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L A U D E T U R  J E S U S  C HR I S T U S .

Mortuus efl in feneBute bona, proveBceque cet a- 
tis, &  plenus dierum. Gen. 2f. 8.

Meg hala jó vénségben, és koros állapotban, 
és tellyes napokkal. M oyf első könyv. 2f. 
réjz. 8- veri.

• m cíak azok a Nemzetek, mellyeket a’ Szent L élek  
Iften a’ Kerefztyény Hírnek fugarláfíval meg-világofitot,ha- 
nem pogányságnak fetétségében vakoskodó népek-is, 
eleitűi fogva , mindenkor nagy böcsülletben tartották” 
nagy fzeretettd látták ; nagy tiízteletcel illeték a’ korosJ 
idős, elemetes jámbor embereket. Bizonyságom ebben a* 

Romai Musáknak hattyúi közül Ovidius ; ki errul illyen ve”rset énekler ; 
M<tgna fuit quondam capitis reverentia cani , Inque fuo pretio ruga Jeni lis erat. 
Hajd ni időben, úgy mond: Nagy boci! volt az Ófz fejű, ránezba ízedet 
homlokú tifzteletes öregembernek. Méltan-is : Mert a’ mint mondgya 
Jób Pátriárka : In antiquis efl Sapientia, ér in multo tempore prudentia. A’ ré- 
giekben vagyon a’ bőlcsefség, és a sok időkben az okofság. Meg muta'tí 
ezt azékeífen fzólláfnak Meftere Tullius Cicero-is abban a’ fzép könyvben 
mellyet irt a’ vénségnek dicfiretirűl, így fzóiyán as többi kőzöt felőle; 
Mens ratio, ér conftlium infenibus efl. A ’ vénekben találtatik az efznek* 
©kofságnak, és tanáéinak drága kincfe. s

Cfak ezekre nézve-is méltó volna az őfz fejű vénséget tifzteíni, s’ bő- 
csulni; de ezeknél sokkal nagyobb és drágább ajándékot találok a1 vénség- 
ben, mellyre tekéntve a’ Romai Oratorok Fejedelmével azt mondh rom % 
iio gy  ampteSenda, ér amanda effeneSus. Szeretette* és bőcsuletre méltó f
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]6 vénség. Miben állyon ez az Iíteni nagy ajándék.·5 élőnkbe adgya Jun- 
kus de-ieneftute, illyen fzókkal: Quód fines d cupiditatibus immunes finisé* 
n.hil amplius ab ás turbentur. Vannak úgy mond sok drága menyei a- 
ajándékok , mellyeket a’ verhetetlen kegyelmű lilén a’ vén emberekkel 
kőzlőtt; de mind ezeket. fellyűl haladgya a’ Lelki gyönyörűséges cfen- 
defség, melly abbúi fzármazik hogy ők a’ tefti delczeg kívánságoknak 
oftromJásátúl nem háborgattalak. Szép mondását olvasom errűl bölcs 
Petrarcának is : Habet jeneBus voluptates Juas, quas guftare ubi coeperis, quA
nunc doles, amijfa fcjlidies , ér reverti noles. A ’ vénségnek-is vannak keleme- 
tes , kedves gyönyörűség!, mellyeket ha meg koftolandasz meg utálod iffiú- 
ságodnak hivságos gyönyörűségét ; mert veneranda canities plus babét honé
iba voluptatis, qudm jkJ# omnes Juvenum illecebrat. A ’jámborul és tiíztán élő 
öreg embernek Lelki öröme ezer garadicsokkal fellyűl haladgya a’ világi, 
és teíli mocskos gyönyörűségeket, mellyeken a’ goromba iffiúság mohon 
fzokott kapdosni. Tőbbeket-is mondottak a’ venségrűl e’ féle dicfiretes 
dolgokat a’ régi bölcsek, kiknek mondáfit Salamon Király egy csomóban 
fűzte illyen ízókkal: Corona dignitatis jeneBus: az igafjág úttyán járó venség 
koronája a’ Méltóságnak : és a’ Pithagorás elmés fzavai fzerént; eft beata vita 
initium boldog életnek jó idején mége’ világon való kezdete.

Véízitek úgy látom kk. efzetekben.· hogy ezekkel a’ vénségnek didi- 
rétivel nem egyebre czélozok; hanem az előttünk gyáfzos koporsóban fe- 
küvő, ésfzivűnket fzomoru gyálzízal epefz.ő öreg Urnák T. N. Krucsai 
Mártonnak dicfiretire, a’ ki iffiúságának ideitűi fogva 90. efztendős korá-ig, 
literinek, felebarattyának, hazájának, Vármegyéjének hív fzolgálattyában 
éjjel nappal fáradhatatlanul fzorgalmatoskodot: Hoízfzas, súliyos beteg
sége alatt az örökkévalóságnak úttyára Iftennekingyen Sz. kegyelme által, 
jól reá kéfzűlvén 5 a* Sz. Sacramentomokkal ájtatoflan élvén az 1732. efz- 
tendöben 20. ^bris, itten maga Nemefi Úri házánál,Abrahám Pátriárka mód
gyára mortuus in feneBute bona, proveBaque atatis, ér plenus dierum, meg hala 
jó vénségben , és koros állapotban, és tellyes napokkal. Azért kk. ha ama 
Juda Nemzetségének nagy prófétája Jeremiás lélekben által látta édes At- 
tyok helyet való Királlyoknak halálát, s’ Judának jövendőbeli fzomoru vál
tozását; keserves fzókra fakada, és sűrű köny hullatásokra mondván: pu- 
pillt fafti fumusabfque patre Jer. 9. 17. árvákká lettünk Atya nélkül. Defecit gau
dium cordis noflri , ver jus eft in lucium chorus nojler, cecidit corona capitis noflri. 
Jer. 5. ür. 31. el fogyót a’ mi ízivűnknek öröme , firalorrra változót a’ mi 
éneklő feregűnk, élését a’ mi fejűnknek koronája. A’ miüön az előttünk
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feküvő gyáfzos koporsóban bé záratott T« N. Szabolcs Vármegyének 40. 
efztendeig való érdemes Vice ispánnya T. N. Krucsai Márton a’ kegyetlen 
halálnak mérges Kafzá|a eleibe kerictecvén le vágatott.

Hasonló képpen én is a’ maifzomorú gyáfztúl meg homályofittatott 
napon, keserves fzivel, és lélekkel ohaitván , ezeket a’ fzókat mondom 
Jeremiáffal; pupilli fafti fumus abfc/ue patre. Kesergem nemcsak mint Vice 
ISpányunk; hanem édes Atyánknak halálát; nem csak ezen Nemes Vár
megyének ; ha nem ennek az egéfz főidnek, s’ kornyéknek keserűségre in
dito gyáfzos pompával való ízomorú temetését. El fogyót a’ mi éneklő 
feregűnkr el-eset a’ mi fejűnk koronája. Nem elegedék Jeremiás a’ maga 
bírásával : Hanem másokat-is a’ fírásra s’ keserves köny hullatásra indita, 
mondván: Vacate lamentatrices , &  veniant, é* affumant fuper nos lamentum. 
Jer. 9. y-. 17. Híjátok elő a’ íiró Afzfzonyokat, és vegyék elé minnyájan a’ 
firáft, mert líráinak fzaya hallatot Sionból. Én sem eiégfzema’ magam fí- 
rásával; hanem azt kívánom , hogy híjátok elő a’ firó Aszszonyokat; s’ ve
gyék elé mi érettünk a’ fiiáft. Azért is állyatok elő ti özvegységnek kese
rű kenyerével élő firánkozó özvegy Aszszonyi állatok / Ihol a’ ki titeket 
oly jó ízivei lá tót; oly kegyeden fogadót ; annyit vigafztalta firáftokat; 
oly csenddfen meg halgatot, annyi fzép vigafztaláft nyújtót; koporsóban 
záratott. Sirafsátok / mert Ifién után földi gyámolotok ; édes Atyá
tok volt. Egyházi lzegény Nemefség; sok nyomorűságtúl, súlyos igátúl 
el nyomattatott együgyű kólség, és fzegénység. Ugye, hogy Ifién után 
édes pártfogótok volt.-3 Zokogjatok hát, mert nem ízólhat, oda vagyon, 
meg hóit Krucsai Márton.

De nem csak ezeknek hanem az egéfz T. N. Vármegye édes Attyá- 
nak méltán mondhatom, ki ennek gyarapodásában , és eiő-menetelében 
fáradhatatlanul izzadot ; lzolgálattyában tellyes lélekbül munkálkodót. 
Nem volt az a’ Méltóságos Ur, Fő rend, és Nemes, a’ kit íziveffen nem 
lá tó t; nem volt az a’ parafzt, és özvegy , fzegény , árva, a’ kit mint édes 
Atya magához nem bocsátót; Iftenes . okos tanácsával nem éltetet volna: 
Nem volt az aTzükőlkődő; az a’ fzegény,· az az ügye fogyót; a’ kinek 
Atyai lzereteitel tehetsége fzerént segétséggel nem volt volna; úgy an
nyira: Hogy valóságos képpen mondhatom felőle , a’ mit régenten mon
dót vala Eiyfaz Jóbnak .* Hogy t. i. tudatlanokat tanítót; az el-fogyót 
kezeket meg éróíítetce; az ina fzakattakat álhatatofiokká tette; befzédé- 
vel az refzketö térdeket meg erődítette és vaftagitotta. Job< 4. ^.3. Mert 
Attya volt a’ ízegényeknek, gyámola az árváknak, táplálója az éhezőknek,
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párt-fogója, s’ oltalmazója az Ügye fogyottaknak. De imé a’ kegyetlen 
halál által , ettül a’ mi édes Atyánktól meg fofztattünk pupilli fafii fumus 
abjque patre, árvákká lettünk atya nélkül. Igaz azért a’ mit régen mondot 
egy bölcs elme: Non amittitur fine dolore, quod pojfidetur cum amore. Nem 
válik meg keserves fzübéli bánat nélkül attól az ember, a’ mit fzive fzerénc 
kedvelt vala. Ki lehet hát közöttünk, a’ kinek ízive kőnyhullatásra, fi- 
iásra ne lágyúllyon l  Olly kedves vala mindeneknek Spanyol Orfzágnak 
hatodik Alfonsös Királlyá, hogy nem csak halála után az egéfz Orfzágfi- 
rátta , hanem még halála előtt is nyólez napokkal Legio Várofsába a’ Szent 
Ifidorus óltára mellet áló márvány oízlopok vér könyhullatásokkal csö
pögtek ; keseregve jelentvén a’ Királynak közel való halálát. Hogy tart- 
hattyukmeg tehat mifzemeinket a’ firalmas könyhullatásoktúl, a* mi ked
ves, Ispányságában4o. efztendöt töltött, meg öregedett, s’ Vármegyénk
nek oltalmazásában, bölcs kórmányozásában, s’ meg maradásában el tö
rődött örök emlékezetű kedves jó Urunknak, édes Atyánk Krucsai Már
tonnak halálán. Ha JákobotegéfzEgyptus Jóséiig (Íratta ; Ha Moyseft 
az egéfz Israel népe harmincz napig kesergetté Deut. 34. Nem itilhet meg 
fenki, ha mi-is kevés ideig,!a’ mi kedves Apánknak halálát keseregjük. Mind
azonáltal enyhődgy él fájdalom ; fzúnnyetek meg keserves fziveknekzoko- 
gáfi ^zárjátok bé firalmaskőny-hullatáftoknak forráíic ízerelmes halgatóim: 
Mert az halálnak terméfzet fzerént való ifzonnyú, súlyos, és keserves mi- 
vóltánál hatalmasbb bennünk az értelem. Azt kel hát meg gondolnunk: 
hogy eut nafei contingit, reflat mori i a* ki egyfzer e’ világra ízületik,ni ég kel
letik halni. Erre nézve bölcs Democritus aztmondgya: hogy mivel el-ke- 
rülhetetlen as halálnak kételensége , Nefas eft deflere, quod nefas efi devitare. 
Nem képes azon keseregni, a’ mit nem lehet elkerülni; nem kel aztköny- 
vezni, a’ ki az ö idejében, jó yénségben , tellyes napokkal hal meg; a’ mint 
az előttünk hideg tetemekben feküvő örök emlékezetű hóit meg: Hanem 
azt inkább, a5 ki nem az ö idejében: vén lévén , még-is ifjúságban , heá- 
nos napokkal hal meg, úgy hogy: Centum annorum puer. Ha fzáz efzten- 
dös-is, nem élt egy holnap.ig. Azért úgy rendellyük életünket , hogy ha 
életünknek ifjúságában halunk is meg, a’ mi időnkben, jó vénségben, tel
lyes napokkal halFuíTunk-meg.

Nagy hafznára, és ékefségére volna e’ világnak: nagy vidámságára 
menyorfzágnak; ha a’ vén emberek minnyájan ollyanok volnának, hogy 
őket igazán nevezhetnek:/»/^; dicrum^napokkal tellyeseknek. De úgy tet
ézik: "Ha el-járnék a’ főidnek kerekségét, keveset találnánk illyeneket j
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sokat pedig s’ fzámtalanokat találnánk fzerte fzéjjel ollyan véneket, kik
nek napjai vacui heánosok,és a’ jóságos cselekedetektől üreflek: Találnánk 
a’ kik dicsekednek életek sok efztendeivel, holnapjaival , Napjaival. 
A ’ ki csak hatvan efztendeig él is.· oh hány holnapját, hány hetét, hány 
napját hány óráját fzámlállya életinek/ Holnapot hat fzerte való fzázat, 
azon fellyül még hűfzat; Hetet : három fzerte valóezeret , egy fzázat, 
hufzon nyólczat. Napot: hufzfzerte való ezeret, azon felly&l még egy 
ezer kilenczfzáz tizen négyet. Órát:ót fzázfzerte való ezeret, azon kí
vül hufzon őt ezeret, s* meg kilencz fzáz harminczhat órát. Óra fertályt: 
húfz ezerfzerte való fzáz ezeret, vagy két milliomot; a’ felet fzáz és három 
ezeret, hét fzázat negyven négyet. Oh hány holnap , hány hét, hány óra, 
hány fertály csak az egy hatvan efztendőben / Mi léfzen Hetven, nyólcz- 
van, kilenczven,fzáz efztendőben? mind sok s’ mind sok , sok a’ holnap 
sok a5 hét, soka’ nap, sok az óra, sok a’ fertály. Deazomban sokaknál, 
sőtt többeknél, mind üres mind hcjános;ugy hogy: femmi képpen tel- 
lyes napoknak nem mondathatnak, hanem inkább üres, heános napoknak. 
Mint azAnyafz: Egy ház régi Doélora Szent Gergely tanictya: t'acuus quip
pe dierum e f i , qui quamlibet multum vixerit, tutatis[ua tempora in vanitate con· 
fumpfit. Mert üreflek annak napjai, a’ ki noha sokáig élt, de életinek idejét, 
hivságban, gonofzságban töltötte el. Tudván azt a’ Királyi próféta, hogy 
ha fzámos efztendöket tőltőtt-is ember éltében, nem mind fzámban va
lók azok, nem vefzi fzámban mind azokat Iften , meliyeket vétekben , s’ 
hivságban töltöttünk; hanem azokat csak , meliyeket az ő dicsöfségére 
fordítottunk, és a* jóban töltöttünk-el, így könyörögvén az Iflennek No
tum fac Domine finem meum, é" numerum dierum meorum quis cfi Pfal. 38. '#r. 5· 
Én Uram, s’ én Iftenem, ad tudtomra nékem az én végemet, és az én nap
jaimnak fzámát jelencs-meg mellyik, és mennyi. A ’ hol Sz. Agofton jól 
efzibe véfzi.· Hogy Sz. Dávid nem kérdi az el múlt napokat, és efztendő- 
ket; mert jól tudta életinek el-folyt napjait, s’ efztendeit; hanem azok
nak fzámát akarja tudni, meliyeket az Iften dicsöfségére fordítót, mellye- 
ket a’ jóban tőltöt-el; mellyekben kedvébe volt iftennek , meliyeket az 
Iften fzámlál, mellyek méltók voltak az Iftennek író s’ fel-jegyzö penná
jára. Mert ugyan-is a’ régi napok, mellyekben vétet, tudta 0 azt; hogy 
nem fzámban való napok voltak, hanem inkább az élők könyvéből ki tö- 
rülendők. csak attúla’ naptúl fogva fzámláltatnak életünknek napjai s’ efz- 
tendei,a’ mellyben vétkeinkből ki tértünk, a’ mellyben Iftennek kezdettünk 
fzólgálni. Azért mondgyamásút Szent Dávid: Novit Dominus viam imma-
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tulamum. pfal. 36. ir- lg- Igen jól tudgya az Ur a’ makula nélkül valóknak 
napjait. És Sz. Pál: Cognovit Dominus·, qui funt ejus. 2. ad Tim. c. 2. tudgya, 
és meg ismérte az Ur azokat, a’ kik hozzá tartozandók. Mint ha azt mon
daná: Ha miben gyönyörködik az Ur, abban főképpen, hogy fel jegyez
heti azokat a’ napokat, a’ raellyekben jók voltunk: Mellyet visgálván Ori- 
genes azt mondgya: Unusquisque fuam propriam facit diem·, kiki niagájévá te
heti a' napot. De miképpen: úgy kk. hogy az embernek fzabad akarattya 
vagyon, hatalmában fzabadságában vagyon, hogy jót vagy gonofzt csele- 
kedgyék; a’ mint az Iften maga bizonyittya ; ante hominem vita, ér marst 
Eccl. 15 .^ . 18. az ember élőt vagyon az élet, és halál: bonum, ér malum, 
quod placuerit ei, dabitur ei. A’ jó és a’ gonofz , a’ mellyik tetczik néki, meg 
adatik néki. És Moyf. 5. könyv. 30. 19. ü'. Tejies invoco hodie cotium, ér ter· 
ram, quódpropofuerim vobis vitam, &  mortem, bevedi&ionem, ér malediBionem. 
Bizonyságul hívómmá az éger, és földet, hogy élőtökben adtam az életet, 
és halált, az áldáft, és az. átkot. Hasonló képpen vagyon írva jEsusnál 
a’ Sirák Fiánál: Appofui tibi aquam, ér ignem : ad quod volueris , porrige manum 
tuam. Eccl. 15. ir. 17. Elődbe tettem a’ vizet, és tűzet; a’ melíyikre aka
rod , nyúicsd ki a’ kezedet. Jeremiás Prófétánál is ezen igiket mondgya 
az Iften : Hac dicit Dominus: ecce Ego do coram vobis viam vita , ér viam mor- 
tis. Jer. z i .  ^.8. Ezeket mondgya az Ur: Imé én élőtökben adom az élet
nek úttyát, és hálálnak óttyát. Imé tehát az embernek hatalmában vagyon 
az életnek, s’ halálnak ideje; és ahoz képeit magáévá teheti kiki a’ napot. 
Hogy teheti magáévá, s’ tulajdonává a’ napot / a’ gonofznak távoztatásá- 
val, és a’ jónak gyakorlásával : Akkor azért tehettyuk mi magunkévá a* 
napot, mikor el vonszuk magunkat azoktúl, kikkel felebarátunkat meg-bán- 
tanók. Mert a’ kik egymásra tőrnek, felebaráttyokkal gyűlölködnek; 
ezeknek napjok nincsen, hanem csak éjjek vagyon: És a’ mint Szent János 
tanittya: setctségben járnak, lelki halálban vannak; Mert Iften fzava.· Qut 
•non diligit, manet in morte, i. Joan. 3. ^ .15  Valaki nem fzereti felebarát- 
tyát , lelki halálban vagyon. Mert Quiodit fratrem homicida efi. Gyilkos, 
a’ ki felebaráttyát gyűlöli- Mert ha ellenségit meg nem öli, meg öli magát, 
az lftennek menyei ajándékitul meg fofztya , és őrök kárhozatra méltóvá 
téfzi: És a’ mint Szent Jób mondgya flultum interficit iracundia. Jób. 5 Ur. z. 
Maga haragjával maga lelki életét el fogyattya , s’ örök halaiban marad. 
Mert a’ mint a’ Bölcs mondgya : A’ kik bofzlzút űznek, Iften azoknak vét
keket Servans fervabit. Eccl. 28. -fi. 1. Fen tarrya, s’ meg nem bocsáttya: 
Azoknak imádságokat meg nem haigattya: Ajándékát utállya, kik ha min
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den jivokat a” Szegényeknek ofztogatnák is, nem bafználna: mert,ha fele- 
baráti, s’ ördögi gy&!Ötscgben találtatnának halálok óráján, az őrök :-,etét- 
ségben maradnának , s’ örökké el karhoznának. Ezt Sz. Pál i. Cor. íj . Or. i. 
illyen képpen mondgya, s’ adgya élőnkben: Ha Angyalok, s emberek
nyelvével lzóil k-is, Szeretetem pedig nincsen; ollyá lőttem, mint a’ zen
gő réz, vagy a’ pengő czimbalom : Ha minden hitem léfzen-is, úgyhogy
a’ hegyeket máshová vigyem , fzeretetem pedig nem léfzen; femmi va
gyok: és ha el-ofztotna’ fzegények eledelére minden marhámat, és ha te
ttemet adom-is, úgy hogy égjék, fzeretetem pedig nem léfzen; femmitnetn 
hafznál nékem. Szent dolog ! dicsőfséges cselekedet a’ Mártyromság Szen
vedése által Itten Szerelméért meg halni / De, ha a’ felebaráti gyulőlség hozzá 
férhet, femmifsé s’ érdemetlenné tefzi: Mellyet Sz: Cyprianus Martyr igy 
bizonyít: Inexpiabilis culpa difeordia nec pajjione purgatur; nam occidi talis po- 
tefi i coronari non potefl. Ollyigen nagy vétek a’ felebaráti gyulőlség, s’ ab- 
búl Származott ellenkezés; hogy annak el-tőrlésére , ha Szintén véredet 
ontod is a’ hitért, nem elégséges: Mert meg-ólethetik ugyan a’ hitnek el- 
lenségitúl az ollyan ember; de a’ Mártyromságnak koronáját el nem nyer
heti. Ellenben pedig vér ontás nélkul-is méltán Martyrnak mondatikaz, 
valaki bofzfzu állő gyulőlségit, és abban ő magát meg győzi. Mivel azért 
Itten erős parancsolattal kötelez, hogy fzerefsúk ellenségünket; egyéb nem 
lehet, hanem hogy pokolba kel mennünk, ha gyülőlséget viselünk , vagy 
fzeretnünk kell őket. De kk- bár Itten ne haragudnék , bár ne büntetne 
érette, hogy felebarátunk ellen haragfzunk, fzivünkben gyülőlséget tar
tunk ellene; de még is lehetne olly meg keményedet kőfziklához hasonló 
fzivü ember, a’ ki a5 kegyes Jesus Szavára s’ kéréfire meg ne lágyulna, s’ az 
ő tekéntetiért, Szerelmiért, kéréfíért meg nem engedne akár meliy ellenségi- 
nek-is. Hallyátok aldot Sz: Szavait : Ego dico vobis: diligite inimicos vejiros, 
benefacite bis, qui oderunt vos, &  orate pro perfequentibus , c alumni antibus
vos. Matth. 5. ·&. 44. Nem Angyal által izenem, nem Próféta által fzól- 
lok, hanem én mondom néktek: fzeréfsétek ellenségiteket, jól tegyetek 
azokkal, a’ kik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, a’ kik titeket 
üldöznek, s’ káromlanak; hogy fiai legyetek a5 ti menyei Atyátoknak, a’ 
ki menyben vagyon. Szeretnünk kel azért ellenséginket, mert e’ nélkül 
Itten fiai nem lehetünk. Mikor azért egy másfzeretetében vagyunk s’ ma
radunk, akkor a’ Szeretet napját alkuttyuk s’ magunkévá tefzfzük, mikor az 
igafságot meg-őrizzük: Mikor magunkat a’ világi hivságoktúl el-vonnyük: 
Iftennek bántodásÉitúi meg Szűnünk, a* makulanélkül valóknak napjait fze^
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rezzük«meg magunknak. Ezeket ismeri, ezeket fzámláüyaaz llr ;  ezekről 
mondgya Sz: Dávid: hogy tudgya az Lír a* makula nélkül valóknak napjait. 
Oh boldog azaz ember, a’ ki nem egy napot, hanem efztendőket telzea 
magáévá Iftenes jó életével! Munkát ád Iftennek, hogy napjait fzámlállya. 
Nem fél az életinek végétül, hanem örömmel várja; mert tudgya, hogy 
bérét véfzi Iften előtt fel ízámlált napjainak. Ah Kerefztyény lélek! ne 
véld azt, mikor az Iften kedvéért valami jót cselekfzel; mikor a’ fzegenyen 
könyörülvén, vagy egy falat kenyeredet néki nyújtod; ne véld azt: hogy 
az Iftennek ragyogó fényes fzemeinem nézik! ne véld azt: hogy jegyző 
könyvében fel nem írják, ne véld azt! Mert rejpicit Dominus vias hominis, 
&  omnes grejfus ejus confiderat. Úgy nézi minden utait az Ur az embernek, 
és minden lépéfit úgy meg tekénti; hogy a’ mi jót kedvéért cselekfzel, fel. 
írja, fzámban véfzi, hogy idejében meg jutalmazza, Ugyan-is mi lehet cfe- 
kélyebb dolog egy ital hideg víznél ? de arra-is vigyáznak az Iftennek fényes 
fzemei, hogy jutalmát el-vegyük önnön magának Kriftusnak bizonysága 
fzerént Marc. 9. θ'. 40- Quis quis potum dederit vobis, calicem aqua m nomi
ne meo; amendico vobis ^non perdet mercedem fuam. Valaki néktek italt ád , 
egy pohár vizet az én nevemben, hogy a’ Kriftusé vattok, bizony mon
dom néktek, el-nem veízti jutalmát. Sőtt még többet mond Sz: Máté. 
20. réfz. 42. V . Quicunque panem dederit unt ex minimis idis, calicem aqua, fri
gida tantum in nomine Difcipuli; ámen dico vobis,non perdet mercedem fuam. Va
laki italt ád egynek a’ lég kiffebbek közül , egy pohár hideg vizet csak a* 
Tanítvány nevében-is; bizony mondom néktek, el nem vefzti jutalmát. Mert 
fzámban véfzik ezt az Iftennek vigyázó fzemei, és jegyző könyvében fel 
írja , és ítélet napjámís az Igazaknak jő cselekedeteket írásban hozza elő az 
ítélő Bíró, és nem csak az Angyali karok, hanem az egéfz világ élőt el-ol- 
vafla. A’ mint meg írta Sz. Máté. c. 25· ir· 4. mondván: Venite beneditfi 
Patris mei Ipojfidete paratum vobis regnum d conflitutione wz«»A7jőjjetek.el Atyám
nak áldottai! bírjátok az Orfzágot, melly néktek kéfzittetet világ kezde
titől fogva! Miért jutalmazza őket illy nagy jutalmas orfzággal ? azért: 
mert fzámban írva tartya az ö cselekedeteket, meliyeket kedvéért csekked* 
tek, efurivi enim^é· dedifis manducare , fitivi, &  de difi s mibi bibere. Mert 
éheztem, és ennem adtatok, fzomjuhoztam , és innom adtatok. De azt 
éfzre kel venni, kk: hogy a’ mi cselekedetink örökké való jókra érdemesek 
legyenek; három dolog kívántatik.

Előfzfzör hogy az igaz Hitben légyünk, és a* mi cselekedetink az igaz 
kittül, mint gyökértől vegyék elevenségeket; mert máskénttSiuefde im

pos-



pr-Jfi’dle placere Ό?ο. adHshr i i .  ir. 6 Hit nélkül lehetetlen az Ilién ked
veben lennü k , úgy hogy őick jutalmat tőle vegyünk. £gy pedig az üd
vözítő h it ; ud&pb. 4 Ír- 5. mert egy az Ur, egy a’ Hit, egy a’ kerefztség, 
Azokáért, hí csak eggyetlen egy ágazatban révelyeg-is valaki, már nem 
üdvözítő hit. Kire való nézve Szent Pál. 2. ad Tinót. 2. 18. kárhoz
tatta Phi!étuft,és Hymeneuft, a’ kik hirdetik vala a’ telinek meg-lőtt fel
támadását. Ezek csak ebben az egyben ellenkeztek, a’ Hitnek egyébb 
ágazatiban nem kételkedtek. így azért a' Sz: Páltanittásafzerént csak egy 
dologban való tévelygeíTd is el vefziht ti ember a’ hitet. Sz: Jakab. c. 2. 
•fr. 10. azt mondgya.· a’ ki csak egy dotogban-is fel bontya az lilén tör
vényét ; ugy el-kárhozik , mint ha mind eggyig a’ tőbbit-is által lépte vol
na. okát adgya: mert azon Ilién parancsolattya az eggyik törvény, mellyé 
a’ többi. Mert miképpen a’ ki csak egy ölnyire volt kívül a’ Noé Bárkáján, 
úgy elvefzet, mint a’ ki fzáz mért földnyire volt. A ’ melly juh csak egy 
lépésnyire kívül vagyon az aklon, nem bátorságos: azonképpen vefzedel- 
mes állapotban vagyon, valaki csak kicíinyben el-hadgya,és el-fzakafztya 
a’ Kerefztyényi eggyefség kötelét. Nagyon meg botlonak azért azok , a’ 
kik azt tartyák, hogy akár melly féle vallásban üdvözölhet az ember; sőct 
hogy az igaz hiten kívül való vallásokban magoknak nagyobb bátorságot 
fzerezzenek, azt vitattyák: Hogy a’ Török, Sido-is üdvözöl hitiben, csak 
jól éllyen. Nem tudom minimü vakmerő meg-általkod'aíTal tarthattyák 
ezt: Hifzem Sz: Pál világoífan tanittya ad Gál. 5. Ϋ· 2. A’ ki környül me- 
téikedik, annak femmit nem hafznál Kriílus. Sz: János pedig 3. réfzének 5. 
vers. azt mondgya: Nem üdvözölhet az, a’ ki ujjonnan nem ízületik vízből, 
és Szent Leiekből. És ugyan azon réfzneki8* vers: A* ki a’ Kriíiusban 
nem hifzen, immár meg ítéltetett. Az igaz Hittől el-fzakadtakat, kik az 
Anyafzentegyházat nem halgattyák', ezekhez hasonlittya Urunk Sz: Maré
nak i8.réfz. 17. vers. azért ezek fém üdvözölhetnek: kikről azt mondgya 
Sz: Fulgentius: Valaki az Anyafz: Egyházfőiéi fzakadj hanem tudom menyi 
jóságos cselekedettel bövőlkődik-is ·, de lilén fzinét soha nem láttya. Elö- 
fzőr azért az igaz Hit fzükséges. Másodfzor a’ mi cselekedetinket őfzve 
kel foglalnunk a’ Kriílus J esus érdemivel, mint minden jónak forrásával.

Harmadfzor az Iftennek meg fzentelö malafztyában kell lennünk, 
k’ka’ menyei ajándékokra méltókká téfzik cselekedetinket, a’ minta’ Theo- 
logusok iskola;j tanittya. Valamint a' réz gyűrű drága követ, gyémán
tot foglalván magában bőcsös , s’ nagy árú, nem a’ .matériáért, hanem
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a* drága kőért; úgy a’ mi jó cselekedctink, raellyek az Iftennek meg-fzen- 
telő malafztyátúl fzármaznak, őrók életre méltók; Nem annyira; a' menyi
re tőlünk: Hanem a menyire az Iftennek meg-fzenteló malafztyátúl fzár
maznak, és bőcsőfsőké tétének, mint valami drága gyémanttúl a Kriftus 
Jesus drágalátos halálának, és fzenvedefinek érdeműül, kivel ófzve va
gyunk foglalva, a’ meg-fzenteló roalaízt, és az igaz Hit által,

Ezekből csak azt hozom k i , hogy a’ jóságos cselekedetekben el töl
tött napjainkat tekinti-meg az Iften. Ezeket fzámlallya j ezeket jutalmaz
za meg; nem a* kiket bűnökben s’ gonofzságokban vefztegettűnk el. Élly 
bátor Kerefztyény ember 50, 60, 90, efztendeig, de ha ezeknek nagyobb 
réfzét gonofzságban töltődéi , csak fzáma fincsen Iften elot: Ha pedig 
keveset éltél-is, de jól éltél, kevés időben-is meg vénhedtéí; annyi napjai
dat fzámlállya az Iften , a'menyi nincsen a’ meg rögzöt gonofzok efzten- 
dejében : Mert a’ Bölcs bizonyságából a’ venségnek ideje nem §0, 90, efz- 
tendö, hanem a’ makula nélkül való élet. VilágoíTan ki tetczik sok Szent 
íráfi példákbúl. Saulrúl azt mondgya a’ Sz: írás: Filius uniut anni erat,cum 
regnare cepiffet, duobus autem annis regnavit fuper Israel. i.Reg. !<$.. Ϋ. I. Egy 
efztendös fiú vala Saul, mikor orfzáglani kezdett volna, két efztendeig ural
kodót pedig ísraelen. Miképpen mondatik egy efztendősnek Saul, mikor 
a* Királyi izékben emeltetett i holott nyilván béfzélli a’ Sz; írás: Hogy az 
Attya el vefzet fzamarit kerefte: egy efztendös gyermek nem járt hegyek
re s’ völgyekre. Mikor pedig Saul Királlyá kenetett; az egéfz Israei fiait 
fellyül haladta magafsággal, a’ mint Sámuel béfzélli altior fuit universo po
pulo ab humero ér fursum. I. Reg. 10.^. 13. MagaíTabb vala az egéfz nép
nél vállátúl fogva , és azon fellyül. Ki látót pedig, vagy hallót egy efz- 
tendős gyermeket, ki egy egéfz nemzetséget magasságával fellyül hslad- 
gyon? Ennek felette csak két efztendeig terjefzti Sámuel a* Saul uralko
dását , regnavit duobus annis, és uralkodók két efztendeig. Másut pe
dig azt mondgya a’ Sz. írásban Sz.Pál: AB. 13. ir .2 1 . Hogy negyven efz- 
tende-ig uralkodott. Exinde poílulaveruntfibi Regem, &· dedit illis Deus filium 
Cis, virum de tribu Btniamin annis quadraginta. Miképpen lehet cz i Sámuel 
nem hazud, ki a’ Királyok könyvét irta; mert a’ Sz. Lélek igazgatta. Sz: 
Pál sem hazudj mert ugyan a’ Sz: Lélek sugarlásábúi vette. Miképpen 
eggyeztethettyük meg tehát .·1 merta’ kétefztendö távúi jár a’ negyven efz- 
tendőtül. Minek előtte ezt meg feitsűk, meg kel ismérnünk, és vallanunk, 
hogy a’ Szent írásban sok nehéz értelmű titkos, és homályos dolgok van
nak , meliyeket az igen tudós bölcs etnberek-is nehezen érthetnek. Mint a’
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Szent Pál leveleiről írja Sz: Péter 2. Petri 3. y .  15. fráter mfier Paulus in omni
bus epiflolis loquens debis, in quibus funt quadam difficilia inteSeBu. Szent Pál
nak minden leveleiben nehéz értelmű dolgok vannak, mellyeket a’ tudat
lanok magok vefzedeimére csavarnak. Nagy Doöora volt az Iften Anya 
Sz. Egyházának Sz. Agofton; De még is azt meri mondani, hogy több 
vagyon a’ mit ó nem ért a’ Szent írásban, hogy sem a' mit értene. Azért 
írja Szent Péter z, Petri 1. 20. Hogy a’ Szent írás profetiái nem magya
ráztatnak emberek tulajdon érteimével. Azért a’ Szent írásnak bizonyos 
magyarázattyát a’ Szent Lékktűl vezéreltetett, minden igafságra meg ta
níttatott, a’ pokol kapuitól győzhetetlen Anyafz; Egyháztól, kiazigafság- 
nak ofzlopa, kell várni,

Kire nézve a’ Saulrál említett Szent írás fzavait az Anyafz: egyház Sz. 
írás magyarázó Donorinak értelmek ízerént fcitsük meg. Errül azért azt 
tanrttyák a’ Sz. Atyák: Hogy azért mondacik Saul csak egy efztendősnek, 
mikor uralkodni kezdett, mert olly ártatlan volt, mint az egy efztendós 
gyermek. Sicut filius unius anni, in quo non funt culpa, Saul erat quando re- 
gnavit. Ollyan vala Saul, mikor uralkodni kezdett, mint egy efztendós 
gyermek, a’ kiben gonoízságok nem találtatnak. VilágoíTan fzóll erről a’ 
Sz. Írás is: erat ei filius vocabulo Saul electus, &  bonuszé" non erat vir de filiis 
Israel melior illo, ϊ. Reg. 9, f·. 2. És vala annak Saul nevű fia válafztott, és 
jeles, és nem vala az Israel fiai kózőt jobb férfi annál, és azon ártatlansá
gában két efztende-ig uralkodott azok el folyván Tyrannus módon nyo- 
morgatta vala a’ népet, a’ papokat meg veti vala: Dávidra irigykedik va
la , és a’ bűnnek undokságaval fertőztetett vala. Méltán fzámláltatik te
hát a’ két első efztendő az uralkodásra, s’ nem a’ többi, úgy mint amaz 
harmincz nyólez efztendők , kiket Iftentefenségben tóltőt-el; mert ezek 
mind hafzontalanok voltak s’ méltatlanok az Iftennek jedgyző könyvére. 
Hogy pedig Szent Pál negyven éfztendórül emlékezik ; oka ez: Mert tud
ta,hogy a’ Sidók, kiknek akkor predikáilot, nem fzámlállyák csuka’ jó
ban töltött efztendeic Saulnak, hanem egéízlen: Azért azokhoz akarván 
magát alkalmaztatni mind a’ negyven efztendökrűl emlékezik. Mert ugyan
is a’ bűnökben s’ gonofzságokban el töltött efztendők ámbár fzáz, két fzáz 
efztendők-ig terjedgyenek is; mind hafzontalanok , s’ mind méltatlanok az 
Iften pennájárá s’ laiftromára: csak azok méltók az Iften jedgyző könyvére, 
és jutalomra, kiket Iften lzolgálattyában , s‘ a’ jóban töltöttünkéi; a’ mint 
Saulnak is csak a’kéc efztendei,mellyeket az ártatlanságba töltőt-el vétettnek 
az Iftennek iró pennájára. Több példát hozhatnánk erre a’ Sz: írásból; de
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nem engedi az idő; hanem rövidségnek okáért, csak azt említem , hogy 
Moyses azt a* holnapot mondgya az Israeiiták első napjainak, vagy is hol
napjainak, melyben Egyptomból ki vitettek. Menfis ifte vobis P ineptum 
menfium primus erit in menfibus anni. Exod. 2.#. 12. Ez 3’ holnap nektek 
az holnapok kezdete, első léfzen az eíztendő holnapi kőzőt. Miképpen 
mondgya az Iften azt a’hóinapot elsőnek,holott ntm csak holnapok, hanem 
sok fzámos efztendók-is múltak el ? llgy vagyon ; de azok a’ világnak , s’ 
nem az Iftennek fzo'gáiattyában múltak-el. Azért azok a’ holnapok, azok 
az efztendők nem voltak az Israeiiták é\ az lít n fém vette azokat fzám- 
ban. Ez pedig az a’ holnap, melyben Iftennek kezdettek fzolgálni. Azért 
az ő hólnapjok, s* az Iften-is fzámban vefzi. Menfis iüe vobis principium 
menfium. Ez az holnap néktek az holnapok kezdete első léfzen. Mert 
a’ mint Sz. Gaudentius mondgya: Nem tulajdonittattak az lsraelítáknak 
azok a’ holnapok, mellyeket Egyptomban töltöttekéi, hanem mikor fír
ván az Úrhoz tértek. Jól vegyétek efzetekben, az Israeiiták kételenség- 
bül múlatták-el az Iftennek tilzteletit, és az áldozatokat Egyiptusban,még
is nem tulajdonittattak nékik azok az efztendők: Mit gondolnak tehát 
azok? a’ kik fzántfzándékkal tunyaságbúi, reftségböl ünnep napokon, va
sárnapokon az Ifteni ízolgálatot el múlattyák ! Szeretnék a’ jutalmat, faj* 
nállyák a’ munkát, és egy kis fáratságokat. Mit gondolnak azok .·5 oh 
melly keserves fíráfsal fogják annak idejében firatni az ő el vefzteglet nap
lókat, hólnapjokat, efztendeiket Szent Jóbnak amaz mondása fzerént: 
Menses vacuos habui. Job. 7. 3. Ures holnapjaim voltak. Úreflek : mert
mikor az Iften úttyát kellet volna gyakorolnom, Sz. Misét,predikácziót hal
hatnom, el-múlattam, heában valóságban magamat foglaltam, ettem, ittam, 
tobzódtam, lírelsek.· mert mikor az Iftennek kellet volna fzolgálnom, a’ 
világnak , teftnek, s’ ördögnek fzolgáltam. Mit gondolnak azok, kik tor
kig ufzkálnaka’ gonofzságbanj, a' bűnök undokságában ? Ah meg-epedett 
fzivel.'( de későn) kiáltani fogják : In vacuum laber avi, fine causa, &vanefior- 
iitudinem meam conjumpfi. jsa. 41 .’#·. 4. Heában munkálkodtam, ok nél
kül , és hivságoson eméfztettem meg erőmet! ah mit gondolnak azok , kik
nek a' földiekhez ragadott fzivek; ritkán vagy nem-is gondolkoznak üdvös
ségekről ? Azok ollyanok léfznek, mint a* ki álmában éfzik , ifzik , vagy 
pénzt tanál, s’ fel serkenvén femmi fines a’ markában. Mikor a halál fel
serkenti a’ más világra, femmiek nem léfzen; nem léfzen lámpásokban ola
jok; nem léfzen naenyegzős rúhájok, minden napjok, efztendf jek üreíTck 
s* hafzontalanok léfznek; ki rekednek a’ menyei menyegzőből, külső fe
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tétségre vettetnek. Felettéb taeg-esaílyák tehát magokat azok, a* kik het
ven, nyólczvan, kilenczven s’ több efztendőket-is fzámlálnak : azomban 
azokat kevélységben , fösvénységben, haragban, gyülólségben, ragado
mányban, mások fojtogatásában , véres verítékek ki-fzivásában, fajtalan
ságban, tobzódásban, káromkodásban, hamis eskuvésekben, mások rágal
mazásában tőltik-el, mert ezek héánosok, s’ hafcontalanok.

Pirongattya azért Jften az embereket: Hallyátok mit mond eő Sz.- 
Felsége: Saturavi eos, é*mtxcbati[unité* in domo meretricis luxuriabantur, equi 
amatores, é-admijfarii fa&i funt, unufquisty ad uxore proximi hinniebat. Jer.j.j^. 7. 
Meg-elégitettem őket, és paráználkodtak, és az kurváknak házában bújjai- 
kodtak, kiczér mén-lovakká lettek, kiki az δ felebaráttya feleségére nyerít 
vala. Oh átkozot tefti bújjaság, ki minden bűnöknél inkább a’ tifztaság 
fzeretö Ur Iftent meg bántya ! Nagyobb haragra indittya, kia’ fzegény lel
ket minden vétkeknél inkább bé mocskollya,minden érdemitől meg-fofztya, 
pokolban zárja, örökké való kínokra jutattya ! A’ hói, a’ mint Sz: János írja: 
Após. 21. ír. 8. pars illorum erit in ftagno ardenti igne, é*fulphure. kénkővés tűz
ben léfzen lakása.

Vannak ugyan pokolnak sokbé menő utal, mellyekenaz üdvöfség uta 
vefztettek a’ külső fetetségre > arra a’ feledékenség földire bolyonganak , 
kik a’ kevélység uttyán lépdegelnek AntiochuíTal; kik az irigység uttyán a- 
gódnaka’ Farizeusokkal; kik a’ fösvénység uttyán akadoznak Júdáffaljkik 
a’ Dobzódás uttyán botorkáznak a‘ Dús-gazdaggal; kik az harag uttyán dő- 
hösködnek HerodeíTel; kik az jóravaló-reftség uttyán henyélnek amaz tizen 
egy óra-kori doigatlan hivatalofsokkal. De tágasbb s’ törtebb uttya nincsen 
a’ fekete Orfzágnak, minta’ mellyet nap keletről, s’ nap nyugatnál tartanak 
a’ világ fiai s’ Jeányi. t. i. az utálatos fajtalanságnak el-kővetése.· Kire úgy 
annyira tódulnak az emberek a’ világ négy réfzérűl, hogy Isaias Prophéta 
azt mondgya: Könyv. 5. réfz. 14. verf. Propterea dilatavit infernus animam 
fuam , é* apperuit os fuum, abfó uSo termino. Azokáért feltátotta pokol az δ 
lelkét, és vég nélkül fel-nyitotta az ő fzáját, és ahoz alá mennek az ő eröífi, 
és az ö népe, és a’ nagyságosok, és az ö dicsöfségi. Jai mely kevesen van
nak, kik meg térjenek, a’ vagy csak vifzfza tekéncsenek erről a'pokol úttyá- 
ről Maria Magdolnával! Non dabunt cogitationesfuas, ut revertantur ad Deum fui. 
quia Spiritus fornicationum in medio eorum. Ose: 5. r̂. 4. Nem adgyák gondo- 
lattyokat arra, hogy meg térnének az ölftenekhez, mert a’ fajtalanságnak 
ízele hajrya őket. Rettenetes fzokk:·! emlékezik errül Sz:Jób mikor azt írja: 
Ufó ad inferos peccatu illius ,oblivifcatur illius miferisor dia, Job. I2.jf.ij. Szintén
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pokolban késéri őtet gonofzsága, és Itteniül irgalmafságot nem nyér. Miért 
vailyon? mert a’ bújaság tővifse, minden jó intéseket, minden üdvefséges ta
nításokat meg fo jt: Akár az emberek külső tanittása; akár a’ Sz; Lések belső 
sugarlása hintésén jó magot a’ fajtalan emberekbe d/Jp/iceiit, projiciet.ttictti tet
ézik az 6 nékijfüle mellet bocsáttya-el,nem hadgya-ei, büneibü! k; i nem feér. 
Nincs ollyan vétek, kit az lile úgy gyülőllyőn,kit az egek úgy ucáliyanak,kit 
az. Angyalok úgy pókjenek s’ űtáiíyanak, mint az ocsmány bujjaságor. Melly 
éktelen boízízúságnak kiáltása az egek magafságában feí-hatván az Itten la
kó he!yé-ig, néha az őrök valóságnak Királ iya, Királyi fzékéb&l fei-álván, ( s’ 
emberi mód fzerént ízólván ) hatalmafságának lábaival az egeket meg ütötte 
Itteni erejével. Innen voltak régen arna rettenetes égi zengések, ifzfzonyu 
menydőrgések, sürü villámlások, kénkőves tüzek fzikrázáfi, le-hulló meny
kő vek ropogáfí, mellyekkel Itten fel forgatta aJ fajtalanok vároíit; és hogy 
a nagy tűrhető Itten meg-ismértetné mindenekkel, mintgyüíőli a’ tifztáta- 
lan undokságot, melly által leg-tőbben esnek az örök kárhozatra, semmit 
fzőrnyebb,s’ rettenetesb csapásokkal nem oftorozott,mint ezt. Voltak gyil- 
kofságok; voltak vefzedelmes vifzfza vonások; voltak lopások, tol vaiságok; 
voltak bálványozások e* világon; de csak a’ fajtalanság-ért bánta Itten, hogy 
embert teremtett. Csak azért bocsátót viz őzónt kózónségeffen az egéfz vi
lágra ; azért kénkőves efsőt bocsát» Sodomára, s’ a' kőrnyül lévő várasokra, 
és kicfinytül fogva nagy-ig minden marhájokkal egyetemben meg égeré a5 
fajtalonokat.

Pirongattya mondám az Ur Itten az illyeneket, és keservefsen pana- 
fzolkodik azok ellen, a’ kik Concupierunt agros, ár violenter tulerunt, <&· rapuerunt 
domos, Mich. 2. r̂· 2. Meg kívánták a’ mezőket,és erőfszakka! vették-el, és eL 
koborlották a’ házakat, tőrvénykednek vaia a’ férfi ellen, és az ö háza és 
öröksége elien.

Kerefztyények, vadtoké réfzesek az iiiyenekben íerőfszakoson,torkon 
verve, csalárdul, vagy hamis pra&iea által tartoztattyátoké magatoknál, bir
kátoké valamely fzegénynek jófzágát,s’ örökséget f Ne vefzefsétck-el ezért 
lelketeket; mert non dimittitur peccatum , nifi reflituatur ablatum. Bűneitek
nek bocsánattyát, telketeknek üdvőfségét meg nem nyeritek; ha ezt vifzfza 
nem adgyátok; lévén módotok annak vifzfza térittásében. Adgyátok vifz- 
íztazért: Mert mi hafzna Kerefztyény Atyámfiái/1 mi hafzaa? hae’ yilagot 
mind birnátok-is; ha lelketeknek kárát vallyátok. A’ hatalmasok moft min
dent el-kővethetnek,végben vihetnek: Nincs a’ fzegénynek érteke, hogy ma
gát segéllyé: Nincsen embere, a’ ki ügyét felvegye. De Kerefztyény ek>amaz
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igaz Bíró, a’ ki mindeReket jól tud, és lá t, a'Iéfzen jövendőben az δ ügyének 
itiló Meftere; akkor ofztán iujiitias judicabit, a’ fzines igazságát, vagy csalárd 
hamifságát meg itili kinek kinek,és: potentes potenter tormentapatientur. Pfal.74, 
Ír. 3· Azért ne légy oilyan bolond <nint Esau, Sáp. 6. Ϋ. 7. A’ ki egy rál lencsé
ért el-adta első fzulötti áldását. Ezért az árnyék-ért, világi kép mutató jók- 
ért,a’ mit holtod után nem birhacz ne vefzesd azért el lelkedet. Mi ha íz na vi. 
lág.biró Sándornak, hogy az egéíz yilágot el-nyerte, maga biradaíma alá ho- 
dóltatta, és lelkének kárát vallotta : Semmi áron immár meg nem vált hat tya, 
hanem az Őrökké való tűz égeti, s’ perseh lelkét; a’ mint Sz: János írja Apoc- 
20. ^.9. Cruciabuntur die, ac noBe injacula facularum, fcjje!, és nappal kinoztar ik 
örökön őrökké Láttátoké , minrégetik az érczeket a’ hámorokban ? az égő 
kemenczékben folynak a’ kemény kövek az erős tűznek égetése miát: így lé- 
fzen dolgai úgymond Ezechiel Próféta: Eztcb. 22 ir 22.) A’ kárhozottakn k. 
Oh temérdek vakság! egy kis hafzon-ért, egy kis ideig tartó undok gyönyő- 
rüségecské-ért ízánt fzándékkal magát illy ifzfzonyú kínokra adgya a' lelké
nek kárán nem ízánakodó bűnös ember/ Egy égő kemenczében nem akarna 
fenkiegy nep,vagy csak egy orá-ig is maradni,s’ égni a‘ világnak minden javai
ért, s’ undok gyönyőrködteréfí-ért ;és az örökké tartó tűztűl nem ifzfzonyo- 
dik, hanem Izem-bé hunyva rohan akár melly hafzontalanság-ért a’ pokolnak 
őrökké ego kemenczejében.

Allyunk-meg itt egy kevéfsé, és hallyuk mitt kérd toliunk IsaiasProf, 
Quis poterit habitare de vobis cum ipne devorante,quis habitabit ex vobis cum ardori· 
busfempitemisl Isa. c. 33. Vagyon e’ úgy mond ti közületek, a’ ki edgyűt 
lakhatnék az eméfztö tűzzel ? bízik e’ valaki magához hogy el fzenvedheti az 
örök égeréit. Mikor a’ teft, a’ világ kisért, nyujcs egy ujjadat a’ tűzbe, láífad 
meddig á hatod a’ fajdalmát, és Izóly így magadnak : pokolban nem egy ta- 
gocíka, hanem azegéfz teft; nem egy óráig, hanem őrökké; nem illyen gyen- 
ge tűzben, hanem rettenetesbb lángban léízen. Ha ezt el-tűrheted; kedved 
fzerént járj: De ha elégtelennek találod magadat járj efzeden, és ne bolon- 
dűlymeg, hogy egynéhány fillyér-ért, egy kis gyönyörűség ért örök Arai
mat fzerez magadnak.

Kercfztények, minnyájan, a’ kik itt jelen vagyunk.ki húfz, kiharmincz, 
ki negyven, ki ötven, s’ többefzrendővel dicsekedik: Azonban ha mélyeb. 
ben meg-tekéntenok életűnket,ja j melly időtlen,melly iffiáknak találtatnánk, 
talám két efztendösöknek fém mint Saul! Hár ha egy holnapiaknak, egy nap
iaknak sem; mert ha találkozik oilyan közülünkf kitűi íften ójjon) a’ kimi- 
óltaéfzfzel bírni kezdet, az undok vétkeket-is kezdette gyakorolni: Ezekkel
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terhelve lévén, megtérés, penrtenczia tartás nélkül folytatta volna halála
óráig életét, nem mondha'ni azollyan felól: Ha fzintén fzáz, meg-fzáz cfz- 
efztendöket élt volna is, hogy : mortuus ejt in feneBute bona,proveSta<̂ ue atatis, 
f r plenus dierum. Meg hóit jó vénségben,és koros állapotban,és tellyes napok
kal: Mert életek Calendarioma üres, héános; hanem inkább a’ mir olvasok 
az ollyanokrul Isaias prófétánál: puer centum annorum morietur. Isa. Sy^.20. 
Ha fzintén kilencz (záz hatvan kilencz efztende ig élt volna is , mint Matu- 
salem; mind az által gyermeki korban,s* időben hal-meg. E féléknek képé
ben panafzolkodik Jobb Pátriái ka fzübéli keserves fohászkodáfial így fopán- 
kodván : Oies mei pertranfitrunt, fugerunt &  non viderunt bonum Jób. 9. Az én 
napjaim el-répültek, el-múltak, cl-enyefztek,és jót nem láttak. Az én napja 
íin mellyeket Iften fzolgálattyábjn, s'lelkem udvőlségének keresésében kel
let vó'na töltenem : Az én napjaim, mtllyekbensok lelki kincseket gyujthei 
tem volna magamnak: Az én napjaim, mcllyek-ért az utolsó napon nagy fzá. 
mot veíznek tőlem, a’ kik abtbuntfine fructu, hafzon nélkül el-enyéfztek, mint 
í ' fuft,  eUmúltak mint az árnyék* Mert lftennek bofzfzootására, lelkemnek 
sérelmire, holtom után Izenvedendő büntetésemnek őregbittésére t -mú
lattam, gyermek kor-béli áll. potomat cíiutalanságokban; iffiú-kor-bé:i nap
jaimat hvolkodásban; férfi kor béli napjaimat a'fzemfény vefztő világi hiv- 
ságoknak vadáfzasábanjja jegelz éleremec az igaz Hit ne k meg-vetésében, s’ né 
keresetiben töltötte ni! sokl20rolvaftam Sz. Pái Ephtlmm-béhekhez irt leve
lében c. 4. $-.5. Hogy egy a’ Hit &c.Tud>3 Sz. Pa Inak 1’ bidukhoz irt leveléből, 
hogy Sine fide impojfibile fit piacere üeo c.11.it 6- Igaz Hit nélkül lehetetlé Iften- 
nek tetezení. Eleget hallottam a* K.riltu$ igaz Ecclefiaján kívül lévő lelkek- 
nek, hogy nem lehet üdvözölni; mett maga a* K.rifius Jesus mondgya: hogy a* 
ki az Anyafz.egy házát nem halg .tiya légyen néked mint a’ pogány és publica
nus Matth. 18 űr· 17· Sz. Agofton erre azt mondgya; Non habebitDeum patré^ui 
Ecclejiam noluerit babere matré. De ezekkel nem gondoltam; e’ világi fzorg.l- 
roatosgondoskodásoktól elnyomattattam, s etrulnetn tudakoztam, és az 
emberek itileti 51 is tartottam, azért el halafztottam.

Édes drága ha’gatóim, Kriftusban fzerelmes Atyámfiái? lftennek Sz. 
kegyelme által Kerefztények vagyunk minnyájan,Iftentül teremtett» :k min- 
nyájan az lftennek Sz. Pia drágaláios vére hullása á'tal váltattunk-meg : Ha 
azért, illy drága árron vétettünk-meg,netarcsuk utolsó dolgunknak lelkünk
udvőfsége keresését. Nincs több csak egy lelkűnk,ha egyfzer el-velzty&k,el- 
léfzen örökké vefztve; Mi halzna ofzrán hogy e’ világon éltünk, s’ kercfzt- 
séget értünk? Azért vegyük élzre , hogy nincsen nagyobb dolgunk annál,
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hogy lelkünkre vigyázzunk, udvőfségunket kerefsük: Mivel pedig fidv őfsé- 
get igaz hit nélkül nem nyerhetünk, lelke veíztése alat tartozik az ember 
tudakozni az igaz Hitet. Hogy jónak tetczjk az, a’ miben vannak , nem kel 
azért abban meg keményedül. és meg-átaikodniMért világos fzókkal mond- 
gya a’ Sz; írás ; t/í v>a q«a videtur homini jufta, novtjjima autem ejus ducunt ad
mortem. Prov. 14. jl·. íz  Vagyon űc, közembernek igaznaks'jónak látczik, 
de a’ vége vefzedeíe.; revjfzen. Fogadgyuk meg azért a’ Sz; Lélek Ur 1 (len
nek oktatását State fuper vas , ár interrogate de /emitis antiquis, qua. fit via bona, 
&  ambulate in ea, ár invenietis refrigerium animabus v-jiris. Jer. 6. ló· Mivel
pedig a’ Hit Iftennek <jándek?,kónyórgenikelennek meg nyerésé-ért: Azért 
Kerefztéuyek kérjétek napon-kent az Ur lilén eóSz?Felségétil/yen formán: 
Vegheretlen bataín ó izgalmas Ur itten, ki az én üdvófségemet inkább kivá- 
nőd magamnál} ki úgy fzerettéi engem, hogy Sz: Fiaidat adtad érettem; ne 
nézd sok bűneimet,kiért nem érdemiem a’ te Sz; kegyelmedet,hanem Sz:Fiad 
drága vére hullása-ért add nékem Sz: Lelkedet hogy ismérjem-meg az üdvó- 
ziilendőigaz Sz Hitet, mellyben kivánnyaSz; Felséged, hogy üdvőfségemet 
kereíTem, ki a’ te Sz: fzined előtt kedvefTebb, és lelkemnek ödvöíségeífebb.Er
re a’ végre mondgyon minden nap a’ Sz: Háromság UrIftennek dicsöíségére 
három mi Atyánkat,s’ három hifzek egy Iftent.

De térjünk vífzfza a’ honét egy kevefsé eI.távozánk,és vifgállyuk, hány 
efztendősók vagyunk? Mennyi ideje Kerefztyény hajgatóm, hogy büneid- 
biil ki tértél! hány efztendeje hogy ellene mondottál minden vétkeknek? Mi
kot hadtad-el részegségedet? mikor hadtad-el felebarátod gyüJőlségét? Mi
kor hadtad-el fösvénységedet? mikor hadtad-el hamis csalárdságodat ? mi
kor hadtad-el rút bújja életedet ? mikor hadtad-el a’ sok hafzontalan sok- 
fzori hamisesküvésedet ? De talám véteknek íem tartottad> temerdtk tudat
lanság / hifzem gyermekségedtől fogváft tanultad, s’ jo! tuttad, hogy azífte 
parancsollya: Nonoffumes nomen Domini Dei tui in vanum. íftenek nevéthéá" 
bán ne vegyed , mert nem hadgya az Ur büntetés nélkül, a' ki az ő nevét héá* 
bavéfzi. Hányfzor hallottad vagy olvaftad-is JESUS bírák Fia könyv. 23. 
réfz: 1*. verf. Hogy mit mond az Iftennek lelke: Vir multum jurans impletur 
iniquitate ,  ér non di/cedet d domo illius plaga. Valaki gyakorta esküízik az tele 
bűnnel, és az Itten oftora ki nem fzakad házábúl. Erre int Sz:Jakab Apoftol. 
Ante omnia nolite Jurare, Jacob.5.^. íz . Mindenek felett, és minden egyéb 
dolgok előtt, távóztafsátokaz esküvéft.

Mikor hadtad-el Itten ellen való irtóztató káronikodáfidat? melyről 
Sz. Agofton azt moadgya; Non minus peccant, qui blafchemant Qhrifium regna»-
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teát in cr&tis, quam qui crucifixerunt ambulantem in terris. Nem keveflebbé vé
tenek kik a’ menyben uralkodó Kriftuft káromollyak, mint azok,kik, midőn 
a’ főidőn járt fel-fcízitecték. Szent Berriárd errul így fzóli: Lingva b/atybe- 
mamis tfl gladi s pi ajcindens , &  dijcerpens,fi pojfit, Deum in flares partes. A’ ká- 
romkodó nyelve éles fagy ver, a’ ki a’ menyiben rajta áll, sérti, és vagdallya 
az lttent. CiStfusLídiái gazdag Király a’ harczon meg.győzeték, kinek mi
dőn azcllenség fd-huzottkardal fejét el-akarná vágni, a’ Crasfs  Fia, a’ ki 
ízületésétűl fögv3 néma volt, látván Attya vefzedelmét, el-keseredék , és 
meg-erőltetvén magátfelkiálta: Nebáncsák/ mert ez a Király. El Izagga- 
tá Némaságán ik kötelét a’ nagy bánatnak ereje.

Kereíztények a’ mi fzerelmes Atyánkataz UrIftent menyifzer látryuk 
s’ hallyuk, hogy a’ jkárömkodók nyelve sérti, vagdallya; meg is nem hogy 
nyelvünk lévén fzólnánk, hanem meg némúlunk: Hallyákaz dől járok Ne
mes Vármegyének cifztei, Varasoknak s’ egyébb helységeknek Bírái: Hal- 
lyák az Aryák; hallyák a' gazdák , alattok valóknak, gyermekeknek, s’ cselé
deknek lilén eilen való irtoztató sok káromkodáfit, s nem fzólnak halhat
nak , meg némúlnak. Nincsen , a* ki a’ mi mennyei édes Atyánknak iily 
na y meg bantódásán fzánakodgyék : Nincsen, a’ k> abban buzgóikodgyék, 
hogy ez búntettefsék , a’ nép közül ki irtalsék. Azért annyira el áradott, 
hogy méltán az Ur Iften igy panafzolkodhatik , a’ mint Jeremiás idejében 
tota die nomen meum biafpbematur. egéíz nap az én Nevem karomoltatik Va
rason, Falun, Utón, mezőn, erdőn nem hallatik eggébb a’ káromkodásnál. 
Alig tud fzólni a’ gyermek,márazattyatiíl meg tanúira a’ ká omkodáft, hogy 
várhatnánk hát Iften&nktul áldáft : De ha nincs· is a’ ki büntette s’ tiltsa ezt 
a’ gonofságot; tudgya-meg bizonyoffan a káromkodó, hogy az Itten bün- 
tetetlen nem hadgya.

Szent Makariusrúl olvafsuk, ki Itten élőt nagy érdemű fzent volt, púé 
fztában Iákor, fanyara penitencziát tartót. Mikor a’ pufztákon járna, talá- 
laegy kaponya főre, és mikor kérdezné miefoda embernek volt életében fe
je? meg felele: hogy Pogánynak.

Kitul a’ Sz: ember midőn tudakozná micsoda réfziben volna az δ lel-' 
ke pokolnak? azt feleié: hogy nagy mélységiben, a’ menyire v a g y o n  az ég 
a’ foldtül. Tovább azt kérdé, ha 6 nála vann^k-é más leik k nagyobb mely
ségben; azt feleié.· hogy vannak a1 Sidók k knél vóitak a’ profét iák, és azok
nak nem hittek. Tovább-is kérdezkedik : Hát úgy mond , azokon alól  van- 
nak-é mások? vannak úgy mond a* gonofz Kerefztények, kik az igaz Iftent 
ismerték, de az ő Sz. Nevének káromlásátúl íoha meg nem l'zuncek az ó ele
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tekben. Melybül éfzre vehettyuk, hogy nagyobb kínban iéfznefc pokolban 
a’ káromkodók, más egyébbjvétekért el-kárhozot lelkeknél. Maxik3 Váras- 
sában midőn a’ lelki Atya egy káromkodó embert vétkekül feddene, és a* 
pnitentzia tartusra intene: nem hogy iIly űdvőfséges intésnek engedet vol
na · sőtt azt feleié: hogy csak azért-is úgy mond, hogy tenéked bofzfzúsá- 
godra vagyok káromkodáíbmmal; ennek útánna inkább fogok káromkod
n i , mint ennek előtte. Ezek után el-fordűlván a’ lelki Atyáiul, ésazétcza- 
ka-isel-következvén, mikor mát el-akarna alunni, elő jőve két ördög irtoz- 
tató rút ábrázatban, és azt monrfgyák vala néki .· Hogy te vagy-é az a’ meg 
átalkodot,a’ ki azlüen Nevét na yob nagyobb káromkodásokkal akarod il
letni? ezeqjfzóra meg ragadván a’ (zaját eggyik, mind addig verte, rontot
ta, miglen az ajaki meg-hasadoznának, és fogai ki hullanának. A’ más őrdog 
pedig nyelvét le várván az áliához mindaddig sütötte égő gyertyával, míg 
úgy nem bőgne mint az oktalan állat, hogy többé az Iften Nevének káromlá
sára fel ne emelhetné. Még-viradván csak hamarel hivák mind a’ borbélyt, 
s* mind pedig a’ papot, hogy valami módon nyelvét fel fzabadithatnák; de 
nem lehetet femmikeppen, hanem azon kinnyában bőgve mint a’ barom kel
let ki adni lelkét. Tanúllyanak ezekbal a’ káromkodók,és hogy ig · ne járja
nak, s’ pokolnak méiységesbb fenekén , fzőrnyuségesbb kínokkal ne kinoz- 
taíTanak, fzünnyőnek-meg a’ teremtő Ur iften Sz: Nevének káromlásától.

Mikor mondám hadtad-el a* káromkodáft ; menyi ideje, hogy igazán 
ki tértél bűneidből/ Demikorvóltazakkor a’ mikor.' mikor úgy el-hadtad, 
hogy az ófta többé nem cseiekedted? Ezt tanittya Sz· Gergely perfecie conver
titur, qui csim [emel quod prave egerat plangit, quod denuo plangat ultra non repetit· 
Mert a’ ki penitenezia tartása s'gyonása idején bánnya úgy an bűneit, de erős 
el-tekéllet fzándéka nincsen, hogy el-hadgya azokat, a’ bűnre vivő aikal- 
matofságokat, és ei-távoztafla j az illyennek csak fzinlet, s’ tettetős peni- 
tencziája vagyon. Hafzonta’an a’ gyónása, ha fzintén firáftal, kőny hulla- 
táífil vifzi-is végbe , mert az nem útállya a* bűnt; nincs ízandéka hogy töb
bé necselekedgye; nem akarja el-hadni a’ bűnre vivő alkalmatofságot. Az 
illyenekru! Sz. Fulgentius azt írja : Tales nunquam diluunt geminando peccata, 
quia non defmuntpeccare poli gemitum Soha az ő lírásokkal el nem törlik vét
kek t ,  mert nem ízemnek meg lírások után meg fzokot gonofz cselekede
tektől. Azért igaza’ mit mond Tertullianus: ubi emendatio nulla, petnittn- 
tia vacua. A’ hói nincs jobbólás, üres, és hafzontalan ott a pe itcnczia 
tartas: Ha azért i lyen fogyatkozáft tapafztallz magadban, térj meg iga
zán, bánd meg töredelmes lzivel minden bűneidet , egéfz életedben való
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vétkeidet gyónd-meg ú jjóbban, s' többe szokat ne cseleked, s* meg ne nficsd, 
és attól a’ napiul fogva fzáailáld adódét, s’ eiztendődet, h«nv efzniuiőt 
tőltóttél-el, alázatolságban, fzelidegben, nyomorultakon vad kőnyőru- 
letefségben, kegyefségben, bíkefséges tu ésben,rifzraságban , józanságban, 
ájtatofságban, tetted fanyargatásában, éizékenségid meg-zabolázásában i  
ezeket visgáld meg, Kerefztény lélek, a‘ menyi napokat, holnapokat, efz- 
tendoket talállz ezekben a’ jókban el töltötteket,annyi idős vagy. Azért- 
is csak egyetlen egy napis, a’ ineliyet az ember bún nélkul tőfrót, sok eizten- 
dős élethez hasonlittatik: Mert amazokat a’ gonofzságban ej-tölrőcteket, 
akármenyik légyenek , Itten fzámban nem véízi.

H át, Kereíztények, ha iftennek vigyázó Izéméi fzámban nem véfzik, 
s’ laiftromban nem írják a’ gonofzságban el folyt napokat ? van e' valaki a* 
a’ ki vigyázzon, a* ki fzámban vegye ? a’ ki laiftromban írja ? Ah vagyon s* ige- 
nis is vagyon a’ ki fel írja. De kicsoda ? meg mondgya Sz. János : Iccujator 
Tratrum nojirorum. Apoc. 12 10. Ami Atyánk fiainak vadolója a’ pokol
béli őrdog. Ez jedczifel;ez írja fel feketével nagy fzorgalmacoísággalr'Mert 
fzámot tart minden gonoíz gondolatidra, fzólláíidra, cseiekedetidre , és 
a’ jónak el-mulatásara, egy fzempillantasat, egy czikkelit, s’ puntomát el 
nem hadgya. Fel írja ő, melly órában mit cselekedtél, hói vétkeztél; fel írja 
mit befzéltél,minimü fzandékban voltál, menyi jót el-mulattál, s* mit cselé- 
kedhettcl vólna: És olly erőffenfog vádolni, hogy femmiben ellene nem ál* 
hatcz_».

Ah ébredgyetek fel tehát kk. mert ideje ébredgyetek fe! f  és nem csak 
efztendőtóket, hanem napjaitokat-is óráitokkal eggyut fordítsátok az lilén- 
nek fzolgálattyára, hogy jó vénségben, koros állapotban , teliyes napok
kal halhaffatok.meg: Mint azelőttiink gyáfzos koporsóban, hideg tetemek
ben fekuvő őrök emlékezetű T. ür K.RÜCSAI MÁRTON hólt-meg, a’ ki 
tudta, hogy nem az időnek hofzfzafsága, fém az efztendőnek fzáma téfzi 
az embert vénné , hanem a’ Sz. lélek tanittása fzerént: Mtas fene&utis vita 
immaculata» Sáp. 4 .^ .8 · Az értelmes okofság, és a’ makula nélkül való 
tifzta élet. Azért azon igyekezet, hogy az ó iffiúságátúl való eíztendeinek 
napjait Mennek fzentelheíTe.· kinek aző dicsiretes lilén félő életét, kulőmbb- 
féle sok jó cfelekedetit, Iftenhez s’ felebaráttyához való buzgó fzeretetéc, 
nem fzűkség nékem hirdetnem, mellyekkel tellyefirette napjait; Déli nap 
modgyára tündöklőnek, s’ nyilván vannak mindenek előtt. Ismét] és tud- 
gya az egéfz tartomány ki volt KRUCSAl MÁRTON ·■> kinek őrök emléke
zetbe méltó fzéphire, Neve, koporsóban nem záratik, íirban nem temette-
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t ik , hanem az élőknek emlékezetlben fen marad, a* mint a* harmadik sóltár- 
bán meg-mondgy a Sz. Dávid : In memoria aterna erit Jufius, ab auditione mala 
■ non timebit. Pfal. 3.Örök emlékezetben léízen az igaz, és nem fél a’ rofz hirhal- 
láftúl. Nem fd.· mert gyáfzos koporsójából-is bátran azt meri mondani mint 
amaz Israel nemzetségének vezérlésében meg-őregedett fedhetetlenéletö Sa
mué! Proph: i.Reg c. 12. Imé én meg-vénhedtem, és meg ófzultem, azén fiaim 
pedig veletek vannak: Azért előttetek forgodván iffiúságomtúl fogva e’ mái 
nap-ig: imé jelen vagyok, fzóJlyatok felőlem az Ur é lő t , ha valakinek el-vet- 
t-m ökrét, vagy feamárát: Ha valaki ellen patvarkodtam; ha valakit meg 
nyomorítottam; ha valakinek kezébul ajándékát vettem, és meg-vetem azt 
ma,és vifzfza adom néktek.Nem vakította őtet-meg fenki az ajándékkal.-Mert 
tudta azt a’ mit Moyfes által parancsolt Itten a’ Bíráknak: Non accipies munt. 
ray qutü etiam excacaniprudentes, fubvertunt verba juflorü. Exod.23-#.8.Hogy 
ftmmí ajándékot ne vegyenek azoktúl, a’ kiknek dólgaelóttök forog, mert 
olly okos, olly igaz ember nem lehet kit meg nem vakít, és hamis tőrvény 
mondásra nem vifzen az ajándék; olly hályog az ajándék, melly a’ Bírák fze- 
mét meg-vakít ry a , olly golyva melly torkokat bé dugja, és némává téízi.Sen
ki egyéb-ért nem ád a’ Bírónak ajándékot, hanem, hogy kedves fententiát 
mondgyon. A’ Sz: Lélek Ur Itten a* fzivek állását látván azt mondgya: hogy 
a’ Bíró azért véfzen ajándékot: ut pervertat femitas judicii hogy valami ósvény- 
ecskét talállyon a’ tőrvény rejtekében , mellyen a’ hamiLágot által vigye. 
Erre nézve mondgya Amos Próféta : Accipientes munus, &pauperes deprimentes 
Amos. ν ^ ΐ 2· Ellenség! l.z igds ágnak valakik ajándékot veíznek. El-legye- 
tekazéi t bírák e’ nélkül ha Itten Orfzágát el-akarjátok nyerni; mert azt mond
gya fsaias könyv. 33· réíz. leverj. Qjfi excu it manus Juas ab omni munere ipfe ha
bitabit inexcelfts. A' menyei lakó helynek magofságában a* lakik a’ ki minden 
ajándéknál uretten tsrtya kezét Ezt cselekedte az előttünk feküvő, igafságot 
fzeretó, jó lelkit, öreg Ur; nem kelernéki fenki ajándéka , hanem a’ nélkül 
Itten parancsolattya ízerénr, fzemély válogatás nélkül, ízegénynek, boldog
nak , Jövevénynek, s' Attyafiainak egy aránt ízolgáltatta az igazságot. Nin
csen annyira való idő, hogy az ő kegyességét, fzegényeken, fzerzeteseken va
ló könyőruletefségét, s’ bőv kezü'égér, minden jovaibúl nagy mértékben va
ló alamisnáikodáfic fzámlálhííTan , hogy az ó buzgó ájtatofságát elő hozhas- 
fam. Nem volt talám az a’ nap, mellynek fengéjét az ó Urának, Iftenének fel 
nem áldozta volna; tudta hihető, hogy a’ mint pé da befzédek könyv. 6.réfz. 
jy .v erf Meg vagyon írva: hogy a’ ki hozzá reggel folyamik, megtanállya 
ő te t : ésa’ Sz. Jób fzavaifzerént Job. 8. A' ki reggel kél Iftenhez, mingyárt
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fel-ébred ahoz az Iften. Azért a* mint Sz. Dávid meg-előzte könyörgésével 
a’ napor; ngy ez az líten-félö Ur meg nem fzokta vala alunni a’ hajnalt, ha. 
nem az előtt fel-kelvén ágyából, mikor mások édesdebben nyúgotrak, ak
kor nagy csendefségben végeízte fzokott ájcatofságat. És mivel jól tudta 
a’ mit monda Raffaei Angyal: hogy Bonn ejí oratio cum jejunio, ér eleemosyna, 
Tob, i2. $-.8. Azért a’ böjtóieft-is el-nem múlatta illy öregségében , sött 
még snlyos betegeskedefíben az Anyafz: egyháztúl bé vett böjti napokat 
ájtatoífan meg-tartotta : És a’ mint az Ur itten Jóéi Proftta által könyv, i . 
réfz. 12. vérf. Me g parancsolta : Convertimini ad me in toto corde vejiro in jeju* 
nio, &  fletu ér plan&u. Térjetek én hozzám tellyes fzívetekbul, böjtéi, és 
firáffal. Úgy fzokott vala cselekedni, mert gyakrabb az δ imádsága idején 
egy máit érték könyhullatáfi. Nagyra nem vágyódását, alázatofsagát,bu- 
nőktul való ifzlzonyodását, azoknak távoztatását, s* töredelmes peniten- 
czia tartását, mellyet, mint éltében gyakorta, úgy súlyos betegségében- 
is gyakorlót. Nagy lelki kéfzulettel való ájtatos communicáiását éltiben 
cgéfséges állapottyában-is lelki épületetekkel tapofztalhatrátok, mellyet 
utolsó órája előrt-is el-nem mulatót, hanem a! Kriftus JESUS valóságos 
tulajdon Sz. Teltével élt. Mert tudta; hogy e’ nélkül az örök életet meg 
nem nyerheti ; mivel az örök igafság a’ mi édes meg-váltónk eskuvéffeí 
alitotta , a’ mint Sz. János könyv. 6- réfz. 54. verf. még irta: Ámen ámen 
dieo vobis. Bizony bizony mondom nektek hanem éfzitek az ember Fiá
nak teltét nem léfzen élet ti bennetek, a’ ki pedig éfzi az Én teltemet őrök. 
k é é l,  és Én fel támafztoro öteFaz utolsó napon. Így azért Iliennek hív 
fzólgálattyával, sok jó cselekedetek gyakorlásával, bűneinek töredelmes 
fzivel való meg-bánásával, s* azoknak távoztatásával tette 0 tellyesekkéaz 
ő el-folyt kilenczven efztendejének napjait. Méltán azért felőle mondhat- 
tyuk: Mortuus efl in feneBute bona, proveBayue atatis, &  plenus dierum. Meg 

oala jó vénségben, és koros állapotban és tellyes napokkal. Adgyon ° 
azért az Ur Iften néki örök nyugodalmat, és az örökké való fe- 

nyefség világoskodgyék neki. Á M E N .










