 
bölcs Sirák 37, 30: „fiam! próbáld meg, mi szolgál tes
tednek javára; mert nem mindenek használnak mindenek* 
nek, a’ sok ételben betegség vagyon: de a’ ki megtar
tóztatja magát, életét meghosszabbítja." '

2 ) A ’ második regula a’ reánk jöhető nyavalyákra 
való készülethez e z : ne halasszad megtérésedet akkorra, 
mikor megbetegülsz; mert ez nagyon veszedelmes, hi
szen azt sem tudod, vajon nyavalya jön-e reád, vagy 
csak hirtelen oda halsz. Vagy, ha megelőzné is nyava
lya halálodat, nem tudhatod, váljon fog-é az néked en
gedni annyi időt, hogy magaddal számot vethess. Úgy 
fordul, a' fájdalmak hirtelen körülszoríttanak, hogy el
médtől is * megfosztatol, és minden áhitozásra alkalmat
lanná tététel, hogymint lessz akkor szegény lelked' sor
sa ! holott pedig a’ megtérés nem is csak abban áll, hogy 
imádkozzunk és meggyónjunk; hanem abban, hogy áll
junk el a’ gonosztól, cselekedjünk jót és jobbítsuk éle
tünket, a’ mihez pedig nem egykét óra, hanem hosszas 
idő kívántatik. Hogy-hogy ? talán ollyan könnyű , a’ sok 
esztendőkig megszokott vétkeken egyszerre kiadni? Ha
ragosainkkal megbékülni, az elidegenítőit jószágot vissza
adni, a’ sérelmet orvosolni, a’ világba belé szerelmesült 
szivet a’ mennyeiekhez fordíttani, világfiából szentté len
ni: — mind ezeket végbe vihetni-é olly hamarsággal?

• XIV. VASÁRNAPON.
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De egyébbiránt is a’ beteg-ágybeli megtérés ritkán szo
kott lenni igaz. Azért öreg, ilju, valakinek csak fülei 
vágynak a’ hallásra, hallja meg! inig egészségesek va
gyunk, addig munkáljuk idvezségünket; mert a’ mi cse
lekedeteink követnek minket holtunk utáu; és a’ mit az 
ember itt vét, azt aratja a’ síron túl,

3. ) Mégis úgy készülj a’ jövendő nyavalyákra, hogy
szerezz magadnak előre jó barátokat, kik betegséged
ben híven dajkáljanak , ’s Ínségedben tőled félre ne áll
janak, mellyre nézve te magad is, inig egészséges vagy^ 
ne tiltsd fáradságodat, meglátogatni a1 betegeket; házad
nál pedig lakozzál a’ tieiddel békességben és szeretetberu 
Légy gondos atya, anya, szerelő házastárs, igaz szom
széd, egyenes-szivü atyafi, szolgálatra kész kereszt
koma: akkor aztán ne félj, hogy betegségedben el lészsz 
hagyatva; mert lesz vigasztalód, lesz hiv dajkád és tá
maszod bizonyosan. /

4. ) Végre el ne feledkezzél, egészséges napjaidban
az Isten igéjét tanulni. írd be mélyen elmédbe jó  idején^ 
a’ szent írásnak szép diktumait, és énekes-könyvednek 
szivreható verseit, hogy ezeket a’ fájdalmak’ ágyán elő- 
vehesd a’ te szivednek kincstárából. Ki nem mondhatom 
néktek eléggé, atyámfiai; melly nagy vigasztalására szol
gálnak azután ezek a’ betegnek! azoknak eszébe juttatá
sával magát egyediségében is erősítheti, bátoríthatja 
hathatósan; és (lelki atya mindenkor ágyánál nem lehet
vén), lehet az ollyan kegyes beteg, maga magának lel
ki atya. . .

III.
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’S ugyanis vegyük immár most a’ keresztyén embert, 
mint betegségbe esettet valósággal, és értsük meg még 
azt is, mit kíván tőlünk az okosság és a’ szent vallás az 
olly esetben. Azt kívánja

Először is, hogy tűrjük békével keresztünket, és 
nyugodjunk meg az Istennek vezérlésén, a’ mit, hogy 
annál bizonyosabban tehessünk, gondoljuk meg azt, hogy 
még a’ betegségnek is sokféle haszna lehet reánk nézve. 
Talán az által akar Isten elvonni valamelly kárhozatos 
bűntől, mellybe elmerültél. Talán azzal még nagyobb
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nyavalyától akar megőrizni. Talán idvességeö próbára 
tesz ki; vagy téged a’ szenvedésben, állhatatosságban és 
béketürésben másoknak fénylő például akar állitlani, 
vagy talán azzal akarja veled megunatni e’’ világot, meg
szerettetni pedig a’ menyországot, és halálodat megkön
nyíteni ? az Istennek utai csudálatosok, de mindenkor di
csőén végeződnek- Jobb is nékünk szenvedő testtel a’ 
menyországba menni, mint mindég egészséges testtel ta
lán a’ pokolra jutni. Fekügy tehát beteg ágyadon, óh! 
keresztyén lélek ! magad megadásával, tűréssel, szelíd
séggel; és igy gondolkodjál:

«

E’ testben bár mennyit nyavaláskodom,
Tűrhetetlenül nem panaszkodom;
Még több kínt szenvedett az én Jézusom.
Óh! ha magamat helyébe teszem,
Poklot mennyországot hozzá veszem 
Melly kicsiny lessz áz én keresztem!

• . i*' ** * • /  . * \  i > •'*. ' , * * '  1 f  w i ., ; ’ i
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Betegek létünkre aztán még az lészen kötelessé
günk, hogy keressünk meggyógyulást mind Istennél 
mind embernél; azaz: imádság és orvosi szerek által. 
De úgy, hogy se ne esenkedjünk remegve a’ felgyógyu
lás után, se arról csüggedt szívvel le ne mondjunk; mert 
lám él még a’ Jóbnak régi „Istene, ki megszabadíthat 
szintén a’ halál torkából is. O előtte — valamint nincsen 
olly erős és egészséges, ki meg nem halhatna, úgy — 
nincsen oliyan nyavalás is, a’ ki meg nem gyógyulhatna. 
Könyöröghetünk ugyan: „Atyám ! ha lehetséges, múljék 
el tőlem e1 pohár.“  De a’ meghalás e’ világon mégis a’ 
legfontosabb és legbizonyosabb; készakartva tehát úgy 
tekintsd beteg ágyadat, mint utolsót; és inkább gondold 
a’ bizonyosat, mint a’ bizonytalant. Rendeld el házadat; 
tégy testainentomot, ha szükséges: azért nem halsz meg 
előbb semmivel is. Magátol pedig a’ meghalástól ne irtóz
zá l, az nem olly nehéz, mint képzelik a’ haldoklókat kö- 
rülállók, csak nézz állhatatosan Jézusodra, és mint meg- 
váltottja, harczolj vitéz módon, ő már kezét nyújtja fe
léd, az angyalok már ágyad körül lebegnek, és kimúló 
lelkedet várják; csak még egy két óra, és győzödel- 
meskedel, és a’ te idvezült szerelmesseiddel együtt fogsz
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lenni a* mennyekben. A ’ Szent Lélek pedig megerősit 
téged utolsó baj vívásodban, és gerjeszt benned forró óhaj- 
tozást az egekbe; hogy magad mondod:

Siess, óh Jézus! siess eljóni; 
Testem’ sátorát öszverontani,
Bágyadt telkemet hozzád fogadni: 
kiess óh Jézus! Siess eljőni! Ámen.

■
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SZENT HÁROMSÁG UTÁN XV.
VASÁRNAPON.

Az oskoláztatás, mint az Isten országa5 keresésének
,. /

f ő  neme.

Cselek 19, 9.

O h! áldott szent Isten; tekints seregedre,
Melly mostan számot tart Te segedelmedre; 
Elménknek, szivünknek jö jj vezérlésére,
Hogy juthassunk igéd’ bőv ismeretére.

• '  «  • .  Il \ N 9 •• •

K. H. A ’ cselekedetek’ könyvében 19,9. Pál apostol felől 
ázván megírva, hogy egykor Efezusban a’ keresztyén val
lás’ terjesztésében fáradozván, leczkéit eleiníén szokás 
szerint a’ zsinagógákban tartotta a’ népség előtt; utóbb 
pedig, midőn itt az uj tudománya miatt veszélybeu kez
dett forogni, külön helyre vette magát a’ sokaság elől, 
és vetekedék vala naponkint valami nevű tudós
férfiúnak oskolájában. És nevezetesebb helye a’ szent 
Írásnak, mint gondolnátok; mert nagy könyv a’ magyar
biblia; van beune vers 31, 173, szó 10, 590: és aunji
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szó között, annyi versben egyedül a’ felidézett hely az, 
mellyhen mind a* régi zsidóknak, mind a’ mái keresz
tyéneknek ezen egyik szent épületjöknek az oskolának 
neve előfordul, azért tehát egyikért nevezetes mondása 
ez a’ szent Írásnak. Másikért pedig még azért is, mivel 
innét látjuk, hogy az oskolák eleitől fogva a’ valláshoz 
tartozó szent épületek voltak, és nagy becsben tartattak 
mindenektől. Ugyan isaz oskolák a’ keresztyén anyaszent- 
egyháznak plánta-kertjei, vagy mintegy régi kegyes 
atya mondja: „A z  oskolás gyermekek és diákok az egy
háznak magvai és forrásai; mert ha mi elhalunk (úgy
mond) hol nevelkednének helyünkbe hozzánk hasonló ke
resztyenek, ha oskokák nem volnának? Külső tekintetre 
ugyan nem szépek, bennük por és kedvetlen szag talál
taik de hasznosok és szükségesek."

Oh be nem gondolkodnak még így a’ mi Hazánkban 
minden Keresztyén hívek, kik az oskolát még nem tud
ják úgy képzelni, mint a’ templommal egyeránt a’ val
láshoz tartozó szükséges intézetet; kik azt gyermekeik' 
nevelésében nem fordítják mindenképpen hasznokra ’s 
mind az oskolák mind azoknak igazgatói felől alá való 
módon gondolkodnak, sőt szinte ijesztegetés helyett él
nek vele a’ csintalan gyermekek körül. Melly dolgoknak 
tudván hogy nem annyira a’ rósz szivüség, mint a’ meg
gondolatlanság az oka: feltettem magamban, hogy e’ 
jelenvaló szent órában a’ nyilvános oskoláztatásnak fon
tosságáról elmélkedjem előttetek. Mellyet cselekedni mos
tan, úgymint a' falusi oskolák beállásának idején, annál 
lélekben járóbb kötelességemnek tartottam, mivel királyi 
parancsolatunk is van az eránt, hogy minden gyerme
keket , mihelyt 6 esztendőn túl vágynak, az oskolába 
békivánjunk a’ Szülőket arra fontos okokkal reá birváu. 
Úgy de micsoda szülők is volnának, azok kik saját gyer
mekeik boldogságának eszközlésére kényszerittést vár
nának, vagy szintén büntetéseket. Ezt akármi vallásu 
szülők is önként cselekszik, annál inkább keresztyén
szülők.

Figyelmezzetek azért, míg majd igyekezni fogom 
a’ közönséges oskoláztatást olly fontos oldalairól élőtökbe 
terjeszteni, a’ mellyekef kozületek még talám kevesen vet
tek eléggé gondolóra.— A ’ mi kedves gyermekeink meg-



érdemlik, hogy az ő kedvükért és ügyöknek egy órács
kát külön szánjunk.

Text: Mátlié 6, 24... („Keressétek előbb az Isten
nek Országát/4) , ' ' ;

« • •

Tegyük félre ez úttal egyébb sok szép tanulságait 
ezen Evangéliumnak mellynek minden verse sokat fog
lal magában; és siessünk feltett czélunkhoz, azt vévén 

• fel abból, a’ mi ide való : „ne szorgalmatoskodjatok (ugy- 
„mond az Idvezitö) arról, hogy mit egyetek, mit igya
to k , mivel ruházkodjatok; hanem keressétek előbb az 
„Isten országát;14 az az: ne a’ testre legyen a’ fő gon
dotok, hanem telketekre; a’ lélekröl való gondviselés, 
legyen az első, a’ testről az utáuna való. — Vli közön
ségesebb ezen a’ világon , mint a’ szülőknek a’ felöl való 
szorgalmatoskodása, hogy mit egyenek mit igyanak gyer
mekeik mennél többet, mennél jobbat; miként Hibáztas
sanak leghelyesebben a’ mostani pompa, pipere és módi 
szerint; miként hagyhassanak nékíek holtok után ugyau 
csak szép örökséget? Csak a’ test a’ test; a’ lélek számba sem 
jön vagy csak utoljára', hogyan neveljék, hogyan tanít
tassák, hogyan tegyék okos emberekké, szelídekké, bá
trakká , istenfélőkké, egy szóval, hogyan gondoskodja
nak Ielkeikröl. Előveszem azért ez úttal a’ gyermekeknek 
taníttatásukat és elmélkedem 

ról, mint az Isten országa keresésének egyik f ő  neméről; 
vagy más szókkal: elmélkedendő leszek, az oskoláztatás- 
nak fontos voltáról.

I.
‘ 4 » ' , # 1 * A • • * • f

V /  i •

1. Méltán mondjuk az oskoláztatást a1 lélekröl való gon
doskodás és az Isten országa’ keresésének egyik föne- 
mének előszer is azért, mivel itten nyujtatnak a’ legszük
ségesebb tanúságok, úgymint az olvasás; írás és számve
tés, rnelly boldogtalan ember az, a’ ki (különösen ebben a1 mostani felvilágosodott időkben) olvasni, írni és szá
mot vetni éppen nem tud? A z  ollyan ember valóban a’ 
félvilágtalan ’s szemefényétől félig inegfosztatott szeren
csétlen emberekhez hasonlíthatja magát, a’ kik csak a’ do
lognak külsejét ( ’s azt is csak homályosan), belső miné- 
müségét pedig éppen nem látják. A z ollyan ember a’ tö-

14  SZENT HÁROMSÁG UTÁN '
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kéletesedésnek a’ gyönyörűségnek és haszonnak még csak 
első forrásaiból sem meríthet; öt elöl hátul megcsalhatják, 
’s még ollyanokban is neki másra kell szorulnia a’ mit 
az ember magán kívül nem igen szeret másra bízni. De 
polgári helyeztetésere nézve is sokképpen boldogtalan az 
illy együgyű ember. Ö holtig csak fark marad és fő soha 
sem lészen, azaz: akár mesterember, írni, olvasni és 
számolni nem tudván, soha Czéhmester nem lehet, akár 
katona, örökre közlegény marad és elölmentségre még 
csak reménysége sem lehet; akár falusi gazda soha Bí
rónak nem választják. Ellenben rnilly szép elsőségei le
gyenek az ollyan embernek, a’ ki az olvasásban, írásban 
és számvetésben ügyességgel bir; azt a’ tapasztalások 
minden városokban és helységekben elég világosan meg
mutatják, neki van mondva Mózsesnek ama’ jövendölése: 
,,az Ur tészen téged fövéésnem farkká.“ 5 Mózs.28.13.

2. A z oskoláztatás, az Isten országa’ keresésének 
fő neme továbbá azért, mivel a’ vallás és erkölts’ rnagvai 
itt hintetnek el leguagyobb foganattal. Legnagyobb foga
nattal! mondom; mert mind a’ vallás mind az erkölcsi ta
nulságnak már a’ szülői háznál kell kezdődni ugyan: 
de ez oskolában ver mégis mind a’ kettő igazán gyöke
ret a’ szívben, kiváltképen az erkölcsi tudományban ott 
nyer a’ keresztyén ember jó  idején oktatást; itt tanulja 
meg mi a’ j ó ,  mi a’ rossz, mi virtus, mi bőn? Ezt pedig 
tanulni kell kinek-kinek, ha szerencsés ember kíván len
ni. A 1 ki nem tudja mi a’ jó  mi a’ rossz, az folyvást vét
kezik a’ nélkül, hogy lelki-ismérete vádolná és jobb út
ra intene. „Ha a’ törvényt nem tudnám (úgymond Pál 
Apostol) azt sem tudnám, hogy mi a’ bűn." Már pedig ha 
az ember mind ezeket az oskolában meg nem tanulja 
gyönge korában, hol tanulja meg és mikor? Talán az 
atyai háznál? Oh itt nincs idő, nincs is hozzá-értés min
denütt, sőt gyakran azzal, a’ mi az erkölcsi tudomány
ban parancsoltatik, egyenesen ellenkező példaadás. A ’ mi 
pedig legnagyobb házaitoknál mint elegendő fenyíték; 
gyermekeiteknek otthon nem tudtok mindnyájan paran
csolni és ők sokszor engedetlenek erántatok: de az osko
lákban szoktattatnak a’ fenyítékhez. ’S ha itten nem, az
tán mikor? későbbi korukban e’ ? Oh csak az marad meg 
állandósan a’ szívben, a’ mit gyönge korában belé nyom
tak : utóbb későn jár minden tanultság. A ’ világban való



\

16 szent hAromsAg’ otan
♦  V é

egyeledés, a' rosszaknak társasága hamar környal veszi 
a’ tudatlan elméket, és ha nincsenek már előre felfegy
verkezve a1 léleknek fegyverévelj félő, hogy gonoszra 
vetemednek, így vetemednek el a’ czégéres bűnökre sok 
atyáknak gyermekei gyakran csak azon fő okból, hogy 
nem taníttattak a’ vallásbeli és erkölcsi tudományra a1 kö
zönséges oskolákban, igy viszik gonoszságaikat mindég 
tovább-tovább, végre a’ hóhér keze alá kerülnek és a’ 
siralom-háznál magokba térvén, megváltják, hogy ők az 
ő szülőik’ gondatlanságának áldozatja!, kik mindent elmu
lasztottak a’ mivel gyerinekségökben őket jó  emberekké 
tehették volna jövendőrej mert itt hajlandó még a’ szív, 
mint a’ lágy viasz, a’ jónak elfogadására. Itt lehet ele
jét venni az utóbbi bünbödéseknek is: mellyek eránt a’ 
meglett korban minden intés és feddés jobbára már sike
reden. Csak bírálja meg jól kiki magát közületek em- 
bernyi emberek közül, ha tapasztaltatok-é valaha a’ ti 
megszokott erkölcseitekben változást akármi hathatós és 
szép prédikátzio után? vajha tapasztaltatok volna! és én 
ez egyszer most igazat ne mondanék. De rendszerint csak 
azok maradunk változatlanul, a’ kikké neveltettünk. Ha
nem a’ gyermek kor az , a’ mellyben lehet tenni az em
berből még minden jó t , — de azt is leginkább csak az 
oskolában.

3. Oskolában tanul a’ gyermek világosan szóllniés 
helyesen beszélni. Sokkal fontossabb környülállás mint 
sokan gondolják ! De nem csak hogy ékesen, az az vi
lágosan; hanem itt tanul a’ gyermek bátran is szóllani, 
akárkiknek, akárhány embernek jelenlétében; a’ inelly 
hasonlóképpen nem kevés nyereség a’ Lelki tökéletes
ségekre nézve. Hány embernyi ember vagyon a1 ki ma
gánál csak valamivel is külöinb rangú emberrel találkoz
zék öszve, azonnal elbátortalanul, tétováz, alig tudja 
megmondani azt is, a’ mit gondoltj közönség előtt pe
dig és több emberek jelenlétökben száját sem meri fel
nyitni. És ezek többnyire azok közül való emberek, kik 
gyermek-korokban az oskolában nem járván nem is ta
nulhattak értelmesen és bátran szóllani. Dániel prófétá
ról különös dicséretül vagyon megírva (Dán. 1, 4.) hogy 
gyermek korában ékesen kimondója volt az ő értel
mének.

0
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4. Ha pedig értelmesen szóllni tud valaki, már fel
tétetik felőle, hogy más szavát is világosan megtudja 
érteni: a’ mi hasonlóképpen szép lelki-tulajdonsága az 
embernek. És szükséges tulajdonsága is. Mert a’ gyer
mekből csak hamar ember lesz; megjelenik nyilvános 
helyeken, helység’ gyűlésében, világi, egyházi köz-gyü- 
lésekben, megjelenik a’ templomban; ezen szent helyen 
hall sokféle beszédeket, hall prédikátziókat, hirdetéseket, 
"s micsoda nyomorult tagja az emberi társaságnak, ha 
szót nem ért; ha kérdik tőle, miről volt itt vagy amott, 
a’ beszéd, nem tud belőle mondani semmit, vagy a’ 
mit előhoz is, rosszul értette! Sőt nem ritkán a’ rá* 
galmazások és kissebbítések, egymás sértegetés, magát 
megbántottunk érzés is , — a’ meilyek megannyi vissza 
vonásra, haragra és boszuállásokra adnak alkalmatossá
got — egyedül onnét származnak, hogy roszul érti egyik 
ember a’ másik szavát. Ez pedig viszont mind honnét 
ered? Főképp mivel nem tanult gyermekségében idején 
korán beszédet érten ia’ mi leginkább az oskolában tör
ténik, hol a’ gyermek figyelmezvén tanítójának beszédére 
és szájára, szoktatja magát más emberek beszédének 
elértéséhez. ’S úgy járnak tehát az oskolátlan gyerme
kek felnőtt korokban a’ legfontosabb beszédekkel, hogy 
minden szép és je les , a’ mi másokat gyönyörködtet és 
oktat, ő reájok nézve mind elveszelődik.

5. Altaljában pedig az értelem, mellyet az Isten min
den embernek vezérül adott, egyedül csak az oskolában 
viiágosittatik fel igazán. Igen szép hasonlatosság az, 
mellyet szerettek a’ régiek, és a’ inelly szerint ezt a’ 
világi életet egy megmérhetetlen tengerhez , az embert 
egy rajta evező hajóhoz, az értelmet pedig és okosságot 
a’ hajó’ kormányosához hasonlittották. E z a’ megmérhe
tetlen tenger rakva vagyon számtalan hajó-töréseket 
okozó kőszikklákal, tele van sok áldozatokat szerző örvé
nyekkel. Ezt a’ mélytengert gyakran borítják sötét éj
szakák, gyakran a’ szélvészek által felzudult hullámok 
majd az egeket verdesik, majd a’ föld gyomrába látsza
nak leszállani; ’s gyakran megdördülnek még az égnek 
sarkai is. Hlyen rémítő környülállások között ki ne óhaj
tana a’ legböltsebb, a’ tengereken legjártosabb és tapasz
taltabb kormányozót? Imé a’ mi okosságunk és értelmünk
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lészen ollyan, ba a' szép tudományok és mesterségek’ 
munkás gyakorlása által, a’ tökélletességnek kívánt lép
csőjére emeltetik. Mert a’ tudományok emelik ki az em- 
bért a’ vadságból és az őket kedvelők erkölcseit kicsi
nosítják.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN
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Iine illy sokféle öszveköttetésben vagyon a’ közön
séges és nyilvános oskoláztatás a’ lélekről való gondvi
seléssel. Elannyira fontos a’ gyermekeknek taníttatása. 
Ezeket ugyan ti K. A. olly renddel, mint én most elő
adtam megnern tarthatjátok és nem is szükséges, hogy 
mind megtartsátok: elég lészen, ha a’ mai prédikátióután 
arról erősebben meggyőződve mentek haza gyermekei
tek közé, hogy fontos és lélekben járó dolog az osko- 
laztatás. Elég lészeu ha elnézvén, a’ ti nevendék gyer
mekeiteket, ma mingyárt azt az erős fogadást teszitek, 
hogy mihelyt 7 esztendő körül lesznek őket oskolába 
járatjátok és őket 13 dik esztendejük előtt abból ki sem 
is fogjátok; — ha bár az utolsó filléreket kellene is a’ 
kántorba adni, ha ruházatotoktól vagy szájatoktól kellene 
is azt elfogni; mert melly rósz dicséretökre válik sok szü
lőknek, kiknek az oskoláztatásra, könyvecskékre nincsen 
pénzök, de van a* sorsokon leiül való ruházkodásra, 
pompára és piperére. Nem igy, bizony nem igy kell ten
ni K. H, előbb való a’ lélek a’ testnél: előbb való â  
nevelés a’ pompázásnál — Elég sajnosán tapasztalhatni, 
hogy még máig is találtatnak némelly szülők, kiknek 
gyermekeik úgy nőnek fel, hogy semmi neveltetés sem 
látszik rajtok, ’s a’ midőn ott az ideje, hogy házasági 
öszvehiteztetésökkor tanulságok eránt kérdőre vonattat
nak: pirulva vallják meg, hogy ők még oskolába sem 
jártak soha* Micsoda lelkű atyák az illyenek ? Hiszen 
ezeknek a’ barmaikra több gondjok van mint gyermeke
ikre, és ba ama’ régi görög bölcs Diógenes (ki az ő 
korabeli embereket azzal csúfolta ki, hogy meggyujtott 
lámpással kereste fényes nappal az okos embert,) ő hoz- 
zájok menne, azt mondaná, a’ mit a’ megárabeli lako
sokra mondott: „én(ugymond) ezeknek jobb szeretnék mar- 
hájok lenni, mint gyerm ekjekm elly  gondatlanságuk
ért előbb utóbb el nem kerülik az Istennek méltó bünteté-
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sót. De eljön az idő nem sokára, a’ mint most! 
Ionos serénységgel gondoskodik a’ Királyi Felsöség

int mostkŰT
az

Országunkbeli oskolák dolgairól, ma holnap béfog ho
zatni mutálunk is az a’ dicséretes törvény, inelly egyébb 
Királyi Birodalmakban már bévan hozva, hogy senki há- 
zasi állapotra nem bocsáttatik, ha csak oskolai tanúsá
ga és buzgó Vallás böcsülése felöl bizonyság-levelet nem 
tud mutatni elő, Szerencsés Atya, a' ki gyermekeinek 
jövendőbeli boldogságát kényszerittö törvény nélkül is 
előmozdítja, és nem liágy tőlök holta után roszszat mon
dani fejére. — Oh! mit nem adnának azok az éltes em
berek, kik a’ zűrzavarok és vallásbeli háborúk között ne
velkedtek fel a’ nagy tudatlanságban, ha most írni, ol
vasni tudnának! de ők ki vágynak mentve az idők mos
toha környül állásai által. Mert akkori időben nem vol
tak az Oskolák, annyi számmal, mint már mostanában, 
Nékiek az nem szégyen, valamint a' mi régiebb- ma
gyar eleinknek sem szégyen, a’ legnagyobb tudatlan
ságban, nőttek fel, úgy hogy a’ hazai históriában fel van 
jegyezve Mátyás Királynak a’ Német Fejedelemhez kül
dött 3 követeiről (Rozgonyi, Bátori és Ország nevű) mint 
nagy méltóságú Fő Urakról, hogy ottan az idegen F e
jedelem udvarábán neveiket sem tudták a’ Contractusnak 
alája írni. De az mondám mind nem szégyen az akkori 
időkhez képest mellyekben magok a’ Vallástanitók is 
már tudósoknak tartattak, ha olvasni tudtak. — De bi
zony szégyen minékünk mái napon, midőn fölséges Urunk 
Atyai gondoskodásából és engedelméből majd nem min
den helységben van oskola. Fogjátok kézen a’ jó  alkal- 
matosságot és használjátok. Ne vessétek meg a’ lelki dolgo
kat ; bizony nem más az oka az oskoláztatás’ elmulasztá
sának a’ szülők’ részéröl, mint a' leikeiknek nem böcsü
lése. Most hiában minden mentség kivált a’ helyben és 
a’ közel lakóknak. Tartsátok boldogoknak magatokat, hogy 
illyen században éltek, mellyben az oskolai tanittattásra is 
oliy nagy szabadság és annyi alkalmatosság nyujtatik ke
zetekre. Úgy gondolkodjatok, hogy az az oskola a” gyer
mekeknek a’ mi a’ templom az öregeknek. Otthon is le
het ugyan az Istennek szolgálni, de a’ ki templomba ép
pen soha sem jön , tudjátok miilyen nem szép Ítélettel 
vagyunk az olly ember felöl. Otthon is lehet tanittani a’ 
gyermekeket, de a’ ki oskolába soha nem jár, a’ felöl

2 #



I

20 SZ HÁROMSÁG1 UTÁN X V . VASÁRNAPON,
1 • $ » r  4. I  ■>

hasonló ítélettel lehetünk; és az otthoni tanítással soha 
sem járnak együtt azok a’ hasznok, mellyeket imént elő
számláltam, Dávidról megvagyon írva-, hogy ó Király lé
tére is fiját Náthán prófétának oskolájába adta által ne
velés végett. Küldjétek be azért ezen ti kedves nevendé- 
keiteket az ő templomjokba az oskolába szorgalmatosam 
Bizonnyára jobb helyre nem küldhetitek. Szerettéssétek 
meg velek az oskoiába-járást minden módon. Megóvjá
tok magatokat hogy gyermekeiteket az oskolával, mint 
büntetéssel ne fenyegessétek, hanem ígérjetek azt né
kik jutalomképpen. Nem is lehetne egyben nagyobb is
teni csapás rajtunk mintha tanulság nélkül kellene élni 
e’ világon. A ’ régi Mitiléne városbéliekről olvassuk, hogy 
az áltatok meggyőzött népeknek gyermekeiket, nagy bün
tetésképpen az oskoláktól eltiltották. A z oskoláról, taní
tóról gyermekeitek előtt mindig tisztelettel emlékezze
tek ; és a’ tanítónak fáradozásiért (ha kiki szívességet 
nem mutat i s ) , tartozásbeli csekély jutalmokat megadni 
he vonakodjatok. Bizony e’ hivatalinál alig van a’ világon 
bajosabb és hálátlanabb. A ’ jó  gyerinek-tanitó ollyan mint 
az égő gyertya, melly másnak ég és világosít, maga pe
dig mellette el fogyd ogál. — Kivált ti boldogtalan szülők, 
kik szerencsétlen házasságban éltek, kiknek házokban 
örök visszavonás, pörpatvar, káromlás uralkodik, küldjétek 
élőkét, el el messze házaitoktól $ hogy, ha nálatok jét nem 
láthatnak is , legalább rosszat ne lássanak. Mindnyájan 
igyekezzetek a’ tieiteknek jövendőbeli szerencséjeket az 
által is előmozdítani és ne az légyen fő törekedéstek, hogy 
nékik örökségül sok vagyont hagyjatok, hanem keresz
tyéni tanúságot és erkölcsöket. Ez legyen az ő örökségök 
és az ő igaz nemességük, mellyel dicsekedjenek. így lé
szen az oskoláztatás gyermekeitek1 leikéről való gondos
kodás. így a’ világi életben már finelly maga is nem egyébb 
mint készittő oskola a’ jobb világra), szerencsésen fog
nak élni. Mikor pedig időnek előtte elváltok tőlök, vagy 
halál, vagy más környületek által: jó  lel kiesmérettel le
ké,ttek, és bizhattok, hogy a1 mint ma az Ur Jézus tanít 
bennünket; „minekutánna előbb az Isten országát számuk
ra kerestétek, a1 többi mind megadatik ő nékiek.“  Ámen.

►
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Ézs. 40, 6.

Klet Ura, töredékenységem, tudva van előtted;
Előbb utóbb hogy eljöjjön végem, testemet úgy szőtted,
A ’ halál maga vagyon bennem; engedd ezt jó l szivemre vennem, 
Elet Ura.

3*? I  I  ■ wB Wm p9NF- > fj _— ■» * '  B " j H Hí   ̂ fii  \
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Reád hagyok, atyám, mindeneket; mert sajátod vagyok,
Ha te szeretsz, minden földieket kész szívvel elhagyok.

’ Ha te léssz nekem bizodalmám, a’ halálban lesz nyugalmam, 
Megelégszem. Ámen.

K. H. Ézsaiás próféta egykor az Isten’ lelke által 
szózatot hallván a’ mennyekből, melly azt mondá néki, 
hogy kezdjen prédikálni: ő a’ helyett, hogy tüstént fel 
tudta volna magát találni, azt ar kérdést teszi vissza az 
isteni léleknek: „úgy de mit prédikáljak?K

Minden lelki-tanítónak kell készülni a’ lelki prédi- 
káláshoz; légyen bár még olly milyen tanult és tudós is; 
legyen bár olly régi prédikátor is ; és folyjon bár a’ be
széd szájából mint a’ sebes patak; tartozunk mi ezzel 
mind a’ szent dolognak, mellyet elő akarunk beszélni; mind 
a’ szent széknek, mellyen állunk. De azok a’ sok keresz
tyén hívek is , kik itt szónkra figyelmeznek, megérdem
lik , hogy eleikbe inosdatlan kézzel és szent félelem nél
kül soha ne lépjünk fel. Azok a’ halgatók tehát, kik min
den készület nélkül kívánnak tőlük jeles prédikátziót, 
fölötte igazságtalan dolgot kivánuak: valamint azok 
is megbántanak minket prédikátorokat, kik az ékes szól- 
lás mesterségét csak valami csekélységnek és könnyűnek 
tartják. Elleuben azt a’ prédikátort is méltán meg-

l  ’ , 1  J
*) Séd nimiruni május est hoc quiddam, quam hopiines opinan- 

tur; et pluribus ex artibus studiisque collecfum: ezt mondja 
a’ régi ékes-szóllásnak ama nagy mestere Cicero.
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ítélhetik a’ hallgatók, ki azzal ditsekszik, hogy ő minden 
készület nélkül is merne prédikálni. Hanem, hogy egy 
olly tudós férjfiú mint Ézsaiás, és egy próféta kérdezi , 
mit prédikáljon; és nem tudja magát hamarjában feltalálni: 
azou már előbb csudálkozhatunk. A z  isteni lélek ád tehát, 
maga ád neki tárgyat miről prédikáljon; és igy szóll ne
ki: „prédikáld, hogy minden test ollyan mint a1 fű; és 
annak szépsége mint a’ mezei virág: de az Isteu igéje 
megmarad mind örökkéu.“ Ézs. 40, 6.

E z igékben tehát magátol az Isten leikétől szóról 
szóra diktált prédikátziót hallunk; mellyben az ember 
elószer idvezségesen megszomorittatik, azután pedig lel
kében megvigasztaltatik. • , , M emberi test (ugy- 
mond); — úgy a’ szegényeké mint a’ gazdagoké, véneké 
ifjaké, nemeseké nemteleneké, városon és falun lako- 
zóké; — ollyan múlandó mint ’ fű-virág.“  A ’ legneme
sebb teremtvény a’ földön, a’ legalábbvalóhoz hasonlitta- 
tik : és ez megszomoritó beszéd, — legkivált ugyan a’ 
vigan-élőkre, a’ világfiaira, de átaljában minden élő em
berre nézve is. Hanem utánna következik nyomban a’ vi
gasztalás, hogy „az Isten igéje, az az: a’ melly ember 
az Isten igéjét és akaratját cselekeszi, az megmarad 
mindőrőkkén.u

Különös dolog az K. H ., hogy az Isten lelke nem 
másról, hanem épen a’ meghalásról prédikáltatok Ézsaiás 
prófétával. De én ehez még nagyobbat mondhatok nek
tek , maga a' teremtő Ur is az ő legelső prédikálióját az 
emberhez a’ paradicsomban arról tartotta, igy szóllván: 
föld vagy és földdé kell *enned. Jelül, hogy az Isten 
egy igazságra való gyakori megemlékeztetést sem Ítéli 
olly fontosnak és idvezségesnek, mint a’ halálra valót; 
mellyre nézve a’ szent Íráson kívül a’ természet országá
ban is minden tárgyra, valamire csak szemünk tekint, fel
irta (úgy szóllván), hogy meghalunk: fűre, fára, földre, 
vízre, napra , holdra és minden mi tagainkra. A ’ megszá
radt fű, melly lábad alá akad, azt mondja tenéked: én 
is zöld voltam valaha, de imé már elhervadtam. A 1 folyó
vizek a’ te lefolyó óráidat példázzák. Mint a’ nap, hold 
elbanyatlik, úgy elhanyatlik a’ te életed napja is. Mikor 
ágyadba lefekszel, utolsó ágyad ama’ te megfordított böl
csőd, a’ koporsó juthat eszedbe. Mikor uj reggelre éb
redsz, az Ítéletre leendő felébredésedre emlékezhetel meg
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Legyetek íigyeluietesek K. H. ma én is ugyan azt 
fogom folytatni prédikálni, a’ mit régenten az Isten lelke 
maga diktált: az emberi halandóságot. Egyébiránt is mi, 
Evangélikus vallástanítók, nem vagyunk mindenképpen 
szabadságunkra hagyva abban, hogy mellyik vasárnapon 
mit prédikáljunk; hanem szabni kell magunkat az elünk
be rendelt evangelioini darabokhoz, —  mellyekből ki
vizsgálni, mi illik a’ hallgatók’ környülállásaihoz, néha 
igen nehéz leczke. De a’ mái napra szabott Evangélium 
melly a’ Naini halálos esetet adja elünkbe, épen nagyon 
illik a’ beállott őszi időhez, melly az esztendőnek vissza
adja azon sok szép zöld leveleket ’s virágokat, amilye
ket néki a’ tavasz költsönözött, a’ mellyben már a’ zöld 
mezőnek színe sárgul, és előre hirdeti a’ téli halálnak 
közelgetését a’ természetben. Mostan tehát hívjuk segít
ségül Istenünket a’ szerint, a’ mint azt diktálta az ő szent 
fija az 5Jr Jézus*

Text. Luk. 7, 11. . . (A ’ Naini Ifjú feltámasztatik.)
Náin városa egy szép völgyben feküdt Samáriában, 

a’ Tábor és Hermon hegyek között; a’ minthogy neve 
megmagyarázva is annyit tészen, mint kies hely, ékes 
pázsit, szép völgy ; és nagyon helyesen példázza nékünk, 
mostan feltett czélunkhoz, a’ földi életnek kies völgyét; 
Mert illyen ez valóban a’ gazdagoknak és az egészsége
seknek. Volt annak az asszonynak is itt e’ földön kedves 
lakó-helye, volt Náinja; a’ mellé szerető férje, enge
delmesjó fia, és szép tulajdon hajléka. Úgy de halljuk 
csak, mint folynak a’ dolgok Náinban is? „ím é! hozának 
a’ Jézus eleibe egy halottat." Itt is elhalnak tehát az em
berek. Urak, méltóságok, gazdagok! festessétek le ezt a’ 
látományt a’ ti mulató: hazáitokba, és alázzátok meg 
magatokat az Istennek hatalmas keze alatt! — Nemcsak 
Nain városában pedig, hanem a’ mi városainkban, hely
ségeinkben is szintén úgy van a’ világ’ járása. A z embe
rek itt is a’ világba elevenen mennek bé, és halva vitet
nek ki abból. Erre emlékeztet tehát minket a1 felolvasott 
Evangeliom; mellyet régi eleink azon okból rendeltek az 
esztendőnek jelen szakára, hogy megemlékeznénk, hogy 
— valamint az idő télhez készül, úgy — életünk tele 
sincsen messze. Valamint a1 nyári madarak a’ meleg tar
tományok felé készülődnek: úgy mi is jókor az ollyan
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tartomány felől gondoskodjunk, mellyben örökkén jól 
lészen dolgunk. Sőt régi keresztyének a’ nyárnak őszre 
fordulásakor külön innepet is szenteltek, a’ halandóságnak 
emlékezetére. Szenteljük erre a1 mostani órácskát mi is , 
és elmélkedjünk a halandóságról. Melly széles és sokat 
magában foglaló tárgy körül követni fogom az Isten lel
két, melly a’ híveket Ezsaiás által előbb megszomoritotta, 
azután megvigasztalta; — valamint az evangeliomban is 
a’ sziveket az ifjúnak elhalálozása megszomoritotta, fel- 
támasztatása pedig megvigasztalta; — és először rajzolni 
fogom a’ halandóságot, melly szomorú tárgy leszen; má
sodszor aztán fogok egy szív-erősítő igazságot a’ halan
dóság ellen előhozni, — és ez fog megvigaztalni és fel
éleszteni mindnyájunkat.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN

■

"K A* halandóság alatt értsük azt a1 mi örök el rendel
tetésünket, mellynél fogva ez a’ földi élet fájdalmakkal 
teljes, rövid ideig tartó, észrevehetlenül elfogy és vég
re elmúlik; de hogy melly órában, hol és miképpen, bi
zonytalan. A ’ halandóság tehát nemcsak magát aJ ineg- 
halásnak gyászos történetét jelenti; hanem ez életnek 
rövidségét is; mint e’ felől panaszkodva mondja szent Dá
vid: „Uram, csak egy tenyérnyivé tetted az én stopjai
mat az az, könnyen megmérhető hosszúságúvá, Zsölt. 
39. Jelenti továbbbá az élet véghatárának bizonytalansá
gát. E z iránt panaszkodik Ézsaiás 38, 12: „az én éle
tem elvétetik és eltávozik én tőlem, mint a’ pásztorok* 
hajlékai; az én életemet Isten elszakasztja, minta' ta
kács aJ fonalat “  Itt semmi sincs hatalmában az embernek 
egészen; idő, hely és környülállás könnyen változást té- 
szen. A ’ felhő, melly reggelenként szép bíborral van 
festve, bent rejti már a’ villámot, melly öldököl majd 
estve. Jelenti az erőknek lassankint való elfogyását, ki
merülését; a* tagoknak erőtlenségét, az érzékeknek el- 
tompulását; de legkivált mégis azt a’ minden változásink 
legutólsóbbikát a* meghalást. E’ felöl immár azt illik meg
tudnunk és gyakorta eszüükbe juttatnunk, hogy az 
bizonyos és elkerülhetlen, hogy kiterjed minden embe- 
berekre,nemzetségekre, országokra, sőt minden élőálla
tokra; aztán, hogy ez valami rettenetes nagy változás.
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1. Mondom, hogy elkerülhetlen változása embernek 

a’ halandóság. Előlesem kor sem hely sem rang sem méltó
ság, sem kegyesség sem penitentzia tartás mentessé nem 
tehet, ha a’ felhőkbe építenénk is házunkat, ott is meg
találna; ha a’ föld gyomrába rejteznénk is, oda is után- 
nunk jőne, az ifjakat hátulról, a’ véneket elölről fenye
geti. Sőt nem tesznek attól mentessé a’ világ" minden or
vosi szerei is. Beszélnek ugyan a’ könyvek rendkivüi 
hosszú életű emberekről; miilyenek voltak nevezet sze
rint az első időbeli pátriárckák: de végre reájok is elke
rült a’ sor. Beszél az írás égbe fel ragadtak ról, Énocliról, 
Illésről, de csakugyan végek lett e’ földön azokuak is. 
Beszélnek az ámítok olly füvekről és italokról, mellyek 
a’ véneket megifjítanák: de ezek mese-beszédek, és vég
re mégis csak megkell hódolui a’ halandóság előtt azok
nak is , kik olly hatható élet-eszszentziákkal és bűvös- 
bájos szerekkel éltek; mert ők is, mihelyt élni elkezdettek 
már elkezdettek meg is halni; mint a’fáklya valamint égni kezd, 
fogyni is elkezd azonnal. Ha valaki örömest elkerülte 
vagy halasztotta volna a’ meghalást, bizonyára ez az ifjú 
volt volna az, ki egyetlen egy fiú volt a’ háznál, kényén 
kedvén neveltetve; kire gazdag örökség is várakozhatott 
Ónért sok kísérője volt neki}, kit tehát gazdagság és 
tekintet, —  ez a’ két hatalmas mankó — segített: de a’ 
halál ellen semmi nem segíthetett az Uríinak is. Mert 
továbbá

2. Ez a’ vég változás ollyan nemű, hogy az kiterjed 
egyeránt mindenekre. Adámtól fogva, ki az első élettel 
hozta be mindgyárt az első halált is , minden ő maradékait 
ez a’ sors várja. És a’ minémü nevet Ádám adott az ő 
fiára Ábelre (melly szó hiábavalóságot jelent); a5 mine
mű nevet viselt Enosch, (a’ mi viszont nyavalyás embert 
jelent): ugyazon nevek-illenek reánk, , Adómnak minden 
mái fiaira is. Minden ember Ábel és Enosch; és mikor 
Ábel névnapja fordul az esztendőben, akkor minden ha
landó ember a’ maga névnapját innepelje, — akármelly 
országban vagy ég alatt lakjék is az. Ha a’ földnek va- 
lamellyik szegletében az emberek örökkén élnének, és 
soha meg nem halnának; akkor méltán panaszkodhatnánk 
Isten ellen és vádolhatnánk őtet igazságtalansággal: de 
igy nincs helye sem panasznak sem váduak, midőn az 
emberek mindenütt egyeránt halandók. V agy: ha Esteli
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az Urak számára itt valami különös rendelést tett vol
na ; —  mint a’ földi atyák az ő kedvencz gyermekeiknek $ 
mint Jákob Józsefnek legszebb ruhát csináltatott; — az
az, ha az urakat halhatatlanokká teremtette volna: akkor 
is méltán szomorodhatnának a* többi emberek, és ama
zok sorsát irigyelhetnék. De lám ők is a’ szegényekkel 
közös porba hajtják le végre fejeiket; úgy hogy még a’ 
királyoknak is , fejeik ugyan aranyosok, de a’ lábaik föl
desek.

3. Pedig ez a’ halandóság reánk nézve valami ret
tenetes nagy változás. Bármit mondjunk is a’ halálnak 
szépítésére, hogy azt nem érezzük, hogy az megment 
minden nyavalyáktól, hogy általtészen egy jobb világba, 
hogy nem maradunk benne mindörökkén: mégis csak 
rettenetes gondolat marad az előttünk, hogy ez életnek 
napjai, akármelly vígak voltak, végre gyászba borulnak 
és szomorúakká változnak; azért némelly bölcsek a’ földi 
életet egy komédiához hasonlították, mellyben az utolsó 
felvonás és jelenés mindig gyászszal végződik, —  bár- 
melly szépek voltak is az előbbi felvonások. Viszont má
sok szerint ez az élet egy gyönyörű virágos kerthez hason
ló , mellyben kedvünkre sétálunk, de csak estig, t. i. 
mig a’ halálnak sötétsége ránk nem borul. Akkor föl
det hánynak fejünkre ’s azzal vége. Névszerint azon ok
ból rettenes előttünk a’ meghalás, mivel megfoszt sze
relmeseinktől, javainktól, örömiuktől. Márpedig nincs vesz
teség a’ földön, mellyet olly nagyra tehetnénk, mint ezt; 
mert ez a1 föld, mellyen bujdosunk, néha mindent visz- 
szaád, a" mit elvett tőlünk; csak a1 halottakat nem, soha. 
Nincsen is fájdalom , melly a’ mi belsőnket olly élesen 
szaggatná, mint a’ mieinknek elvesztése. Közülünk mostis 
melly sokan érzik ezt! Rettenetes a’ meghalás még azon 
okból is, mivel kiszakasztván az esméretes földi életnek 
sorából, ollyan életbe tesz által, melyről a1 mi tudomá
nyunk nagyon tökéletlen és hiányos. ’S aztán néha csak
ugyan sok kínokkal és gyötrelmekkel is van az összekötve.

II.

De legyen elég a’ halandóságnak ezen szomorú ké
pével foglalatoskodni. Halljunk inkább már most néhány
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sziv-erősíttó igazságokat, mellyekkel magunkat a’ halandó
ság eránt vigasztalhatjuk.

A ’ mi, elvesztett kedveseinket illeti, azok eránt 
való megnyugtatásunkra a’ Krisztusnak maíaszttal teljes 
ajakairól ezek a’ vigasztalások áradnak reánk. Ne sírj : 
él ö folyvást, ha meghalt is, az én juhocskáim el nem 
vesznek örökkén soha. Ne sírj: az Ur végezte igy teve
led; és az tenéked jó  lészen és idvezséges. Ne sírj; az 
Istennek jó  tetszése, hogy a’ szomorú szivekben lakoz
zék. Ne sírj: az ő lelke bémfcnt az örök nyugodalomba, 
nagy becsületre van méltatva, a’ szent angyalok’ társa
ságára, békességes örömekre, és elnyerte az igazi örök
séget. Ne sírj: teste is felfog támadni valaha nagy dicső
ségben. — Azt mondja az evangélista Urunk Jézusról: 
„és vissza adá azt (a’ feltámasztott fiút) az ő anyjának.*4 
Melly drága vigasztalás ez a'* megszomorodott szülékre 
nézve, kik szerelmes magzatjokat élete virágában elvesz
tették; hogy azt nem vesztették el örökre, hanem hogy 
a’ mennyben vagyon nekik drága kincsül eltétetve ama’ 
napra, mellyen öt’ Isten visszaadja anyjának, atyjának, 
testvéreinek, melly nagy öröm leszen az, midón a’ szü
lék gyermekeiket igy ismét visszanyerik * dicsőségben; 
miként örülnek az atyák már itt e’ földön is, ha gyerme
keiket világi tisztességre jutni halljál^! De micsoda e z , 
amaz örök dicsőséghez képest. Mikor Jákob az ó fiát Jó- 
sefet elvesztette, méltán szomorkodott; de miként meg
örült, midőn azt viszont megláthatta; midőn benne egy 
szegény pásztor-gyermek helyett egy dicső királyt ka
pott vissza, fejér selyem ruhával és arany-lánczczal éke
sítve; melly szép csere és felváltás! Soha a’ te gyer
meked nem olly ékes, mint lészen a’ más világban; ha
bár földig aranyban és gyöngyben járattad volna is sze
meid előtt.

A ’ mi pedig önmagunkat, mint előbb-utóbb halált 
kóstolandokat illet: vagyon hatható vigasztalásunk amaz 
Isten diktálta prédikációjában a' prófétának, hogyt. i. mi 
ugyan halandók vagyunk, de a’ mi Istenünk soha meg 
nem hal, hanem megmarad mind örökkén. Ha tehátl s- 
tennek kegyelmében vagyunk, bátrak lehetünk^a’ halan
dóság eránt is ; melly végre csak az szükséges, hogy 
legyünk jó emberek; — mint jónak kellett lenni az evan- 
geliombeli urfinak is, másként Urunk Jézus őt fel nem
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támasztotta volna. Ebben (mondám}, elég vigasztalásunk 
vagyon mind lelkünkre, testünkre, mind hátra-hagyott 
mieinkre és halálunk órájára nézve.

1. Lelkünkre nézve megvigasztal ez az igazság; 
mert ha meghalunk is, az Isten’ kezeibe esünk; mint 
mondjuk amaz énekben: „óh keresztyének, bízzatok; 
miért hogy megcsüggedtek? a1 te kezeidbe'esünk, óh! 
lsteu, kegyes atyánk. Te előtted vagyon ügyünk; tekints 
kegyesen reánk!“  Azt mondja Pál apostol, Rom. 14, 7. 
„Senki közülünk nem él magának, nem is hal magának; 
hanem akár élünk, akár halunk, az Űréi vagyunk." Csak 
legyen igaz életünk és jó  lelkiesméretünk: akkor bízvást 
vigasztalhatjuk magunkat a’ boldog halhatatlausággal és 
a1 mennyországnak dicső örömeivel. De a’ rossz életű em
ber boldogtalan örökkévalóságot és a’ pokolnak kinjait 
várhatja lelkére. „A z  istentelen ember elvesz mindenes
től , úgymond bölcs Salamon, (Péld. 14,11.}: de az igaz 
ember megmarad mindörökkén." Csak a’ kegyes ember 
szájába illik amaz cnekvers is:

Van Istenem; megele'gszem, bár életemet végzem.
Mert mennyei dicsőségem’ halálom által vészem.
Állandó kincs világon nincs;
Ki boldogul enyészett, az elég kincset szerzett. v

I « )‘ • ' I.

2. Mi meghalunk, de az Isten él inindörökkén: ez 
az igazság megvigasztal testünkre nézve is. Ennélfogva 
elhihetjük, a’ mit a’ Jézus vallása hirdet, hogy ez a’ mi 
testünk, — melly itt fő eszköze volt minden öröminkuek, 
bánátinknak; melly temploma volt a' szent [éleknek; 
melly a’ Krisztus’ testével és vérével tápláltatott, — nem 
marad a1 rothadásban örökre; az az Isten, ki szent hja 
által a’ Nainbeli ifjút feltámasztotta, akkor is elég hatal
mas lészen ugyan azt cselekedni minden hívek testeivel; 
és e’ halandó test helyett, halhatatlan, dicsőséges, an
gyali testet fog ajándékozni minékünk.

J  • JH W"g, flj .Jj v  •?

3. De még* a’ hátra-hagyott árváinkra és özvegyeinkre 
nézve is megnyugtat bennünket az az igazság, hogy az 
Isten megmarad mindörökkén. Azt mondja szent Dávid 
Zsolt. 68,6. „A z  árváknak atyjok és az özvegyeknek őri-
zojök az Isten, ki az ő szentséges helyében lakozik.4*

i
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Lefoly az özvegy könyhullása, de gondolja meg, hogy 
az oliy víz, melly a’ mennyországba foly bé egyenesen.

4. Végezetre a’ mi halálunk’ órájára helyére és egyéb 
környülállásira nézve is vagyon abban az igazságban hat* 
ható vigasztalás, hogy,,mi meghalunk, de a’ mi Istenünk 
örökkéu élő Isten. O úgy igazgatja az időket, hogy a’ 
mellett az öveit soha sem feledi el. Mikor halj meg, ő 
tudja legjobban. Mikor reád nézve legidvezségesbnek 
látja, akkor vesz ki. Hol halj meg, azt is ő intézi el leg- 
bölcsebben. De akár hol történjék kimúlásod, mindenütt 
az Isten’ földe vagyon; és egyik helyhez annyira esik 
a’ mennyország, mint a’ másikhoz; — csak kegyesen élj, 
és boldogul halj, akkor mindenünnen nyitva találhatod a’ 
menyországnak ajtaját. Hogyan halsz meg, azt is az Ur 
rendeli el, és ez sincs megmondva előre senkinek is. De 
ha jámbor életben foglaltad magadat, ez eránt se félj, és 
mondjad bízvást az énekkel; „élek azért bú és gond nél
kül, el is hiszem kétség kivül, hogy a’ Krisztusért én
nekem bizonnyal lészen jó  végem,“  Ámen.

• I
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Ay Vasárnap , mint nayy isteni jótétemény ♦
* O  |  V  I  1  |  • |  # v  .  . 4  4 *  i  .  ♦  * J  t

Ezek. 20. 12

Ur Isten! néked van e’ nap is szentelve:
Halld m eg, a’ mit rebeg gyarló fiad nyelve; 
Kedveld hozzád vonszó szives iudulatját,
Mellyel oltárodra viszi áldozatját.
Pihen most a5 munka, ’ s terhes aggodalom, % 
Napodat szentebbé teszi a’ nyugalom.
Harangok harsognak, millióknak szive 
Imád téged , ki vagy ember’ legjobb hive.
Áld meg mindnyájokat, tessék imádságok ,
H ív fogadást tegyen áhitatosságok 
Szoktasd őket nézni igazság’ fényébe,
’S vidd bé a’ tornáczbol a’ szentek’ szentébe. Ámen.

, i  1 1
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K.H. Folynak egymás után, és hoszszu sorban következ
nek a’ sok egynevü Vasárnapok, majd szintén Ádven- 
tiglan. Vaijou gondolkodtatok e’ már valamikor a3 felöl, 
inelly sokféle tekintetből fontos és jóltévő rendelése az 
Ur Istennek a' Vasárnap? lmé előttetek megyek e’ tárgy
ban gondolatokkal.

Ama’ kies paradicsomban veszi eredetét a’ Vasár
napról szólló legelső kimondás. Itt áldá meg az Ur a’ 
hetedik napot, és itt szentelő meg azt. Megszentelő, az 
az : többi napok közül kiválasztó, és rendelésben hagyá, 
hogy az, ő néki és a’ szent Vallás’ dolgainak legyen szán
va. Megáldá, az az: erre a' napra különös kegyelemmel 
tekintett; különös áldást hagyott, hogy ez örömöknek és 
bővséges ajándékoknak napja legyen. — Ezt a’ napot 
immár mi úgy szenteljük az Urnák, hogy az ő színe 
előtt seregesen megjelenünk; imádására, dicséretére, 
és hálánknak kifejezésére. Hat napokig nézünk annyit 
magunkon kivül,hogy a’ hetedik napon még is csak van okunk 
egyszer magunkba is nézni. Hat napokig járunk az Urnák 
teremtményei között, és ne legyen-e egy nap, mellyen 
azoknak Teremtője után tudakozódjunk; és ezen ditső- 
séges miveket vizsgáljuk mind addig, mig nem vélek 
a’ mi sziveink uiegtellenek ? — Hat napokig élünk az ő 
jótéteményeivel, és ue legyen e3 egy nap,, a’ mellyen 
tellyes sziveinkből úgy adhassunk néki hálákat,vhogy 
a’ mi örömünk az Urban való örömmé változzék ? — az 
Isten egy halhatatlan lelket bízott reánk, hogy mi azt 
őrizzük, ápolgassuk, és a’ bölcsesség ’s virtus által a1 
más világnak örömeire alkalmatossá tegyük mellyre néz
ve egy napot is rendelt néküuk, mellyen utainkat szem- 
lélgessük; azó szent igéjét fontolgassuk, boldogságunk
ról emlékezzünk és az ő házában magunkat tökélletesit- 
sük. — Mi jövevények és bujdosók vagyunk ezen a’ 
földön, ’s gyakran elfelejtkezünk a’ mi igazi hazánknak 
boldogságairól, és atyai házunknak örömeiről. íme jön a’ 
vasárnap, hogy bennünket arra intsen és emlékeztessen. 
— Nagy ut az , a’ mellyen ált kell vándorolnunk, ’s 
az az esméretlen ut 6 napra vagyon kiszabva: Akarunk- 
e’ tehát a’ hetedikén bizonytalanra megindulni? Oh nem 
inkább megnyugasztaljukazon magunkat, inkább halgat- 
juk azoknak beszédjüket, a’ kik ezen az utón jártosok 
keltesek a’ kik mind azon tévedésekről, a’ mellyektöl

I
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magunkat óvnunk kell, mind azon veszedelmekről, a1 
mellyeket ki kell kerülnünk ’s azon könnyebbségekről, 
mellyeket magunknak megszerezhetünk, oktatásokat nyúj
tanak. — A ’ hat napok kifáraztottak bennünket, a" mi 
erőnket ellankasztották , a’ mi utunk mind inkább ter
hesebb és kétségesebb lett: ’s imé akkor itten egy hí
ves sátorra találunk: nem, nem sátorra, hanem egy dí
szes palotára, melly a’ mi örök hazánknak jelképeivel 
vagyon felékesitve; Itt vágynak ezen hazának követjei, 
a1 kik nékünk gazdag lelki vendégségeket készítettek; 
ők bennünket meg akarnak erösitteni, és a’ mi világi 
sok bajaink között szivünket felvidittani, mennyei dol
gokról szóllé édességes beszédekkel. — Melly drága 
ajándékot nyújtott tehát az Ur Isten nekünk a’ Vasár
napnak rendelése által! Melly jeles napunk lehet ez , 
mellyen a’ mi Istenünkről Szent Házában elmélkedünk, 
szeretetére emlékezünk, az ő ditsőségét hirdetjük, áldá
siért esedezünk, méltóságunkat és halhatatlanságunkat 
jobban érezzük, és elragadtatás között nézünk ama’ bol
dogabb életbe által, a’ mellyre teremtettünk. Ezen a" 
napon történt meg mind az, valami ditső és nevezetes 
az Istentől rendeltetett. Ezen a’ napon kezdetett a’ vi
lág teremtése’ , ezen a’ napon teremtettek az angyalok; 
ezen a’ napon állott meg Nóé bárkája az Özön viz után 
az Ararat hegyén, ezen szabadittatott meg az Izrael né
pe az egyiptomi fogságból, ezen publikálta az Isten a’ 
tízparancsolatokat; ezen hullott le a’ manna legelőször; 
ezen metéltetett környiil a’ Krisztus; ezen támadott fel 
halottaiból ditsöségesen, ezen jelent^ meg feltámadása 
után különösen az apostoloknak. — O h! rnilly szeren
csés az a’ földi vándor, ki a’ vasárnapot igazán meg
szentelni tudja. ’S erre való serkentésül szolgáljon a’ 
mi mostani elmélkedésünk is.

Mi Atyánk ’s a’ t. .. u.
Text. Luk. 14. 1., (A ’ vizkórságos meg-gyógyit- 

tatik).
' I *  * 1 *  ( * I  * • • f ,  1  |  /  ♦ I | ^  ^  /  l '

Urunk Jézus a’ felolvástatott Evangeliomban úgy 
rajzoltatik mint Szombatnak Ura. A z  ő menybe-menetele 
után, az e’ végre is meghatalmazott Apostolok az Isten’ 
napját általtették a’ hétnek végső napjáról, annak lég.



első napjára, és nevét is megváltoztatták — a’ zsidók
tól való különbözés’ okáért. A ’ Zsidók zúgolódtak ez 
uj rendelésért, de a’ pogányok ríem bánták, úgymint 
a’ kik e’ szerint illették a’ vasárnapot már Urunk Jé
zus előtt. Idő jártával lettek a’ keresztyéneknek inne- 
peik is, ugyan a’ Zsidók’ és pogányok’ módjára. Elem
ién csak a' fő innepek voltak: Karátson, Új Esztendő 
Husvét, Pünköst. Utóbb keletkeztek a’ kisebb innepek, 
a’ sok’ apostoloknak, szenteknek, mártíroknak, Egyház- 
Atyáknak kijelelt névnapjaik szerint, és annyira elsza
porodtak , hogy a’ Reformatio idejekor az esztendőnek 
majd nem felét elfoglalták, — mint az innepek és böj
tök az óhitű görögöknél és a’ spanyoloknál máig is egy 
harmad esztendőt foglalnak el. A ’ fel világosodott újabb 
időkben már ezeknek soka eltöröltetett: mivel a’ bölcs 
fejedelmek általlátták, hogy a’ sok innepek csak sok ki
csapongásokra szolgáltatnak alkalmatosságot; kevés em
bernek lévén adatva, az üres órákat jóra fordítani. In- 
nepekkel tehet is az egyházi és világi felsőség, a’ mit 
akart, mert azokat nem Isten reudelte, hanem a’ régi 
egyház-atyák. De máskép’ van a’ dolog a’ vasárnappal. 
Ez az Istennek örök rendelése, és mint Ezékiel mondja 
(20,12 ) jegy Isten és ember között; mellyet azért, inig 
világ lészen, emberek élném ronthatnak. — Melly is
teni rendelést, hogy annál szívesebben tudjuk becsülni, 
elmélkedjünk mostan Cl Vasárnapról, Istennek igen
jóltévő rendeléséről; megvizsgálván, miért tarthatjuk azt 
méltán nagy jótéteménynek azután pedig, hogy miképpen 
kellene azt keresztyéni módon inegilleni. — i
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A z innepek és vasárnapok (mondom) igen böcsös 
rendelések. A ’ mit voltaképpen csak akkor tudnánk, ha 
egy ideig éppen nem volna vasárnapunk. — Mert va
lamint minden drágaságunkat, egésségünket, jószágun
kat, pénzünket, ép tagainkat, szüleinket, -gyermekein
ket, csak akkor tudjuk igazán böcsüre tenni, midőn azo
kat elvesztjük: úgy a’ vasárnapot is csak akkor tudnánk 
igazán megböcsülni, csak akkor látnánk által az ő ki
mondhatatlan hasznait ha az tőlünk egy ideig elvétetnék, 
és nyugalomnapot rendesen nem innepelhetnénk. Lássuk

I
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meg bár rövideden, mi lenne a’ világból a’ Vasárnap 
nélkül.

1. A ’ tudományokban nagy hátra-maradás éreztetnék. 
— Milly sok tanulatlan mezei gazdák, milly sok sze
gény inasok és szolgák vágynak, a1 kiknek csak vasár
napon esik szabad idejük rendes munkáikat félbe hagyni, 
és az Isten házát felkeresni. Ok az Isten igéjét csak 
akkor hallhatják, csak akkor nevelhetik az ő egész tu
dományos és Vallásbéli esméreteiket. Ha ezt a’ napot nem 
ünnepelnénk, akkor ezekre nézve egészen el volna zárva 
minden ut, a’ melly őket még némü-némü józan ismére- 
tekre vezetheti. Azok pedig, kik olly szerencsések vol
tak hogy gyermek korokban a’ Vallási és más hasznos 
tanulságokban részeltettek, — vasárnap nélkül mind azt, 
a’ mit tanultak, elfelednék; esztendeik’ nevelkedésével nem 
hogy tanulságok is gyarapulna, hanem fogyton fogyna; 
mind inkább a' pogányokkoz közelittenénk, kiknél bár 
Innepek voltak is , de a’ tanittói és papi Rend különös 
rendet ő közöttük nem tett, és ez a’ jótétemény egyedül 
a’ Keresztyén Vallás által jött divatba.

2. Továbbá az emberek erkölcseiben, a’ kegyesség
ben, isteni félelemben (a’ mellyekben úgy is szembetűnő 
hátramaradás van) napról napra észrevehetőbb fogna lenni 
a’ fogyatkozás, ha e’ napokon nem hallatnák szavokat 
az égre mutató kiáltói az örök igasságoknak. Akkor kiki 
még inkább csak a’ földiekre ügyelne, a’ kegyességet, 
lelki isinéretet, az esküvést éppen semminek tartanánk, 
Ítéletről, inenyországrol, pokolrol meg sem emlékeznénk; 
ez a’ föld a’ pokol tornátzává válnék, mellyet pedig Is
ten a’ menyország tornátzává akar tenni az öveinek.

3. De más oldalról tekintve, —  tsupa világi tekin - 
tétből, Vasárnap nélkül az ember a' huzomos munka alatt 
elszakaszkodnék, élete idő előtt véget érne, cselédjei 
elnyomorodnának és betegesülnének, barmai pedig egé
szen haszonvehetetlenekké lennének, —  mint az a’ föld , 
mellyet kinyugosztalás nélkül esztendőnként vetnek és 
munkálnak. így ellenben, mint a’ dolog és nyugodalom 
között az igaz idő-erány most rendelve van hogy t. i. min
den heted napon az emberek és a’ természet nyugodjanak, 
ez egy igen tökélletes felosztása az időnek is napoknak. 
Mert hogy öt napi munka után (a’ mint némelyek akarták) 
innepeltessék a’ vasárnap, az még kevés volna, ’s általa
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sokat is vesztene az iparkodás és világi előnientség* $ ellen
ben hogy 9 nap dolgozzunk és a1 tizediket innepeljük, az 
nagy megerőltetés volna mind az embernek, mind a’ ba
romnak. Hogy pedig tiz napot szánjunk dologra, és a’ tizein 
egyediket nyugodalomra, már ennyit sem ember sem barom ki 
nem állhat egy húzómban. Legujjabb időkben a’ Franczia 
nemzet —  ez a' nyughatatlan nemzet, melly annyi sok 
jó  rendtartást felforgatott, és annyi sok újságot behozott 
a’ világba, — tett illy próbát a1 héti napok okosabb el
rendelésével is; országszerte tiz napokat rendelvén do
lognapoknak, és a’ tizenegyediket Vasárnapnak. De meg
szégyenült az Isten bölcs rendelésének illy vak
merő fel forgatásában. Sok embereknek vissza tetszett az 
uj szokás; sőt azt beszéllik, hogy inég a’ barmok sem 
tudtak hozzá szokni, és valahányszor a’ nyugovásnak 
szokott hetedik napja fordult, a’ Vasárnap, mind annyi
szor keserves bőgést tettek, úgy hogy ma már ez a’ kü- 
lönző nemzet is a’ Vasárnapot a’ régi törvény szerént 
innepeli.

II

Sokképen boldog lenne pedig a' világ, ha a’ vasár
napot illendő módon tudná meginnepelni; mert ez az in
tézet sem czéloz természeténél fogva egyébre, minthogy 
az emberi nemnek barátja és jóltévője legyen. Jól ha
szonra fordítva, adna az mindennek mindent. A ’ nagyok
nak ollyan felmagasztaltatásukat emlegetne, mellyeknek 
nemcsak a’ föld, hanem az ég is csudálója lenne; nekik 
olly méltóságokat Ígérne, melly eket senki meg nem iri
gyelne. A ’ gazdagokat elfogyhatalian kincsek keresésére 
oktatná, és megtanítaná őket, hogyan adhatnák pénzei
ket legjobb uzsorára. A ’ gyönyörűség’ kedvelőinek meg
mutatná, hogyan lehet az örömöket legnagyobb mértékre 
nevelni. A ’ szépség elhervadhatatlan virágokat nyerne 
tőle. A ’ szomorúaknak vigasztalást, az el fáradtaknak eny
hülést adna. — De hogy a’ Vasárnap kevés emberre 
nézve illy jóltevő foganatu, annak egyedül magok okai 
az emberek, kik közül, ki csak úgy heveri, ki pedig 
úgy alussza által a’ Vasárnapot, ki utazással tölti, ki 
pedig a’ templom helyett a’ mulató-helyeket látogatja, 
vagy otthon is épületes olvasás helyett kalendáriomot és
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más illy szentségtelen könyveket forgat. A ’ nagy világ 
épeu csak annyinak tartja a’ Vasárnapot, mint a’ többi 
napokat; még a’ szegénységre tarthatna ő legjobban szá
mot, ’s úgy látszik, hogy a’ szegények legtöbb böcsü- 
letet is tuiajdonittanak neki. De ezek is leöntik sokszor 
csinos ruháját, részegségnek italával. — Úgy kellene 
pedig megbecsülni méltóképpen:

1. Hogy a’ templomba a’ Gyülekezet’ seregébe fel
jönni kiki eine mulasztaná; és e’ kötelességtől az embert 
sem hideg sem meleg, sem ruhátlanság sem haragtartás 
vagy vallástalanság el ne vonná. Szépen int az eránt Pál 
apostol Zsid. 10, 24. „ne hagyjuk el a' közöttünk való 
gyülekezetét, sőt egymást íutsük, egymásra figyelmez- 
zünk, hogy felbuzduljunk a’ szeretetve és jó  cselekede
tekre. “  Híresek mái napig világszerte a’ Vasárnap’ szo
ros megünnepléséről azok a’ keresztyén Atyánkfiái, kik 
Angliában és Skótziábau lakoznak. .Szemünk előtt pedig 
a’ zsidó nép a z , melly minket keresztyéneket e’ dologban 
megszégyenít; melly az ő innepeit olly buzgósággal meg
tartja, minémüt keresztyének között (bár mint sürgetik 
is ezt az egyházi és királyi parancsolatok),országunkban 
hiába keresnénk.

2. Továbbá úgy kellene a’ Vasárnapot megünnepelni, 
hogy otthon is gyermekeink, cselédeink előtt a’ hallott 
igéről elmélkednénk. Mint Pál apostol intése szól, K o - 
loss. 3, 16. ,,a’ Krisztusnak beszéde lakozzék tiköztetek 
gazdagon minden bölcsességgel, tanítván és intvén egy
mást, zsoltárokkal, dicséretekkel, és lelki éneklésekkel, 
jó  kedvvel énekelvén a’ ti sziveitekben az Urnák.w

3. A ’ jó cselekedetekben is ez napon kellene foglala
toskodni leginkább. „N e legyetek az igének csak halga- 
tói. Minden emberekkel jót tegyetek, de leginkább a’ hit
nek sorsosival.“  Adakozás szegények’ ládájába, az egy
ház’ és templom’ szükségeire; nyomorúságot szenvedő szom
szédunknak vagy esmerős felebarátunknak felsegéllése, lá
togatása; ez a’ legszebb megtisztelése az Ur’ napjának.— 
Szeretetnek és irgalmasságnak gyakorlása nélkül nem is 
kedves az Isten előtt sem imádság sem isteni szolgálat 
sem vasárnap. Ha tiz prédikátziót halgatnái is , ha az egész 
Zsoltárt végig imádkoznád is , a’ szeretet munkáiról pedig 
elfelejtkeznél: mind az reád nézve haszontalan lenne. „Ir

1 #
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galmasságot kívánok, nem áldozatot** úgymond az Isten 
lelke Hoseás és Mikeás próféták által.

4. Végre az istenes testi gyönyörködések, ártatlan 
mulatozások sem tilalmasok ezen napon. Mert az Isten ma
ga is gyönyörködtette magát szombat napon munkáiban. 
Krisztus Urunk pedig akkor vendégségben is megjelent. 
A ’ Zsidók e1 háromban tartották a’ Szombat-inneplést: 
nyugalom5 vendégeskedés, tánczolás, ’s minket Keresz
tyéneket sem tilt el a’ Szent írás ezektől, csak botrán- 
koztatók ne legyenek, és ne akadályozzák a’ kegyes
séget.

Tartsuk annakokáért mi is tiszteletbena’ Vasárnapo
kat. Lám a’ Krisztus, Szombatnak ura lévén, — azt meg 
szentelte; Szülei házánál hat napokon dolgozott, heted 
napon az Isten’’ házát látogatta és tanított. — Adjátok meg 
ennek az őt illető tisztességet mind külső mind belsőkép
pen. Külsőképpen köszöntsétek e’ szent napot hajlékai
toknak megtisztogatásával, rendbeszedésével, és innepi 
ruháitoknak felvevésével; — nem különben mintha vala- 
melly igen kedves vagy nagy Úri vendég jöne házai
tokhoz 5 a’ minthogy úgy is vagyon 0  az Ur tér bé e’ 
napon minden kegyes Hívőnek szivébe, melly neki tem
plomul szenteli magát. De nem mehet be Isten a1 szivek
be, ha azokból előbb a■’ világi agság ki nem ment; nem 
mehet be a’ virtus, ha elébb a’ bűn ki nem me^t; nem 
születhetik az alázatosság, ha előbb a’ kevélység azok
ból ki nem holt; melly re nézve a’ Vasárnap" meginnep- 
lését, ne is csak a1 szép ruhák’ felöltésében helyeztessé
tek, mellyek’ levetkőzésével aztán a’ Vasárnapot is el
vetnétek magatoktól: hanem öltözzétek fel e1 napon kü
lönösen az idvezségnek ruháját, és azon törekedjetek, 
hogy belől a’ ti sziveitekben is Vasárnap legyen. Ezen 
dolgozzatok a’ léleknek, és az áhitatos imádságban ma 
inkább mint máskor foglaljátok magatokat. Ne töltöz
zék senki közületek e’ napon részegítő borral, mert akkor 
ördőg-innepévé tennétek az Isten napját; hanem igyatok ama’ 
nemes szőlőtőnek a* Krisztusnak lelki italából,az ő igéjéből 
melly megnyugosztalja leikeiteket Örömmel hallgassátok a" 
harangoknak, mint a’ magasabb világból hozzátok alá hal
latszó szép hangoknak hívására; azok gerjesszenek szi
veitekben szép gondolatokat, istenes érzeményeket; és 
induljatok az Istennek háza felé! nem veszitek-é észre >
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hogy az Isten az ő napján még az időjárásnak is paran
csol mintegy, hogy kedvezzen a1 híveknek lelki utazá
sának; úgyhogy bármelly mostoha időjárást tapasztalunk 
hétköznapon, de vasárnapra az egek többnyire kiderül
nek. Oh melly gyönyörködve néz a’ mennynek Ura rátok, 
midőn a1 szerteszéllyel elágazó utakat az ő szent Háza 
felé eltöltitek, és ide eljöttök seregeseu.

A ’ Templom-gyakorlás kívül pedig otthon szentelje
tek vasárnapot olly formán, hogy emlékezzetek meg a’ 
nálatok szegényebbekről, ar Krisztusnak kicsinyeiről; és 
vonjátok ki a’ nyomorult és szenvedőt ínségének vermé
ből, a’ szeretetnek, jó  tevésnek és imádságnak kötelei
vel. Elmélkedjetek magatok között istenesen és olvas
gassatok épületes jó könyvekben, hogy azok által ti is 
megszenteltessetek; mert valamint a’ kik illatos fűszerekkel 
és virágokkal bánnak, magok is be veszik a1 kellemes jó  
szagokat: úgy a’ kik isteni gondolatokkal szeretnek fog
lalatoskodni, magok is megtelnek isteni lélekkel, és ér
zik magokban az örök életnek édességét; érzik magok
ban az Istent. Mindenik Vasárnap legyen tinéktek egy 
erkölcsi virág-hónap, melly arra rendeltetett, hogy gaz- 
dag gyümölcs-termésbe menjen által, és ezt előre hir
desse és szépítse. Halljátok csak, miilyen áldásokat ígér 
az Isten az ő napja megszentelőinek, ellenben minő bün
tetéseket az azt megfertőztetőknek. így szóll az isteni lé
lek Mózses által (3. Mos. 27, 26.) „Ha az én szövetsége
met felbontjátok; én is cselekeszem veletek, hogy titeket 
a1 félelem elfoglaljon, emésztő dög jöjjön ti rátok, gabo
nátokat hijába vetitek a’ földbe, mert ellenségeitek eszik 
m eg; az én megharagudt arczámat fordítom ellenetek, és 
uralkodnak ti rajtatok, a’ kik gyűlölnek titeket. Ha pedi 
az én Szombatimat megtartandjátok; tehát adok essőt 
kahnatos időben; elégséges kenyeret esztek, és bátor
sággal lakoztok a’ ti földetekben; békességet adok tinék
tek , hogy midőn alusztok senki titeket fel ne rettentsen, 
az én hajlékomat közöttetek helyeztetem, és az én lel
kem nem utál meg titeket; közöttetek járok szüntelen, 
leszek néktek Istentek, ti pedig lesztek az én népeim."—  A ’ 
Vasárnapot igazán tisztelőknek csöndesség uralkodik 
sziveikben is, mint e’ napon csöndesség van kivülöttök; 
leikeikbe az Istennek békessége és az idvezülttek bol
dogsága száll alá; ajakaikrol a’ magasságosnak dicsérete



zeng és áradoz, és kóstolják a’ mennyei örök Szombat’’ nyu
galmának gyönyörűségeit előre már.Oh! áldottak legyetek hát 
ti gyönyörű órái az életnek, mellyek minket az Idvezi- 
tőről való elmélkedésre birnak! áldottak ti szent és jeles 
Innepek, a’ mellyeken igaz tisztelettel megtelvén az Id- 
vezitő eránt, az Urak Urának szent templomában öszve 
gyülekezünk. Ha csak lehet el nem mulasztunk titeket, 
mert ti vagytok azok a’ napok és órák, mellyek bennün
ket az Idvezitö eránt való igaz tiszteletet és szeretetet 
felserkentitek, megerősittitek és gyümölcsövővé teszitek 
az idvezségre. Oh melly boldogok leszünk, ha majd egy
szer ama' jobb világban ő véle a' Szombatnak Urával 
öszvejövünk; és véle egyesülve, örökkétartó nyugodal- 
mu Vasárnapot innepelünk, Ámen.
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VASÁRNAPON.

,  %
Két fogások a' felebaráti szeretetnek mesterségében.

(Máthé 22, 3 9 )
I  • •

Áldj meg feltételemben, Uram , teljes életemben , 
Hogy embertársammal
Jól tegyek és használjak, és a’ mint lehet szolgáljak 
Lelki testi vagyonommal.
Mikor más nagy bajában engem szóllit biztában 
Ne kérdezzem sokat,
Mi lesz azért jutalmam; abban leljem nyugalmam,
Ha enyhíthettem másokat.
A ’ kik mással jó l tesznek, már ez életben lesznek 
Nálad kedvességben;
A ’ mennyben pedig készen jutalmok bőven lészen 
A ’ mennyei dicsőségben , Ámen.

. \ 1 I
»

K. H A ’ mára kiszabott evangeliomi szent leczke a’ 
szeretetről szólló nagy parancsolatot adja élőnkbe: ’s
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ennél fogva már ki van jelelve az én mái Prédikációm’ 
tárgya is, inelly tehát lészen a’ felebaráti szeretetnek szép 
mestersége, és annak élesztőse a1 ti sziveitekben. Mert 
véres könnyeket hullathat az emberbarát, ha elgondolja, melly 
igen meghűlt a’ szeretet^mái napom* sok szivekben. ^

így  kezdődik az a1 parancsolat: Szeressed a te Ura
dat Istenedet.(í A1 szeretetnek gyökere is tehát az Isten
ben vagyon; és onnét ágozik elemberekre, állatokra és 
minden teremtményekre. De mingyárt utánna következik: 
„Szeressed felebarátodat.u Jelül hogy ez a’ kettő elvál- 
hatatlanul össvetartozandó. Istent szeretni felebarátunk sze
relése nélkül lehetetlen; és a’ ki felebarátját szereti, az 
már azzal szereti Istenét is. A’ ki embernek ellensége, az 
ellenségévé tette magát az Istennek is; —  mint már Mó* 
zses igy tanított: „ha valaki vétkezik ember ellen, véttaz- 
,,zal Isten ellen is." 4. Mos. 5, 6. 7. A ’ mi Istenünk an
nyira kötött minket felebarátinkhoz , hogy azoknak szere- 
tése nélkül maga sem akar tőlünk szerettetni; és ha feleba
rátunkat szeretetünkből kirekesztjük. magunk is kirekedünk 
az Isten szeretetéböl. Mert az Isten az embereknek sze
rető Atyjok. Az ő atyai szive fáj , midőn az ő gyermekei 
közül valakit gyűlölünk. Azért Istennek szeretése atyafiúi 
szeretet nélkül éppen nem gondolható. Valamint lehetetlen 
egyik szemünkkel az eget nézni, másikkal pedig a1 föl
det: szintén úgy nem leltet, hogy az Istent szeressük, fe
lebarátunkat pedig gyűlöljük. Nagyobb rnegvilágositásul 
vegyünk fel egy természeti könnyű példát. Ha valaki raj
zolna egy karikát, annak közepébe tenne egy posztotskát, 
és a1 karika széleitől köröskörnyül lineákat húzkodna a' 
közép ponthoz: tehát e1 lineák mindnyájan öszvefolynának 
és egymást megérintenék a’ középpontban; az az egyet
len egy pontotska pedig szorosan magában foglalná mind 
azon lineákat, úgy hogy egy linea sem válhatnék el a’ 
másiktól, ha csak egyszersmind a1 többi lineák is el nem 
válnának a1 középponttól. így a1 szeretetve nézve is az Is
ten az a.1 közép pont, kiben öszvefoly minden. Ha már va
laki az ő szeretetének linéáját felebarátjától elvonja; tehát 
elvonja azt egyszersmind az Istentől is. És mivel a’ kö
zéppontban minden egymást éri, tehát egyik ember szo
morúsága és öröme éri a’ másikat is , —  ha tudni illik az 
az ember, szeretetével az Istenben mint középpontban va
gyon összvefoglalva a’ többivel. Erre nézve az Ur Isten, 
kezdetben füveket, fákat, oktalan állatokat sokat terem-
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telt: de embert készakartva csak egyet; hogy ennél fogva 
is, mint azon egy törzsék-atyának maradékai, egy élőfá
nak ágai, anuál hajlandóbbak legyenek egymáshoz. Nem 
is parancsolt ezzel az Isten nekünk semmi nehéz dolgot , 
hanem inkább igen könnyű dolgot. Ha valahol itt meg va
lódul Szent Jánosnak mondása, hogy t. i. az Istennek pa
rancsolatai nem nehezek. A ’ felebaráti szeretet valami 
gyönyörködtető foglalatosság, melly az embernek sem 
testét sem lelkét nem terheli, hanem szerez nyugodal
mas életet; és a’ mi emberi természetünkhez is éppen 
nagyon hozzá illik. Bizony ha azt parancsolta volna a1 
mi Istenünk: gyűlöljed felebarátodat; sokkal nehezebb 
kötelességet tett volna reánk, mint midőn azt hagyta meg: 
szeressed felebarátodat'^ mert a’ gyülölség, viszálkodás a’ 
léleknek nagy terhére esik, megemészti a’ testet lelket, 
— holott a’ szeretet mind a’ kettőt felvidámitja és meg- 
erősitti. A ’ szeretet adja meg minden virtusainknak igazi 
böcsét. A z ez aJ Krisztusnak lelki országában, a1 mi az 
áldott nap a’ természetnek országában. Valamint itten a’ 
nap adja meg minden földi növényeknek erejüket, izü
ket 3 érettségöket: úgy amott ugyan azt a’ szeretet esz
közli a’ jó  cselekedetekre nézve, mellyek a1 nélkül meg
annyi éretlen gyümölcsök. A ’ szeretet egyedül boldogít
hatja az embereket már itt e’ földön is. Abban fog állani 
valaha az idvezült lelkek’ boldogsága is a’ menyosszág- 
ban; mellyet tehát a’ ki itten tud gyakorolni, az már e’ 
testben kóstolja a' mennyei örömöknek zsengéjét. És ama’ 
nagy itélet-napján nem kérdi az Isten, mellyik feleke- 
zethez tartoztál; miilyen rangú, tudományu és sorsú vol
tál : hanem miképpen gyakoroltad a’ szeretetnek munkáit. 
,,A ’ Krisztusban (u. m. Pál apostol) sem környülinetélés * 
sem környülmetéletlenség nem használ: hanem a’ hit, 
melly a’ szeretet által jót cselekszik.44

Nosza tehát K. H. induljon mostan kedvetek, ennek 
a’ boldogító szeretetnek eltanulására és követésére.

Texti Mátlté 22, 34.............(Mellyik a’ legelső nagy
parancsolat) ?

• * i

Ez a’ szerétéiről szólló parancsolat a’ bibliában igen 
sok helyen megvan írva. Legelőször Mózses’ szájába 
adta azt az Isten. 0  utánna majdnem minden szent íróknál 
(aláltatik nyoma: uévszerint az Evangélistáknál három
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helyen vagyon feljegyezve ugyan azon szókkal. Mielőt- 
tünk sem újság ez. Gyermekkorunkban megtanultuk azt 
konyvnélkül, meglett korunkban pedig (hogy el ne feled
jük) a’ lelki-atyák gyakran juttatták eszünkbe a’ szent 
helyekről* De még sem halljátok ti ezt annyiszor, mint 
hajdan az efezusi uj keresztyének szent János szájából. 
E z a’ szent ember (mint írják róla a1 régi könyvek) oly- 
lyan sokáig élt, hogy már azt kezdte hinni a’ babonás 
község, meg sem fog halni$— ’s mikor már halva ieküdt 
is, örömest elhitte volna, hogy nem halhatott meg. A z 
efezusi gyülekezetben, mellyet ő fundált is, utolsó vénség- 
re jutván ön erejével már nem is mehetett a' templomba, 
hanem lektikán tanitványival vitette bé magát naponként, 
és úgy prédikállott, de erőtlen lévén sokat beszélni nem 
tudott; és az egész prédikátziója mindég csak e’ rövid 
kérésből állott: „fiatskáiin, szeressétek egymást.44! Es 
igy ment az minden napon. A ’ hallgatók magok között 
elnevezték ezt a’ mondást János’ testamentomának. A ’ 
tanítványok pedig megunván a’ mindég egyfélét, megkér
dezték utóbb, valjou miért mondja mindég csak ugyan
azt, mellyre szent János igy felelt: „azért mert az Ur 
parancsolta, és ha csak ezt egymagát teljesítitek is , 
elegendő!44 — ügy vagyon K. H. En is azt merem mon
dani , hogy — ha minden eddigi predikátzióimból nem 
tanultatok volna is , — ha a’ máit megtartjátok és szive
tekbe veszitek, eleget épültetek az idvezségre; mert az 
Urnák nagy parancsolatja e z , sőt a’ parancsolatok kirá
lya; inellyetha tudunk is bár, de róla eleget hallani nem 
győzünk ; mert cselekedni nem tudjuk. Figyelmezzetek 
tehát, majd előadom ma a’ felebaráti szeretetnek szép 
mesterségét, csak igen rövideden szóll ez eránt a’ paran
csolat. „Szeressed felebarátodat !44 úgymond: és elég vi
lágosan : de mégis mi emberek nem értjük jól. Mi szeret
nénk az embereket, ha másformájuak volnának; de úgy 
a’ miilyenek valósággal, nem akarjuk őket szeretni: Egyik 
ezt mondja én szeretném ezt, ezt a’ felebarátomat, ha 
hozzám szívesebb volna “ A 1 másik mondja: „én is ̂ sze
retném, ha már több Ízben meg nem csalt volna/4 En is 
(úgymond a’ harmadik) ha jobban kedvemre tenne/4 
Mindenik úgy szeretné az embereket ha ollyanok 
volnának, mint ő kívánná. Pedig mondja-é azt a’ 
Jézus parancsolatja? nincsen itt semmi meghatározás,
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hogy p. o, te szegény szeresd a1 te gazdag felebaráto
dat, ha sok jót tesz veled: —  vagy: te gazdag, sze
resd^ ' te szűkölködő felebarátodat, ha neinglop ineg. 
Nincsen itt mondva efféle semmi! csak pusztán az mon
datik: „szeressed felebarátodat ,u k i. úgy, valamint van. 
És igy a’ szeretet nagy és szép mesterségének leginkább 
kettő‘a1 fogása: 1) keresd az emberekben mindenkor csak 
a’ (jó tulajdonságokat, ne pedig a' rosszakat; 2) bennük 
se ne bízzál se ne remélj fölötte sokak
i  f ' . • , * . * í* ' • ■

I. •* * P #

» • v * •: - 1 t ' 0 •

Másokkal magunkat szerettetni könnyebb, mint azt 
végbe vinni, hogy másokat mi szeressünk. Ha tehát a’ má
sok szerelésének mesterségét el akarjuk tanulni, előszer 
is im ezt a’ fogást kell szemünk előtt tartanunk minden
koron: szoktasd magadat, felebarátodban mindig a’ jó  tu- 
laj dóságokat nézni, és nem a’ fogyatkozásokat

Minden emberben van jó  és rossz is, nincs olly el
vetemedett, kiben még valami jóféle tulajdonság is neui 
találkoznék; de nincs olly jámbor is, kiben valami kevés 
rossz nem rejteznék. És nem ezt bivjuk rossz ember
nek , kiben merőn gonosz tulajdonokat veszünk észre, 
hanem azt, a’ kiben ezek fölülhaiadják a’ jókat. Jó em
bernek sem azt hívjuk, kiből inerén dicséretes tulajdonok 
tündökölnek elő, hanem azt, a’ kiben ezek fölülmúlják 
amazokat. Azért tehát nem illik-é inkább azt néznünk, 
a’ mi jó  van felebarátunkban, mint azt a’ mi rossz van 
benne? Sőt böcsületünkre is csak az válik; mert a’ hibá
kat vadászni nem virtus; embertársunk’ gyengeségeit ki
lesni nein mesterség. Hasonlatos az illyen ember ama’ 
tisztátalan állathoz a’ sertvéshez, melly a’ kertben nem 
a’ virágokat hanem az eltakart ganéjt turkálja fel. Ellen
ben azt kívánni mindennikből, a’ mi benne jeles és szép,, 
a’ mi ritka és ditséretes, — ez már virtus. Amahoz a’ 
legalábbvaló gonosz és az esztelen is ért^emehez csak 
a’ jószivü és eszes ember érthet.

Annakokáért, ha valamelly embertársodban ollyas 
vétket vennél észre, melly őt veled meggyülöltetné. ne 
állapodjál meg ezen ő vétke mellett, hanem szemlélődjél, 
nem találhatnál-é benne valami ollyast is , a’ mi őt neked' 
szeretetre méltóvá tehetné, és e’ mellett állapodjál meg;
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aztán. Ha látod hogy csalárdszivü , ez ő neki a’ rósz ol
dala: de talán a1 mellett szolgálatra kész, iparkodó, — 
’s ez a’ jó  oldala, mellyet ha latba tészsz ama1 mellé, 
majd leviszi. Ha látod, — hogy tobzódó, részeges ; ez 
néki a’ gyöngesége? de talán a’ mellett egyenes-szivü, 
nyájas, — ez lészen az erős fele, mellyszerént becsül
jed ötét* Garázda-é a1 te felebarátod és hatalmaskodó? De 
talán a1 közjóra törekvő is egyszersmind, bátor-szivü, 
fáradhatatlan. Fösvény-é? Talán okos tanács-adó és jó  
szószóló, a’ mivel segíthet rajtad. Bója, tisztátalan éle- 
tü-é? Talán a’ mellett vallás-szerető, jóltévő, adakozó, 
értelmes ember. ,?Csak rossz ember biz’ ő,“ azt mondod: 
— nem, barátom nem rossz ember ő, csak beteg ; pedig 
szivében beteg? a’ mi legveszedelmesebb? te igyekezzél 
őt orvosolni. „D e birtelen-haragu!u Hagyján: ő tehát vil
lám, nem bámulod-é az Istennek jóságát még a1 vízözön; 
ben is , és bölcsességét a1 legalábbvaló féregben is ? ,, De 
nem lehet vele tenni semmit; igen barátságtalan ember !“ 
Tehát vedd hasznát más valamire. A 1 tőkéről gyümölcsöt 
kapsz, a’ tölgyfa árnyékkal szolgál ? váljon kivántál-é va
laha a’ tölgyfától gyümölcsét, és a’ tőkétől árnyékot? 

így  kell szorgalmatosán felkeresnünk a’ hibák mellé
mindenkor a’ virtusokat is , minden emberekben,— de ki-

—

vált azokban, kikkel szososabban öszvekötve vagyunk; 
kiknek tetteiket szemlélni naponkint van alkalmatossá- 
gunk: házastársunkban, gyermekeinkben, cselédeinkben, 
szomszédinkban, egyházi és világi elöljáróinkban. E gye
dül csak igy bírhatjuk reá magunkat, hogy szeres
sük az embereket. Ha mindenikteket egyenként kér
dőre vonna valaki, mi jót és szépet tudtok önmaga
tokban emlitteni, a’ miért szeretitek magatokat: nem 
tudna-é magában affélét nevezni mindenitek ? Jól van! 
Áui szeressük önmagunkat: de tanuljuk meg mások
ban is feltalálni ugyan azt a1 jót, a’ mellyért magunkat 
szeretjük. Gondoljuk meg gyakran, hogy a’ mennyi hibá
kat másban mi észre vesztik; ugyan annyit vesznek észre mi 
bennünk is mások. Nem furcsa dolog-é tehát szüntelen zúgo
lódni, panaszkodni felebarátom ellen, hogy illyen ravasz: 
amollyan ravasz: pedig magad is csalsz a’ hol csak szerét te
heted? Tehát azért panaszkodol a’ másikra, hogy azt teszi az 
is, a’ mit te? az az, hogy vétkezik!JS nem egy fenevadhoz illő-e 
az inkább, mint emberhez, azért nézni valakire szeretetlen



4 4 s z e n t  h á r o m s á g '1 u t á n

szemmel, mivel ugyan azt teszi, a’ mit mi ? Ne igy , K . 
H.! adjunk kezet inkább egymásnak a’ kölcsönös szere- 
tésre. Elégedjünk meg felebarátinkkal, úgy a’ mint vágy
nak. Ne tartsunk haragot, ha megbántanak; ne róvjuk 
fel kitörölheílen betűkkel, és ne kiáltsunk boszut ő elle
nék. Lám mi is menuyiszer megbántunk másokat, vétke
ző emberek vagyunk mindnyájan; ki nagyobb ki kisebb; 
mértékben; ki ebben ki másban hibázik; de van valami 
jó  is mindnyájunkban. Ezt vizsgáljuk tehát. így nem 
hagyjuk sziveinkben ineghidegiilni a’ szeretetel; igy éleszt
jük ennek boldogító tüzét; ’s igy fogjuk bétölteni a’ ki
rályi parancsolatnak egyik részét. És ebből áll az egyik 
fogása a" felebaráti szeretet1 szép mesterségének.

, • * *1 . 4 . '  *n.
A ’ másik fogás pedig im’ e z : „ue bizz emberekben 

sokat, kívánj tőlök csak keveset, és várj tőlök még ke
vesebbet a Senki felől sem kell feltenni igen sokat, ha 
még annyi okunk volna is reá; hanem csak mérsékelve. 
Úgy nem fogunk benne megcsalódni; mert ha felebará
tunk felől igen sokat tettünk fel, és idővel reménysége
ink egymás után füstbe mennek, panaszokra fakadunk; 
elhidegülüok eránta, őt okozzuk hogy megcsalt, ho
lott pedig magunk csaltuk meg magunkat, sokat akar
ván várni tőle. Mit tehet őróla, hogy felőle olly dolgo
kat tettünk fel, mellyek benne nincsenek ? Ellenben ha fele
barátunkról keveset teszünk fel, és aztán idővel ő mind 
mind többet mutat, mint reméllettük: akkor örömünk lé
szen rajta, és eránta viseltető szeretetünk napról napra 
nevelkedik. Már az oskolábau kellene arra tanítani az 
ifjakat, mit várhatnak a’ világtól és az emberektől; Mert 
nincsenek vesződségesebb emberek, mint azok, kik ezt 
jól megnem tanulták Állítsd elembe a’ legagyafurttabb 
gazembert, azt a’ ki egy lélekzettel tizet hazud; állítsd 
elömbe a" hiút a1 kevélyet, vagy a’Megvadabb embert; és 
végzek vele: de nein az olly emberrel, ki mindenütt 
csak sok virtust vár, és az emberekkel úgy akar bán
ni, mint virágokkal, vagy madárkákkal. Nevezetesen 
nem kell várni embertársainktól hibátlanságot, nem 
kell sok jótétet, jótétünkért sok köszönetét; nem kell 
várni örökkén állandó barátságot; mert ezek azok, mely- 
lyeknek nem teljesedésében megütközünk, és embertár-
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sunkat megvetjük; pedig miért? mivel észre semvevén, 
tőle fölötte sokat vártunk.

A" legesztelenebb várás embernek embertől az, mi
dőn hibátlanságot reményi tőle. Hiszen mingyárt kora 
gyermekségünkben megtanultuk a’ diktumban, hogy mind
nyájan vétkeztünk, és bűnösökké születtünk. Az Ural
kodó fő hajlandóságok (úgymint: a’ testiség, fösvénység, 
hiúság és dicsőség-szomjuzás) közül valamellyik feltalál
tató mindenikünkben, és úgy megfogja sziveinket, mint 
a’ rosda a1 vasat, vagy a’ bojtorján a’ ruhát. De azt inkább 
gyarlóságnak kell néznünk, mint gonoszság bűnének; 
annyival inkább, mivel sok ember azt örömest levetkőz
né csak lehetne. A z Isten készakarva cselekedett úgy , 
hogy egyik embert sem teremtette jobbnak a" másiknál; ne
hogy okunk legyen egymást megutálni és felfuvalkodni,hanem 
hogy egymást eltűrvén szép békességben és egyességben él
jünk magunk között. Olvassuk is Mózses’ első könyvé
ben 6, 5. 8, 21. hogy az emberek mingyárt a’ teremtés 
után gonoszok voltak mindnyájan. — Ti is, K . H. fele
barátotoktól soha hibátlanságot ne várjatok; mert ha azt 
vártok, a’ felebaráti szeretet meg nem terem tibennetek. 
Azokkal a9 hibákkal szeressetek minden embert, mellyek- 
kel őket az Isten is szereti, és a’ mellyeknek magvát ő 
maga oltotta beléjök. Névszerint nektek, kik házastársok 
vagytok, egymást hibáitokkal együtt szeretni, vagy leg
alább becsülni, szent kötelesség. És nem is annyiraazou 
kell törekednetek, hogy egymás’ hibáit kiirtsátok, mint 
azon, hogy elnézzétek. Nincs nagyobb esztelenség,mint 
azoknak természeti erőtlenségeiket jobbittani akarni, a’ 
kiket szeretünk. A ’ legfinomabb porczellán-edénybeu is 
lehet repedés; a' legáldottabb emberben is lehet hiba,— 
pedig mindenik esetben orvosolhatatlan: noha a1 forma 
mind a’ mellett nagy böcsben maradhat,

De nemcsak hibátlanságot, hanem még sok jótétet 
se várjunk az emberektől, ha őket szeretni akarjuk hu
zamosan. Az ember igen hajlandó leginkább azokat sze
retni, kiktől jó  hasznot lát: azokat az atyafiakat, kikről 
rá gazdag örökség szállhat: azokat a’ világ’ nagyait, 
kiknek szárnyaik alatt nyugodhatik; azokat a’ cselédeket, 
kikkel bérüket jól le lehet szolgáltatni. De ahoz az ismé- 
retlen idegenhez, ahoz a’ szegény árvához és ügyefo- 
gyott özvegyhez, elég, ha csak egy meddő szánakozást
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nyújtunk. A' kik bennünket megbántottak, velünk egy kon- 
czot vadásznak, szándékunkban akadályoznak, kérésünk
ben meg nem halgatnak: azok eránt hideg szivüek vagyunk. 
Oh! ha az Isten is igy tenne, hová lengénk! Ha az Isten 
fija is csak azokat szerette vol: a , kiktől sok jót vett, beh 
kevés emberé volna a’ váltság. De ő az Isten’ kedvéért 
szerette embertársait. Mi is igy szeressük felebarátainkat 
a’ nélkül, hogy tőlök sok jót és hasznot várnánk. Öröm 
az embereket igy szeretni! Éppen oliyan szeretet az, a1 
miilyennel az Isten szeret, és a’ millyennel mi a’ kisde
deket szeretjük. Valljon ki tartóztathatná meg magát ezen 
ártatlan teremtéseknek szeretésétől; kiktől pedig bizony
nyal várhatunk többet, mint a" mi embereinktől ? midőn 
egy olly fürge szép kisdedet öletekbe vesztek, őt öszve 
meg öszve csókoljátok, ’s nem eresztitek magatoktól: 
valljon ezt azért teszitek-é, mivel azt a’ derék embert 
látjátok benne, melly majd ő belőle válik? Nem: maga 
a’ gyermek von benneteket magához, valamint mostani 
szempillantásban él és mozog: mivel kellemetc-s dolog, szem
lélni kinyik nyájas ábrázatot, szóllani kezdő szájacskát, 
ugráló kis lábakat, és ép tagokat, mellyek hasonlók a’ 
tieitekhez. Tudni való, hogy sokszor az ő hajlandóságát 
erántatok csömögével és velökjátszással vásároljátok meg, 
’s mégis szives örömmel vesztek részt abban. Nem is 
szomorkodtok, nem nehezteltek, hamás valaki őt fénye
sebb ajándékokkal elcsalja tőletek, ’s ti aztán neki nem 
kelletek; vagy ha egészen rátok unt, mivel kedvét töb
bé nem tudjátok teljesitteni. Imé mi mindnyájan illyen 
gyermekek vagyunk. ’S az Isten úgy szeret bennünket, 
mint mi a’ gyermekeket; ’s ezzel arra akar birni, hogy 
mi is úgy szeressük felebarátunkat, — az az minden 
rut haszonkeresés nélkül.

Még továbbá jótéteinkért sok köszönetét se várjunk az 
emberektől, ha szeretni akarjuk őket. Sokat az tett em
ber-gyűlölővé, hogy jótéteikért hálátlansággal fizettek 
nekik: de hibáztak, ha a’ jót felebarátokkal kölcsön fe
jébe tették. Akárkivel teszünk jó t, azt olly szívvel te
gyük, melly a’ háládatosságra számot se tartson; ha az
után várásunkon fölül mutatnak hozzánk kölcsönös jo't, 
annál jobb; ha pedig háladatlanság lenne részünk, az 
sem fog elidegenitteui, sem attól az embertől, sem má
soktól, kikkel még azt nem tettük.
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Hanem végezetre és legki váltképpen attól kell őriz
kednünk , hogy várásainkat a’ barátság’ dolgában ne ter
jesszük igen sokra; mert itt esik meg, hogy az ember 
legtöbbször megcsalatottnak tapasztalja magát embertársai
tól. Kész nyomorúság, mennyit kivan e’ dologban ember 
embertől, mennyit vár, mennyit reményi, mennyit bizik, 
mennyit adni, mennyit venni vélekedik, kivált az ifjú
ságban. Minden felkelő nap uj-uj barátságokat és halha- 
tatlan szerelmeket szül a’ világra; mintha neui tudnánk, 
hogy minden napnak estvéje is van, és hogy mire a’ ka
kas hármat kukorikol megváltoznak. Leginkább sájnálan- 
dók azok a’ jó  lelkek, kik kisded koroktól fogva együtt 
nevelkedtek, utóbb is együtt barátkoztak, ’s emberkorra 
jutván azt vélik, hogy már most állandó az ő köíelöl ; 
egy sorsot egy sirt látnak; minden zivatarokkal szembe 
szállanak: végre mégis (észbe sem veszik) a’ leghitvá
nyabb okból öszveütköznek; mint a’ vitorlás hajók, ’sott 
úszkál a1 törött hajó, darabjaival, inenekedés nélkül. — 
Másik nagy biztában felfödözi felebarátjának a’ maga 
szíve’ titkát, — emez elmenvén él azzal a’ maga haszná
ra, azt másokuak is megbeszélli — ’s gyülölség lészen 
a’ vége. Ugyde a’ nélkül is szerethették volna egymást 
tovább is; valamint annakelőtte ;és nem kérdezte az el
sőtől titkait a’ másik: miért kellett annyit biznia? nem 
maga-é az első oka, hogy most már az az egy hűségte- 
len minden embert gyanuságban hoz előtte, hogy szive 
a’ barátság eránt bézárkozik, hogy semmit nem fogad el 
többé emberi kedveskedésből, és minden további bizoda- 
lom, barátkozás előtte szomorú és rettentő gondolattá vál
tozik el. (Jer, 9, 2— 6). Ne mond soha: inegcsalaltam az 
emberektől; hanem; megcsaltam önmagamat. Akkor böl- 
esebb lészesz a’ nélkül, hogy az embereket uieggyülöl- 
néd. Sirák 6, 6.

Ezeket kell megtartani, ba a’ felebaráti szeretetre 
szert kiváltunk tenni. Minden emberben a’ jót kell nézni, 
senkitől sem kell igen sokat kívánni, szóval minden em
bert úgy kell szeretni, a’ mint van, a’ miilyennek esmér- 
jük , nem a1 miilyennek őt mi kívánnánk. ’S ezzel legyen 
vége a’ felebaráti szeretet3 nagy mesterségéről szólló 
prédikátziónak. Csak azt a’ szives kívánságomat teszem 
még hozzá, hogy a’ szeretetnek Istene tegye azt fogo- 
natossá ezen Krisztus’ nyájában is sok hallgatók’ szívé-
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ben, hogy ti is e’ gyülekezetnek tagjai ez által egymás- 
eránt napról napra kéméllőbbek, nyájasabbak, türőbbek 
és szelidebbek legyetek, én pedig, ugymit e1 gyüleke
zetnek tanittója, elvalahára a’ nagy ítélet napján, midőn 
mindenek világosságra jónek ; midőn majd az is világos
ságra jő ,  a’ mi most elvan rejtve mielőttünk, vallástanit- 
tók előtt, hogy ki mit vitt végbe hallgatóinak szivükben: 
örömmel emlékezhessem vissza földi életemnek ezen he
lyére , és órájára, mellyben, előttetek a’ szeretetről be
széltettem, Ámen.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN

SZENT HÁROMSÁG UTÁN XIX.
VASÁRNAPON.

*■ !> ;
Elintések az ernberszóllásnak vétkétől.
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Máthé 9. 1—8.
I I 1 . | »
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Uram! másnak böcsületét add őriznem mint életét;
Mert az drága birtoka.
Méltatlan kissebbségének , jő  hire veszteségének
Vétkem ne légyen oka.
A ’ mérges rágalmazástól és hazug árulkodástől
Tartóztassam nyelvemet;
’S mindenek felől kiméivé, bölcsen szeliden Ítélve
Intézzem beszédemet, Ámen.

» *
• • , *• »\ •

K. H. Van egy állat, melly nem a’ fogaival mardos 
hanem a’ nyelvével; nem szarvakkal öklel, hanem szájával, és 
nem is más állatokat hanem csak a’ maga faját teszi leg
inkább mardosásinak czéljává: ez az állat az ember. En
nek a’ természet nem adott sértő szerszámokat a’ testébe, 
és mégis sért, — pedig nem annyit a’ két kezével mint 
az egy nyelvével. A ’ rágalmazó és kissebbitő embereket 
értem.

Tudniillik egy bizonyos neme az embereknek szünte
len csak abban foglalatos, hogy hireket költsön, hordjon; 
másokat szólljon, kissebbitsen. Ennek az emberfajnak elöl
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hátai szemei vágynak, mint a1 legyeknek; —  és ha arra kél 
a1 dolog, hogy egy bó'csületes név után futni kell, több lábai 
mint a* százlábúnak. Ez az emberfaj aztán ollyan,hogy a’hol 
csak egy kis füstöt vesz észre, azonnal oda fut, és fújja, 
fújja, míg nem belőle lángot c ónált. Akkor ott állanak más’ 
kárán örvendezve és kezeiket öszvedugva. Nem oltaná sen
k i, ha csak egy pohár vizébe kerülne is3 sőt néha még 
egy kis rósz fát is tesznek a gonosz tűzre. Erre a1 fogla
latosságra pedig annál többen adják magokat, mennél kön
nyebb azt gyakorolni. Mert egy becsületes embert, — ki 
békével jár el a’ maga utján, —  rágalmazni, szintén ollyan 
könnyű, mint az aluvőt meggyilkolni. De a1 bőcsületet helyre 
hozni: ez, ez nehéz. Hasonlíthatni az illy embereket a’ ké- 
mény-tíszlittókhoz, kik a’ háznak csak a1 kormos részeivel 
gondolnak, és másokat is öszvekormoznak. Hasonlíthatni 
a’ pőkhoz, mellyröl mondja a’ vers:

Bár csupa rózsának levelét vegye pók patikának,
Vagy csupa |mézet egyen : néki csak egyre megyen.
Méh ha belé járul, mézet kapar a’ csuda fáról,
És mézes fü gyanánt szívja az árva-csalánt.

• * s ' ‘ 0

Pedig nincs egyben veszedelmesebb tagja az em
beri társaságnak, mint a1 kissebbitő, rágalmazó ember; 
a’ ki gonosz híreket felkölt és azokat széllyel hordja. E z 
utolsó e’ dologban a z , a' mi a’ lopásnál az orgazda. Mert 
a1 felköltött rósz hír elnémulna és nem tenne sok kárt, ha 
a’ széthordók azt nem terjesztenék. Mint a’ mérges boga-

^  A  * ■  m m a  •  m m  -w m m m v  m m m

nuba keverik. A  pokolnak egyik fajzatja a ragannazas, 
mivel öszve-líaragitja a1 legigazabb barátokat; féltéssel 
tölti be a1 legszeretőbb házastársakat; békés familiák,> csön
dességét megzavarja; sőt egész társaságokban a1 jó ren
det felháborítja. Ez tudta gyűlöletessé tenni magát az Isten 
fiát is , és elvont tóle ezernyi ezer jó sziveket, mellyek 
neki máskülönben meghódoltak volna bizony* ssan. A ’ ki 
erszényemet ellopja, hítvánságot lop, valamit vagy sem
mit: de a’ ki tőlem jó hiremetorozza el, az olly kincsemtől 
foszt m eg, a1 mi őt gazdaggá nem teszi, engem pedig 
valóban szegénnyé tesz. Régenten Sámson ugyan roszszúl

Illés Pr. IV. Darab. 4
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járt Delilával, midón ez neki egy olló-riszszantással minden 
haját és ezzel egész testi erejét elmetszette.De sokkal gono
szabb a’ nyelv’ ollója; mivel ez, az embernek böcsületét met
szi el.Látásunkat elveszteni nagy veszteség, hallásunkat el
veszteni veszteség, de böcsiiletünket elveszteni annyi, mint 
elveszteni mindenünket. ’S pedig aztán, hamég azaz el
vett becsület olly könnyen visszaállítható volna: de nem 
áll ez vissza többé soha úgy, mint ezelőtt volt. A ’ rágal
mazás halálos méreg, és ellene nincsen gyógyító szer. 
Van orvosság a’ kígyók’ mérge ellen; van orvosság a’ 
dühös eb’ marása ellen: de a’ kit egyszer a’ rágalmazók 
nyelve megmart, annak számára nincs orvosság;)és a’ 
megkisebbitett embert helyre állittani nehezebb, mint a’ 
himlő-helyeket kisimítani. És igy a’ rágalmazó magában 
foglal minden gonoszságot 0  tolvaj; mert házokba be fu- 
rakodik, és aranynál ezüstnél többet lop el. 0  gyilkos; 
mert a’ fegyvertelent megtámadja, és tőle életénél többet 
vesz el. Méltán mondjuk tehát, hogy a’ rágalmazó ember 
a’ legveszedelmesebb tagja az emberi társaságnak.

Mellyre nézve ez a’ vétek megérdemli, hogy mi is 
fontolóra vegyük, és az emberszóllásnak bűnéről egy kü
lön szent órában elmélkedjünk: a’ mit cselekedni fogunk 
a’ mái evangeliom fölött. — Ti jámbor kegyes Lelkek, 
kiket a’ rágalmazók’ nyelve szurdal: halljátok meg be
szédemet figyelemmel. Ti érettetek lészen ez leginkább, 
hogy találjatok sziveiteknek vigasztalást. Mostan tehát 
adjunk jó  szót Istenünknek, és kérjük őtet, hogy tisztí
tson meg minket az emberszóllásnak vétkétől, eddigi bot
lásainkat bocsássa meg, és többekbe-eséstől kegyesen 
oltalmazzon. Imádkozzunk:

Mi Atyánk ’s a’ t.
Text M áiké 9, 1 —8. (E gy  gutaütöttnek meg-gyó-

és idöelőtti szeretetlen itéletökre a’ Jézus’ cselekedetei 
fölött. Ezen oldalról igyekezzünk azokat reánk nézve

A ’ felolvasottakban fordítsuk ez úttal figyelmünket leg
kivált az írástudóknak magok-viseletére az Ur Jézus eránt;

tanulságosokká tenni, és Isten segedelmével elmélked
jünk az emberszóllásnak vétkér,*különösen , hogy mi-
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ben mutatja ki magát ez a’ vétek, és mi tartóztasson ben- 
nüiiket attól vissza.

/ • • ‘ I . • ' » <

Add, Uram , beszédem szent, tiszta ’s igaz légyen,
Hijábavaló szó szájamból ki ne menjen.
Tisztem szerint ha kell, vagy hol mit mondanom,
Áld meg: hogy lehessen hasznos én ajakom. Ámen.

I.

K. H. Miben láttassák ki az emberszóllás vétke, azt 
megmutatja minékünk legközelebb az Írástudók’ magavi
seleté az evangelioinban. Krisztus Urunk igy szólít a’ 
guta-ütöttböz: „bízzál fiam, megbocsáttattak a’ te bűneid." 
Ezzel (az való), hogy Urunk Jézus ollyan just tulajdo
nított magának, melly csak egyedül az Istent illeti. Melly- 
ből kettőt lehetett következtetni: vagy, hogy ő Isten’ fia, 
vagy, hogy Isten’ káromló. Mellyiket hinni volt már több 
okok az Írástudóknak, mint a’ másikat? Nem forgódott-é 
már köztök Krisztus Urunk régolta, mint példás szent életű, 
isteni bölcsességü férfiú, ki a’ csudatételnek ajándékával 
is gazdagon felruházva volt, és meggyógyított minden 
betegeket; kik meggyözettenek az ördögtől, — mert Is
ten vala ő véle ? Nem vala-é tehát igazságos és méltó a’ 
bűnök megbocsáttását az ő Isteni küldetésének tulajdoní
tani ; és róla igy ítélni: „Cselekszi ó ezt mint JVIessiás, 
mint Isten’ fia?“  De a’ zsidók igy nem Ítéltek. Ok inkább 
gonoszt gondoltak sziveikben , és igy szólltak: — „ez 
káromolja az Istent !u

És illyen vétket a’ keresztyének között is sokszor 
tapasztalunk elkövettetni mind másoktól mind magunktól. 
Majd az alattvalók rostálgatják az elöljárókat, hogy csak 
szabad kényök szerént élnek hatalmokkal: majd az elöl
járók az alattvalókat, hogy velők semmire sem mehet
nek. A 1 köznép megszóllja az uri-rendet, hogy csak a’ 
hivalkodásnak, kevélységnek és bujaságnak áldozik: 
az uri-rend viszont az alacsony sorsút, hogy lepedő
jénél tovább akar nyújtózkodni. A ’ szegény megítéli a’ 
gazdagot, hogy jövedelmeit roszra költi: a’ gazdag vi
szont a’ szegényt, hogy saját vétke miatt jutott szegény
ségre. A ’ világfia az Istenfélőt megszóllja, hogy csak 
képmutatás az ő egész dolga, hogy csak a’ világot bo-

4 *
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londá teszi: viszont a’ kegyes amazt igen is keményen 
kárhoztatja. A z ifjak megszóllják a’ véneket, hogy azért 
kegyesek mert már rosszat nem tehetnek: a’ vének a’ 
mostani ifjakat, hogy lesiettek.

Midőn a’ lelki atya valamelly kedvencz bűnök ellen 
a’ hallgatóknak, feddődik és bátorszivűséggel dorgál: a’ 
helyett, hogy jó  néven venné az a’ bűnös, a’ kit éppen 
illet, és azt gondolná: „bizony javamra czéloz az én lel
ki-atyám; akarna jobbá, boldogabbá tenni, és szivén hor
dozza hallgatóinak boldogságát,44 — inkább megnehez
tel reá és megszállja, hogy pörlekedő fanyar ember és 
őt prédikálta ki akkor.

Midőn a’ magisztrátus valami hasznos uj rendeléseket 
akar béhozni; azonnal feltámad a' zúgolódás és a’ gonosz 
beszéd. A ’ helyett, hogy gondolkodnának, valljon szük- 
séges-é az az uj intézet; javára van-é az egész közön
ségnek; inkább csak elmondja az ember az ő kissebbittő 
Ítéletét a’ felsőségre: „megint újat gondoltak ki, hogy az 
alattvalókat nyomják."

Midőn jóakaró felebarátok valami hibátok eránt int 
titeket, vagy hogy részegségtől óvakodjatok, vagy há
zasságtokban békével lakozzatok , kegyesebben éljetek , 
gyermekeiteket cselédeiteket okosabban vezessétek: (bár 
mint akarja is azzal j  avató <), ti neki azt rossz néven veszi
tek, és igy szóltok: söperjen előbb a’ maga ajtaja előtt!

Midőn valaki az ő gyermekeit okosabban neveli, 
mint más emberek: midőn költségét neveltetésökre nem 
sajnálja, hogy csak mennél értelmesebb boldogabb em
berekké tegye őket: dicséri-é ezt benne a’ világ, — a’ 
minthogy ez dicsérendő ? Nem,— inkább rajta hajt felebarát
ján, és Ítéli szóllja, hogy kevély, különb akar lenni má
soknál, hogy fiait urakká akarja tenni

Midőn a’ buzgó keresztyén az Isten házára adako
zik, és adakozása a’ szent székről, egyebeknek például 
köz hírré adatik: a’ rágalmazó nem hogy követné a’ szép 
cselekedetet, inkább megszóllja az adakozót, hogy nem 
volt más hely a’ pénzének, és hogy nevét publikáltaim 
szereti.

Hátha valaki a’ helységben igen szemlátomást gya- 
rapul és gazdagodik, ha minden, a’ mihez kezd, sze
rencsésen űt ki neki; habőtermésü rétjei, földei, jó  hasz
not hájtó tehenei és marhái vágynak: úgy Ítélünk—é fe-
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ló le , hogy ez szorgalmatos iparkodó ember, gondos gaz
da, jól ért minden dolgaihoz, buzgón tud imádkozni, 
és az Istennek áldása látszatólag vagyon rajta? Nem mi. 
Rendszerint Ítéletünk szeretetlenül esik ki. Ha megpén- 
zesedik, egyik a’ másik szemébe vág: „Lám! hogyan 
gazdagszik. De ki tudja mi móddal jutott hozzá! Istenes 
utón az ólly hamar nem megyei Legyenek barmai szeb
bek , hasznosabbak : boszorkányságot fognak reá, ördög
gel kötött titkos szövetkezést és más illy bolondságokat.

Ataljában nincs állapot, rang és sors, melly az em
berek’ nyelve alá nem esnék. A z ember nem tudja dol
gait úgy alkalmaztatni, hogy a’ rágalmazók gáncsot nem 
találnának benne, A ’ legjobb czélok is félre magyaráztat
o k ;  úgy, hogy inég a’ kegyes és istenfélő emberre is 
felemelkednek a' lustos nyelvek; sőt mennél kegyesebb 
és derékebb valaki egyebeknél, annál inkább rágalmaz- 
tatik; és itt is megvalósul a" szent írásnak ama’ mondá
sa , hogy az igaz embernek sok szenvedései vágynak. 
Gyakran az emberszóllás és kisebbítés n^m is mutatja 
ki magát szóvá1 és beszéddel; hanem elég ehez egyegy 
csufolódó nevetés vagy mosolyittás; megvan ez egy vál- 
vonittással, hallgatással, vagy az arczának jeleutéses moz
gásával. De az illyen némán tett emberszóllás még ve
szedelmesebb a’ íöbbiuél,

11.

Kétséget sem szenved pedig, hogy ez bűnös dolog 
mind Isten mind emberek előtt. Mellytől tehát minden ki
telhető módon őrizkedni kell mindnyájunknak, és azon len
nünk, hogy (ha e’ vétket gyökerestől ki nem irthatjuk is ), 
azt legalább fogyasztani és elnyomni igyekezzünk.

1. Gondoljuk meg e’ végre mindeneknek előtt az Is
tennek e’ tárgyban kiadott szent parancsolatjait, részint 
az apostolok , részint pedig maga az ür Jézus által. A ’ 
mái Évángeliomban feddőleg és szemre-íiányásképpen 
mondja Urunk Jézus az írástudóknak: „miért gondoltok 
gonoszt a’ ti sziveitekben ?“  A ’ hegyi prédikáczióban is 
az ő szájából eredeti igék ezek: ne ítéljetek és nem ítél
tettek ; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; a’ miilyen 
mértékkel mértek, viszont olly mértékkel mérnek tinéktek. 
,,Ha irgalmatlanul Ítéltek,az Istentől is irgalmatlan Ítélet mou-
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datik ti reá tok. Ha a’ szálkát sem nézitek el felebarátotok 
szemében, az Isten sem fogja elnézni a’ ti szemeitekben 
a1 gerendát. Pál Apostol is igy széli Eíes. 4, 29. „Sem 
mi megveszett beszéd ki ne menjen szájaitokból.*4 A ’ sze
retetnek nagy parancsolatja végre (mellyet magyaráztatni 
a’ múlt Vasárnapon hallottatok,) hasonlóképpen tiltja a’ 
kissebséget, midén igy széli: szeressed felebarátodat mint 
önnön magadat. Rágalmazásunkkal ugyan Isten előtt soha 
sem teszünk kedves dolgot; és minden esetre elvesztjük 
az ő szent tetszését. A ’ mi pedig kinek nagyobb kár és 
veszteség mint önmagunknak ? Mert ugyan is

2. Azt kell itt meggondolnunk, hogy az einberszólló 
seukinekjsem árt annyit rágalmazásával mint önmagának. 
Becsületét veszti azzal; mert kútfejét a’ rágalmazásnak 
tudjuk, úgymint a’ neveletlenség, oktalanság, irigykedés. 
Már pedig azt mondja Urunk Jézus Mát. 12, 37. „a’ te be
szédedből itéltetel meg.** Mert tudni való, hogy könnyebb 
más tettét rágalmazni, mint valami jó  tettet végbe vinni: 
valamint könnyebb a’ kész magvat rostán megeregetni mint 
a’ maga földében tisztát termeszteni. A ’ kik hallják a’ rá
galmazót rnelly szeretetlenül beszél mások felöl: mit gon
dolhatnak felöle egyebet mint azt, hogy ez valami akadé- 
kos fejtörő ember. Azt mondják magokban : „ez az ember 
a’ mint most beszél másokról, úgy beszél majd hátam 
mögött énrólam is ; azért ennek nem hihetek; tőle őriz
kedem; ez nem barátja senkinek; szembe igy, hátam mö
gött amúgy.44 És azt nyeri vele, hogy az ő társaságát 
minden jólelkü emberek kerülik; — mint a’ kissebbitöktöl 
való óvakodást egy régi Bölcs szinte törvényül adta az ő 
tanitványinak, magát igy fejezvén ki: őrizkedjél a’ meg- 
ezukrozott nyelvektől és a1 megborsozott szivektől. Ha 
megszorul, sem segít rajtasenki; mert tudja minden hogy 
neki kedvére nem tehetni, és a’ jótétért is majd köszönet 
helyett kissebbitéssel fizetne. Végre elhagyattatik min
denektől, megvettetik, és még gyermekeinek is kell szen
vedni rósz nyelvéért, (kik pedig atyjok’ anyjok’ bűnében 
ártatlanok); Sokszor rutul is lakóinak a’ rágalmazók és 
önmagokat is kelepczébe döntik, mint Susánnának vádo
lok Hasonlók tudniillik e* részben a1 rágalmazó nyelvek 
a’ malomkövekhez, mellyek — midőn a’ garatra (elöntött 
gabonájok végre elfogy, nem lévén mint őrölniük, — 
egymást rontják, *S nem fájdalmas következése é ez az
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emberszóllásnak ? mellytöl már csak eunek meggondolása 
is viszsza tartóztathatna minden embert. Bölcs Sirák,ama' 
jó házi prédikátor igy kiált fel 14, 1: „boldog ember, ki 
szájával nem esik meg!‘‘

3. De még ezekhez vegyük fontolóra azt is, hogy 
a’ ki felebarátját megszállja, az az Isten jussába vág be
le ; és a1 fegyvert, a’ mérő-serpenyőt az Isten’ kezeiből 
mintegy kicsavarja. Pál Apostol mondja Rom. 14 : „te 
pedig, óh ember! ki vagy, hogy a’ te atyádfiát ítéled? 
A z  ö Urának áll ő avagy esik !“  Mindnyájan a’ Krisz
tus’ itélő-széke eleibe állítatunk, a’ midőn kiki, az ő cse
lekedetei szerint fog Ítéltetni. Eleibe akarunk-e vágni an
nak a’ mindentudó nagy bírónak ?

4. Végezetre pedig tartsuk szemünk előtt tulajdon 
gyarlóságunkat és tökélletlenségünket. Mi önmagunkat sem 
esmérjük voltaképpen: hát felebarátunkat hogyan esmér- 
hetnénk! Melly könnyen hibázhatunk Ítéletünkben; és ak
kor egy ártatatlan embert sértünk meg. Mint ime legkö
zelebb az Evangeliomban az Írástudók Jézust káromlónak 
nevezték, holott a’ legigazabb ember volt a’ világon. Ha 
pedig saját szivünkbe bénézünk: boldog Isten, mennyi 
fogyatkozásokat vehetünk itten észre! mennyi tökéletlen
séget saját tetteinken! hányszor vagyon nékünk is fele
barátunk ellen alattomban gonosz tzélunk! és nem kell-e 
fohászkodnunk szent Dáviddal: „Uram ! ne szállj pörbe 
én velem, és ne vond Ítéletedbe a’ te szolgádat és szol
gálódat; Teelőtted kicsoda állhat meg, és ki tudhatja 
minden ő vétkeit lí( Zsolt. 19.

Annakokáért K. H. vigyázzunk magunkra hogy az 
ember-szollás’ vétkében ne részesüljünk. Senkinek botrán- 
kozásra okot ne adjunk. Házunk minden meiKíe-mondátol 
tiszta legyen A ’ helyett, hogy mások tetteit gáncsolnánk 
birálgassuk szorgalmatosán önmagunkat. Éljünk ártatlanul 
akkor nem egykönnyen fognak bánthatni a’ gonosz nyel
vek. A ’ tiszta aranyot a’ rozsda nem fogja meg. Legyünk 
jók ; mert minden ok nélkül még sem kárhoztatnak ám 
minket az emberek, —  mint a’ nádszál sem mozdul meg 
valami kis szellő nélkül — Másokra nézve nyelvünket 
kötve hordozzuk, sinóron vezessük; sokat halljunk, so
kat lássunk, keveset szóljunk. Hallgass nyelvem nem fáj 
fejem. Jobb lábbal mint nyelvvel megbotlani. *

*
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Mivel pedig minden szájt bedugni a’ legszigorúbb ke
gyességgel sem lehet, és mivel a’ fejér liliomnak is az 
árnyéka fekete: tehát szoktassuk magunkat, a’ minket 
méltatlanul rágalmazóknak beszédére vesztégelni. A ’ miatt 
se fölöttébb magunkat elne busuljuk, se a’ kegyesség
ben alább ne hagyjunk. E lég légyen miuékünk tudni, 
hogy látja az Isten szivünknek tisztaságát, mellyet az 
emberek rosznak kiáltanak ki. Elég légyen tudnunk, hogy 
az ő mindenüvé beható szent szemei előtt nincsen 
elrejtve egy fohászkodásunk és egy könycseppünk is,mely- 
lyet az emberszóllók miatt éjtünk. Pál apostolt, mikor 
legbuzgóbban hirdette az Évangeliomot, a’ Császári Tiszt
tartó Fesztus illyen szókkal illette: „te bolondoskodol.'4 
De ő azért a’ Krisztus zászlójától el nem állott: sőt ak
kor kezdte énekelni diadalmas hangon: „Nem szégyen
lem a’ Krisztus’ Evangeliomát!u Magát a’ mi édes Idve- 
zitőnket is mennyiszer vádolták a’ gonosz nyelvek; de ő 
azért tántoríthatatlan járdáit az igazság’ utján. A ’ világ
nak ítélete nem mindenkor Isten’ ítélete. Itt e’ hiányosság 
földén gyakran a’ gonoszság a’ jóságnak nyakára lép; a’ 
rágalom előtte futkároz a’ virtusnak,és mindenütt mérget hin- 
tez. Semmi nem olly bizonytalan mint az emberek’ dicsérete 
és magasztalása. Sokszor a’ legjelesebb emberek gyülöl- 
ségben vágynak: ellenben sok esztelenek, kik nem mél
tók az emlegetésre, magas emlék-oszlopokat kapnak; sőt 
gyakorta éppen úgy tapasztaljuk, hogy a’ kit sok nyel
vek rágalmaznak, az valami különös jólelkü és derék em
ber. A z  égen számtalan csillag ragyog, de csak a’ leg- 
nagyobbak (a’ nap és hold) vágynak fogyatkozás alá vet
ve. A ’ földnek színén számtalan sok fa zöldellik: de csak 
azokat hajigálják kővel az emberek , mellyeken gyümölcs 
mosolyog. Ha hát gúnyolok’ nyelve szúr, azt tartsd meg 
vigasztalásul, hogy az a’ java az almáknak, a’ mellyet da
rázsok rágnak. Meddig tart az idő, hogy a’ rossz nyel
vek gunyol!:ataak! nem sokáig. Eljön a’ nap, mellyen a’ 
ti nemes czé’otok és ártatlanságtok világosságra hozatik. 
Akkor a’ világ’ Ura részrehajlatlan mázsán fogja meg
mérni cselekedeteit kinek-kinek. Akkor a’ csalfa fény el
enyészik, az elrejtve volt érdem napfényre emelkedik; 
a’ csöndes munkás, — ki lárma nélkül, de hűséggel fog
lalatoskodott szűk körében, — a’ pompás és Úri hivalko- 
dók fölé felmagasztaltatik és minden igaz szivü fáradozás 
ölök dicsérettel koronáztatik. Akkor a’ ti szeretetlen és
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hazug kárhoztattatok megszégyenülve fognak ott állani, 
büntetésöktől rettegvén. Oh! hogy adjon az Isten mind
nyájunkba emberszerető, kémélve ítélő kegyes szivet; 
adjon ama3 napon tiszta megfertőzetlen lelkiesméretet, 
hogy bémehessüuk az ő dicsőségébe, Ámen.

*

SZENT HÁROMSÁG UTÁN XX.
VASÁRNAPON.

'« I

A s keresztyén embernek legszebb ruhájáról.
• \ . * .

r

Jézus! bölcsességgel * ékesíts szeretettel,
Ajándékozz engem tiszta és erős szívvel;
Alázatosságba öltöztess fel engem, 
így valóban ékes lészen az én lelkem.

Ruházat testemen a’ mikor környülvészen,
Képedet elmémen te űjitsd meg egészen;
Hitnek szép aranyját, amaz igazságot
Add! ’s lelkem nem kíván más szép ruházatot, Ámen.

(Ének. Könyv, Nro 468, 5, 6.)

Ama’ tékozló fiúról mondott gyönyörű példabeszédében 
édes Idvezitőnknek azt olvassuk, hogy midőn az elve
temedett rósz fiú, az ö atyjának, mint módos tehetős 
embernek házához nagy éktelenül rongyosan szennyesen 
visszakerült: az atya, kinek szemei nem voltak szokva 
az illy öltözethez maga körül, legelőször is illyen paran
csolatot adott a’ cselédeknek: „hozzátok elő a’ legszebb 
ruhát, és adjátok reá!“ Luk* 15, 22.

A ’ ruha szükséggé vált az embernek , miolta első 
atyáink vétkezvén az ártatlanság9 állapotjából kiestenek. 
Figefa-levél, takaró kell azolta minden Adám fiainak és 
leányinak. Földi ruhában járt itt e9 földön, abban szenvedett, 
és koporsóba takartatott maga az Isten9 fia is; mellyel a9 
mi bűnös testünk öltözetét megszentelte; az ó ruhájából
pedig olly erő ment ki a9 betegekre, hogy ha csak érin?-
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telték is azt, meggyógyultak. Földi ruhát viseltek szent 
testeiken a’ Krisztus’ apostolai is, kiktől a’ hol megszál
lottak, elkérték ruháikat, elhordozták a’ betegekhez és 
ezekre terítvén őket igy meggyógyították ' Csak még né- 
melly pogány nemzetségek, kik messze szigeteken va
don élnek,járnak mezitelenen és ruha nélkül. De valamerre 
az emberek szép rendben és társaságban együtt élnek; 
valamerre a’ keresztyén Vallás az ő áldott világát elter
jesztette: ott mindenütt az emberek ruhákkal béfödezve 
szemérmetesen járnak, és közakarattal azt tartják, hogy 
pénz emberség, ruha tisztesség. Sőt bölcs Sirák azt 
mondja 19, 17. hogy az öltözet mutatja meg az ember
nek még az erkölcsét is. ’S valóban úgy tetszik, mintha 
valamicskével többek volnánk, mikor uj ruhát, inuepi kön
töst és tiszta öltözetet veszünk reánk; és mintha önma
gunknak is jobban tetszenénk abban, — a’ mit leginkább 
észrevehetni a’ gyermekeken, kiknek leírhatatlan az örö
mök , midőn szép ruhába öltözhetnek. Ellenben a’ tisztá
talan vagy rongyos ruházat testünkén lelkünket is ked
vetlen érzésekkel borítja bé; bennünket többi embertár
saink előtt megaláz és félrevettet. Mellyhez ha még va
lami bűnünknek belső érezése is hozzá járul, melly azzal 
vádol, hogy azon mi ruhátlan és megutált állapotunkra 
tulajdon vétkünk miatt jutottunk: akkor már az illy álla
pot méltán leverő és szomorító. ’S éppen illyen módon 
jutott legvégső ruhátlanságra a5 tékozló fiú, ki magát ab
ban annál alábbvalonak érezte, mennél szokatlanabb volt 
ő ahoz az atyai háznál; hol kora gyermekségétől fogva 
mindeunek, és igy a’ különbféle drága öltözeteknek is 
bövségében neveltetett, és a’ ruhákban kedvére válogat
hatott A 1 testéről lerongyollott ruha, az ő oktalan cse
lekedetét és rossz erkölcsét most vele még fájdalmasab
ban éreztette; bujdoklott az emberek szemei elől, és ke
rülte a’ társaságot, mellybe nem illett bé. Arcza-pirulás- 
sal járult eleibe atyjának, és egészen megélledett, midőn 
e’ parancsolatot hallá: „hozzátok elő a’ legszebb ruhát, 
és adjátok reá.(íí

K- H. ruha emlegettetik a’ mái szent Evangeliomban 
is , és pedig mennyegzői ruha. Mire nézve majdan alkal
matosságot veszek, elmélkedni előttetek ez órában a’ 
keresztyén embernek legszebb ruhájáról.

)
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T ext: Máthé XXII. 1—14. (Példabeszéd a’ királyi
lakodalomról}.

Királyi mennyegzőt vagy is iukább ollyan koroná
zási vendégséget rajzol élőnkbe a’ felolvasott evangeliom, 
mellynek alkalmával egy király az ő fiát maga mellé vi
ce-királlyá téteti, és az ő tisztességére az ország’ nagy
jait pompásan megvendégeli. A.’ napkeleti Fejedelmeknek 
egyik gazdagságjok és dicsőségük abban állott, hogy 
ezerenként tartották készen palotáikban a’ sok különbféle 
drágalátos darab ruhákat, és bőv szabású, minden ter
metű emberhez illő hosszú köntösöket; mint mondjá rólok 
Jób (27, 16.), hogy úgy megsokasitják ruháikat mint a' 
sár. Midőn aztán valamelly jeles innepség adta magát 
elö,ollyankor a’sok kész ruhákat ajáudékul osztogatták a’nép 
között; mint olvassuk József’ históriájában is , hogy mi
kor bátyjait megvendégelte, mindegyiknek adott egy öl
tözőt, Benjáminnak pedig ötöt Itt is hasonló eset forgott 
főn , és mivel az innepi ruhákat a1 király ingyen osztotta 
ki, méltáu neheztelhetett arra az emberre, ki abban a’ 
poros szennyes úti ruhában, mellyben az utszákról béhi— 
vatott, ment bé a’ palotába egyenesen, és a’ néki ajánlott 
szép ruhát készakartva megvetette.

Tudnivaló, példáztatik mind ezekben a’ Jézusnak 
lelki királlyá tétetése a’ világon, kit a’ Zsidók nem fogad
tak el, és azért meg is lakottak keservesen. Mi pedig 
ez úttal maradjunk meg ama’ mennyegzői ruha mellett, 
mellyben megkellett jelenni a’ palotában minden vendé
geknek, ’s melly nélkül azon fényes társaságban senkit 
meg sem is sziveitek. Minden keresztyénnek gondos
kodni kell, hogy olly ruhája legyen, mellyel mind az 
emberek előtt tisztességgel megjelenhessék, mind a’ 
mennyei királynak az Istennek szemei előtt megállhas
son. Valljon miilyen ruha lehet az már? Megfogjuk ér
teni, ha elmélkedünk a keresztyén embernek leyszebb

értvén a’ dolgot először testi, azután pedigf • f

lelki értelemben*
A ’ kegyelmes Ur Isten pedig, ki a’ hívek épülésé

ben gyönyörködik, nyújtsa minékünk e’ szent munkához 
az ö segítségét, hogy mi viszont adhassuk meg neki az 
o dicsőségét. Figyeluiezzetek.
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I.

Testünknek az a’ legszebb ruházatja, inelly a’ ter
mészet szükségeinek megfelel, tisztán tartott, és sor
sunkhoz, tehetségüukhez, sőt nemzetüukhez illő.

Czélja t. i. a’ ruházkodásnak az , hogy részint tes
tünket a’ természeti ártalmas behatásoktól megoltalmazza; 
miuémüek a’ hévség, hideg, szelek, esők, nedvességek: 
részint pedig, hogy a’ szemérmetességet főntartsa, a’ 
testnek hibáit elfödözze, és a’ két nembeli embereknek 
egymással társai kodásukban a’ botránkozást eltávoztassa. 
Mig illyen czélból ruházkodunk, mind addig a1 mi testi 
ruhánk a’ legszebb ruha lészen. De vajmi nem legszebb, 
mihelyt e’ czéltól félre térünk. Ha nem a’ tesmészet’ kí
vánságait, hanem mindenben csak a’ világ’ szokásait néz
zük, vagy szintén pajkosan öltözkedünk, testünket kész- 
akartva megoiezitelenitjük, átlátszó vékonyságú ruhákat 
viselünk (mint amaz egyiptomi király, Ptolomeus Phis- 
konrol Írva vagyon), és ezzel buja gerjedezésekre al
kalmatosságot szolgáltatunk: már ekkor a’ mi ruházatunk 
megszűnik lenui a’ legszebb ruhás már ekkor az nem ke
resztyéni többé, mert a’ keresztyéneknek igy szóll e’ 
tárgyban a’ szent írás: „az asszonyok’ ékessége ne lé
gyen csak külső, ne álljon fényes és drága öltözetek
ben, gyöngyökben, hajok’ fodorgatásában és arannyal 
megtüzésében: hanem legyen az ő ékességök tisztessé
ges öltözet, tk szivnek eltitkolt embere, a’ szelidség; 
szemérmetesség mértékletesség;—ezek drága dolgok Isten 
előtt,“  úgymond Péfer apostol, az ő első levelében, 3, 3. 
és Pál 1. Tini. 2,9. Hasonlóképpen int bölcs Sirák is: ,,a’ 
ruházatban soha ne dicsekedjél, mit kevélykedik a” hamu és 
por ?“  11, 4. 10, 13.

Legszebb továbbá az a’ ruhája a’ testnek, a’ melly 
tisztán vagyon tartva. A ’ mindenben kilátszó tisztaság a’ 
legfőbb megkivántatása az életnek, egészségnek, sőt 
még az erkölcsnek is ; valamint a’ tisztátalanság már ön
magában kész nyavalyára és erkölcstelenségre mutat. A ’ 
ki testét nem tartja tisztán, a’ mellyet lát: hogyan tar
taná tisztán lelkét és erkölcsét, mellyet nem lát? A ’ 
tisztaság azt jelenti, hogy önmagunkat böcsüljük; a’ 
tisztálalanság azt, hogy önmagunkkal nem gondolunk. 
Pedig a’ melly ember önmagát nem böcsüli, hogyan be
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csülne az másokat méltóképpen ? A ’ ki önmagával nem 
gondol, mit várjunk attól Isten és felebarátja eránt ? A 9 
tiszta öltözetű emberhez bizodalommal közelítsünk; mert 
iparkodó, serény, munkás embert nézünk ki belőle ; de 
a’ szennyestől, rongyollotíol arczánkat elfordítjuk; mert 
azt rost, gondatlan embernek ítéljük, mint ítél bölcs Sa
lamon is Péld. 23, 21. „az aluvónak rongyos ruhát kell 
viselni.4* Holott meg kell emlittenem, hogy sok ember 
öszve varja a’ szegénységet aJ rondasággal (a ’ mi pedig 
nem mindegy) és háza körül magán és gyermekein lát
szó tisztátalanságát szegénységével mentegeti, palástol
ja ; a1 mivel pedig az nem menthető. Lehet tiszta a’ sze
gény is, ő is megőrizheti a’ tisztaságot ruházatában, ’s már 
ez aztán virtus tőle; ezzel önmagát böcsüli, másokkal 
kedvelted, és ruhája, — bármelly ócska is , de mivel tisz
tán tartatott, már a’ legszebb ruházat lészen őrajta és 
keresztyéni.

De a’ legszebb keresztyéni ruházathoz a1 testen még az 
is megkivántatik,hogy legyen az sorsunkhoz,tehetségeikhez 
szabott, sőt nemzetünkhez is illendő. A z idegen nemzetek ru
házatán kapkodókra és a’ magokét nem böcsülőkre szintén 
fenyegetőzést találunk a’ szent írásban, Zsofóniás prófé
tánál 1, 8: „meglátogatom mind azokat, kik idegen öl
tözetekben járnak, ezt mondja az Ur.“ Azonban ez nem 
tartozik annyira a’ dolog valóságához mint az, hogy ru
hánk tehetségünkhez és sorsunkhoz illendő legyen. Es 
itten már sok a mondani való; mert sok a’ bünhödés e’ 
tárgyban. A ’ mi uj időnknek romlottságaihoz számlálandó 
a’ ruházkodásban való pompa, fényűzés és bujálkodás is. 
Nem azt értem, midőn a’ tehetős és főrangú személyek 
megkülönböztetett öltözetekben diszeskednek; mert ez nem 
vétkes dolog, és illeti is őket: hanem azt, midőn a’ kis- 
sebb tehetségüek és alacsony ranguak is erőnek-erejével 
a’ gazdagokat utánozni akarják, tehetségükön felül ter
jeszkednek, magokat adósságokba verik, és testeiket 
ollyan nemű ruházattal födözik , melly nem az ő sorsok
hoz illő. Ezen bűn ellen feddődik Ezsaiás próféta az ó 
idejebeli nagy romlottságban; mellyben a’ ruházatbeli 
pompa annyira elhatalmazott, hogy nem is tudták már, 
mit gondoljanak ki még valami ujjat és különöset. „A* 
Sión’ leányai (^úgymond ő , prófetziás könyvének harma
dik részében), felfuvalkodtanak, ide ’s tova poroszkálva



járnak, lábaikon arany csengőket viselnek. De eljön a’ 
nap, hogy az Ur elveszi az ő fejőknek és lábaiknak zen
gő ékességét, el az arany lánczokat, a’ fátyolokat, vé- ! 
kony gyolcsokat, jó illatú szereket, és lészen nekik a’ 
drága illat helyett büdösség, a’ gyolcs helyett ernyedt 
ruha, a’ fodor haj helyett kopaszság, a’ szoros ruha he
lyett szoros zsák, és a’ szép gyönge bőr helyett a’ nap
nak elsütésed — Meglássátok annakokáért, Atyámfiái, 
hogy öltözeteteket illyen módon bűnössé ne tegyétek; inért 
akkor az megiut nem volna legszebb ruha: hanem ru~ 
házkodjatok sorsotokhoz és teheíségtekhez képest; úgy 
nem lészen mit félnetek sem a’ világnak kárhoztató íté
letétől , sem világi gazdaságtok1 megromlásától; úgy di
csekedhettek egyszersmind a’ keresztyénnek legszebb 
ruhájával testi értelemben.

II. '

6 2  SZENT HÁROMSÁG UTÁN

Azonban mind az eddig mondottaknál nagyobb fon
tosságú dolog megértenünk, mi legyen a’ keresztyénnek 
legszebb ruházatja lelki értelemben. A z t. i. a’ virtus, a’ 
Jézusban vetett hit, és az Istennek idvezittő kegyelme.

Virtus nélkül nincsen meg még a’ keresztyénnek az 
ő legszebb ruházatja ama’ Gazdag bíborban és bársonyban 
öltözkedett, de Iám mégis a’ pokolban lett temetése. Ha 
külsőképpen a’ test ékes, belsőképpen pedig a’ lélek bű
nökkel rakva és éktelen; akkor hasonlatunk ama’ hamis 
prófétákhoz, kikről mondja Urunk Jézus, hogy hozzánk 
jőnek juhok ruhájában, de belől ragadozó farkasok. Ha- 
sonlittunk ama’ Farizeusokhoz, kikről dorgáló hangon 
mondotta ugyan édes Idvezitőnk, hogy hosszú prémes 
ruhákat viselnek, hogy láttassanak, fejérre bemeszelt 
kripták ck, mellyek kívülről szépeknek látszanak, de 
belől teledesek halott-csonttal és rútsággal, Máth.23,27. 
azért int az apostol: „öltözzétek fel az uj embert, melly 
Isten szerint teremtetett valóságos igazságra és szent
ségre/* Vessük el tehát lelkűnkről azó Adámnak, a1 bűn
nek rongyát, és vegyük^reánk az uj embernek, a’ vir
tusnak díszes köntösét; Ábelnek jámborságát, Abrabám- 
nak hitét, Jákobnak álhatatosságát, Jóbnak békességes- 
türését, Józsefnek szüzességét, Dávidnak Isteni félelmét, 
Dániel1 áhittatosságát, szent Istvánnak és minden Márti-
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roknak erősségét. Öltözzék fel a’ gyermekek az engedel
mességet, az ifjak az alázatosságot, a’ szüzek a’ szemér- 
metességet, az embernyi emberek a’ munkás keresztyén- 
séget, a’ vének a’ bölcsességet és áhitatosságot; minden 
korú ember az ő esztendejéhez illő virtust: akkor lesz
nek leikeik felöltözve a’ legszebb ruházatban, — abban 
snelly soha meg nem avul, és a’ mellynek télen nyáron, 
földön mennyen egy eránt vagyon kelete mindenkoron.

A ' virtus mellé pedig megkivántatik a’ Hit is ; sőt 
maga a’ virtus sem egyébb, mint az élő hitnek kifolyása 
vagy gyümölcse. ,,A ’ hit (úgymond Jakab apostol), jó  
cselekedetek nélkül meghalt." Akármelly szép virtusok
kal dicsekeszünk, de ha hit nincsen mellettük, nem igaz 
virtusok azok, és lelkűnkén csak hideg ruhák ők; mint 
Aggeus próféta mondja 1, 6. „ruházkodtok, de meg nem 
melegesztek.a Úgy vagyon, Atyámfiái! a’ hit, a’ vallás az 
a’ legszebb ruhája a’ keresztyén embernek, melly lelkünket 
nemcsak ékesítti mint a’ virtus, hanem melegitti is azt 
jóltevőleg, — t. i. az életnek telén, a’ nyomorúságok’ hi
degeiben , a* fájdalmaknak szorongató és elfagylaló órái
ban. Sőt szinte A

Éltünk végén is ez kegyesen 
Biztat halhatatlansággal,
Remény fegyverével nyertesen 
Vívat a1 romlandósággal,
A ’ mennyországra nyit utat.
’S ott nagy boldogságra mutat.

Mivel pedig a’ mi virtusunk tökélletlen, hitünk is 
erőtelen: elmulhatatlanul szükséges, hogy az Istennek 
bűnbocsátó és idvezitő kegyelmét is megszerezzük és 
lelkünkre ruházzuk ; mert mi szegény emberek, önmagunk
ra hagyatva, a’ mi bűnös fogantatásunk után , egy velünk 
hozott mezitlenségben és tisztátalanságban állunk az Is
tennek szentséges szemei előtt; kinek képe rólunk any- 
nyira le van törülve, hogy alig esmérhetni reá. Minnyá- 
junknak azt kell vallanunk szent Dáviddal (Zsolt. 513 : 
„bűnben fogantattunk és bűnben melegített meg minket a’ 
mi anyánk az ő méhében." Vágynak ugyan ruháink, de 
azok inkább csak figefa-levelek, mellyek nem tisztitnak 
nem ékesitnek mindenképpen, hanem csak béfödeznek. A ’
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bűnnek mezítelensége mindenütt átlátszik rajtok. Akár- 
mint ékesgessük magunkat , Istennek kegyelme nélkül 
ollyan minden mi igazságunk, mint a’ megfertőztetett ru
ha. „Micsoda az ember (úgymond Jób 15,14...) hogy ő 
magát Isten előtt tisztának állittaná? A z ő szemei előtt az 
angyalok sem tökéletes tiszták: mennyivel inkább az 
ember, a’ ki mint a’ vizet úgy iszsza az álnokságot !í( Min- 
nyájáu szűkölködünk az istennek dicsősége nélkül, és 
megvagyunk fosztva az ártatlanságnak és szentségnek 
ama’ szép ruháitól, mellyeket Isten az első ember-terem
téskor reánk adott. De örvendjünk, hogy vagyon kegyel
mes Istenünk az Egekben, ki a’ megtérő szívű bűnöst 
magához fogadja, bűneit elmossa róla a’ törvénynek átkát, 
a’ lelkiesinéret vádolását elveszi, és neki ajándékozza új
ra a’ bünbocsánatot, a’ mennyei fiúságot, az Istennel,való 
bé kességet és az örök életnek eleven reménységét. É s ez 
a z , a’ mit az írás idvezség1 palástjának nevez, Ezsaiás- 
uál a’ öldik részben. „N agy örömmel örülök az Urban,
és örvendez az én lelkem az én Istenemben, mert id-

• ' m * •

vezségnek ruháival öltöztetett fel engem, igazságnak 
palástjával vett engem környül.44 Ez az a’ mennyegzői 
ruha, mellyben bátran eleibe járulhatunk a’ mennyei ki
rálynak , lelkünk tiszta és megmosatott lévén minden bűn
től. Ez az igazi szép ruházatja a1 léleknek , mellyhez 
sem a’ mezei liliomoknak sem B. Salamonnak drága öl
tözeteik ingyen sem hasonlíthatók.

Ti is , K. A . ekképpen gondolkodjatok a’ legszebb 
ruházatról. Ha nincsen is drága, ha nincsen is olly fé
nyes öltözetetek mint a’ világ’ Hatalmasainak; ha nem áll
nak is szekrényeitek tele aggatva a’ legújabb szabású 
köntösekkel: mind ezek eránt ne legyen busulástok; mert 
mind ezekben még nem áll a’ keresztyének legszebb ru
házatja. Elég legyen nektek, ha vagyon testeteken sorso
tokhoz illendő öltözet, ha azt tisztán tartani tudjátok, ha 
általa a’ levegőnek inostohaságaitol megőrizkedhettek, és 
a’ ti megromlott emberi természeteteknek gyalázatját azzal 
befödezhetitek. Isten előtt mindegy, akár zsákban akár 
talpig bársonyban öltözködjünk. Azon törekedjetek inkább, 
hogy testi ruházat dolgában szegények lévén, — legye
tek annál gazdagabbak a’ léleknek ruháiból. Öltözzétek 
fel a’ mindennemű jó  cselekedeteket, és a’ hitet. Visgál- 
játok meg szorgalmatossan valljon a’ ti telketek köntöse nem
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szakadozott-é meg irigység által; nem esett-é rajta mo
csok mértékletlenség által; nem égette-é meg azt va
lahol harag , és nem homályositotta-é bé annak fényes
ségét fösvénység. A 9 megtérésnek utján pedig tegyétek 
sajátotokká az Istennek bűnbocsátó kegyelmét. Ezekre 
maga az Isten akar titeket segitteni; valamint ama’ meny- 
nyegzői ruhát maga a’ király akarta osztogatni. Megne 
vessétek azokat és ne tessetek önmagatoknak a’ ti bűnei
tek rútságában , és ne Ítéljétek magatokat méltatlanoknak 
az örök életre, — mint mondatik az írásban a’ Zsidók
ról, nekik szörnyű szemre-hányásokra, Ősei. 13,46. A ’ 
léleknek és szívnek tiszta ruháiban járuljatok gyakran 
az Urnák szent asztalához; abban készüljetek bémenni 
a’ dicsó mennyországbal is ? hová megíertőztetett öltözettel 
senki bé nem bocsáttaik. „A ’ mit bé nem vehet az é g , 
halálodban az haljon meg." Valahányszor testetek ruhá
ját felöltözitek, jusson eszetekbe, hogy lelketeknek is van 
ruhája, mellyet fel kell öltöznötök. Valahányszor ellen
ben testi ruháitokat levetkőzitek, jusson eszetekbe, hogy 
lelketeken is vagyon minden estve levetkőzni való, — 
annak a’ napnak bűne t. i. Mennyegzöi ruhátokban vagy 
a’ vigasságnak palástjában, jusson eszetekbe a’ gyászru
ha is. Ha végre majd eljön az az óra, mellyben a’ ti ha
lotti ruhátokba öltöztettek, vagyis inkább a’ mellyen azt 
a’ ti legszokottabb legrégiebb ruhátokat, a' halandó tes
tet is le kell vetnetek, (mert valljon az egész test mi 
egyébb, mint ruhája a1 léleknek?): hogy akkor legyen 
dicsőséges és mennyei ruhátok az Istennél, 2. Kor. 5. 
„Imé hamar eljövök" úgymond a’ lélek szent Jánosnál a5 
Jelenések’ könyvében (15, 16), Boldog, a1 ki vigyáz, és 
megtartja az ő ruháját, hogy mezitlenen ne járjon, és az ő 
gyalázatja megne láttassék.u Ámen,

TN.

0 1

Illés Pr. IV , Darab. 5
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A.

A 5 szüléknek engedés•

Dicső szent Háromság , kegyelmes Istenünk!
Szent munkánkat , mellyét mostan hágysz kezdenünk.
Engedjed ezen szent órában minekünk
Irgalmasságodból buzgón véghez vinnünk, Ámen.

t  • v , .

K. K. Szent Lukács evangélista , örök emlékezetül, 
olly különös rendelését jegyzetté fel Idvezitö Urunknak, 
uielly a’ inai idők környülállásaihoz képest nagyon vissza- 
tetszhetö; sőt átaljános értelemben véve helybe sem 
hagyható volna. Jerusálem felé utazván az Ur (Luk. IX.) 
éppen a’ Samaritánusok földén keresztül folytató útját, 
midőn három ifjú emberek hozzája járultak, magokat ne
ki követőkű! ajánlván. Ezen ifjak’ harinadika felől azt 
írja az Evangélista, hogy minekutánna Idvezitö Urunk őt 
tanítványnak elfogadta, és ezen szókkal meghívta: „tehát 
kövess engemet!“ az előbb szülei’ házához kéredzett e l, 
olly szín alatt, hogy most fekszik halva édes atyja, 
hadd lehessen jelen annak utolsó tisztesség-tevésén: de 
az Ur Jézus nem engedte meg neki, hogy atyja eránt 
tartozó egyik legszentebb kötelességét teljesittse,—hihető 
azért, mivel ő érán la, a’ híveknek igazi atyja és boldo
gítója eránt, még szentebb volt a’ kötelesség; vagy, mi
vel előre tudta ő szent Felsége, hogy az ifjút, kire gaz
dag örökség szállandó vala, idvezséges szándékáról ott
hon lefognák beszélleni.

Ezen szép fiúi igyekezetnek, Urunk Jézus által lelt 
megakadályozása mielőttünk, mái hívek előtt, annál szem
betűnőbb, mennél kevesebb egyébbként a’ példa, mindaz 
írásban, mind a’ való-életben arra, hogy fiák atyjokrol 
gondoskodnak, őket gyámolgatják, érettök imádkoznak: 
holott arra viszont, hogy atyák fáradoznak és agságos- 
kodnak gyermekeikről teljes szívok szerint, — nem szük
ség a’ példákat az ó világ sírjaiból elő-keresgélni, hanem 
azok a’ való-életben is számosán szemünk előtt fényes- 
kednek. Százan meg százan találkoznak a’ gondos atyai
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anyai szeretetnek példái és tüköréi minden időn ’s minden 
helyen; atyák, kik tékozló hókat is kebelökbe vissza
fogadják ; Jóbok, kik gyermekeikért naponként különö
sen imádkoznak; Dávidok, kik ellenök törő hókkal is meg
békélnek és halálokat megkesergik; Rebekák, kik hók 
helyett magok fejökre átkot vonni készek: —  mig az 
alatt csak hellyel-közzel ha előfordul egyegy József, ki 
szükség idején egész famíliáját tartotta; egyegy Sala
mon , ki édes annyát gondviselése alá vette; egyegy Já
nos , ki Máriáról gondoskodott; és egyegy ollyan ifjú, 
ki a’ jelenvaló nagy szerencse elől is még atyjának el
takarítására menni kívánkozik.

De helyben fogjuk hagyni Urunknak ebbéli rende
lését , mihelyt az akkori környülállásokat hozzá vesszük; 
’s megfontoljuk, hogy az nem mindeneket, hanem egye
dül azon ifjút magát illető parancsolat volt, uielly min
ket ma élő híveket nem kötelez. Sőt inkább Urunk Jé
zus az ó testének napjaiban világosan intette a’ magzato
kat, szüleik eránt tartozó kötelességeik’ teljesítésére; és 
megerősítette azt a’ régi parancsolatot. ,, 
atyádat anyádat! “  tudván, melly igen megérdemlik 
a’ szülék, hogy gyermekeiktől koporsójok’ zártáiglan 
tiszteltessenek; tudván egyszersmind azt is, hogy ifjaknak 
nincs szentebb kötelessségök ennél, úgymint a’ mellyben 
minden egyébb kötelességeik már belé foglalva vágynak. 
’S ugyan erről az oldalról tekintve fogom előttetek a’ 
gyermekek’ tisztét még bővebben is emlegetni. De minek- 
előtte tovább haladnánk , hallgassuk meg az efféle elmél
kedésre vezérlő mái szent leczkét, a’ szükséges istenit 
áldásért pedig illyes-képpen fohászkodjunk:

Mi Atyánk ’s a’ t.
Teset: Ján. 4, 47. • «

Azon bajlódások között, mellyek az atyákra gyer
mekeik miatt hárámlanak , nem utolsó helyet foglalnak el 
azoknak betegeskedéseík.íllyenkor legtöbb a’ nyugtalanság, 
fáradság, költség,busulás. Nyavalyáskodás nélkül pedig egy 
gyermek sem nevelkedik fel. A z evangeliombeli atya is 
fiának nyavalyája miatt volt nagy bubánatban; és az ő 
többi érdemei között, ezeu betegségben mutatott hiv ápol- 
gatása a’ legfőbbik gyanánt vétethetett, mellyel hát holtig

5 #
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való tiszteletre és engedelemre magának lekötelezte. Es 
a’ fiú az ő részéről ennek az engedelmességnek mingyárt 
felgyógyulása után adta is szép bizonyságát az által, 
hogy atyja példája szerint tanítványul ajánlá magát a’ 
Krisztusnak. Melly hűségével a’ fiú hogy nem egyebet 
cselekedett, csak tulajdon lelki testi boldogságát mozdí
totta elő: azt még világosabban által fogjuk látni, ba 
elmélkedünk a? gyermekek' kötelességeiről szüléik eránt, 
úgymint minden egyébb és utóbbi kötelességeiknek funda- 
mentomárol. Nevezet szerint fundamentoma ez:

1. )  A ’ Teremtő és jóltévő Isten eránt tartozó köte- 
lességeinknek.Az atyák a* gyermekeknek(ugyszólván)földi 
Isteneik: a’ melly gyermek immár azokat az ö földi Is
teneit nem tiszteli, kiket lát; miképpen tisztelheti azt az 
ő Istenét, kit nem lát?

2. )  Fundamentoma ez , az emberekkel való társal- 
kodásnak és közönséges einber-böcsülésnek. A z atyák 
legközelébbi embertársaink: ha ki őket nem böcsüli, a’ 
távolabb valókat annál kevésbé..

3. )  Fundamentoma a' Mágisztrátus eránt tartozó en
gedelmességnek, A ’ szülék legelső, legközelebbi és leg
főbb Mágisztratusok a" gyermekeken: a’ ki ezeknek elle- 
nők szegezi magát, az küszködni fog a1 világival is.

4. ) Fundamentoma a’ tanittók eránt való kötelessé
geknek; mert a’ szülék a’ mi legelső tanittóink; ha ki az 
ó szavokat be nem veszi, az nem fog helyt adni azok
nak is, kik őket utóbb az oskolai és templomi szent székekből 
tanítják. — Csak ezen négyféléken fogom a’ felvett tár
gyat megvilágosittani.

Valamennyi czégéres bűnbe esett ember a’ világon 
vagyon; és a* tömlöczökben, szomorú rablánczokon he
ver: ha vétkeiknek legelső eredeteit nyomoznánk, ki- 
nyilvánodnék, hogy ők azokat szüleik eránt való enge
detlenségen kezdték* Ellenben valamennyi jeles erköl
csű és nagyra-ment emberek’ élete folyását tekintjük, 
úgy tapasztaljuk, hogy azok mindnyájan, szüléiket be
csülő, engedelmes gyermekek voltak; és szerencséjekef, 
boldogságokat az atyáknak tartozó kötelességen kezdet
ték ; mert örökkén megálló igaz állítás, hogy a’ szülék 
tisztessége, minden utóbbi kötelességeinknek funda
mentuma*

SZENT HÁROMSÁG UTÁN
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I.
A ’ mi, nevezet szerint, Isten eránt való köteles

ségeinket illeti: gyermekek az Istent, mint lelket képzel
ni még nem tudják. Kifejtó'zett lelkű és értelmű embereknek 
is nehéz feladás ez: hát a’ szendergő értelemmel biró és 
testieken csüggő gyermekeknek! ők az Istent ember’ ké
pében gondolják és pedig atyjokéban. ’S nagyon helye
sen! éppen az írással megegyezőleg, melly velünk fel
nőtt emberekkel is az Istent, mint atyát, úgy képzelteti. 
’S valljon gyermekre nézve ki is viselhetné az Isten’ ké
pét méltóbban, mint az atya, anya? kitesz a’ fiákkal több 
jót? ki bajlódik velők gyakoríább, ki busul esetükön, ki 
örül boldogságukon? ki vigyáz reájok, mint szeme pillá
jára? ki őrzi, védelmezi, táplálja, ruházza, oktatja, — 
egyébb mint az atyák? ’s valamint az atyák’ kötelessé
geikben mind az béfoglalva van, a’ mit az Isten maga 
akar tétetni a’ gyermekekkel: úgy viszont az atyáknak 
tartozó tisztelés’ gyakorlásában benne van minden, va
lamivel az ember tartozik Istenének. Midőn szüleihezjbi- 
zodalommal folyamodik: tanul ezzel, mennyei szent atyá
hoz is fiúi hízodalommal közelitteni. Midőn az elvett jók
ért atyjának köszönetét mond: szokik ezzel háladatos 
lenni amaz atya eránt is, ki a1 mennyben vagyon. Midőn 
kész szívvel engedelmeskedik ott is , hol nem látja által, 
szüléinek parancsolatja hová czéloz ezzel előre gyako
rolja magát, az Istennek akaratján is megnyugodni, — 
akár egyenes akár darabos utakon hordozza majd őszent 
Felsége, akár tudva akár elrejtve legyen előtte azjöczél- 
ja és végezése. Midőn hibájiért vesszősztetik, és ő ma
gát megalázva ’s vesztégelve azt elszenvedi, sőt a’ ha
rag közben is szemeit az atyára felemeli, és attól ke
gyelmet reményi: ezzel egzszersmind tanul Istenéhez 
még akkor is bizakodással lenni, ha sujtoltatik}, vagy 
bűneinek terhe nyomja. Midőn atyja’ jelenlétében szemér
mesen viseli magát, és annak távollétében is az attól va
ló félelem tartóztatja vissza a’ rossz cselekedettől: ezzel 
egyszersmind bele nő az Istennek szent félelmébe is, melly 
szerint minden tetteiben, és mindenütt elméjében tartja, 
hogy vagyon felettünk egy szem, melly mindent lát, va
gyon egy fül, melly mindent hall, és vagyon egy könyv, 
mellyben minden cselekedetünk jegyezve áll. Végre mi
dőn a’ szülék szép példája után korán próbálja nyelve

<=r
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kidadogni a’ kedves Abba nevet, szája zeugedezni az 
Istennek dicséretét: ez által jókor gyökeret ver szivébe 
az imádságnak, és buzgó éneklésnek örvendése, és vá
lik belőle Vallását, Egyházát becsülő jó  keresztyén.

De nemcsak Istenét méltóképpen imádni, hanem em
bertársait becsülni is egyedül az olly ember tud, a' ki 
azt szüleinek bccsülésén már elkezdette gyakorolni. A ’ 
gyermek a’ szüléktől függ, ezek segítsége nélkül nem 
foghat semmi fontos dologhoz. ’S ez a’ függés tanítja az 
embert korán és jó  előre, minden utóbbi életében azt tar
tani szemei előtt, hogy mi emberek egymástól függünk 
sokképen, hogy egyik a’ másiknak segítsége nélkül szű
kölködik, egy kéz a’ másikat mossa; azért becsülni kell 
minden embert. A ’ szülékben látja és esméri meg kiki 
az ő legelső jóltevőit. És ha egyszer ezeknek érdemeit 
háladatos szívvel megesmérte, már nagyot gyarapult a1 
háladatot szivüségben mások iránt is ; mert utóbbi életé-* 
ben, majd mikor a’ szülék’ szárnyai alól elkibocsáttatik, 
és helyettük más jóakarókkal jön öszve-köttetésbe, —  
ezek eránt szintén olly hálaadó szívvel fog tudni visel
tetni, a’ minémüvel szülei eránt viseltetett. — Ugyanaz 
atyák körül tanuljon az ember tűrni egymás’ hibáit is. A ; 
szülékben néha igen tetemes hibák és gyarlóságok talál
tatnak, mellyeket pedig a’ gyermekeknek türniök kell. 
’S melly igen jó  oskola ez , a’ későbbi élet folytatására 
nézve! A ’ felnőtt gyermek alig lép ki a’ szüléi házból a’ 
világba; alig, hogy emberekkel öszve-köttetésbe jö n ’ 
azonnal kéntelen tapasztalni, hogy nem ollyanok az em
berek, mint a’ miilyeneknek lenniök kellene; nem ollya
nok, mint eleibek van irva a’ tíz parancsolatban, és a’ 
miilyeneknek ő is a’ szerint, mint az oskolában tanulta 
képzelte azokat; hogy semmi esetre nem ollyanok, rnily- 
Jyeneknek lenni ő kívánná, másformákká tenni őket pedig 
nem áll hatalmában: nincs tehát egyébb mód, mint béké
vel tűrni hibáikat, és erántok kíméléssel viseltetni. A ’ ki 
ezt már szülei körül meg nem szokta, az ollyatén min-; 
den lépten megütközik. De szerencsés az a’ gyermek, ki 
az emberbecsülésnek fundamentomál már itten megvetette.



XXL VASÁRNAPON. 7 1

Hit
• t

Ha pedig vesszük a’ Fejedelem, király, földes ura
ság, bírák és egyházi világi felső Hatalmasság eráut 
tartozó kötelességeinket, — mellyeknek tartalékai e’ mi 
újabb időkorunkban sokképen megszaggattattak, ezek’ 
teljesítésére is egyedül az az ember terein, a’ ki azok
nak engedelmeskedni immár szüleiben tanult, A régi pát- 
liárchiai időkben az atyák voltak királyok, fejedelmek, 
bírák; de mái napon is minden egy házuép fölött ők a’ 
legelső bírák; ők szabtak elünkbe törvényeket legelő- 
szer; ők büntettek, ha vétkeztünk; ők jutalmaztak, ha 
jót cselekedtünk. Ő nekik volt adatva teljes hatalmokba 
egész sorsunk. Ha tehát már ö erántok helyesen gyako
roltuk ama’ parancsolatot: „tiszteljed atyádat anyádat/“
az által könnyűvé tettük magunknak a1 föld’ hatalmasai 
eránt való engedelmességet is , —: mellyet tülök akkor 
sem tagadunk meg, mikor velünk igazságtalanul csele
kedni láttatnak; valamint szüléinknek fejet hajtottunk még 
akkor is , mikor keményen bántak mivelüukr

IV.

És tanítója is az embernek ki volt előbb, mint szü-
^  ^  0 j  A  0

lei? Ezeknek szája mozgását tanulja korán érteni a kis
ded; ezek után szóllatnlik meg nyelve ez emberi ékes 
szóra; ezektói hallja legelsőben az atyai, anyai édes 
nevezetet, — ezektől az Isten’ nevét. Ok oktatják sok 
dolgokra, minekelőtte az oskolában oktattatnak; ok imád
koznak velők, minekelötte e’ szent rauukátaz Urnák há
zában â  lelki-atyáyal cselekedhetnék. Ők énekelnek, 
zengedeznpk előttök és velők istenes énekeket, zsoltá
rokat, dicséreteket, estve, reggel kelló időben. ’S mél
tán kegyes embert remélhetni az ollyan gyermekből ? ki 
örömest tanul szüleitől, mert örömest fog az tanulni má
soktól is, valakiket értelmes és jó  embereknek megesmér. 
Fogja az becsülni szent Vallását és mind azokat, kik an
nak hirdetői, kész szívvel fogadván kéréseiket és inté
seiket. De ugyan mondjátok meg, mit várhatni a* tanúsá
goknak és jelesen a’ szent Vallásnak böcsülésére nézve 
az olly gyermektől, ki szüleinek tanácsát sem vette bé; 
ki az ó oktatásokat megutálta, és az áhitozá&t velők nem
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örvendette? Oh te istentelen fiú! ki öreg szüleid  ̂ buzgó 
áhitozásait hátok niegett megneveted: valljon mit vár
hatsz fejedre? Meglásd, nehogy a’ te nevetésed sirásra 
forduljon. Mert majdan eljőnek a1 napok, midőn nem 
lelsz másban lelkednek vigasztalást mint a’ Vallásban , — 
ezt pedig te megvetetted, mivel annak fundamentomát még 

- szüleid’’ böcsmérlésében megrongáltad.
És igy van a’ dolog nemcsak ezen előszámlált négyféle 

esetekben, tudniillik Istenünk, felebarátunk,Magisztrátusunk 
és tanittóink eránt tartozó, hanem minden egyéb tisztünk* 
teljesítésére nézve is. Jó gyermekből jó  embert, rossz 
gyermekből rossz embert várj.

Annakokáért ti, kikel Isten atyákká tett, fogjátok 
reá gyermekeiteket az erántatok való tiszteletre korán; 
tartsátok őket Isten szerint való fenyítékben* A ' mint 
őket nvelitek, úgy látjátok hasznát vagy kárát, örömét 
vagy búját annak. De úgyis viseljétek ám magatokat, hogy 
gyermekeitek szívesen becsülhessenek, és erántatok tar
tozó kötelességeiket örömmel teljesíthessék. A ’ kiknek 
pedig saját lelkiesméretök megmondja, hogy gyermeke
iknek fenyítékben tartására magok alkalmatlanok; a’ kik 
magok is vagy szembetűnő hibákban és gyarlóságokban 
szenvednek, vagy békétlen házasok és egymás köztt há
borgó életet élnek, úgy, hogy a’ gyermekektől tisztel- 
tetésre méltó jussal számot nem tarthatnának: az ollyan 
atyáknak az a’ tanács, hogy gyermekeiket a’ háztól minél 
előbb kiadják; ha lehet addigi mig még szemeik a1 hibák
nak átlátására fel nem nyíltak; míg még sziveik, más 
jobb emberek között, jóra vezéreltethetnek; — hogy 
igy a’ szülék eránt való tiszteletei, mellyet a’ velök-lakás 
kiirtott volna, megtarthassák, és távolról becsülhessék 
azokat, kiket közel bizonyosan gyűlöltek volna.

Ti pedig, gyermekek, igyekezzetek szert tenni arra 
a’ szép dicséretre, hogy jó  szófogadó gyermekek vagy
tok. E z tinéktek az egész törvény és a’ próféták; melly- 
ben be van foglalva minden egyébb kötelesség és dicsé
ret már; valamint abban minden rósz befoglalva van, ha 
felőletek az mondatik, hogy szüléiteket nem becsülő fiák 
vagytok. Az ő szüleiért buzgó gyermek gyönyörűsége a’ 
háznak, kedvesebb illatú a’ persziai füszerszerszámnál. 
Hlyen gyönyörűsége legyetek ti, házaitoknak. Örömnek 
tartsátok szüléiteknek engedni, őnékiek szolgálni, nekik
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kedvökre járni. Engedjetek nekik még akkor is, mikor 
nem tudjátok az ő okaikat, miért parancsolják ezt vagy 
amazt néktek. Talán azt csak az ö halálok után tudjátok 
meg, hogy miért bántok úgy ti veletek: akkor pedig im
már késő nékiek engedni; és engedetlenségiek bűnéért tő
lök bocsánatot többé nem kérhettek. Meíly nehéz lenne 
az akkor a’ ti sziveteknek! Oh melly sok árvák vágynak, 
kik örömest becsülnék szüléiket, ha élnének, de azok
tól ők megfosztalak: ti, kik az ő árnyékaikban lakoztok bá
torságban, becsüljétek meg e’ szép szerencsét. „Fiam, 
úgymond bölcs Sirák III. bánattal ne illessed atyádat; és 
felsegéljed őtet vénségébeu. A ’ ki tiszteli az ő atyját, 
anyját; ollyan, mint a’ ki kincseket gyűjt." Legyetek 
szüléitek eránt ollyanok, miilyeneknek óhajtjátok, hogy 
valaha gyermekeitek tierántatok is legyenek. Gondoljátok 
meg jól tehetetlenségét szótalan gyermekségteknek, aka
ratos voltát ifjuságtoknak: és ti is engedjetek az ő tehe
tetlen gyöngeségeiknek. Ok viselték gondját erőtlen gyer
mekségteknek : ők szerzették meg előmentségtek eszkö
zeit: miért ne becsülnétek meg az ő ősz fejeket, és mi
ért szomoritanátok meg vénségöket. Ok vezéreltek be ti
teket szép csöndesen ez életbe; szerencséseknek tartsá
tok magatokat, ha ti viszont őket szép csendesen ki-ki— 
sérhetitek az életből. Ok boldogították első napjaitokat: 
szerencsés gyermekek, ha ti az ő utolsó napjaikat boldo
gíthatjátok. Ekképen könnyűvé teszitek nékiek az ő ha-  ̂
lálokat; a' ti gyermekeitek is pedig látván a’ dicsérete $ 
példát, elvalamikor hasonlót fognak cselekedni tiveletek 
Ámen.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN XXII.
VASÁRNAPON.
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Néhány engesztelő szók a? haragtartókra nézve•
(Szüretben.)
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Hogy cselekedettel tegyek hitemről bizonyságot,
’ S néked, Uram, kedve*legyek: adj olly bajlandóiágot

/
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Melly gonosz akarómat, ’ s akármelly mcgbántómat 
Törje ’s szenvedje bókevei Jézusom’ szelídségével*
Í g y  nem kell! Uram, félnem igaz Ítéletedtől,
Eletet lehet remélnem , Jézusért kegyelmedtől;
Mert ha végzem pályámat. örömmel adok számot,
És te bnübocsánatot adsz, ’s szenteid közé béfogadsz, Ámen.
K. K. Tanuljunk ma valami épületest a’ mustról, 

mellyuek éppen most van az. ideje; és arról a’ forrásban 
levő uj bőrről, mellyel maholnap rendszerint éltek. Valljon 
micsodás ember hasonlittatik ahoz a’Szent írásban?A’ boszus 
és haragos ember 5— mint irva találjuk Jób könyvében 32,19.

Jóbhoz az ó nagy nyomorúságában, feleségén kívül 
leginkább három barátjai járogattak e l, őt vigasztalni, 
De ketteje nem derék vigasztaló volt. Mert vigasztalás, 
biztatás és nyájas beszéd helyett szemre hányásokat tett 
lek neki, hogy az Isten talán valami titkos gonoszság 
gaiért sujtolja illyen igen. Azzal busitották, hogy érde
me van erre a’ súlyos csapásra; lehetetlennek állitván, 
hogy Isten jó  emberre illy nagy büntetést bocsásson* 
Azzal vádolták, hogy hamis ember volt; atyjafiait mél
tatlanul inegzálogolta; a1 szegényeket kizsarolta; a meg
fáradt utasnak csak egy pohár vizet sem nyújtott; az 
éhező elöl a’ kenyeret eldugta; és az özvegyeket ’s ár
vákat megrontotta. így szólltak (mondom) ketten. A ’ ? 
harmadik, a’ legifjabbik de legjobbszivü Elihu, csak hall
gatta e’ szeretetlen beszédeket; és boszonkodásátmagában 
sokáig fojtva tartotta. De végre nem állhatta meg, is ki fakadt 
ama’ hoszszas beszédre, melly irva van a132. és többi részek
ben. ,, A z én felgerjedt lelkem szorongat vala engemet a’ szó
lásra, és az én szivem megszakad vala,— mintáz uj borral 
megtöltetett tömlők, mellyeknek szája nincsen nyitva.“ 

Elihu’ haragja jó  czólból eredt; jó szív is volt annak 
fundamentoma. Mert Jób’ ártatlanságát védelmezte, és ama1 
kettőnek sótalan ’s sértegető beszédeit czáfolta meg ’s hozta 
helyre.O reá ugyan elmondhatni; haragudott,de nem vétkezel. 

De oh! be sokféle harag van, melly nem illyetén 
nemű ; — olly emberekben, kik hirtelen természetűek, kik 
szintén keresik a’ pörpatvart, kik minden csekélységért 
magukat megbántottalak tartják, kik minden kicsiny
séget latba vetnek, fentartanak, magukban forralnak, 
mígnem (alkalmok adódván) mérgöket kiönthetik. Valljon 
nem igazán hasonlók-é ezek a’ forrásban levő musthoz? — 
Pedig illyen emberek mindenfelé többen találtatnak, niint-

1
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sem gondolnánk. Mivel pedig én a’ haragtartást sokkal 
fontosabbnak tartom, mintsem akármelly adandó alkalma
tossággal elmellőzhetném , a’ haragtartókat megbékélésre 
serkentem; egyébiránt az írás magát az egyházi hivatalt 
is megbékéltetés’ hivatalának nevezi 2. Kor. 5, 18: azért 
a’ mai szent evangeliom szerint e ’jelenvaló órában elmél
kedendő lészek nehány engesztelő szózatokról a’ kemény- 
szivüekhez és haragtartókhoz.

Hogy pedig ezen szent munka sok szivekben foga
natos lehessen ; hogy sok meghasonlott jó  barátok, visz- 
szavonó házastársak, neheztelő szomszédok, harag
tartó testvérek t egymásra fullaszkodó atyafiak az igének 
ereje által valamennyire lágyuljanak ; és — e' hirtelen el
múló életet tekintetbe vevén, —  egymással megbékülni, 
egymást míg idő vagyon szeretni siessenek; azért jertek 
előbb folyamodjunk a’ mennyei segédeimért.

Text: Máth. 18, 23... (Példabeszéd az adós szol
gáról)

K. K. Ez az evangeliom mit példázzon, megmonda- 
tik a’ végén világosan. Annak büntetését fejezi k i , a’ 
ki engesztelhetetlen és keményszívű; a’ ki felebarátjá
nak vétkeit nem bocsátja meg szive szerint. Minekünk is 

1 tehát arra intésül szolgáljon ez , hogy ama' könyörület- 
len szivü szolgát ne kövessük: ellenben a’ könyörülő 
szolga legyen szemeink előtt kedves példa. Én pedig ez 
egész példabeszédben különösen három kifejezést talá
lok, rnelly minket a’ megbocsáttásra bírhat. Azokat im
már a’ többi közül kiválasztván, élőtökbe adok három 
engesztelő evangeliomi szókat a haragtartókhoz. E* szók 
egyike: mennyei atyám; az az: az én mennyei atyám 
sem haragtartó, ’s akarja, hogy ollyanokmi se legyünk. 
A ’ második szó: szolgatárs, az az: a1 kire te haragú- 
szol, az néked szolgatársod, —  pedig tenáladnál nem 
vétkesebb semmivel is. A ’ harmadik szó számvetés, az az: 
most és elvalaha nehéz számadás vár reád, ha meg nem 
hékülsz felebarátoddal.

I. Van egy mennyei atya, ki egyaránt mindnyájunké, 
ki irgalmas , könyörülő, de erős boszutálló Isten is. Ez 
a? mennyei atya a' maga példájával hívogatja a? harago
sakat , hogy kövessék őíet. Ő kútfeje lévén minden ke
gyelemnek, tűr elszivel mindnyájunkat; bár mi vi
szont naponként méltatlansággal illetjük ótet. Noha mi



7 6 SZENT HÁROMSÁG UTÁN

ónála naponként adósságokat csinálunk; de o nem zaklat, 
hanem elengedi azokat, — csakhogy minket is arra bír
jon, hogy mi is engedjük el felebarátunk1 vétkeit mely- 
lyeknek száma pedig felényire sem megy a’ mieinknek. 
Mi is lenne belőlünk, szegény bűnös emberekből, ha ő 
is (mint mi) szivének kőtáblájára vésné fel a’ mi vétsé- 
giuket! Vagy, ha minden botlásunkért a' kegyelem’ aj
taja előttünk iningyárt örökre bezdrlódnék. Óh! vajha mi 
is Írnánk másokon elkövetett jólétünket fövényre, a’ ma
gunk’ hibáit pedig márványba!

A ’ 103dik zsoltár imigyen magasztalja az Ur Istent 
,,Irgalmas és kegyelmes az Ur; késedelmes a’ haragra; 
nem feddődik örökkén; nem a’ bűneink szerint cselekszik 
velünk, melly távol van a’ napkelet a’ napnyugottól, olly 
messze vetette bűneinket, —  mert ö tudja, hogy mi 
romlandó edények vagyunk.44 Nem is tulajdonittatik Is
tennek a’ szent írásban egy tulajdonság is olly gyakorta 
mint az irgalmasság; és önmaga is ezt választotta ki ma
gának minden más titulusok közül. ,,Megbüntetem (úgymond) 
az atyákat harmad és negyed iziglen, de irgalmasságot 
cselekszem ezer iziglen.44 Aztán a’ szent írásból azt 
venni észre, hogy Isten az emberek elveszítésére nem egy 
könnyen küldött alá több angyalt 1 — 2nél; holott egy ember 
megtartására gyakran sok angyalok küldettek ki Az Is
ten égő haragjának amaz ötféle emlékezetes példái örök
re fenmaradnak az írásban; úgymint: a’ sátánnak kárho
zatra vetése, a’ megesett emberpár1 büntetése, a1 vízözön, 
Zsodomának Gomorhának elégetése, és Jéruzsálem elpusz
títása. De ez csak öt példa. Ellenben az ő irgalmának 
ezerféle példái vannak feljegyezve* Ő tőle minden ke
gyetlenkedés erőszak és szeretetlenség távol vagyon.— 
Gyönyörűséges példázódás erre az, mellyet'l.kír. 19,11. 
olvasunk. Illés próféta egykor a" KarmeP hegyén ülvén, 
buzgó imádsága után várta az Isten megjelenését. És tá- 
mada először szörnyű szélvész, melly a’ hegyeket fel
forgatja, és a’ kősziklákat meghasogatja vala, már a’ pro'- 
féta készült az Isten színének látásához, de az Ur nem 
vala az erős szélben. A ’ szélvész után következett egy 
irtóztató földindulás ; de az Ur nem vala a” földindulás
ban is. Ezután jőve tűz. E 1 megemésztő elementomban 
már bizonyosan várta a’ szent ember az egek urát: de 
az Ur nem vala a’ tűzben is. Hanem utoljára gyöngéu
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fuvalló szellő lengedezett es abban megballá az Ur szó- 
zatját.

Hlyen a’ mi Istenünk ! Merő azon irgalmasság az 
övéi eránt. A z isteni irgalmasság pedig legliathatósabb 
megszégyenítője az emberi keményszivüségének. Mert 
így már valljon nem méltó-e, hogy mi is megengedjünk 
megbántó felebarátunknak ? A ’ haragtartó hogyan meri 
az illy mennyei atyához kezeit felemelni ; — holott vala
hányszor imádkozza és bocsásd meg a mi vétkeinket. 
mind annyiszor maga kéri fejére az Istennek büntetését; 
mivel abban azt kéri, hogy a’ melly mértékkel ő mér, 
ollyannal méressék vissza néki. Ne legyen bosszút óhajtó 
ki kegyelemért sóhajtó. Bizonyára hiába emeli fel kezeit 
az egek felé a1 haragtartó 5 mert azok neki be vannak 
zárva. Hiába folyamodik a’ Jézus érdeméhez, mert néki 
ott nincs üres hely. Hiába él az úrvacsorájával; mert az 
az ő engesztelhetetlen szive ott magának csak kárhoza
tot eszik és iszik A ’ haragtartó fölött meny és föld meg- 
liáborodnak, és valameddig felebarátjával haragban él, 
az ö feje felett átok lebeg. — Oh! haragtartó atyámfia! 
nézz fel annakokáért gyakran az egekre; ahoz a1 men
nyei atyához, kinek igazgatása alatt mindnyáján állunk; 
és tanulj lenni tőle könyörülő.

És imé ennyit mond a’ haragtartóknak az első en
gesztelő szózat az evangeliomban : mennyei atyám.

II. A ’ második engesztelő szózat legyen: szolga
társam. Melly annyit akar mondani, hogy atyádfia,, roko
nod véredből való véred neked az, a’ ki eránt szivedben 
bosszút forralsz. Mind a ketten könnyen megeső embe
rek vagytok. Ha ő téged megbántott sérelmesen: ki tudja 
nem bántottad-e meg te őt még sérelmesebben. Ezt csak 
a’ Mindentudó Ítéli meg. Ha pedig megbántástok egyen
lő, akkor épen hamar készen lehet a’ megbékülés, — 
mellyet hamis szeméremből,’s átalá^ból nem is kell halo
gatnátok egy óráig is. Mindig azt tartjuk okosabb félnek 
a’ ki enged és hajol a’ békességre És na szolgatársod- 
dal haragba esni nem szégyenlettél, ne szégyenülj vele 
megbékülni is A ’ melly szájból előbb meg annyi sebe
ket eresztettél, ne röstelj abból hamar azután orvosságot 
is ereszteni.

Szolgatársod (mondván) a’ ki megbántott téged. Te
hát miért kivánja tőle hibátlanságot ? Miért kívánod, hogy
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soha se sértsen meg senkit? Megbontások nélkül ez az 
élet teljes lehetetlenség. Azért azokat nem is kell boszus 
szívvel venni, hanem úgy kell nézni, mint ebez a’ tökélet
len élethez tartozó ’s tőle el sem is maradható dolgom 
kát. Ha József, ama szelíd lelkű kellemetes erkölcsű Jó* 
zsef —  az ő ifjúságának ártatlan napjaiban testvéritől olly 
kegyetlen velebánást tapasztalt: csudálkozunk-e mi azon 
ha néha legközelebbi vér atyánkfiáitól is méltatlanságot 
szenvedünk ? Igazságtalanság szenvedés egyszer másszor 
mindenikünknek része e’ világon. De a’ bölcs keresztény 
az alatt el nem csügged, se örök haragot nem tart; ha
nem a1 mennyire lehetséges enged; és békességben él 
mindenekkel, mint szolgatársaival.

Melly helyzetünket ha jól fontolóra vesszük: valljon 
nem kell-e haragtartásunknak engesztelődni, és szivünk 
fagyának enyhülni ? kivált ha hozzáadjuk hogy felebará
tunk nem mindig olly czélból teszi a’ megsértést, mint a’ 
miilyent neki indulatunk hevében mi tulajdonittunk. Sőt 
bátran elhitethetjük magunkkal, hogy egyetlen egy gon
dolatunk sem igazságos, melly a1 haragközben támad ben
nünk ; és hogy minden megbántott fél az ö ellenségének 
szándékát a*1 sok képzelt és reáfogott gonoszsággal csak 
terheli ’s képzeletében viszi a’ dolgot olly nagyra, a* 
mekkora az épen nem valósággal*

Bizonnyára az egymásnak béketürésére nincs egy
ben hathatósabb leczke ennél, hogy mindnyáján mindan
nyi hibázó szolgatársak vagyunk. Ha volna a7 világon va
laki ollyan, ki maga soha sem követne el gonoszt 
senki ellen: már annak meg lehetne engedni , hogy 
midőn megbántatik, maradjon engesztelhetlen. De azok
nak kik magok is vétkeznek, a’ megbocsátás olly kötele- 
ségök, mellyel másoknak tartoznak. És ha az állana em
berek között, hogy a’ megsértést kiki csak jó  nagyra te
gye, és álljon bosszút a’ sérelemért: mi lenne akkora7 vi
lágból? Békesség, nyugalom, rend, igazság elenyészné
nek a’ föld színéről; maga a’ Krisztus békés nyája is rö
vid idő múlva egy vérengző mészárszékké változnék el; 
és a’ megbántott feleknek nem lenne soha vége. Gondold 
meg tehát ezt józan óráidban, te ki haragot táplálsz keb
ledben, hogy a’ te megsértő felebarátod néked szolga- 
társod. — Ez bírjon téged a’ vele megbékülésre. És ez 
legyen neked a’ második engesztelő szózat a’ mai evan- 
geliomban.
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III Mellyhez aztán tedd még a’ liarmadikat is , és 
ez a’ számvetés; — hogy tudniillik számvetés várakozik 
reád; és (ha sem a’ mennyei atya példája meg nem indí
tott, sem szolgatársodon szived meg nem esett, reád bün
tetés fog következni bizonyosan mind ez életben, mind 
pedig a’ jövendőben.

Már e’ jelenvaló életben is elnyeri az ö büntetését 
minden bűn, következőleg az engesztelhetetlenség bűne 
is. Mert azonfölül, hogy a’ viszszafizetés’ törvénye sze
rint az olly emberrel, — ki másnak nem bocsát meg, 
— mások is könyörületlenül bánnak: a’ haragtartó em
ber önmagát kínozza és emészti legkiváltképpen; a’ vi
lág előtt pedig olly rut bélyeget süt személyére, melly 
tőle minden jólelkü embert elidegenít , és eránta való 
bizodalmatlansággal tölt el. Minden indulatok között tud
niillik, mellyek az ember’ kebelében megfészkelnek, a’ 
boszutáüásnak szomjuzása a’ legálkozottabb. A ’ kiben 
az egyszer magát megfészkelte, annak megvan mérge
sévé minden egyéb földi gyönyörűsége, niellv neki még 
maradt volna. Azért a1 szent írásban azok a' rósz lelkek, 
kik az örök nyomorúságok’ országiban a’ pokolban la
koznak a’ szerint rajzoltatnak, fogy a’ boszutállásban és 
kegyetlenkedésben gyönyörködnek. Ellenben minden,—  
valami felséges, dicső, nagyságos, szép és jó van e’ 
világban, — az a’ keg-> elmesség és irgalmasság részén 
vagyon. Nézzük bár végig az emberek’ történeteit; meg
fogjuk tapasztalni, hogy minden időkorban a’ kik nagy 
emberek vollak , kiket a’ világ csudáit és tisztelt: mind 
azok a’ szelidség és megbocsátás’ virtusával ékeskedtek. 
A ’ boszut-kivánás alávaló, szeretetlen és felvuvalkodott 
lelkekben lakozik: de a’ szerető szivek, a’ nemes lelkek 
gyözödelmeskednek azon. Igazán megmondva: a’ jószívű 
ember minden egyéb felséges tulajdonságot fölülhalad, mi
kor megbocsát felebarátjának. És ha ember valamikor 
hasonlíthat Istenhez, tehát ez akkor vagyon, mikor ha
ragos felebarátjával kiengesztelődik. Jósefnek Egyiptom
ban , az ő böcstelen bátyai nem de nem állottak-e egé
szen hatalmában? — kik pedig olly sértést követtek el 
ő ellene, melly a’ legnagyobb kigondolható kegyetlenség. 
O igazán letartóztathatta volna őket arra az egyiptomi rab
ságra örökre, mellyre őtetszánták voltéi; és boszujátugy 
állhatta volna rajtok, valamint csak egy tiraunusi vad ha-
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íalmasságtól képzelhető. De ba így cselekedett, mi öröme 
lett volna abból ? Eleimén talán egy ideig valamillyesnyo
morúságos öröme: de utóbb lelkiismérete furdalta, és a1 
kegyetlenkedés őt önmagában boldogtalanná, a’ világ előtt 
pedig gyülölségessé tette volna; — és az ő neve elenyész
nék azoknak a1 sok megvettetett királyoknak gyülevész se
regében , kiknek tettei a’ historiás könyveket mocskolják 
és undokitják. Holott imé.igy most, az ő nagylelkű meg
bocsátása és engesztelődé szép tulajdonsága a’ legfőbb 
rangú és fedhetetlen hirü-nevü férfiaknak lajstromában leg
elöl áll. Az ó emlékezete megmarad, inig világ lészen; 
és az ő szép példája máig is épületes a’ világnak.

E gy másik számvetés pedig a1 haragtartónak is még 
hátra van 5 melly a’ más világra tétetik el 5 a’ midőn min
den mi cseleketeinkért, — bizonyosan és kiváltképpen pe
dig a’ mi engesztelhetlenségünkért,— elvesszük jutalmun
kat és büntetésünket ama’ nagy bírótól az Ur Istentől. 
Gondoljuk meg e’ számadást gyakorta, mikor felebará
tunkkal haragot tartunk. Gondoljuk meg, ha illy engesz
telhetetlen szívvel találnánk Isten eleibe szállíttatni, ha 
hirtelen halállal kellene kimúlnunk, és nem volna időnk 
utolsó beteg ágyunkon kibékülni; ha illy haragtartó boszű- 
állástol forró szivet vinnénk ekmagunkkal ez éleiből állal 
a’ más életre és ama’ nagy számadásra: bizony lehetet
len , hogy meg ne félemeljünk és hajlandók ne legyünk 
egymásnak megbocsátásra. Ide is tehát nagyon illik bölcs 
Siráknak amaz intése: „Emlékezzél meg a’ te végedről 
gyakorta, és úgy nem vétkezel ;u — és úgy majd ké
szebb lessz a’ te felebarátoddal való megengesztelödésre.

Légyen annakokáért K. K. ez a1 mái evangeliom a1 
megengeszteltetésnek evangelioma legközelebb tireátok 
nézve, kik netalán ma is haragtartó szívvel léptetek bé e' 
szent helynek küszöbein. Ha hoztatok be veletek kemény 
szivet, vigyetek innét haza meglágyult szerető szivet. 
Ha semmi nem a’ világon, hajtsa meg sziveteket az áldott 
evangeliom, — az az evangeliom, mellyröl Péter apostol 
mondja, miszerint az olly hathatós és gyönyörűséges, 
hogy abba még a’ szent angyalok is nagy kívánsággal 
kívánnak belé tekinteni. írnél, a1 nagyirgalmu és hosszu- 
türő atya hagyott titeket betekinteni abba ma is* Ez a’ 
három fontos ige mennyei atya, szolgatársod, számve
tés,— légyen megjelelve szivetek' tábláján kitörölhetetlen
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betűkkel. Rövid és hamar elmúló ez az élet; ’s ezerfé
le nyomorúságok környékeznek úgy is bennünket, 
inellyekkel alig győzüuk megküszködni: mit sokasíttauá- 
tok azokat még önmagátok által szerzett lélek-gyötrel- 
mekkel ? Mit lehézíttenétek azt még magatok is ? Miért 
eresztenétek fel méreggel azt a’ kevés kis örömöt is , mel- 
lyet ide alatt kóstolhattok? Miért terhelnétek leikeiteket 
olly nehézségekkel, mellyeknek elvetése teljes szabad 
akaratotokon áll ? Oh! ne késsetek ellenségeitekkel rneg- 
békülui. Fogjatok még ma kezet egymással; hagyd men
jen le egy nagy kő szíveitekről. Mikor az emberek a* 
földöu megbékélnek, akkor az angyalok a’ menyben in- 
uepet tartanak, és még az elementumok is öröm-énekek
re megzendülnek. A z  engesztelődés becsapja a’ fekete 
könyvet, mellybe a’ visszavonás irkáit vala. Ellenben a’ 
haragtartás nem tetszik a’ mennyei atyának, ki maga is 
olly irgalmas; nem az angyaloknak, kik olly szelídekj 
nem a’ kegyes híveknek, kik a’ szép egyességben gyö
nyörködnek. Haragtartótol a’ szent Lélek megszomorittatik 
és eltávozik. Keméuyszivüségűnk által szolgatársunk és 
minden jó  emberek megszomoríttatnak; és fohászkodá
suk mi ellenünk, felszáll a’ magas egekbe. Pedig mi 
szörnyű dolog, mikor a" menyben támad ellenünk panasz 
és kiáltozás! Világi itélőszék eleibe vonattatui sem kel- 
lemetes dolog: hát az Isten’ itélőszéke előtt bevádoltat- 
ni és előidéztetni; —  már az éppen szörnyű dolog. És 
az irgalmatlannak elvalaha irgalmatlan Ítélete is lészen. 
Mert az ollyanon — ki nem békült meg haragosával 
ide alatt; —  ama’ napon nem segíthet többé semmi; — 
nem, ha minden szent angyalok’ és választottak érette 
könyörögnének is, és érette véres könnyeket sírnának 
is. Mert lám irgalmas volt a’ Krisztus, ki ő érette ese
dezett, és könnyeket is hullatott, és vért is ontott, (ez 
pedig több, mint minden angyaloknak és szenteknek ese- 
dezésej: de ő még sem engedett, hanem kemény ma
radt. Oh! hogy ne találtassék közöttetek senki is üiy 
kemeuyszivii. Ma aunakokáert, míg az Urnák szavát még 
halljátok; míg eltek, és nyitva áli előttetek a’ kegyelem
nek ajtaja: uieg ne keményítsétek szíveiteket, hogy le
gyen idvesség a1 ti házaitoknak. A 3 mustról is jusson 
eszetekbe, hogyne legyetek sokáig haragtartók; hanem 
valamint o* mustnál vau ideje a’ forrásnak, van ideje a’ 
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megszűnésnek: úgy, legyen határa a’ ti haragtartástok- 
nak is. De ja j! néktek, ha tovább is keményen megunt- 
racltok. A’ ti ügyetek a’ uagyirgalmu előtt áll és igen 
kétes. Minden órán büntetést, nyomorúságot várhattok 
magatokra. Mert (úgymond a’ mai evangelioin,) igy cse- 
lekeszik az én mennyei atyám azokkal, kik meg nem 
bocsátják íelebarátjoknak vétkeit szivük szerint. Ámen.

SZENT HÁROMSÁG UTÁN XXIII.
VASÁRNAPON.

M it adhat a gyarló ember az ?
(Hálaadó Prédikátzió.)

\ * '* •

Szegények’ vígassága, Világnak élete!
Kinek megáll jósága, megáll ígérete,
Atyánk! kérésünkben Tehozzád folyamodunk,
’S csak reád támaszkodunk minden mi ügyünkben.

Mig itt éltetsz bennünket, adj boldog időket.
Vidámitsd bús szivünket, adj bő esztendőket.
Hogy benned örüljünk; ’ s becsülvén áldásodat,
Hálálván jóvoltodat minden bűnt kerüljünk, Ámen,

. • . * /» * ■ c*

K. A . T i, kik e’ szent hely’ küszöbeit már régtől 
fogva tiporjátok: ugyan hallottatok-e már valaha arról a’ 
Moloch nevű irtóztaíó bálványról, mell.yről az ó Testa- 
meutomi szent könyvekben több helyen is van emlékezet; 
és a’ melly arról igen nevezetes, hogy néki eleven gyer
mekeket kellett adni áldozatul ? Á ’ bálvány külön kápol
nában állott; érczböl öntve, nagy bika formában, két há- 
tulsó lábaira felállítva, első lábait pedig kiterjesztve. Be- , 
lől üres volt a’ szörnyű alkotváuy. Áldozáskor belső üre
gében erős tűz élesztetek; és mikor már az egész bál
vány megtüzesült, akkor tétettek lábai közé az áldozatra 
oda hordátok ártatlan kis gyermekek; lármás muzsika- 
közben, nehogy hallassanak a’ szerencsétlenek jajkiál-
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(ásai, kiket az irtóztató bálvány aztán magához szorított 
és hamuvá öszveégetett. —  Melly szörnyű cselekedet; 
Melly gyászos isteni szolgálat! melly rettenetes elíévesz- 
lése az Istennek, és annak, hogy init kell néki adni ál
dozatul. Pedig még a’ bölcsnek tartott Salamon Király 
is épített templomot neki, mint olvassuk 1 Kir. 11, 7.

Tisztelitek az Istent ti is , K . A . kik most itt kö
rűiéin öszvegyülekezve vagytok. Közel száz esztendő le
folyt immár, miólta e’ szentelt falak állnak, és ezernyi 
ezrek jártak ki ’s be ez ajtókon, hogy hálaadó és dicsé
rő énekeket zengedezzenek annak , ki által minden földi 
dolgok vágynak. De valljon micsoda áldozat volna a' ti 
kezeitekben, mellyel kedveskedhetnétek a’ mindenható úr 
Istennek? Valljon megfizethetünk-e őnéki, a’ mindenek
re elégségesnek? Ezt ugyan nem. Hát nem is adhatnánk 
neki semmit, a1 mivel előtte kedves dolgot cselekedhet
nénk ? De ezt igen is.

’S itten immár megint szerencséseknek kell magun
kat vallanuuk, hogy a’ Jézus’ követői vagyunk. A ’ mi 
szentséges vallásunk is hirdeti azt, hogy tartozunk ál
dozni az Istennek; de nem zsöngét, nem tulkok’ vérét, 
annál kevésbé gyermekeinknek eleven testét, hanem egé
szen mást. Legközelebb éppen a' mái évangyéliomban pa
rancsolja urunk Jézus, hogy adjuk meg Istennek a' mi 
Istené. Melly parancsolatnak, hogy annál inkább megfe
lelhessünk, értsük meg ma bővebben, mit adhat Isten
nek a’ gyarló ember.

Ez az elmélkedés pedig nagyon szépen fog illeui e* 
mai naphoz, úgymint mellyen az Istennek a' természetnek 
elvett javaiban velünk közlött jótéteményeiről hálaadato- 
san megemlékezni szándékozunk. Azonban, minekelőtte 
feltett szent czélunkban tovább haladnánk, emeljük fel 
szíveinket a’ minden kegyelem’ atyjához az úrtól tanult 
imádságban és a’ következendő énekben:

Énekes könyv, szám 315, vers 8.
Text: Máth. X X II , Í j. „Adjátok meg a* Császár

nak , a’ mi a’ Császáré.44
Ezen szentleczkébenis,KA., gazdag veteménye nyuj- 

tatik élőnkbe a’ sok idvességes tanulságoknak de én most 
azokat nem nyomozom. Hanem az lévén benne az egyik fel
adott leczke hozzánk: „adjátok meg az Istennek a’ mi az
Istené !‘4 —  ezen igazsággal és bölcsességgel teljes mon-

6 $
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dásánál urunknak csak mindjárt megállapodom, és ezt is 
elég bóv tárgynak (alálváu egy rövid elmélkedéshez, 
felfogom azt, és élőtökbe adom: mit adhat a gyarló em
ber az Istennek♦

A z én szájamnak beszédi és az éu szívemnek gon
dolatai legyenek kedved szerint valók te előtted, Uram; 
ki éunékeiu erősségem és szabadítom vagy, Ámen.

Pál Apostol, a’ minden Apostolok legtudósabbika, 
az isten hatalmáról, mindennel biró gazdagságáról és vé
gellen kegyelmességéről gondolkodván, nagy álmélko- 
dásában igy kiált fel Horn. 11, 35. „K i adott az Istennek 
valaha valamit ?“  és felelni nem tud reá. Ha már egy bölcs 
Apostol nem tudta hamarjában feltalálni, mit lehetne adui 
a’ mindennel biró gazdag Ur Istennek: hát én nem akad
hatnék-e el ma miugyárt beszédemnek kezdetében ? Ha 
a’ Szent Lélek felkentje nem tudott felelni e’ kérdésre: 
hát én emberektől felkent személy hogyan tudnék reá 
megfelelni? Mert csak meg kell vallanom tartózkodás nél
kül előttetek, K. A ., hogy én ugyan néktek egyenként 
előszámlálui azt soha soha nem tudnám, mit kell mindent 
adnotok az Istennek. Annyit átaljában tudok, hogy egész 
magatokat , lelkestől testestől, mindenestől Istennek kell 
áldoznotok. Ha annyit tudok, hogy Istennek tartozó ado
mány gyanánt kell tekintenetek mind azon kötelessé
geiteket, mellyeket az első tábla különösen ö szent 
Felsége eránt élőtökbe ir. D e, hogy aztán ezek mit 
foglaljanak magokban, és egyenként miteket kelljen rend
del istennek feláldozni; azt mindegyik előszámlálni (̂ mon
dom) én nem tudom. Abból tegyünk tehát próbát, a’ mit 
a’ szent Lélek értésünkre adott.

Tartozunk Istennek p. o. igaz szeretet’ tüzével gyul- 
ladozó szívünknek adójával, hogy őt’ teljes erőnkből sze
ressük ; tartozunk nyelvünk’ adójával, hogy az ö dicsé
rete szüntelen szájunkban legyen ; tartozunk fülünk’ adó
jával , hogy csak az ő igéjét és a’ józan okosság szavát 
halgassuk, nem pedig megvesztegetett beszédeket; tar
tozunk minden tagainkkal és érzékenységűikkel, induia- 
tinkkal, lelki testi tehetségünkkel. Szóval tartozunk min
denünkkel; mert az évangelium szerint, a’ királyok’ pén
ze az arany, de az Istennek pénze mi vagyunk, az ö 
képe vagyon rajtunk, és a’ fölülirás a’ Krisztus’ vérével



XXIII. VASÁRNAPON. 85
van írva, azért egész magunkat kell őnékic adnunk. — 
Ugyde a’ minden és a’ sok közül talán még is vagyon 
ollyas, a’ mit Istennek különösen tetsző ajándékul adha
tunk? Igen is , az pedig a’ mi szivünk, okosságunk, 
gyermekeink és jószágunk.

1. Adja tehát a’ keresztyén ember Istenének első
ben is az ő szivét, úgymint a1 mellynél böcsösebb része 
neki nincsen. Böcsös az értelem, mert az az életnek vi
lágosító napja; böcsös az egészség, mert nélküle a’ föl
den nincsen öröm; böcsösek az ép szemek, fülek, kezek, 
lábak, mert ők a* munkás életnek szerszámai: de leg- 
böcsösebb a’ szív, mert ő az életnek rugótolla és hor
dozója. Többnyire ez kormányozza az egész ember; és 
olly fogaték e z , mellyet ha kezedbe vehettél, oda hajt
hatod az egész embert, a1 hová akarod. Testiképpen vé
ve is a’ szív a’ testben a1 középpont; életben a’ kezdet 
és a’ végezet. Fogantatván anyánk’ méhében a’ szív’ ere 
a z , mellyben legelőszer felmozdul az élet; és ugyan ő 
az, melly halálunkkor legutolján haldoklik el. Életünk
ben elhagyhat egésségünk, elhagyhat értelmünk és okos
ságunk; de szivünk még akkor is vér. Azért mondom, 
hogy ez a’ legböcsösebb, mint van az énekben is : „mit 
adsz én lelkem az istennek, ki minden jót ád tenéked? 
Mi van rejtekében testednek, a’ mit kedvelhetne benned?
A ’ mi nálad legjelesebb, azt add: — a’ szív legkedve
sebb !“

A z a’ szív immár az, mellyet maga az Isten is leg
inkább kér tőlünk, midőn bölcs Salamon által így szól- 
Jít. „fijam! add nékem a5 te szívedet. “  Péld. 23,26. Eb
ben jelentette ő ki magát az embernek, előbb sokkal 
mint az értelemben. Ebbe nyomta bé az ő létéi előbb, 
mint azt az értelem megfoghatta , vagy neki nevet adni 
tudott volna. A 1 szent Vallásnak trónusa ebben vagyon 
felállítva Ó h! le ne rontsd azt vakmerő kezekkel! Eb
ben szóII most is hozzánk legközelebb és leghathatósab- 
bán: óh! tanuld hallani szívedben az Isten szavát; tartsd 
azt tisztán minden bűnös kívánságtól és cselekedettől, 
mint Istennek választott szent helyecskéjét Irtózzál ezt 
vétkekkel titkon vagy nyilván megfertóztetni. Valid meg 
bűnös voltodat Isten előtt, és mond Baruch Prófétával 
(1 ,1 5 ) ,,a’ mi Urunk Istenünknek igazság, nekünk pe
dig arczánk pirulása.“  ,,Áldozzál istennek dicsérettel.
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és add meg a’ Magasságosnak a’ te fogadásodat!“  (Zsolt. 
50 , 14.) Tiszteld őt félelemmel; az ő ditsőséges nevét 
szemérmesen vegyed szádba; vele ne áíkozódjá!, se ha
missal ne esküdjél. Bízzál benne mindennémü sorsodban, 
úgy, a' miként sem aranyban sem ezüstben sem jó aka
rókban nem bízol, és mindeneket Istenhez való szeretet- 
bői cselekedjél. — Ennyit tesz Istennek adni szivünket, 
mellyel neki mindenek fölött tartozunk.

2. Adjuk Istennek másodszor a’ mi okosságunkat 
és értelmünket. De ezt hogyan? Ez úgy lesz meg, ha 
okosságunknak szerfölött sokat nem tulajdonittunk; ha 
azt, mint véges emberi értelmet, —  az isteni fő-értelem
nek alája vetjük; sugallásait a’ szent Vallás parancsolat
jaival mindenkor egyeztetjük és mintegy megszenteljük, 
Úgy lesz meg, ha elhisszük, hogy a’ mi jót végbevi
szünk, az mind Istentől; de a’ mi rosszat, az mind ma
gunktól vagyon; — ha szerencsénket és előmentségün- 
ket nem a’ magunk okosságának, hanem az Istenuek 
köszönjük; —  ha az Isten titkaiba behatni nem akarunk, 
és az ő szent igazgatásán (bármilly nehezünkre esik is 
gyakran), magunk megadásával megnyugoszunk.

A z  értelem rangban, böcsben mingyárt a’ szív után 
való. A ’ mi e’ világnak a’ fényes nap, a’ mi a’ testnek 
a’ látó szem: az az életnek az értelem, t.i. világító és 
vezető, melly nélkül vastag sötétségben tapogatódunk, 
esünk, botlunk és minden léptünkön megütközünk. Ebben 
mutatja ki magát a1 léleknek legdicsöbb tulajdonsága, 
melly köz magával az Istennel; sőt ez bennünk az Is
tenségnek szikrácskája. Elmésen mondja egy keesztyéu 
Bölcs: ,,nekünk embereknek semmink sincs másunk e’ vi
lágon, egyébb az, a’ mi a’ ruhánkhan találtatik, testünk 
és vérünk. De a’ lélek az a’ kis erszényke, mellyben 
a’ keresztatyánkról nyert pénz, a’ körmöczi arany va
gyon elrejtve, t.i. az okosság.4* ’S irné ezt is adhatjuk 
mi gyarló emberek az Istennek.

3. De adjuk neki továbbá gyermekeinket; —  nem, 
őket elevenen feláldozván, mint régenten Ábraliámnak

arancsoítatott, vagy mint Jefte és az Ammon/ták olly 
oldogtalanul cselekedtek: ha nem nevelvén okét ki

csiny koroktól fogva istenessen. Isten’ ajándéki a’ gyer
mekek, bennök az ő képe van elszaporitva; ók minden
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kincseink fölött való kincseinknek egyike: méltán ma
gának kivánja adatni Isten azokat is.

4. Végezetre adjuk Istennek a’ mi világi javainkat, 
vagy is csak azokból részt nyújtsunk az ő dicsősé
gére, anyaszentegyházának föntartására, templomra, os
kolára , és a’ szükölködők’ felsegéllésére. Régen a’ zsi
dóknak országszerte fejenként kellett a’ Jéruzsálemi tem
plom’ számára adakozni esztendőről esztendőre: ez volt 
a’ templom-siklus; és ezt szedték be az elöljárók éppen 
akkor, midőn az adó' felöl támasztott foglyos kérdést gör
dítették Idvezítő Urunk eleibe. De utóbbi időkben is igy 
szóll az Isten’ parancsolatja b. Salamon által (Péld. 3,9. 
10 .): „tiszteljed az Urat a’ te marháidból és a’ te egész 
jövedelmednek első zsengéjéből. Ekképpen megtöltetnek 
a’ te csűreid, és a’ mustnak miatta a’ te sajtódnak válni 
bővelkednek/4 Úgy is lám, mind a z , valamivel birunk, 
Istentől vagyon. Ő marad az Ur javaiukon holtunk után 
is; mi csak ideig való sáfárok vagyunk. Szent Dávid, 
mikor látta a’ népnek bőv adakozását az épittendö temp
lom’ számára, igy fohászkodott fel: ,,csak a’ mit a’ te 
kezeidből vettünk , azt adtuk mostan tenéked.“  És ha az 
Isten nékünk lelki kincseket osztogat az ő házában: nem 
méltó dolog-e, hogy mi viszont javainkból adjunk az ö 
tisztességére? Ha tartozunk adni a’ Királynak, Felső' 
Hatalmasságnak: mennyivel inkább a’ Királyok’ Urának 
az Istennek, ki pedig azt gazdag nyereséggel térítti 
vissza minékünk? Olly kivetett magv ez t. i . , melly 
sokszori szaporasággal jutalmaz meg; nem ú g y , mint 
mikor gabona magvat bizonytalanságra elszórod, vagy 
fösvény’ kezekkel a’ kasban és veremben elzárva tartod, 
Olly kincs e z , mellyet előttünk elküldünk a’ mennyek
be. Olly maradék, mellyben hóltunk után nem testünk 
mássa, hanem lelkünk formája tartatik főn; melly ókból 
ez leginkább a’ magvtalanoknak vigasztalásukra is aján
landó. ,,A ’ gazdagokat megintsed j (úgymond Pál Apostol 
Timotheusnak), hogy hajlandók legyenek az adakozásra, 
és így szerezzenek magoknak kincset jövendőre/4 — 
Melly javainkbeli adakozásunk mellé (ha az kedves akar 
lenni Isten előtt,) csak még azt jegyzem m eg, hogy 
adjunk igaz keresményünkből, sajá'unkbol, adjunk tiszta 
sziwel és szent czélból, adjunk jó  kedvvel és — a’ mi 
legfőbb, — értékünk szerint.
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’S  íiné csak ezek volnának, K .A . , a’ miket ezút
tal mondani kívántam előttetek arról, hogy mit adhat Is
tenének a’ gyarló ember. E zek-e? kérdhetnétek. Aztán 
csak ezek? Hát nem volna-e hátra még egy , a’ mit ta
lán némellyitek legelőszer is várt, és a’ mire sokan 0II7  
nagyot építenek? A* buzgó éneklés, az imádkozás, a’ 
gyakori szentségekkel élés, a’ szorgalmatos templomba- 
járás, egy szóval: a’ nyilvános isteni szolgálat; nem 
volna-e legelső polezra állítandó azok között, a' miket 
Istennek tetsző adományul nyújthat a’ gyarló ember ? Nem! 
ezt a’ legfőbb polez ugyan nem illeti. Hanem mivel ez 
is igen kedves ajándékunk Isten előtt, azért még erről 
is illő dolog emlékeznünk.

Midőn mi bizonyos napokat és órákat szentelünk az 
Istennek tisztelésére; és e’ végett való öszvegyülekezé- 
sünk.re külön épületeket tartuuk főn, mellyekben a’ ki
tett időben és órában gyakorta és számosán meg is je 
lenünk : ez miud jól vagyon, és kedves dolog Isten előtt, 
ü e  ő , — ki nemcsak templomban, hanem mindenütt akar 
imádtatni lélekben és igazságban, —  sem dicsőebb a' mi 
magunk iilyen megalázásával, sem alacsonyabb a’ mi 
róla elfeledkezésünkkel nem lessz. Mind az efféle szol
gálatok tehát nem az Istenért, hanem miérettünk vágy
nak; hogy a’ mi gondoktól lenyomatott, világ* lármájá
tól megzavartatott szegény lelkünk ezek által ottan-ottan 
magába szállíttassék, az Istenre emlékeztessék, és böl
csességgel ’s nyugodalommal bétöltessék. A z  Isten pedig 
gyönyörködve néz alá a’ mi neki tett illy szolgálatunkra; 
midőn látja, hogy ezáltal az ő hatalmának és jóságának 
érzése bennünk felélesztetik, és mi ennél fogva eránta 
való engedelmességre és bizodalotnra serkentetünk.

Ezek szerint adjátok meg tehát ti is, K. A . , a’ mit 
neki kedves ajándékul adhattok. Mert kegyesen bizony, 
igen kegyesen tekintett alá ti reátok ezen elmúlt nyári 
és őszi időnek folytában. Egyébb vidékeket eltöltött fé
lelemmel és rémüléssel, midőn az ő öldöklő angyalát pusz
títani elküldötte: titeket ellenben megtartott, és az élet
hez megkívántaié szükséges dolgokat is számotokra meg
rendelte. Határaitokat, hegyeiteket fagytól, jégesőtől, 
ellenségnek puszi ittasaitól megoltalmazta, reménységte- 
ken kívül megáldotta, úgyhogy sokak fölött bővelked
tek az Istennek drága ajándékaival. Valljon mivel ér-

1 /
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demlettétek ti ezt egyebek fölött? Avagy jobbak vagy
tok-e ti, mint mások ? :)h! esmerjétek meg az isteni ke
gyelmet rajtatok; és ez a’ kegyelem buzdítson titeket 
arra, hogy megadjátok, a’ mit Istennek adhattok. Adjá
tok neki a’ ti szíveiteket, hogy meg ne terheltessenek 
bűnnel, — a’ mértékletlenségnek, részegségnek vagy 
tékozlásnak bűnével. Adjátok neki okosságtokat, vallást 
(evén, hogy nein érdemből hanem ingyen-való irgalmas
ságból bánt veletek illy atyaiképpen. Adjátok neki gyer
mekeiteket , nevelvén őket keresztyén módon, és szok
tatván a’ szép józanságra és mindennémű virtusokra. Ad
játok neki javaitokat, jót cselekedvén a’ nálatok szegé
nyebbekkel, — ezekkel a’ Krisztus’ kicsinyeivel; felse- 
gélvén a’ kárvallottakat, gyámolitván a1 szegény betege
ket, kik ma sem jelenhettek meg e’ szent helyen ti ve
letek. Ne mondjátok „kevés vagyon magunknak is, ho
gyan adjunk ? “  A’ szeretet ád a’ kevésből is keveset.
Végre adjátok Istennek a’ ti okos isteni szolgálattokat. 
Majd eljön az idő, hogy azok a’ tiszta kezek, mellyek 
itt felemeltetnek, porrá lesznek; hogy e’ templom falai 
öszveomolnak, és azok a1 nyelvek, mellyek itt a’ min
denütt Jelenvalót imádják, elnémulnak: de az az áldott 
elme, melly itt a1 föld’ alacsony völgyeiből a’ magas 
egekbe emelkedui tudott, az Istennel társalkodni és tet
szését keresni örvendezett; az a’ szép lélek, melly itt 
titokkal teljes események’ között imádta őt, és magát vé
le vigasztalta, az megmarad mind örökkön, és az Isten’ 
esméretében ’s az Istenben való örömben, nyugodalmát 
és boldogságát fogja találni végnélkül. — így teljesítjük 
bé a’ Jézusnak mái parancsolatját: „adjátok Istennek a’ 
mi az Istené !‘c így  leszsz e’ mái hálaadó Innepünk is 
kedves Isten előtt! Ámen.

\ t
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E’ világnak ártalmas vizeiről.
2. Kir. 2,19.

*

\ 9 4

Mi e’ földön az én életem! Öröm 's üröm1 változása;
Ha ma szerencsémet szeretem, holnap lehet fordulása.
Szemem akármit tekintsen, semmi tökélletes nincsen.
Mit várjak hát? Uram, csak te vagy bizodalmám ’s menedékem
Nyomorúságom akármelly nagy; csak te légy kegyelmes nékem.
Csöndes lélekkel szenvedek, reményiek ’s el nem csüggedek. Ámen.

. *  .

,,Ez a’ város jó  lakó-hely volna, a1 mint látja az 
én Uram; de a’ víz igen ártalmas, és hamar elhalnak itt 
az emberek/* K. A. Hlyen emlékezetet tesz a’ szent írás 
Jerikó városáról 2. Kir. 2,19. — Elizeus próféta, Illést 
felragadtatásakor elkísérvén, vissza jövet egyenest Jeri
kóba indult, hogy ott terjessze először is az ő szeretett 
jó  Mesterének módja szerint a’ vallás’ tiszta tudományát. 
De ki jöttek eleibe a’ városbeliek , és magok megmondot
ták néki, hogy taníttásait ugyan szívesen fogadnák,azon
ban a’ maga személyére nézve az itt-lakást nem minden
képpen tanácsolnák: mivel a’ mellett hogy a’ város jó la
kóhely, az emberek hamar elhalnak benne, a’ sok ár
talmas rossz vizek miatt. Elizeus mintegy megsajnálta 
ezt a’ szép várost; és elgondolván magában , miilyen 
nagy kár, hogy ennek olly ártalmas vizei vágynak; fog
ja , próbát tesz azoknak megorvoslásával. Kér egy csé
szében sót, azt a’ vizek forrás kutjában veti, és egy
szeriben egésségesek lettek minden vizek.

Példázatja ez a’ város a’ világnak. Igazán gyönyö
rű boltozat e z , mellyet fejünk felé ama’ mennyei Á cs
mester felvont mint valamelly arany csillagokkal kihimzett 
kék selyem szőnyeg! Igazán szép pádimentom ez a’ föld 
is, a’ mellyen járunk. De mi haszna, ha ártalmas vizek 
▼agynak benne, a’ nyomorúságok’ rósz vizei (mint azo
kat nevezi szent Dávid az ő 69-dik zsoltárában): mellyek
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nem csak gyötrik az embereket, hanem hamar elviszik 
innét a’ más világra. Hálá Isten! hogy vagyon nekünk is 
ollyatén sónk, mellyel orvosló szerül élhetünk azok el
len , és ártalmas erejöket clvehetjük.

Veszitek e észre, K. A . hová czéloz a1 mai beszéd ? 
Arra a’ megóvult, isméretes és kelleinetleu panaszra, 
hogy ez a’ világ nyomorúság’ völgye, vagy a' napkeleti 
példázódó nyelven szólván, hogy ez a’ föld megvagyon 
átkozva; mellyen azért embernek nyomorúsággal kellene 
élnie és arczája’ veréjtékével kenyerét eunie. A ’ pogány 
bölcsesség tanította is ezt szóról szóra vett vastag ér
telemben. De a’ tiszta keresztyén vallás ezt másképpen 
tanítja. E ’ szerint az élet nem éppen babiloni fogságodé 
nem is mindenkor Kánán’ földe; nem pokol, de nem is 
paradicsom. Volt valaha paradicsom a’ földön is ; de most
már csak oda fönt vagyon.

E z utóbbiak’ igazságát a’ szent írás egy szép pél- 
dázódással rajzolja mi élénkbe. Van szó t.i. a’ paradi
csomi életfáról a’ Bibliának mingyárt az elején; és ott 
azt úgy találjuk, mint itt e’ földön meggyökerezett szép 
élőfát. Hanem valamint első atyáink vétkeznek és a’ pa
radicsomot elvesztik: azonnal az életfának is kivész a’ 
szent írásból minden nyoma. Hiába forgatod végig Mé
csesnek mind az öt könyveit, nincs szó róla. 11 iába a' 
szent Históriás könyveket, zsoltárokat, meg a’ sok 
próféták’ írásaikat: nincsen szó az életfáról. (Bölcs Sa
lamon’ életfája Péld. 3, 18 csak egy kis megvillanó pél— 
dázódás erre). Sőt még az Uj Testamentum’ könyveiben 
is haszontalan keressük azt. Hanem a’ Bibliának a’ leg
végén, a’ Jelenések könyvében (B. XXII.) ottan találjuk 
meg viszont. Ott tünteti azt az Urnák Lelke még egy
szer szemeinkbe, de már nem úgy többé, mint e’ föl
dön álló plántát, hanem mint a mennyei paradicsomba 
által ültetett élőfát, mellynek majd csak akkor örülhetünk 
ismét, midőn már ez élet’ homályain átvergődtünk, mi
dőn minden szenvedéseken túl leszünk; panaszaink elné
mulva, könyhullásink letörölve lesznek. Mondom tehát, 
hogy paradicsom volt valaha itt e’ földön, de már nincsen.

Nekünk vallásíanittóknak nincs is bővebb tárgyunk 
a’ beszédre, mint a’ világi nyomorúságok. Nincs könnyebb, 
mint ezeket élőtökbe nagyítva és rémítőleg rajzolni, és 
titeket ezzel sirásra fakasztani, sziveiteket keserítteni,
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vagy magunknak is veletek együtt sírni. De én e’ szent 
órát veletek épületesebben szándékozom eltölteni, a’ vi
lágnak ártalmas vizeiről elmélkedvén ugyan, hanem leg
inkább azt adván élőtökbe, miképpen kellessék azokat 
hathatósan orvosolni.

Te pedig, végbetetlen Jóság! nyújts áldást e"szán
dékunkhoz. Ha terhet mérsz reánk, légy velünk egyszers
mind; és segéld azt el is viselni. Erősíts, hogy a’ ke
resztviselések alatt el ne kedvetlenittessünk , a’ jóban 
hátra ne álljunk, te benned állhatatosan hidjünk, remél
jünk, és elvalahára minden siralmaink örömre változtas
sanak , Ámen.

Mi atyánk ’s a’ t.
T ext: Mát. IX . 18. (Jairus leánya feltáinasztatik.)
K. A . Kisérjük ma Jézusunkat annak a’ földi kis pa

radicsomnak, a’ téjjel mézzel folyó Kánán földének azon 
vidékein keresztül mindenhová, a’ melly helyekre ez az 
évangeliumi leczke utat mutat. Menjünk be ő utána egy 
szegény embernek hajlékába; azéba, a’ ki tanítványa is 
vo lt, ’s a’ ki utóbb a’ mái évangeliomot is írásban feljegy
zetté, Máthééba. Itten nézzük, miként ül le a’ sze
gény gazdának asztalához mint eszik is kenyeréből és 
iszik is poharábólj mint felelget a’ gáncsoskodó Farizeu
soknak, kik őt ingerelni még ide is befurakodtak, azzal 
vádolván őt, hogy a’ bűnösökkel együtt eszik; mint iga
zítja útba Keresztelő János tanítványait, kik abban bot- 
ránkoztak meg, hogy a’ Jézus az ő tanitványival nem 
tartja meg a’ böjti napokat; és itten nézzük, mint jön ér
te egy főember, haldokló kedves leányán teendő segede
lemért esedezvén, útjában megint egy más szenvedő asz- 
szouy személy, jaj! mind csak bajoskodó emberekkel volt 
dolga ennek a’ mi édes Jézusunknak. Minden utjártábau 
csak a’ sok nyomorúságokat találta, mellyektől nem vol
tak mentesek a’ legkiesebb tájékok is. Urunk Jézus pedig 
minduyáját megorvosolta, mint Elizeus Jerikónak rósz 
vizeit. Mindnyáján segített, és orvosul ajánlotta magát fér
fiaknak Asszonyoknak, gyermekeknek és véneknek, tudós 
főoskola mestereknek (jiiinő volt Jairus) és tudatlan köz
rendeknek.

Itten tehát állapodjunk meg és elmélkedjünk arról, 
hogyan orvosolhatja meg a Keresztyén ember e' világa

* .
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nak ártalmas tizeit: vagy is hogyan könnyebbíthet ez 
életbéli nyomorúságokon. Holott lehetne előhozni többfé
lét is, mint p.o. a’ békességes tűrést, az imádságot. De 
csak egy itt a’ legfőbb orvosi szer, eltaláljátok e '? — az 
Isten igéje és az okosságnak szava, vagy is a’ keresz
tyéni józan gondolkodás. Éz az a’ csuda só , mellyel ha 
a’ világnak ártalmas vizeibe teszünk, azok attól megja
vulnak reánk nézve.

Józanon immár és keresztyéni módon a’ világi nyo
morúságok felől akkor gondolkodunk, ha meggondoljuk, 
hogy azok minden emberrel közösek; hogy az Isten vi
lágában szükségesek; az isteni igazsággal is megegyez
telek , és mindig haszonnal járnak.

1. A ’ nyomorúságok (mondom) közönségesek ezen 
a3 világon; és ezt kell először is eszünkben tartanunk, 
hogy azoknak élességeket enyhíthessük. Alulok nincs ki
vétetve sem rang sem kor, sem nemzetség, avagy Or
szág. Szintén még a’ régi Szentek sem voltak azoktól 
mentek. Keljen fel bár a’ tiszteletes ősz atya Adám min
den ő ltjaival, és szólljanak egy szájjal, ha volt-e ne
kik ez életben örömök szomorúság nélkül, békességök 
egyenetlenség nélkül, nyugodalmok félelem nélkül, egész
ségük betegség nélkül, kenyerük fájdalom nélkül, neve
tésük sirás nélkül? Első atyáinknál elkezdvén, mingyárt 
inelly nagy kereszt volt nékiek, kiüzettetni a’ paradicsom
ból ; azután Kain’ gyilkosságát és Ábel halálát megérni! 
Noénak szorongattatásit a’ vízözön előtt és a’ bárkában 
ki ne képzelné? Lót Pátriárcha majd az ellenségtől elra
gadtatott, majd a1 Sodomai tüz-égéskor javaitól és sze- 
relmes-élete-párjától megfosztatott. Ábrahám szarándok- 
ságait, Jákobnak számkivettetését, Jósef’ fogságát, Mó- 
zses szórón gattatását is ki ne tudná? Jób szenvedett a' 
sok kárvallások és sűrűén egymást érő szerentsétlenségek 
miatt; Dávid Saul miatt. Ezekiás a’ betegség által , Je
remiás fogságban, Dániel az oroszlányok barlangjában, 
Keresztelő János a’ tömlöczben, Szent fstván a’ kövezés
ben , a’ szent Apostolok a’ mindennemű üldöztetésekben. 
A ’ mái évangélioin szerint szenved egy fiú attyával együtt. 
A ’ Kereszt tulajdonképpen csak a’ fiút érte, de nem 
csak őt találta, hanem az atya’ szivét is megszorongatta 
és szomorúságba ejtette. Pedig királyi tisztviselő ember 
volt ez az atya! Nem használt tehát neki nemessége,
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méltósága; kellett szenvednie, kellett látnia bádgyadá- 
sát fiának (ki alkalmasint egyetlenegy is volt!) 5 kellett fél
tenie a’ haláltól; kellett fájlalnia, hogy nemzetségének osz
lopát, vénségének istápját el fogja veszteni benne. —  ’S 
a’ mely sorsa volt ezen királyi embernek, az a1 sorsunk 
mindnyájunknak. Szenvedni kell mindeneknek és keresztet 
hordozni. Nyomorúság és keresztviselés a’ híveknek min
dennapi kenyerük. Ha nem szenvedünk magunk, talán 
szenvednek szerelmeseink, kikkel mi is együtt szenvedünk. 
Vitézek vagyunk, kiknek szüntelen harczolni kell; utasok, 
kik még most igazi hazánkban nem lakunk, hanem csak 
bujdosunk (mint az Izrael1 fijai hajdau,) e1 föld’ pusztáiban, 
az énekek1 éneke szerint liliomok vagyunk, de tövisek kö
zött, mellyek szúrnak. A 1 nyomorúságok nagy Mesterek; 
ki tudják ők keresni minden embernél az ö sérthető olda
lát; ráakadnak mindenütt résére azon kerítésnek, mellyel 
az ember felakar ellenök fegyverkezni. A ’ gazdagoknál, 
kikhez a1 megszúküléssel nem férkezhetnek , tudván, hogy 
vágynak nékiek is szerelmes társaik és magzatjaik, fél
tő jószágaik és személyök : innét támadják meg tehát őket, 
és igy áradnak reájok a’ világ ártalmas vizei. Vagy azt 
gondoljátok-e, hogy valahol talán még is vagyon ollyan 
Ország, melly minden bajtól fel van mentve? De ollyan 
ország nincs a1 földön. Lám mennyire esik ide Kánáán 
földe, és ott is szintén úgy otthon volt a1 nyomorúság, 
mint minálunk. Hajdan egy Persiai Királyné asszony, kit 
Isten sok keresztviseléssel látogatott, azzal vélte keserű
ségeit orvosolni, hogy útnak indulván, mind addig megy, 
valameddig oliy tartományra nem talál, hol a’ nyomorú
ságok rósz vizei nem teremnek; oda készült volna aztán 
lakni, és ott halni is meg. Felkelvén tehát útnak eredt sok 
késérőkkel és bölcsekkel, —  kik eleget verték szándé
kárul , de hiába. Bejárt sok tartományokat, mindenektől 
tudakozódván, merre volna az az ország, hol az embe
rek kereszíviselés nélkül élnének. Senki sem tudott felel
ni kérdésére. Maga is beszált sok házakhoz; és a* hol 
vidám arczu embereket talált, már megörült, és azt vélte, 
hogy itt vagyon a’ keresett táj. De kérdezősködvén sorsok 
felől, úgy tapasztalta, hogy arczáíkon az öröm ült, szi
veiken pedig a1 búnak férge rágódott. ’S minekutánna a’ 
félvilágot már beutazta, ’ s még sem akadt a1 boldog Or
szágnak nyomára, vissza térült, ’s elhitetvén leikével, hogy
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nincs nemzetség, nincs ország a’ főidőn nyomorúság nél
kül ; megtanult békével tűrni és sorsával megelégedni.

Tanulj te is békével tűrni, óh szenvedő atyámfia! 
akárki légy. Nem látod-e, hogy szenved az egész vi
lág, ember, állat mindegyeránt? „Mindenteremtett állat, 
úgymond Pál Apostol (Rom. V III.) nyomorúság alá vet
tetett 5 mindeuik sóhajtozik és nyög terhe alatt, nehezen
várván szabadulását.' i

«

Hasztalan kémlelőd, hasztalan , hasztalan 
E* széles földszinén az áldott vidéket,
Hol a’ boldogságnak mindig zöld kertye van *
Hol emberek soha nem látnak ínséget.
Vég nélKÜl terül el a’ világ szemednek,
A ’ hajózok is ezt meg alig mérhetik:
De hátán ennek a’ megmérhetetlennek -  
Csak tiz boldognak hely alig engedtetik.
Hanem fuss az élet tolongási elől,

• Zárkózz be szívedbe ’s tudsz boldogság felől.
/  1 1 »

^ 2. Továbbá azt kell gondolára venni a’ földi nyomo- , 
ruságok felöl, hogy azok ebben a’ tökéletlen világban el- 
mulhatatlanul szükségesek, és az Isten igazságával is meg- 
egyeztethetők. A ’ mit ha elhittünk, az megint egy hatha
tós orvoslások lessz azoknak. A z Isten szekrényében nem 
tsak Manna áll, hanem vessző is. O szeret is, de dorgál 
is ottanottan. Készakarva alkotta ő e’ világot illyen töké
letlenül. Itt minden vegyítve van, jó rosszal, édes kese
rűvel , öröm ürömmel. A ’ békességért hadakozni kell, a' 
boldog halálért születni kell, a’ feltámadásért meghalni 
kell. Mint a’ nyárra tél, a1 télre viszont tavasz követ
kezik: úgy az örömre bánat, a1 bánatra viszont öröm szo
kott jönni. Itt a’ jó a’ roszból ered, a’ gonosz a’ jóból 
szakadatlan lánczczal, és ha csak az egyiket elveszed, 
vége a1 szép Iáncznak.

1 í  . * r 1 • . f  i  # %* 1  . :  *. - 1 * *• < r 8 v 0 ' t 1 > * t

Seb a’ jelenvaló itt , sebhely az elmúlt,
Az öröm itt jajjal határos;
Szép reményeinkben is a’ szerencse dúl,
Itt a9 haszon is sokszor káros;
Az ’ gazság pénzért áros.

/
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Miad ezek nem lehettek másképpen e’ földön. Mert 
ha igy »ein volnának, e’ világ azonnal megszűnnék lenni, 
az a’ tökéletlen, mellyé azt az Isten akarta teremteni.

’S most következik már e’ beszédnek a’ legneheze. Mert 
azt kérdi az emberi okosság: hogyan egyeztethetem meg eze
ket az Isten igazságos voltával? Hogyan álhatnak meg együtt: 
az embereket szerető Isten, és a’ szenvedő emberek ; az 
irgalmas atya a’ Menyben és a’ szerencsétlen gyermekek 
a1 földön ; az igazságos gondviselő és a’ könyhullató iga
zak? Ez ám az az egyik mélységes titokm ellyet el
ménk meg nem foghat, és a’ mi az isteni gondviselés
ben minket sokszor megbotránkoztat. De fog oszolni bo- 
tránkozásunk, ha azt is eszünkben tartjuk a’ nyomorúsá
gok felől való józan gondolkozásunkban

3. Hogy azok mindenkor nagy haszonnal járnak reánk 
nézve. ’S ha ezt eltudluk magunkkal hitetni, már akkor 
bírjuk azt a’ hathatós orvosi szert, melly a1 világ’ ártal
mas vizeinek minden erejöket elveszi. „N agy örömnek 
állítsátok atyámíiai, a’ midőn külömbféle kísértetekbe es
tek!! úgymond Jakab Apostol. E z sokaknak kemény 
szent írás, (a’ mellyhez nem is téjliit kell}; és ha más 
könyvben volna meg irva, reá sem hallgatnánk, de mi
vel az Isten’ könyvében vagyon, kénytelenek vagyunk 
reá hallgatni, róla gondolkodni. Gondolkodunk tehát, gon
dolkodunk, ’s imé! örömünkre reá jutunk, hogy a’ szent 
írás, és a’ józan okosság itt is szépen megegyeznek, és 
a’ nyomorúságok’ használatos voltát egyaránt állítják és 
erősíttik. Az Isten’ oskolájában és szós könyvében néha a’ 
szók csudálatosán el vágynak forgatva; ’s éppen ellen
kezőt jelentenek, mint nálunk szokásban vagyon. Abban 
p 0. nyomorúság annyit tesz mint öröm; gyalázat annyit 
tesz, mint tisztesség; csúfság annyit, minidrága gyöngyök 
az idvezség’ koronájában. De ha jól meggondoljuk, min
dent helyesnek találunk. >

Aranyszáju Szent János három hasznát tartja a’ nyo
morúságnak: „megtanít (úgymond ő) arra, hogy mi az 
Isten, mi nem az ember, ’s mi nem lehet ez a’ világ.u 
Mi pedig ezeken kívül a’ nyomorúságnak még más hasz
nait is fogunk számlálni élőtökbe, ha még tovább is fi
gyelmeztet.
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Nagy hasznot hajt a’ nyomorúság mingyárt az ál
tal, hogy az Istenhez vezérel. A ’ királyi embert, ki a’ 
Jézusért egyébberánt alig mozdította volna ki lábát a* 
háztól, az alázta meg annyira, hogy őt1 felkereste. így 
hajt a’ nyomorúság máig is az Istenhez sok embere
ket, kik ot ezelőtt megutálták. Mert vajmi sokan vágy
nak minden időben, kik süvegek mögé tollat emelné
nek, ha őket kereszt nem nyomná. Pál Apostol maga 
azt vallja maga felöl, hogy ösztön adatott testébe, hogy 
fel ne íuvalkodjék az ö nagy tudományában. A ’ testbe 
akadt nyíl, orvosság-keresésre ingerel; mint a’ szarvas, 
meliy rendszerint nagyon fél az emberektől, mikor az 
ebektől szorongattatik, önkényt fut az emberekhez. \S 
nagy haszon ez legkívált a’ világ’ hatalmasaira nézve, 
kik élnek és uralkodnak, és szép módjával nem egykön
nyen hagyják magokat vezérelni a’ Jézushoz.

Aztán a’ keresztviselés elszakaszt a’ világtól, a’ mi 
megint nem kis nyereség a’ lélek idvességre. Készakar
va csinált Isten nekünk a’ mennyországba olly kemény 
utat; hogy azokról, mellyek abban a’ mi igazi Hazánk
ban vágynak, el ne feledkezzünk. Olly világító lámpás 
a’ nyomorúság a’ mi Istenünk kezében, mellynél fogva 
szemünk jobban látja a’ világnak hiábavalóságát, a’ menny
országnak pedig dicsőségét. Mint hajdan Tóbiás szemét 
a’ keserű epe nyitotta meg: úgy a’ mi szemeinkre is vi
szontagságok epéjét rak az Ur Isten, hogy fel nyiljanak 
és lássák mi az ó békességökre való. — Vagy, mint a’ 
kis gyermekeket valami kis keserűséggel választjuk el 
az édesanyai tejtől: úgy az Isten az ő híveit a’ Kereszt
viselések ürömé által vonja el a’ világi örömektől és gyö
nyörűségektől Jákob ha puha vánkoson feküdt, az ege
ket nyitva alig látta volna: de mivel kemény kővánkos 
volt feje allja: megnyilatkoztak előtte a’ dicső egek.

Még más haszna a1 nyomorúságnak az, hogy ben
nünket munkásságra ösztönöz. Ugyanis, ha soha szüksé
get nem látnánk, és gonoszt nem tapasztalhatnánk: ereink 
végre egészlen eltorpadnának, mellyeknek pedig napon
ként gyarapulni kell Isten’ rendelése szerint. Nyomorú
ság nélkül elröstülne az egész ember, és úgy járna, mint 
a’ méhek Asiának Siám nevű tartományában, hol mivel 
tél nincsen az örök nyár uralkodik, ezek a’ munkás kis 
illés Pr. ÍV. Darab, * 7
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állatok élfeledik szorgalmukat és ki hallottillyen dolgot? 
mézel éppen nem gyűjtenek.

Végre imádkozásra is legjobb taniio mester a nyo
morúság* A" tanítványok a" tengeri veszélyben ragasz
kodtak leginkább a’ Jézushoz* Dávid maga mondja a’ 
120 -dik ^oltárban: „az úrhoz kiálték, mikor háborgat- 
tatnám, és meghallgata engemet.4k

És így jónkat eszközli Isten a’ nyomöruságok áltál 
is mindenképen. Ostoroz, hogy jobbítson 5 jobbít, hogy 
megtartson. Annyi drága jó  jár együtt a' keresztviselé* 
sekkel, hogy, ha mi azokat mind tudnánk és felőle bel- 
soképen meggyőződve volnánk , sok mértföldnyire eleibek 
futnánk. Olly valami idvességes dolog az, hogy az Isten 
kivált az ő jó barátit éppen nem akarta a' nélkül hagy
ni. ’S úgy látszik, mintha a’ Krisztus’ igaz anyaszent- 
egyházának épületében csak azok lehetnének alkalmatos 
tagok , és élő kövek, kik keresztviselésektől látogattat
o k ;  — mint az építő mesterek kezeiben felrakáskor 
minden kő megkoczintatik, és a’ melyet a’ mester lege
rősebben megkoczintott, abból válik legalkalmatosabb 
épületkő. Sőt egy kegyes régi Atya világosan azt meri 
állítani, hogy nem is jő ember az, a’ kinek valami ke-» 
resztje nincsen; midőn igy száll: ,,ki holmi keresztiül ép
pen nem nyomatik, az gonoszul élni méltán gyanittatik!!

SZENT HÁROMSÁG UTÁN

Ezek szerint gondolkodjatok ti i s , K  A . a' világnak 
rátok áradó ártalmas vizeiről, a1 nyomorúságokról ; es ez
zel orvosoljátok meg azokat. Ne nézzétek őket mint új 
dolgot. Tekintsétek meg gyakran a’ Szenteknek példáit , 
és lássátok , ha volt-e csak egy is kereszt nélkül. Kérd
jétek azoktól, a’ kik éltének előttetek, majd azt felelik: 
j,sok nyomorúság által mentünk mennyországba/ 6 Kérd
jétek a1 szent angyalokat, kicsodák ezek, a’ kik fejér ru
hában öltöztettek 5 majd felelnek: „ezek azok, a’ kik jöt
tének nagy nyomorúságból.6* Kérdjétek renddel a1 pátriár- 
cbákat és apostolokat; azt felelik: „minnyájan ittunk az Ur 
kelyhéből, a’ keresztnek poharából!*6 Hát a’ mártírok mi
ket nem szenvedtek; kik készek voltak a’ Krisztusért szé
gyent, gyötrelmet kiállani, mezítelen lábbal eleven szénen
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járni 9 — ók, kik méltók voltak volna, rózsa ágyakon fe- 
küoni. í)e  mindnyájoknál többet szenvedett maga a1 ti Jé— 
zustok. A' ti keresztetek az övéhez képest micsoda! Ha 
az övé epe, méreg, eczet; a’ tietek csak édes bor. Ne 
zúgolódjatok annakokáért, ha néktek is kell szenvedne
tek nyomorúságot; Ha zúgolódtok, csak nehezül inkább 
keresztetek sulyja. A 1 mennyire tehetségtekb<*n áll, azon 
legyetek ugyan, hogy saját vétketekkel keresztet maga
toknak ne szerezzetek; mert úgy is azon van mind a’ vi
lág mind az ördöge hogy minden kis darab iából egy egy 
nagy keresztet csináljon számatokra; és hogy minden kis 
vesszőből, a1 raellyet elő talál, ostort készítsen testetek
be, még ha előle a’ felső hatalmasság ölébe bújnátok is 
el. A* mit ellenben az Isten reátok mér, azt viseljétek 
békességes töréssel. Soha az ő szent igazgatása ellen ki 
ne keljetek. Halljátok csak miilyen vallást tesz a* sokat 
szenvedett Mózses, élete estvéjén, az Isten’ dolgai felől: 
^tulajdonítsatok nagyságot a’ mi Istenünknek annak a’ kő
sziklának, kinek cselekedete tökélletes, kinek minden utai 
igazságé (5 . Mos. 3 2 ,3 ,4 .)  Igazság tehát akkor is , mi* 
kor a’ nyomorúságok^ vizei bennünket elborítanak. Gon
doljátok meg gyakorta, hogy az Isten kezeiben még a" 
nyomorúságok is javatokra szolgálhatnak. Ha valamelyi

kekhez az Isten láthatóképpen alájőne és neki azt ígérné, 
hogy az udvarán lévő követseket mind arannyá és gyön
gyé fogja változtatni: melly szorgalmatosán szednédösz- 
ve azokat a’ követskéket, és melly igen szeretnéd azo
kat! így kellenék szeretned keresztedet, nyomoruságidat; 
mert az Isten azokat elvalaha merén örömmé és dilsőség- 
gé vá1#8ztatja. „ A 1 miket most szenvedünk, úgymond Pál 
Apostol, nem hasonlittandók a’ ditsőséghez, melly nékünk 
megjelentetik.(Horn. 8 ,18.) Bátorítsátok magatokat az 
Istennek jelenlétével is. Sehol az írásban nem találjuk, 
hogy ő a’ vigkedvűekkel lakoznék, hanem a’ keresztet szen
vedőkkel vagyon ő ,  és őnékiek mondja Ezsaiás által: 
né félj, mértén veled vagyok, és megerősítek ! Bátran 
keresztül minden nyomóruság’ árjain; van ott még fenék, 
mint Ezékielnek vizein. (Ezék. 4 7 .) Nincs is olly nagy 
kereszt, mellyhez az Isten egyszersmind vigasztalást is 

í nem rendelt volna, sőt az Isten vigasz alása nagyobb 
mindén emberi nyomorúságnál. Otartjakezét minden mi ke-
iésztünk alá , és segít azt elhOrdozni. Azért olly könnyű

1 "  •
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aü sokszor. Ellenben f lia ő elveszi alóla kezét, egész 
sulyjában ránk nehezül. Járuljunk azért buzgó imádsá
gunkban gyakorta lstenünkhez; menjünk Jézusunk után 
hittel, és szemérmetesen (mint ama’ szenvedő asszony 
az evangeliomban) fogjuk meg hitünk kezével az ő kön
tösének prémét, — az ő szent igéjében és a1 szent Sa- 
cramentomhan. így majd hallani fogjuk azt a’ vigasztalást, 
mellyné! orvéndetesebbet és nagyobbat nem mondhatni: 
„bízzál fijam, bizzá! leányom! a’ te hited idvezit tégedet;
menj el békességgel; legyen neked a’ te hited szerint!“  
Ámen, »

•N • V Y**

' SZENT HÁROMSÁG UTÁN XXV,
VASÁRNAPON.
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A* lelki futásról.
Sirák 21,2,

.  • * .  '  *. . \

'  Á  • #

Oh! melly erőtlen az ember minden igyekezete;’
Jaj neki, ha szunyadni m er, holott harcz az élete;
Sok erőt vélvén magába*, esik a1 bűn’ rabságába:
Gyarlót könnyen győz a’ test, ha nem fél *s vigyázni rest;

Uram! add eszembe vennem, melly könnyű tétováznom, 
Melly nagy gyarlóság van bennem, melly szükséges vigyáznom./ 
Ha szenvedek kereszteket/, adj ellenök fegyvereket,
Hogy megállják harczombán mind jó  mind bal sorsomban.

K* A. nem teszem fel ezen szent Gyülekezet felöl, 
hogy csak egy is volna közöttünk* a’ ki előtt esméfetes 
történet nem volna a z , melly 1 Móás. 19. elbészéltetik $ 
tudniillik a’ kegyes Lót pátriárchának Zsodomából való fu
tása, Ezen futásnál az*/ különös környüíállás , hogy azt 
Lótnák a" legnagyobb sietséggel kellett végbe vinni. A z 
Urnák angyala több ízben is megszóllitotta: ,,Siess, siess* 
és szabadítsd meg életedet !u megengedtetett ugyan neki, 
hogy vőjeit és hozzá tartozandó:* a’ városból magával ki-
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z viheáse, hogy azok is megtartassanak véle együtt:, de 
midőn Zsodoma elpusztulása azoknak csak nevetségnek 
tetszett 5 és inég csúfolódtak is rajta, és még hátra is mara- 
duztakj márakkor aztán Lótuak nem volt szabad rajok többé 
egy szempillantásig is várakozni. Mivel pedig Lót még 
akkor is késedelrneskedett, az angyalok őt, feleségét, 
leányait kezeiknél fogva megragadták és a’ veszedelemre 
rendelt városból kivezették.

Az élete megmaradása felől kétségbeesett embernek 
a’ futás legvégső orvossága. De kisebb veszedelmekben 
is szabados dolog a1 futás. Mert az Isten az öveit kitudja 
ugyan ragadni a" veszedelmekből; de megkívánja, hogy 
éljünk az arra rendelt eszközökkel is. így futott a' veszély 
elől Jákob; futott Mózses, Lót, Illés, Jónás és Szent 
Pál; sőt futott maga az Ur lézus is, egyszer szüleinek 
ölében Egyiptomba, másszor az ö f  (idő e ó̂ttJ megkö
vezni szándékozó ellenségek elől, maga készakarva. Mi
dőn tudniillik életünk’ megtartása forog kérdésben, akkor 
azt k 11 mentenünk minden úton módon, —  bátor mindet} 
marháinktól és jószágunktól megfosztanánk is.

Lót’ futásában (mondám) az különös, hogy $z an
gyalok a’ szaladó híveknek keményen meghagyták, fus
sanak sietve; elannyira, hogy utjokban meg se állapod
janak, sem hátra ne nézzenek. Holott azt gondolhatná va
laki: ,,a’ mindenható Isten a> ’Sodomára kimért büntető
ítéletét még csak tartóztathatta volna addig, mígnem Lót 
az övéivel szép és könnyű módjával megmenekedhetnék; 
’s mígnem holmijét is — utóbbi könnyebbségére, magá
val bátorságos helyre eltakaríthatta ‘ volna. Valljon az a’ 
hosszú tűrő Isten, ki a’ bűnhődő várost annyi ideig nézte 
és tűrte, nem várakozhatott volna-e még Lót kedvéért né
hány napig, minekelőtte a1 várost elpusztítanád De az 
Isten ezen Lótnák megparancsolt sietséggel, alkalmasint 
azt akarta jelenteni, hogy, ha egyszer az ö büntető íté
letei valamelly nemzetségre nézve megérettek, azok ak
kor, — mint a" megeresztett és kiáradott sebes vizek elő
rohannak, a’ mikor sem a’ kedvezésnek sem hosszuíürés- 
nek többé hely nem adatik. , Tűz támad az én haragom-* 
bán, úgymond az I-Sten’ Lelke Mőzses által (V . 32 ,22 .), 
és ég mind a’ pokolnak alsó részéig; megeszi á' földet 
fiiveíítöl és megemészti a’ hegyeknek iuudamentomait,4.4
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Ha pedig mi Lót történetében példázódást is akarunk 
feltalálni: akkor éo Lót’ futásában egy igen szép képét 
látom a’ bivek’ lelki futásának 5 mellynél fogva mindnyá
jan tartozunk futni a’ léleknek veszedelmei elől, nevezet 
szerint a’ bűnök elől, és pedig sietve ’s minden késede
lem nélkül futni hogy .leikeink megtartassanak* ’S ugyan 
erről a’ lelki-futásról fogunk e’ jelenvaló szent órában még 
bővebben is elmélkedendők lenni, Istennek segedelmével; 
mellyért illyenképen folyamodjunk: Mi atyánk ’sat.

T e x t : Mát. X X I V , 16. (Jövendölés Jeruzsálem1 
veszedelméről )

A ’ mái EJvangéliom azon kérdésre adott feleletet fog-r 
lalja magában, mellyet a’ tanítványok Idvezitő Urunknak 
tettek a’ felől, hogy miként lesz a’ dolog Jéruzsálem pusz
tulásakor. De mi mostan e’ város pusztulásának hosszas 
magyarázásával nem foglalatoskodunk; hanem, —  a’ mi 
lelkünk pusztulását és megromlását vévén tekintetbe, — 
megfontoljuk lelki értelemben mind azt, valamit édes Id~ 
vezitőnk testiben emleget. 0  előbb lerajzolván a’ Jéruzsá- 
lem’ pusztulásakor történendő veszedelmet, megtanítja az 
övéit, mi tevők legyenek majd akkor, hogy el ne ve- 
szesszék életöket. Inti őket nevezetesen a’ futásra, ugj-mint 
a’ melly által a’ veszély elől legbizonyosabban megme- 
nekedhetnek. Mig e’ földön élünk a’ mi lelkünk is szünte
len veszélyek között forog; ’s mindenkor jó néven kell ven
nünk az útmutatást, melly szerint őt azok elől bátorságba 
tehetjük; hogy a’ körülötte és utánna incselkedő sok go
nosznak prédájává ne légyen. Én is tehát ugyan azon ren
det követvén, elmélkedem előttetek a’ , úgy
mint azoknak kötelességéről, kik telkeiknek és sziveik
nek ártatlanságát megakarják tartani. Holott elsőben is 
azok a’ veszedelmek jőnek szóba, mellyek elől a’ keresz
tyén embernek futnia kell; azután következik a' mód, 
mellyen lelkét azok elől legbizonyosabban megmentheti,

I. Azok a’ sokféle veszélyek, mellyek e’ testben lel
künket környékezhetik! a’ rósz példát adó világ, melly 
szép szavával minket csalogat édesdeden: az ördögnek
munkái, a’ mi szívünk’ és értelmünk’ csábításai vagy egy 
szóval a’ bűn, valamint az körülöttünk másokban, és ön
magunkban uralkodik. De ne emlegessünk mi a’ bűnnek 
okául sem ördögöt sem világot; ne tegyük mi ezeket bűn
bakokká (3. Mos. 1 6 .) A z Isten maga éppen nem oka a1
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bűnnek, mert a’ tehetségre való erő ugyan ütőié vagyon 
mind emberben mind állatban: de annak rendetlensége és 
az azzal visszaélés embertől van. Midőn a" tolvaj kinyújt
ja kezeit a1 lopásra; hogy kinyújthatja, az erő reá Isten
től van, de hogy bűnre nyújtja ki; az magától az em
bertől vau. Tehetne az Isten az ollyan emberrel csudát, 
mint tett Jeroboámmal, hogy kezét ott nyomon elszáraszt- 
hatná (1 Kir. 3 ,5 )  de a’ bölcs Isten az emberen, kit sza
bad akarattal ruházott fe l, erőszakot tenni nem akar. Nem 
Isten, nem ember, nem ördög a’ mi lelki veszedelmünk’ oka, 
hanem kiki saját kebelében hordozza ezt a’ kigyót; a1 ben
nünk lakozó bűn a’ mi legnagyobb veszedelmünk. Azért 
mondja Jakab Apostol: .,minden ember kisértetik, midőn 
saját kívánságaitól ingereltetik.u Olly ellenségünk pedig 
ez minékünk, mellytől méltán félhetünk, és a’ mellyre elég
gé nem vigyázhatunk; mert mindenütt velünk hordozzuk, 
és ki-nem adhatunk rajta. Sokszor czivakodunk ugyan 
bűneinkkel, de csak úgy, miképpen az egyenetlen házasok, 
t. i. ez a1 czivódás nem válik bennünk gyülölséggé, ’s 
valamig élünk , soha sem adunk azoknak elválásról való 
levelet. Ollyanok bennünk a’ bűnök, mint a’ házi tolvaj, 
ki a’ háznak minden titkos rejtekeit tudja; tudja, hol mi 
tartatik, hogyan lehet férkezni valamihez, ’s mikor van 
legalkalmatosabb idő a’ tolvajlásra. Ez elől tehát, látni 
való, soha sem futhatni elég gondossággal, hogy meg ne 
fogjon hálójában.

Pedig, halljátok csak, melly álnokul bánnak velünk 
ezek a’ mi lelkünk’ ellenségei, a’ bűnök ! Szép és nagy 
ígéreteket tesznek magok felől. Végüket szorgalmatosai* 
elrejtik, valamint a’ jóra szolgáló eszközöket is. Mig 
végbe nem ment a’ bűn, azt kicsinyíttik, az Isten’ irgal
mát viszont nagyítják; ha pedig már végbe ment az Is
teni irgalmat kicsinyíitik, a’ hiúit pedig nagyítják. Hamis 
neveket is vesznek fe l, és azok alatt színük be nálunk 
magokat; a’ bujálkodást barátság gyanánt adják k i, a’ 
fösvénységet takarékosság gyanánt, a’ huzásvonást ipar
kodás gyanánt. Mikor hozzánk közelidnek, mosolyognak, 
nyalatják velünk mézöket, hogy a’ mérget ne érezzük: 
de mikor hátat fordítanak , fullánkot hagynak magok után. 
A z a’ kelyli, mellyel nékünk nyüjtnak megrészegít, mé
zes-mákos mérge megszédüli fejünket és elaltat vesze
delmünkre. Akkor keserűen tapasztaljuk meg, hogy a1

. * ♦ » ■ /  X
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nem faragott oroszlány, melly se 
nem éget se nem harap: hanem b. Sirák mondása sze
rint (21,3 )  „az ő fogai oroszlányfogak, és megölik az 
embert; éles kard, melly megsebesít és nem orvosol
hatnia —  Még olly álnoksággal is cselekszik a1 bűn az 
emberrel, hogy előszer csak holmi apróságokon kezdeti 
el velüuk a’ rosszat; először példának okáért egy kis 
csekély lopásra ösztönöz, utóbb nagy dolgokat rabol
ta  el velünk; először rá vesz egy kis vig lakozásra, 
ezután csak hamar föllebb hág, részegségre, erről tisz- 
tátalanságra; végre gyilkosságra is. Nevezet szerint a’ 
tisztátalanság vétkével is e’ szerint vagyon a’ dolog. A ’ 
bujaság’ poharában a’ felső hab édes méz, ’s ennél fog
va ingerelvén hozzá kap az emberkéz; de ja j ! édes 
csak habja volt, már keserű az ital; és söpreje epemé- 
reg , meiiytől a' szív majd kárt vall. Itt egy hadi vezér 
ujt eszembe a’ régi históriákból, kiről Írják, hogy egy
kor ellenségét nem győzhetvén meg, futamodást tette
tett egész táborával, De a’ táborhelyen sok hordó boro
kat hagyott, mellyeket méreggel elegyített, álomhozó 
iüveket hányván azokba. A z ellenség természetét tudta, 
hogy az torkos; és mihelyt távozását észreveendi, oda 
fog rohanni, jól megtöltözik a’ borokból és mély alu- 
vásba merül. És úgy is lett, akkor ő visszatérvén és el
lenségeit aluva találván, őket kedvére pusztította, emész
tette. Éppen úgy tesznek a’ bűnök mivelüuk is. Kivált 
a’ mai világban finom csábitók ezek. Sőt csaknem azt 
kell mondanom, hogy a’ mi napjainkban az ördög is meg
változtatta az ő kísértéseinek módját. Hajdan szent Pé
ter midőn a’ híveket arra inti, hogy vigyázzanak ma
gokra a' sátán’ incselkedései elől; azt az okát adja in
téseinek, mivel, úgymond ő ,  (1 Pét.5,8.) „az ördög, 
mint az órdittó oroszlány, köröskörül jár keresvén kit 
hényelhessen.<( Azonban, ha 6szemlátomást dühösködnék, 
ha ordittását mindenfelé harsogtatná: az ember könnyen 
reá esmérhetne szaváról, és vagy füleit elfordíthatná, 
vagy bátorszivfiségét előre öszveszedlietné, vagy jókor 
előle elfuthatna. De mái napon jól tudja az ördög, hogy 
íllyen nyilvánságos kísértéssel nem sokra menne: azért 
ő ma már nem ordíttó oroszlány, hanem inkább egy tit
kon maró mérges kígyó, mint őt B. Salamon nevezi, 
(Préd. 10,11.) pedig millycn kígyó? Ollyan, hogy a’
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melly vágást ez egyszer valakin tett, azt nem könnyen 
orvosolhatni. Oh! keresztyének, halljátok meg:a’ menny
ből vau alá mondva, hogy a’ ki egyszer megesett, az 
rövid időn rabja fesz a’ vétkezésnek. Velünk suttog a*
magánosság, velünk nő a’ rossz kívánság, hamar kiszo
rul a’ jósá g , ’s viszont felépítői sok esztendő kell és sok

Különösen pedig és leginkább háromféle formában 
jelenik meg ez a’ kisértő lélek, a' bűn; mikörülünk,hogy 
megejthessen: majd a’ világ’ lármájában, majd a’ maga- 
nosság’ csöndességében, majd a" hivalkodásban. Akár- 
mellyik alkalmatosságot próbálja ezek közül, mindenikál
tal könnyen elejthet lábunkrólj és mindeniknél nagy vi
gyázat kívántatik, hogy szivünk ártatlanságban megma
radhasson.

Ha a’ világ lármájába, vagy is csak a1 rossz em
berek társaságába elegyedünk, alig maradhatnak meg a’ 
nélkül, hogy az ő festékéről ránk ne ragadjon valami; 
mert a’ rossz társaságnak nagyobb az ereje, mintsem azt 
minden bölcselkedés elnyomhatná. „Szenttel szent lészesz, 
a’ gonosszal elfordulsz.4* ( ’Solt. 18 ,27 .)— Ha pedig meg
vonjuk magunkat a’ világtól - és egyedülségbeu vagyunk; 
midőn nincs valami bizonyos foglalatosságunk; ilyenkor 
is szintén ollyan veszedelemben forog lelkűnknek ártat
lansága. ’S itt kivált szükséges vigyáznunk gondolatink
ra , mellyek a* képzelődésnek sebes szárnyain a’ hiába
valóságok játékai között ollyankpr örömest tcvelyegnek. 
’S mennyi igazságtalanság, bűn és csalárdság gondola
tik ki a’ magánosságban, mellyet ha aztán az ember táp- 
lalgat enmagában, utóbb valósággal is végbe visz. Minő 
alattomos bosszuállásokat forral sok ember, mikor egye
dül van! Minő intézeteket csinál elméjében felebarátjá
nak megejíésére és károsítására! Mind ezt csak az Is
ten tudhatja, ki bélát a’ legsürüebb setétségbe is , és a’ 
szíveknek rejtekibe. — Azonban, ha igazat kell valla
ni, a5 magánósság is (melly sokképpen hasznos lehet a* 
lélek’ idvezségre,) csak akkor illyen veszedelmes, mi
dőn együtt jár a1 hivalkodással. Mert nem* az egyedül
létei , hanem a’ henyélés az az ördögnek a* lágy pár
nája, mellyen mindennemű vétkek szemérem és tartózko
dás nélkül keverésinek és magokhoz hívogatnak.

í
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’S  iuió! ezek azok a’ léleknek veszedelmei, ezek 
(a’ mái évangélíom’ szavaként) amaz utálatos pusztíttók, 
mellyeket mikor Játándunk, előlök futni kötelesség.

II. Háromféleképpen futhat jel pedig előlök a1 ke
resztyén ember’ Jelke; elöszer: há kikerüli őket; má
sodszor, ha Istenhez, valláshoz veszi menedékét, név- 
szerint, ha buzgón imádkozik és az irás kimondásaihoz 
tartja magát; és ha már lelke benne volna a' veszély
ben, harinadszor igaz megtérés által,

1. Nincs rövidebb és bizonyosabb mód a’ bűnnek 
csábításait elkerülni, mint az, hogy előlök térjünk fél
re. Bölcs Srrák is ezt tanácsolja (21,2) „fuss a1 bűntől 
mert ha hozzá járulsz, megmar tégedet.44 A ’ vétkezésre 
a1 legelső lépést kell kerülni legszorgalmatpsabban, mert 
ha egyszer elkezdettük, tovább megyünk. Ne bizzunk itt 
sokat a’ mi virtusunkban. Nincs gyarlóbb teremtmény e’ 
dologban, mint az ember! Ez akkor ;egerőtlenebb, mi
kor legerősebbnek hiszi magát. Csak az itt egyedül a’ 
győztes vitéz, a1 ki a’ kisértetre való alkalmatosságot 
távoztatja. Ellenben a1 ki vakmerőn és nagy biztábau 
szembe száll vele, hogy a’ virtus koszorúját elnyerje, 

már elvesztette azt, minekelőtte a’ harczhoz fogott,
*  * * . * 1  J  '  '

* * *i

• i , > á 4

Az embernek minden külső ellenségi 
Között nincs nagyobb, mint az alkalmatosság;
Mert ez kelepczéül nyújtja magát néki,
Felingereltetvén a’ testi kívánság;
Melly aztán esetről esetre ragadja,
Mint Éva anyánkban már ezt észre vettük; — 
így van ez mindenütt most is , a’ miolta 
A* paradicsomot végképp1 elvesztettük.

• * • I • %

Azért ha szereted lelki bátorságod’
9

Messze kikerüld az alkalmatosságot.
• < v  *. ! . " * \ • *

0

. * * ** i . . .  V * . , . . , ’ . ,

Azonban minden alkalmatosságot a1 vétkezésre el- 
távozíatni és kerülni csaknem lehetetlen; mert majd a’ 
rossz világban kell élnüuk, majd magánosságbau is len
nünk : azért hogy a’ vétkek rajtunk hatalmat ne vehes
senek, belső erőre kell szert tennünk. Még a’ legke
gyesebb emberen is megtörténik, hogy vétkes gondolatok 
támadnak elméjében: mellynek felébredése ellen nem is 
tehet j  de tehet arról hogy e' felébredt rósz goudobto-

\
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kát ne táplálja; hanem mingyárt születésekkor fojtsa el 
őket, és cselekedetté válni ne hagyja. Elmésen mondja 
Dr. Luther Márton: „Valamint meg nem akadályoztat
hatjuk, hogy madarak tejünk fölött ne i’epüljenek; ,,de 
meg, hogy fejünkön fészket ne rakjanak: szintén úgy 
nem távoztathatjuk e l , hogy bennünk néha rósz gondo
latok ne támadjauak, de e l , hogy meg ne gyökerezze
nek.^ Sőt többet mondok: a’ világnak minden csábíttásai 
sem foghatnak mi rajtunk, ha nekik önmaguuk helyet 
nem adunk. De hasztalan akkor az ellentállás, midőn kí
vül ostromol az ellenség, és belől a’ várban vagyon az 
eláruló, ki amannak mindent szépen kezére játszik. He
lyesen tanított erről hajdan egy napkeleti bölcs, im’ ezt 
a’ példabeszédet mondván el hallgatói előtt. „E g y  vas
hámorból útnak indula egy ujdonuj fejszékkel megrakott 
szekér. Nem messze egy erdőn ment keresztül. Rásü
tött a’ nap sok fényes aczélra, ’s az erdő fái minnyájan 
megrettentek e’ tünemény’ látására.** „J u j! kicsoda állhat 
meg előttek? Ezek az éles vasak levágnak mindnyájun
kat !** így jajgatott az ő siralmas zörgésök. De egy vén 
tölgyfa megszóllitá őket: „semmit ne féljetek! valamig 
ezen fejszéknek egyitek sem ád nyelet, nem árthat éles- 
ségök.“  Mi se féljünk a’ kívülünk való sok lelki veszedel
mektől, valameddig nekik magunk ajtót nem nyitunk, és 
hatalmat önmagunkon nem adunk. Jegyezzétek meg ezt 
magatoknak ti, kik tisztességes szüzek, ifjak és özve
gyek vagytok! De jaj annak, a1 ki egyszer önnön ma
gát nekik állengedte; leuyelte az ama’ veszedelmes le
velet, mellyet Ezékiel látott és megevett (2, lO ), melly- 
ben írva valának sirások, nyögések és jajszók! — Hogy 
tehát belső erőre is szert tehessünk

2. Szükséges, hogy a’ lelki-futásnak egy másik 
módját is elővegyük, meliy abban áll, ha az Isten min- 
dentudóságát és mindenütt jelenlétét elevenen eszünkben 
forgatjuk, felfutván gondolatinkban gyakorta a’ vallás 
szent hegyére, a’ lelki Sionra, mint Jézus a’ tanítvá
nyoknak parancsolja, hogy majd a’ város pusztulásakor 
bátorság’ okáért fussanak a’ hegyekre. „Felemelem sze
meimet a1 hegyekre, úgymond (Szent Dávid (jzsolt. 121) 
honuét nekem segítség j ő ;  oda fut az igaz és azurbé- 
íakarja ötet!‘ f Minekünk is gyakorta az Istenről kell em
lékeznünk, ki hozzáuk mindenütt közel vagyon, akár

4
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hol vagyunk; ki szíveinknek legtitkosabb gondolatait is 
tudja és megítéli, „Uram ! te megvizsgálsz engem, úgy
mond a’ zsoltár-éneklő; akár ülök , akár állok; te jól tu
dod és érted az én gondolatimat messzéről. Akár járok, 
akár feküszöm, te körülem vagy, és látod minden utai- 
inat. Mert egy gondolat sincs elmémben, egy szó sincs 
nyelvemen, mellyet te, Uram, nem tudnál/4 ’S valljon 
nem a’ leghathatósabb ellentálló eszköz lehet-e az iste
ni mindcntudóságnak illy eleven érzése a’ rqsz gondola
tok és kívánságok elnyomására? Hiszem, csak egy bö- 
csületes ember eránt is viseltetünk annyi tisztelettel, hogy 
magunkat eíőtte minden illetlenségtől megtartóztatjuk; 
mennyivel inkább az Isten előtt, ki a’ szenteknek szén
ié , kinek mindenütt előtte vagyunk. Foglalatoskodjunk 
tehát e1 végett Istenes dolgokkal, legyünk az imádko
zásban szorgalmatosok, vegyük fel az Isten’ igéjének 
légy vérét, (mellyet Pál Apostol is tanácsol az; Efezu- 
eiaknak); az az, juttassuk eszünkbe az írásnak azon 
mondásait, mellyekben ezt a1 bűnt tilalmazza, mellyre kí
sértetünk és a’ melly elől kell futnunk. Ha példának okáért 
kísértetnél, húzás-vonás által magadat gazdagítani: jus
son eszedbe az írásnak e’ mondása: ,,a’ kik megakarnak 
gazdagulni, olly kísértetekbe esnek, mellyek az embert 
bárhpzatra viszik; mert a’ fösvénység minden gonosz
nak gyökere/4 Ha szíved a’ szűkölködő elől bezárkódni 
akarna, jusson eszedbe az a’ dicíum: „boldogok az iz
galmasok, mert ők i* irgalmasságot nyernek.46 Ha buja 
gerjedeJmek mozdulnának fel benned, jusson eszedbe a9 
tiszta életű Józsefnek mondása: „mi módon mivelnék 
illy nagy gonoszságot, vétkezvén Isten ellen/6 Ha ma
gadban felfuvalkodnál és kevélységre ingereltetnél: jus
son eszedbe szent Dávid? szava: „az úr jól tudja, mi
csoda szegény csinálmányok vagyunk; ő tudja, hogy por 
vagyuuk.66 Ha Istenedben bizodalmatlankodnál, vedd szí
vedre ama1 profétziát; „hegyek elmúlnak, halmok ősz- 
veomolnak, de az én kegyelmem el nem hágy téged; 
és az én békességemnek frigye fel nem bomlik, azt 
njQudja az Ur 66 És így kell cselekednünk minden egyéb, 
roszra kisztő gondolatokkal is.

Végre még egy módja vagyon a* lelki-futárnak : 
ez pedig a’ jobbításnak és megtérésnek uf ja; midőn ind* 
idillik már benne lévén a’ bűnök' vészé leimében, ma-

\
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gnnkat még jókor észre vesszük, és töredelmes szív
vel a’ Jézus' érdemében keresünk menedéket. A z ü Te- 
slámentomban hat városok voltak kijelelve a* nem kész
akarva gyilkosságot elkövetett bűnösök' számára ; kik ha 
azokba befuthattak, senki őket nem bánthatta. A ' nem 
készakarva és nem gonoszságból vétkezett embernek il- 
lyen lelki menedék-városa a1 Jézus' érdeme. Erről mond
ja Pál Apostol Rom. 8. „ez  erősségben kicsoda vádol
hatja az istennek választottá? ki kárhoztat itt bennünket? 
Itt a’ Krisztus vagyon, ki megholt és feltámasztatott; ki 
ül az atya [steif jobbján és szószóllónk nékünk.u Csak az 
a' megjegyzés még idevaló, hogy ezen futásmódját nem 
kell halasztanunk napról napra; hanem mamingyárt, mi
dőn az urnák szavát, — a' tanittó" intését, úgymint a’ 
megtérésre hívogató trombita szót, — halljuk, enged
jünk a' szép szónak, szivünket meg ne keményítsük, 
hogy futásunkban el ne késsünk, 's a' kegyelem^ kapui 
előttünk hé ne záródjanak 5 hogy (az Idvezítő szava sze
rint) a' mi futásunk Szombati napon ne történjék, azaz: 
ollyan időben, mellybeu nincs többé engedelem a’ futásra.

Ti i s , K. A , ezeket (ártsátok meg a’ bűnöktől való 
őrizkedés vagy is a' lelki futás felől. Szükségtek van 
erre mindnyájatoknak  ̂ De még is tagadhatatlan, hogy 
egyiktek több veszélyben foroghat mint a1 másiktok; 's 
amazoknak nehezebb is a'futások, mint az fevangeliomi 
nehézkeseknek; és nekik kettős gyorsasággal, serény- 
séggel kell futniok a1 világnak Sódomájáből * a1 veszély 
elől. A ’ Felsöséguek példának okáért, nem csak magá
ró l, hanem az alattvalókról is kell gondoskodni; a’ szü
léknek, tanítóknak nem csak magok lelkeik idvességére 
hauem az övékére is kell ügyelniük. Sokaknak már az ő 
sorsok, állapotjok úgy hozza magával, hogy egyebek
nél több lélek veszély re vágynak kitétetve. Mert majd & 
világ' söpredékeivel, czégéres bűnösökkel vagyon d I- 
gok, majd magában a’ familiájokban találkoznak ollyan 
tagok, kikkel való társalkodás nem épületes. Menüéi na
gyobb tehát a jelenvaló lélek-veszedelem, annál söré
nyebben fussatok az elől. —  Más tekintetből pedig min
den kornak és nemnek külön vétkei lévén, kiki a’ magáét 
elől igyekezzék magát tisztán megtartani. Ugyan is mi
csoda virtus volua az, ha a’ fiatal vér kerüli a' fösvény
séget* holott az neki úgy sem vétke. Nem külömbenhit-
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vány diadalom, ha a’ vén ember a’ bolondságos bnja in
dulatokon és lármás világi örömökön győzedelmeskedik ; 
melly ellenségeket ő elhajthat igen könnyen. Tehát nem 
ug y , atyámfiái! Hanem te , ifjú oltsd meg kívánságaidat, 
hajtsd lábaid alá indulatidat, és szegd szárnyát a’ föllen- 
gező képzelődésidnek. Te vén, te küszködj a1 fösvény
ség ellen, és izenj hadat a" makacsságnak5 ifjadjái meg 
újra e’ dologban mint a’ sas, és légy nyájas, barátságos 
mint voltál ifjú korodban. T i, emberkorban élők vitéz
kedjetek a1 nagyravágyás ellen. T i, férjfiak! mérsékel
jétek hatalmaskodástokat; ti, asszonyi nemen lévők, hiu- 
ságtokat. — Mindnyájan pedig vigyázzatok szívetekre, 
hogy az tisztán megtartassák. Legyen az a" virtusnak és 
szent léleknek temploma, nem pedig a’ vétkeknek mint 
megannyi bálványoknak kápolnája Szíveitekben a’ legelső 
gonosz indulatnak felmozdulását fojtsátok meg. Mert a’ 
gonosz kívánság, minekutánna fogadott, szül egy rut 
fiat, a’ bűnt: a’ bűn pedig, ha egyszer véghez ment, 
szüli a’ halált (Jakab 1 ,15 /) Szoktassátok azért maga
tokat, mindenkor tisztelettel nézni fel arra az isteni vi- 
gyázásnak általhatő szent szemére, melly sem nem alszik 
sem nem szunnyadozik soha, Szemléljétek miudenkor fe
jetek fölött egy örökkén írd tollat, melly gondolataitoknak 
beszédeiteknek nagy jegyző-könyvét folytatja az egekben. 
Mikor aztán elvalahára földi pályafutástokat elvégeztétek, 
legyen eltétetve tinéktek az igaz pálya-futóknak hervad
hatatlan koronája. Ámen.
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SZENT HÁROMSÁG UTÁN XXVI
VASÁRNAPON.

Az átolmak erejéről.
V. Móő. 27.

Oh! áld meg, valamit gondolok, szóllok, teszek;
Engem igazgasson, ’s vezéreljen a’ szent Lélek *
Hogy dicsöiltessék te irgalmasságod )
Én pedig maradjak mindenkor sajátod, Ámen.

K. K. Elöljáró' beszed gyanánt, a" legújabb időbeli 
világi igaz történetek közül hozok elő tenektek egyet 9
iueíly figyelmeteket megérdemli.

ftüllöldön egy főrangú úri famíliában , melly valaha 
virágzott^ de ma már kihalt, igen szembetűnő dolog volt 
minden ember előtt, hogy az utolsó törzsök-anyának há
rom derék fiai lévén, mind a*1 hármon szerencsétlenül vé
gezték életöket. Egyik agyba lőtte, másik Judásként fel
akasztotta magát; a’ harmadik sok busulááa miatt, vén- 
iségében elmebéli bódulásba esett. A ’ megholtak’ ifiara- 
déki közül az egész famíliában csak egy jó reménységű 
ifjú volt még; de szerencsétlenségre ez is vízbe fulladt. 
Melly szomorú liirt midőn annak a1 tébolygó elméjű öreg 
atyafinak nagy kéméléssel hirüt vitték volna: elfogta ezt 
a’ szívfájdalom egészen, és kétségbeesés között így szál
lott: „Hálá Isteni én sem élek immár sokáig többé: de 
elmegyek előbb édes anyám* temető-helyére, és sírja fö
lött megpanaszkodom hamvainak! megkérdeztetvén pedig 
mit értene a’ beszédek alatt: mondá, hogy az ő édes 
anyjok boszuságában sokszor átkot mondott ő reá és test
vérire; és ez az átok teljesedett bé rajtok, fijain mindnyá
jokon. ,

Távol legyen tőlem K .K . hogy titeket! babonaságra 
tanítsalak: de azt vagy csak ezt egy példa után is elmond-

. i

» )  (iemeiiiniit". lüiitler, Ofen. 1820. S. 623,

I



I
I

112 SZENT HÁROMSÁG UTÁN

hét enné!: nem foghatom meg!

só emberpár’ esetekor a’ főre és az emberi nemzetségre 
kimondott. E ’ példán építve, hihető, mondottak’ időjártá
val az emberek is felebarátaikra átkokat, az azt rósz 
kívánságokat, minémüek ama’ híres átkos zsoltárban úgy
mint a’ lÖ9dikben, és V. Mos. 28. hosszasan és egyen
ként előszámlálva találtatnak. Ehezképest rendelte Moi- 
ses maga is az ő liírvényjében , hogy a’ népre minden he
tedik esztendőben jeles innepi szertartások között külö
nös átok és áldás mondatnék ki a’ papok által ollyankor 
t. i, az egész Izrael1 népe öszvegyüjtetett Sikkem völgyé
ben, éppen ott, hol régenten Abrahám és Jákob áldoz
tak, és a1 hol József .patriárcha’ csontjai is eltemetve uyu- 
godtanak kétfelől, közel általellenhen egymáshoz állottak 
a’ Garizim és Ebál hegyei: emez kopár, terméketlen hegy$ 
példázőja az átoknak ; amaz szépen zöldellő és termékeny 
példázója az áldásnak A 1 község’ egyik fele, az a z : hat 
nemzetség telepedett a1 Garizim hegyére ; másik fele az 
Ébalra. A ’ két hegy között állott a1 szent frigyláda, kö
rülötte annak őrizője a’ Leviták és a’ Papok. Fordultak 
ekkőf a’ papok jobbra, a’ Garizim’ hegyén álló népség 
felé, ’úkikiáltották a’ Moises’ könyvében megírtt tizenkét 
áldásokat,' melíy.rc az ott álló község ugyan annyiszor 
Áment mondóit. Fordultak aztán balra az Ebál’ hegyéra 
álló község fe lé ,’s kikiáltották az (V ,M ós.2 7 ,1 4 .) eleik
be irt tizeukétféle átkokat: meliyre az ott álló népesség 
ismét nagy fenszóvál ugyan annyiszor Áment felelt.

Mivel pedig az átók-mondásnak máig is találni nyo
maira emberek között; nem ugyane1 mi evang. anyaszent- 
egyházunkban, hanem a’ közönséges 'életben, és pedig 
szintén megvilágosodott keresztyéneknél is: azért a1 mai 
Evangélium fölött azt fogom mostan élőtökbe adui, mit 
kellessék tartani az átok felől, mit sem.
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Textus: Máté AAF. 31. (A z  ítélet’ napjának raj
zolatja.)

4

A ’ mái Evangeliomban maga az idvezíttő nevezi a' 
kegyes híveket az 6 mennyei szent atyja’ :
a’ megátalkodott bűnösöket pedig átkozottaknak. ’S mivel 
egész esztendőn által olvastatni szokott evangéliumi szent 
leczkék között ez egymaga az, mellyben az átkozás igé
je előfordul; azon fölül azt igen is ritkán halljuk olvas
tatni; szent Háromság huszonhatodik vasárnapnak csak 
ritka esztendőben lévén helye: azért szolgáljon ez most 
nekünk alkalmatosságul elmélkedni arról, hogy mit ta
nít a’ szent írás és józan okosság az átoknak erejéről. 
Melly tárgy mennél érdekletesebb, annál inkább méltó 
dolog, hogy jól ide hallgassatok mind végeztig.

r

Hogy az emberek eleitől fogva sokat tartottak az 
átok-mondásokra: kitetszik mind szentirásbeli, mind vi
lági históriai példákból. Ugyanis Moises’ törvényje szerint, 
midőn valamelly férfiú, feleségének hűsége iránt gyana
kodott : ennek azzal kellett magát igazíttani, hogy e’ vég
re rendelt különös czeremoniák között önmagát megátkoz
ta, (IV , Mos. 5 .)  A ’ birákról írott könyv említti (R . 17 .) 
hogy midőn valami Mika nevű Levita, vakbuzgó anyjá
tól olly aranyokat ellopott, mellyeket a' bálványcsinálta- 
tásra rakott félre: anyja a' tolvajt megátkozta. Melly 
eszköz olly foganatos lett, hogy fija az elrejtett aranyo
kat azonnal előadta. Pál Apostolról is olvassuk (Csel. 8 , 
2 0 . 2 4 .)  hogy ama'1 Simon nevű Mágust, ki belőlök apo
stolokból csúfot űzött, megátkozta: mellyen a' rósz in
dulata ember annyira megilletődött, hogy könyörgött az 
apostoloknak, imádkozzanak érette az átok elfordittása 
eránt. —  Hát Jerikón Józsué’ átka (Jós. 6 ,26 .) melly 
csudálatosán bétölt! Ezt a’ várost, Jeruzsálem5 elpusz- 
títtatása olta, —- a’ midőn t. i. ez is elpusztult, már két 
ízben próbálták felépítteni, és mindannyiszor ismét a1 mun
ka feldulatott. ’S most az a’ valahai pompás város, egy  
kunyhókból álló nyomorult falu, mellyben ragadozó ara
bok tanyáznak.

Zsidóknál az újabb időkben is sokat építtenek az át
kokra. Csak nem régen Lengyelország1 tegyik városában 
Illés Pr. IV. Darab, 8
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• j  ' —  ■ J  ■ ,

(Bródiban) történt  ̂ hogy egy sok pénzzel megszökött 
zsidót egész czeremoniával megátkoztak zsinagogájok-* 
bán; és olly sikere lett, hogy a’ lopás csak hamar utá
na, kinyilványodott. # )

De nemcsak zsidók, hanem keresztyének között is 
fontos következcsú dolognak tartatik a1 megátkozás. Az 
első keresztyén világban a5 nagy czégérés bűnösöket volt 
szokás átok alá tenni, Pál apostol példaadása szerint: a’ 
mit utóbb a’ keresztyén anyaszentegyház1 főigazgatói csak
nem a’ mi időnkig gyakoroltak , rettentő hatalommal, és 
a’ megátkoztatottra nézve veszedelmes következésekkel. 
A ’ régiek, leveleiket, testamentomaikat, (^pecsétjeiken 
és aláírásaikon kívül) azzal is tették még erősebbé, bogy 
átkokat Írattak azoknak béfejezésül. Sőt a1 mi majdnem 
balgatagság is: vágynak feljegyzett példák a’ históriák
ban, hogy kártékony pusztuló állatokra, sáskákra, her«
nyákra is átkok mondattak, hogy távozzanak el * * )

• •

ii.

Mikor van immár foganatja a / átok-mondásnak, mi
kor sincsen$ az a’ nagy kérdés. Megfogamzik az átok 

- átaljánfogva minden nagyon vétkes embereken. Szent lecz- 
kénkben a’ megátalkodott bűnösök neveztetnek átkozottak 
nak. ,,A ’ ki vétkes lévén megátkoztatik (úgymond az 
U r, V. Mos. 2 9 ,  18.) ’s magát még is boldognak véli, 
(és nem jön észre) nem kedvez annak az Ur.“  —  így 
béíeljesedett Jákob' átka, mellyet rossz erkölcsű fijára 
Lévire halála óráján mondott (1  Mos. 4 9 ,7 .)  mert a’ Ká- 
nán földének elosztásakor az ő nemzetségének nem egy 
tagban, hanem szerteszélyel osztatott birtok (Jós* 21.) 
Gedeonnak hetven íijait egy kövön legyilkolta törvény
telen ágyból származott testvérjek Azimelek; öszvefog- 
va a' Sikhem városbeliekkel; egyedül Jóthám maradott 
meg, ki elrejtette magát. Ez tehát azt mondotta ezen al
kalmatossággal, hogy, ha igazsággal cselekedtek azt 
a’ Sikhembeliek, tehat ám örüljenek Abirnélckjeknek; ha

Elmés nyájasságok; e’ §» alatt: „Vallás’ ereje.“  '
Olvashatni erre frranczia ’s olasz országban történt példá

kat Lichtenberg egyveleg írásaiban a’ Bécsi 1817dik 12d» ét 
kiadás’ IV. darabjában a ’ 347. lapon.
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pedig nem, tehát tűz jöjjön ki Sikhemből, és eméssze 
meg Abiméieket. És bételjesedék ő rajta Jótliám' átka! 
(Bir. 9 ,2 0 .5 6 .)

Megfogamszik még akkor is az átok, midőn méltó okért 
a) Elöljáró’ és Tanittó’ szájáa megyen az ki, mint IV. 
Mos. 22,17. ama' Moábi királ, Bálám prófétával monda
tott átkot az lsrael fiaira, hogy foganatos legyen. Pál 
Apostol maga egykor valamelly Korinthusi gyiilekezetbe- 
li rossz embert a’ Sátánnak adott által (1 Kor 5,5 ) Más
kor ezt írja Timotheushoz 1. Tim 1. 20. ,,Vralaki nem sze
reli a’ Jézus Krisztust, legyen átkozott A ’ zsidókhoz
írott levelében pedig (13,17.) inti a’ híveket, megböcsül- 
jék Tanittójikat, és ne boszontsák, hogy tegyék dol
gaikat örömmel, ne pedig elienök való j
mert az néktek nem jó  (úgymond).

Foganatos továbbá az átok, ha kibocsáttatik b) mél
tatlanul megcsufoltatott ember’ száján, valamint mikor 
Elizeus a’ gyermekeket megátkozta, ezek a’ fene vadak 
által ineg is emésztettek; vagy ha kibocsáttatik c) igaz 
ügyében elnyomattatok ember által. Dávid, amaz üldözte- 
tett Dávid, fakadott ki keserűségében ez átkozó szókra: 
i,fizessen meg az ur annak, ki gonoszt cselekszik, az 
ö gonoszsága szerint. ,,Joáb házából ki ne szakadjon a’ 
magtalan, a’ bélpoklos, az istápon járó, a’ kenyér nélkül 
szűkölködő, és a’ fegyver miatt elvesző.*1 (1. Sam. 26, 
19. II. 3,29.) — Hasonlóképpen szóll bölcs Sírák: 4 ,6 .  
,,a’ megkeseredett szívet jobban meg ne háborítsd, és 
okot ne adj néki, hogyuéked gonoszt kívánjon, mert a’ 
ki téged’ megátkoz, keserűségében, annak könyörgését 
meghallgatja az, a’ ki teremtette őtet.“

Foganatos még is d) a’ megcsalódott atyafiak, ár
vák, özvegyek, szolgák , szolgálók és ügyfogyottaknak 
útkozása* Némelly família, melly hajdan virágzott és hí
res volt • most szemlátomást fogy és alászáll, nem tudni
miért. De a’ kik régi dolgaikat tudják, megjegyezték, hogy
testvéreik’ károsittásával jutottak örökséghez; rokonaik
kal igazságtalanul vagy keményen bántak, és azoknak 
fohászkodásaik lettek most rajtok átokká. Bár vigyázzon 
reá akárki is : a’ hol sok testvér van, ott a’ fiatalabbak 
szerencsésebbek Iegtöbbnyire; de ritkán, vagy soha sem 
érnek jó véget, ha miattok az idősebbek testámentom-

8 *
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képpen örökségből kizárultak, vagy más rövidséget látni 
kéuytelenittettek.

A ’ megfogamzó átok-mondások között végre e) 
meg kell emlittenem az atyákét; —  mert Noénak az öt 
megcsúípló Kliám fijára mondott átkát, és ama’ szeren
csétlen tékozló fin’ esetét ki néni tudná? De legkiváit- 
képpen ide való 1) az édes anyák’ átka. Azt mondja ez 
eránt bölcs Sirák (3 , l0 )  világosan: „az anyák' átka 
megrontja a’ fiák’ szerencséjének még a’ fundamentomát 
is.44 Egy nagy tekintetű régi Egyházatya f  Szent Ágoston) 
hosszasan elöbeszéll egy példát miképpen fogamzott meg 
egy édes anyának átka íijain, kik véle méltatlanul bán
tak. * )  A ’ játékszíneken gyakran előfordítják ezt a’ tár
gyat a’ szívnek nem igen kicsiny megindításával. &*)

Hát a' Jézus’ idejebeli zsidó nép hogy ne jutna itt 
eszünkbe, melly hajdan igy kiáltozott: az ö vére mi 
rajtunk és a’ mi fijainkon!u és a’ mellynek maradékain 
az igen is rettenetesen megfogamzott átok az egész vi
lág előtt nyilván vagyon*

1IL

Hanem az átokmondás megfoganodásának esetein kí
vül megérdemli figyelmeteket annak megtudása is, hogy 
mikor nem kell tartani annak sikeres vol/ától. Értsétek 
meg annakokáért K. H. hogy híjában való az átokmondás, 
valamikor a) fellobbanó haragunkban, boszuállóindulatból 
átkozunk, mint Jób türhetetlenségből születését megát* 
kozá, aztán b ) valamikor az minden méltó és helyes ok 
nélkül mondatik ki. Bölcs Salamon is bizonyítja ezt, mi- 
dőu igy szóll (Péld. 26,2 )  „miképen a’ madár elrepül, 
azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre." • 
De nem száll ez reánk még akkor is , ha c) igaz em
berek létünkre átkoztatunk. Hlyen volt Góliát’ átka az 
igaz életű Dávidra: inellyért annak nem is lett semmi 
foganatja. 1 Sála. 17,43. Illyen volt Sirneié is: ki ug\au

De í/ivir. Dei L. L X X l í .  e. 8.
Hlyének p. o. Claurentől, des Vaters Sünde, dér Mutter Fluch, 
Wernertöl: dér 24-fe Február , oder die Wirkungeii des Ya- 
terfluchs: Müllnertől: dér 29eíe Február , oder die Fulgeo des 
Kiuderíluch/s.
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azt az Isten1 emberét Dávidot átkozta meg, azzal cl- 
Jenségeskedéí'ben iévén. De Dávid érezvén igazságát , 
nem gondolt ellenségének átkával; inkább igy szétlőtt 
biv embereihez5 kik azt neki Iliiül vitték: hagyjatok bé
két neki, ne talám jót ád nekem az Ur annak átka he
ly et(.“  (11. Sáin. 16,12 )  Sőt Mózses által több ízben is 
megmondotta Isten a’ népnek, hogy valaki a’ jó  embert 
megátkozza, azt az Isten is megátkozza. (1 Mos. 12,3. 
27,29. IV. 22,19. 24,9 ) Még d) az az átok sem haitik 
menyországba, midőn a’ bírót a1 lator megátkozza, azért, 
hogy őt’ gonoszságáért megbüntette.

Azonban K.K. akármiként okoskodunk és bölcselke- 
dünk, azt tökéletesen meghatározni nekünk embereknek 
nem lehet: mikor és mellyik átokszó fogamzik meg, 
mellyik sem. Azért megóvjuk magunkat szorgalmatosait 
felebarátunk1 megítélésétől. Sok ollyatén emberre találkoz
hatunk életünkben, kinek akármihez fog, semmi dolgában 
sincs szerencséje és előmentsége; sőt egy kárvallása után 
a’ másik érkezik reá. Majd yiszont egy másik nehezen 
tud meghalni, és sokáig elküszködik a’ halállal. Melly igen 
könnyen kiszalasztja szájából a5 szeretetlen ember ez íté
lő szót: „átok van raji!“ Én pedig mondom nektek: Ne 
ítéljetek és nem ítéltettek! —  De őrizkedjünk mindenne
mű átokmondástól is, nehogy azt megbánjuk; mint meg
bánta Jób, hogy magát és születése napját megátkozta; 
’s miképpen megbánták amaz Izraeliták, kik magok’ meg- 
átkozásával fogadták meg, hogy leányaikat Benjamini- 
iáknak nem adják feleségül; holott ezen fogadásokat ká
rokra ’s vesztökre lenni csakhamar megtapasztalták. (Bir. 
21,1. 18.) Ne mondjunk átkot se magunkra se másokra/s 
e’ dologgal se ne játszunk, se ne vakmeröködjüiik. Maga
tok pedig, atyámfidi, tudjátok-e, mikor átkozzátok meg 
magatokat, ha máskor nem, mind akkor, midőn esküvést 
tesztek le oltár előtt; midőn elmondatják veletek: „  Isten en
gem úgy segéljen !u Ezzel annyit mondotok, hogy az 
Isten csak úgy segéljen meg minden dolgaitokban, ha iga
zán esküsztök, ’s esküvésteket megtartjátok; ellenkező 
esetre azt kívánjátok ezzel magatoknak, hogy az Isten 
ne segéljen meg; és igy magatokra átkot mondotok. Ér
titek-e hová czélzok ? oda, hogy p. o. sokan eszküsznek 
szeretedet, holott nem szeretnek; hitöket vallásokat eles
küszik, holott nincsen meggyőződés; hivatalbeli egyenes
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séget és igazságot fogadnak, holott szivökben mást tesz
nek fel. Fu j! te szörnyű ember, ki igy esküszöl, mit 
cselekedtél? nem veszed-e észre, hogy önmagadat át
koztad meg ? Azért magatokat megátkozni (mondom) irtóz
zatok! — De másra se bocsássunk ki szájunkból átkot 
senkire is. Kivált az atyáknak késedelmeseknek kell lenni 
gyermekeik’ megátkozásában: mert ha az rajtok megfo- 
gamzik, akkor is nekik szülőnknekesik legnehezebben Mel- 
lyért egy régi időbeli nagy Bölcs (Plátó) az ő hazájában 
törvényesen megtiltotta, hogy szülék gyermekeiket meg
átkozni soha ne merészeljék. Hogy pedig mások’ átka el
len is bátorságban maradhassunk, éljünk igazán, bánjunk 
minden emberrel egyenes lélekkel, ne csaljunk meg soha 
senkit, úgy nem lészen mit félnünk senki átkától is. Ha 
ellenben minden igaz életünk mellett, méltatlanságot kel
lene szenvednünk: még akkor se fakadjunk ki átokmon
dásra , hanem hagyjuk a’ boszuállást Istenre, Azt mi 
ngy sem tudjuk megcselekedni, miképpen teljesedék va
lakin a’ mi átkunk; mert az Isten ezt is önmagának tar
totta főn. Ingyen se véljed tehát, indulatos ember! ki, 
midőn felebarátod holmidat elidegenítette, holmi beszéd
del megsértett, azt kővel ütteted, bélét szidod néki, 
rosszal viteted ’s t. eff. ingyen se véljed, hogy a1 te kívá
násodra ez valósággal úgy történnék , ha még olly méltó 
okod volna is átokfakadásra. Nem bízta Isten azt mi reánk, 
hogyan ’s mivel akarja büntetni a’ gonoszt. Engedjünk 
annakokáért Jakab Apostol’ szavának, ki jól tudván mi
ként visszaélhetni az átkozással, igy szóllit bennünket: 
„azon egy szájból származik ugyan áldás és átok: de 
ezeknek nem igy kell lenni/4 (3 ,l0 .) És viszont más
hol 0 9 0  „ne fohászkodjatok (úgymond) egymás ellen/1 
Ha más ellen csak fohászkodni sem tanácsos, mennyi
vel kevésbé, kimondott szóval átkot kívánni? Kövessük 
e’ dologban ama’ Bálám prófétát, ki átok helyett áldást mon
dott a’ népre. Kövessük a> szent Apostolokat, kik, jól
lehet sok hamis apostolokkal volt dolgok, de megeléged
tek azzal, hogy azokat megczáfolták, és az ekklézsiá- 
ból kirekesztették; átkot rajok soha sem szórtak. Csak 
átaljában és bizonyos személyekre czélnzás nélkül él Pál 
Apostol kétszer az átok szóval, (Gál. 1 8, 2. Cor. 16,23.) 
a' mire ő néki olly rendkívül valjp okai lehettek , méllyé- 
két mi nem tudhatunk: de éppen nem azért, hogy ebből
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a’ Hívek rendes szokást csináljanak. Egyébbiránt pedig 
az ő világos parancsolatja im’ e z : „szeressétek még a’ ti 
ellenségleket is, áldjátok azokat, a’ kik titeket üldöznek, 
áldjátok és ne átkozzátok!“  Mindenek fölött kövessük Jé
zusunkat , kinek szelidebb tudománya átok helyett áldást 
rendel, és a’ kiről nem is olvasunk egynél több példát 
arra, hogy szent szájából valaha átkot eresztett volna 
k i, és még akkor sem emberre, hanem egy terméketlen 
rósz figefára: jelentvén ezze l, hogy félve kell nyúlni 
átokhoz, mint a’ tüzköz, nem pedig minden kis megbán- 
tatásért azt eldobálni.

így gondolkodjunk tehát K.K. az átoknak erejéről, 
így  viseljük eránta magunkat. Akkor embertársaink is 
áldani fognak, ’s Istennél is az áldottak közé leszünk 
számlábaivá; nem pedig azon szörnyű emberek közé, 
kikről azt mondja az írás Zsolt. 109, 17. „hogy az átkot 
szerették, és az áldást nem akarták/4 Ámen,
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A* Világ* végezetéről*
Sóit. 102.

Mit hajtok világgal, mclly majd egyszer mind elvesz ?
Rgy szempillantásban nagy hirtelen oda lessz.
Minden ékessége akkor elenyészik,

* i Á * % 9 4

Csak lelkünk’ öröme marad meg mind végig.
/  Á jjg , V  I

E’ kínosét keresni adj hat erőt, Istenem!
Igédet követni, te gerjeszsz kedvet bennem.
Hogy midőn elmúlik világ ’s dicsősége ,

t

Tőlem el ne múljék lelkem öröksége, Ámen.
s  fet' * c  • .  i ' * y  ■ k  ■ .j nn ig h HU h ! ü i > i  i • jl «

K. K. A ’ közelgetni gondolt Világ végénék varasa 
már több ízben n egzavarta az emberek elméjét és nyu
godalmát. A z első Keresztyének között min gyárt ural- l

l
l
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kodott az a’ Hiszem, hogy a’ világ vége közel vagyon. 
A ’ pogányok kinevették őket, és magok is midőn lát
ták, hogy hiába várakoznak egy ideig észre jöttek. De 
még ezzel nem irtódott ki egészen a’ Keresztyének kép
zelődéséből a1 Világ vége várásának hite: hanem utóbb 
az első ezeredik esztendő’ kiteltével ismét kiujjitott. Volt 
akkor nagy zavargás az elmékben. Adták vagyonjaikat, 
penitentziát tartottak, bőjtöhek, milliónként a’ szent föld
re utaztak, hogy ott a’ Krisztus koporsójához közel ta
lálatokét a’ Világ vége: de az ekkor sem következett 
el. É s még sem volt elég leczke az élőknek arra, hogy 
a’ világ’ vége felől való várásuk eránt megokosodtak vol
na. Viszont más jövendő mondók a’ Szent írás’ némelly 
helyeinek félre magyarázásából, a1 Világ’ végezetét hat 
ezer esztendők lefolytára határozták; és megelőző jelek 
gyanánt ki azt tette, majd ha az emberi nem annyira el- 
aljasodik, hogy mindenütt csak törpék lesznek; ki azt, 
majd ha semmi hit az emberek köztt nem fog lenni ;**) 
ki pedig azt, ha majd a’ Hit és Vallás triumfálni fog , 
és az egész főid’ kerekségén csak egy hit uralkodik, 
mint ezt Ézsaiás próféta is iáttatik jövendölni: II, 2. 3.
4. és L X I, l l .  Használták a’ nép’ elámittására az előre 
ellátott égi türeményeket, rendkívül való égiháborukat, 
földindulást, nap-elsötétedést, és ol!y költött leveleket, 
inellyeket ők az égből aláesetteknek, és oltárokon, tem
plomokban, kriptákban megtaláltaknak hirleltek. Édes 
Magyar hazánkban az 1816-dik esztendőben volt sok 
helyeken (Áiévszerint az alföldön), a’ Világ’ vége vár
va mint bizonyosan elkövetkező Julius 18-kán. A z  az 
esztendő sok természeti csapásokkal és sanyarusággal 
teljes esztendő lévén: könnyen hajlandó volt a’ tudatlan 
község az affélének elhivésére, hogy, most közelget a’ 
világ vége. Kihirdették a’ nagy napot előre még Ujság- 
levelekben is. Számtalanon készültek a’ halálhoz, éltek 
a’ szentségekkel, mások dombéroztak mivel Julius 18- 
dikán úgy is el kell veszniök. Végre feltetszett a’ várt 
nagy nap. Az eget estvefelé vastag felhők borították; 
olly terhesek, hogy peremök a’ földet érte. A’ falukban 
öreg apró, férfi asszony a’ templom , Parochia és falu
háza körül szeglettek öszve, sírva riva, és remegve vár-
—  ■ 1 "    — 1 11

a) Melanchthon a* tüzelő-fából való teljes kifogyást állította ollyan jelnek.
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váu a’ következendőket. És mi leit ? egy nagy égi há
borúval járó rettenetes szélvész; mellynek elmúltával szép 
rendel és békével kelnek a’ napok egymásután mindek- 
korig, mint az előtt.

Hogy tehát mi mái napság élő Keresztyének a’ mi 
eleinknek tévelygéseiből letzkét vehessünk, és a’ világ 
vége felül helyesen gondolhassuk; tanuljuk meg e’ mái 
Vasárnapi napon, melly az egyházi esztendőnkben az 
utolsó, vallyon a’ világnak végezete leketséges-é , és ha 
lehetséges, mikorra várhatjuk azt?

A z  értetlenek a’ szent írásnak minden egyegy sza
vában, betűjében, sőt minden kis Írásjelében mély tit
kot rejtezni vélnek: ’s illyenben vélik feltalálhatni a’ 
világ végének időhatárát is. Ha ti tehát K. K. ma efféle 
titkokat rejtő szent irásbéli helyeket reméuyitek tőlem 
megmagyaráztatva hallani, csalatkoztok. Azonban e’ 
nélkül is igen méltó tárgy lesz ez a’ bejelentett, hogy 
azt figyelemmel végig hallgassátok, bízvást készítvén er
re magatokat, és kikérvén a’ mennyei segedelmet az ur 
imádságban.

Text. Máté* XXIV , 35 ... (Intés a’ vigyázásra.)
Krisztus Urunk eljövetelét úgy adja elő az írás, és 

úgy is képzelték az első Keresztyének, hogy azzal egy
szersmind a’ minden világi dolgoknak vége is elfog kö
vetkezni. A ’ mái szeut evangelioinban is mind a’ kétféle 
jövendölés öszve van foglalva. ’S mivel a’ világ’ végző
déséről való prófétziáját Idvezitő Urunknak mind a’ négy 
évangélisták emlegetik, de azt mindnyájan csak igen ho
mályosan képzeltetik velünk: azért éu ez Istennek szen
telt órában , olly czélból léptem fel közöttetek , hogy fü
leitek hallatára ezen fontos keresztyéni reménységünket 
bővebben megvizsgáljam; és valamit csak nekünk, véges 
elméjű embereknek, akár a’ szent írás helyeiből, akár a’ 
józan okosságból és a’ világi tudományok tárházából e’ do
log felöl tudni lehet, —  mind azt hitetek megerősítése és 
elmétek felvilágosítása végett ma öszve-liordjam, ’s egy 
szóval, hogy ebbéli elmélkedésem által a’ világ végső rom
lásáról tinéktek helyes képzelődéseket nyújtsak. Szóilan- 
dó leszek tehát, Isten’ segedelmével, «  ’ végeze
téről Érijük pedig a’ világnak nevezete alatt ezt a’ kiter
jesztett erősséget, az eget, földet, az ó csillagaikkal, 
lakosaikkal és minden seregeikkel egyetemben; érijük az

. t
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egész látható természetet, öszveséggel mindeneket, va- 
Janiellyeket körülünk, alattunk, fölöttünk látunk, liallunk 
érzékeinkkel tapasztalunk; szóval: az Istennek minden te
remtett munkáit. Ezek szerint a1 világ’ végezete azt teszi, 
hogy akkor mind ezen látható dolgoknak, —  legalább az 
ő mostani folyások és állapotoknak, — vége szakad; olly 
formán, hogy Istentől vagy éppen semmivé tétetnek, és 
helyettök másformáju világ alkotmány teremtetik elő vagy 
ez a’ világ megmarad ugyan , de más ábrázatba öltöztetik 
által. E ’ mostani dolgok’ helyébe pedig mik rendeltetnek 
aztán, mik sem, azt mi ismét nem tudhatjuk. Támad e’ 
más uj fényes nap, még dicsőbb mind ez , vagy homályo
sabb ; teremtetnek-e e’ csillagok helyett más csillagok, 
ez állatok helyett más állatok; az emberek helyett más 
lelkes teremtvények, talán testbe öltöztetett Angyalok: e* 
kérdések felöl mélyen hallgat mind az írás mind a’ józan 
okosság. ’S jelenvaló elmélkedésünk veleje is csak abban 
határozódik m eg, hogy: 1) Vége a’ világnak valamikor 
bizonyosan lészen, de 2) mikor, azt nem tudhatjuk; és 
éppen azért 3) arra készen kell magunkat tartanuuk min
denkoron.

I. Hogy minden világi dolgoknak végük egykor el
következik, ezt vagy csak onnét is gondolhatni, mivel nem 
örökkévalók. Némelly világi bölcsek, kivált a’ pogányok 
közül, azt állították, hogy ez a’ világ öröktől fogva igy 
van: de minket Keresztyéneket szent Irásuuk arra tanít, 
hogy inindeunek volt kezdete valamikor. „Kezdetben te
reimé Isten a’ Mennyet és a1 Földet." Már pedig a’ minek 
kezdete volt, annak előbb utóbb kell lenni végének is. 
Egyedül az Isten örökkévaló; minden egyéb!), valami 
okivülöíte vagyon és ő általa teremtetett, múlandóság alá 
van vettetve. A ’ teremtett égi testeknek múlandóságát bi
zonyítják vagy csak azon a’ viszontagságok is , mellye- 
ken magae’ mi földünk áltaiment azolta, hogy teremtetett, 
Vizözöntöl, melly részint saját gyomrából jött fel, részint 
a’ levegőből áradott alá, már (tudtunkra) két Ízben meg- 
rongáltatott. Egyik felöl Noé’ idejéből emlékezik az írás 
i$; másikról, melly későbbi, és Deukálion görög király" 
idejében történt, — csak a’ világi históriák tesznek emlí
tést. Földrengések miatt pedig, egy esztendő sem múlik 
c l , hogy egyik vagy másik része földünknek ne szenved
ne ; a’ mikor aztán itt uj hegyek keletkezuck, amott ré

/
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giek elsüllyednek ; egyik tenger elapad és kiszárad, a* 
másik viszont kiöntvéu uj tengert csiuál; itt egy uj szi
get előtűnik a’ habok közül, amott egy másik alá süllyed* 
és véle minden rajta élő népes városok , pompás épületek, 
híres neves országok * nemzetségek, egész emberfajok 
hirtelen elteinetödnek és nyomuk sem hagyatik sehol. Föld
alatti szélvészek, földalatti tüzek, gyuladások, tengerek 
a’ föld’ üregeiben, tüz-okádó-hegyek, szüntelen változ
tatják e’ mi földünk gömbét kívül ’s belöl; "s lehetetlen, 
hogy azt az ő eredeti tormáját, mellyben teremtetett, 
még mindekkorig is megtarthatta volna, és hogy valaha 
vége is ne lenne. Hát azokat a’ földdel történő változáso
kat ne einlitsem-e mellyek szemünk előtt mennek végbe? 
A’ mi napjainkban is értünk már hallatlan víz-áradásokat, 
gyakori jégesőket, rendkívül való szárazságot, másutt 
különös égi tünemények’ megjelenését. ’S ezek a’ földdel 
történő, részszerint változások nem lehetnek-e előjáró hir
dető postái annak a’ nagyobbnak, melly az egész közön
séges Világra ki fog terjedni? A’ mi e’ föld golyóbisának 
egy részével megesett, nem esbetik-e meg az egész föld
del ? Nem azt tanitják-e ezen romlásra czélozó változá
sai, hogy ez az egész föld-golyóbis már belsejében hor
dozza a’ férget, és addig addig fog változni, mígnem u- 
tólsó változása, —  vége is elkövetkezik. Márpedig a’ mi 
e’ földdel történik, nem történhetik-e az szintén úgy más 
csillagokkal is fejünk fölötti? Nem járhatnak-e úgy, miut 
e z , előbb utóbb a’ többiek is ? Sőt igen bibető, hogy igy 
járnak.

De a’ világ végezete valóságának az sem megvető 
bizonysága, hogy hiszi azt minden nemzet, kinek csak 
kimivelt esze ’s vallása van. Olly elevenen beoltva látszik 
a’ szivekbe ez a’ bit is , mint az isten, lélek, idvesség, 
és örökkévalóság’ hite. A ’ mit pedig annyi sokféle nemzet, 
annyi különböző ország nyelvű és vallása emberek egyet
értve hksznek és vallanak; a’ mit annyi sok tudós és bölcs 
fejek erősiltenek és megesmérnek: lehetetlen, hogy az 
csupa képzelődés vagy emberi költemény lehessen, hanem 
kell az olly dologban lenni valóságnak.

Azonban, ha mind az eddig mondottak megcsalnának 
is ; és lia az emberi elme, önmagára hagyatva, alvilág’ 
végezete eránt semmi bizonyságot nem tudna is tenni: e- 
lég hiteles bizonyság erre a' mi szent írásunk, melly azt



1 2 4 NT HÁltOMSÁG UTÁN

ueui csak homályosan, hanem nyilván, és napfénynél vi
lágosabb szókkal tanítja. „A z  Ég és a1 Föld elmúlnak 
(úgymond maga az Idvezitő). Péter Apostol ezt mondja 
( I I ,  3 , 13J „U j eget és uj főidet várunk “  Szent Dávid
még ezek előtt sokkal, már igy énekelt az ő 1 Ü2dik ZsoU 
tárában: „a ’ föld és az egek, minta’ füst, elmúlnak; mint 
a’ ruha, megavulnak; elváltoztatod őket te Isten! mintáz 
öltözetet; és elváltoznak/4 Szent János pedig lélekben 
elragadtatván, többi jeles látásai között a’ világ’ végeze
tét is nézte. „Lön úgymond ó Jel. 14, 12. nagy földin
dulás; a’ nap fekete lón mint a’ fekete zsák, a’ hold min
denestől ollyá, mint a’ vér ; a’ csillagok az égről hulla
nak vala, miképpen a’ fának érett gyümölcse, mikor a’ 
szél megrázza, és az égeltakarodék mint a’ papirost ösz- 
vetakarják; és minden hegyek, szigetek helyükből elme- 
néuek.“  Sőt Péter Apostol az említett helyen, a’ világ’ 
elenyészésének módját is próbálja tudtunkra adui, hogy t. 
i az tűz által fog végbe menni. „E ljő  pedig az Urnák 
napja, mellyen az egek tűz miatt eloszolnak, nagy har
sogással elmúlnak ; az éltető állatok (elementumok) meg
égvén megolvadnak; és az egész föld a’ rajta való álla
tokkal együtt öszveég.“  És ez az állittás igen megegyez 
mind a’ józan észszel, mind a’ természet’ titkait visgáló 
világi bölcsek’ taniltásával is. Mert vizőzönnel e’ föld már 
rongáltatok, azólta esztendőről eszlendőre'jobban kiszá
radni tapasztaltaik; a’ tengerek mind inkább apadnak és 
fogynak, sok források és kútfejek kiszáradnak; a* föld 
gyomrában valami nagy tűz is gyanittatik, melly a‘ majd 
végképpen megszáradott földet valahára egészen lángba 
fogja borittani minden rajta valóval, és megégetni. Tűz 
fog tehát világ’ végezetekor a’ mindent megemésztő ellen- 
Jenség lenni; az a’ tűz, mellyel naponként élünk, mely- 
lyel gyakran meggondolat'auul játszunk, és nem jut eszünk
be, milly rettenetes annak ereje most is már, midőn el- 
hatalmazik, és hogy azt rendelte Isten el valaha a’ meny 
és föld’ elpusztító Angyalának.

II. És így a1 világ’ végveszedelme előbb utóbb bi
zonyosan elérkezik.-De m ikor; az a’ nagy kérdés mel-' 
lyet a’ gyarló ember tudni szeretne, de a’ mellyre sze
les e’ földön senkitől sem nyerhet feleletet. Ha kérde
zed a’ bölcseket, nem felelhetnek; ha megkérdezed 
rendre iniuden Magyarázóit az írásnak ueut felelhetnek.
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Mert ha mi írás-vizsgálók tudnánk valami bizonyosat, 
miért hallgatnánk azt eí (lelőttetek, ’s miért ne beszél
nénk ki a’ bűnhődő emberi nemzetnek? De nem tudunk. 
Sőt ollyan helyre igazítunk titeket a’ Bibliában , nielly 
inegerőllenitti minden tudósoknak számláló ujjaikat, és 
a* mellyet ha ti is meghallotok, nem is merészeltek to
vább tudakozódni az idő eránt. Maga az Isten fia, a' 
Jézus Krisztus mondja, szabadon mindenek hallatára 
(Máté 24, 36) hogy a' napot és az órát az egy Iste
nen kívül, senki nem tudhatja, még a’ szent Angyalok 
sem.u Vesziíik-e észre, uiilly nagyot mond ezzel az Ur 
Jézus? Senki sem, úgymond! Tehát magát is kizárja it
ten. ’S hogy bátorkodnánk, mi tudatlan emberkék, kik
nek a’ mennyeiekbe való belátásunk csak igen rövid, azt 
meghatározni, a’ mi felöl maga a’ Megváltó is csak,—  
mint bizonyosan megleendő ugyan, de bizonytalan idejű 
dologrol , — úgy tanított. A 4* világ* végezetének idejét ha
sonlítja az Írás a’ tőrhez és tolvajhoz. ,,Mint a’ tőr, úgy
mond Péter Apostol, leselkedik; úgy jön el az mindenek
re kik ülnek az egész földnek színén.44 És Pál Apostol: 
„eljön az Urnák napja mint a* tolvaj éjszakán, az az: ak
kor, midőn senki sem várja, — véletlen, váratlan, remény
telen.44 A ’ tolvaj’ nem ollyankor j ö , mikor lesik, várják, 
képzelik, hanem mikor nem is álmodik felőle senki: úgy 
a* világ1 végének ideje is szintén olly megrettentő csöndes 
lábú tolvaj lészen. Mikor azt mondják : békesség, bátor
ság ! akkor éri el az embereket a’ veszedelem,— hirtelen, 
mint a’ fájdalom a’ várandós asszonyt; és el nem szalad
hatnak (1 . Thess. V , 2 )  Mind addig a’ szokott emberi 
foglalatosságok folyvást divatban lesznek, az emberek há
zasodnak , férjhez mennek, sírnak nevetnek, esznek 
isznak, fáradoznak kincsek után, kereskednek,— mint 
Noé’ idejében volt a1 dolog, midőn az emberek jó  kedv
vel éltek, gond ’s bú nélkül; és a’ busuló vén Noéból csú
fot űztek, hogy a’ nagy bárkába rakodott: 's akkor lepte 
meg őket a’ végső óra.

Hl. JVIellyeket mi hallván.
1) Őrizkedjünk ezen Istentől eltitkolt időnek végére 

járni akarni. Jó minékünk azt nem tudni; csak higyjük el, 
jó  minékünk. Mert ha nem tudása jobb nem volna, a’ mi 
jó  mennyei Atyánk azt tőlünk, keze csinálmányitól, sem
miképpen nem rejtette volna el ? 1S látjuk a’ régi histó



126 SZENT HÁROMSÁG UTÁN

riákból, e’ dolognak csak képzelt tudása is xnilly balga
tag cselekedetekre vitte az embereket. De bőn is , éspe
dig nem kicsiny, az Isten’ titkait kitanulni akarni. Mert 
ezért még maga az Ur Krisztus és az Apostolok is fed- 
doztek az öveik ellen. Iminálr ezrlittém, bogy az első Ke
resztyének is, nemértvén jól az Urnák beszédeit, igen el
voltak telve azon gondolattal, bogy nem sokára eljövend 
a’ világ' vége, — eljön Ítélni az Ur Jézus, ki majd ak
kor őket követőit különösen megfogja jutalmazni; ellen
ben az ő irjgyeiket a1 pogányokat, a’ rajtok uralkodó fel
sőséget megbüntetni. De vélitek-e, hogy ezt így jóvá hagy
ták az Apostolok, ’s biztatták volna ők is ezzel híveiket? 
Éppeu nem. Mert Pál Apostol a’ Thessalonika városban 
lakozó uj Keresztyéneknek, —  kik hasonló hiszembeu él
tek, szüntelen énekeitek, imádkoztak, jószágaikat elosz
togatták, dolgaikhoz nem láttak, henyélve várván a1 vég
ső napot, — igy ir (1, 4 , 11.) „iparkodjatok csöndesség
ben élni, a’ világ vége felöl való reménységteket ne hir
dessétek, hogy ki ne nevettessetek; hanem kiki lásson 
a’ maga dolgaihoz mint az előtt, és tulajdon keze’ munká
ja után egye kenyerét.44 Azért mi is óvjuk magunkat e’ 
nagy napnak tudni-kivánásától; ezt se büvös-bájosoktól, 
se jöveudő-mondó ámittóktól ne tudakozzuk; a’ szent írás’ 
szavaival is viszsza ne éljünk , abban semmi afféle titkot 
nem keresvén (a’ minthogy nincs is). És ha mikor rend
kívül való idő járásokat érünk, kő-és jégesőket; véres 
felhőket, üstökös csillagokat, napbeli setétséget, forgó 
szeleket és földindulásokat: azonnal meg ne ijedjünk, 
mondván, ja j ! most világ vége lészen. Óh! még ezeknél 
sokkal nagyobb jelek fognak akkor történni; mint meg
mondja Idvezitő Urunk.

2). Azonban a’ Világ' végezetéből csúfot se űzzünk 
ne beszéljünk így: „nem hiszem én, hogy valaha világ 
vége lenne* Ha óta prédikálják már ezt, és még sem tel
jesedett bé. És nincs is még a’ világnak semmi olly nya
valyája, hogy öszve kelleue bomlania. Nem esett még ránk 
egy csillag is; mióta az atyáink elaludtanak, azokszerint 
vágynak mindenek, a’ mint teremtettek. De megfelel erre 
Péter Apostol (3 , 8 , 9 )  „tudtomra legyen, hogy az Ur 
előtt egy nap annyi mint ezer esztendő; és ezer esztendő 
mint egy nap/4 Ne gondoljuk, logy  az Ur Isten késlel
teti Ígéretét, — mint nekünk késtdelmezőnek látszik,—
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hanem csak íüro mihozzánk; nem akarván, hogy valaki 
eiveszszék * de hogy mindnyájan a’ megtérésre jussanak.

3 ) Es így a’ világ7 végezetére nézve az marad a’ mi 
egyedül való kötelességünk, hogy mi arra mindig készen 
legyünk; meri ha csak egy ház betöltésétől is tartunk, és 
készülettel várjuk azt; mennyivel inkább e’ világ’ roppant 
alkotmányjanak öszveomlását. „Vigyázzatok (úgymond Id- 
vezitő Urunk sok helyen); mert nem tudjátok séma’ napot 
sem az órát, mellyben eljön az embernek fia /4 Úgy él
jünk , hogy a’ nap soha se érjen készületlenül. „Mint nap
pal ékesen járjunk 9 nem tobzódásban és részegségben , 
nem ágyasházakban és bujálkodásokban, versengésben 
és irigységben.44 Efféle bűnökkel sziveinket meg ne ter
heljük , se az életről való bús szorgalmatossággal. A ’ vi
lág1 végezetének euilittésére megrettennek még a’ men
nyei szentek is hát mi bűnben elmerült emberek nem fél— 
uénk-é? „Mert miként lehet sorsok a’ tábláknak , ha az 
oszlopok is megrendülnek?44 Legyüuk vigyázok minden
koron, mint amaz eszes szüzek, kik Vőlegény őket várták, 
—mint ama' hív szolga, ki elutazott gazdáját várta haza. 
Legyen életünk tiszta, lelkiisméretünk jó, úgy aztán akár 
mikor jövend ama' lelkűnknek mennyei vőlegénye; akár 
mikor érkezik meg hozzánk szegény szolgáihoz ama’ menny
be előre utazott gazdánk és Uruuk a' Jézus Krisztus: 
mindenkor jól lészen dolguuk. Adjon is az isten erőt, a' 
mindenkori vigyázásra, hogy majd mikor szemeink elől ez 
a' szép napvilág végképpeu eloltatik, mikor a’ csillagok 
égő szemeiket örökre behunyják, és az Idő, mint vala- 
melly Sámson, megrázván, e’ roppant világ oszlopát, an
nak öszveomlott hantjai alá magát eltemeti; és azon a’ he
lyen , mellyen a’ nyájas természet egy ideig lakozott, 
őrök éjszaka fog talán beborulni: hogy majd akkor (mon
dom) méltók lehessünk elkerülni mind azon gonosz dolgo
kat, mellyek következendők, és megállani az embernek 
fia előtt, Ámen.

í
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(  Beköszöntő Prédikátzió,mondat ott Nemes 31)
B íent Háromság után XVIII, Vasárnapon:

Ur Isten! a’ te szent nevedben kezdődjék ez a’ szövetség f 
Melly által e’ Gyülekezetben most érkezik uj követség.
Te plántálsz öszve embereket; vezessed, mint vizárt, a’ sziveket, 
Mindenható nagy Istenség.

Fond a’ barátságot közöttünk mind mi u d szebbre, szorosabbra; 
Soká idegenek ne legyünk; ’ s valaki viradt e’ napra,
Mind végig örvendezzen annak ’s rá akkor is áldást mondjanak, 
Ha majd Isten felbontotta, Ámen.

Keresztyén Atyámfiái, mától fogva kedves Hallga
tóim! Vallyon ki lehetett a’ világon az a’ legelső Hallgató 
és Tanító, kik magok között szent Frigyét állították fel 
a’ barátságnak? Alkalmasint Ábrahám és Melchizsédek 
voltak ezek. A ’ Szent írás legalább, (melly a’ keresz
tyéneknek legrégiebb könyve a’ világon) ezekről emlé
kezik mint legelső papról és hallgatóról a’ földön; és a* 
legelső szövetség is, mellyet Isten’ Hívei Pappal tettek, 
Melchizsedek és Ábrahám között történt: mint olvassuk 
I. Mós. X IV , 18— 20.

p  *

Ábrahám Pátriárcha (melly név1 hallásakor ez előtt 
négy ezer esztendőkre kell gondolnunk vissza!) a’ va
lamikor olly híres zsidó nemzetnek erőshitü törzsök aty
ja ,  kit Ésaiás Próféta Isten’ barátjának nevez ( 4 1 ,8 . ) ;  
kinek neve hajdan Dántól fogva Bersébáig esmértetett, 
sőt a’ napkeleti nemzeteknél máig is mély tisztelettel 
einlittetik; kivel leginkább a1 zsidó nép olly nagyra va
gyon, és annak hatalmassága felől azt beszélli, hogy ut- 
ineutében előtte minden porszem karddá és minden szal
maszál nyiliá vált, az a z : minden ellenségein győzödel- 
meskedett: ez az őskor’ tisztes atyja (mondom) kény
telen volt hadakozásokba és a’ világ1 lármájába elegyed
ni , de szivében azoknak barátjok éppen nem volt. Azért

» * .  • ' . ‘  * *  .
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agy u!ly etriberrel is kötött szövetséget, ki ábrázatjábait 
az Istennek békességét hordozuá. Melchizsédck volt az 
a’ dicső férfiú. Az (Jrnak lelke őt a’ Magasságod erős 
Isten apjának titulázza. Titokkal tele áll pedig ez a' 
férfiú előttünk az írásban , valamint Enoch. Nem is tud
ni hogyan, egyszerre csak megjelenik a’ Pátriárchák’ 
históriájában, mint választott szövetséges barátja Ábrahám
nak, ki neki bizonyos ajándékkal is kedveskedett esz
tendőnként. Valahányszor aztán Ábrahám a’ hadakozásból 
nagy fáradtan haza térült, és lelke békesség után óhajto- 
zott: mindannyiszor Melchizsédeket kereste fe l, és nála 
békességet talált. Mikor az emberek, kikkel dolga volt, 
néki nem tetszettek, mikor maga körül mindenfelé csak 
álnokságot és haszonlesést, igazságtalanságot ésszeretet- 
lenséget látott, úgy hogy kezdett már gyűlölni minden em
bert: akkor ismét Melchizsédekre nézett, szivéuek jói 
esett szinte, hogy talált a sok elfajultak között még egy 
igaz embert; példája a’ szeretet' tüzét ő benne is újra fel- 
fuvalta, és egészen kialuuni nem engedte. Midőn szomor- 
kodott és Jelke busulásában a’ magasságodhoz imádkozni 
sem tudott ollyan buzgón mint egyébbkor: akkor is ehez 
sietett, és szivet anuak melegénél élesztette, me enget- 
te. Szóval: belső barátjának választotta ő Melchizsédeket; 
és úgy látszott néki , mintha ezen magasszívü férfiúnak 
barátságában közelebb érezné magát az Istenséghez, ki
nek képét mindinkább dicsőbben látta leábrázoltatva benne. 
És megáldatá magát sokszor tőle , úgymond az írás.

Boldog lélek, ki esmér maga körül kegyes embereket 
kikben bizodalma erősen á ll, és a' kikhez bízvást folya- 
modhatik későn korán! így siet a’ fiú az édes Anyához, 
igy a’ férfi-testvér jó  néujéhez, mikor nyugtalan foglala
tosságok közül haza térül. így  keresik fel a’ Hivek örö
mest a’ kegyes lelki Atyát, mint valamelly megvonult csön
des életű Melchizsédeket, ki az igazságnak papja , ki a’ 
világtól külön válva annak szennyétől magát ti?>ztán tart
ja , és a’ ki mintegy meg kenve szent leiekkel, tudja ki
beszélni az okosságnak és kijelentésnek beszédeit. így 
óhajtozik még a’ világfia is bétérui az Istennek fiaihoz és 
közeletökbeu szivét lelkét épitteni.

Most legközelebb ti vagytok, K. A  azok, kik mi- 
nekutánna a' ti közös bizodalmatok emberét halál által el
vesztettétek: helyette olly ember után óhajtoztatok, ki

Illés Pr, IV. Darab, 9
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nektek az lenne, a’ ki volt Ábrahámnak Melchizsédfeíc. 
Kngein böcsiiltetek pedig meg ezen közös bizodalmátok' 
kai. Ma tellát, midőn egymással tett szövetségünket el- 
kezdjük, és én e’ szent széket elfoglalom , tegyük ezt 
emlékezetessé az által, liogy elmélkedjünk« ’ 
tanítók között fönnálló szövetségnek szent séges voltáról.

De előbb buzdítsuk ekez szíveinket áhitatos imádság
gal és, énekléssel.

(Ének. Mintyánk. Textus1 felolvasása: Mát. 6 , 24.)
Ezt az önmagában is már olly gyönyörű Evangéliumot 

még gyönyörűbbé teszi az a’ környülállás, hogy az egye
nesen Krisztus Erünk szent szájából eredt; lévén egy da 
rabja ama hegyi prédikátziónak, mellyet nagy lelkesedés
sel tepiérdek szánni népség előtt mondott, és a1 mellyre 
azt vallotta az Ér felöl minden, hogy ő hatalommal és mél
tósággal prédikáilott, ’s nem úgy mint az írástudók. Vi
gasztalja ö ez igékben a’ szegényeket, cs ajánlja nékik 
vallását mint a’ legjobb vigasztalót; a’ lélek’ dolgát, mint 
a’ legelső agságot; az Isten országát, mint a’ meIly min
den egyébb áldásokat maga után fogna vonni.

’tí valljon mi gyűjtötte öszve mostan e’ szent helyre 
is int1 ezt a’ temérdek számú buzgó népet ? Mi fárasztóit 
el ide sokakat meszsziröl! Mi léptetett fel engem esmé- 
retlent közepettök? A ’ szent Vallás’ dolga, Atyámfiái; 
az Isten’ országa, és az a’ szövetség, melly a’ Vallás ked
véért ma közöttünk elkezdetik. Nosza tehát! légyen ez a* 
nap mielőttünk jeles innepi nap, uj szövetségnek az In- 
iiepe, mellyet tegyünk még jelesebbé azzal, hogy elmél
kedjünk mingyárt elsőben is ugyan ennek a’ Hallgatók és 
Tanítók közölt fönnálló szövetségnek szentséges voltáról,
A 1 tárgy, mellyet ez érdekel, a’ hit és virtus; azon ne
hézségek; mellyeket ennek megkészülése okoz; azok az
áldozatok, mellyeket annak föntartása kivan; és annak Ion*
tos következései; ezek teszik szentté mi előttünk ezt a 
szövetséget.

Uram ! az én ösvényemnek szent igéd legyen világa .
Minden szómnak, beszédemnek vezére és igazsága;
’S agy szálljon le a’ szívekre, mint a’ harmat a1 füvekre* 
Hasson hozzád áldozatunk! Tessek, n1 mit Szent Iíel>edben
Oltárnál bemutatnak a’ te dicső nagy nevedben;
’S áldja meg mind szent Felséged, a* ki szívből dicsér teged Ámen.
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I, Szentté teszi a’ szóban forgó szövetséget elsőben 
is iniugyárt a’ tárgy, mellyel az loglalatos. Mert az em
beri életnek legfentosabb és lélekben járóbb dolgait érdekli 
ez úgymint a’ Hitet és Virtust. Ezt jelenti a’ mondás Jer. 
3 i , 31—-33. „ímé eljönek a’ napok, azt mondja az Ur, 
„hogy ej szövetséget szerzek az Izrael’ házával. Adom 
„az én törvényemet ő belőjek, és az ő szíveikbe iroui bó 
„azt.u Hit és jó  erkölcs, az őket csúfolok’ truttzokra is , 
az emberek legnagyobb része előtt szent dolgok marad
nak, a’ legromlottabb időkben is; és nálok nélkül az em
ber sem boldog sem nyugodt valóban nem lehet. Nem, nem, 
Atyámfiái! Vallástalan és erkölcstelen ember boldog már 
itt e’ földön sem lehet. Ezt kiáltom ma, mingyárt, első 
felléptemkor is előttetek ; ezt fogom sürgetni számtalan
szor; de ezt vallauá szívein szájam, ha Vallás-tanittó nem 
volnék is. Azért ezen drága lelki klenódiumok’ megnye
rése és megtartása végett az emberek között külön Inté
zetek és társaságok állauak 'főn; nagyobbak, számosab
bak , és költségesebbek mint akármi más féle ügyben. A z 
Egyházakat értem jés az egyes-egyes Ekklézsiákat. Ezek 
az Istennek ama’ drága szőlői és kertjei, mellyekben a' 
hit és Virtus , mint mégannyi böcsös gyümölcs, érlelte- 
tik az örökkévalóságra. Ha immár a’ világi múlandó ha
szonra és nyerességre czélzó szövetségekben, azoknak 
tagjaik (a1 kereskedők, kalmárok, kézmivesek, hitelezők, 
árendások, az ő reguláikat hűségesen megőrizik; menyi* 
vei inkább híveknek kell egymáshoz lenniök azoknak, kik 
a’ szívnek; csaléteknek örökkén állandó kincseiért kötöttek 
frigyet egymással. Bizonnyára ha semmi egyébb nem vol
na is , a’ Hallgatók és Tasiiltók között föuálló szövetséget 
már maga az a’ czél szentté teheti reánk nézve, melly e- 
leibe kitűzve vagyon.— Azonban ehez még más több iudi- 
tó okok is járulnak. Ugyau ezt kivánják tudni illik:

H. AzonJbajok;, és nehézségek , mellyekkel az illy 
szövetség’ elkészülése járni szokott. Mikor egy Vallását 
szerető nyáj olly pásztorától fosztatik m eg, ki nála már 
rém úgy volt mint idegen pásztor; kinek szavát niár es- 
mérte és rég megszokta; kihez egész bizodaloimnal já
rulhatott: vajmi nem kicsinnyé aggódnak akkor a’ ke
gyes Hívek az eránt, hogy kifogja nékik az elvesztett
nek üres helyét méltán bétölteni. líöpdesnek gondolataik
ban mindenfelé, keresvén a’ szívok szerint való embert.

9 «
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Félelme szedve teszik a’ választást, mert megemlékezlek
az Apostoli intésről: „Szerelmesül!! ne higyjetek minden 
„léleknek; hanem próbáljátok meg a’ Jelkeket, ha Islen- 
„től vágynak e ' ; mert sok hamis Próféták mentek ki már 
,,a’ Világba.** (1. Ján. IV.) Tanátskoznak, költségesked- 
nek, fáradoznak, sőt néha háborkodnak is , mig nem a1 
kit kerestek, megtalálják. De ekkor viszont a’ másik szö
vetséges Fél’ részéről iapasztaltalik akadály. A ’ jó lelki 
tanító a’ hozzá ragaszkodó Híveit nem olly örömest hagy
ja  el. Az esmért ábrázatok közül esmérellenek közé; » ’ 
megszokott terhek alól szokatlanok alá menni; a’ sok esz
tendeig megüllepedett lakását ujjal elcserélni; a’ bizonyos 
jóllétről a’ bizonytalanra általlepni; mind ezek faggatják 
szivét, és maga elhatározását, mint a’ férjhez szállíttatott 
szüzét, neheziltik. Mikor aztán végre mind a’ két fél egy
másnak megajáulkozik, ’s ennyi nehézségek’ meggyőzé* 
se után a’ kívánt czélhoz jutnak; minekutánna szövetsé
güket egyházi felsőség is megpöcsétli, jeles innepiség pe
dig elkezdi: hogy ne volna méltó az illy szövetséget mind 
a’ két részről szenttől megtartani? Lám egyes emberek 
között való szerződések is megtartatnak; sóé becsületes 
emberek puszta szóval vagy egy kézadással erősített ál
lt uikat sem szegezik meg: hát azt a’ frigyet, uiellyet sok 
száz sőt több ezernyi emberek külömbféle sorsú, rangú 
érdemes Hívek kötnek az uj tanítóval, ki nem óhajtaná 
szentül megőrizni? — kivált ha még ide tekintetbe vesz- 
szük azokat a’ sok áldozatokat, mellyek ezen szövetség' 
íöntartására megkívántainak.

III. Áldozatokat, mondom: mert ezt a’ nevet érdem
lik a' Híveknek e ’ szent czélra tett niindennémii adakozá
saik, úgymint a’ mellyekből reájok semmi látható világi ha
szon nem hárámlik; —  hanem teszik az Istenért, Krisztus
ért, lélekért, és az örök megjutalmazás’ fejében. Annál 
inkább megérdemlik pedig az áldozat nevezetét, mennél 
mostohábbak az idők az élet legsürgetőbb szükségeinek 
bészerzésére is; és mivel őket e’ terh’ viselésében semmi 
föllebb való hatalom uem támogatja. Tehát csak ha az é - 
let szükségeiből kiki a’ reá esendő részt szívesen elsza
lasztja ; csak ha magunk közölt támadnak sok Abdiások, 
kik a’ Próféták’ fiait pártul fogják; ha találkoznak asszo
nyaink között sok hegyes Tábiták, kik bőven alamízsnál- 
kodnak; vSzunámilisek, kik egy maroknyi tisztükből is

t
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adnak $ ha a1 gazdagok megnyitják kezeiket, és : 
ziíto szavai szerint a' ma anionból szolgálnak az 
csak úgy állhat főn ez a1 mi Szentegyházunk*

az Idve- 
Urnak :

De áldozatokkal jár ez a’ szövetség a’ Lelki Tanittó 
részéről is* Lemondás a’ világ7 sokféle örömeiről, egye
dül hivataljának élés, egészség-rontás, sok esetekben 
élete veszedelmeztetés: még nem mind az, a7 mit e 's z ö 
vetség tőle kivan. Nehéz köntös ez a’ papi ruha, Atyám
fiái; mellyet nem minden váll §bir el böcsülettel. Majd fá
radozásainknak nem látjuk sikerét, és a’ Megváltóval széli- 
ván, sípolunk az Evangyélioinnak szép sípjával, de nem 
lánczolnak; szomorú nótát fajunk, és nem siruak. Majd 
a1 sokféle kívánságoknak nem tudunk megfelelni. Azt kí
vánják tőlünk, hogy a3 bűnösnek puha vánkost rakjunk 
feje alá, néki szép gyengén prédikáljunk, ezüst hanggal 
beszéljünk a’ füleknek és selyem szókkal, hogy amaz alti
vá kölyök a5 lelkiesméret bennök fel ne ébredjen és meg 
ne ugassa őket. Majd kellemes idő-töltőt keresnek ben
nünk azok, kik az időt jóra fordíttani magok nem tudják; 
nzt akarván, hogy velők társalkodjunk, és még is hibáik 
ellen fegyverbe legyünk; világban éljünk, de a’ világhoz 
magunkat ne szabjuk; egyebektől megkülömböztetett fe-* 
kete ruhát viseljünk, de erkölcsünkön ennek színe nelát- 
tassék; minden embernek tessünk, holott azt mondja az 
ő Apostolinak a’ Megváltó: „jaj néktek, ha minden embe
rek jót mondanak felőletek!“ (Luk. V I , 26.) A’ legna- 
gyobbik Apostol pedig így szóll. „ha embereknek akara
tain volna kedveskedni, Krisztus szolgája nem lettem 
volna. ^ Pál 1,11. Majd a’ babonások nyavalyát akarnak 
velünk elüz^tni a’ betegről, vagy tőlünk egyenesen idvez- 
séget várnak; mint régenten Sámuel Prófétától kívánták, 
hogy pénzért keresse meg a’ szamarakat, és Péter Apos
toltól, hogy pénzért juttasson szent Lelket; — holott a’ 
mi tisztünk nem terjed tovább, mint a7 boldogságra vivő 
utat kinekkinek megmutatni. Mind ezeket és még több szám
talan nehézségeket csak úgy győzhet meg a’ Tanittó, ha 
papi köntöse által 7s ki békességes tűréssel vagyon bélve, 
és ha tudja magát a’ szent hivatalnak feláldozni. \S nem 
volna e1 kárhozatos vélek azt a\ szövetséget akármelly k 
Eélnek is megsérteni, inellynek föntartása mind két rész
ről ennyi áldozatot kivan! A z öszve-szokás! kellemetlen^

/
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ségét uein is említvén, melly pedig néha nem kicsiny ne
hézséggel megyen végbe*

IV. Végezetre mind Hallgatókat mind Tanittókat a’ 
közttök tett Frigynek megtartására azok a' fontos kö
vetkezések bírhatnak reá, mellyek annak megsértéséből 
vagy megőrzéséből folynak. A ’ szép renddel vitt egy
házi Hivatal, a1 Hallgatók és Tanittók békés együtt .la
kozások szerez épületet, szivbéli örömet, nyugodt leíki- 
esmeretet, a’ kivülvalók előtt mind a’ feleknek, mind 
pedig szent Vallásunknak böcsületet, és mind két rész
ről boldogságot. „ A z  úrnak jóvolta mind örökkén vagyon 
azokon, a’ kik megőrizik az ő szövetségét ,‘4 úgymond szent 
Dávid, Zsolt. 103, 17—18. ’S melly drága Jók ezek 
és melly méltók mind a’ keresésre mind a1 megtartásra! 
Ellenben ki ne tudná, mi az Eklézsiáknak tanittóikkal 
való meghasonlásuk’ szomorú következése? Megelége- 
detlenség, indulatos kifakadások, sértések, botráakozás, 
az egyházi szolgálatnak szidalmaztatása, lelki nyugta
lanság , és mind a’ vallásnak, mind pedig az azt köve
tőknek böcstelensége. Melly keserű gyümölcsei ezek a’ 
Szent Frigy’ megszegésének! ’S melly súlyos indittó 
okul szolgál ez is arra, hogy az illyetéu Frigy sértet
lenül maradjou mindenkoron.

Nemes Dömölki Szent Gyülekezet, kedves Hallga
tóim! Minket is , kik most egymással kezet fogunk, ezek 
az okok bírjanak arra, hogy a’ közöttünk ma elkezdett 
szent Frigy mind kettőnk’ részéről sértetlenül megtartas
sák. De tegyünk mi ezekhez különösen még egyet. Azt 
tudniillik, hogy tőlünk a’ Frigynek szentségét ezen Gyü
lekezetnek egyebek fölött való tagadhatatlan elsősége is 
méltán megkívánja. Ebben, — hol több ezer lelkek ál- 
1 ínak egyesülésben; hol eleitől fopva miud a1 Hallgatók, 
mind az Örállók egyaránt nagytekintetüek voltak, és 
közttök a’ Frigy’ megsértése sóba nem hallatott; melly 
valaha annyi sok Eklésiáknak volt dajkáló anyja, és a’ 
mellyre most is sokaknak szemei függesztve vágynak: 
ebben (mondom) ezen Frigynek példás megtartása éppen 
elmulhatatlanul kötelesség. Mi kivántassék pedig tőlünk 
ennek megtartásához, a/t itten fölösleg, sőt helytelen
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is fogna lenni magyaráznom. Mindenikünk tudja, mi a’ 
liszté; ha annak megfelelünk, akkor nem szenved csor
bulást szent Frigyünk is. Mindazáltal legyen szabad né
kem e’ beszédemet némelly szíves kérésekkel és óhaj
tásokkal bérekesztenem.

Kérem tőletek mindenek fölött a’ ti egész bizodal
mátokat, hogy közietek ne maradjak sokáig idegen; és 
hogy fogadjatok kebeletekbe úgy? mint az {Jrnak nevé
ben hozzátok jött jó  barátot. Oh! mint kívánnék én most 
lenni Ábsplon, ki a' népnek szivét magához tudta haj
tani; és mindennek azt kiáltom bölcs Salamonnal: „S ze
relmes íijam! add nékem a’ te szívedet! ‘ { Péld. 23;2(i ) 
Kérem tőletek továbbá a’ ti szereteteket; meilyrol mond
ja az Apostol, hogy tűrő, kegyes, mindeneket elfödöz, 
mindeneket reményi. Ennek a’ szeretetnek palástjával fe
dezzétek gyarlóságomnak hibáit; meggondolván, hogy 
kincsünket mi is romlandó edényben hordozzuk; és szól
ni úgy tudunk mint Angyalok, do cselekedni, mint em
berek, „Atyámfiái! imádkozzatok érettem ; és időnek előt
te ne Ítéljetek.^ (I. Thes.,5,25.) Legkiválfképpen pedig 
kérek tőletek buzgóságot. Jöjjetek fel e* szent Helyre, 
íí ti Atyáitoknak szokása szerént jó  keddvel és öröm
mel* Mondjátok otthon a’ ti házatok népének ama" Prófé
tával £Ezs. 2., 3 ,): „Jertek! menjünk az Urnák Hegyér 
re !“  (gyönyörködve fügjenek szemeitek e’ magas templo
mi épületeu; és legyeu ez tinéktek az, a1 mi a7 zászló a’ 
hadi embereknek, vagy a’ mi a’ világító torony a1 tengeri 
hajósoknak. Önként engedjétek itt magatokat a’ világnak 
dibdáb játékától egy ideig elvonatni, és titeket mennyei 
rokonságtokra 'emlékeztetni. Tanittásaimat, mint na^y 
gondossággal és készülettel élőtökké hozandó egy fő kin
csemet, —  meg ne vessétek; se azokkal ügy ne cse
lekedjetek, mint egykor Dávid Király; ki azt a’ vizet, 
mellyet kedvéért a1 vitézek élethalál veszély között me
rítették és néki Betlehemből vittek, elöntötte. Ne hara
gudjatok, ha itten nem hallotok hízelkedő beszédeket; ha 
meghalljátok a’ tiszta igazságot; mert mese vagyon írva: 
„emeld fel szódat, mint a’ trombita, és kiálts tele torok
kal ! hirdesd Jákobnak az ő bűneit és Izraelnek az ő 
álnokságát,u

A ' mi engenW illet, igen is mélyen erezem, hogy 
az A  pokoliul Szólván ( í Kor, i  6,1) J) nekem ipa nagy
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kapu nyittatott fel; és azt kell vallanom: kicsoda alkaW 
matos ezekre? szorongattatoin, de el nem csüggedek. 
Nekem is tudva van előttem minden tisztem: de teljesí
tések erint nincsenek ma előttetek mérész fogadásim,ha
nem csak szerény óhajtásim. Jől tudom , hogy Taníttó- 
nak keli lennem közöttetek, lelkeket keresnem és vezé
relnem az Istenhez szent tisztaságban és ékességben. ’S 
vajha ragadhatnálak titeket az Istenhez! és megindíthat
nám bennetek a’ Vallásnak isteni erét, hogy szomjuhoz- 
nátok amaz élő kútfőt, éheznétek ama’ léleknek kenye
rét, mellyel Isten az ő szentéit éltette; és abból nálam e- 
légséget is találnátok! Óh hogy környülmetélhetném nyel
vemet , mikor az isteni dolgokat szóllom,ugy mint e’ szent 
Helyhez méltó, nyújthatnék néktek arany gyümölcsöket 
ezüst csészékben, és lennék közöttetek kedves illatja a’ 
Krisztusnak. Jól tudom hogy vigasztalónak kell lennem; 
óh! hogy vinnék is téhát a’ sebes szíveknek balzsamot 
Gileádból; hogy a’ kik szomorkodnak Sionban, lennének 
mint a3 megöntözött kert, és többé ne szomorkodnának. 
Vajba megaczélozhatnám szíveiteket, és tehetném homlo
kaitokat az élet’ bajjjai ellen ollyanokká, mint az adamás* 
Jól tudom, hogy e’ nyáj tükörének is kell lennem. Vajha 
tehát az én tanittásom ne csak világosittana, hanem me- 
legittene is ! Vajha én állhatnék az erkölcsi nagyságban 
mindnyájatok fölött olly magasan, mint hajdan Saul min
den emberei fölött termetében; és úgy alkalmaztathatnám 
életemet, hogy köztietek mindenkor örvendező lélekkel lép
hetnék fe l, és bátran kérdhetném Megváltómmal: „K i
csoda győzhet meg engemet valamelly bűnről ?u —  Jól 
tudom, hogy kell lennem mindennek minden. A ’ mi hogy 
lehessek semmi alkalmatosságot és illendő utat —  módot 
arra elmulasztani nem akarok. Azonban (bár melly drága 
előttem kedvezéstek,) ha még is azt teljes mértékben vagy 
meg nem nyerhetném , vagy huzomost nem bírhatnám: virr 
gasztalom magamat a’ bölcs Király’ szavaival: „nem a3 
gyorsaké a’ futás, nem a’ bölcseké a’ kedvesség;4* cs 
csak azon szorgalmatoskodom, hogy a* jó lelkiesméretet 
megtarthassam. így aztán lelkipászíorságom’ végezetén, 
mikor nekem Vokátoriálist Istenem küld az egekből, hogy
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tómat azzal a* jó belső bizonysággal tehessen) le ? hogy 
szívemnek együgyüségében jártam közöttetek.

M?iga a jó Isten, ki bennünket e’ szent szövetség-

Mig vallunk Jézusunkra, mind addig főn álljon* 
Lelje fel kiki, a’ mit keresni jött bele,
’S legyen, ha ki megy innét, szíve feje tele* 
A ’ ki buzgó elmével elfáradoz ide,

A' ki megkeseredve ide bejön, az a’
Szivén megkönnyebbedve térjen innét haza, 
Találjon ebben a’ Vén, halálban, biztatást,
’S a’ fiatal, ösvényén jól járni, oktatást.
A* gazdag, bőségében vétkek ellen valót;
A ’ szegény, ínségében lelki vigasztalót.
A ’ kegyes hadd hallja itt, Istennél jutalmát,
A ’ gonosz büntetését; ’s ha megtér, irgalmát, 
A’ melly ige ebben szóll, ne essék kövekre, 
Vagy félre a’ jó úttól; hanem lágy szivekre*
A ’ melly kisded fejére én mondom az áldást. 
Éljen az sok időre ’s nyújtson vigasztalást,
A’ szerető szívekkel, kiket én szentelek 
Itt egygyé, mind ezekkel béke lakjék velők, 
A ’ kit én kóserek ki a’ holtak’ helyére, 
Boldogot múlt legyen ki ’s áldás a’ lelkére.

re vezérlett, koronázza meg ezt mindkettőnk’ részéről ái-

E’ mi Szentegyházunkra áldás tóle száljon;

Úgy legyen kérésével, a’ mint volt a’ hite*

’S most még áldást kívánok Királyra, Hazára,
És Kemcnes-Aljának kies tájékára;
Áldást pártfogóinkra, ’s e’ Krisztus* nyájára,

V

Áldást jó szomszédinkra , ’s rám is utoljára, Ámen.

\
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(Szűk terméskori hálaadó Prédikátzió , mondatott 1833
Szent Ilárouis. után XV. Vasárnapon.J
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Bölcs és kegyelmes Istenünk! jó ,  hogy tőled kell függenünk.
Mert úgy forgatod ügyünket, bőségünket, szükségünket.
Hogy az javunkra szolgáljon 3 fi kivált lelkűnknek használjon.

Azért nem csügged meg hitünk, ámbár szűkén volt termésünk;
Sőt téged áldunk, szeretünk; ’s azon leszünk, hogy életünk
Kegyes , józan, mértékletes legyen, ’s neked kejlemetes. Ámen.

„ Vagyon gazdagságomnak dicsősége, vagyon fiaim-* 
nak sokasága, és minden fejedelmek fölött felrcmgasz- 
talt engemet a1 Király: de mindezek kicsinynek láttatnak 
énnekem!*'* K. H. sokszor hallhattátok már szent helyeken 
emlegettefni Ifámáii’ nevét, ama’ nagyraláíó, kevély, 
telhetetlen emberét, a1 zsidó1 népnek valaha ama’ meges-i 
liiidt ellenségéét: — no, annak a’ szavai ezek is, mel- 
Jyeket most hallottatok, mint írva vagyon Észt. V , l l .  
„Vagyon gazdagságomnak dicsősége, fiaimnak sokasága; 
minden fejedelmeken föllül emeltettem: de még mindezek 
kicsinvnek látszanak énnékem!4*

Ásvérus, a1 Persiai Királynak, (kiről azt mondja az 
írás, hogy 127 tartományokkal birt,} legelső Ministere 
volt az a’ Hálnán. Szava a1 király előtt foritc* vala, ta
nácsa soha meg nem vettetett- Mellyet az elhízott főtiszt 
jól tudván maga is , élt a1 király1 hajlandóságával az ő 
saját kényének kedvének töltésére A ’ birodalomban lako
zó zsidó népre (nem tudni mi okból,) különösen fullasz- 
kodoít. Egykor, a’ királyt jó kedvében látván, előhozd 
néki, hogy a1 zsidókat az egész birodalomból kiveszteni, 
mclly nagy kedve volna. Eleibe terjesztő a’ Királynak, 
melly hasznos történet fogna ez lenni a1 királyi kincstárra 
nézve is ; és hogy hamarjában behozna tízezer (álentom 
ezüstöt, (a ’ mi pénzünk szerint húsz millió forintot^ Tet
szett a1 királynak a' derék száudék, jóvá hagyta, ésörö-

%
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méhen levonván újáról gyűrűjét, adá Hámánnak illy ki
fejezéssel: nevezetes summa tízezer (áléntom, de — hae’ 
nagy dolgot végre hajtod, —  az is a1 tied legyen; suta’ 
néppel is azt cselekedjed, a’ mit akarsz; ha hóhérokat 
szerezvén mind levágatod is azokat. — Ollybá tartotta már 
Hámán , mintha erszényjében volna a' húszmillió forint. Lát
ván szerencséjét napról napra nevelkedni, mind inkább el
hízta magát. ’S csodáljátok e’ ezt? Mikor egy király’ szi
vét markában hordozta, és oda vitte a’ hová akarta A ’ 
Fejedelem után a’ rangban első személy volt, és előtte min
den alattvaló térdre esni parancsoltatok. Gazdagsága te
mérdek, szendéit áldott házasságban számos gyermekeket 
is , kiket pedig a’ szent írás hasonlóképpen ez élet’ bol
dogsága közé számlál. És mind ezek mellett sem volt meg
elégedve. Még is volt néki mindig uj meg uj kiváltsága, 
teljesíteni való; mellyet mig hétéivé nem látott, mindad
dig az ő többi szerencséjét és előbbi számtalan kívánsá
gainak teljesedését semminek állította „Vagyon gazdag
ságomnak dicsősége, fiaimnak sokasága; minden fejedel
meken föllül emeltettem: de még mind ezek kicsinynek 
látszanak énnékem.u És igv Hámán a’ telhetetlenségnek 
is egyik példája a’ szent írásban.

A ’ jó Isten, bátor míndenikünket Hámán’ szerencsé
jére nem emelhet, de csakugyan nem felejtkezik el egyi
künkről is. Betöltötte ő már sokszor a’ mi szivünk’ titkos 
óhajtását; adott néha tiővelkedést is és örömet házainkba: 
de mi vagyunk azok a’ telhetetlen Háinánok, kik, ha 
egyszer valamikor kívánságainktól elesünk. reménysé
günkben fönakadunk vagy házainkban bőséget neiu látunk 
azonnal készek vagyunk az elmúlt jókat semmibe venni, 
a’ jelenvalókat nem elégelni, és Hámán szavaira fakad
ni , mind ezek kicsinynek látszatnak énnekem. Ezt az Is
ten ellen való , és nyugodalmunkat zavaró gondolatot im
már vénük ki szivünkből Cselekedjek ezl legkivált mos
tan , midőn az elvett természetbeli javakért Istenünknek 
nyújtandó hálaadás gyűjtött öszve berniünket, ’s midőn a’ 
szűk aratás növelünk is azt a’ panaszt mondatja: van, de 
kicsinynek látszatok énnekem- Fog erie tiuéktek útmuta
tást és serkentést szolgáltatni a’ mái szent evangéliumi 
léczke, és még bővebben az általam tovább is folytatandó 
elmélkedés. Mellyet minekelőlte meghallgatji/.iui;, gerje.z-
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széfek fel sziveiteket a’ buzgóságra és figyelemre az Uiv, 
tol tanult imádságban és e ’ következendő énekben:

„A z  Istont segítségül Hívom etc.

T ex t : Máth. V I , 2 4 —32.
A" régi szent Atyák ezen gyönyörűséges evangeliom- 

nak erre az ídőtájra rendelésében, mintha azt is tartót-, 
Iák volna szemök előtt, hogy néha néha szűk terméssel 
látogatja Isten az ő Híveit, ’s hogy ők ekkor is tanulja
nak a’ Jézus’ szavaiból az Istenben bízni, és magokat el 
nem ijedni. Taniltok tehát az Urnák nevében előttetek én 
is a ksresztgén gazdának ezen aratási panaszáról: ra/i%
de az kicsinynek lát latik énnekem.Melly beszéd felől majd
megfogjátok érteni, hogy az Istent embert kissebbúő be  ̂
szed, haszontalan beszéd, sőt bűnre kisztő beszéd.

I,

Mondom tehát, hogy az efféle panasz s van, de az 
kevésnek láttatik énnekem, — Istent és embert kisseb-, 
bitó beszédet foglal magában, Mert igy szollván, tellie- 
tetlenségünket áruljuk el, az Isten fe lő l pedig alávaló mó
don gondolkodunk, és benne bizodalmatiankodván, őtetaz
eltáplálásra elégtelennek tartjuk. IdvezitőUrunk, hogy az 
embert ílly alávaló gondolkozásáért megszégyenítse, pél
dául állítja eleibe a’ természet országában találkozó szám- 
Itaan élőállatokat, füveket, fákat, virágokat, ésjaz égnek 
madarait. Tekintsétek, (úgymond ő } az égi madarakat, 
—  nem azokat a’ kalitkába bézárattakat, nem is a’ többi 
házi madarainkat, mellyek mind az emberi kéztől várják 
a’ kész keresetet, hanem a’ fejetek fölött szabadon rep- 
deső szárnyas állatokat, mellyekre embernek nincsen gond
ja , mellyeknek számok ki nem mondható; és a’ melye
ket csak egy napig is eltartani annyiba kerülne, hogy a’ 
leggazdagabb király kincstára sem lenne arra elégséges: a’ 
mennyei atya pedig nem egy napig, hanem esztendőről 
esztendőre eltartja azokat. Már ba illy csekély áUh— 
tacskókra gondja vagyon: hogyan feledkeznék el a’ 
nemesebbekről, az emberekről, kikért teremtette mind 
azon madarakat, kikért küldött alá Prófétákat, adta
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*zent (örvényét, bocsátotta szent Fiát? Avagy egy em
beri lélek, mellyel, a’ Krisztus vére megváltott, nem vol
na-e drágább és böcsösebb Isten előtt, mint egy hollóéi 
Tekintsétek (úgymond továbbá az Ur) a’ liliomokat ’s 
egyébb virágokat; itt is, nem azokat, mellyeket a1 ker
tésznek kezei ápolgatnak, öntöznek, oltanak: hanem a' 
mezei virágokat, mellyekre kertésznek nincsen gondja; 
mellyeket maga a’ Teremtő öntöz az egekből esővel, ned
vesít a1 földi harmattal, táplál gyökereikből felszivárgó 
nedvvel, és éltető levegővel; mégis olly ékesek az ö ter
mészeti különbféle színeikben, hogy a’ legdicsőbb és 
pompásb király, bölcs Salamon sem öltözködött szebben, 
úgymint kinek ruházatján a’ ragyogó színek mind csak 
mesterséges emberi és nem isteni kezekkel készültek vol
tak, Már pedig, ha a1 füvekéi, fákat, és gyenge virágo
kat, mellyek ma virágoznak, holnap kórokká lesznek és 
tűzre vettetnek, — Isten méltóknak ítéli az éltetésre: men
nyivel inkább tégedet, óh ember: avagy feltennéd-e az 
Isten felől, ki a’ te kedvedért teremtett minden virágokat 
is , hogy téged ezeknél alábbvalónak tartana? Látod, 
melly Istenedet kissebbitő gondolat ez : van, de &znekem 
kicsinynek láttatik.

De magát az embert is kissebbitő gondolat ez. Mert 
ezzel az ember magát azoknál a* kis hitvány kóroknál, 
azoknál a’ döggel élő hollóknál is alábbvalónak képzeli: 
a’ mit pedig az Isten nem kíván. Ember tartsa az ő saját 
méltóságát szeme előtt mindenkor; és gondolja meg, hogy 
ő felőle az Isten is az ő szent könyvében számtalan he
lyeken, megkülönböztetett böcsülettel tesX említtésiL „Mellv 
nemes teremtmény az ember, (így kiált Fel szent Dávid,) 
hogy megemlékezel ő róla! Noha őtet az angyaloknál va
lamennyire kissebbé teremtetted, mindazáltal dicsőséggel 
és tisztességgel megékesítetted,u Zsolt. 8 ,6 . Valamellv 
ember magát fölöttébb elveti, az önmagát kissebbiti. Még 
jobban alázza pedig magát az emberilly panaszával: ven, 
de kevés, az által, hogy rút telhetetlenséget árul el* Ezt 
az emberi életet sokkal kevesebbel eltarthatni, mint sok
szor képzeljük; csak szükségeinket tudjuk bészorittani , 
\s kivánságinkat mérsékelni. Ember itt e1 földön kevéssel 
beerí, mihelyt kívánságát szükségéhez méri. A ’ ki jól tud 
választani, és magát betudja szcrittani: annak kevés pénz,
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kevés étel, kevés jó  barát elegendő. Míg ép kezünk, lá
bunk, érzékenységünk, míg tarto's egésségfinkí soha se 
ijedjünk el a’ kevéstől is, mert azzal telhetetlen szivei mu
tatunk. Bölcs Salamon Béldab X X X , 15,16. négy télét 
említ, a’ mi soha be nem telik, soha meg nein elégszik: 
a ’ koporsó halottal meg nem elégszik az olly bocsiéiért asz- 
szonyi állat, a’ mellymeddő — a’ homokos föld vízzel; és 
a’ tűz az égetni valóval De mind ezeknek tetejére ülte
tendő az olly ember, ki rneg nem elégszik, az Isten’ ado
mányaival ; ’s kinek a’ szíve- ez a’ kis hussziv, mellyel 
egy madár alig lakhatnék jól! — nem tud bételleni so
ha. A z  a’ panaszos beszéd tehát a’ szűk aratás után: 
van, de kicsinynek láttatik énnekem, —  minden esetre 
Istent ’s embert kissebbitő beszéd.

II.
• , j , t r  • I _ > • ■ * '  J  „ * * • ,

Azonkívül pedig még haszontalan panasz is a z , mel
lyel tudniillik magunkon semmit nem segíttünk. Azt mond
ja Idvezittő Urunk: ,,Kicsoda közűletek, ki ázó testének 
magasságához adhatna, habár húsúivá gondolkodnék is 
azon?44 Testünk nagyságát nem nevelhetjük kedvünk sze
rint való mértékre. A ’ kis Dávid akármennyit búsuljon is, 
hogy bár ő akkora lehetne mint Góliát; az nincs az ő ha
talmában. ’S valamint termetünk mekkoraságához, ’s éle
tünk hosszúságához nem toldhatunk semmit: úgy se nem 
javíthatjuk az idők1 járását, földeink bő vagy szűk termé
sét is ; se nem nevelhetjük többre az elvett természeti kész 
javakat. Esőt alá az egekből mi nem hozhatunk; se an
nak sokát nem szüntethetjük; szeleknek nem parancsolha
tunk; az elvetett magvakat meg nem eleveníthetjük; a1 
fákból gyümölcsöt elő nein teremthetünk. Mitbusulunk te
hát hiábavalóságon ? Ezek mindnyájan az Isten’ akarat
jától függnek egyedül; és meglesznek a1 mi aggódásun
kon kívül; de nem lesznek másként, mint Isten rendeli, 
minden töprenkedésűnk által is. A ’ milly hiábavaló és ne-, 
vetséges dolgot cselekednék immár az a1 kis emberke, a 
ki azon sírna forrna , v íjba ő nagyobb lehetne: szintén 
olly hiába emészti magát a1 keresztyén gazda ember ez
zel a1 panasszal a’ szűk aratásban .• „van , de ja j! kicsiny
nek láttatik az nekem/4' A 1 mivel mi segíthetünk illv eset
ben magunkon, az legföilebb is ebben áll: bizzunk üsté-
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Hőnkben; az ő nevében kezdjük, folytassuk, végezzük 
minden dolgainkat; hivatalunkban legyünk serények; kap
junk minden kis alkalmatosságon , mellyel magunknak va
lamit megszolgálhatunk: a1 mellett éljünk mértékletesen: 
akkor aztán lehetetlen, hogy életünket sorsunkhoz ké
pest ne táplálhatnánk. Ellenben ba igy nem cselekeszünk,Há- 
mán panaszafog hallatni szájainkban; pedig—haszontalanul! 
Iía tehát szivünk husulásnak akarná adni magát: csilla
pítsuk azt azzal a1 gondolattal, hogy hiábavaló minden mi

Végre pedig ez a.’ Hámánt panasz; vart, de az ki
csinynek láttatik énnekem, keresztyén ember szájából ki
bocsátva, szivében táplálva, valóságos pa 
nasz is* Magát embernek haszontalanul epeszteni, már 
kész bűn. Minden egyegy napnak legyen meg aẑ  ő saját 
terhe. Három száz hatvanöt nap van egy esztendőben A ’ 
kevesen busuló ember mind a* háromszáz hatvanöt nap 
terhét hordozza naponként; sőt busulásának minden szens- 
pillantatjában. Már ez pedig bűnös dolog. De az a szív
ben rejtező panasza a’ megelégedetlenségnek addig addig 
érieltelik belől, míg rósz cselekedetekké is ki nein törik.

busulásunk ; és juttassuk eszünkbe ama1 szép ének1 szavait:

Mire bánkódó!, óh te cn ezíveni,I
Töröd magadat ollyan igen , 
A ’ kevés javakért?
Bizzál csak az Ur Istenben,

>?

O gondviselőd mindenben*

Gazdag ö mindig, ’s nem hagy ©1 minket; 
Tudja mostani szükségeinket,
Mind a’ világ övé :
Ő nekünk Atyánk Istenünk,
Kész is nála segítségünk*

i n
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Teszi az embert felebarátja eránt keményszívűvé, irgal
matlanná, fösvénnyé, alávaló hizelkedővé, vagy tolvajjá, 
rablóvá, sőt szintén gyilkossá. A ’ több-több kívánása ve- 
temedtelte Hámánt Márdókeus eránt, Áchábot Nábót 
eránt iszonyatos emberölésre. Mert sokképpen bételjesedik 
a’ világi életben, a’ mit Pál Apostol, nagy ta.pasztalt.sag* 
után megmondott, hogy „a ’ kik megakarnak gazdagulni, 
esnek kísértetekbe, tőrökbe, és sok balgatag ártalmas kí
vánságokba, mellyek bele döntik az embereket a’ vesze
delembe; mivel minden gonosznak gyökere a1 pénz’ sze
relme, meilyet a1 kik megkívánnak, eltévelyednek annak 
kedvéért még a’ hittől is, és általszegezik magokat sok 
fájdalmakkal u l.T iu i. V I , 9. 10 Bölcs Salamon is a’ 
telhetetlen emberről igy ítél: a’ ki szereti a1 sokat, az 
soha sem elégszik meg jövedelemmel; mikor ennek javai 
megszaporodnak, megszaporodnak az ő megcmésztői is: 
mi haszna vagyon tehát az ő Uroknak bennük, hanem 
hogy rájuk néz szemeivel 2 i Préd. V , 10. 1  1. Pedigugy- 
mond (^ugyanott: 4 , 8 , )  „vagyon olly ember, ki- ek sem 
gyermeke , sem attyaíia: mindazáltal nincsen vége az ő 
fáradságának, és az ö szeme sem elégszik meg gazdag
sággal liogy ezt mondaná magában : valljon én kinek mun
kálkodom, bogy az én lelkemet a’ jótól megfosztom ?“  
Jótól fosztja meg lelkét a’ busuló ember, a’ nyugodalom
nak javától: a’ mivel viszont vétkezik, — maga ellen. A z 
a’ Hámán’ szavajárása tebát a’ szűk aratás után panasz
kodó keresztyén gazda’ szájában: „van, de kicsinynek 
láttatik énnékem három féle okból nem helyben hagyha
tó , úgymint, mivel azzal Ist nt embert böcsmérel, hiába* 
való dolgot követ el, és vétkezik is valósággal.

SÜflK ARATÁSKOR

. 1

i >

K.H. kiket ma a 'm i evangelika vallásunk egyházi 
szertartásánál fogva a1 végett hívtalak fel az Ur* házába, 
hogy mái buzgóságtokban különösen az elvett aratási jóért 
nyújtanátok be dicséreteteket az Istennek: nem de nem ti 
vagytok-e azok, kiknek szivükben szájokban e1 mostani 
nyárban mindenfelé az a’ Hámán panasza hallatik : „vári 
de kicsinynek láttatik énnekem ?‘fc mert a’ föld’ termésé nem 
koronázta fáradságokat bő jutalommal 5 és váriatokon, re- 
ménységteken kívül ? ez esztendőben, többi bajaitokon föl-

<\

9
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lül még szűk aratással is látogatott a' természet’ Ura. A 1 
mennyei kenyeret a’ messze m-ssze levő másik aratásig, 
nyertetek, — az tehát kevésnek iáttszik tinók lek. De 
nem lessz kevés mirigyárt, liá, áat gondoljátok, hogy más 
vidékeken, más felebarátaitoknak m *g kevesebb áldást 
mért az Isten; cs hogy mi emberek, — istennek Jiaszon- 
tabn Szolgái, — erre sem vagyunk méltóki Mi okból tet
szett lógveii a’ mi Istenünknek az ő bővsógés tárházából

^  *  i \ | i  r  I m \

ez idéti szőkébben osztani részt? mint máskor; azt mi 
gyarló emberek rtieg neín magyarázbaíjdk. Szeretetéböl 
cselekszik e/t velünk vagy haragjából: büntetni akar-e 
ezzel, vagy csak próbálni állhatatnsságank^t? gyakorol
ni kegyességünket, megtörni kOvélysygüiiket $ ha pétiig 
ezt istenünktől bühéinkkél vontuk inágunkra, micsoóaféle 
bíinök legyenek azok névszerinti a1 vallás eránt való hi- 
degség-e, buzgótalanság, vagy a’ nagy embertelenség, 
az eddigi javak1 nem böcsülése, vagy a' dologkerülés $ a’ 
sok visszávonás $• pörpatvar, haragtartás az atyafiak és 
szomszédok között, vagy az a1 fenyíték nélkül való rósz 
nevelés a’ házaknál és éktelen rut káromkodás; az Isten 
adománynál visszaélő részeges tobzódó emberek-e, vagy 
az egymást háznál, mezőn Inpdoző kezek, és irigy lő 
kaján szemek, mind ezeket nem tudhatják , és én sem aka
róm tinékfek meghatározni. Hanem csak arra intlek, és 
kényszerillek benneteket mostan, hogy Vegyétek Istentől 
a1 keveset is hálaadással e's jó néven. Azt a1 Hámáni pa
naszos beszédet irtsátok ki sziveitekből. Mert azzal csak 
Istfnteket sértitek; magátokat haszon nélkül nyugtalanít
játok, "s sziveiteket a1 busitó gondolatokkal mint valami 
szigonnyal, általnyársaljátok. Nem a’ sok, nem a’ kész 
vagyon tartja az emberben az életet, hanem annak áz Is
tennek kegyelme , ki él és bővelkedik minden jókkal. Csak 
ő benne helyeztessük eres bizodalmunkat, cs ne legyünk 
kicsiny-hitüek. Szolgáljunk őnéki tiszta jó lelkiesmérettel; 
járjunk el tisztünkben hiven; használjuk eszünket; ke
zünket, mike'pcn tisztességes keresetünk által a1 keveset 
megszépüláthassuk. Gazdagságunkká válasszuk a1 meg
elégedést, mellyet Pál Apostol igen szépen nagy kereske
désnek nevez. „Mert semmit sem hoztunk bé a1 világra, 
’s nyilván vagyon, hogy semmit ki is nem vihetünk. Ha
nem ha eledelünk és ruházatunk vagyon, elégedjünk meg 
Ülés Pr. 1 V. Darab. 10
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azzaf.u 1. lim* V I , 7*8. ki tudja, meddig kell csak még 
ennek a nyomorúságos életnek szükségeiről aggódnunk* 
énnek a testnek táplálása felől búslakodnunk, Talán azt 
a’ keveset sem költhetjük e l , a1 mivel most megelégedet- 
lenek vagyunk* Akkor olly földre vitetünk sijtjil, hol szük
séget többé nem látunk. Addig is kérjük szorgalmatosán
ázt a mennyei atyát > ki reánk a* szűk aratást mérni méi- 
tóztatútt: ' r ■

• »• 4
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Adj szívembe olly caöndességet f Uram,  hogy megelégedjem 
^éledf ea szent tetszésedet mindenkor jó néven vegyem;
;Csak lelkemnek viseld gondját, Nyertem éltem’ boldogságát, Ámen.
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