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introibo ad Altare D ei, ad D eum , qui laetificat 
Juventutem meam. Piai. 42. 5.

\ z  Itten _ Altárához fohajtott, és háláadó Áldozat té- 
Á a . teke kívánkozott az emlétett fzámu Zsoltárnak fzer. 
zö je , a’ midőn önnön magát vigafztaló Énekének, és 
Citharájának egyesült: hangján eme fzavakat ejtette: Bé 
menendek az Ifién Altárához, ahoz az Ifienhez, a' 
ki meg vidaméttya az én Iffiuságomat. E l feleithe-r* Res* *6. 
tétlenül emlékezvén t. i. arra az Itteni kegyelemnek 
meg kü'lömböztetö méltóztatására, melly fzerént jó le
het ó minden egyébb Tettvéreinél kiííebb idöbéli volt 
is , mind azon által azoknak félre tételével Ö válofzta- 
tott légyen egyedül egéíz Iífaelben F eö-V ezérü l, s ö 
kenettetett légyen Samueltül Királyi méltóságra. —  Ha- 
fonló, sőtt nagyobb meg valófodáífal mondhattad T e  is 
T . Némethi Imre fzerzetes A tya ezek előtt Ötven E fz- 
tendökkel, a’ midőn első Sz. Mife áldozatodnak bé mu- 
tatafa végett az Itten Altárához közelétettél: Bé menen
dek az Ifién Altárához, ahoz az Iflenkez, a ki meg 
vidáméttya az én Iffiuságomat. Hafonló, sott vidá- 
inetobb emlékezélfel éllefzthered e’ mái napon-is ugyan 
azon áldozatodnak meg ujjétáfakor a’ T e  fzivedet az há- 
laadatofságra. Mert ha ditsőfségére vált Ifai Házának, 
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hogy ámbár az ö öregebb Fiai Eliabb, ugyan, Amina- 
dab, és fama egyenként, a' többiek pedig öfzveségef- 
fen meg vettettek -is az iífentül, de ugyan tsak a’ leg 
kilfebb fzülött Dávid a’ Prófétám! lett fel-kenettetéfe 
után kevés idő telve Saul udvarában fegyver hordozói 
hivatalra, Saulnak, és az Ö őroköfinek el eltek után pe
dig a’ Királyi Izekre jutott; nem válhat e’ boldog emlé
kezetű Édes Atyád Házának hafonló, sőtt nagyobb di- 
tsösegére, ’s a’ T e  fzivednek érdeklöbb vidáméttására, 
hogy az 6 ágyékából fzármozott őt Fiák közül tsak egy 
fe volt el vető az Iíten előtt, hanem hogy az egyik Im
re Eotséden kivűl, ki is a’ Felséges Romai Csálzárnak, 
és Apoltoli Királynak Hertzeg Battyáni nevet vifeltt Zálz- 
lója alatt Kapitányi Feövel vitézkedvén, az Hazának, és di- 
tsöfségnek áldozta fel életét, négy Telt vérek külőrnb kü- 
lomb féle fzerzetekben a’ Királyi méltósághoz hafonló ér
demű méltóságra a’ Papságra fel kenettettek; hatsufságul 

ü.Reg.22. tulajdonethatta hajdan az irigység Dávidnak, hogy ő Ifai 
?• F ia vo lt, még a’ leg fzentelenebb irigység fém hozhattya 

homályba a’ T e  Venségednek ama ritka boldogságát, hogy 
boldogul el nyugodott Szülőid, minekutánna páros életek
nek 50 Efztendeit fzetit egyefségben, és példás jámborság
ban el töltötték ugyan annyi efztendök előtt tett hitveíi 
fzővetségeket 1769-dik efztendöben ezen Haza-Várofod- 
nak köz örömével az Egy- Háznak Színe előtt meg ujjé- 
tották, és hogy Tégedet, és a’ fz. Domonkos fzerzetbéJi 
Gundisálvus fzerzetes Atyát, ’s Tcltvér Bátyádat, olly ko
ros iidőt ért fzülők nemére tsak annyibul is érdemes 
Teítvéreket, hogy tsnpán a’ Papságra lett feli fzenteltetés- 
tek után 50 eíztendőket el töltvén, mind kettőtöket az 
Egek máfod uj mifekorig életben tartottak, ’s téged 
kiváltképpen ép, és tehetős öregséggel meg áldottak, a' 
melly idő kortul az első Remete Sz> Pál rendin lévő 
Teítvéred is Alexius fzerzetes Atya, valamint nem ta
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viil vagyon , úgy, vajha azt el érvén, virágzó öregséged
hez haí'onló idő-korra juthaflon!

2. D e  mind ennyi főbiil áradó örömed ’s vigafzta- 
láfod nem a’ ded egyedül, ’s a’ képpen, hogy abban 
Rokonid, jó barátid, és ismerőid réí'zt ne vennének, sört 
a’ mint emlétéít teízen Sz, Lukács Evangeliita, Zacha- 
riásnak, és Eörzsébetnek azon Őröm napjárul, a’ melly- 
ben kereíztelö Sz. Jánosnál íziiletésevel, egyike ugyan 
azon Sz. Véneknek az ö Magtalanságának, ’s abbul kö
vetkezett kiíTebbségének, a’ máíika pedig némaságának, a’ 
mellytül a’ nyelve mind az ideig kötve tartatott, végét 
érte, hogy meg hallván mind ezeket az ő fzomizedi, és 
rokoni egybe gyülekeztek, ’s az álmélkodás közben v é 
lek edgyütt örvendeztek ; fzinte eképpen valakik hozzád <s> 
vagy Vérséggel, ’s atyafisággal közeléttenek vagy ba
rátsággal, ’s isméretséggel viseltetünk, hallván e’ napon, 
úgy mint éltednek 76-dik Papságodnak pedig vb-dik eíz- 
tendejében a’ Sz. M iié Áldozat tételre járulátodkor 
ajakidon ezen Zsoltári, s vidáméttó igéket zengeni: Bé 
menendek az Ifién altárához, ahoz az Ifienhez, a ki 
'meg vidáméttya az én Iffiuságomat; veled edgyütt ör-Luc. 1.58. 
vendezünk, ’s egyfzer ’s mind veled -edgyütt hálálko
dunk, hogy az Ur olly irgalmát mutatta légyen hozzád,
•melly neked réfz fzerént ugyan mátokkal közős, réfz 
fzerént pedig egyedül magadhoz kölönöílén tartozó vi- 
dáméttáfodra fzolgák Vannak, úgy vagyon, Tiíztelen- 
dö ízerzetes A tya! Vannak az Illemül e’ mái nap hoz
zád ki mutatott irgalmafságának az elöl íkámlált köz őröm 
árjain kívül olly vidáméttó fzerei is , a’ meliyekkel T é 
gedet e’ mái öröm napodon külön, ’s egyedül meg vi
dámért. —  Elöfzör tudniillik a’ T e  Papi, és 'ízerzetes 
rendbéli minden némü kotelefségeid be tellyeséttésének 
emlékezetével. — Máfodfzor, a’ T e  Papi, és Ízerzetes fo- 
gadáfidnak e’ mái napon meg ujjétásával. — Harmadfzor a

A  3 T e

5



Т е  Papi, és izerzetes hivséged bérének el közeléttésé- 
vel. E l fogván tehát a5 befzédet ama tágaífabb, és köz
re térjedö tárgyoktul tsupán azokban határozom meg 
a zt, a mellyek által különöíTen ujjéttya, és vidáméttya 
az Illeni irgalom ezen a napon minden belső izeidet. 
Meg ujjitya, úgy vagyon: azon Klen’ a kinek Altárá
hoz járulfz, valamint hajdan lffiuságodat, úgy sött inkább 
fzép öregségre jutott éltedet a’ T e  Papi, és izerzetes 
rendbéli kötelefségeid ép bé tellyefittésének emlékezeté
vel. Meg vidáméttya, valamint hajdan Iffiabb efzten- 
deidet, úgy, sőtt inkább öregségedet, a’ T e  Papi, és 
fzerzetesbéli fogadáíidnak meg ujjéttásával. Meg vi- 
dámittya, valamint előbbi, úgy utóbbi napjaida-is a’ 

# te hivséged bérének el közeléttésével. Miglen в’ te meg 
vidáméttáfod eme három árjainak térelTebb el befzéllésé- 
vel igyekfzem örömödet nevelni, valamint tőled, úgy a’ 
jelen lévő minden rendbeli halgatóimtuí tsendes figyelme- 
tefséget kérek.

E L S Ő  R É S Z .
3. Tulajdona, ’s önként való következébe mind a’ 

jámborságnak, mind az Erköltstelenségnek; hogy a’ jám
bort fzivének tsendefsége, fedhetetlen tettei eránt lelki 
isméretének helyben hagyáfa, ’s önnön magával meg 
elegedébe boldogittyák: a’ rofz erköltsüt ellenben a bel
ső gvőrrődéfek epefztik, Lelki isméretének fzemrehá- 
nyáfi háborgattyák, ’s untató maga féltéfe nyughatatla- 
néttya, úgy hogy ha bár a’ jó erköltsnek femmi vá
randó jutalma, ’s a’ véteknek femmi utóbbi biintetéfe 
nem volna is, mind azon által, valamint a’ vétek ön
nön ínagárul bofzu-állását, úgy a’ jámborság maga magá
tul jutalmát némü némüképpen el venné. Vettefsék 
bár a Jámbor akár mi nagy fzorongatáfok alá, forgattafsék 
ki kémételenűl minden földi fzerentséjébiil, ment ne

ma-
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maradjon a’ gyalázatoktul, üldöztefsék, gyülőltefsék, 
kárhoztafsék; de ha mindgyárt egy parányi háborodáit 
fzenved is, mind ezekre nézve le tsendesétti ötét azon
túl, s meg nyugtattya lelki ismeretének bizonyság téte
le , melíy meg győzőbb minden birói végzésnél, és a 
melly biztofsá teí’zi a’ Jámbort az eránt, hogy a’ gono- 
fzoknak minden ellene törekedéfei által az Ö Érdeme 
nem tsak meg nem tsükkenik, sőt nevelkedik - ’s egye
dül tsak a’ Jámbor kiálthat-fel tellyes bizodolommal az 
Iítenhez fzorultságában ama Zsoltári fzavakkal: A z  Ur Pfaim. 22. 
vezérel engemet, és femmi héj javai fém lej'zek, ha bár 4'- 
az halai árnyéka közepeit járok-isy nem félek a gono- 
fzoktu l, mert te velem vagy. —  Nem folyamodhatnak 
a’ gonolzok illy bizton az Igafság Iítenéhez, a’ kivel 
ok igafságtaHnságok miatt meg haíonlottak, fém nem 
támalzkodhatiiak ök lelki isméreteknek vigafztalására, a’ 
mellyen ők magok ellen mind egyre ki ujjéttó febet 
ejtettek; sőt önnön lelki isméretek bofzut álló efzköz 
gyanánt ellenek támad, s hol el követett tfinnyaik hely
telenségének komor emlékezetével kedvetlenétti, hol 
pedig a’ várán dóknak bizontalanságával rettenti őket. Ha 
kezd is jó kedveknek fugara néha fel tettzeni, de mint 
egy fergeteg hamar el borétja azt efzekbe tűnő vétkeik
nek homálya. —  ’S bár igyekezzenek is azokat magok
kal felejtetni, és belső fergeket el altatni, kéntelenek 
ugyan tsak előbb, vagy utóbb ennek fel elevenedésével 
az ő izeden háborgáfit ki áliani.

4. Szent irigységgel olvashattyák ezek az előttünk 
Szent M ife áldozatját ujjéttó fzerzeres Atyának meg 
üdült homlokán fzembe-tünö jelenségeit az ő meg vi- 
dáméttásának, melly az ő előbbi erkőltfi épségének em
lékezetéből fzármazik, ’s a’ mellytül annyira el édefed- 
tek belső izei, hogy annak fzivében tért nem adhatván
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kernelen ér tetik azt külsőképpen is ki mutatni ; — Ugyan 
is mit találhat ö fel egyebet, el tök efztendeiben, ki
váltképpen pedig fzerzetes Éltében, mint fém azon el
ső Sz. Remetének Valóságos máfsát, a kinek ízérzeté
re állott vala? E lső Remete Sz. Pál Iffiu-korban adta 
magát a’ magános életre; E z  az 6 áldozattyát ujjétó' 
fzerzetes A tya  is leg fzebb Iffiuságában fzánta el mar 
gát amannak követésére. Pál D ecius, és Valerianus 
Pogány Csáfzárok üldözéfe előtt költözött a’ barlangban: 
E ze n  áldazó A tya  nem illy kéntelenéttésböl, hanem, 
fzentebb öfztönbül, a’ Teltnek t. i., és a’ világnak men
nyivel feéneíTebb, annál vefzedelmelfebb tsábéttáii elöl 
vette magát a’ Klaítromban. Pál az Evangeliomi fzegény- 
ségnek tanátsát fzabta magának fóbb letzfcéül: E z  az Ö. 
fzerzetes F ia  is esküvődé! le mondván A tyai örökségé
rül, ’s utóbb reménylhetö földi fzerentséjérül, ezen föllül 
fzent, és fel oldhatatlan fogádáfi által a’ fzeplötelenség- 
nek jeles E d én y évé , ’s az Elöljárókhoz való engedel- 
megfségnek örökös adófsává tétetett, ’s eképpen ellene 
mondván vo lt, és várható értékének, önnön akarattya 
fzabadságának, ’s T elte  érzékenységének; meg holt ugyan 
ö a’ világnak, de olly Életet kezde élni, m elly fzérént 
él vala ugyan o , sott nem 6 , hanem él vala ö bene a 
K riftus $efus. —  Eképpen lettél T e  T . Szerzetes A - 
tya az első Sz. Remete fzerzetes Atyád fzerzetének, és 
élete hofzfzának is örököfe, fen maradandó örökre em
lékezete ugyan azon fzerzetes A tyád öröm fzavainak, 
a ’ mellyekkel jelentette meg napjaiban az Ö látogatásá
ra érkezett Sz. Antal Remete Társának, hogy az az Hol
ló , a’ ki akkoron egéfz kenyérkével jelenék meg, 
ötét már 6o efztendöktül fogva fél fzegésii kenyérrel 
táplálta; vigan legyünk, imigyen fzól vala azon Sz. ő- 

.reg; vigan legyünk Atyámfia ! az U r nékünk ebédet kül
dött, valóban kegyes! valóban könyörületes! mert 6o
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efztendök múlnak már, hogy naponként fél fzegésii ke
nyérkét vettem, mórt a’ T e  el érkezéfedre kétfzerte meg 
fzaporétotta az Ur élését az Ö katonáinak, —  Nem ha- 
fonló, sőtt érdeklöbb vigafsággai hálálkodhatol é. Te-is 
kivált e napodon, úgymint a’ kit az Illeni kegyelem töb
bel méltóztatott, hogy t. i. az első Sz. Remete ízérzeté
nek, és Papságodnak rendén fzinte 5-0 efztendökig na
ponként Angyali, és minden gyönyörűséggel tellyes ke* 
nyérrel tápláltatnál, ’s áldozhatnál.

5”. Nem mád, hanem örömöt gerjefztö, ’s örömöt 
nevelő emlékezeífel vidaméttatol, ha olly hofzfzas fzer- 
zetbéli Életedre, ’s annak el folyása alatt általad végbe 
vitt erköltfi gyakorláűdra vifzfza tekéntefz, a’ mellyek- 
nek, valamint a Klaftromi rekefzeket a’ kisértetek ellen 
hártyául, úgy az alázatofságot a’ fttogatásnak méttele el
len burétékul válafztottad. D e bár titkoltad-is a’ men
nyire titkolhattad, mind a’ Tudományokban, mind az 
erköltíi jóságokban gyűjtött jovaidat, s bár még nagyobb
ra nevelted-is azoknak érdemét bölts fedezgetésed, ’s 
takargatáfod által, ugyan tsak el nem rejthetted azokat 
úgy hogy fzerzetes Tárfaidnak, ’s Előjáróidnak fzemei 
azokhoz nem férhettek, azokat benned méltóképpen bö- 
tstilni nem tudnák, ’s tehetségek fzerént meg jutalmaz- 
ni-is ne igyekeztek volna. A ’ T e  Szerzetbéli fedhetet- 
lenségedtiek tekéntetéért válafztattál az E lefánti, Pá
pai, Pesthi, és Mária Noftrai Szerzeted F eö hajlékinak 
E lö l-  Járójává. A ’ jóban meg gyökerezett álhatatofsá-
god bírta reá Előjáróidat, hogy ártatlan magad viselésé
nek illattya a’ Klaftromi Zárok alatt tsukva ne maradna, 
hanem hogy a’ máinknak épülésére-is ki tétetne. A zért 
a’ Pataki, S. Nagy Refidentiának elöjáróul, és az ott 
lévő Királyi Iskoláknak kormányozóul, azon kívül az Ha
dik név alatt isméretes Tábori leregnek Lelki gondvise-
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lő

lőül adattattál, és mind egy, mind más rendbeli hivata
lid vifelésében tetemes próbáit mutattad, hogy a’ jóban 
minden idő, és rendbeli Embereknek remekül, ’s pél
dául fzolgáltál. f

6. Szembe való ditséretefc ugyan mind ezek, de ha 
minden Törvényhez az időre, a’ í’zeméllyekre, ’s egyébb 
környül áliátokra nézve hozzá férhet a’ kifogás, sött ízük- 
séges-is a kivétel; a’ ízembe való ditsérés-is ha vala
ha, bizonyára illy ritka, és nevezetes.efetben, mint a’ 
miilyenhez kell vala nékem alkalmaztatnon a’ befzédet, 
helyt lelhet. Tellyes meg bittséggel-is Ígérem én ma
gamnak jóvá hagyását ebbéli tettemnek minden halga- 
-tóimtul, egyedül tsak annak, a’ kinek ditséröje vagyok, 
alázatofsága látzatik nékem ellent ártani, ’s kívánna Ó 
inkább titkon ditsekedni az Urban, a’ ki ennyi érdemek
re juttatta ötét, mint lém a’ maga ditséréfének halga- 
tója lenni. Engedek - is én ebben az ő fzemérmetefségé- 
nek, és az Ö előbbi éltérül még tsak azt az egyet emlé* 
tem , a’ mi egy világ fzerető embernek ugyan keferüséget 
fzerez: ezen fzerzetes Atyának pedig valamint minden
kor vigafztalására volt, úgy mái nap vidáméttására vá
l i k , ’s a’ mit a világ fiai vefztefségnek lenni vélnek, Ő 
azt nyereíségnek lenni állétotta. Vagy is: emlétteni a- 
karom a’ kerefzteket, mellyekkel az Ur írtén Őket meg 
fzerette, ’s a’ mellyeket Ő nem egyébéképpen tekén- 
tett, és fogadott, hanem mint az Illeni fzeretetnek pro
ba jeleit. Voltak úgy vagyon az Ő éltének olly nap
ja i, a’ mellyeket a’ világ értelme fzerént Unalom na
poknak lehetne mondani. Mert nem vala ö ment az 
hallandó Telinek Torsához képeit egéfségének változá- 
íitul, unakozáíTal késértette ötét a’ Klaítromi magánof- 
ság; keferü pohárral kínálták meg ötét hivatallyainak ba
ja i, de mind annyi bajoskodáíok köztt-is meg ismér-
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tette 6 véle az 6 Mennyei JegyeíTe, hogy édes az 6' 
igája, és könnyű az Ö terhe. Akár mennyi tövéfekkel 
hintette* is bé az Illeni gotidvifelés az Ö pilláját, tsak 
azt énekelgette naponként valamint fzájjal, ugyfzivvel- 
is a’ i i 8-dik Zsoltárral: hogy az Ur bizonyság tételei
nek uttyain inkább gyönyörködött, mint fém minden 
földi kintiekben, gazdaságokban. —  Ebben kölömböz 
t. i. az lilén hiveinek, és a’ világ imádóinak ügye: hogy 
ezek a puha életben kerefik, amazok pedig a5 fanya
rságban faládák fel nyugodalinokat, a’ földhez ragadott 
fzivek a’ földi jovaknak gyarapéttásában heában nyo
mozzák, a’ fzentek pedig a’ földiekbe! való ki üresülés
ben érik el az Ö boldogságokat, ’s ugyan tsak azzal mu- 
tattya ki főképpen hatalmát a’ békességnek, és minden- 
némü vigafztalásnak Illene, hogy Ö nagyobb édefség- 
gél tudja elégitteni az ideig tartó keferüségeket, mint 
fém a’ mellyet a’ világ adhat az Ö kővetőinek minden 
hivságával, ’s nagyobb könnyebbséggel boldogéttya a’ 
leg fulyoífabb terhek alatt] iaz Ó hi veit, mint fém a vi
lág minden kényeztetésével az Övéit.

7. Soha nagyobb vigságokat nem mutatták p. o. a.
Kriitus Tanitványi, mintfem a’ midőn meg vefzöztet- 
vén: ibant gaudentes; az Apoílolok tselekedeti köny
vének bizonyéttáfa fzerént: örvendezve mentek el a’
Tanáts fzine elöl, hogy méltókká lehettek a’ Jefus ne
véért gyalázatot fzenvedni. Egyike volt azon tanít
ványoknak az a’ fzent, a’ kinek e’ mái napon ünnepét 
üljük, ’s a’ ki az ö végső bajvivásának leg főbb ditsös- 
ségéiíl állétotta, hogy egyébb fzenvedéfi után a’ Kri- 
ílusért életét, és még éltében Teliének borét-is le te
hette. •—  Igen illendő volt T . A tya! ezt a’ fz. NapotTranütio. 
váiofztanod, a mellyen első Sz. Mife áldozatodnak em
lékeztető bé-mutatásával a’ T efzerzetes, és Papifoga-
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dáfodat-is meg újítsad, ’s azok fzerént mindenekből, ’s 
úgy fzóllván Ön non magadbul-is ki vetkőzzél, nem a’ 
földtől, s a földiektől, hanem az Úrtól, a’ kinek bii~ 
toka ala ma ujjonnan fzegödöl, várván a’ T e  vigafztalá- 
fodat, és abban találván fel a’ te meg vidámittatáfodat.

M Á S O D I K  R É S Z .

8* U gyan-is ha Szerzetbéli első Szővetfégedkor, 
s a’ Papi rend fel vételéhez történt első lépéfedkor fzi- 
vednek, és fzájadnak meg egyezésével mondhattad: 
A z  u r az én Örökségemnek réfze; ’s ha Ötét ismér- 

egyedül annak lenni, a ki meg adandja néked a* 
Te örökségedet, minekutánna ezenc drága, és meg bö- 
tsülhetetlen birtokban 50 Efztendöket el töltöttél, s ön
nön tapafztaláfodbul meg vagy gyözettetve, hogy az 
igaz böltsefségnek L elke, mellytől verézeltettél a’ Sz. 

Eccii. 24. Szerzetnek válafztásában, édesbb a méznél, és az Ő 
_ öröksége kölemetesbb a Szin-és lépes méznél; fokkal 

fzentebb el tökéllélfel, ’s fel oldhatatlanabb fzövetséggel 
Eccii. 24.mondhatod T e  e’ mái napon: In hcereditate Domini 

“ • morabor; hogy ezen Sz. örökségnek birtokában végső 
pihenéfedig, ’s ezen-tul-is őrökre fogfz mulatozni. Áldott 
Szövetség! melly fzerént az Evangeliomi fzegénység- 
nek Eskütje, a’ Tifztaságnak hajléka, és az engedel- 
mefségnek F ia , ’s ugyan azért mint lelki, ’s valóságos 

Matth. 5. fzegény , üdvözítőnknek fogadáfi-képpen a' Meny Orfzág- 
V. 3. §. 9. nak birtokolja, mint tifzta izm i', az Ur lilén íziiie Iá 

tásának tulajdonofla, mint az engedelmefségnek áldozat
ja , ugyan annak örökös Tárí'a lettél, a’ ki engedelmes 
volt mind halálig, és pedig a’ kerefztnek haláláig. Bol
dog örökség! melly fzerént valamint T e  Lélek, és T eli 
fzerént az Ur Mennek fajattjává tétettél, úgy Т е -is az 
Ur Ment tulajdon magadénak isméred.

gyöngy-

12 1—

/



9- Eképpen lehet Kerefztények! mint leg biztoflabb 
utón reá találni arra az el ásott kintsre, arra a’ drága igaz 
gyöngyre, mellyeknek mindegyikét, mintĵ  a’ maiikat egye- 
ránt méltónak álléttya az Evangeliom , hogy mindenün
ket azoknak meg fzerzésére örömmel forditíiik, s a 
mellyeket ezen mái jámbor öregünk valamint már re g e l
ten örökségévé tett, úgy annak bírásában ma ismét min
den egyebekről való tökélleces le inondálfal teizi magát 
biztoísá. —  Távul vagyon Ö tehát ama balgatag lzántó 
Embernek példájátul, a’ ki az Ekére tefzi ugyan kezét, 
de az ekének további tartásától fáradságát, ’s az E ke 
nyomának késérésétol Lápéfeit meg kém élvén, henyélve 
tölti a’ napot, ’s egyfzer s mind a’ fzántó földje tenné* 
kenségéliez való reménnyének-is ellene mond. —- Sótt 
hafonló Ö azon Evangeliomi munkáfokhoz, a’ kik regvei* 
töl fogva napeíiig huzomoffan ki álván a’ napnak, és hév* 
ségnek terhét, tellyes igazsággal várhatták munkájoknak 
bérit. Távul ama tökélletlen Zsidóktul-is, a’ kik a’ M eny
ből efett mannára reá unván áz Egyiptuíi hagymára,
’s tölt jazokakra, vifzfza kérődzőitek; sott hafonló azon 
kevés fzámu el válafztottakhoz, a’ kik ugyan azon Men
nyei eledellel éllefztették naponként kívánságokat a’ tej
jel , és mézzel folyó földre való bé jutáshoz. Távul 
ama fzerentsétlen hitvefeknek két fzinüségétöl-is a’ kik 
felezni akarván el adatott Jófzágoknak árát; fzörnyü ha
lállal eltek el Sz. Péter lábainál; sött valamint hajdan 
az emlétett Ápoltál, úgy ezen tökélletes fzerzetes-iskéíz 
bátorsággal mondhattya- Ecce reliquimus omnia: hogy 6 
ujjonnan el hágy, és le mond mindenekriíl, meg ujjét- 
ván a’ Szerzetre lett költözésekor tett fogadáíait.

В 3 io.
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H A R M A D I K  R É S Z .

io . A ’ mint hogy én feni hozhatok fel ezen-m l az 
6 vidáméttására, ’s örömének tellyefittésére femmit al- 
kalinatolfabbat Kriítus Urunk ama bizony fzavainál, mel- 
lyekkel mind azoknak, a’ kik az ö lajátjokat az ö né
véért el hagyván, ötét követik, fzázfzorta annyiakat, ’s 

Matth. 19.örök életet Ígért: Bizony mondom néktek, eképpen fe- 
V. 18.19. ie]vén meg Péternek kérdezöskedésére: hogy minden, 

a ki el hadgya házát, vagy Attyafiait, vagy Nénnyeit, 
vagy Attyát, vagy Annyát, vagy fiait, vagy fzántó 
földjét az én nevemért, fz á z  annyit v éj zen, és örök éle
te léfzen. — Fontos okokbul vitathatnám én itten K K ! hogy 
ezen Ígéretnek ama réfzét, melly a’ fzázfzorta valót ajánla, 
még itt e.’ földön jókora mértékben el vefzik a’ fzerzet- 
béli fzeméllyek. Mert hogy erröl-is tsak egy, vagy két 
fzót ejtsek: le mondanak p. o. a’ fzerzetefek a’ világi 
tzimeres nevezetekrül, de ez által teízik magokat méltób
bakká az Men Fiainak nemére, melly fzázfzorta felségef- 
febb minden földi nemefségnél. E l hadgyák ók fzülöjö- 
k et, ’s kevés főből álló Rokonyaikat; de valamint édes 
Üdvózétönk Sz. Máté Evangeliíránál azokat ismérte, és 
mondotta Attyafiainak, a’ kik az ó Attyának akarattyát 
tellyeséttik; úgy a’ í’zerzetbéliek fzinte annyiaknak atya- 
fiságával fzerentséltetnek, a’ mennyieket vélek ugyan 
azon fzerzet meg egyeztet. E l válnak földi birtokoktul, 
de egyfzer ’s mind mentek ezer, meg ezer fziv epefzto 
gondoktul, a’ mellyekkel azon birtokok Ófzve vannak 
köttetve. E l fzakafzkodnak ök az hivatalbéli elő mene
telektől , de egyfzer ’s mind ki fejtöznek abbul a’ nyüg- 
bül-is, mennél fogva mint rabokat úgy vezeti az hiva
talokra áséttókat az emberi tekéntet. Mind azonáltal 
akár mennyibe hajtaífanak mind ezek, ugyan tsak határt 
nem vetnek Kriílus Urunktul ajánlott fzázfzorta való ju- 
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falómnak; soft fsak némü némü fzikrái azon boldogságnak, 
melly az élet után a’ Kriítus követőire várakozik, s’ té- 
reíTebb az a’ ditsófség, mellyel azok fognak boldogulni, 
mint fém hogy annak el fogadására az emberi hallandó” 
ság tért adhatna. Tsupán tsak néhány fugarai ezen di- 
tsöfségnek tűntek vala Kriítus Urunkal a’ Tábor hegyén 
egyiít lévő Tanítványoknak fzemekbe, de annak fzem- 
léléfe el vifelhetetlen lévén, ókét a földre terétette.

n .  E l keli tehát az halhatatlan Léleknek ezen hal- 
landóságtul, hogy az halhatatlan Iítenséggel örökre egyesül 
helfen, rothadatlanságra kell fel támodnia ezen el rodha- 
dandó Teltnek, hogy az örök életnek örököífe lehelten.
О Halál! te végső küfzőbe e’ múlandó életnek, te el 
enyéfzete tündér kívánságoknak, melly keferiia’ te emlé
kezeted egy földi embernek, a’ kit még fofztafz mindenétül, 
a’ mit kedvellett, ellenben melly gyönyörűséges, melly 
vigafztaláífal tellyes a’ T e  el érkezéfed a’ tökélletes fzer” 
zetbélieknek, a’ kik mint hogy már önként előre meg hol
tak a’ világnak, s’ önnön magoknak, nem úgy tekéntenek 
ezek tégedet, mint haláljokat, hanem mint végét fzarátidok- 
ságjoknak, tzélját kivánSágjaiknak, ’s kapuját a’ boldogabb 
életre által keléseknek. Nem-is fzegem én-is kedvedet T .
Szerzetes A tya illy emlékeztetéífel, sőt vidáméttomfzive- /
det, s öregbéttem Örömödet, jól tudván: hogy úgy te- 
kéntetted T e  mindenkor, ’s úgy fogod tekénteni ezen- 
tul-is éltedet hofzfzabbétó napjaidat, mint annyi lépéseket 
a’ T e  végső tzélodhoz való közeléttéfre, és valamint 
a’ pállafutó akkor ébrefzti ferénységét elevenebben a’ 
jutalomnak reménnyével, a’ midőn a’ k itett tzélhoz kö
zelítését efzbe vefzi, ’s valamint akkor vigad főképpen 
a’ kereskedő, a’ midőn kintsekkel rakott hajójárul biz- 

í tos partját, mellyhez ki fzálhat, meg fajdéttya, úgy T e 
ig utóbbi, és a’ T e  tzélodhoz mind közelebb lévő nap

jaid-
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jaidban azzal a’ biztos reménységgel fogod magadat vídá- 
méttani, hogy a ki jó hartzot hartzoltál, páljadnak bé 
fejezéséhez el közelétettél, ’s a ki mint fzerzetes az 
Evangeliomi tanátfoknak hiv követője, ’s mint Pap a’ 
Kriílusnak hiv fzolgája, és az Illeni titkoknak hivséges 
fáfára voltál, el vagyon fzámodra tétetve a T e  igazsá
godnak koronája*

A ’ mellyet akár melly_ későre, de ugyan tsak meg 
adand te néked az igaz Biró: E l fogfz, úgy vagyon, 
T e - is  az Urban nyugodni, ’s azontúl el fogfz jutni az 
Élők földére-, ’s az el válofztottak hazájában; biztos, 
és örökös fog lenni a’ földnek minden jovait fzázfzorta tel
iül múló birtokod: örökre fenn fog azonban maradni ezen 
Haza vároíod Lakofinak fzivekben a’ T e  emlékezeted : 
örömmel, ’s hálálkodva fogják ök emlegetni, hogy ezen 
városnak kebeléből egy fzerzetes Pap meg érhette azt 
az idő kort, mellyben mind magának különös meg vi- 
dáméttásával, mind hazafiainak közös Őrömével első Sz. 
Mife áldozattyát ujjonnam bé mutathatná az íftennek. 
Ú gy fogják ök tekénteni mindenkor, ’s aképpen fogják 
későbbi Unokáiknak-is el befzélleni a’ T e  pálJjádat, mint 
a’ melly az Ő példájokra, ’s lelki épiíléfekre meg hofz- 
fzabbéttatott. Öl’ztönül fog ez nékik fzolgálni a’ lelki 
fzegénységnek követésére, a’ fzivbéli tifztaságnak ked- 
vellésére, az engedelmefségben való kéfzségre ’s egyébb 
erköltfi jóságokra, ’s azzal fogja boldoguláfod után-is öreg- 
bétteni ki üréthetetlen Örömödet az U r Itten, hogy a 
T e  erköltfi épséged’s meg hofzfzabbéttatott életed, _éb- 
refztése, ’s ut mutatása volt Hazád Fiainak a’ Menyeiek- 
nek keresésére, ’s' azokkal leendő Őrök boldogulása. 
Ámen.
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