
F  A R N D J Á N O S N A K
A’ LUNEBURG1 FEJEDELEMSÉGNEK FS

SUPERINTENDENSÉN EK
A Z

IGAZ KERESZTYENSEG-
RÓL Í R O T T

NÉGY KÖNYVEI
mellyek tanítanak

Az idvefséges penitentziárol, a’
bűnökön való fzivbéli bánatról és igaz 
hitről, egyfzer ’s mind az igaz Kcrefztyénaknek 
Szent életekről, arról is^Vmikéntikelljen az igaz 
Kcrefzty énnek a’ bűnt halált, órdógóc, poklot 
yilágot és minden nyomorúságot hit, imádság, 

békcfséges tűrés, Iften igéje és mennyei 
vigafztaiás által meg győzni* 

és moílan

Némelly a Kriítusban egyet ér
tő Atyafiaknak forgolódáfok

által
A’ Magyar Sionnak épületire koz vilá-

gofságra botsáttatott.
Egy Lelki kiváltkép. Peftifes időre tartozó 

tanácsai, és oktatáííál együtt, 
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■ Jénában Kriílus Urunk lzűletéfe után MDCCXLi.



I. Az, írásnak. Könyve. Ez, tanít, miként kelljen az, igaz,
Kér éjit yenben äz, 6 embernek. naponként meg halnia, Kri- 
f i  urnák,penig élnie : és mint kelljen naponként az, Ifi énnél 
kepére meg ujittatnunk,és az, újonnan való fiuulctcsben él
nünk.

II . * Az, életnek. Könyve , melly maga a Krifius. Ez, oktat»
mint légyen a K rfim na f emberré léte , Jlcretcte, aláz,a- 
tofinga ,JIelédsége, békeß égés turéfe , jzenvedéje, kercjltje, 
gyaláz,atja és haldia lelkűnknek. orvofiága és idvefség kút
feje . egyfiher 's mind életünknekL forr áfa és könyve. És 
mint gybz,z,e meg az, igaz, Kér efittyén a bánt, halált, ör
dögöt , pokjot, világot', Kerefztet, és minden nyomorúságot hit 
imádság és tűrés által) ugyan mind az, llr f i  ES US Kri- 
fiúsban, az, o mi bennunf való erejének. hatalmunafés gyo- 
z,odelménef altala.

I I I .  Ä  Lelki ifinéretnefa könyve. Es tanít mint tette légyen 
az, Ifién az, 6 leg foebb kjnt set az, 6 orjlágát az, embéh 

füvébe, mint egy fiz, mtc földbe az, el rejtett kjntfit 's mint 
a Léleknek, belső világofiágat: és miképen kelljen az,t mi 
bennünk, fe l firkentenunk.es fe l keresnünk.

IV . A ' terméfz,etne\ könyve. Ez, tanít, miként tegyen rnnek. 
a nagy világnak, vagy a termejletnek. könyve Ifienról bi
zonyságot és mint vezejfen 'Ifimhez*

A’ négy Könyveknek fommájok.



j e s z e n a k  p a l  u r a m -
N A K ;

Nemes Mofon Vármegyének Tábla Bi* 
rájának és a Méltóságos Groff Pálfi 

Miklós o Excellentziája Caufai 
Direktorának

JESZENAK JÁNOS
URAMNAK

Tekéntetes  Nemes j Nemzetes
és Vitézlő Uraimnak

Méltóságos G róf Pálfi janoső Excdlen*
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érdemes Királyi Fiskusnak
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URAMNAK
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I. A z  írásnak. Könyve. Ez, tan ít, miként kelljen az, igái,
Kér efiztyénben az, Ó embernek. naponként meg halnia., Kri- 
fiútnak. peng élnie : és mint kelljen naponként az, Iß énnél'  
képére meg ujittatnunk  ̂és az, újonnan való fzuletésben él
nünk.

II . * Az, életnek. Könyve , meíly maga a Kriflm. Ez, oktat
mint légyen a Kr fiúsnak. emberré léte , fzcretet e, aláza- 
tofsága,fzclédsége, béke f i  égés turéfie , Jzenvedejé, kercjztje, 
gyalózhatja és kalala lelkinknek, orvofiága és idvefiég kút
feje : egy fiver 's mind életünknek. forr áfa és könyve. És 
mint győzze meg az, igaz, Kert fittyén a hunt, halált, ör
dögöt , polcot, világot> Kerefivtet, és minden nyomorúságot hit 
imádság és tűrés általy ugyan mind az, Ur f i  ES US Kri- 
fiúsban, az, o mi bennunf való erejének. haialmánafés gyo- 
zódelmének. altala.

III . Ä  Lelki ifimér etnefa könyve. Es tarnt mint tette légyen 
az, Ifién az, ó leg foebb kjntset az, 6 orjzágát az, ember 

füvébe, mint egy fiz, mtó földbe az, el rejtett kjntf it  ’s mint 
a Léleknek, belső világofiagat : és miképen kelljen azt mi 
bennünk, fe l firkentenunk.es fe l keresnünk.

IV . Ä  terméfzetnek könyve\ E z tan ít, miként tegyen ennek 
a nagy világnak, vagy a terméfzetnekjkonyve Ijtenról bi
zonyságot és mint vezejfen Ifienbez.

A’ négy Könyveknek fommájok.
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I. A z írásnak^ Könyve. Ez, tanít, miként kelljen az, igái,
Kér efizty énben az, ó embernek  ̂naponként meg halnia, Kri- 
f i  urnáig perág élnie : és mint kelljen naponként az. Iß ennek,. 
képére meg ujittatnunlg és az, újonnan való fizuletésbcn él- 
nunk.

II . * Az, életnek  ̂Könyve , me Ily maga a Krifius. Ez, oktat
mint légyen a Kr fiúsnakg emberré léte , fizeretete, aliza- 
to fis ága ,fzclédsége, he'kefiéges turéfe , fzenvedéfi, kercfztjc, 
gyalázatja és halai a lelkűnknek. orvofiága és idvefiég kút
feje ; egyfzer *s mind életünknekL forr áfa és könyve. És 
mint győzze meg az igaz Kerefztyén oá bűnt, halált, ör
dögöt , pokft, világot■, Kerefztet, és minden nyomorúságot hit 
imádság és tűrés által, ugyan mind az llr f i  ES US Kri- 
ftusban, az o mi hennán f  való erejének. hatalmánafés gyo- 
zodelmének, altala.

III . AH Lelki ifimére tnelga könyve. Es tanít mint tette légyen 
az Ifién az ó leg foebb kjntset az 6 orfizágat az ember 

füvébe, mint egy f z  mt-ó földbe az el rejtett kjntfit 's mint 
a Léleknek, belső világofiagat : és miképen kelljen azt mi 
bennünk, fe l firkentenunk.es fe l keresnünk.

IV . A ' terméfzetnek könyve. E z tan ít, miként tegyen ennek, 
a nagy világnálg vagy a terméfzetnek. könyve Ifienról bi
zonyságot és mint vezejfen Ifimhez.

A’ négy Könyveknek fommájok.
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Pógányok és Sidok adták a’ Kridus híveire 5 az 
hívek pedig nem hogy azt fzégyenlették volna , 
de inkáb mint egy tiíztcfséges titulust fel vették 
és őrömmel meg tartották.

§. 4. No ugyan nem volt fzokatlan dolog, 
hogy a’ tanítványok magokat az 6 Medereknek 
nevekkel neveznék , mint a Pitagorikul'oknak , 
Platonikufoknak , és Aridotelikufoknak , s. a\ t, 
példi jók bizonyítják j mindazákal fokkal na
gyobb és mélységcíTcb okát találjuk ennnek , 
hogy a’Kerefzty ének a’ Kridusról kerefztyének
nek neveztetnének.

§. 5. Mert ez által a’ nevezet által a' Kcrefz- 
tyének meg emlékeztetnek rétz fzerent az 6 z  
línftufsal való táraságokról, réfz fzerent kéne
tekről. Táríaságok vagyon pedig a KriŰusíal, 

, nem tsak mint Idenekkel, kivel fzővetséget is 
tettének 5 hanem mint közben járójokkal és meg- 
váltójökkal is. Mert mint fő Pap által az ldcnnel 
meg engcfzteltetvén , annak Idén előtt váló cfe- 
dezésében bé foglaltatnak, és áldásában réfze- 
sulnek : Mint Prófétának, kinek fzavát kell hal
lani , Mát. 3. tanításától függenek : Mint meg 
fzabaditó Királytól oltalmaztatnak , és minden 
ellenkezéfeken való győzcdclmckre fegéttetnek. 
Mivel pedig a’Kridus azért neveztetik Krtftusnak 
vagy meg kenettetettnek, mivel meg kenettetett Szent 
Lélekkel és hatalommal > Tsel. 10. 38. ezen okból is 
az igaz Kerefzty ének az 6 méítóságos neveket 
méltán vifelik. Egyéberánt A Kriftus Crómnek 
nlajhal meg kenettetett az 6 térfal fe le tt, Sóit. 45. 8.



az lßen az 8 Fiának nem mértékkel adja az 8 Léiket, 
Ján. 3. 34. hogy pedig az hivek is annak kene
tét vették, az Írás bizonyitja. A z  lßen úgy mond, 
minket meg k e n t, 2, Kor. I. 21. Ti meg kenettette- 
tek ama Széntől, es mindeneket tudtok, 1. Ján .2 .2 0 . 
Es V. 27. A' kenet mellyet el lettetek ö tőle, meg ma- 
rád ti bennetek, és nem fzítkség ? bogy Valaki tanítson 
titeket.

§. 6 . Valamint pedig z  Kriítus, igy annak 
tagjai is Szent Lélekkel kenettek meg, mert az 6, 
Leikéből adott minékünk, I. Ján .4 .13. Melly Szent 
Lélekkel való meg kenettetés az hiveknei áll nem. 
tsak abban, hogy a Szent Lélek az hívekkel 
egyesül, nem külőmben mint az Atya és Fiú * 
Ján. 14. 23. és bennek lakozik mint egy tem
plomban 3 1. Kor. 6 . 19. 2. Kor. 6. 18. hanem
hogy egyízer ’s mind őket által hatja, lífeni cro-- 
vel és ajándékival bé tölti, meg viiágoiitja és 
b«nnek az .ftent és a’JESUS Krutust meg dicsők, 
t i , vagy vélek úgy meg i fmérte ti , hogy azok
nak fzivek az által hatalmasan haj tátik annak 
fzcrctetire, hogy őtet nagynak, és hozzá képest 
mindent femminek tannak : Sziveket, mint erő
nek Lelke, Eía. 11* meg crófiti, és minden jóra 
alkalmatofsá tefzi, minta balfamom olajnak erő- 
fitő ereje vagyon , Fii. 4. 13. Sziveket ez az 
Őrömnek olaja lelki őrömmel bé tölti-, és minden 
keferuségekben cnyhiti , a mint az olajnak is 
lágyitó ’s enyhitő ereje vagyon : Így hizlalja msg 
ama jó  Pafztor az 0 juhainak fejeket az 0 lelkének 
olajjáüal, Solt. 23« 5- kgy keni nteg okét z 8ldello olajjal,

C )  5 Sóit*



P0DMAN1TZKY JANOS 
URAMNAK

Nemes Peft, Pilis és Sold Vármegyének 
érdemes Tábla Birájának

PRONAI GABOR URAM
NAK

Mint két rendbéli Törvényben tudós 
és próbált hires Prókátornak

Mindnyájoknak az Iften dolgai
ban híven fáradozó Uraimnak

Mind Kereíztyéni, mind világi életekhez
a Kriftus tcllyefscgéből

A’ böltseségnek és értelemnek Lelkét
tanátsnak és erőnek Lelkét

Tudománynak és az Ur félelmének Lel
két minden egyéb kívánságok és remé
nységek felett való áldáfokkal együtt ’ 

kívánván ezen épületes könyvet 
ajánlja

az Editor.
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ELŐL JARó BESZED,
melly jpagában foglalja

I. A  Könyvnek  ̂titulufát és ugyan mit te fi*
1) Kerefiztyénség §. 2. 8.
2) Igaz, és hamis Kerefiztyénség §.9. 10.

II. A z igaz, Kerefiztyénség figédit §. I I .  12»
III* A' Könyv fizerzójét §. 13. 14.
I V, A  Könyv több kor nyal álló dolgait

1) eredetét
2) az, áldáft, melly re azt Ifién fikáknál mélt áztatta §. 16.

3) Különféle nyelvekre való fordíttatását .§. l8.
4.) Kiválik, a'magyar fordítáfi, §.19. melly nek^

Grojf Petrotzi Kata Sydonia fingéjét ki adta § . 2 0 . 
b) ez után é* mofiani munka lát világofiágot §. 21.

5) a' magyar fordításnak^ tzélját §, 22,
6) A z  arra tett jegyzéfiket §. 22 .
7) Annákéolvasásánakjnódjáe §, 23,

V, A 'b é  fejezefi §. 24.

A’
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A’ Minémű drága és meg bets§IbetétienK£~ „ 
nyv kegyes olvafó ! Idennek fzép aján
dékából kezedbe adattatik ,  az az Igaz 
Kerefzty Ínségről, a’ mint a’ titulus mutatja, 

irattaton. Melly méltán vifeljc azt a’ nevet egyé
biránt akar ki is annak figyclmetcs olvasáfa ál
tal meg gyózettetketik $ mindazonáltal fzuksé-/ 
gesnek Ítéltem lenni az cgyugyueknek kedvekért l  
ezen elöl járó befzédben nem tsak arról, de más 
ezen könyvhez tartozó dolgotskákról is fzólani* y 

§. 2. Hogy mi légyen az igaz kerefztyén- 
ség , azt akar ki meg érthefle, fzükségés léfzen: 
a’ fzónak kerefztyén, mcíiytól a’ fzó kerefztyénség 
fzármazik, eredetit nyomozni, Nem találhatjuk 
pedig meg annak eredetit amaz cgyűgy hízóban 
kcreízt, mint ha a’ Kerefztyériek azért neveztet
nének igy, mivel vagy a’ Kriftus kerefztiben és. 
annak érdemében Szent Pállal dicsekednek, Gál.
2. és abban való hit által idvezűlni a k a rn a k (> 
vagy hogy az ó életek kcrcfzttel tellyes, és hogy * ‘ 
az 6 kerefztét hordozván a’ Kridud kÓvetik , 
Luk. 14. 2,7. Mert noha mind a’ kcctót igazán 
mondhatni a’ jó kerefztyénekrol $ de hogy e’ 
volna nevezeteknek oka, igazsággal nem állít
hatni. Ezt azért ha félre vetjük, és az Idén Igé
jét tanátsul kérdjük , az által a’ mi magyar ne
vünknek leg nemcílébb és örvendctesfeb erede

tire



tire vezettetünk. Tudjuk pedig hogy mondat- 
tattanak az lilén hívei a’ Világnak első két ezer 
eiztcndeiben lilén fiainak, a’ mint az lílentelenek 
embereknek fiainak neveztettek, i. Mos. 6 .2. A’ 
máfodik két ezer efztendöben Abrahám magvá- 
nak, vagy fiainak, mivel Abrahámmal egy hit
tel ragafzkodtanak a’ meg Ígért Mesfiáshoz , és 
lílcnfélöknek is neveztettenek. A  harmadik két 
ezer efztendöben a’ Kriílus meg jelenéfekor, kik 
6 benne hittenck, mondatfának Atyafiaknak , 
Mát.23. 8. Híveknek, Tscl. 4. 32. Galileufok- 
nak és Nazareufoknak : Noha ez a' két utolsó 
név tsak a1 Sidóktól és Pogányoktól nékiek tsuf- 
kepen tulajdonittatott. Leg inkáb penig a’ ta
nítvány név alatt voltak nevezetefek, Tscl. 6. 2. 
17. r. 1. 15?. 25. 26. 38. mig végtére Krißianusok
nak vagy Kerefzty éneknek ditsóséges nevekkel meg 
ckeíittetnének, Tscl. 11. 26.

§. 3. Lön ez az emlékezetre méltó dolog An- 
tiochiában Siriának fó Városában , ama kegyet
len Antikriíluíl példázó Antiokusnak lakó helyé
ben : A. C. 43. Tudniillik ott emelte fe l  a Kriftm  
az 6 diadalmas záfzlojdt > és az 6 orfzdgdnak nevét 
kibotsdtotta, d  hönnéd az előtt7 az 0 népének rettene
tes üldezéfe és Szentséges keljének meg fertoztetéfe tá
madott,

§. 4. Miként lőtt légyen ezen nevezés, ha 
ivodiusnak az ott való Püspöknek, vagy az A- 
)oíloloknak gyö'éfeknek, vagy a! kerelztyének- 
ick köz akaratiokból, ajjól az írás femmít nem 
miit. Hihetőbb hogy ezt a nevet K enfyyén d

C l  4 " fogá-
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A* Minémü drága és meg betsül heteden Kő- 
nyv kegyes olvafó ! Iílennek fzép aján
dékából kezedbe adattatik ,, az az Igaz, 
Kerefktyénségroly a’ mint a’ titulus mutatja, 

irattaton. Meliy méltán vifeljc azt a’ nevet egyé
biránt akar ki is annak íigyelmetcs olvasáfa ál
tal meg gyözettethedk $ mindazonáltal fzüksé-/ 
gesnek Ítéltem lenni az cgyugyueknek kedvekért 
ezen elöl járó befzédben nem tsak arról, de más 
ezen könyvhez tartozó dolgotskákról is fzólani* 

§. 2. Hogy mi légyen az igaz kerefztyén- 
ség , azt akar ki meg érthefíe, fzükségés léfzen 
a’ fzonak kerefztyén, mellytól a’ fzó ktrefztyénség 
fzármazik, eredetit nyomozni, Nem találhatjuk 
pedig meg annak eredetit amaz cgyügy hízóban, 
kerelzt, mint ha a Kerefztyériek azért neveztet
nének igy, mivel vagy a’ Kriftus kcrefzti,ben és, 
annak érdemében Szent Pállal dicsekednek, Gál.
2. és abban való hit által idvezulni akarnak ,- 
vagy hogy az ó életek kcrcfzttel telly es, és hogy* 
az ó kerefztét hordozván z Kriíluíl követik , 
Luk. 14. 27, Mert noha mind a’ kettőt igazán 
mondhatni a jó kercfztyénekröl 5 de hogy e’ 
volna nevezeteknek oka, igazsággal nem állít
hatni. Ezt azért ha félre vetjük, és az lften Igé
jét tanátsul kérdjük , az által a’ mi magyar ne
vünknek leg nemedébb és orvendetesfeb erede

tire



tire vezettetünk. Tudjuk pedig hogy mondat- 
tattanak az lilén hívei a’ Világnak első két ezer 
esztendeiben lilén fiainak, a mint az lílentelenek 
embereknek fiainak neveztettek, i. Mos. 6 .2. A  
máfodik két ezer efztendóbcn Abrahám magvá- 
nak, vagy fiainak, mivel Abrahámmal egy hit
tel ragafzkodtanak a’ meg ígért Mesfiáshoz , és 
lílcnfélbknek is neveztettenek. A’ harmadik két 
ezer efztendbben a’ Kriílus meg jelenétékor, kik 
6 benne hittenek, mondatfának Atyafiaknak , 
Mát.23. 8. Híveknek, Tscl. 4. 32. Galileuíok- 
nak és Nazareufoknak : Noha ez a5 két utolsó 
név tsak a’ Sidóktól és Pogányoktól nékiek tsuf- 
kepen tulajdomttatott. Leg inkáb penig a3 ta
nítvány név alatt voltak nevezetefek, Tscl. 6, 2. 
17. 1. 19. 25. 26. 38. mig végtére Krißianusok
nak vagy Kerefztyéneknek ditsőséges nevekkel meg 
ékeíitte mének, Tscl. 11. 26. ,

§. 3. Lón ez az emlékezetre méltó dolog An- 
íiochiában Siriának fó Városában , ama kegyet
len Antikriíluíl példázó Antiokusnak lakó helyé
ben : A. C. 43. Tudniillik ott emelte f e l  a Krifiuy 
a z ő diadalmas záfzloját , es az 6 erfzágának nevét 
ki bot sutot ta, d  bonnéd az előtt r az 0 nepeneh rettene
tes üldezéfi és Szentséget hely érjek meg fertoztetéfe tá
madott,

§. 4. Miként !5tt légyen ezen nevezés , ha 
Evodiusnak az ott való Püspöknek, vagy az A- 
petícióknak gy&léfeknek, vagy a’ keresztyének
nek koz akarat jókból, a,rról az írás feramit tiem 
5mhr. Hihetőbb hogy ezt a nevet K erefijfw  a’

4 ' l>asá-



Pógányok és Sidok adták a’ Kriftus híveire $ az 
hívek pedig nem hogy azt fzégyenlették volna, 
de inkáb mint egy tiíztcfséges titulust fel vették 
és őrömmel meg tartották.

§. 4. No ugyan nem volt fzokatlan dolog, 
hogy a tanítványok magokat az 5 Medereknek 
nevekkel neveznék , mint a Pitagorikufoknak , 
Platonikufoknak , és Ariftotelikuíoknak , s. a\ t, 
példájok bizonyítják ; mindazáital fokkal na
gyobb és mélységcflcb okát találjuk ennnek , 
hogy a’Kcrefztyének a’Kriftusról kercfztyének
nek neveztetnének.

§. 5. Mert ez által a’ nevezet által a’ Kcrcfz- 
tyének meg emlékeztetnek rétz fzerent az ő a’ 
Knftnfsal való táraságokról, réfz fzerént kéne
tekről. Táríaságok vagyon pedig a Kriftusíal, 

, nem tsak mint lftenekkel, kivel fzóvetséget is 
tettenek; hanem mint közben járójokkal és meg- 
váltójökkaí is. Mert mint fő Pap által az lftcnnel 
meg engcfzteltetvén , annak lften előtt váló cfe- 
dezésében bé foglaltatnak, és áldásában része
sülnek : Mint Prófétának, kinek fzavát keli hal
lani , Mát. 3. tanításától függenek : Mint meg 
fzabaditó Királytól oltalmaztamak , és minden 
dlenkezéfeken való győzedclmekre fegéttetnek. 
Mivel pedig a’Kriftus azért neveztetik Knftusnak 
vagy meg kenettetettnekj mivel meg kenettetett Szent 
Lélekkel és hatalommal > Tsel. 10. 38. ezen okból is 
az igaz Kerefztyének az 6 méltóságos neveket 
méltán vifelik. Egyéberánt a’ Krifltu vrbmnek 
olaj h a t  meg kenet teteit az 6 térfal fe le lt, Sóit. 45. 8.
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a z  lflen az 8 Fiának nem mértékkel adja az 8 Léiket,
Ján. 3. 34. hogy pedig az hivek is annak kene
tét vették, az Írás bizonyltja. A z  lßen  úgy mond, 
minket meg k e n t, 2, Kor. I. 21. Ti meg kenettette- 
tek ama Széntől, mindeneket tudtok, 1. Ján.2.20.
Es V. 27. mellyet el lettetek ő tőle, »zíg 1

/* bennetek, és nem fzükség ? bogy V alaki tanít son 
titeket.

§. 6. Valamint pedig a' Kriftus, igy annak 
tagjai is Szent Lélekkel kenettek meg, mert az 8 i;j 
Leikéből adott minékünk, I. Ján. 4.13. Melly Szent 
Lélekkel való meg kenettetés az hivcknél áll nem } 
tsak abban, hogy a Szent Lélek az hívekkel 
egyesül, nem külómben mint az Atya és Fm y 
ján. 14. 23. és berniek lakozik mint egy teái- 
plombán 5 1. Kor. 6 .19. 2. Kor. 6. ie. hanem .
hogy egyízer ’s mind őket által hatja , Ifteni erő-, 
vei és ajándékival bé tö lti, meg viíágoíitja és 
btnnek az 4ftcnt és a’JESUS Kriitust meg dicsói-, 
ci, vagy vélek úgy meg ifmérteti, hogy azok- 
nak fzivek az által hatalmaflan haj tátik annak 
fzeretetire, hogy őtet nagynak, és hozzá képest 
mindent femminek tártnak : Sziveket, mint erő
nek Lelke, Eía. 11. meg crőíiti, és minden jóra 
alkalmatofsá tefzi, mint a balfamom olajnak erő- 
fitő ereje vagyon , Fii. 4. 13. Sziveket ez az 
őrömnek olaja lelki őrömmel bé tölti-, és minden 
keferűségekben enyhiti , a’ mint az olajnak is 
lágyitó s enyhitő ereje vagyon : Így hizlalja msg 
ama jó  Páfztor az 0 juharnak fejeket az 0 lelkének 
elajjjbalj Solt. 23» $• kgy bent meg okétzbldeilo olajjal,

C )  5 Sók.



Sóit. 92. II. Vallyon mi végre ? hogy valamint 
a Kriftus meg kenettetett az ó kózbe járói* Pró- 
fétziai,Papi és királyi tiíztinek vifelésére *igy az ó 
hívei is, hogy ó clóttq az 6 lelki Profetziai, Papi 
és királyi tifztjekct vifelhefsék. Mert a’ Kriftus 
tett műiket Királyokká és Púpokká az Jftennek és az 0 
Attyának % Jel I. 6 . Ti Hagytok válofztatott Nemzet
ség, Királyi Papság, és olly Nép, méllyé t lften fa j átjá
rlak tart r hogy annak hatalmas dolgait ( mint lelki 
Próféták ) hirdejfétek , d  ki titeket á  felétségből az $ 
isudálatos Hilágofságára bigott, i. Pét. 2. 9. A’Szent 
Leieknek kenete fegéti azért azokat, kik azt vet
tek , hogy mint Próféták az Iftennel tárfalkodbat- 
naky I. Mo«. 5. 24 r. 12, r. s. a. t. Igéjét Hisgálhatják 
Jan. 5. 39. és tselekedcteit hirdethetik, és felebarátjá
ba l taníthatják, dorgálhatják, Vigafztalhatjáky l.Thcs. 
5. 11. 14. mint Pápck á  Krifiúsban Iftenhez já ru lj 
hatnak , Sid. 12.19. né kié ked'oes áldozatját Hihetik d  
tkrodelmefségnek, Sóit. 51. 19. és imádságnak, áldás
nak, és adakozásnak, Sid 13. 15. 16. mint királyok 
magokat és ind.ulatjokat igazgathatják, lelki el
lenségeiket meg győzhetik, és a KriÜusíal együtt 
uralkodhatnak, Rontó. 12. 2. Tim. 2.12. Adat- 
tatik ez a kenet ugyan a korefztségben, Tit.3. 6> 
de mivel féle, hogy azt igen fokán cl vefztik az 
o gondvifclctlenségekkel, rolz neveléfekkd, ha
nds tudománynak min t egy metélnék ,. melly 
miatt meg is halnak, hé verdével ér líientelenéler* 
e l , vagy tsak egy halálos bűnnel is, mint Efau, 
Saul 3 azért z  ki ezt a’ nagy kárt örökké nenj 
akarja ízenvedni. és az 6 nagy méltóságától nem

kíván



Kíván meg fofstattatni, azért annak vifza nyeré- 
s 're az igaz meg térésnek rendiben kell igyeksz
ik , mind Dávid, Sóit. 51.12. (*)

§. 7. lnnéd már ki tetízik, ki légyen az igaz 
kcrefztyén , és miben álljon az igaz keréfztyén- 1 
ség, tudniillik nem abban, hogy az ember az ó 
nevében és kcrefztyénségébcn ditsekedjék. Mert 
az lßen orfzága nem befzédben áll, hanem a Léleknek 
erejében, I. Kor. 3. 20. A z 0 gyümőltsetkről ifméri- 
íek meg őket, nem minden d  ki ezt mondja, nékem , 
Uram Uram , megyen be mennyorfzágba, hanem d  ki 
tselekefzi az én mennyei Atyámnak akaratját Mat.7.
20. 21. A’ fém érdemli még meg az igaz ke?.
? cfztyénnek a nevét, a’ ki az ó maga erejéből d  
kulsÓ fzarvas bűnöket, mellyeknck rut és káros 
% okokat magokban vagy málokban efzre vette, 
el távoztatja, és némű némű külső jóságos tsele- 
kedeteket, mellyekból vagy hafznot vagy dicső
séget és nyugodalmat reménlhetne,véghez vifzem 
Mert valami lilémül nints, az nem tetízik iíknnek, 
és az lften kívánja a’ ízivet és annak jó indulat
ját vagy a fzeretetet. Hanem az igaz Kerefztyén- 
ség á  Szent Leiektől meg ^ilágofittatott, meg tér Ute tett 
és meg fzentelteteti ember fzüdnek ollyan tulajdonsá
ga , me Ily fzerént az igaz élő bitből és annak erejéből 
kefzen és örömöß igyekezik az lßen akaratját tséle
ké dm és annak mindenekben K a mit ő Szent Igéjében 
jparantsolt, engedni.

§. 8. A’ Szent Írásban külómbféle nevekben

C ) conf. A. Calor, ad A&. 11.26. C. A,Lófeken ad 
eund. 1,

t,*



adattatik annak minémüsége értésünkre. Mert 
mondattatik Kegyefiégnek, vagy jámborságnak Tit. 
2.12. lfieni félelemnek Job. 28. 28. Sóit, 34.12. igaz- 
súgnak Ef.4. 24. i.Pet, 2.24. Kiválik, penig Szent
ségnek, melly fzónak noha' külómbféle értelme 
vagyon, mindazáltal tudjuk hogy az 6 közön
séges értelmének ereje által,, melly el válofztatot- 
tat téfzcs, jegyzi ugyan az. igaz kcreíztyénségct* 
a mikor a Kriíius igazságát és Szentségét hit ál
tal meg ragadván és meg igazittatván az cmÍKt 
az 6 teliével leikével nem ügyel, mint aJ Világ 
fiai, hanem épen másként az Urnák fzolgál, és 
annak akaratja íze. ént él. Ezt kívánja Zakariaa 
Pap Luk 1. 74. 75. Lásd Efes. 4.1. 2. i.Thes. 4.
4. <5. Síd. 12.1. i. Pét. 1.15. Vesd el annakoká-i 
ért ama gaz vélekedést, mint ha már a Szentek 
mind meg holtak volna. Bizony Szent élet 
(Szentség) nélkül fenki az Urat meg nem láthatja.. 
Melly ncvezc ekbdl is alkalmaíint fel veheted az 
igaz kercfztyénségnek mivoltát és minémüségét,.

§. 9. Mint hogy pedig az ember nem tsak 
vak terméfzet ízerént, és nem. foghatja meg azokat 
metlyek ifién Lélkeei, i.Kor. 2, 14. áGegyfzer'1 s m ind ' 
gonofz tsalírd minden dolgok felett , I. Mos. 6, 5. 
Jer. u . 8. c mellet nem orómoít futja az lilén pa- 
rantsolatjának fzoros útját, még is mindazáltal 
nem órümöíi hagyná magát meg fofztanatni ama 
méltoságos kercíztyéni névtül, ha fzinte merő 
pogány életet is él $ annakokáért a kerefztyén- 
ségnektsakkülsü fzinét vefzi magára, Uram Uram 
mondja , s- nem tsetekefzi a mennyet Atyának aka

ratját,



ta tját , Mát. 7. 21. <i’ kegycfsegnekßsinet m uta tja  de 
annak erejét meg tagadja , 2. Tim. 3. 5. Azért a5 
boldog emlékezetű Arnd ettől a* fzines kerefz- 
tyénségtől az igazra akarta vinni az emberekét.

§. 10. Mitsoda nagy kűlőmbség légyen az 
igaz es hamis kcrefztyénség, vagy az igaz és fzi
nes kegyefség között, ezen könyvből meg tanul
hatod. Moft tsak azt jegyezd meg, hogy az igaz 
kcrefztyénség a’ hamistól kulőmboz 1.) az ere
detre nézve. Az igaz kerefztyénségnek eredete 
a’ JESUS Kriftus, ki is neveztetik a1 mi hitűnk
nek el kezdőjének és végezőjénck (a* hit pedig a* 
kerefztyénségnek fundamentoma ) Sid. 12. 2. ő 
tcllyes kegyelemmel és igazsággal, és az igaz
ság ő általa lőtt, Ján. 1. n . Az ember réfzéről pe
dig kivántatik, hogy őtet oilyannak ifmérje, val
lja, higyjen ő benne és nékie engedjen , és ennek 
rendében az ő lelkét meg hagyja tartattam!. 11- 
lyen formán az igaz kerefztyénség egyéb nem 
léfzen, hanem az ISTEN képének meg ujittatáfa, 
vagy az igaz Szentségnek és igazságnak helyre 
állitatása: Ellenben az hamis kcrefztyénség nem 
lftentől, de embertől vagyon, nem foly líieni bi
zonyságból, de emberi javallásbólés nevelésből,, 
kérdésre vetettetvén az ő Vallása iránt, mutat fzű- 
leire, tanitóira és előtte járóira, kiktől ezt vagy 
amazt hallotta , femmit nem tud a’ Szent Lélek 
tanúbizonyságáról, 1. Ján. 5. 6. 2.) Az igaz az 
hamis kerefztyénségtŐl kulőmbcz a* tzéllyjára 
nézve. Az igaz kerefztyén a' mint onnan 
fcllől vette eredetit, igy az oda fel valókra néz,

és
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és nem tsak a’ vaftag földi kívánságoktól, de még ma
ga rendetlen Szeretetitől és akaratjától kitsinyenkénc 
ki fzabadulni igyekezik, mindent Iftenért tselekefzik, és 
az embereknek ellenkező néletjeket annál könnyebben 
eí fzenvedi; Az Ur JESUS ezt a’ tifzta fzándékot, mellyre 
az igaz Kerefztyénnek minden tselckedetei tziloznak, 
egyben hafonlitja a fjem m el, és kívánja hogy az egyé- 
gyű légyen, Luk. II . 34. tudniillik valamint a’ ízemnek, 
ha az valamit akar visgálni és meg ifmérni , minden 
egyéb dolgoktól elkeli hajolni és tsak egyre nézni; így 
az igaz Kerefztyénnek fzivének a’teremtett állat fzerel- 
métól az teremtóhez és annak fzeretetire kell fordul
ni : Ellenben a’ hamis kerefztyén tsak tefttől fzülettet- 
vén, (vagy ha onnéd feliül fzulettetett, azt el vefztvén) 
a’ tefti dolgokban meg akad. Ennek tzélja a’ földi do
log, maga és a* világ java , a’ jó terméfze't, mint a’felék 
fzoktak ditsekedni, melíy mindazáltal a’ jó napokban 
tarr, a’ késértetekben pedig el olvad 3.) Kűlőmbózaz; 
igaz és hamis kerefztyénség az fundamentomra nézve, 
melíyhen áll. Kriftus , ki az igaz Kereíztyénséget fel 
építette, fel épéti azt a’ lélekben : mellyben is a’vétkes 
romlotság , és a5 maga rofz akaratja mint egy Várban 
öftromoltatik, Kriftus maga a’ fzivben lakozik , Efes. %■.
17. A’ jó Kerefztyén az Iften igéjét meg őrzi jó fziv- 
ben^ Luk 8- 15. el rejti az igét a’ fzivben, Sóit. 119^
11. A’ hamis Kerefztyénség pedig van az újonnan fzfi- 
letés nélkül való ember okosságában, mellyel a’Theo- 
íogiai dolgokról tud okoskodni és difcurálni, c'mellet: 
a’ fzive tellyes kevélységgel, maga hűséggel , és egyéb 
Farífeusi vétkekkel. 4.) Kulómbőz az igaz Kerefztyén
ség az hamistól az erőre nézve, melly mind a’ kettőben 
taiáltatik. Az igaz Kereíztyénség meg tagadja a hitetlen
séget és é  világi kívánságukat, mértékktefien , igazban, és Szen
tül él, T it. 2 . 12. Meg fefizit i maga teflét és az Ifién orfzá- 
gáért mindent fel véfzen s- azon erofzakot téfzen. A’hamis 
Kerefztyén is mutatja a’ maga meg tagadásának valami 
fzinét, mikor meg tagad némelly, de ollyan dolgokat»



mellyekre terme ízet fzorent nem igen hajlandó. A' 
fösvény meg tagadja a’ tobzódást, mert pénzben telik- 
a ’ kevély meg tagadja a’ fösvénységet, mert a’ hív ditsö- 
ségnek meg nyeréséhez pénz kell ; adakozik hogy Jár
ta fsék : Szegényekké teízik magokat fokán , hogy a* V i 
lági gazdagságot magokévá tegyék: mega’ lázzákmago^ 
kát, hogy mindeneken ufa'kodhaflanak, -Matth. 23.2?-. 
Az igaz kerefztyén nieg mutatja erejét a* tselekederek- 
■ben, jó gyiimóltsekben. Ezek az igaz kerefztyének- 
t»en fzármaznak az ISTEN igéjének magvából, kélz aka
ratból ; de a’ hamis kerefztyének tselekedetik lőnek Izo^ 
kásból vagy Törvényi kénfzeritésből és fzolgai félelem
ből, melly az ó gyumöltseivel nem tart tovább, minta* 
nyomorúság. Kiváltképen az igaz Kerefztyén meg sas- 
tarja erejet a’ kerefzt alatt , melly támad az igazságéit. 
A’ kép mutatók akar mincmű fogadáíbkat regyenek, 
iiogy a’ Kriftusért mindent el hagynak, de ha arra kél a1 
■dolog, hátra maradnak • Ellenben az igaz Kerefztyén min
dent el hágy a' Kriílusért, Síd. 10, 34. Ignatz, János 
Apollóinak tanitványja , ki az ó vallását vérével reeg 
petsételte, azt mondja : Alit árt, hogy magamat az, hal Inaif 
tűzne f ,  fegyvernekj vadállatoknak^ az.- ofzv-e Jzaggattat ‘.sra. tu
dom? Alennéi közelebb vagy o f  az, fegyverhez, annád ffijtiákk 
■vágyó fá z , Ifi énhez, ; rá vadáfkczjott, Ifién kőzett: Avímdant et 
fzenvedef a ffefits Kr ifins nevében , tsak hogy véle fizeamti.fe*  
f e f  mivel az engem erre erofié télien, a ki tökéletes embrr-i íttt. 
Polikarpust a’Smirnai Püspeket pedig így inti, hogy ál
ljon mozdíthatatlan«!, mint a’ kovátsnak ülője a*verés
ben. E z az erős bajneknaf tulajdonsága hogy magra vsreneffi 
es meg is gyozódelmeskedjef Kiváltképen az Ifi énért mmdeznr eí 
fzenvedjunf, hogy az Ifién ifimét minket el fi^enVedjen. A5
kulombség ki teiláik az igaz és hamis kerefovéitségnelk. 
kivnl való ki mutatásában. A’ kiben vagyon az igaz 
Kerefztyénség, annak úgy cetfzik,mint hatnzethordoz
na kebelébe , mellyet fokáig nem tarthat. Meg sssnarfa 
pedig azt,nem  annyira beízédben, minttsekkederren* 
.joh .iy . 14. 2* Pét, 1. 4. A z  hit, azt mondjaLmherMv



egy éló munkás dolog , és lehetetlen dolog hogy a jó  tselekedetet 
nem mivelne. slz> hamü Kerefztyénbeneíég befzéd, kevés 
tseíekedet van ; ez a’ lustaságtól hamar el foglaltatja 
magát. Oröf&lán vagyon ott kin a&t mondja a tunya, Péld.
26. 15. az a z , minden kitsin fokfzor tsak képzett aka-> 
dály által a1 jóban meg hagyja magát gátoltatm.

{*) Conf. Prasfat. editionis Lemgoieníis.
§. II . Mellyról többet nem írok , hanem tsak ezt 

vefzem iegyzésben , hogy valamint az igaz Kerefztyén- 
ség felettéb nagy munka , és a’ telinek és a’ vérnek ne
héz • így az Ur lilén annak ut mutatására és meg kőn- 
íiyebitésére ’s véghez vitelére hatalmas efzkőzóket adott, 
Ezek kózótt leg hathatobb az lilén Igéje. Mert ebben 
az fzépen le rajzoltatik minden ó tsikkelyeire nézve, ar
ra az ut meg mutattatik : az által az híveknek fzép ha
talmas ferkentés adattatik annak gyakorlására , egyfcer 
’s mind penig az ember meg is intettetik az akadályok 
irá n t, mellyek őtet ennek a’ Szent életnek futásában 
meg tartóztattathatnák. Ezt pedig miveli a’ Szent irás 
nem tsak tudományt tévén, hanem egyfzer’s mindvá- 
lőgatott példákban , mellyek kozott a’ mi Urunk JE
SUS Kriílusnak példája leg nevezetesebb: Tanulj.-iokjneg 
én tólem hogy én jjLeléd és alázatos ficivu vagyok^* és találtai^ 
nyugodalmat a' ti lelkeit eknek_T> Matt. I I .  29. Jáil, 13. 15* 
t .  Pét. 2. 21» A’Szent iráfon kívül igen jeles Segcdi 
(írok az illyen dolgokban a’ még érteden magyaroknak) 
az igaz Kerefztyénségnek az imádságok és énekek. Mert 
noha talán a* mi magyar énekeink nem érnek a’ külsőé 
nemzeteknek , főképen a* német Anyafzentegy. háznak 
énekeivel; mindazaltal fenki nem tagadhatja, hogy 
azok igen nem izolálnak a’hívekben az igaz Kerefztyé- 
ní életnek elől mozdítására. Ezekben a’ hitnek tudo- 
mányja, melly nélkül a’ Kerefztyén Szent útban elől 
nem mehet az ő  dolgában, mint a’ Világától fofztatott 
ember az ő  utján, Szépen le rajzoltatott az igaz hitnek, 
melly az igaz kegyefségnek fzülő annyja , mivolta e- 
iónkbe adattatik, a* jóságos tselekedctek azoknak fér-* 4 w 1 ekenu»
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hentő oknikkall le irattatnak : hatalmas foháskodáfok 
Is mutattatnak , mellyekkel ember magát ferkehtheti, 
az Iftent is fegétségül hívhatja az el kezdett munkának 
véghez vitelére. . . . . .

§. 12. Ezeken kívül idegen nyelven vannak jeles irá- 
fok , mellyek az igaz Kerefztyénségnek elől mozdítá
sára igen fz'olgáínak. A’ mi nyelvünkén és vallásunkon 
az illyen könyvek igen ritkák. A’ Prédikatzios könyvek, 
mellyekben ez az igaz Keréfztyénsé^ traéiáltatnék, igén 
meg ritkultanak , és majd ir magul is alég találtathat
nak! Azokon kívül ide tartoznak t . )  Mutter Henriknek^ 
300. nyugodt aló órái, melly gyönyörű Könyv Lotsen - 
_ _ . . nyomtattatott; 2.) Kegelim Filepueß 12. ehnélke- 
défi, mellyek ugyan áz imádságos könyvnek közibe is 
fzámlálratnak és külőmbféle formába világofságra bo
csáttattak 3 .) Gerhard Jánosnál^ kegyeßeg gyakorlásai 
jnelíyet elöfzer fordított volt boldog emlékezetű Zo* 
lyomi P. Boldisár Semjjhrei Ekkleíiának lelki Páfztorá 
és Senioíra 161^. azután iffjabik Ats Mihály Uram a 
Bártfai Gymnafiumnak Reäora újonnan Barrfán 1710. 
ki botsátott. 4.) Möller Mártonnak a’ Kerefzryén é- 
letnek és idvefséges halálnak meftersége. 5.) Boldog 
halál Szekere, mellyetel kéfzitett b.e. öreg Ats Mihály 
Uram, cs elöfzer Argentoratumban 1702. azután L o
tsen 1708. efzt. ki b o ts íto tt , hogy az Életnek Regu
láit mellyeket 1711. efzt. b. e. Váfoni Márton Uram 
i l l á b a n  magyarra fo rd itp tt, amaz Gyermekeknek• kéU 

y Mnyvetskéjeket vs ne emlitfem , mellyet a’ napokban ki ad
atain, és mellyben a’ gyermekkeknek fzámokra 100. Ke- 

refztyéni és más 1 0 0 . erkőltfí regulák egyéb fzcp a’ 
Kerefztyénséghez tartozó dolgokkal együtt találtatnak. 
6.) A’ Lelki tanítóknak fzámokra Rögalle Fridrikrek 
és Volíf Abrahámnak Atyafiságos Serkentetéfekf t T; 
Bárány György Uram az én elöl járó befzédemmel 
botsátott ki 1736. efzt. Szóllok Református Uránunk
nak Könyveikről is, mellyek között leg nevczetcfseö- 
bek Boyle Lajos Kegyeße'g gyakoriba . és ama nagy tudó-
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irrnvu Belgának C  rttrtng£nak_irl.ßt: Lelki élet. De ezen 
elöl fzámlájt Könyvek már annyira meg ritkultak a* 
emberek kozott, hogy azok közül némelyeknek tsak 
a’ titulufokat tudjuk. Mennél ritkábbak tehát az illvcn 
Kerefztyéni épületre fzánt Könyvek, annyival jobb né
ven veheted Kerefztyén Olvasó ezt a’ drágalatos mun
kát , mellyet most az ISTEN tsudálatos gondvifeléíé 
által kezedbe botsatok.

§. 15. Ennek Szerzője volt Arnd János, kifzűlet- 
tetett 1555. d.^ 27. Dec. az Anhalti Fejedelemségnek 
Ealieníladt névü Városában. Édes Attyja vólr Arnd 
Jakab az Anhalti Fejedelemnek Udvari Prédikátorja, az 
Annyja penig Seeing Anna. Szülei őrét nem tsak a' 
Szent Kerefztség által a’ Kriílushoz vezették, hanem 
egyízer ’s mind, ho^y ő  benne meg maradna s’ minden 
lelki jókkal bővelkednék , Kerefztyéni mód fzerént ne
velték , és mivel tanulásra alkalmatos elméjét látták 
Oskolába küidótték. Melly Iftenes munkájában az é- 
des Ártja ugyan^ meg gátoltatott 156^. efzt. az halál
tól el ragadtatván , de az lilén Arnd Jánosnak Atyai 
képen pártját fogta, és édes Attyja helyett mindenüt 
a’ hová’ fordult, jó embereket támafztott,kiknek cr0nd- 
vifeléfek alatt tanulását az alatfon Oskolákban fzeren- 
tsésíen folytathatta-, hogy 1576. efzt. Akadémiákra 
mehetne és Helmftadtban, Vittebergában , Baíileában 
’s Argentínában a’ fő tudományokban nagy ditsércttel 
forgolódhatnék. Baíileában kiváltképen időt tö ltő«  
’s egy Lengyvel Bárónak tanulását igazgatta, ki is 
ccptorjához hőséget a’ többi kőzo tt ebben mutatta 
m eg, hogy mikor a’ Reina vizében efvén majd meg 
halna, utánnaugorván bajánál fogvást aziften íe^edeL 
me által a’vizbéli vcfzedclemból ki ragadta. Arnd Já
nos azért mint Mofes a’ vízből vonyattatott k i, ki is 
azután mind tanításával mind iráíi által fok lelkeket tar
to tt meg a’nyomorúságnak árvizeiből: a’m intő nékie 
mindenha támafztott az után is az Iften jó embereket 
kik mind betsületét, mind életét, mind igazságát vél

delmez-



<clelmeznék. Valamint pcnig ifjúságától fogva az ™en 
Igéjéhez nagy kedvet érzett,és mind imádságában, mind 
'tanulásában azon igyekezett, hogy mind Iftennefc, mind 
a-mak vitézkedő Anvaizentegyházának ízolga hatna ; 
-jay az Ur Itten is fzándékában meg áldotta, és nem csak 
az ő elméjét mennyei világofsággal , de fzivét is nagy 
hittel és bítzó Szeretettel meg ckefíitette , de a! kai ma- 
tofságot is a d o tt, hogy a’ benne le tétetetr jó kintsét 
máfokkal is közölhetné. Meg lón ez mikor i s % 2 .  
Oskolai tifztre , de 15S3. életének 28%efztendejében 

Anhalti Fejedelemtől Joakim Emettől Berenburgba 
hivattatok az Egyházi Szolgálatra ’sort fel is Szentelte
te tt ,  és mínekotánna azon Berenburgban ’s Ballenítadt- 
han hét eíztendótt ki tölteti volna, azután Kyedlenbur^ 
ha hivattatött, és ott kilentz efztendcig az óMegyá tó- 
jának híven fzolgált. Melly fokát fzenvedett ezen o tifz- 
ribea melly fzokfzomémelly halgatóinak gorombasá 
o ok miatt a’ prédikallásban el fáradván épen el bágya 
dott, a*Peítisben melly nagy hűséget mutatott légyen a1 
fze^nyekhez, egy predikaziót el nem mulatott, a t ol
vashatni maga leveléből, mellyben az ó dimiflioiát a*
KvedlenburgiFejedelem Afzfzonytói kéri. Mert K99. 
Braunfvaigba hivatalja érkezett, mellyet is fel vett, és 
mind tifzta tudományának, mind fedhetetlen életének 
bizonyságával az Egyházi rendtói meg ékefittetvén bu- 
tsuját vette. Ezen5 Városban is nagy késértetek közőst 
fordult meg azon nagy háborúság alkalm asságával, 
melly a’Tanátsés köfség kozott támadott. Minekután- 

)  na pedig az lilén ötét elegendőképen probá ta volna, 
vé^re 1Ó08. úgy intézte életének forgását, hogy onned 
Islebiába, meliy Luther M. hazája volt, a’ Mannfzféldi 
Eviedelemsé^be hivattatnék : a’ hol is harmadféi efz- 
tendei" mint0Prédikátor és Conííflorialis AíTeffor vóír. 
Tovább is ott igen kedves lévén meg maradott volna, 
ha 16 I I .  eízt. a* Lineburgi Generális Superintcndcn- 
secrre nem fzólittatott volna. A’ melly fő Egyházi 
tíl/te t, mint Itteni hivatalt lók gondolkodáii után fel
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is vett. Valamint pedi* masut igy itt is hallhatatlan 
ditserétet hagyott maga után , hogy Szentséges Tiíz- 
tit nagy fzorgalmatofságga!, hűséggel bóltseséggel és 
rendeden vifelte : Nem tsak a’tifzta tudományt védd- 
niezte , hanem példája is volt az igaz Iften e lő 't ked
ves Kerefztyénségnek. Es rövideden , a’ melly örö
möd tanitotta ízóval az o hűségére bízatott Gyüleke
zetekért , igy máfoknak iráíival is kívánt fzolgálni. E- 
zek kozott vagyon a’ Paraditsom kertetske , melíy a* 
mint minden imádságos könyvek között leg fzebb, igy 
Huízti litván 1698. eízt. lett forditála után T. Bel Mát- 
tyás Uram, az ő Hazájának igaz ékefsége, által a ’KriftuS 
meg nyomorodon Anyafzentegyházának épületire é$ 
vigaíztalására magyar nyelven Norinbergában 1724 . 
ki bocsáttatott. Így azért tanitáíival, iráíival, és kegyei 
életének jó példájával , mint illik minden igaz Lelki. 
Tanítókhoz, tőitvén életének napjait, mitsoda, hogy 
ha annak örvendetes végét érte. Mert hogv erről em
lékezzem , azon efztendóben, mellyben életét el vé
gezte ugyan a’ télen és tavafzfzal nagy erőtlenséget és 
éjjeli nyughatatlanságot érzett, de tífztét mindenkor 
véghez vitte. Pünkösd havának pedig harmadik na* 
pján efett ágynak , minek utánna Sóit. 126. 6. J* ki 
azj 0 kerefit magvát 'll ivén ßrva mégjen vala : ax> űrjén meg 
rágj cnek^fhóval, hozván az> 0 kévéit, predikállot vol
na , haza menvén mindjárt házas társának azt mon
dotta : Ma tartottam az én halotti Prédikatziomat. Es 
mivel érzette életének végének közelgetését , reggel 
hat orakor d. 9. Maii gyóntató Attyját Storck Viihel- 
met magához fzólitotta , tőle az Ur Vatsoráját kívánta 
és nngy tőródelmeséggel ’s buzgosággal vette. E*s mi
vel hová mind tsak erőtelenedett, azon gyóntató At- 
tyiától hatalmas Szent írásbeli mondáfokkal , mellye- 
ket ó nagy buzgón meg hallott és maga jobbára bé fe
jezett, vigafztaltatott. A’ többi között emiétett gyón
tató Attyja igy fzólott : Nem kételkedem , hogy va

lamint ekkoráig , íemmi tévelgésben nem találtatott
kedvel*



kegyelmed; hanem mindenkor az Iften tifzta befzéde , 
és a’ meg nem máfolt Augufztai Vallás és Formula 
Concordia? mellett maradott és minden ellenkező véle- 
kedéfeket meg vetett; így az én intéfem nélkül i s , a* 
mellett Kegyelmed meg marad. Ezt egynéhány izbéli 
Ugy *s igénk , mondáflal meg válofzolta. A’ mint hogy 
maga is fok fzép imádságokkal, Szent írásnak monda- 
inai magát az lftennek ajánlotta. A’ többi kozott, a’ 
melly eftve ki múlt, a’ 143. Soltárból igy imádkozott: 
Uram , ne perelj a te Szolgaiddal, mert egy igaz fim  tal.dko- 
z ik je  előtted az élokL. közül, Mellyrc gyóntató Attyj'a azt 
felette: Lám Ján. 5. 24. meg vagyon írva; Ä  ki az 
Kriftus befzédét hallgatja , és hifizen annak  ̂a kj otet el botsa- 
tóttá , orok_ élete léfizen , és nem ju t az ítéletre , hanem áltál 
vitetik_az halálból az életre. Erre mindgyárást egy kévés
sé, élfzunyadott,és mikorifmét felébredett volna, fze- 
meit fel emelvén e’ fzót monda : Látta f  a z  0 ditsofiségét, 
mint az Atyának^ egy fizulóttjéneh^ ditsofiségét , ki telly es való. 
kegyelemmel és igazsággal, Ján. 1. 14. Es mivel házas 

r tárfa kérdezte, mikor látta volna ezt a5 ditsóséget ? 
azt felelte : Moll láttam. Oh melly nagyditsóség az,
mellyet fizem nem látott fü l  nem hallót , és az emberre fi  fiive-  
be nem tunt, mellyet az Ifién kéfizétett az otet fizereteknekL> I« 
Kor. 2. 9. Eía. 64. 4. Ezen ditsőfséget én moft va
lóban láttam. ínnéd nyilván ki tefzik , melly hatal
maiban lakott légyen a’ Szent Lélek fzivében , és melly 
nagy vigafztalást , öröm öt és békefségct ferkentett 
légyen abban. Azon eftve nyoltzat ütvén az óra , kér
dd : Hányot ütett volna ? Kilencz orakor is ugyan azt 
kérdezvén , mikor azt adták volna válofzul , hogy ki- 
lentzet ütet , erre azt mondotta : lm 'r gyozedemesked- 
tem. Es e’ volt utolsó fzava : Mert azután tizenket- 
tód fél óráig tsendeífen feküvcn , d. 11. Maii 1621. é- 
letének 66. efztendéj’eben boldogul el nyugodott, d.
15. Maii meg hidegült tetemei tifztefségeífen kétFelsé- 
gcs Liineburgi Fej’edelem j‘elen létével a’ temetői pom- 
zát ékeiitvén el tem ettetett, minekutánna az endétett
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Storch Vilhelm az halotti elmélkedést > 2. Tint. 4. 7* 
rendi fzcrént tartotta : Amaz, Néma bartz,ot én meg bar
in olt am , fu t  ufómat el végeztem, o' bitet meg tartottam: V£- 
genet re el tétetett énnekem an igazságnak^ koronája. S. a. t. 
Nemeli)'ek b. Arad Jánoft azok közibe akarták fzáni- 
lá ln i, kik a’ terméjzetnek amaz mélységes titkának 
iíméretire jutottanak, és.a’ nemtelenjebb értzeket ezufté 
vagy arannyá tudjak változtatni. Hogy erre 2 véle- 
keúélre fakadnának, arra vitte őket, mivel nem tsak az 
oüyan Könyveket kivá tkép. Paracelfuséit fzorgal- 
matoífan olvaíta; de bővebben is adakozni lá tta to tt, 
hogy fern mint jövedelméből ki telhetett volna. De 
ezt ugyan annak meg bizonyítására elegendőnek lenn? 
íenki nem tartja. Mert elegen nyomozzák ezt az arany 
gyapjat fok Könyveknek olvasásával,és fok fzáz nehezen 
kéretett forintoknak fuftbe való eregctésével; de a’ Já- 
zonnak fzcrentséj'ére fzert nem tehe nek. Arnd aaa-. 
kozhatott gazdagon, mivel jövedelmét meg tudta ta
karítani, fzépen gazdálkodott, hafzontalan dolgokra és 
fris vendégeskedéfre , mint ma fokán , kevés költségét 
nem fordítottra, hanem mint Iftennek jó sáfára a’Kri- 
ftus éhező , fzomjuhozó, mezítelen és más fzukséges 
látó tagaira költötte. Vagyon ellj ki adakozik^,. mind azál
tal ónnal ink/b gazdagodikjez az Itteni ígéret volt az Arnd 
Filofofiai köve) és vagyon olly, ki meg tartóztatja magát az  
adakonaftol, de ugyan [zukofoaif A y májfal jól tévő ember 
meg kövéredikjs a' ki bovségejjen adakozik^ ugyan azon felly ebb 
cfnttgathat. Péld. I I . 24. 25.26.

§. 14. Ez a’ nagy lelkű ember Arndnak neveztetik. 
Ez a’ ízó az alsó Sakfoniai nyelven Saft téfzen. No 
ezt a’ nevet minden igaz Kerefztyének méltán vifelhe- 
tik , kiket is a’ Szent írás a’ SaíTal ófzvc hafonlic, Sol. 
103 5. Efa. 40. 31. Mindazáital Arnd Jánosban a’ 
Sasnak tulajdonsági leg bővebben lelki magyarázat fze
rént fel találtattak. A’terméízct visgáíók meg jegyzet
tek, hogy a’Sas éles látáfu ’s magaftai^repül, a’napba

néz



néz és fiait a’nap eleibe állítja visgálvan, ha igaz fiai e* 
vagy nem. Arnd igen éleiben meg tekéntetre a’ külső 
•s belső embert és által látta az igaz Kereiztvénséget, 
mdly mint a’ kettőnek ismeretitől függ : a’ földiektől 
a’ mennyeiekre emelkedett az hitnek és Szeretetnek 
fzárnyaival, az Iftenhez fohafzkodott a’ Kerefztyénség- 
nek kutféjékez : Hitének fzemeivei nézett a’ JESUSra 
az igazságnak ama fényes napjára , kitől egyedül fzár- 
mazik a' világoíitás az Iften igéjének fényesége által , 
kitől jön a’ békefség, nyugodalom , orom : Ugyan ő 
bóltsen vezeti az embereket ehez a’ Világosághoz , 
hogy magokat meg próbálják , ha Lélekben élnek e*, 
vagy tettben, ha igaz Kereíztycnek e’, vagy fzineflek, 
a’ mint ezen hafoniitásnak igazságát mindenek ezen 
Könyvből meg ifmérheik.

§. 15. Es ez ugyan előfzer eredetét vette ama pré
dák írziokból, meííyeket tartott a’ Szent írásbéli mon
dái okról, mellyek mindenik réfz eleibe tétettenek. E- 
zen predikátziotskákat Arnd az után majd rővidebben 
ízabra , majd meg bővirette és ki nyomtattatta. Az 
első Könyv jött napvilágra 1605. cfzt. az lltan a* 
többiek következtének, mig végre 1610. az egéfz mun
ka Magdeburgumban ki jönne.

§.< ró; Melly drágalácos Könyv légy en már ez , 
ugyan kívánnám.hogy azt kiki maga tapafztalásábó’ in
kák» meg tanulná, hogy íem mint az én ajánló íráfom- 
b ó l , mdly nélkül az úgy is épen nem fzukőlkedik. 

ji hogy js ezen> Könyvnek h.afználatofságárol itt 
valamelly emlékezetet tegyek , annak ( a’ mint a’ bol
dog emlekezetu Arnd több [ráfinak is ) olvasáfa által 
e’ kevetkezendo haíznok fzerezrettenek : i . )  Sokan
a’ pittzta ifmérettől az igaz Kerefztyénségnek gyakorlá
sára , a héjába va^ó Oskolai vefzekedéstői , a’ belső 
ircliy séges romlottságnak, és a’ JESUS Kriftusnak di- 
tsoséges kegyelmének ifméret're vezettettenek. Hal
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Íjuk meg ez iránt ama hu Reváli tanítónak Knoppiu$ 
Jánosnak 1617. eföt. írásban foglaltatott Arndról tett 
tanú bizonyságát : Nem tagadom, úgy mond, hogy én ma
gam is azolgkopott voltam, kik, a' Kerefztyén hitet vagy egye
dül , vagy kivált képen merő ifme'retben állani gondoljak.’j  Azért 
minden erőmből igyekeztem a Religióban ( Fahdtsban)  lévő véle
kedéseket meg tanulni. Ä  Religiánaffummája volt, hogy meg 
tudném, miként vefzekedtenek, legyen a Fallas er ant. Ezen igen 
káros tévelgésból engemet (Arnd)  iráfi által, mellyekfen a z  ellen 
er offen tanít, ki mentett : holott tanítja , hogy ad kegy efég in
kák a * Szent életben áll, mint a mellységes tudományban', és 
hogy az igaz Tneologus (Szent írás Tanuló és Tanító J az  
6 halgatoi előtt világofkodif inkab fedhetetlen élettel, mint tudó- 
mányjal. 2.) Sokan a’ kegyes Arndnak könyveiből a*' 
Bibliai egyugyuséget meg ízeli ettek : holott fókáknál 
mar úgy telizett , hogy az Illeni Igazságokról váló ta
nításban más Síppal nem élhetni, hanem tsak Ariílote- 
leseível és a’ Sckoiaftikuseival. 3.) ízen Könyvben és, 
a Szent írásban foglaltatott igazság által fokán meg té- 
rittettenek, azPénitentziának és hitnek útjára vezettet-, 
tenek, és a’ ízines Kerefztyénségről az igaz Kereíytyén- 
ségre hozat; attanak. b. e. Pritius az 1704. efztend.ő- 
béli Editiónak E ól járó beízédében igy ir : M i fzúksé- 
g u n f  vagyon aá foffzóra , holott ad tsekkedetekL fzólnak^ Bi
zony ez ad Könyv fikakat hozott az 0 idvefégeknef ifnéretére. 
És ha mind le Írhatnánkmelly ßf/slentelenek az által, a z  
igaz Pénitentziára 's meg térésre, melly ß k je fli  bátorságban el 
mer ült e f  az igaüKerefztyénségnekjfméretire, melly fikjunyák, 
nagyok Kerefztyéni buzgósagra fér kent e t t enekés  egy fzóval 
ennyi Kerefztyenség nélkül való Kerejztyénef igaz Kerefztyénef- 
ke lottenekj abból JzemlatontaFl meg ijmérhctnenlg, az Istennek^ 
ezen Szent embere a Szent Leieknek  ̂melly nagy mértékében ir
ta légyen ezt ad jeles Könyvet. Egy Nemes ember C. G. 
de Sellcmberg 1619. igy irt Levenbakból Arndnak : 
Hogy néjzoljakjtrról, hogy az én Szivemet u-j formára vette és



meg viláigoCtotta > mellyet kojzonok_ is : M it mondják  ̂ ttz én 
literiemneki kofzónok^ mindent, tefiemet és lelkemet, úgy mint 
ki engemet teremtett és meg váltott : Ifién után tene'kea kofzo- 
nokjnindent valamit tudóig, mert te általad jutottam az, újon
nan való fzuletésre és igazságra, Buferus Antal néhai 
Stádai Prédikátor 1 6 i g. irt Arndiusnak , és Szívbéli 
háláadósággal vallást t e t t , hogy ő benne és máfokban 
annak irán által nagy világofság támadott. D. Diek
mann az ó ezen Könyv eleibe tétetett Elöl járó befze- 
dében írja, hogy amaz mind jeles tudományáért, mind 
igaz Illeni félelméért nagyra betsűlendő Gajer Márton 
a’ Saksoniai Eledornak Udvari Prédikátora, mikor czr 
a’ Könyvet egy bizonyos Prédikátornak recommcndál- 
ni akarná, nem ízégyenlette meg vallani: Ez, a Könyv 
tett engemet jó Kerefztyénné. Holott már az lilén Arnd- 
nak munkait ennyi jámbor ’s tudós Tanítóknak Szivek
ben meg áldotta, hogy azok által annál nagyobb buz- 
góságra fel ferkentettenek , el gondolhatni hogy ezen 
tsatornák által az áldás máfokra is, el árodt. 4. ) E- 
zen Könyv által fokán , kik a’ igaz Kerefztyénséghez 
kezdettenek , igen meg erösödtehek , fel ferkentette
nek és meg vigafztaltattanak. A* Lignjtzi kegyes Fe
jedelem Rudolíf György maga kezével igy irt a’ jám
bor Ariidnak : Ä  Kegyelmed az, igaz, Kér efztysnségr olir.it 
Konyvetskeje az, Ifién igéje mellett az, én fo  hintsen és vigafz- 
taláífom , mellyben is magamat az, én Idvezitómben vigajztalrm 
és meg örvendeztetem. A,’ kegyes életű és nagy tudo- 
mányu Theologus Glaílíus Salamon , ( a’ ki egyébkor 

J is fzokta mondani : A ' kinek^Amd nem efik ĵó izuen, az,, 
az 6 lelkj Appetit us at , vagy lelki eledelhez való, kivánsáigáit el 
vefztette )  írja egy Könyvének elől járó befzédcben : 
El nem kerülhetem , hogy Arnd jfianosnal^az Igaz Kerefztyin- 
ségrol írott fzép Könyvét , a’ draga hafzonra nézve , mellyel 
annak^fzorgálmatos olvasásából fzivemben fzerzettem, ne ne
vezném és ne ditsérném , és Ifiennek  ̂azért hálákat ne adnél̂ .
5 .)  Sok Akadémiai Dodorok ’s Fő Tanítók ezen

(*) (*) 5 Könyvet



Könyvet az ó  halgaltóiknak igen favaslottak , és így 
azoknak alkalmatofságot adtanak, hogy a’ Theoiom’ai 
tudományt a* tselekedettel őfzve fzerkeztetnék. °D. 
Quenfled. in Ethica Part, mon. 7. az Arnd Könyvet 
az igaz Kerefztyénségről , méltánalgüéft hogy ne tsaffzor- 
galmatoftan olvaßaßilg, de buzgón gyakorolt aße lég is. D. Da 1» 
haver igy ir in Idea boni interp. p. 154. Boldog emlé- 
kezetto Arnd az, ó az, Igaz, Kerefztyénségről írott aranyos 
Kinyijével ama régi puhaságot a' jé tselekedetekgelggyaz-orlásá  ̂
val kiűzni igyekezett, és úgy tanított mint régen Szent P 7 Ap\ 
Után Jakab Apoßal , hogy az igaz Kerefzt yénséghez nem elér 
a hit ne Igama pufzta erotelen és fzeretet nélkül való Vállfái. 
Hofeizu volna ama Vittebergai hires Thcologusnak ’& 
Dactornak Valther Mihálynak efzefséggel és kegyes-, 
seggel teliyes feleletét elől hozni, mellyctCeimir. MU 
fed. Theol. p. 191. arra a’ kérdésre a d o tt: Bízvást 
o  vashatnie ezt az Arnd J 'nos az. Igaz Kerefztyénség- 
ló l írott Könyvét, s. a. t. Pol. Lyíerus aztfzoktamen- 
d a n i: Olvafsák ezt a’ tudófok : a’ mint azt is, á  mit 
Job. Valen. Andreae , Affelmannus , Egrtrdns., Have- 
Biannus, HaíFerung Gáfpár, ama nagy tudományi! és. 
kegyes életű Vittenbergai moft is éló Theol. Arnd Já
nos ezen könyvének ditséretéce irtanak, és tanuljanak 
tólók józanom Ítélni. Meg nem tartóztathatom ma
gamat, hogy még az én érdemes Préceptoromnak a5 
nagy nevű Budeus Fercntznek fzavait ide ne teném j  
Mert mikor in Ifagogc pag. 638* b. emlétette volna, 
hogy a’ tizen hatodik Seculumban a’ nagy vetekedé- 
feknek alkalmatoságával a* Kerefztyéni életbe nagy 
lágyság tsufzott, és az erkőltsőknek romlotsága igen 
nagy hatalmat v e tt, ezt tefzi hozzá: Ä  tizen hetedik^ 
Seculumnaf kezdetén, boldog emlékezetű Arnd János ama j  m- 
bor életé férfiú minden erckedéjfel azon igyekezett, hogy ezt a* 
ny avals V meg orvofolna es ugyan olly fzerentséjfen , hogy annak,g 
deréig írd ft, kivált képen az Igaz Kerefztyénségről írott drága 
könyve:, mind i  »au naftsgLin fókáktól nagy haJzMmaJ, olva- 

futnának.



§. 17* Mitsoda betsuletben legyenek ezen köny
vek Református Uraiméknál, onnéd ki te: fzik y mivel 
Hollandiai és Angliai nyelvre is fordittattanak, és a’ 
Sveitzerek Német nyelven olvafsák. 1657. efzt. a’ 
Londoni Thcologus D. Joh. Vorthington iliyen be- 
tsülettel tellycs emlékezetet tett a’ kegyes Arndius- 
ról : Arnd Lüneburgumban Superintendent volt, is az, oide- 
jének^Salvianuffa az, 0 baz,a fiai kopott.. Ez mindenkepeit 
igyekezett hogy az embereknek , Anti-Kriftuli lzive- 
k ttm eg győzné, és az igaz Kcreiztyénségnek , melly 
erőben es életben áll, fzerctetire fel íerkentené s. a. t. 
Más mi tolunk egyeberáni távol járódnak a’ kegyes 
Ariidnak ditséretire ízolgaló. fzavaikat tudva es a&art- 
va cl halgatom.

§. 1 8. Mitsoda tehát , hogy ez az aranynál is 
drágább könyv Európának majd minden nyelveire for- 
dittatott. Mert holott Német nyelven vet:e első ere
detét, tsak hamar Deákra fordittatou Broier Melkior 
Orvos Doktor által és Frankoíúrtumban ki botsátta- 
tott. 1 6 2 5 . melly forditáftD. Pricius 1704 . Lipfiá- 
ban újonnan ki erefzcctt Dorléusnak és Varcniusnak 
jegyzeíivel együtt. Újonnan Deák nyelvre fordí
to ttá ezen Könyveket Angliában London-ban 170&. 
Böhme Antal , a’ Felséges Dániai Fejedelemnek 
Györgynek, ki az Anglia Királynénak Annának férje 
vala , Udvari Predikátorja. Ugyan itt Angliában 
az első könyv 1646. Angliai nyelven ki jö tt , az 
egéfz 4. Könyvnek í'ommája penig 1708- mig vég
tére 1712 . az említett Böhm Antal által az e^éíz 
Könyv azon Angliai nyelven ki bocsáttatott és mikor 
az említett Dániái Fejedelemnek Seele tar ioíiá LudoiíF 
meg halna, a’Tcílaraentom Executora az ott való fzo- 
kás lzerént minden a’ temetéíen lévő Pufpókőknek és 
egyebeknek egy fzépen bé kötött Exemplárt a’ meg 
bolt Úri lzcméllynek em'ékezetire ajándékozott. Sko- 
tia Orízágban 1714 . annak a’ mint a’ Paradicsom

Kér-



Kertetskének is ki botsattatásáróí gondofkodtanak« 
Franczia nyelven újonnan ki nyomtattatott ama nagy 
nevű és buzgó Lelkű Teológusnak Hafferung Gafpar 
Uramnak gondvifeléfe által. A' Svekufok 1647 . a* 
Danufok Haffniaban újonnan 17 o 3 adták ki magok 
-nyelveken. Es hogy a’ Hollandiai és Lengyel fordi- 
táfokrol fenimit Te Szólljak , Cfeh nyelvre fordittat- 
ván Prágában 1617 . a’ Královitzi Longoliűs Mihály 
Borislávi Prédikátor által leg előfzőr viiágofságra költ 
Sub tit : Anatómia. & Laboratorium veri Chrifiiamsmi. A z  
Exemplárok el fogyván T. T. Bel Mátyás Uram 1715 
némelly fó rendeknek intésekre és kéréfekre az ötödik 
könyvvel együtt meg bővíttetve a’ Tót Nemzetnek 
hafznára újonnan azt ki adta. A* Sveirzerek ezt úgy-* 
an Nem t nyelven olvashatják; de még is már a’ kegyes 
Arnd életében az első Könyv Brugges Boldisár által 
nyomtató prés alá tétettetek illyentitu uíTal: A d ’mnal^ 
halála Kriftu-snak  ̂élete. Ugyan ezen Könyv Arabiai vagy 
Tőrök nyelven is ki jött Conftanrzinápolban a* mint 
az ott való Typographiának Faktora bizonyítja. Conf. 
0am íuna jutti $8au t>e$ SReid&á im 10.
ftOí} p. 262. Végtére , hogy ama leg jobb virágjában 
lévő tagos Moízka Orfzág ezen kints nélkül ne lenne 
Theodovfzki Thamás Kioviai Jeles ProféíTor azt az 
Orofz nyelvre , melly a’ Rátzokéival egyez, nem ré-* 
gén fordította és Haliában ki nyomtattatta.

§. 19. Még a5 mi magyar Nemzetünk volt azl(len-t 
nek ezen drága ajándéka nélkül. Égyéberánt talál- 
koztanak a’ mi Orfzágunkban is ollyan ércelmes és 
kegyeífen tanult emberek , kik ezen könyvnek hafz- 
nos voltát talám magokban tapafztalván, ’s a’ mit ma
gokban éreztcnek, máfokkal is köziem akarván, ezen 
könyvnek fordításáról gondolkodtanak.

§. 20. A’ mennyire fok tudakozás által ezen do
lognak ismeretibe mehettem , azt a’ tudós Olvasónak 
értésére így adom, hogy ezen könyvnek kőzVilágoí-
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Sagra való botsátásában első mozditáft te tt amaz nagy 
Nem zető, és fok mind Kerefztyénségéhez mind Ne
méhez illendő Virtufokkal ragyogó Petrótzi Kata Si- 
donia Aízízony , a’ ki néhai Tekéntetes Nagy és Vi
tézlő Petrótzi Irtván Urnák egy teftvérje volt. És 
magyar Orízágból, nevezete (fen Trentsén Vármegyé
ből írtén bólts igazgatáfa által Érdélbe férjhez ment a* 
M-ltoságos GrofF Pékri Lőrintz Úrhoz. Az akkori 
háborúban penig meg nyomorodván, (m ert az írtén 
igéje és kegyes Arndnak könyvei tsak az oliyaténoknak 
esnek jó izúen) az Arnd János ezen könyveiből tizenkét 
réfzeket ki válogatott, és azokat magyar nyelvre forr 
ditván maga kőltségivel 1708 . ki is nyomtattatta iL 
lyen titulus alatt: J ó  illattal fufrelgo igán, Sz ív , mellyet, 
t  Világ Szeretettben jzunyadózó fziveknek^ f i i  frkenictéfékre. 
Arnd J ' no snalga Luncburgi Fejedelemségben való Pufoknek 
a z  igaz Kerefztyénségrol német nyelven ki adott könyvéből válo
gatott ki, és tizenkét, réfzekbe foglalván azokhoz való imáid-
ságoggal együtt magyar nyelvre fo rd íto tt---- Hafzton, és a
Kérefztyeneknek^ lelki bafznokra maga Költségével ki is nyom
tattatott Groff Petrótzi Kata Szidónia. A’ réfzek pedig e- 
z e k : 1.) 1. Könyvnek 5. Réfze 2.) II. K, 51. ft.
3.) II. K. 50. R. 4.) II. K. 24. R. 5.) í. K. 25.
R. 6.) I.K . 30. R. 7.) IL K. 21* R. 8.) U . K.
16. R. 9.) II. K. 35. R. í o.) II. K. 52. R. i i . )
II. K. 17. R. 12.) 11. K. 55. Rí Az után maga á* 
Méltoságos Ur elóbi nyughatatlansági után nyugoda
lomra jutván Kutyfalvi Udvarházánál a’ feleségének di- 
tséretes példájától indíttatván Arnd Könyveit deák 
fordításból ( a5 német nyelvet nem értvén ) magyarrá 
fordítani kezdette vala. A* GrofF manuícriptuma 
vagy keze iráfa jutott a’ Méltoságos Groff Pekri Po- 
lyxene Afzfzonynak,a’ Tekint, és Nemzetes Dániel Irt
ván Ur kedves feleségének. Ha a’ meg nevezet llri 
Személy Dániel Irtván Ur a’ forditáft előbb mozdítot
ta é , a’ mint fzándéka vo lt, és meddig vihette * azt

enné-



emlékem T. T. Miletz Uram a’ Pofom Magyar cs Tót 
Gyülekezetnek igen buzgó Tanítója, ki az említett 
Úri háznál néha napján hú Informátor volt, meg nem 
mondhatta. Azt íem tudhattam meg bizonnyal, hogy 
a’ meg nevezett Úri fzem Ilyeken kívül, kik fáradoz- 
tanak légyen ezen könyvnek fordításában , tsak hogy 
fül heggyel hallom, hogy annak exemplari itt is amott 
is láttatranak, de mint eí rejtett kints ugyan fenkinek 
nem hafználtanakezen kívül, mellyetén kezedbe nyúj
to k , K .O .

21. Ennek penig a’ fordításnak eredetiről azt ] 
tudom , ha kívánod, ertéfedve adni, hogy az első i 
könyvnek 20 első réfzeit ki vévén ( mellyekcr én Né
metből magyarrá fordítottam ) a’ többit mind írásban 
vettem b. e. Váfonyi Márton Uramtol a’ VadosfaVai 
Artikuláris Ekieíiának Néhai érdemes Tani ójától , 
minekutánna azoknak némelly réfzeit T. Bárány Gy
örgy Uram valamennyire, a’ mennyire a’ makuláit pa- 
pirofokon lehetett, revideált volna. Ha a’jó ember a’ 
forditáft maga vitte e’ véghez ( a’ mint én hifzem ezen 
okból, mivel nagyob réfze maga keze iráfa vol ,és va
lamennyi , a* kalamusból tsak akkor folytnak látta
to tt ) vagy máitól fzerzette, én azt az ollyan embe
reknek visgáláfokra hagyom , a’ kiknek más dolgok 
nintsen. Elég légyen az , hogy én a’ b. e. férfiútól 
mint velem egy fzivu Atyafiutói gyakor fzóval és irás- « 
sál ferkentetvén a’ makuláit iráfokat kezem alá vettem, j  
olvasgattam, jobbitgaram és a’ nyomtató prés aláké- 
fzitgettem és ezt annál órómeftjebb tselekedtem, mi
vel ezen könyvnek gyakor olvasásában nagy édes izet 
kóíloltam még Akadémiai Sanyaruságomban. Me'.ly 
magamban tapafztalt jót máfokkal is fzeretetbol akar
ván kőzleni, nem tsak a’ kezdett dolgot véghez vittem 
a* mennyire vékony tehetségem miatt érhettem, de an
nak ki borsáttatásarol is gondolkodtam , és jo aka
róimmal, Egyházi cs Oskolai Tanítókkal tanáukoztam*

min-



írnndeneknek felette pedig azén íftenemet, hogy f / í n -  
dákomban elől meneteit adna, kértem. Se illene m- 
mel, feni jő akaró Uraimmal való tanátskozáfom héjá
ba nem efett. Mert az Ur Isten , kinek kezeibe va
gyon a’ Királynak , ( a’ mint egyéb embereknek ) a* 
Szive, mint a’ vizeknek folyáfi , és valahová akarja 
■öda hajtja azt. Péld. 21. 1. és a' ki amaz Zoroba- 
belnek és annak tárfainak , kik a’ máfodik templom
iak  építésében fok fogyatkozáft láttának azt izente 
biztatáfokra : Enyvm az, ez,uß és enyim az, arany , az,* 
anondja a Srregez,neß Ura , Hagg. 2. §. Olly hataímaf- 
lan ferkentettenémelly Úriembereknek fziveket, hogy 
reménségem kívül, nyújtanák adakozó kezeiket, kik
nek jó téreményeket amaz hazudni nem tudó Klen kí
vánságok és reménségek felett jutalmazza meg , min
den fanyarságokat őrömre és lelki tefti fogyatkozá
sokat gazdag bővségre fordítsa. Erre velem minden 
ezt mondja. Ámen}

Minekelőtte penig Innéd előbb lépnék, jegyezd meg, 
foogy ezen magyar Editioban találfz , kegyes O. tsak 
négy könyveket, meilyeket a’ b. e. Autor az harma
dik könyv Elől járó beízédeben p. 6 5 7 . conf. 9 2 7 . 
az Igaz Kerefztyénséghez tartozandóknak lenni jelen
te tt. Ellenben a’ Toldalék vagy az ötödik és hato
dik könyv ez úttal el maradott, mivel az Igaz Kerefz
tyénséghez foha feni ízámláltattanak (*) bátor méltók 
olvasásra és még más alkaimatoísággal Klen jobb idő
ket adván azokkal is a’ Magyar Atyafiaknak kedves
kedhetünk,

conf. D. Dickmanni Pr&fatio Arndii Genuino Ckrißia*
nssmo praemíjfa.

22. Hogy ezt már így kezedbe botsltanám, é 
pen nem e’ volt fzandéKom, hogy ez által a’ Szent I- 
rásnak olvasásától el vonynálak ( mert az a’ fő könyv, 
«nelly et kell minden Kereiztyén embernek nagy buzgo-

sággal



sággal forgatni, és a’ mellybcn kell lenni minden gyö
nyörűségének , Solt. i .  2. ) hanem inkáb réfz fzerént, 
hogy ennél fogváft tégedet az Iften igéjének, melly az 
ezen könyvben le íratott igaz Kerefztyénségnek a’ for- 
ráfa, édesgefselek. Mert ha illyen jó izú a* patakban 
lévő víz, mennyivel jobbnak kell lenni a’ forrásbélinek : 
ha ollyan édes az az igazság, melly az Iften Igéjéből e* 
könyvbe tétettetett, mennyivel inkább jobb ’s édeíTebb 
az Iften igéje. Nem de nem olly jó e’ ez , hogy ab
ban az embér az, orok  ̂életnek  ̂ erejét meg kpfiolhatja ? Síd,
6. 5. . Sött nem de nem ezé az orok̂  életnek,̂  befa'de , 
mélyben van lélek Js élet ? Ján. 6. 63. Ez pedig az a’ be- 
fzéd, a* melly néktek prédikálcatik; i. Pét. i; 25. és 
ezen könyvbe élőtökbe adatik;

(§. 23. Ez fém volt a’ kegyes Árndnak fzándéka i 
hogy ezt tsak olvafsad , és az által a’ te elmédet fok 
fzép igazságoknak ifméretivel fel ékeíitsed, és arról tudj 
jobban befzélleni , mint egyebek.- Mert igy bizony 
femmi hafznod • kárhozatod penigelég nagy lenne. E* 
végre fe a’ Szent írást, fe egyéb abból fzedcgettetett 
akar meíly velős könyvet tnég kezedbe fe végy ; ha
nem ez légyen a* te fő tzélod ezen és más efféle könyv
nek forgatásában * hogy abból áz igaz Kerefztyénség- * !< 
nék mivoltát és minden rendbéli tzikkelyeit és aka- 
dílyit világoffabban, mind talán eddig , meg ifmérjed 
és magadat fel ferkentesfed , hogy a’ mit meg tanultál, 1 
abban magadat híven gyakoroljad ’s az akadályokat el J 
kerüljed. Meg vallom ugyan , hogy ezen könyvben 
azt ollyanriak nem találod lenni, a’ minéműnck azt a’ 
Világ képzi, hanem a’ melly a’ moftani Világnak életé
vel épen tufakodik , a’ teftnek és vérnek épen ellene 
vagyon ; de elég hogy az Iften igéje fzerént vagyon.
Ez úgy is az, utat keskenynek  ̂és a kaput farosnak  ̂mondja, 
melly az, orokjletre v ifa n , Mat. 7. 13. 14. Boldog vagy 
oh kegyes Olvasó , hogy ha ebben a’ Kriftusnak igájá
ban még nem botránkozol. A’ mi eleinten kedvetlen-

, nek
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Siele tetfzik , mivel az jobbára a’ bűnnek tettének meg 
fefzéttetését, a’ kerefzret és annak hordozását ajánlja, 
vaj mi jónak, örvendetesnek fog tapafztalcatni, ha azt 
meg fzoktad , ’s találod, hogy a Kriflm igája gyönyörűsé
g e  , és az, o terhe könnyé. Matt. 11. 29. 30.

§. 24. Abban fe ütkezzél meg, hogy ezen könyvbe 
némelly f'zókat, és a’ fzólásnak ncmelly módjait talá
lod , mellyek a" mi magyar nyelvünkén eddigirem igen 
haílattanak ; Mert ezek réfz fzerént az Itten Igéjéből 
vétettek, réfz fzerént annak igéjével imitt amott meg 
magyaráztattanak , úgy hogy, a’ mi moftan homályos
nak látfzik , az idővel a’ gyakor olvasás közben meg 
világoíittatik. Es hogy mind az egyugyüek afféle 
fzókba, és a’ fzólásnak formáiban kőnyebben el igazod- 
haífanak , mind egyebek a’ kegyes Ariidnak igaz a9 
Szent Irálfal és a* Symbolikus Könyvekkel egyező ér
telmét, minden prsejudiciomókat ’s hamar ítéleteket, 
félre vetvén meg érthefsék; amatifzta tudományu Vare- 
niusnak, Dorfeusnak s’ egyebeknek jegyzését a’Lipfiai 
1732. efzt. ki jött és a’ Felséges Lengyel Orfzági Ki
rálynénak Kriftina Eberhardinának dedicáltatott cdí- 
tioból ki vettem, és ezen munkába be iktattam. A’ 
mellyeket az Első és mafodik Könyvbe réfz fzerént bé 
nem tehettem, (mert eleinten arról nem is gondolkod
tam ) azokat hátul meg találod. Itt még azt jegyzem 
némellyeknek kedvekért, hogy a’ II. K. 26. R. 3.

1 nem ellenkezik azzal, a’ mit II. K. 19. R. $. 3. látni. 
Mert nem egy fubieéhimról van a’ fzó, és így egy féle 
praedicatum fém lehet. Itt a’ fubje&um az Itten igaz
sága : ez fzerént (prasdic.) más efzköz nem találtat
hatott a’ váltságra, hanem a’ Jefus érdeme. Amott íub- 
ieéhmi az Iftennek epy áltályán fogva való hatalma ,  
mellyel ö mindent tehet. A difto fecundum quid ad 
diétum íimpliciter N. V. C. Ezen jegyzések után még

(*) (*) (*) tok
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toldalék gyanánt fel tettem egy Lelki tanátsot és ok- 
tatád a’ betegeknek és meg halóknak Számokra, mellyel 
a’ mint mindenkor , igy kiváltk. Pedifes időben él
hetni.

§. 25. Eddig az Idén igéjének fzomjuzói héjában 
keredék a’ Predikátzios könyveket , és igazán azt 
mondhatom : fiukalkgdók^ és a fizegények  ̂ keresnek  ̂ vizeket 
és nem faluinak^, az> 6 nyelvek  ̂fzomjuság miatt meg fizárod- > 
nak. Ezen könyv bátor Podillai formába nints öntve, 1
mind azáltal azon hafzont teheti a’ Szomjuhozó lelke
ken , a’ minéműt a’ leg job Prédikatziós könyv, llgy 
hogy valamint a’ Millernek 300. nyugofztaló órait Tar- 
Jo.ban hordozható Pofit illának  ̂nevezetéig, igy ezt is annak mél
tán nevezhetni. Egyéb aránt a’ ki ezt a’ könyvet leg 
leg haíznoísabbafl akarja olvasni, a’ leg jobban tsc- 
lekeízik, hogy ha ollyan réfzt keres az olvasásra, melly 
külső vagy belső állapotához leg a’kalmatofsabb. Ha 
p. o. az idén keze némellyeket az igaz meg térésnek 
utára vezetett, az olvaíTaaz I. Könyvnek 2. 5. Réfzét,
II. Kóny. 7 - * - 11. R : Az ő  pénitentziai fanyaru 
munkáján által efett s’ meg ujult ember olvafla azl. K, ' 
12 - - 17. 's a’ többi Rclzeket: A’ ted ö l, 's e’ Világ
tól bűnre való ingereltetéskor II. K. 13. s. a. t. R. 
Imádságra íérkentesd magadat II, K. 34. Réfznek Tzik- 
kelyeit olvasán : Nyomorúságban vaió vigafztaláíódra 
Szolgál II. K. 44. s. a. t. Mindazáltal havalaki az 6  n 
Vasárnapi vagy innepi buzgóságanak előbb mozdítását 
ra az Evangeiiomokhoz ihendö matériát akar olvasni, 
annak Számára akarván kedveskedni, ezen könyvet a* 
Vasárnapokra ’s innepekre fel ofztottam. El olvas- 

. ván azért az Evangeliomot az uj Tedamentomból vagy 
Bibliából , fogjad azokat a’ Réízeket, inellyek arra a* 
napra rendeltettek, a’ mint az hátra tétetett Laidrom- 
ból ki tetízik , olvasfad magadnak és tselédednek ja-



vára , mond] egynéhány éneket és imádságot, vagy a 
mit olvastál magad fzavaiba foglald bé , és térjefzd 
Iften eleibe ; igy a’ Szent napokat héjában nem tö ltö t
ted , ha bátor vagy az időnek alkalmatlansága , és más 
lilén előtt téged menthető okok miátt az Ur házába 
nem mehettél, vagy ha voltál, a1 napnak hátra mara
dott réfzét is kegyeíségnek gyakorlásában, a’mint illik, 
töltheted. Minden kegyes és okos embernek ítéletire 
hagyom , ha nem jobbé a’ drága időt efféle épületes 
munkáknak forgatásában , mint hafztalan sétáláífal, 
kotzkázáífal, kártyázásai, boros korsó és vendégeske
dés mellett való dősőléííel, vagy héjában való trétsé- 
léflel, mefc befzéddel , vórős énekekkel , ama gaz 
Krónikáknak ( az olafzból magyar verfekbe foglalta
to tt , fzivett bujaságra gerjefztó fabuláknak) olvasá
sával , mellyel a’ mi fzegény ifjainknak fziveket idején 
a’ pokolbeli Sárkánynak barlangjává tefzék.

§. 25. A* mi a’ forditáft ille ti, tudom hogy an
nak egyik regulája, nézni nem annyira az igékre, mint 
az igéknek értelmére : mellyet meg is tartani igyekez
tem, mind a* fordított írásnak jobbításában, mind pe- 
dig magában a* fordításban . de nem olly fzoroffaa |, 
hogy néha a’ mennyiben tsak lehetett mind a1 fzókat > 
mind azoknak értelmét nem kívánnám a’ magyarban 

I meg tartani. KózőnségeSen pedig nem a' nyelveket 4- 
v kart u féke fen falasra koforulni, fim  a füleket tsiklándoz,tat-

} ni •• hanem a felvet gyulafátani és az, elme eleibe olly vafiag 
falatokat JZegdelni, méllyé f n  nagy idveßegejfen rágódhat i f  és 
ugyan ígérődbe tik. Nem is i Ili f  hogy ott a’ befédneftsinofá- 
garól felették törődjünk, a hol a mennyországot f r e f u f ,  hogy 
igy fzó Íjak egy efzes férfiúval.

§. 26. Azonban ditsérem az én még élő Iíleoemet, 
hí engemetezuttalis meg eróíitett hogy nem tsak ezen 
nem az ő akaratja ’s bolts igazgatása nélkül réam bjzott

mun-

______ - -----------------------1 -----



munkát véghézvihettem, de azt az én fzűkőlkődő,chez- 
z ö  és fzomjuhozó felebarátommal is már közölhetem. A’ 
melly fbgyatkozáfok abba bé tsufztanak, azokat magam
nak alázatoífan tulajdonítom ^’ jóért penig, mellyet ab
ban bőven taláfz, adj, K. O. a’ minden jóknak kutfc- 
jenek buzgó hálákat, Mitsoda háláadó áldozattal 
tudnál penig az Urnák ezért és egyéb drága ajándé- 
kiért kedveskedni , mint ha a’ te fzivedet az igaz 
Kerefztyénségnek gyakorlására nékie adod Péld. 23.
26. Az Ur Iften penig kedvellje a’ n»i áldozatunkat 
az ó Fiában a’ Jéfusban amaz egy tőkélletes áldozat
ban és áldja meg ezt a’ munkát fókáknak épületekre 
és vigafztaiáfokra : adjon a’ Kegyes olvasónak kedvet 
a’ mennyei igazságnak tanulásához , erős gyakorlásá
hoz , hogy mindnyájan egyedül hit által meg igaz
ítván Iften előtt életűnknek meg ujittásával és tseleke-~ 
(léteinkkel hifinket meg mutathajfuk^ Jak. 2. 1$. hivataiun- 
kat e's v/Jaf&tafmkgt meg erosetheßuk  ̂2 . Pet. I. lo . és hi
tünknek végét s’ igaz Kerefztyénségűnknek jutalmát 
az őrók életet kegyelemből meg nyerhefsük. Ezt az 
Atya Iftentól a’ JESU S Kriftus által meg adattatni 
minden fzivbéli erókódéséből kívánja, K. Olvasó,  
a’ Te

igaz Szolgád az Urban
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A R N D j a n o s n a k
Az első Könyvre való, vagy is Közönsé

ges Elől járó befzéde.
A’ kcrcíztyen Olvasóhoz*

Elly nagy és gyalázatos légyen fo
kaknái ez utolsó időben az Evan- 
geíiommal való vifzfza 'élés , édes 
kerefztyén Olvasóm , eléggé meg 
bizonyítja azoknak Iílentelen és 
penitentia tartatlan életek , kik a’ 
Kriftufsal és annak fzent igéjével

torkok tatva ditíékednek ; holott majd egéfz Pogány- 
életet élnek, mintha nem is Kereíztyénségben, hanem 
a’ pogányságban nevelkedtek volna fel. Az illyen lílen- 
telenséz adott énnékem aikalmatoíságot e’ könyvnek
írására, hogy az együgyüek láthatnák: i. Miben aljon 

• az igaz kereíztyém élet, tudni illik az igaz, eleven és 
munkálkodó hitnek, a5 Szent Kegyefség és az igazság
nak gymnóltsci által való meg mutatásában; miként hogy 
a’ Kriftus nevérul azért neveztetünk, hogyne tsak higy 
junk a’ Kriílusban ; hanem hogy élnünk is kelljen ó 
benne, és a Kriílusnak is mi bennünk. 2. Hogy meg 
tudnák; miképen az igaz penitentiának a’ fzivnek bel
ső réfzébőr kell fzármaznia , miként fzivünkriek , el
ménknek és akaratunknak el kell változniok, hogy mi
a" Kriftushoz és az ő Szent Evangeiiomához haíónlók 
lehefsünk. 3. Es végtére miként kelljen minekünk lilén



A z d s o  Könyvnek

igéjének általa naponként meg újulnunk, és új teremtett 
állatokká lennünk; Mert valamint minden ma^ macá
hoz hafonlót terem, úgy kell az lilén igéjének is, melíy 
meg-elevenitó Léleknek mondatik, 2. Kor. 3. 6. mi 
bennünk minden nap új lelki gyümőltset teremnie • és 
hogy ha már hit által új teremtett állatokká lettünk , 
tehát élnünk is kell az újonnan való fzülctésben.

4. Summádon, Miképen kelljen; az ó Adámruk mi 
bennünk ijieg halnia, és a’ Kriílusnak élnie. Mert nem 
elég az lilén igéjét tudni, hanem azt az élő és munkás 
gyakorlásban meg is kell mutatni.

§ 2. Sokan azt vélik, hogy a’ Theologia, azaz, az 
lilén Igéjének tanúsága, tsak pufzta tudomány, ésfizó- 
bul álló ineílerség légyen; Holott annak eleven experi- 
entiának, az az , valóságos tapafztalásnak és gyakor
lásnak kell lennie. Kiki lyoíl tsak a’ végre tanul, hogy 
lehelten hires nevezetes e’ világon ; de a’ kcgyefséf^ec 
má d fenki nem akarja tanulni. Kiki keresi moíl°a* 
tudós férfiakat, a’ kiktül derék meílerségct, nyelveket 
és bóltscséget tanulhaíTon; de a’ mi egyetlen egy Do- 
élorunktúl az IIR JEfus Kriíluítúl Szelídséget és fzivbéíi 
alázatofságot fenki nem akar tanulni, holott az ő  Szent 
és élő példája, a mi életünknek igaz regulája és tsapó 
íinórja; Sótt fő bőltseségünk és meílerségünk , úgy 
hogy méltán mondhatjuk: Omnia nof Chrijli vita docere 
to u ft: Kriílus ártatlan élete, tanít minket mindenekre. 
Minden őrőmőíl lenne a’ Kriílus Szolgája; de majd ' 
fenki nem akar kővetője lenni, ő pedig azt m ondja, 
Ján. 12. 26. Ä  ki nékem Jzolgdl, engem kővejfen. Minc- 
kokáért a’ Kriílus fzol^ájának és fzeretőjének, annak 
kővetőjének is kell lenni. A ’ ki ízereti a* Kriíluít, íze- 
reti annak fzent életének példáját is , alázatofságát , 
fzelédséget, annak tűrését, kerefztjét, gyalázatját és 
meg utál tatását, bá to ré’ telinek fájdalmat fzerezzen. 
Es noha mi a’ Kriíluíl nemes és Szent életének tökél- 
letcs követésére itt ’e gyarlóságban nem juthatunk, az

én



én könyvem íem tzéloz oda ; mindazonáltal kell azt 
Szeretnünk 's arra ohajtoznunk, mert akképen lakozunk; 
mi a’ Kriftusban és a’ Kriftus ini bennünk, mint 1. Ján. 
2 . 6. írva vagyon: A' ki azt mondja bogyó benne marad, 
tudni illik a’ Kriftusban, fzúkség , hogy miképen az jár  
Dala,  ó is ugyan a fzsrint járjon. Lásd I . Per. 2. 21. 
A’ moftani világ iílyen tévelgésben vagyon, hogy oro
méit mindent tudni kívánna ; de a z t, a’ mi minden tu
dományt felül haliad, tudni illik a’ Kriftuft ízeretni 3 
majd fenki nem iparkodik tanulni. Senki pedig küllőm
ben nem fzeretheti a’ Kriftuft, hanem ha annak Szent 
életének példáját is kőveti. Sokan vannak ; Sőtt töb
bire mind olljaténok az emberek e’ világon , Kik a* 
Kriftus Szent életének példáját, úgy mint az ő fzeléd- 
segét és alázatoíságát fzégycníik. £s ez nem egyéb , 
hanem magát a’ Kriftuft meg vetni és őtet fzégyenleni, 
kiket Urunk így feneket, Mark. 3- 38. Valaki Jzégytnel 
ingemet és az en befzédimet , ez parázna és vétkes nemzet
ség előtt; az embernek fia is fzégyenleni fogja azt , mikor el 
jóvend az ó Atyjának dit sós égeben, a jzent Angyalokkal egye* 
Umbtn. A’ moítani Kereíztyéneknek Kellene egy Úri 
módon magát vifelő , pompás, gazdag , ’s világi Kri
ftus ; de a’ fzegény , fzeléd , alázatos , meg utaltatott 
’s meg vettetett Kriftus majd fenkinek nem kell, majd 
fenki "nem akarja őtet feni vallani, fém követni. Annak- 

\  okáért azt fogja nékiek valaha mondani, Matt. 7. 23. 
1Nem ismerlek titeket, menjetek el tólem gonofzságnak tsekkedéi 
T i nem akartatok engemet ismerni az én alázatoságom- 
ban , én is azért nem ismérlek titeket a’ ti kevélység- 
tekben.

§. 3. A* gonofz és Iftentelen élet nem tíak telíyesé- 
geífen a’ Kriftuflal, és az igaz kerefztyénséggel ellenke
zik ; hanem gyűjti is minden nap az íften haragját és 
lzőrnyü büntetését, annyira, hogy az Íften kénízeri- 
tetik minden teremtett állatokat  ̂ellenünk boízfzuál 
lásra fel gerjeszteni: Az égnek, földnek , tűznek, é*

A ä víz-
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Az eiső Könyv.
víznek ellenünk támadnia és hadakoznia kell ; Sótt az
cgéfz terméfzet azon kefereg, Rom. 
és ófzve akar dűlni.' Innéd keferves

S. 19. 's a. t.
’s nyomorúsá

gos időknek kell iónniek,ugy mint háborúságnak, éh
ségnek, és dog halálnak; Sótt már az utolsó tsapáfok 
olly nagy hatalommal akarnak ránk rohanni, hogy majd 
femininémn teremtett állat miatt nem lehetünk bátrak. 
Mert valamint az Israel fiainak fzabaduláfok és Egyi- 
ptombul való ki menetelek előtt leg retteneteífebb tsa- 
páíok eftek az engedetlen Egyiptombélieken ; llgy az 
Ifién fiainak utolsó fzabaduláíok előtt leg rettentőbb , 
leg fzernyebb és hallatlanjabb tsapáfok tódulnak min
den Iftentelenekre és penitentia tartatlanokra , Matt.
24. 21. Annak okáért igen fzűkséges , ez utolsó idő
ben , hogy már tartsunk penitentiát, új élethez kezd
jünk , a’ világiul Kriftushoz térjünk , <5 benne igazán 
higyiünk; és kereíztyénűl is éljünk ó benne , hogy a* 
felséges Urnák oltalmában, és a’ mindenhatónak árnyé
kában bátorságoífak lehefsünk Solt. 91. 1. Mellyre a’ 
ini Urunk is in t: Luk. 21. 36. Vigyázzatok imádkozván 
tninden időben,hogy méltók legyetek el kerülni mind azokat % 
a tnedyek hővetkezendok. Erről olvaífada’ 112. Soltárnak
I. 7. 8- vers.
§, 4. Arra igazitnak,édes Kereíztyénem, téged e’ kőny- 

vetskék is , miképen hogy ne tsak a’ Kriftusban való 
bit által bűnőd botsánatiát kelljen nyerned ; hanem 
hogy az Ifién kegyelmével is kelljen igazán élned a \  
Szent életre , és a’ te hitedet jámbor ’s Kerefztyéni c- 

■ lettel mint kelljen ékesétened és meg mutatnod. Mert 
az igaz kereíztyénség nem áll tsak belzédben, vagy kül
ső ízinben, hanem az élő hitben, a’ mcllyból valósá
gos jó gyümóltsök, és mindennémü kereíztyéni Virtu- 
lok vagy jóságos tselekedetek, mint magátul a’ Kriftu- 
ítul fzármaznak. Mert mivel a' hit emberi fzemek előtt 
el rejtetett és láthatatlan , tehát gyűmőltsei által kell 
annak meg mutatódni: Mivel hogy a’ hit a’ Kriftusbúl

mint

S -



mint életnek kút fejéből minden jó t , igazságot és bol« 
dogságot merít.

§. 5. Ha azért a* hit álhatatofan várja a’ meg ígért 
jókat, azonnal abból fzármazik a’ reménség. Mert mi- 
tsoda a’ reménség egyéb , hanem az meg ígért jónak 
hitben álhatatos és fz it n télén való várása ? Ha pedig 
az elvett jókat felebarátjával közli, akkor ízármazik ab
ból Szeretet, melly vifzontag úgy tselekefzik felebarát
jával, mint az lilén is ő véle tselekedett. Midőn pedig 
hit a ’ kerefztnek próbáján meg á ll, és Iílennek aka
ratjára hagyja magát, tehát akkor nevelkedik a’ hitbői 
békeíséges tűrés. Ha pedig a’ kerefzt alatt foháfzkodik, 
vagy az el vett jókért Iílennek hálákat ád, tehát akkor 
fzármazik a’ hitből imádság. Mikor pedig a’ nyomorú
ságot az lilén hatalmával őfzve veti, és magát Iílennek 
keze alatt meg hajtja és meg alázza, akkor jón ki be
lőle az alázatoíság. Ha azon ízorgaimatoskodik, hogy 
az iílennek kegyelmét el ne veízeífe, vagya’ mint Szent 
Pál mondja, ha félelemmel és reite*cfssl munka kodik az id- 
vefségnek dolgában, Filip. 2. 12. tehát akkor jón belőle 
Illeni félelem.

§. 6: Eképen lá to d , hogy minden kereíztyén Virtu» 
sok a’ hitnek rajzati, és abból fzármaznak és nevelked
nek, és attól úgy mint az ő eredetektől cl nem válhat- 

» nak; ha tsak máskép’ igaz, élő és Kereíztyéni virtufok,
• kik Iílenből, Kriílusból és a’ Szent Leiekből fzármaz

nak. Minek okáért femmi kedves tselekedet lilén előtt 
nem lehet a’ Kríílusban való hit nélkül, Síd. 11. 6, 
Mert hogy lehet az élő reménség, igaz Szeretet, álha
tatos tűrés, ízivbéli imádság, Kereíztyéni álázatoság, 
lítenhez való hűi félelem, hit nélkül? Mindent Kriílus
ból mint idveségnek kút fejéből hit által kell mente
ni , mind az igazságot , mind az igazságnak mindere 
gyűmőltsét; De jól vigyázz magadra, hogy a’ te tsele- 
kedetidet, és el kezdett virtuíidat, vagy az uj elemek 
ajándékit a’ reiften előtt való meg igazuiáíoddal egybe

A 3 ne
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ne egyelitsed; Mert ottan femmit nem hafznál az erm 
bernek tselekedete , érdeme , ajandékí vagy Virtus! , 
akar melly föépek legyenek is azok, hanem egyedül a’ 
JEíüs Krißusnak leg tókélletefleb érdeme, ha hit által 
azt meg ragadod, mintezen első Könyvemnek, 5. 19* 
34. és 41^ és a’ máfodik könyvemnek, három első ré
szeiben elegendőképen meg magyaráztatik. Azért meg 
lásd hogy az hitnek és a’ Kercfztyéni életnek igazságát 
egy máífal öfzve ne egyelétsed, hanem jól meg kuLórri- 
bezteííéd: Mert ez a’ mi egéfö FCerefötyén vaíiáflmknak 
fundamentoma. Mindazonáltal a ’ te penitentiadnak va
lóságos ’s buzgó fzorgalmatoságbul kell föármaznia % 
mert máskép5 femmi képen igaz hited nem lehet , az 
melly naponként a5 ízivet tiíztitja , változtatja és job
bítja. Azt is kell tudnod , hogy az Evangel iomnak vi~
f aíztaíáía kidőmben nem foganatos, ha tsak igaz fzíV- 

éli bánat és Iftení föomoruság előtte nem já r, melly 
által a’ fziv meg rontatík és meg töretik; mert az illyent 
jföivück valóságos fzegények,a’ kiknek az Evangeliom pre- 
dikáltatik, Matt. i j . 5. Es, miként elevenítheti meg a? 
hit a’ fzivet, ha előízer ez meg- nem oletik az igaz tö 
rő  delmcíség., bánat és a bűnöknek igaz ismérete által? 
Azért ne gondoljad , hogy a’ penitentia olly gyarló 
módon és könnyen mennyen véghez. Nézd meg melly 
kemény és éles ízókkal él fzent Pál, mikor parantsolja, 
bogy meg öldököljük , meg feízksük minden kivánsá- 
gival és indulatival egyben a* teilet,, azt meg áldozzuk, 
a5 bűnöknek meg haljunk, és a’Világnak meg feízittefö 
síink, Kol. 3. 5. Rom.. 6. 6. és í z .  1. Gaf. 5.. 24., 
és 6. 14. 1. Pét. z K 24. E5 Bizony nem megyen véghez 
a’ tejlnek kényefztetéfe által. A’ ízent Próféták íem kel- 
JemeteíTebb ízókkal ábrázalják le a’pcnitentiat, midón 
töredelm es, 'meg rontott Szivet és meg haíogattatott; 
lelket kivannak mondván : Szagafsátok meg a ti fzivei- 
tehet, ordítsatok, [írjatok, jajgajfatok , ksfrrégjetek . porban 
keverjetek és hirdejjetek bojtét , ’s a. t. Joel. 2. 13 15,

17. és.
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17. és. 1. 5. 8- 13. 14. Jer. 4. 8- és 6. 26. fíól találni 
moft illyen penitentiát ? Kriftus Urunk nevezi a’ peni- 
tentiát ónnon maga meg tagadásának , meg gyűlólésé- 
nek, ellene mondásnak mind annak, valamié vagyon az 
embernek; Ennek igy kell meg lennie, ha egyéb eránt 
gz ember Kriftus tanítvány ja akar lenni : Es e’ bizony 
nevető fzájjal nem mégyenvéghez. Mindennek eleven 
példáját találod a’ hét pcenitentia tartó Soltárokban. 
A z  Szent írás tellyes illyen Isteni buzgosággal vagy Is
teni bufuláíTal , melly által az Isten meg kívánja az' 
örök boldogságnak el vefztéfe alatt az igaz penitentiát 
annak gyűmőltíéivel egyetemben : az után mutathatja 
meg az Evangeliomnak vigaíztaláía az ő igaz , valósá
gos ’s terméfzete fzerint való erejét; Mind a’ kettőt 
pedig azIsTENLelkének bennünk kell munkálni az fzentlge 
által. No ezen igaz, kemény Szivbéli és nagy erőkő 
déllel való penitentziárol és annak gyümőltfeirőí téízen 
ezen Könyvein tudományt; egyíZer ’s mind az igaz hit
nek gyakorlásáról; és miként kelljen a’ Kerefztyénnek 
mindent Szeretetben tselekedni. Mert valami Kcreíz- 
tyéni Szeretetból mégyen véghez, az hitből is ízármazik,.

§. 7. En azonban proteftálok hogy én ezt a’ köny
vet, valamint minden egyéb Artikuíuíbkban és punktu
mokban, igy az embernek ízabad akaratjáruí, és a’íze- 
gény bűnösnek Isten előtt való meg igazulásárul való 

* tanitáfomban, nem másként, hanem az Auguftai Val- 
} íáíon lévő Annyafzentegyháznak Simbolikus Könyvei 

ízerént ( mellyek ezek: a’meg nemmáfolt Auguftai Val
lás té te l, az Apologia’, Smalkaldiai Artikuluíbk , Lu
ther M. két Katechiímuíi és a’ Concordiának Formulá
ja )  akarom értettetni. Az UR Isten világoíitson meg az 
ó  Szent Lelke által minket minnyájunkat, .hogy tiízták 
és botlás nélkül valók legyünk Fii. 1. io . 11* az hit
ben és az űj életben, a’ mi Urunk JEÍus Kriftus napiá- 
íglan ( melly közel és az ajtó előtt vagyon ) tellyefek 
lévén az igazságnak gyíimoltfeivel, mellyek vágynak a)

A 4 F &



s Az Isten i . Könyvnek i. Réfze.

JEfus Kriftus á lta l, az Mennek ditsófségérc és ditsére- 
tire , Amen.

Az igaz Kereíztyénfégről való elfő Könyv*
I. R efz .

MI légyen az IsTENnek Képe az emberben? Efes. 4. 23. 
24. Újuljatok ^meg a? ti elmeteknek lelkében, és ő tőzzétek fel 
az új embert, a’ ki ifién fzerént teremtetett, valófagos igaz-, 
[ágra és Szentségre. ,

\Z  IsTENnek Képe az emberben nem egy
éb , hanem az emberi életnek, okofság- 
nak, elmének, értelemnek, akara tnak , 
és a’ teftnek 5s léleknek minden belső és 
külső erejének, IsTENhezés a’Szentflá-

______ __ romsághoz, és annakminden Isteni tér-
méfzetéhez, Virtuíihoz , akaratjához és tulajdonsági
hoz való hafonlatofsága. Mert eképen vagyon a’ telly- 
es Szent Háromságnak tanátsameg írva: Teremtsünk em
bert a’ mi abrázatunkra és hafonlatofságunkra, és uralkodjék 
a tengernek halain , az égen repeső madarakon, a barmom 
kon , és mind az egéfz fő  dón, I. Mos. 1. 26.

§. 2. Innéd ki tetzik , hogy a’ Szent Háromság az 
emberben magát le ábrázolta , hogy annak lelkében 
értelmében, akaratjában és ízivében: Sőtt n 'egéfz éle-

A n g y a ío k b a n  m e r ő  Isteni S z e r e te t  , e r ő  , é s  t i f z ta s á g  
v a g y o n .  E b b e n  a k a r ta  Isten a z  ó  g y ö n y ö r ű s é g é t  é s  jó  
k e d v é t  találni , m in t  az  ő  f a já t  f iáb a n . M e r t  v a la m in t  
a z  A ty a  m a g á t  íz e m lé li  és g y ő n y ő r k e d te t i  a z  ö  f ia ib a n , 
ú g y  v o l t  a z  IsTEN nek g y ö n y ö r ű s é g e  az  e m b e r n e k  fiai
b a n ,  P c ld .  8* 3 1 . M e r t  j ó l l e h e t  a z  U R  Isten g y ö n y 
ö r k ö d ö t t  m in d e n  ő  m u n k á ib a n ;  d e -leg  Kiváltképen a z  
e m b e r b e n  ta lá l ta  k e d v é t , m iv e l ó  b e n n e  a ’ le g  f ő b b  
á r ta t la n s á g b a n  és d i t s ó s é g b e n  a z  ó  Képe tündöklőt^.

Azért



Azért az Isten három fő erőt teremtett az embernek lel
kében, úgy mint, az értelmet, akaratot és az emléke
zetet* Ezeket fzerzi , tartja , ízeűteíi és vilagoíitja a” 
Szent Híromság , !s az ó  Kegyelmének munkáival é s  
ajándékival meg is ékefeti és fényeséti.

§ . 3 . M e r t  K é p  a z ,  m e lly b e n  h a f o n íó  f o r m á t  és  á b r á -  
z a t o t  l á t h a t n i ,  és fe m m i k é p  n e m  le h e t  k ü llő m b e n  ,  
h a n e m  h a  a n n a k  a b r á z a t j á t  v ife li, m e lly re  á b r á z a í t a to t t .  
M in t  e g y  t ü k ö r b e n  íe m m i K é p  n e m t e t z h e t i k  m e g , ha
n e m  h a  m á s n a k  K é p é t  és h a f o n ía to f s á g á t  v e íz i fe l  : E s 
m e n n é l  t i í z tá b b  a ’ t ű k o r , a n n á l  t i f z tá b b a n  te t f z ík  m e g  
b e n n e  a ’ K é p .  íg y  m e n n é l t i í z tá b b  ’s m o ts o k ta la n a b b  
az e m b e r n e k  le lk e  a n n á l  t i f z tá b b a n  t ű n d ő k l ik  a b b a n  az 
ISTENnek k é p e ,

§ .  4 .  E ’ V é g r e  a z  Isten a z  e m b e r t  t i í z t á n ,  f z e p lő  és 
m a k u la  n é lk ü l  t e r e m te t t e  , a ’ L é le k n e k  és t e l in e k  m in 
d e n  e r e jé v e l , h o g y  a z  IsTENnek k é p e  ő  b e n n e  m e g  t e t -  
z e n é k , n e m  ú g y  e g y é b  e r á n t , m in t  v a la m i h ó i t  á r n y é k  
a ’ t ü k ö r b e n  ; h a n e m  m in t  ig a z  é lő  p é ld á ja  és  le  a b r á -  
z a lá fa  a  * l á th a t a t l a n  IsT E N nek, és az  ó  f e le t te  ig e n  fz é p  
b e l s ő  ’s e l r e j t e t t  a b r á z a t j á n a k ,  a z  a z  : Isteni B o l t f e -  
s é g é n e k  K e p e  a z  e m b e r n e k  e lm é jé b e n  , a z  6  jó s á g á 
n a k ,  n a g y  tű r h e tő s é g é n e k ,  S z e íé d s é g é n e k  é s  tű r é s é n e k  
K é p e  a z  e m b e r n e k  S z iv é b e n , a z  ő  S z e re lm é n e k  és i rg a l-  
m a fs á g á n a k  K é p e , a z  e m b e r n e k  b e ls ő  íz iv b é l i  in d u la t i -  

a b a n ; a z  ő  ig a z s á g á n a k , S z e n ts é g é n e k  , h ű s é g é n e k  é s  
) t i f z ta s á g á n a k  K é p e ,  a z  e m b e rn e k  a k a r a t já b a n ,  a z  Isten 

k e d v e s  v o l tá n a k  , n y á ja ís á g á n a k  , k e g y e ís é g é n e k  é s  
ig a z  m o n d á s á n a k  K é p e  , az e m b e rn e k  m in d e n  já m b o r  
m a g a  v ife lé sé b e n  és é k e s  ’s t i íz ta  b e íz é d é b e n ;  az Isten 
m in d e n h a tó s á g á n a k  K é p e , az  e m b e rn e k  a z  e g e íz  
f ő i d ő n  ’s a z o n  lé v ő  m in d e n  t e r e m te t t  á l l a to k o n  v a ló  
u r a lk o d á s á b a n ,  és fé le lm é b e n ; a z  Isten ő r ö k é n  v a ló s á 
g á n a k  K é p e  a z  e m b e rn e k  h a lh a ta t la n s á g á b a n .

§. 5. Ebből Kellett az embernek az iílent és magár 
meg ifiíiérni: A’ teremtő literit úgy, hogy 6  légyen

m in -

I. Könyvnek i. Reize. Képéről ____9
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minden és egyedül való leg főbb állat , a* kitói min
dennek állatja fzármazik; és hogy az IsTENben, a’ ki
nek képét az ember vifeli, valami vagyon, az mind ál
latba fzerint vagyon: Mert mivel az ember az Isten Jó
ságának Képe, tehát az IsTENnek állat fzerint való fó 
jónak, és mi den jónak kút fejének, állat fzerint való 
Szeretetnek , állat fzerint való életnek, és állat fzerint 
való Szentnek vagy inkáb meró Szentségnek kell lenni» 
Azért is egyedül az dsTENt illetett minden tifzteíség , 
ditséret, ditsóség, háláadás, orfzáglás, e ró , hatalom, 
és birodalom, ’s nem más teremtett állatot, mivelhogy 
ó  Szent Felsége mind ezekkel állatja fzerint bir. Erre 
nézve midőn egy írás tudó, a’ ki ótet tíak puízta ember
nek vélte vala lenni, kérdené Urunkat Matt. 19. iS . 
17. mondván: Jó mefter, mitsoda jót tsekkedjem, hogy 
fiz óvók életet el vegyem ? Urunk azt feleli : Miért mondafz 
tngemet jónak? Senki nem jó; hanem fsak az egy lilé n , an 
az: Tsak az Isten egyedül Jó állatja fzerint, és ő  kivü- 
lette feinmi igaz jó nem lehet.

§. 6. Magát pedig úgy kellett meg ismérni az ember
nek az önnön maga képébül, hogy az Isten és ember 
között légyen Külómbség. Az ember nem volt maga Is
ten , hanem az íftennek K épe, hafonlatosága, példája 
és formája, kiben az Isten magát tíak láttatni kívánta; 
|Igy  hogy femmi más ne légyen az emberben, ő  benne 
ne éljen, ne tündököljék, ne munkálodjon, ne akar
jo n , ne fzereífen, ne gondoljon, ne befzéljen fe őrül
jön , hanem tsak egyedül az Isten maga. Mert ha valami 
más az Isten kívül tapafztaltatnék az emberben, a’mit 
nem Isten munkálna és tselekedne , tehát így nem le
hetne az ember Isten Képe; hanem annak, a’ ki benne 
munkálkodik, és a’ ki láttatja magát ő benne. El an
nyira kellett az embernek IsTENnek magát adni é t  
hagyni: Melly egy tsupán való ’s merő Szenvedéíc az 
I sten akaratjának, hogy az ember meg engedje az Is- 
SriNnck mindent magában munkálodui, és le mondjon

a’ m i-
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a ’ m a g a  f a já t  a k a ra t já n .  E s e z  á m  m a g á t  e g é fz le n  Is -  
T E N re^ h ag y n i, tu d n i  il lik  m ik o r  a z  e m b e r  t s u p á n  e g y e 
d ü l  ts a k  a ’ jó  IsT E N nek , a z  ő  S z e n t  a k a ra t já n a k  , é s  ó  
I f te n i  m u n k á já n a k  t i f z ta  és f z e n t  e f z k ő z e :  Ú g y h o g y  a z  
e m b e r  m a g a  a k a r a t j á t  n e  t f e l e k e d j e , h a n e m  a z  ő  a k a 
r a t j a  lé g y e n  Isten a k a r a t j a ; h o g y  az  e m b e r n e k  femmi 
m a g á n y o s  S z e r e te te  n e  le n n e ,  h a n e m  a z  Isten le n n e  a z  
6  S z e re lm e ;  S em m i tu la j  d ó n  t i fz te s é g e  n e  le n n e ,  h a n e m  
I sten le n n e  a z  ő t i fz te f s é g e ;  S em m i tu l a jd o n  g a z d a g s á g a  
n e  le n n e  , h a n e m  Isten le n n e  a z  ő g a z d a g s á g a ,  jőfzága 
é s  ö r ö k s é g e , c ’ V i lá g n a k  ’s t e r e m te t t  á l la to k n a k  m in 
d e n  S z e r e te te  n é lk ü l .  E k é p e n  fe n k in e k  n e m  k e l l e t t  e m 
b e r b e n  l e n n i ,  a b b a n  é ln i  és m u n k á lo d n i ,  h a n e m  é p e n  
t s a k  e g y e d ü l  a z  IsTENnek. E s e z  á m  a z  e m b e r n e k  fő á r 
t a t l a n s á g a ,  t i f z t a s á g a ,  és S z e n ts é g e . M e r t  a z  a ’ le g  fő b b  
á r ta t la n s á g  , m id ő n  az  e m b e r  n e m  m a g a  a k a r a t j a t  v ifz i 
v é g b e ,  h a n e m  m in d e n t  h á g y  IsTENnek ö n n ö n  m a g á b a n  
m u n k á lo d n i  ’s  v é g b e  v in n i ;  S ő t t  e z  a ’ le g  f ő b b  e g y ü -  
g y ü s é g ,  m in t  lá t ju k  v a la m e ly  e g y ü g y ű  k is  g y e r m e k 
b e n .,  a ’ k ib e n  fe m m i t i fz te f s é g  k iv a n á s  ,  fe m m i m a g a  
f z e re té s  n in ts e n .

§ .  7 . E k k é p e n  a z  IsTENnek a z  e g é íz  e m b e r t  k ív ü l  ’s  
b e lő l  k e l l e t t  b í r n i a , m in t  m i e n n e k  p é ld á já t  lá t ju k  a ’ 
m i U R u n k  J t f u s  K r i í l u s b a n , k i az  IsTENnek t ö k é l e t e s  
k é p e  ,i m iv e l h o g y  ő  e g é fz le n  a ’ m e n n y e i  A ty á n a k  á l-  

* ,  d o z t a  fe l a z  ő  S z e n t  a k a r a t j á t , a ’ le g  tő k é l le te í f e b b  
e n g e d e lm e f s é g b e n , a lá z a to f s á g b a n  é s  S z e lé d s é g b e n  ,  
m in d e n  m a g a  t i f z te f s é g e ,  m in d e n  m a g a  S z e r e t é s : m a g a  
h a f z n a  ’s b i ro d a lm a  , m a g a  g y ö n y ö r k ö d t e t é s e  és  ő r ő  
m e  n é l k ü l ;  M iv e l h o g y  v a la m it g o n d o l t ,  f z ó l o t t ,  ts c -  
l e k e d e t t ,  m in d e n t  e g y e d ü l  h a g y o t t  a z  IsTENnek m a g á 
b a n  ’s m a g a  á lta l  m u n k á ln i. S u m m áik o n : A z  ö  a k a r a t ja ,  
I sten a k a ra t ja  és jó  te tz é fe  v o l t .  A z é r t  is a z  A ty a  Isten 
a ’ m e n y b ő l  k i á l t o t t a :  Ez az én Sérelmes fiam, kiben né* 
kém kedvem tőit, Matt. 3 . 17 . 5S a z é r t  ö  az  IsTENnek 
ig a z  k é p e ,  k ib ő l  n e m  e g y é b  tü n d ő k l ik ,  h a n e m  ts a k  a z ,

a z  m i



az mi Isten maga, tudni illik merő Szeretet és Irgal- 
mafság, hofzu várakozás, tűrés, Szelédség , Kegyes
ség , Szentség , vigafztaíás, élet és boldogság. így  
akart a’ láthatatlan Isten a’ Kriftusban meg jelenni és 
láthatóvá lenni, és magát 6 benne az emberrel meg is
mertetni. Jól lehet ó íokkaJ felieb való módon Istensc- 
gére nézve Isten Képének mondatik , tudni illik mive! 
maga Isten, és az Istennek állat ízerint való K épe, és 
az ó ditsóségénck fenyesége Sid. I. 3. mellyról moll nem 
fzólunk, hanem tsak arról 3 mint járt és élt légyen az 
ő  Szent emberségében.

§. 8- Hlyen Szent ártatlanság vala az Iftennek Képe 
is az Adámban, és azt kellett vala néki igaz alázatof- 
ságban és engedelmeíségben meg őriznie és meg ismér- 
nle, hogy ó nem volna a5 leg főbb jó, hanem tsak képe 
a’ leg főbb jónak, ki magát, ő benne ki abrázalta. 
Mikor pedig maga azzá akart lenni, tudni illik IsTENné, 
akkor leg rútabb és kg  rettenctcíTeb bűnbe efék.

§. 9. Továbbá kellett vala az embernek magát úgy 
meg ismérni, hogy ő az IsTENnek ezen Képe által ré- 
fzes lett az ISTENI kedves ’s gyönyörűséges Szeretet- 
ben, békefségben, őröm ben, életben, nyugodalom
ban, erőben, hatalomban, világoságban, hogy egye
dül az ISTEN minden lenne az emberben, egyedül ő  
benne élne és munkálna. Es így az emberben nem volna # 
magános akarat, magános Szeretet, magános tifzteség < 
és ditsőség, hanem ISTEN lenne egyedül az embernek 
ditsösége és tifztesége, és egyedül övé maradna a’ di- 
tséret. Mert a’ hafonló magához hafonlot fogadhat ma
gában , és nem ellenkezőt: Minden hafonló őrül o  
magához hafonlónak, és abban vagyon az ő gyönyö
rűsége. Eképen akarta magát az ISTEN egéfzlen min
den ó jóságival egyűt az emberbe ki önteni. Olly igen 
jó  az ISTEN, ki magát egéfzen közli.

§. 10. Ts utólízor igy kellett az embernek magát 
meg ismerni az ISTENáck K épéből, hogy a  az által

az Is*

12 Az Isten Képéről I. K. i. R.



— — — . -  j- m im

Mi legyen az Adam
ROm, 5* *9* Miképen egy embernek engedetlensége ráltal 
fokán bűnötökké letteneki hajonlóképen amaz egynek engedeU 
tncsége á lta l, fokán igazakká lefznek.

Z Adám efete az ISTEN ellen való en
gedetlenség, melly által ember magát 
ISTENtül önnön magához fordította 
és az ISTENt az 6 ditsőségétől meg 
fofztotta, maga akarván ISTEN lenni. 
Ez által pedig azISTENnek Szent Ke

pétől , rgy mint az eredett fzerént való tekéletes igaz
ságod és Szentségtől meg fo íz ta tta to tt, értelmében 
meg vakittatott, akaratjában engedetlenné és ISTEN el
len tuíakodóvá lő tt, az ó ízivének minden erejébenel- 
Fordúlt és ISTEN ellenségévé le tt: Melly utálatoság a’ 
teíli Születés által minden emberekre el terjed, és örök
ségül fzáll, melly által az ember lelki képen meg halván 
haragnak és fíárhazatnak fia volna, ha Krifius által meg 
nein váltatott volna, Minekokáért te gyarló ember, az 
Adám elétét ne tartsd valami alá való és kitíiny vétek
nek, mint ha tsak alma kódolás lő tt volna ■ de ebben 
állott efete, hogy ő maga lSTENné akart lenni, és az 
vala a’ Sátánnak efete is \ ez pedig leg Szőrnyebb és 
leg utálotoűabb vétek.

§. 2. Ez az efet elsőben az ő fzivében le tt, az után 
•z alma kódolás által ki mutatta magát. Ezt alkalma- 

1 toflán

az ISTENnel egyesülne, és hogy ebben az egyesülésbe, 
az embernek leg főbb nyugodalma, békesége örömed 
élete és boldogsága lenne. Mint ellenben az embernek 
leg nagyobb nyughatatlansága és boldogtalansága fem- 
mibűl másbúi nem fzármazhatik, hanem ha az 1STEN- 
nek képe ellen tselekefzik, magát ISTENtól cl-fordétja, 
és a’ leg főbb őrök jótúl így magát meg fofztja.

II. Réfz.

i .  K. I. R.’ Az Adám efctéről
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to í f a n  A b f o lo n  e f e té b e n  és b ű n é b e n  , m in t  e g y  p é ld á 
b a n  lá th a t ju k .  2. S am . 14. 2 5 .  M e r t  e z  1 . v a la  K irály- 
fia. 2 .  L e g  fz e b b  e m b e r  , k ib e n  t é t é t ő l  fo g v a  t a lp ig  
fe m m i f o g y a tk o z á s  n e m  v a la . 3 . a z  ő  A t ty já n a k  ig e n  
k e d v e s  fia v a la  , m in t  a ’ D a v id  k ő n y h u ía tá f ib ó l  lá t 
h a t ju k  , 2 .  S am . 1 8 . 3 3 . D e  A b f o lo n  e z z e l  a ’ d ic s ő 
s é g g e l  n e m  a k a r t  m e g  e l é g e d n i , h a n e m  m a g a  K i r á ly  
a k a r t  l e n n i , é s  a z  A t t y j á t  a ’ K irá ly i  t i f z te í s é g tő l  m e g  
fo f z ta n i .  M ik o r  a z é r t  e z t  S z iv é b e n  fe l t e t t e  v o ln a  ,  
a k k o r  a z  6  A t ty já n a k  n y i lv á n  v a ló  e l le n s é g é v é  I o n  ,  
é s  a n n a k  é le té t  v a d á íz ta .  H a f o n la to s k é p e n  az  A d á m  
v a la  1. I s te n  f i a ,  2 . L e g  fz e b b  m in d e n  t e r e m te t t  á l la 
t o k  k o z o t t ,  ú g y  , h o g y  fé m  te l ié b e n  fé m  le lk é b e n  
n e m  v o ln a  fe m m i fo g y a tk o z á s  , 3 . Ig e n  k e d v e s  fia is  
v o l t  a z  IsT E N nek: M ik o r  m á r  e z z e l  a ’ d i ts ő s é g g e l  n e m  
a k a rn a  m e g  e l é g e d n i , h a n e m  m a g a  IsTENné a k a r n a  
l e n n i ,  a k o r  IsTEN nek e lle n s é g é v é  l ó n , é s  h a  l e h e t s é g e s  
v o l t  v o ln a  , az  IsTEnt e l t ő r l ő t t e  v o ln a .

§. 3. Mi lehetett volna ennél Szőrnyebb és utálatok 
fabb vétek? mellyből ez az utálatofság következett , 
hogy az ember a’ bűnt tselekedte : 1. Hogy ő fzivé- 
ben hafonlóvá lón az Sátánhoz , mivel hogy mind a* 
ketten magokat hafonlő vétekbe keverték. Es innéd 
az ember az lilén K épiből, lett efzkőze és képe a* 
Sátánnak , minden gonozságnak véghez vitelére alkal
matos. 2. Azután az ember az Illeni, lelki, és me
nyei Képből épen földivé , teílivé és baromivá lő tt. 
Mert elsőben, hogy a’ Sátán az ördögi képet bé ol
taná az emberbe, tehát az ő  álnok , mérges, hitető 
beízédivel és tsalárdságával, az ő kígyói magvát az em
berbe ön tö tte ; mellynek neve, hiv tifzteségre való vá
gyódás , maga Szeretés , akaratoíság , és az Iltenhez 
való hafonlatofsagnak kivánáfa.

§. 4. Innéd a5 Sz. írás mind azokat, a’ kik maga 
Szeretésben el merőitek, nevezi mérges Kigyókfajzatinak9 
Matt. 3. 7. és Kígyó magvánakt Kik ördögi terméfzet-

tel
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tel bírnak. EUenkezéfi Szerzek <*’ Kigy'onak magva kózottg 
és az Afzjzonyi állat magva kozott i. Mos. 3. 15.

§. 5, Ebből a’ Kígyó magvából már nem egyéb íkár- 
mazhatik, hanem illyen utálatos gyümölts , melly ne
veztetik Sátán Képének , Beliál fiának , őrdog fiának 
János. 8. 44. Mert valamint egy terméfzet fzerénc 
való mag az egéfz tsőmőtének tulajdonságát magában 
foglalja, annak magafságát, vaílagságát, hofzuságátés 
fzéleségét, annak ágait, leveleit , virágát és gyűmói- 
t s é t , annyira, hogy tsudálkoznunk kell ra 'ta , hogy 
egy kis magotskában ollyan nagy fa, és annyi fzámta- 
lan gyumőltsők foglaltaidnak bé : Úgy a’ Kígyónak 
mérges magvában , az engedetlenségben és Adamnak 
magá Szeretésében , melly a’ teíli Születés által min
den emberekre örökségül fzállott olly mérges fa , és 
annyi fzámtalan gyómöltsők rejtettekei, hogy abból 
a’ Sátánnak képe egéfzlen ki mutatja magát minden go- 
nofzsággal és el fordult állapottal együtt.

§. 6. Mert tekéntsünk meg egy kis gyermeket, mint 
mutatja ki magát belőle a’ gonofz terméfzet mindgy
árt az Annyja méhétől fogva is , kiváltképen pedig az 
akaratofság, engedetlenség, és ha egy kitsinyé nevel
kedik, majd ki mutatja magát a1 véle fzületett maga 
Szeretés , tifztefség kívánás , maga ditsérete , bofzu 
állás, hazugság és a’ féle gonofzság : Majd ki tetfzik 

s  rajta a’ Kevélység, nedéngeíség,Káromlás, Szitok, átok, 
esküvés, hazudozás, tsalárdság, ravafzság, lilén igé
jének meg utáláfa, Szüléknek és Magiílrátufoknak meg 
utáláfa : Ki tetfzik rajta a’ harag , verfengés, gyülől- 
ség , irigység ellenkezés, bofzu állás, vérontás és min
den utálatofság; Kiváltképen, ha a’ külső botránko- 
zások hozzája járulnak, melly eket az ó Adámnak rom
lo tt indulati az emberben ingerlenek : Mert az által 
adja elő magát a’ bujaság, tifztátalanság, fajtalan kép
zelek , parázna gondolatok, otsmán befzédek, és tse- 
lekedetek, fesletség , fajtalanság, zabálódás,telhetctlen-

ség
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ség ételben és italban, ruházatban való kényeíség s* 
héjában valóság, réfzegség és tobzódás: Adja elő ma
gát a fösvénység, uforaság hamifság; álnokság és for
tély : Summa fzerént minden utálatofság , gyalázat , 
mordálság, latorság , mellyeknek annyi fok hallatlan 
nemei vannak, hogy mind elő feni Számlálhatjuk, mint 
Jerem. 17. 9. írva vagyon: Tsala'rd a fiiv minden dol
gok. felett és gonofz t Ki tudhatja meg azt ? Sott a’ mi leg 
nagyobb, ha az eretneki hitető lelkek hozzá járulnak, 
tehát abból fzármazik az Iftennek meg tagadáíá , bál
vány imádás, az igazságnak uldezcíe, Szent Lélek ellen 
való bún , az hitnek meg veíztegctéfe az Iráfoknak el 
íorditáfa , és minden ámítás, mclly felletéb Szörnyű. 
Mind ezek a’ Kígyó magvának gyűmőtsei az ember
ben , és a’ Sátánnak képe.

7. Ki hitte volna eleinten, hogy egy kis gyenge 
gyermekben minden vétkeknek iílyen rakáía légyen , 
olly gonoíz íziv, olly utálatos féreg és Bafilifkus titkon
lakjék, ha maga az ember azt ki nem mutatná életé
ben és tselekedetiben, az ő Szívének gonoíz gondo
latival és indulatival iífjuságától fogva. 1. Mojs. 6.
7. és S. 21.

§. 8. Már ezt tsak el higyed, hogy gonofz gyökér
nek kelLannak lenni, menyből olly mérges fa nevelke
d ik ; gonofz kígyó magnak és Afpis fajzáfnak , melly- 
ből olly undok kéj) fzármazik : Mert mind ez onnéd , 
belől jón  k i , és többire a’ külső botránkozáfok által 
ingereítetik. Ugyan ezért Urunk Kriftus a’ kis gyerme
kek botránkoztatáfokat olly keményen meg tiltotta , 
Matt. 18. 6 . Mivel hogy a’ kígyó magva a’ gyermekek
ben el rejtettett, mellyben annyi latorság és gonozság 
hever titkon, mint valamely féregben a’ méreg.

§. 9. Minek okáért oh ember! tanuld meg az Adám 
cfetit, és az eredet fzerént való bűnt jól meg értíed , 
mert a’ vefzedelmet eléggé ki nem befzélhetjűk , fém 
meg nem foghatjuk. Tanuld meg ifmérni magadat, az

Adam -
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Adámnak efcte által mivé lőttél ? Az Isten kepéből > 
Sátán képévé , mellyben a’ fátánnak minden terméíze- 
te , tulajdonsága és gonozsága'őfzve foglaltatik: Vala
mint az Isten képében az Istenuck minden terméfzete , 
tulajdonsága és Virtuíi foglaltattak vala. Es valamint az 
efet előtt hordozta az ember a’ mennyei képet, az az, 
egéfzlen mennyei, lelki, Isteni és Angyali vala: azon- 
képen moll az efet után vifeli a’ földi k ép e t, az az , 
belsőképen földi, tefii és baromi lettegéfzlzen. 1. kor. 
15, 48. 49.
§. 10. Mert gondold meg , a’ te haragod és duhőf- 

séged nem orofzláni termélzeté ? a’ te irigységed és tel
hetetlen fösvénységed s-torkofságod, avagy nem ebi és 
farkai! terméfzeté ? a’ te tifztátalanságod és mértéklet- 
lenséged avagy nem difznói terméfzeté? Sőtt fogfzma- 
gadban egy egéíz világot tapaíztalni, melly tellycs go- 
nolz fene állatokkal, tsak a’ te kitsiny tagotskádban a* 
te nyelvedben is, mint ízent Jakab mondja r. 3. 6. 7. 
8. Az emberitek nyelve túz és minden álnokságnak örvényé,  
melly tcllyes gonoíz férgekkel, a’ tifztátalan telkeknek 
és minden mérges állatoknak lakó hélyekké tetetett, 
E’fa. 13. 21. Jelen. 18. 2. annyira , hogy gyakorta 
femmi fene állat nem olly kegyetlen mint az ember , 
femmi eb nem olly dühös, ’s irigy, femmi farkas nem 
olly torkos s’ ragadozó, femmi róka nem olly álnok , 

s-fen.mi Baíiiiskus nem olly mérges, femmi diiznó nem 
'olly fertelrres. Melly baromi s’ vad indulatért Urunk 
Herodeft rókának nevezi, Luk. 13. 32. a’ ttfztátalanokat 
ebeknek és dtfznóknak , kiknek a* fzentséget nem kell ad
ni , fém a* drága gyöngyöt eleikbe nem kell vetni. 
jM á tt. 7 .  6 .

§. 11. Ha azért az ember az ilíyen gonofz terméízet- 
t ő l  e l nem tér, és a’ Kriftusban meg nem ujj'ul, hanem 
úgy él mind halálig, tehát mind őrökéollyanfel hival
kodott s’ kevély Sátáni terméfzeth , kegyetlen oroíz- 
lán , irigy e b  , ragadozó farkas, mérges kígyó és Baű-

B iiskus
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liskns Iéfzen • meg fém fzabadulhat az ollyan utálatof- 
ságtül , hanem az ördögnek képét miná öröké kell 
hordoznia és tartania az örök fetétsegben , annak bi
zony sigára, hogy 6 nem élt a’ Kriftusban , az Isten ké
pére meg fém újittatott mint Jelen. 21. 8. r. 22. 15. 
Írva vagyon : A ’ kétségben efieknek, hitetleneknek és átkoz-  
taktiak, gyilkofoknak t paráznáknak, bűvösbájofoknak, bál
vány imádóknak és minden hazugoknak refzck ay tűzzel és 
ktnkóvel égó tóban léfzcn. Item : Kun maradnak az ebek, a 
bálvány imádók és ór dongó sók, es mind azok, valakik fztrelik 
és tselekefzik a hazugságot.

Ili. Re'íz*
Mint ujittaísék még az ember a’ Kriftus

ban az őrök életre.
G á l.  6 . 15 . A’ Kriflus Jéfusban fém kór nyűimet élkedés , 
fém kórnyulmetélkedctlenség nem hafznál, hanem az új te
remtés, I.

Z  ú j fzűletés a’ Szent L e le k  IsTEN nck 
munkája, meily által az haragnak és 
kárhozatnak fiából , kegyelemnek és 

*| boldogságnak fiává tétettetik , a’ bű
nösből , az h i t , ige és Szentségek ál
tal igazzá léfzcn, melly által is a’ mifzi-

vunk , elménk, érzékenségűnk, értelműnk, akaraí 
tűnk és indulatunk megujittatnak, meg világofittatnak 
és n ifj fzcntcltetnek a’ Kriftus Jesus lzerént ő benne, 
hogy °új teremtett állattá legyenek. Mert az újonaa 
fzuletés két fö jó téteményt foglal magában , a’ meg 
jgazuláft és a’ meg fzenteléft, vagy meg ujuláft. Tit. 5.15.

§. 2. Két féle fzűletéfe vagyon a’ kerefzryén ember
nek , az ó , te fti, bűnös , kárhazatos , és átkozott 
fzuletés, melly az Adámból fzármazik , melly által a’

kígyó
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k íg y ó  m ag v a  , a ’ s á tá n  k é p e  é s  a z  e m b e rn e k  f ö l d i  é s  
b a r o m i in d u la t ja  e l t c n y é f z e t t : £ s  a z  ú j L e lk i ,  S z e n t ,  
b o ld o g  és á l d o t t  f z ü le té s  m e lly  a ’ K r if tu s b ó l  fz á rm a -  
z i k , m e lly  á l ta l  az  Isten m a g v a , és k é p e , é s  a’ m e 
n y e i  ’s IsT E N h e z h a fo n ló  e m b e r  le lk ik é p e n  e l plántáltatik.

§. 3. Melly re nézvé minden kcreíztyén embernek ma
gában két féle fzúletésének ágazatja vagyon , tefti , 
melly Adám ágazatja, és lelki, melly Kriftus ágazatja 
és hitből ízármazik: Mert valamint Adámnak ó izűle- 
téfe bennünk vagyon; úgy a’ Kriftus új Születésének is 
bennünk kell lennie. Es ez azó és új fzületés, az ó és 
új* ember, az ó és új Adám, a’ földi és mennyei kép , 
a’ régi és új Jerufalem , a’ teft és a' telek , Adám és, 
Kriftus mi bennünk, a’ belső és külső ember.

Értsd már meg miképen fzületünk újonnan a* Kri- 
I fiúsból ? Valamint az ó Születés tefti képén- Adámból 

fzármazik, úgy az új lzűietés lelkiképen ^.riftusbói; és 
ez véghez mégyen az Isten Igéje által: Az Isten igéje 
az új fzületésnek magva , 1. Pét. 1. 23 : Ti újonan , 
fzuletettetek, nem rothadandó , hanem rothadatlan magból ,  
az éló és órókén meg maradandó Ifién befzéde által. Es Jak. 
I .  1 8 . Akaratja fztrent fzült minket az igazságnak befié- 
de által, hogy lennénk az ó teremtett állatinak ne műn emu, 
első fengéi. Ez az ige munkál h ite t, és a’ hit ehez az 
igéhez tartózkodik , és az Igében a’Jélüs Kriftuft a* 

t \  Szent Lélekkel egyben meg ragadja: Es a’ Szent Lélek
nek ereje és munkája által az ember ujonan fzületik, 

j Véghez megyén azért az újonan fzületés , Elóízer a* 
feent Lélek által, Ján. 3. 6. a’ hói Urunk a’Szent Lé
lektől való Születésről emlékezik : Máíodfzor Hit ál
tal, I .  Ján. 5 . I .  Valaki hijzi a’ Jejuft U int ama Kri- 
fiusnak ,  I f f  éntől fzúlcttetett az : Harmadlzor a’ Szent 
Kerefztség által, Ján. 3. 6. Falakt nem Jzüktcndik viz* 
tói és Szent Lélektól, ftem mehet hé az ifién Orjzâ aba. Ez 
iránt tartsd meg a5 következendő oktatáft.

§. 5. Az Adámbgi az ember örökségül leg nagyobb
B z  <to»
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gonofzt nyert, ugy mint bunt, átkot, haragot, halált, 
ö rd ö g ö t, poklot és kárhazatot. Ezek az ó Születés
nek gyűmőltsei: Kriftusbúl penig a* le^ főbb jó t hit 
á ltal, tudnillik igazságot, kegyelmet, áldáft, életet és 
őrök boldogságot. Az Adámból az ember tefti lelket, 
és a* gonofz léleknek uralkodását, és Kegyetlenségét 
nyerte örökségül; a’ Kriftusbúl penig Szent Lelket az 
ő  ajándékival , és vigafztaló igazgatásával együtt. 
Mert a’ minémü lelke van az embernek , ollyan ízűle- 
téfe termélzete , tulajdonsága vagyon ó benne , a’ 
mint Urunk mondja Luk. 9. 55. Nem tudjátok mitsoda 
léleknek fiai vagytok. Az Adámbúl a’ teíli ízűletés által 
nyert az ember kévéi, fel fuvalkodott lelket; ha újon
nan akar fzülettetni és meg ujittatni , tehát a’ Kriftus- 
búl hit által alázatos, fzelid és együgyű lelket kell nyer
nie. Az Adámbúl örökségül nyert az ember hitetlen , 
káromkodó és háJáadatlan lelket; Kriíiusbúl penig hit 
által hivő, IsTENt ditséró’és háláadó lelket. Az Adám
búl nyert az ember engedetlen, nyakas, vakmerő lel
ket; Kriftusbúl penig kell nyerni hitnek általa engedel
mes , jó erkőltsckkel ékes és barátságos lelket. Az A- 
dámbúl á bűnős fzűletés által nyert az ember haragos, 
ellenkező, boízú álló, gyilkos lelket; a’ Kriftusbúl pe
nig hit által Szerető, engedelmes s’ tűrő lelket : A- 
dambúl nyert az ember fősvény , irgalmatlan , maga 
hafznát kereső, ragadozó- lelket; Kriftusbúl hit által 
kell nyernünk irgalmas, kegyes, adakozó lelket. Az 
Adámból nyert ember búja , tifztátalan , mértékletlcn 
le lket; Kriftusból tifzta , fzűz és mértékletes lelket. 
Az Adámbúl nyert az ember hamis, tsalárd , rágalma
zó lelket; a* Kriftusból igaz m ondó, igaz és álhata- 
tos lelket. Az Adámbúl nyert az ember barom i, földi 
és oktalan lelket , Kriftusbúl menyei és Isteni lelket.

C  6 . TT^van a z é r t  k e l le t t  a ’ K rif tu sn a k  e m b e r ré  len n * , 
* ’ S z e n t  L é le k tű l  f o g a n t t a tn i , a ’ S z e n t L e ie k k e l  m é r té k  
fő lőtt meg kenettetni; Sőtt ugyan a z é r t  nyugfzik meg

0 raj•



T. K,  3. R. Meg ujulásról fii
c rajta az Urnák Lelke , bolt rétégnek és értelemnek Lelke % 
tanatsnak es hatalomnak Lelke , isméretnek és lfíeni félelem
nek Lelke. Eíai. i i .  2. hogy ő  benne és 6 .általa újjá 
lzűlettefsűnk, és új teremtett állatokká legyünk, hogy 
mi nyernénk a’ bolondságnak lelke helyett, a’ bőltse- 
ségnek és értelemnek L elkét, a’ velünk ízületeit vak
ság helyett az isméretnek Lelkét, az Isten meg utálá- 
fa helyett az Illeni félelemnek Lelkét: Ez az új é le t ,  
és az új fzűletésnek gyűmóltse mi bennünk.

§. 7. Mert valamint mi Adámban mindnyájon lelki
képen meg holtunk vala , és femmit nem tselekedhet- 
tünk egyebet, hanem holt tselekedeteket, vagy halál
nak és íététségnek tselekedetit: llgy kell nékűnk a’ 
Kriftusban ismét meg elevenítetnünk , és Viíágofság- 
nak tselekedetiben foglalatoskodnunk , 1. kor. 15.
22. Efes. 5. 8- Es valamint tefti ízületés által a’ bűnt 
nyertük örökségül az Adámtűl, úgy kell az igafságot 
h it által nyernünk a’ Kriftuftúl. Es valamint a’ teil által 
Adám kevélysége, fösvénysége , tefti gyönyörűsége, 
és minden tiíztátalansága reánk fzármazott, úgy kell a’ 
mi terméfzetűnket a’ Szent Lélek által meg ujittatni 
tifztitattni és meg ízenteltettni, és minden kcvélségnek, 
fösvénységnek tefti gyönyörűségnek és irigységnek , 
meg kell bennünk halnia, és a’ Kriftusból űj Lelket új 
fzivet, elmét és értelmet kell nyernünk , miképen A- 

'  dámbol bűnös teilet nyertünk vala.
§. 8* Es ugyan erre az új Születésre nézve neveztetik 

Kriftus örökkévaló Atyánknak, £fai. 9. 6. Es eképenújít- 
tatunk meg vifzont a’ Kriftusban az örök életre , ő tő 
le újonnan ízúlettettünk, és ö benne új teremtett álla
tokká lettünk, és minden mi tselekedetinknek, melly- 
ek IsTENnek tetzendők , az illyen új fzűletésnek általa 
a ’ Kriftusból, Szent Létektől és a* hitből kell fzármoz- 
niok.

§• 9. így élünk mi az újonnan való Születésben , és 
az új fzületés mi bennünk erő t véfzen. így élűnk mi

B 3 a Kri-



A’ Kriftusban való i. K. R.22
a’ Kriftusban, és a’ Kriftus mi bennünk. Gál : 2. 20 . 
így élünk rui Lélekben , és a’ Kriftus Lelke mi ben
nünk. Erről az új Születésről és annak gyümőltséről 
ízól Szent Pál , Efes. 4. 22. 23. 4. Hogy az légyen a* 
rni elménknek lelkének meg üjuLífa az b embernek le vetkózé- 
f e , és uj embernek fel őltőzéfe; 2. Kor. 3. 18. Az Urnák 
dbrdzatjdra el változtatdfunk, kolos. 3. 10. és meg uju- 
Jálunk , annak ábrázatjához illendő isméretben ki min
ket^ teremtett Tit. 3. 5. újonnan való Szúletéfúnk , ét 
Szent Leieknek általa meg üj ni újunk. A’ kő fzivnek el vétele^ 
is a hús fzivnek ajdndekozdfa. Ezek ? 11. 19. E-
képen tehát a’ Kriftusnak meg teljesüléséből fzárma- 
zik az újonnan való l'zületés. Mert mivel az em
ber az ó tulajdon tifzteísége , kevélysége és enge
detlensége által magát IsteníoI el fordétorta , és el 
efett vala , azért ez az efet meg nem jóbbittathatott, 
lem meg nem fizettethetett s’ helyre nem álétathatott 
küíómben , hanem az Isten fiának Jég mellységcífebb 
alázatoísága , le botsátkozáfa és engedelmclscge által. 
£s valamint már a’ Kriftus .ez főidőn az emberek kö
zö tt alázatofságban j á r t , úgy te benned is kell ó néki 
élnie, és az Iften képét te benned meg újítania.

§. 10. Laid azért a’ Szeretettel tcllyes, fzeléd , alá
zatos , engedelmes és tűrő Kriftuft , és tanulj tőle , 
Matt. I I .  28. az az, élj benne. Lásd miért élt ő a- 
képen? Azért, hogy 6 példája, tüköré és regulájalenA 
ne a’ te életednek, ő az életnek, igaz regulája, nem a* 
Szent Benedeké vagy más emberi találmány , hanem a* 
Kriftus példája, mellyre igazitnak minket az Apoftolok. 
Máfodfzor láífad az ó ízenvedését, halálát és fel táma
dását, miért fzenvedte ő mind azokat? miért hóit meg 
és támadott fel ? Azért, hogy te ó véle a’ bűnöknek 
meg halj és ő benne , ó véle és ő általa lélekben fel 
támadj és úi életVn járj , Rom. 6. 4. Láfd erről bő
vebben a’ i i .  és 31. réfzeket.

§. 11. Minek okáért a’ Kriftus fzenvédésének, halá
lának
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Iának és fel támadásinak kútfejéből buzog és fzármazík 
az új Szíiletés , i. Pét. i. 3. Újonnan fault minket élő 
reménsegre a Jéjüs Krifitisn *k halálból való fel támadáfa 
által. Azért a’ Szent Apoftolok is a’ penitentziában és 
az új életben fundamentomul vetették mindenkor a’ 
Kriftufnak Szent fzenvedését, mint Rom. 6. i. Pet. I.
17. 18. félelemmel járjatok a’ ti életeteknek rendiben, úgy 
mint kik tudjátok , hogy nem vefzendő állatokon, mint ara
nyon vagy ezüjlón váltattatok meg a’ ti htjában való életetek
ből; hanem drágalátos vérén, tudniillik a makula és fzep ő  
nélkül való Báránynak a Kriftusnak vérén, itt o k ít adía 
Szent Péter , miért kellen minékűnk fzent életet él
nünk, tudnii/lik azért, hogyollyan drága árronváltattat- 
•tunk ineg. Es iámét j. Pét. 3. 24- fzóll: ő eC mi bűne
inket hordozta az ő tejlében ax fán , hogy ad bűnnek meghal
ván élnénk az igazságnak, Kinek febeivel gyógyultunk meg.
Úgy ízól maga Kriftus Urunkis, Luk. 24. 46. 47. így 
kellett a' Krißusnak fzenvednie és fel támadnia az halálból 
harmad napon, és prédikált at ni a az ő Névében a5 meg térés
nek es bűnöknek botsánatjának. Az hol látjuk, hogy maga 
Urunk a’ Prédikátori tifztct és a5 pénitentzlát mint élő 
patakokat, az ő Szenvedésének, halálának és fel táma
dásának kútfejéből ízármaztatja.
§. 12. A’ Kriftus ízenvedésébe azért mind a’kettő fog

laltatik, tudn. a’ meg fizetés minden mi bűneinkért, 
és az embernek hit által való meg tíjuláfa. Mind a’ ket
tő az embernek helyre áliittatásához tartozik- Mert az 
a’ Kriftus fzenvedésének gyűinóltfe és ereje , nielly is 
mi bennünk munkálkodja a’ meg újuláft és meg Szentel- 
tctéft , 1- Kor. 1. 30. Es igy az új Születés a’ Kri- 
ftusből jőní mi belénk, mellyre is a’ Szent Kerefztség 
eízkőzűl fzereztetett, az hol mi a* Kriftus^ halálában 
kcrefztelkedünk meg, hogy a’ KriftuíTal az 6 halálának 
ereje által a’ bűnőknek meg haljunk, és ismét az ő fel 
támadásának ereje által a’ bűnből fel támadjunk.

B a IV. Réfz



Az igaz pcnitentziáról. I. K. 4. R.

I V .  R d f z .

Mi légyen az igaz penitentzia, és a’ Kri-
fiúsnak i g a z  k c r e f z t j e  e s  i g á j a .

Gál. 5. 24. zf Aiá 4’ Kriftusei, azok meg fefzltették a9 tc<\ 
fiet kivám árival ét indulatit al egyben.

p e n i te n tz ia  a v a g y  m e g  té r é s  a S z e n t  
L e le k  ÍSTENnek m u n k á ja  ; m e lly  á l t a l  
a z  e m b e r  a 5 T ö r v é n y b ű i  m e g  is m e r i  b ű 
n e i t  , és az  IsTENnek b ű n  e l le n  v a ló  h a 
r a g já t ,  m e lly  á l ta l  tó r e d e lm e f s é g  é s  b á 
n a t  in d i t t a t ik  a ’ S z ív b e n : A z  E v a n g e l i-  

o - .-b o i  p é ti ig  m e g  is m e r i  a z  IsTENnek k e g y e lm é t  , é s  h i t  
á l ta l  b ű n e in e k  b o ts á n a t já t  n y e r i a ’ K r if tu s b a n . A ' p e n i
t e n t z i a  á l ta l  é fz e n  a ’ te l in e k  é s  a ’ te í l i  k ív á n s á g n a k  é s  a* 
fz iv n e k  g o n o f z  te rm é íz e t in e k  ó l d ó k ó l te té f e  é s  m e g  fe -  
í z i t t e t é í e , és a ’ lé le k n e k  m e g  e le v e n it té f e  , m e iíy  á l t a l  
a z  ó  A d á m  m in d e n  ő  ro m lo ts á g ív a l  e g y ü t t  m i b e n n ü n k  
ig a z  tö r e d e lm e ís é g  á l ta l  m e g  h a l ,  és a ’ K r i í lu s  é l b e n 
n ü n k  h i t  á l t a l , G á l .  2. 20. M e r t  m in d  a ’ k e t t ő  ó fz v e  
v a n  ra g a fz tv a  : A ’ te l in e k  m e g  ő íd ő k ó l te té s é r e  k ö v e t 
k e z ik  a ’ m e g  e le v e n i t te té s  a v a g y  a ’lé le k n e k  m e g  ú j i tá ía , 
és^a ’ lé le k n e k  m e g  c ie v c n í t te té s é r e  a ’ te l in e k  m e g  o l d ó -  
k ó l t e t é í e .  H a  a z  ó  e m b e r  m e g  ó le t te t ik  , a z  új e m b e r  
m e g  e l e v e n i t t e t i k , és h a  a z  ú j e m b e r  m eg  e le v e n i t te t ik ,  4  
t e h á t  az  6  m e g  ó l e t t e t i k ,  2. K o r .  4 . 16 . Ha a’ mi kül
ső emberünk meg romolis , mindazáltal a’ belső mindennap 
rne? újul. Kolos. 3. 5 . őidőkeljétek meg az ti földi tanaito
kat. R o m . 6 . 11 . Úgy gondoljátok, bogy tils meg holtatok a 
bűnnek, éltek pedig azltiennek a [mi Urunk Jefus Kriftusbun,

§ . 2. M ié r t  kelljen p e d ig  a ’ telinek ig a z  p e n i te n tz ia  ál
ta l  v a ló  oldőkóltetésének  m e g  le n n i,  é r t f e d  a ’ m intfe 1- 
je b b  h a l l o t t u k ,  h g y  a z  e m b e r  az  A d á m n a k  efete áltál 
é p e n  ö r d ö g  í v é , földivé,t e f t iv é ,  IsTENtcIenné é s  i r g a lm a t 
l a n n á  l e t t ,  a z  az» Isten n é lk ü l  es S z e r e te t  n é lk ü l  v a ló ,  az

Is-
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I. K. 4. R. és a’ Kriílusnak igájáról. 25
IsiENnek Szeretetctól e' világnak Szerctetihez és kivált
képen magához és maga Szeretedhez fordult, úgy hogy 
mindenben magát kereíi, fzereti, betsüli , és minden 
fzorgalmatoísággal azon vagyon mint tartafsék nagynak 
mindenektől. Mind az Adám efetiből fzármazik ez , 
midón ő Isten maga akart lenni, melly undogság min
den emberekkel ízületik. Ennek az el fordult gonofz 
terméízetnek el kell változnia, és meg jobbittatnia igaz 
penicentzia által, azaz, igaz Itteni törödelmeíség és "hit 
által, m^lly a* bűnnek botsánatját meg ragadja, és a’ te 
magad Szeretetcnek , kevélségednek , tetti gyönyörű
ségednek meg óldókóltetéíe által. Mert a’ penitentzia 
nem tsak abban áll, hogy ha az ember a’ kűlsógorom
ba tselekedeteknek bútsűt á d , és azokat el hagyja; ha
rtem ha magában fzál, és az ő fzivének belső indulatját 
el változtatja, és meg jobbítja , és a* maga fzeretetitől 
az Iftennek Szeretedhez tér, e’ Világtúl és minden Vi
lági kívánságoktól a’ lelki és mennyei elethez fordul, és 
hit által az Kriftus érdemében réízesűl.
§. 3. Innét következik, hogy az embernek magát meg 

kell tagadni. Luk. 9. 23, az az , a’ maga faját akarat
ját meg kell fzegni , és ma^át cgéfzlen az Itten akarat
jára hagyni, magát nem kell fzeretni, hanem leg mél- 
tatlanabnak, és leg nyomorultabb embernek magát keli 
tartani, s’mindent, valamié va^yon, meg kell vetni, 

áf Luk. 14. 26. 33. az az, a’ Világot meg kell utálni az 
ő  tifztefségével és ditsőségével együtt , a’ maga tulaj
don bóltfeségét és tehetségét femm.nek kell állítani, 
fenkire nem kell támafzkodni femmi ’rcmtett állatban, 
hanem egyedül tsak az Iftenben kell b:zni: Maga életét 
meg kell gyűlölni, az az, a’ telinek kivánságit és in- 
dulatit; mint a’ kevélységet, fösvénységet gyönyörű
séget, haragot, irigységet, magában meg kellőim , és 
magának íemmi kedvét nem keresni, minden tselekede- 
tit femminek álitani, íémml dafogban nem kérkedni, 
a’ maga erejének femmit nem tulajdonítani, maga felől
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fcmmit nem tartani , hanem magát meg unni, a’ világ
nak meg halni, az az , a’ Szemnek gyönyörűségének, 
a’ teltnek kívánságának , és az élet kevélségének meg 
f  izettetn i, Gál. 6. 14. Ez az igaz penitentzia , és a’ 
telinek meg óldökőltetéfe, melly nélkül fenki Kriílus 
tanitványja nem lehet. Ez ám a’ Világfái és magatál ; 
fő tt az ördögtől az IsTENhez való meg térés , melly 
nélkül fenki bűne botsánatját nem nyerheti, fém nem 
idvezülhet. Tsel. 26. lg. 1. Ján. 2. 15. 16.

§. 4. Ez illyen penitentzia és meg térés, amaz igaz ma
ga meg tagaaáfa, az igaz kerefzt, és a* Kriílus igaz i- 
gája, mellyról fzól Urunk, Matt. 11. 29. Vegyétek fel 
az én igámat ,  és tanuljatok én tőlem , hogy én (zeled ét 
alázatos Jzivü vagyok, az az, fzives, valóságos , belső 
alázatofság által kell néked a’ te faját Szeretetedet, és 
Szelídség által a’ te haragodat és a’ bofzu állásnak kí
vánságát meg öldökölnöd. Melly ugyan az uj ember
nek gyönyörűséges iga, és egy könnyű terh; de a* 
telinek keferű Kerefzt. Mert ez ám a’ teltet meg feízi- 
teni az ó kivánságival és indulatival egyben. Gál. 5. 24.

§. 5. Tévelyegnek azért azok, kik tsak a’ Világi nyo
morúságot és fzerentsétlenséget tartják Kerefztnck , 
és nem tudják, hogy a’ belső penitentzia , és telinek 
meg őliőkóltetéfe légyen az igaz kerefzt, mellyet Kri
ílus után kell hordoznunk, az az, ellenségünket nagy 
tűréíTel kell fzenvednűnk , fzidalmazóinkat Szent íze- 
lédséggel, háborgaróinknak kevélségét ’s fel fuvalkodt 
ságát fzivbéli alázatofsággal meg győznünk, mint Kri
ílus nagy fzelidséggel előttünk já r t , a’ Világot és va
lami abban vagyon meg tagadta, és meg is hóit a’ Vi
lágnak.

§. 6. Ez a’ Kriílus igája a’ mi kerefztünk, mellyet kell 
hordoznunk, és ez ám a’ Világnak meg halni; Nem 
klaftromba fu tn i, kiváltképen való Szerzetnek rendit 
vagy reguláit fel venni, és mégis a’ fzivben nem egyéb, 
hanem merő Világ maradni, rakva lenni lelki kevély-

ä6. A z igaz penitentziáról i. K. 4. R.
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séggel, máfoknak Farifeuíi meg utáiásával , tefti gyö
nyörűséggel , titkos gyűlólséggel és irigységgel. Mert 
a’ Világnak meg halni, a’ teltnek, és mind annak, va
lamire o néki kedve van, meg őldókóltetéíe, Szünte
len való belső és titkos töredelmeíség s’ fajdalom , 
melly által ember belől magát a’ Világtól IsTENhez for-

yiíágnak ,
íTzivbéli alazatoíságban, 

• n kegyelmével vagaíztalja

d é tja , és l'zivében minden napi<meg hal e 
és a* Kriftusban hitnek álta 
izelédségben és magát a^.-
a’ Kriftusban. fä&äST %

§. 7. Erre a’ peníteiítziára hivott minket a* Kriftus , 
tudn. az igaz, belső, (kivcs penitentziára,- cs a’ Szívnek 
a’ Világtál ÍSTENhcz való térésére : £s eképen ígérte ő 
nékúnk a’ bűnöknek botsánatját , az ő igazságának , 
és Szent engedelmeíségenek tulajdonirását az hitnek e- 
rejében. Mert iílyen belső penitentzia nélkül a’ Kriftus- 
femmit nem haíznál az embernek, az a z , nem réfzeíul- 
het annak kegyelmében, és érdemének győmőltséiben, 
mellyeket bánatos , tóródelmes , hivő és alázatos ízív- 
vel kell meg ragadni. Mert ez a’ Kriftus halálának gyű- 
móltse mi bennünk, hogy penitentzia által a’ bűnöknek 
meg haljunk, és ez a’ Kriftus fel támadásának haízna, 
hogy ő mi bennünk és mi ő benne éljünk. Gál. 2. 20.

§. 8- Ez neveztetik a’ Kriftusban új teremtett állat
nak , és új Születésnek , melly egyedül kedves Isten e- 
l ó t t , Ga!. 6. 15. 2, Kor. 5. 17. Láfd erői alabb az 
34. Réfzt.

§• 9- Annak okáért tanúid meg jól érteni a’ peniten- 
tziát; Mert abban fokán tévelegnek., hogy azt gondol
ják , a’ légyen az igaz penitentzia, ha ki a’ külső bálvi- 
nyozáft,^ káromkodáft, gyilkofságot, házafság tóréft, 
fajtalanságot, lopáft és egyéb goromba külső vétkét el 
hagyja. Es ugyán az is külső penitentzia, mellyrőlisa* 
Prófétáknak néme'li mondáfaik folynak, mint Es. 5 “. 
7. Hagyja el a’ gonoíz ember az ó'utiát. Ezek. 18. 27. 
és 33, 14. De még is a’ Próféták és Apoftolok fokkal



méllyebben bé tek in tenek , tudn. belől a’ íz’vbe , és 
minket méltoságofabb és felieb való belső penitentziára 
tanítanak , mellyben embernek a’ kevélységnek , fős- 
vénségnek, tefti gyönyörűségnek meg kell halnia, ma
gát meg tagadnia, gyűlö ln ie, a’ Világiul és m indattó l 
valamié vagyon az embernek bútsűt vennie, magát az 
Isten ne k fzentelnie és ajánlania , teliét meg fefzitenie 
minden nap IsTENnek igaz áldozatot vinnie, tudnillik, 
tő rödólm es, férelmes és meg retten t fzivet, íiránkozó 
lelket teliében hordoznia; mint a ’ penitentzialis Soltá-' 
rokban ez illyen belső penitentzia le irattatott.
§. 10. Ez azért az igaz penitentzia, midőn a* ízivbel- 

sőkepen tóródölmefségcs fájdalom által meg rontatik, 
fzagatratik, hafogattatik, és a’ hitnek általa ’s bűnök 
botsánatja által m eg gyógyittatik , .  vigafztaltatik, tifz- 
tiítatik , változtattatik, és jóbbittatik , mellyre kólső- 
ktpen is ízép maga viíeléíe 5s jobbuláía következik.

§. 11. Ha azért az ember kőlsöképenpenitentziát tart 
i s , és a’ bímtetéílől való féltében a’ nagy fzarvas bű
nöktől magát tartóztatja; mindazáltal az ö Szive vál
tozás nélkül vagyon, ’s nem is fogadja bé a’ Kriílus- 
ban való belső új é le te t, tehát még is el kárhozik és 
az ő Uram, Uram! kiáltáfa lemmit fém hafznál néki, 
hanem a’ nem ismerlek, tégedet Kriílus feleleti fzerént íog 
reá következni: Mert nem minden, a ki azt mondja: U- 
ram ! Uram! még yen bé mennyeknek orfzág ába; hanem a 
ki mennyei Atyának akaratját tsekkejzi, Matt. 7. 2 1 . 
Ebben minden rendbéli emberek, tudófak és tudatlanok 
bé foglaltatnak: Mert valakik az ő fzivekben igaz belső 

penitentziát nem tartanak, és K riílusban^ terem
tett állatokká nem léíznck, azokat ő  övei

nek nem isméri.

ag Az igaz penitent, és a’ Kríst: igájáról. I .K .4 .R .



X. K. 5. R. Az igaz Hibrőí

Mitsoda az igaz hit ?
I. Ján. 5. 1. Valaki hifzi a Jé  fú jt lenni ama* Krifiuf- 
n a k , lílen tü l fzúlettetett az.

’ hit az Isten Igéje és a’ Szent Lélek ál
tal indíttatott fzivbéli bizodalom , és 
az IsTENnek a’ bűn botsánat és az őrók 
élet felől a’ Kriftusban igértetett kegy
elmének, kételkedés nélkül való el hi
telei Ezen hit által nyerünk bűn-botsá- 

natot tsupán tsak ingyen, minden mi érdeműnk nél
kül ingyen való kegyelemből, Efes 2. 8- a’ Kriftus ér
deméért , hogy a’ mi hitűnknek bizonyos fundamento- 
n>a légyen 5s ne tántorogjon. Es ez a’ bűn-botsánat a’ 
mi gazságunk , melly bizonyos , állandó , és o - 
rőkén való Isten előtt. Mert ez nem valamelly Angyal 
igazsága, hanem a’ Kriftus engedeímefségének , érde
mének és vérének igazsága, melly mienké tétetettik hit 
által. Noha ez igen nagy erőtlenségben mégyen vég
hez, és mi még fok hátra maradott bűnökkel vagyunk 
rakva; mindazonáltal azok el fedeztetnek kegyelemből 
a’ Kriftusért. Solt. 32. 1. 2.

§ . 2 .  Ez á l ta l  a z  S z iv b é li  h ie d e le m  és  b iz o d a lo m  á l
ta l  , a d ia  az e m b e r  a z  ő  fz iv é t c g é fz íz e n  IsTENnek ,  é s  
e g y e d ü l  ts a k  ő  b e n n e  n y u g o íz ik  m e g , n é k ie  a d ja  m a g á t ,  
e g y e d ü l  h o z z á j a  r a g a í z k o d ik , v é le  e g y e s ü l ,  ’s m in d  a b 
b a n  a ’ m i I f te n é  és  a ’ K r if tu s é  r é f z e s ű l , e g y  le ie k k é  lé -  
f z e n  a z  IsT E N n e l, t ő l e  v é fz e n  ú j e r ő t ,  űj é l e t e t ,  ú j  v i-  
g a fz ta lá f t  ,  b é k e f s é g c t  , ő r ö m e t ,  le lk é n e k  n y u g o d a l 
m á t ,  i g a z s á g o t  é s  S z e n ts é g e t ,  é s  ig y  l í l e n tü l  ú jjá  fz ű -  
l e t t e t ik  a z  e m b e r  h i tn e k  á l ta l a :  M e r t  a ’ h o l  az  ig az  h i t  
v a g y o n , o t t  v a g y o n  a ’ K r if tu s  m in d e n  ő  ig a z s á g á v a l ,  
Szentségével , meg váltásával, érdemével, k e g y e lm é 
v e l  , b ü n - b o t s á n a t j á v a l , Isteni f iu sá g g a l, a z  ő r ó k  é le t 

nek
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nek örökségével együtt. Ez az ujja való fzűletés, mel- 
ly a’ fíriítusban való hitből fzármazik. Innen nevezi az 
Apoftol, Síd. 2 . 1. a’ hitet valóságnak , avagy azoknak 
a dolgoknak kételkedés nélkül , igazán való el hitelének , 
mellyeket reménlünk, és annak hizoiiyos meg mutatásának , 
a mit nem látunk. Mert az éló hitnek vigaíztaláfa oily 
hatható lélzen a’ Szívben, hogy azt meg bírja ’s meg 
tíenBeséti, midőn az ember a’mennyei jó k a t, tudnillik 
az ÍSTENben való meg nyugováít ’s békeíséget ollyan bi
zonyosan s-igazán érzi lélekben , hogy arra őrömmel 
Js vig ízivvel meg is halhat Ez az a’ belső emberben va- 
ló lelki erólség , és a’ hitnek víg bátorsága ’s bizodal« 
ma Efes. .3. 12. Filip. 1. 4. 1. Ján. 2. 28. és 3. 21.
Ez az  IsTENben v a ló  ő r ö m .  R o m . 12. 12. J á n .  1 7 . 
1 3 ., és a ’ te l ly e s  ’s m in d e n  k é te lk e d é s  n é lk ü l  v a ló  h i t^ l ,  
és IsTEN ben v a ló  b á to r s á g .  1. T h e s .  1. 5 . é s  2 . 2 .

§. 3. A’ mire már meg kell halnom, annak engemet 
meg kell eróíiteni az én lelkemben , ’s belől a’ fzent 
Lélek által bizony oísá ten n i, és ennek a' Vigafztalás- 
iiak belsőnek, elevennek és őrökén valónak kell lenni: 
Ugyan ennek mint egy terméízet felett való Istení és 
mennyei erőnek engemet kell eróíiteni ’s meg tartani , 
és én bennem, az halált és a’ Világot meg győzni. Es 
Hlyen bizo.dalonmak; bátorságnak és egyesülésnek kell 
lenni a’ Kriíiuífal, melíyet feni é le t, fém halál , s. a, 
t. el nem válafzthat, i,.T im . 3. 3. Rom. 8. 38- A- T  
Zcrt mondja Szent János: Valami lílentól Jzülettetett me£ 
győzi a' Világot. I. Ján. 5. 4.

§. 4 IsTENtól fzűiettetni bizony nem árnyék d o lo g , 
hanem valóságos élő munka. Az Isten nem hoz elő hó it 
gyüm óftső t, élet ’s erő  nélkül való á lla to t; hanem az 
élő IsTENtől, élő új embernek kell fzűiettetni. Es o’ mi 
hitünk gyozedelemnck mondatik, melly e Világot m eggyő
zi , I. Ján. 5. 4 . a’ minek pedig győzedelmeskedni 
k e ll, annak nagy erőnek kell lenni; ha azért a’ hitnek 
kell e’ Világot m eg’-győzni , tehát annak elevennek^
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győzcdelmeskedőnek, munkálkodónak , valóságos Is
teni erőnek kell lenni • Sőt mind ezeket a’ Kriftusnak 
kell tselekednie hit által.

§. 5. Ezen Isteni erő által vonyattatunk ismét Isten- 
h e z , IsTENhez hajiunk , és IsTENbe óltattatunk és be 
plántáltatunk, az Adámból, mintegy átkozott Szóld 
tokéból, az áldott és élő Szőlő tőkébe a’ Kriftusba , 
Ján. 15. 4. Úgy hogy a’ Kiítusban bírjuk minden ó ja
vait, és ó benne igazuljunk meg. Valamint az óltó á- 
gotska, ha valami jó tőkébe óltatik , abban zőídcllik, 
virágzik és gyúmőltsőt terem; a’ kivid pedig el fzárad: 
Úgy az ember a’ Kriftufon kivid nem egyéb, hanem át
kozott Szőlő tő  , és minden ő cselekedete bűn. 5. 
Mos. 32. 33. A ’ Sárkányok merge az óbora ; de a’ .Kri- 
ftusban igaz és áldott ő. Azért mondja Szent Pál, 2. 
Kor. 5. 21. Az iHen azt a’ ki bűnt nem tud vala , mi 
érettünk bűnné tette , hogy mi Ifién  igazsága lennénk ő ál* 
tala, melly Isten előtt kedves.

§. 6. Azért látod, hogy a’ ió tselekedetek által nem 
igazulhatfz meg : Mert elsőben a’ Kriftusban kell bá 
plántáltatnod hit által , ’s ő benne meg igazulnod!, 
minek előtte még tfak egyetlen egy jó tselckedetet vég
be Vihetnél; Sőtt itt látod hogy a’ te meg igazuláíod 
Isten kegyelme és ajándékja, melly minden te érdeme
det meg előzi. A’ hóit ember miképen járhat, á lha t, 

,) avagy tfelekedhetik valami jó t , ha előfzer meg nem e- 
levenittctik ? Úgy te is mivel hogy a’ bűnben hóit vagy, 
és Iftcnnek tetfző jó tíclekedetet végbe nem véhetfz , 
minek előtte a’ Kriftusban meg nem elevenítettél. A- 
zért a’ te meg  igazuláíod egyedül tfak a’ Kriftusból 
Izármazik hit által: Mert az, hit az emberben ollyan , 
mint egy moftan ízűletett mezítelen ’s ruházatlan kisgyer
mek , a’ ki az ő Megváltója és Idvőzitője előtt tíu- 
pán mezítelenül fekfzik, és mindent attól vár, a’ kiő- 
te t ízűire, tudnillik, a’ meg igazuláft, kegyeíséget, a* 
mcgfzenteléfl;, kegyelmet és a’ Szent Lelket.

§.7.E~
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§. 7, Eképen ruháztatik fel az Isten irgalmaßagaval 

ez a’ mezítelen gyermetske, két kezét fel emelvén min
dent az IsTENtől véfzen , a’ kegyelmet minden boldog
ság a i és ióságo-al egyűt. Ez az el vétel téízi ótet jóvá, 
fzenté és boldoggá.

§. 8- Azért a’ meg igazulás egyedül tfak a‘ hitből, és 
nem a’ jó tselekedetekből vagyon ; Sott a’ hit vcfzi e- 
géfzfzen a* Kriftuft, és fajátjává tefzi őtct mind azzal 
a’ mi ő magában vagyon, és a’ mivel bír. Itt a’ bűn
nek, halálnak, ördögnek és a’ pokolnak el kelt távoz
nia. Es ha fzintén az egéfz Világnak bűne egyedül te 
rajtad volna, néked femmiképen nem árthat. Ülly 
erős , hatalmas és éló a’ Kriftus az ö érdemével hit 2;. 
tál. Mint hogy pedig már hit áltáléi benned a’ Kriftns, 
és benned lakozik , tehát az ÖHbenned való Iäkafa néni 
h ó it, hanem éló. Innét jón a’ meg ujiílas K íiíl :sból 
hit által: Mert a’ hit két dolgot viízen véghez te ben
ned. Elsőben tégedet a’ Kriftusban ólt avagy plántál , 
és az ó fajatjává téfzen. Máfodfzor meg újít a’ Kriftns- 
b an , hogy ó benne Zöldellefz, virágozol és élfz. Mert 
mit keres az oltott ágotska a’ tókében, ha nem akar 
zőldelleni ’s gyómóltlét hozni. Es valamikepen az A- 
dám efete által, és az órdógtíalárdsága’s ravafzságaál
tal vettetett az emberbe a’ kígyónak magva, az a z , a* 
Sátáni rut terméfzet, mellyból az olly igen gonofz gyű- 
mólts nevelkedett: llgy az Isten igéjének es a’ Szent*.4 
Léleknek általa vettetik a’ hit az emberbe , mint egy ’ 
Iftennek magva, a* mellyben-is minden Ifteni jóságos 
tselekedetek, jó indulatok és tulajdonságok titkoské- 
pen foglaltatnak bé , és nevelkednek fe l, Iftennek 
fzép  új képévé , és ízép új jó gyűmólts fává , mellyen 
ezen gyűmőltsek teremnek: Szeretet, békeséges tűrés, 
alázatofság, fzelidség, békefség, tifztaság , fegyhe- 
tetlen é le t , új ember és az Iftennek egéfz orfzága. 
Mert az idvcVülendő igaz hit egéfzízen meg újítja az 
embert, meg tiíztitja a’ Szivet, az Iftcnnel meg e?ve-



séti, a’ földi nyughatatlanságoktól meg fzabaditja, az 
igazságot véle éhezteti és fzomjuhoztatja, ízerzia'Sze- 
r tte te t, ád béáefséget, békeíséges túréit , öröm öt és 
vigaíztaláft, minden nemű kerelztviíelésben , meggyő
zi e’ világot, téfzen IsTENiiek fiává és mennyei őrókén 
való javainak örökösévé ,és a’ Kriltusnak örökös tár
sává. Ha pedig valaki a’ hitnek őrömét nem érzi , 
hanem ó gyenge hitu és vigaíztalás nélkül való, azért 
ne cfsék kétségbe , hanem magát vigafztalja a’ Kriftus- 
ban igértetett kegyelemmel, mert az mindenkor er of
fen , valóságofsan és mind örökén meg marad. Es 
noha mi ugyan gyarlóságból el esünk és el tántoro- 
dunk • de az IsTENnek kegyelme el nem efik , fém el 
nem múlik , ha tfak mi az igaz pénitentzia tartás által 
ismét fel kelünk. A’ Kriílus mindenkor marad Kri- 
ftus , és Idvőzitő lefz, akar erős akar gyenge hittel fo- 
gadta-sék meg: A ’ gyenge hitnek is ízintén annyi réfze 
van a’ Krifhisban, mint az erősnek; Mert mind a’ gyen
ge, mind az erős hitűnek íajárja a’ Kriftus. A’ rtieg 
ígért kegyelem minden kerefztyénnel köz és örökén 
való , azon kell meg nyugodni a5 hitnek; akar gyen
ge , akar erős légyen az. Az UR Isten az ö nékie tet- 
fzó időben tapafztalhatóképen örvendetes vigafztaláft 
ád teneked, noha magát egy ideig a’ te fzivedben el- 
rejti. Solt. 37. 24. és 77. 11. Láfd erről a’ máfo- 
dik könyvet. VI. Rélz.
Mikepcn kelljen az Iíten igejenek az emberben -
hit által az ő erejét meg mutatnia és meg elevenednie. 
.Luk. 17. 21. íme az ißennek Orfzága ti bennetek vagyon.

Int hogy az egéfz dolog az újonnan va
ló Szuletéfen és meg ujuláfon áll, te
hát az Isten valamit lelki képen az em
berben hit által munkálni akar , mind 
azt kúlsóképen a’ Szent írásban foglal
tatta , és abban az egéfz új embert le 
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abrázalta. Mert mivel hogy az Isten igéje az Isten- 
nek magva mi bennünk , tehát kell annak nevelkednie 
Jelki gyümőltsre , és annak kell lenni belől, valamit 
az írás kulsőképen bizonyít és tanít ; más külőmben 
meg hóit magnak és hóit fzületésnek kellene lennie. En- 
nékem lélekben és hitben kell azt vigaíztaláflal érze
nem , hogy az úgy vagyon, a’ mit az írás bizonyít.

§, a. Az Isten is nem azért jelentette ki az ó fzent 
ig é jé t, hogy kőlsőkcpen papiroíbn mint hóit betű 
áljon v hanem mi bennünk kell annak meg elevenedni 
lélekben és hitben, és az ege z belsó új embernek kell 
abból lenni; másképen a’ Szent írás femmit ícm hafz- 
nálna minekünk. Mind annak kell lenni az emberben 
Kriílus által lélekben és a’ hitben, valamit az írás kül
sőképen tanít. Példának okáért, tekéntfd meg Kain 
és Abel példáit, tehát azoknak indulatokban és tulaj
donságokban meg találod azt , a’ mi te benned van , 
tudnilllk az ó és űj embert minden ő tfelekedetekkel 
egyben. Ezek ketten te benned mindenkor ellenkeznek 
egy maflái: Mert Kain mindenkor akarja Abeltel nyom
ni és meg ölni. Mitíoda az egyéb, hanem a’ teli és 
lélek kozott való vitézkedés , és a’ kígyó magvának 
cllenkezéfe az Afzfzony magva ellen. Az őzón víznek 
is fel kell tetfzeni te benned , melly a’ telinek gonoiz 
indulatit meg fojtfa , és a’ hiv Nöe te benned meg tar
ta lék . Az IsTENnck új Szövetséget kell te veled ten-y 
n i, és teneked ő vele; Az eíze vefzctt Bábelnek az 6* 
pompájában nem kell te benned fel építtetni. Ki kell 
tenéked Ábrahámmal menned minden rokonságodból , 
cl kell hagynod mindent, még a ’ te téliedet és élete
det, és egyedül Isten akaratja után kell járnod , hogy 
az áldáíl el nverjed , az áldott főidre az Isten orfzágá- 
ra íuthaif. Mitscda ez egyéb , hanem a’ mit Urunk 
m ond, Luk. 14. 26. AJ ki el nem h adj a, vagy ncmoyii- 
1ÓH at 6 Anyját1, A nnyját, feleségét és gyermekeit bút- 
tyjait és nénnyjeit , £ott még az é élétet u t az az ,

hogy ,
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hogy fern mint a’ Kriíhiíl meg tagadni akarna’ ; 
rum lehrt az ó tanítvány ja. Matt. io. 37. Teneked kell 
Abrahámma! tolakodnod az ó t királyok ellen, kik te 
benned vannak, úgy mint te i l , V ilág, halál, ördög 
és a’ biln, Teneked Tóttal Sodomábuí és Gomorábúl 
ki kell menned, a za z , a5 Világnak IsTENtelen életét 
meg kell tagadnod , és Loth feleségével nem kell hátra 
tekéntened, mint Urunk Luk 17. 32. mondja. Sum
ma : az Isten a’ tellyes Szent iráíl a’ lélekben és hitben 
he’yheztette, és mindennek lelkiképen bé kell telni te 
benned. Ide tartoznak az Izrael fiainak minden hada- 
kozáfok a’ pókanyók ellen , me Ily mi lehet egyéb a’ 
teil és lélek kozott való hartzoláfnál ? Ide tartozik a* 
Mojíesnek egéfz külső törvénybeli Papsága a’ Sátorral, 
irigynek ládájával és a’ kegyelemnek táblájává! egy,üt. 
Lnnék mind Lelkiképen kel! benned, meg lenni hit ál
ta l, az áldozásban, füílólésben és imádságban. A’te 
Jéí'us Kriítiifcdnak mind ennek kell lenni te benned , 
ó azt mint egybe foglalta az új emberben és a’ lélek - 
ben és ez mind hitben végeztetik e l; Sört gyakran tsak 
egy fcháfzkoaásban. \

§. 3. Mert az egéfz Biblia egy Centrumban foly ófz- 
ve az emberben , mint az egefz terméízet is. Eképen 
mitfoda az új Teílamentom is betűre nézve más egyéb, 
hanem külső bizonyság té te l, hogy mind annak az em
berben hit által hafonlóképen úgy kell meg lennie. 
Mert az egéfz új Teűamentomnak épen és cgéfzízen, 
bennünk kell meg lenn i, és arra törekedik is minden 
hatalommal, mivel hogy az íffennek Orízága mi ben
nünk vagyon. Mert a* mint Kriilus hitben a’ Szent 
Lélek által Szűz Máriának méhében teítképen fogantá- 
to tt és fzűlcttetett, akcpen kell 6 néki i n  berment is 
lelkiképen fogantamra és fzűletetnie , ő néki kell cn 
bennem lelkiképen nevelkednie és gyarapodnia. Es 
miért hogy én Kriíiusban új teremtett adattá lettem.^ 
tehát ő benne élnem is ke i és járnom. Énnekem o
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véle és ó benne tkell fzánikiv etésben és nyomorúságban 
élnem , ö véle kell énnekem alázatoságban és világ 
meg utáiásában , tűrésben, ízelédségKen és fzeretet- 
ben járnom : Énnekem ó véle meg kell botsátonom 
az én ellenségminek vétkét, kell irgalmasnak lennem , 
eilenségimet ízeretnem ’s mennyei Atyámnak akarat
ját tselekednem: Énnekem kell ő véle a’ Sátántól ké- 
sértetnem ’s győzedelmeskednem is : énnekem az 
igazságért, mellv én bennem vagyon, kell ő véle tsu- 
foltarnom , meg utáltatnom , boízuval illettctnem , 
meg tapodtatnom , és ha úgy kell meg lenn i, még ha
lált is érette fzenvednem, mint minden 6 Szentéi tfc- 
lekedtenek , ő előtte és minden válafztatti előtt va^ő 
bizonyságul, hogy ő én bennem és én ó benne voltain 
és hit által éltem.
§ 4. Ez ám igazán a’ Kriítus képéhez való hafon’a- 

tofság, tudnillik ő véle és ö benne fzűlettetni , ötét 
igazán fel őltezni , ó  véle és ó benne nevelkedni és 
gyarapodni, ó véle fzorongatásban élni, az ó kerefzt- 
ségével meg kerefzteltetni , ó véle meg tsufolttatni, 
meg fefzittetni, ó véle meg halni és fel támadni , 6 
véle ura^odni és orfzágolni; és ennek kell lenni nem 
tsak a’ Szent kereízt által, hanem a’ minden napi pc- 
nitentzia, és bűnökön való belső báhatés fájdalom által.

§. 5. Naponként kell teneked a’ KriítuíTal meg hal
nod , és a’ te teltedet meg fcfzitened ; más kidómbeiv 
nem maradhatfz a’ te fejeddel a’ KriítuíTal való egye
sülésben. Nints is így ö te benned , ha nem távul 
tű led , a’ te hited , fzived és lelked kívül , és így té
ged nem is fegit; hanem ő te benned akar élni, téged 
vigaíztalni és idvóziteni.
§. 6. Imé mind ezeket műveli az h it, az tefzi a’ Szent 

igét te benned elevenné, és az te benned mind annak 
élő bizonysága, valamit Szent írás bizonyít : Es 
ez az, a’ mit mond az A póitól, hogy a’ hit valóság és 
fubftantzia légyen, fid. 11. 1.

§ 7- Es
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§* 7. És fey ebbűl nyílván ki tetfzik, hogy miképen 

minden précíikátiok és befzédek mellyek a1 Kriftusnak, 
Prófétáknak és Apoftoloknak ízájokbol fzármaztanak , 
így az egéfz Szent írás, egycneífentzéloz az emberre 
és mindenikunkre: A’ Kriftusnak minden példabeítédi 
és tsudái néznek én reám és mindenikunkre magá- 
noífan.

§. 8. £s ugyan az azért is ira tta to tt, hogy mi ben
nünk is véghez mennyen : Mert ha a’ Kriftus máfokon 
fegétett, én rajtam is kell fegétenie , mivel hogy ó én 
bennem vagyon, és él is én bennem. A’ vakokat meg 
világoíitotta ő , én is lelkiképen vak vagyok, azért en- 
gemet is meg kell nékie viiágoíitania. így kell fzemLÍ- 
nünk a’ Kriftusnak mind egyéb tsuda tételit is. Is
m érd tsak magadat vaknak, lantinak, bénnának , fí- 
ketnek és bélpoklosnak , és 6 meg gyógyít tégedet, 
ő  hallottakat támaíztptt fel, én is a’ bűnben meg hóit 
vagyok , meg kell azért magában nékie engemet is 
elevenítenie , hogy az elsó fel támadásban réfzem 
légyen.

§. 9. Summa fzerén t: az hit mivcli ezeket az ember- 
fjen mind a’ mellyekról az írás kivűl bizonyságot té
lien . Az rajzolja le kűlsóképen az Iftennek képét , 
annak azért bennem kell lennie hit által. Le rajzolja 
kivűl az Jftennek Orfzágát is a’ betűben, annak ben
nem kell lennie hit által. Le rajzolja kivűl a’ Kriftuft,' 
annak is bennem kell lennie hit által. Az írás le raj
zolja az Adámoc; annak efetét és fel emelését, annak 
is bennem véghez ktJl mennie. Az írás le rajzolja az 
új Jerufalemet, Jelen. é*i* 2• annak bennem kell len
nie, és nékem magamnak hell annak lennem Az írás 
kivűl tanít az újonnan való í/ű letésról , az új terem
tett állatról , ennek mind bennem kell lennie, és né
kem magamnak kell lennem anna.h hit által ; másként 
az írás bennem hafzontalan. £z p t ^ g  mind maga a* 
hit es az hitnek munkája mi bennuiu^ * Sott az Iften
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Az IsTENttek Torvényfc i. K. 7. R.

munkája, és az Ifién orízága a’ mi Szivünkben, ’s. akt. 

VTí. R éfz,

Mik épen az Iftennek Tor vény je min
den em bereknek íz ivckbe be í r a to t t , melly ókét

meg g y ő z i, hogy ama napon fém mi mentse
lek ne le heilen.

Rom. 2. 54. 15. M ivtl hogy a' pogányok törvényjek nem 
léven a törvénynek dolgait tselekejzik, azzal weg mutatják,  
hogy a törvénynek tutekedete az ó jzivekbe vagyon bt trva.
^ ^ ^ ^ ^ ^ j k o r  azTír Ifién, az embert maga ké

pére teremtette tökéletes igazságban- 
ts Szentségben, és ötét nagyságos Is
teni Virtulokkal és ajándékokkal fel 
ékefitette és meg ajándékozta és mint 

____ __ egy tökéletes , fzép , mefterséges mi
vet s mint az. o ieg főbb és leg nemeífebb munkáját 
és| mefter darabját vagy Remekjét kéfzitette volna, há
rom kiváltképen való tulajdonságokat olly m éllyen 
olto tt az embernek lelki iíinéretiben, hogy l'oha örök
ké azok ki nem töróltctthetnek. E’lófzör , a’ t crtfiö- 
fzet Izerént való bizonyságot, hogy egy llten vagyon. 
Máfodízor az utolsó ítéletről halonlo bizonyságot. 
Harmadízor a’ termelhetnek törvényjét, vagy a’ ter- 
méfzctbéli igazságot, melly által a3 tiízteíséges dolog 
a’ gyaláza-toftól meg külómfcőztetik, a.# orom és fzo- 
moruság éreztetik.

§. é2. Mert foha nem volt ol y vad és pogány nem
z e t , a’ki tagadhatta volna v hogy Ifién légyen •„ Mert 
a’ terméfzet bizonyította ?.zt kívül és belől; Sótt aző 
lelkek isméretekben é r e te k ,  hogy nem tsak egy Ifién 
légyen, hanem hogy ;gaz Ifiennek is kelljen lenni, ki 
a ’ gonolzt meg biW cti . és a1 jót meg jutalmazza , 
mivel hogy az telkek isméretekben vagy rettcgéft , 

/  ' vágY
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vagy örömet éreztek. Abból továb azt hozták ki 
hogy a’ leiednek halhatatlannak kell lenni, a? mint Pla
tó erről hatalmaikul diíputíl. £s végre a’ terméízct* 
nek törvényéből, az az , az emberrel ízülettctett Sze
retetnek indulatjából, jól látták, hogy az lilén min
den jónak kút feje légyen a' terméizetbeu , honnét 
továb azt hozták k i , hogy ö néki jó tselekedetekkel 
és tiizta fzivvel kell fzolgálni. Minek okáért ok a’ 
Virtusban, helyes maga viiéiésbena’ legfőbb jóthely- 
heztettek. Innét lzarmazott Sokratesnek, és egyéb 
világi bőiteknek a’ Vimilokra, jó maga viíélésre ve
zérlő  5s oktató oskolájok. Ebbül már látjuk mint 
hagyta légyén Ifién még az efet után is a’ tér méfzet 
ízerént vaíó vilagofságnak és az Isten felől való bizo
nyság tételnek fzikratskáját avagy jelét 's nyomdokát 
az emberben , hogy igy az ember az 6 eredetit, melly- 
boi ízár mázott, meg ismérheífe és követheífe : Mint 
azt nemeily pogányok is éfzre vették , és az Aratás 
Poéta, kit Szent Pál béhoz, Tsel. 17. 28.(meg jegy
zetté : Vli iftennek nemzetségi vagyunk. Marii li- 
ns mondja:

An dubium efi babitave Beum fub pe Hőre tioflro 
In ccelumqite rcdire animas, cceloqa; venire,

Ho^y ama nagy iHett Jzivünkben takozik 
Vallyon ezen kitsoda HéteÁedhetikl 
’S  mint eredeteket a mennyekből ve fz ik  
A' lelkek, magukat is oda térítik.

§, 9. Mint hogy azért a’ pogányok a’ terme ízet,íze- 
rint való bizonyságot Isten feiol az ö lelkek ismerete 
ellen és igy a’ teremtőt önnön magát meg utalták , az 
6  magok vétkek által kárhoznak el , és lemmi ment
ségek nem léízcn. Mert igy eröséti befzédét Szent 
Pál, Rom. 1. 19. 20. A’ ki tudja , hogy egy Isten 
légyen, és azzal nem gondol, feni nem lzorgalmatos- 
koizk azon, mint igazán ismerhetné meg; ötét, s-mint
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neki ízolgalhatna, annak az utolsó napon íemmi ment
ségé nem lelzcn. Es tovab igy hozza bé : De a’ po- 
gányok meg iimérték az lilén igazságát ( mint hogy 
termélzet izerént tudták, hogy a’ ki gonofzt tseleke- 
£zik i méltó halálra ) mindazonáltal a’ gonofzt nem 
tfak tselekedték,hanem oltalmaztak is azokat , a’ kik 
azokat tselekeízik, tehat magok magokat kárhoztatták 
el. ismét Rom. 2. 15. Az ő egy mail vádoló és 
rnento gondolatfok bizonságottett a’ jövendő Ítélet
ről. Ha immár a’ poganyoknakíemmi menr.ségeknem 
le h e t, a’ kik tsak a’ terméfzetból tudják , hogy egy 
lilén légyen, ’s mégis az ő magok lelkek isméretek 
ellen is az iilent meg nem kerefték ; mennyivel inkáb 
menthetetlenek icíznek azok, kiknek az lilén az ő igé
jét meg jelentette, és az ó ízerelmes S,zcnt fia a’ Kri- 
ílus jefus áltál, ókét a’ penitentziára, megtérésre hív
ta ,  az az, hogy a’ bűntói el távozzanak, a’- gonofzls- 
TENtcien életet él-hagy/ák, hogy igy hit által a’ Kriílus- 
nak érdemében réizeífek leheífenek és őrókken id- 
vozűljenek.

§. 4. Azért minden ember ellen, a’ ki a’ Kriílusnak 
nevét ismerte és meg nem té r t , amaz nagy napon két 
hatalmas bizonyság tamad : Elöízer az ó maga ízive , 
lelke ismereté ’s a’ terméfzetnck tőrvényje. Máfod- 
fzor , az iílennek ki jelentett igéje , melly ótet meg 
ítéli azon a’ napon, János. 12, 4S. Azért rettenetes 
Ítélet és kárheztatás következik arra, a’ mint maga az 
Ur mondja. Hogy fodomának és Gomorának konyebb lé- 
fzen dolga az ítélet napján : Ä  délről való királyné Afz- 
fzony fel kél az ítéletkor e’ nemzetség ellen , és el kárhoztatja 
azt. Mátt. 10. 15. és II . 24. és 12. 42.

§ . 5 , E r r e  az  ó r ó k k é n  v a ló  k ín  és g y ö t r e le m  fo g  
k ö v e tk e z n i ,  m iv e l hogy Isten a ’ le lk e t  h a lh a ta t l a n n á  
t e r e m te t t e  , a ’ lé le k b e n  p e d ig  a ’ le lk i i s m é r e t e t , m e lly  
m in d e n k o r  í z  IsTENről m e g  e m lé k e z ik  • d e  ó  h o z z á  
fo h a  fém  m e h e t ,  m e lly  a ’ lé le k n e k  le g  r e t te n e te í f c b b  
és ő r ő k k é n  v a ló  k ín ja  és g y ö t r e lm e .  § 6. Es
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§  6 . Es a z  il ly e n  lé le k n e k  b e ls ő  e s  ö r ö k é n  t a r t ó  k ín ja  
a n n á l  n a g y o b b  l é í z e n , rn 'ennél t ö b b  h a r a g já t  g y ű j t ö t t e  
a z  I f t e n n e k , a ’ k e m é n s é g  é s  p e h i t e n tz ia  t a r t a t l a n s á g  
á ' r a ] , az  í t é le tn e k  n a p já r a ,  R o m . 2. 5. M e r t  v a la 
m in t  h o g y  a z  U r  l i lé n  a z  ő  ig a z  í té le t i  f z c r é n t  a ” p o -  
g á n y o k a t  el f o r d u l t  e lm é n e k  a d t a  , m iv e l h o g y  ő k  a* 
te rm é s z e tn e k  b e l fó  tö r v é n y ié t ,  é s  a z  ő  t u l a jd o n  le lk e k  
i s m é r e t e t , m in t  az  IsTEN nek a z  ő  S z iv e k b e  i r a t t a t o t t  
ig a z s á g á t  m e g  v e t e t t é k ,  és fe m m it n e m  g o n d o l t a k  v é le ; 
h a n e m  in k á b  a n n a k , m in t  az  IsTENnek m a g á n a k  e l le n e  
á l lo t tá n a k  : M e lly  ó  e lm é je k n e k  m e g  v a k i tá fa  á l t a l ,  
g y a l á z a t o s ,  r ú t  b ű n ő k b e  és  u tá la to f s á g o k b a  e l l e n e k ,  
a ’ m e liy  á l tá l  a z  I f te n n e k  ig a z  h a r a g já t  m a g o k r a  g y ű j 
t ö t t é k .  Ú g y  I z é n t é n ,  m iv e l a z o k ,  a ’ k ik  k e r e f z ty é -  
n e k  a k a rn a k  l e n n i ,  a z  IsTENnek m in d  a '  k é t  k ü l s ő  és 
b e ls ő  ig é jé t  és b iz o n y s á g á t  m e g  v e t i k , és n e m  ts a k  p e -  
n i t e n t z i á tn e m  a k a rn a k  t a r t a n i ;  d e  m é g  a ’ S z e n t L é le k 
n e k  is e l le n e  tu f a k o d n a k  es a z  Istene  k á r ö m l j á k ; ő k e t  
is az  U R  Iste n  e l f o r d u l t  e lm é n e k  a d ja  , h o g y  a ’ p o -  
g á n y o k n á l  és t ö r ő k ő k n é l  is g o n o fz a b b a k k a  le fz n e k , b o 
t s á t  r e á jo k  h a ta im a s  té v e lg é f t  i s , h o g y  h ig y je n e k  a ’ h a 
z u g s á g n a k  , h a  n e m  e n g e d te n e k  a z  ig a z s á g n a k , h o g y  
ig y  m eg  í té l te d é n e k  m in d  a z o k ,  v a la k ik  g y ő n y ő r k e d -  
n e  k a z  h a m ifsá g b a n . 2. T h e íf .  2. 11 . 12. 2. T im . 4. 
3. 4. R o m . 1. 24. 25.

§. 7, Innét olly igen utálatos vétkek mentenek a’ ke- 
refztyéneknél fzokásba, mellyek az előtt foha nemhaí- 
lattattanak , ollyan ördögi kevélység és pompaság , 
olly telhetetlen fósvénség , gyalázatos tefti gyönyö
rűség , baromi fajtalanság ’s emberhez nem illendörut 
tselekedetek, mellyek mind az elmének vakságából, 
meg átolkodásábol és el fordulásából fzármoznak ; 
Mert mivel hogy a’ kerefztyének nem akarják az ó éle
tekkel követni az alázatos, fzegény, fzeléd és együ
gyű Kriftuft; de inkáb meg botrankoznak ő benne , 
fzégyenlik az ó Szent életét, a’ kit ugyan az Isten a*
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Világnak világoíságál tett, hogy annak nyomdokát k<5- 
vefse ; azért az iíten ei erefzti o*et , hogy a' Sátánt 
kóveisek , és anngik ördögi életét , mindenfele utála- 
tofságok, hazugságok, kegyetlenségek és irgaimatlan- 
ságok által fel vegyék • a’ lötétségnek tselekedctinek 
véiibe vitelére, mivel ho^v a’ Világoságban nem akar- 
rak járni , a mellyrol maga Urunk ízol : Járjatok a 
Viligoftágbgn mir vilá*ofíágtok vagyon , hogy a fetetseg cl 
ne foy'latjon titeket. jan. 12. 35. 36.

§. g. Utoljára , mivel az Isten a’ pogányokat olly 
rettenetes vaksággal , és el fordáit elmével büntette 
m eg, mivel ok a’ belső kis viligotskát , a* meily 6  
berniek termeiket fzerént vagyon, és az ó tulajdonlel- 
kek isméretét, és a’ termélzetnek törvényét nem kö
vették , avagy a’ mint Szent Pál bizonyítja nem álitot- 
ták Szükségesnek az iífennek isinéretit. Rom. 1. 2g. 
ugy hogy az ö tulajdon vétkek áital el velztették az 
órok idvolséget; mennyivel inkáb azok meg fofztat- 
tatnak az órökkén való boldogságtól, a’ kiknek ne.11 
tsak a’ természet áital; hanem még az Iílennett ki nyi
latkozott igéje és az áj Szövetség által is az Iítennck 
törvényje az ó Szivekbe be irattatott , még is ezen 
nagy kegyelmet és boldogságot femmire vélik , niclly- 
röl írva vagyon, Jereim 31. 33. 34. Adom az en Cár- 
vényemet ó biliéjek} és az 5 jzivekbe írom bé azt: Többé jenki 
nem tanítja az ö felebarátját mondván : Esmérjétek mtg az 
U rat; mert qh mindnyájan meg ismernek engem kitsiutöl 

fogva nagyig, azt mondja az Í/K: Iáért meg kegyelmezek 
az 'á álnokságoknak) es az dbiinokrúl többé m*g nem emlékezem» 

§. 9. Hogy ha inár , a’ mint vagyon Írva Síd. 10. 
<2ö, mi Szint fzándékkal vétkezünk, az el Jeti igazságnak 
mer is mér éje után, n,ints minekünk a’ bűnért tovdb más ál
dozatunk; Hanem az iteletnek rettenetes várára, és a’ tűz- 
nek bojza állá fa , meily meg eméfzti az ellenkezőket: Ha va
laki Yiojfesnek törvényét meg fzeg i, annak minden irmaim af- 
ság nélkül meg kell halni, két vág y  három tanúnak bizony

á t
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i .  K. 8- R. Peniten. nélkül Kris, nem h-aíznál. 43
ság tétéiért: Es mennyivel inkáb fiulyojfabb büntetésre Ítélte. 
tik méltónak lenni a z , a’ Az az Ifltftnek Fiát lábaival tápod- 
ja , ér <*’ Tefl áment ómnak vérét tisztátalannak tartja , a 
tmlly áltel ó meg fiten’eltettet, éf a’ kegyelemnek Leikét bo - 
fztisátyei illeti. Mert tudjuk ki mondotta ezt : Enyim a 
bofizu állás, rrw megfizetem , *zf mmdja az U R ; Rettene
tes dolog az éló Ifiennek kezeibe esni: A’ melly mondáit
nem azokrul kell értenünk, a’ kik erőtlenségből, ha
nem a’ kik kéfz akarna a’ meg ismért igazság ellen vét
keznek , és a’ penitentzia tartatlanságban maradnak.

V ili, Reiz.
Hogy az igaz pemtentzia tartás nélkül

fenki magát nem biztathatja Kriítuűal es an
nak érdemével.

2. Mos. 12. 48. Egy kónyü l metélkcdetlen is avagy tifiz 
tát alatt /-idegen ne egyek a' Húsvéti Bárányban*

§. I.
g ,Z t mondja az Ur Jefus Matt. 9. 12. 

13. Nem jzükólkódnck az egéjségefiek orvos 
nélkül, hanem o’ betegek: mert nem jö t 
tem  hogy az igazakat hívjam , hanem 
a-’ bún ói eket a’ penitentziára. Ezzel 
tanít minket az Ur , hogy ó ugyan a' 

bűnóioket hívja, de »a* penitentzia tartásra. A’ melly. 
bői következik , hogy fenki az Úrhoz nem mehet 
igaz penitentzia tartás, bűnből való meg térés és igaz 
hit nélkül.

§. 2. A* penitent?ia pedig nem egyéb , hanem az va
lóságos meg fzánás és bánás által a’ bűnnek meg hal
n i, es a’ hit által azon bűnnek botsánatját meg nyer
n i, és az igazságnak élni a’ Kriftusban. A’ penitentzia 
tartásnak előtte kell járnia az Isten fzerint valótőrödel- 
fneíségnek, melly által a’ fziv meg töretik & a’ teil;

meg9
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meg feízittetik. £s azért neveztetik Sid. 6. i. a’ Pe- 
nitentzia a’ holt tseiekedctekből való meg térésnek , 
az a z , oliyancselekedeteknek el hagyásának, mellyek 
ez halált nemzik.

§. 3. Ha már azok el nem hagyattatnak , a* Kri
ílus az embernek minden ö érdemével nem hafznílhat, 
mert Kriílus Urunk ugy álltja magát élőnkbe minekünk 
mint egy orvos, és az 6 drága vérét, mint a' bűn el
len való leg drágább és leg idvófségeílebb orvofságot.

§. 4. Immár a’ leg drágább orvofság is nem haíznál- 
ha t, ha a’ beteg azt el nem távoztatja , a’ mi ő néki 
ártalmas • igy a’ Kriftusnak vére és halála is nem hali
nál annak femmit , a’ ki a’bűnöket el nem akarja hagy
ni. Innét azt mondja Szent Pál, Gál. 5. 21. Hogy 
a’ kik telinek tselekedetét végbe viízik az IsTENnek 
Orfzágát nem bírhatják, a za z , a’ Kriílusban femmi- 
némű réfzek nem lehet.

§. 5. Továbbá, ha a’ Kriftusnak, és annak fzentvé
rének az mi orvofságunknak kell lennie, tehát elófzór 
betegeknek kell minékűnk lennünk : Mert az egéfsé- 
gefeknek nem fzűkséges az orvofság , hanem a’ bete
geknek. Matt. 9. 12. Már pedig mind azok lelki mőd 
Izerént nem betegek, a’ kik igazpenitentzía nélkül, és 
az 6 bűnökön való ízivbéli bánat nélkül vadnak, kik
nek tőrödelmes és férelmes fzivek nintsen és az Isten 
haragjától nem félnek, a’ kik-e’ világi gyönyörűséget 
cl nem akarják távoztatni, a’ kik tsak tifztefség, gaz
dagság és gyönyörűség után futnak ’s az ő bűneikre 
femmi gondot nem vifelnek: ezek, azt mondom, hogy 
nem betegek, azért nem is fzűkőlkődnek orvos nél
kül, &z az , a’ Kriílus nem hafznál nékiek femmit is.

§. 6. Azért vedd jól eízedbe eztet : A’ Kriílus jött 
a’ bűnófóket hívni, de a’penitentziára. Miért? Mivel 
egyedül a’ penítentzia tartó , bánkódó, tőrödelmes és 
hivő fziv réfzeíulhet a’ Kriílus Jéfus érdemében , vé
rében és halálában.

§. 7 « BŐI
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I. K. S. R. . Kriíhis nem hafznál. 4 5

§. 7. Boldog ember az , a’ ki ezen hivatalt az ő  fzi- 
vében érzi , az az, a’ bűnön való Isteni Jzomorüságot, 
me Ily fzerez bánatot az iáv őségre , mellyet Jóba jenki meg 
nem bán, 2. Kor. 7. 10. Ezt az Isteni fzomorusá- 
got í'zerzi a5 Szent Lélek Isten , a’ Törvény által , és 
a’ Kriílus Szent fzenvedésének valóságos elmélkedélé 
által. Mert a’ Kriílusnak Szenvedcíe , egyetemben 
penitentzia- predikatzió, és az Iften haragjának rettene
tes tüköré; Úgy a’ kegyelemnek is predikátziója. Merr 
gondoljuk meg ennek okát , a ’ mi édes Urunk miért 
lzenvcdett ciiy kefervcs halált ? tudnillik a* mi bűne
inkért. Gondoljuk meg az Iftennek Szeretetitis, hogy 
az ő Szerelmes fiát nékfink ajándékozta, Rom. 5. 8. 
Itt meg látjuk az Mennek igazságát és irgalmafságát. 

§. 8- Miképen kedveilhetné az ember a’ bűnt és nem 
kívánná el hagyni azt az , a’ ki Kriílnsban hiízen ? a* 
mellyet a’ Kriílusnak az ő vérével, halálával és életé
vel kellett megfizetnie. Nézd meg miképen kellett 6 
nékie a’ mi kevélségűnkért, tifztéségvadaízáfunkért, az 
o mélységes alázatoíságával fizetnie, ’s mégis te gyö
nyör kedei a’ kevélségben , és Világnak tiizteíségivei 
íoha meg nem elégítheted magadat : Minémű nagy 
fzegénységgel kellett fizetnie Kriílusnak a* tefósvén- 
ségedert, ’s még is foha íyits néked elég , és a’ gaz
dagsággal íoha nem töltheted meg magadat: Minémű 
nagy izorongatáíival s-haUlnak kcscrűségivel kellet 
fizetni a’ Kriílusnak , a’ te tefli kivánságidat, még is 
minden öröm öd vagyon a’ halálos teíli gyönyörűsé
gekben. Miképen lehet az teneked gyönyörűségedre , 
a’ mi a’ te Kriítus Jéíuíbdnak leg nagyobb kínjára volt? 
Miképen lehet az tenéked öröm ödre, melly a’ te Jé- 
fuGdnak leg nagyobb í/omoruságára volt izémén az 
halálig. Visgáid meg minémű nagy mélységes fzeléd- 
séggel és halhatatlan békefséges tűréífei fizette meg a’ 
te Urad a’ te haragodat, gyűlolségedet, cllenkezéfe- 
d e t, mérgefségedet bofzuállifodat és békételenségedet,

és te
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és re olly könnyen meg haragfzol , és a’ bofzu állás 
olly édes , ’s még a’ te életednél is cdeífebb teneked. 
Ugyanannak, kérlek, kellé teneked olly édesnek lennie, 
menyért a’ te Uradnak olly keserves halálnak pohárát 
kellett meg innia ?
§. 9. Annakokáért mind azok , a* kik magokat ke- 

refztyéneknek nevezik, és a' bunt cl hagyni nem akar
ják , a’ Kriftuft újobban meg feízitik és ötét tsufnak ’s 
gyalázatnak tartják , a’ mint meg vagyon írva, Síd. 6.
6. Nem is réízeshlhetnek a' Kriítusuak fzenvedésé- 
ben, mivel annak vérét lábaikkal tápod jak , és mint 
Síd. 10. 29. ismét írva vagyon, a Teftamentonmak vé
rét tifz t át alannak tartják., az az , bűneiknek tisztulá
sának nem tartják azt, ’s ingyen fém gondolnak azzal 
hogy az, az ö bűnökért való meg fizetéíreki ontatott 
légyen, és á’ kegye emnek Lelkét gyalázzák , az az , el 
űzik ’s meg vetik, mivel tsufolják és káromolják a’ nyúj
to tt fö és drága kegyelmet az ő lítentelen életjckkel , 
úgy hogy a’ Kriftusnak vére , a’ melly ö érettek is ki 
on tato tt, ö reájok bofzu álláít kiált, és őket az litert 
igaz ítéletire adja; a’ mellyen valóba meg kellene re t
tennünk. Mert ugyan rettenetes dolog az elő lftenmk kezé
be és bofzu állásába esni. Síd. 10. 31. A’ mi IsTENunk 
nem egy hóit és erőidén , magával tehetetlen bálván , 
a’ ki magát mindenkor hagyná tsufolttatni ; és az 6 
kegyelmét gyalázttatni, hanem egy élő Isten.

§. 10. Meg bizonyítja ezt a’ mi magunk ízive, hogy 
az literinek nagy bofzuálláía és haragja következik ar
ra , a’ ki a’ bűnt nem akarja el hagyni, noha halja mi- 
némű nagy rettenetes halált az Iítennek őrökké való 
Szent Fia a’ bűnért kéiifzerittetett fzenvedni.

II . Ez fzintén az oka , miért kellett az egéfz Vi
lágon a’ penitentzia tartásnak leg ottan predikáltatnia , 
miheít a’ Kriítus izent halála meg lett, tudnillik 1.Mi
vel hogy azaz, egéfz Világ bűnéért lett 1. Ján. 2 .2 .
2. Mivel hogy minden embernek minden helyeken kell

meg
1
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meg térnie. Tsel. 17. 30. és hogy így ezen orvofsá- 
got hivó bánkódó és penitentzia tartó fzivvel bé ve
gyék , hogy ez az Iftennek drága kegyelem ízerént való 
ajándéka az embereken el ne velzízen.

§. 12. A z  illyen Szivbéli penitentzia tartásra, követ
kezni kell a’ bűnöknek botsánatjának3 Mert miképen 
botsáttathatik meg a’ b ún , a’ mellyen foha fenki nem 
bánkódott-, Sótt inkáb az embernek mind tsak kedve 
vagyon hozzá ’s ától nem is akar el 'távozni. Avagy 
nem bolond és fel fordult állapot e’ az , bűnnek bo- 
tsánatját kívánni, és a’ bűnöket nem akarni el hagyta J‘ni éSn i , a’ Kriftus kinízenvcdésével magát vigaiztaim, 
a’ bűnőktűi el nem távozni, a’ mell)ekért a‘ Kriítus- 
nak meg kellett halnia.

§. 13. Sokan találtatnak, a’ kik íbha az ó egéfz éle
tekben igaz és valóságos penitentziát nem tartottak , 
még is bímók botsánatjat akarjak venni , a’ kik foha 
el nem hagyták az ó fosvénségeket , kevélségjeket, 
haiagjokat, gyűlóJsegcket, irigységeket, hamiíságo- 
ia t-  igazságtalanságokat; Sótt inkább abban még ne
velkednek , még is akarják magoknak a’ Krifhisnak ér
demét tulajdonítani • Magokat azzal biztatják , hogy 
ók )ó kcrelztyének mivel hogy hiíz'ik és tudják, hogy 
a’ Kriftus az ó bűnökért meg h ó it, és azt gondolják, 
hogy igy már idvózülnek. Oh te meg csalatkozott 
hamis kerefztyén , arra téged foha az literi igéje nem 
tanított, hogy teneked illy formán idvefség adattnek. 
Soha egy Próféta , lem Apóitól úgy nem prédikállott* 
hanem iilyenképen: Ha bűneidnek botsánatjat akarod 
nyerni, penitentziát keil tartanod, és a’ bűnt el hagynod, 
bánkódnod kell a’te bűneiden és a’ Kriítushan hinned.

§. 1$. Miképen bánkodhatik valaki az ó bűnein, a‘ 
melyeknek el hagyásáról foha nem gondolkodott? és 
miképen hagyja el a’ bűnt, a’ mellyet foha me? nem 
fzá rt, fém bánt. Azért me? tanít téged a’ Kriftns , 
annak Prófétái cs Apoftoli: megkell halnod a’ bűnnek

és a’
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és a’ Világnak, azaz: a’ te kevelségcdnek', fósvén- 
segednek , tcfti gyönyörűségednek , harag tartáfod- 
nak , és gyűiólségednek, és a* Kriftushoz térned és 
tőle kegyelmet kérned. Moft lehet bűneidnek botsá- 

*natja, moft jó az orvos, a5 ki a’ töredelmes íziveket 
b ek ö tö z i, és azoknak fájdalmit meg gyógyítja. Solt. 
147. 3. Máskép teneked Kriftus femmitlem hafznal , 
és te rajtad nem hegét, bátor te a’ hitről fokát be- 
ízélefz. Mert az igaz hit meg újítja az embert, és a* 
bűnt meg öli ó benne : ötét a’ Kriftusban meg eleve
níti , tudnillik hogy ö a’ Kriftusban éljen a’ hitben , 
annak fzeretetiben, fzelidségébén , alázatoíságíbau’s 
békelséges tűrésében. Íme’ igy a’ Kriftus teneked utad 
az életre, ’s igy vagy te ő benne új teremtett állat, 2 
Kor. 5. 17. Ida pediglen meg maradíz a’ te bűneid
ben, és azoknak meg halni nem akaríz , hanem m ini 
azok tetfzenek teneked , mellveket a’ te ó Adámod 
tselekeízik, miképen lehetfz új teremtett állat? Miké
pen tartózhatol a’ Kriftushoz , holott a’ te teft vlet 
nem akarod meg feizitení annak gonofz induiatival és 
kivánságival ? Gál. 5. 24.

§. 15. Ha bátor azért egy napon tíz prcdikátzíót hal- 
gatfz, minden Holnapban meg gyónói, és az I1R á l 
tálához járiiííz is , még is az femmit fém hafznal tené- 
ked, bűneidnek botsánatját nem veheted , oka, hogy 
nintsen penitentzia tartó töredelmes és hivó Szived , 
xnelly bé vehetné az idvózséges orvofságot. Az literi
nek igéje és a’ Szent Sakramentomok igen is idvózsé
ges orvoíságok ; de mindazonáltal nem haftnilnak a' 
penitentzia tarcatlannak, a’ kinek állandóképen töre
delmes és hivő fzive nintfen. Tőltfed bár a’ drága 
balfamot a’ köre , mit hafznal az annak ? Semmit nem 
fzolgál néki. Veífed a’ leg jobb búzát a’ nagy bokor 
tűskébe, nem hoz gyűmőltsót, hanem ha előfzer ki 
irtod a’ tűskét. Végtére a’ ki az ó  bűnébe meg akar 
maradni, a’ Kriftus annak femmit fém hafznal: A’ ki

a’Kri-
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a’ KriftuíTal nem akar újonnan fzűlettetni, annak ízű- 
lctcfe femmit lem hafznal: A’ ki a* KriftuíTal nem akar 
a’ bűnnek meg halni, annak nem hafznos annak halála, 
A1 ki a’ Kriftusban az ó bűnéből fel nem akar kelni, 
annak a’ Kriftus fel támadáfa íemmit fém hafználhat A* 
ki a’ mennyei utat ’s életet nem akarja követni, annak 
a’ Kriftus menybe menetele femmiképen nem hafznos.

§. 16. Ha pedig az ember a’ tékozló fiúval viízízatér, 
és az ő bűneit meg bánja, meg íiratja , azokat el-tá- 
voztatja és gyűlöli, az Iftentöl kegyelmet kér, és hittel 
a’ meg fefzittetett Jéfusra és annak véres febeire néz , 
mint az Isi aeliták a’ réz kígyóra, és azt mondja : IIften 
kgy  irgalma nekem bűnösnek, Luk. 18. 13. így min
denek meg botsáttatnak, és el-felejtetnek, bátor egy 
ember egyedül maga az egéfz világ bűnét tette volna is.

§. 17. Ennyire hafznál a’ Kriftusnak drága fzentvére 
és annak Szent halála : Illyetén nagy tókélletefség va
gyon a’ meg váltásban, melly a’ Kriftusnak vére által 
lett meg: Es a’ Kriftus tellyesérdeme a’penitentziatar- 
tó Szívnek hit által tókélleteífen tulajdonittatik : Mert 
az Isten a’ bűnértei véfzi a’ penitentzia tartást. Bőlts. 
12.19. az az, meg bocsátja az Isten tőkélleteíTen a’ Kri- 
ftusért az ő ingyen való kegyelméből a’ ^énitentia tartó
nak bűneit. Sőttaz lftennekaz nagy öröm öt és gyö
nyörűséget h o z , m idónó irgalmas lehet, és a’bűnt ke
gyelméből meg bocsáthatja. Az én be'sóréfzeim  meg indul
tának ő r a j t a ,  könyörülvén könyörülök c ra jta  a z t  m ondja a t  
UR, Jerem. 31. 20. £s Hős. 11. g. M eg efett én ben- 
nem az én f z iv e tn , is  egyetemben meg f z d n tam h yékeze tim et. 
Oka ennek: Mert a’Kriftus halála akkor gyymőltsózó 
és hatható , és akkor nagy örömök vagyon mennyben 

azIften Angyalinak, hogy a’ fegény' bűnösökön , 
a’kikért ki ontatott a’ Kriftusnak drága vére, ha

szontalanná nem lett.
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IX. Réfz.
Az moftani igaz. kerefztyénség nélkül

való élet által, a Kriftus és az igazr hit meg

2,. Tím. 3. 5. Az Ifleni Szolgálatnak képét mutatják , dt 
annak erejét meg tagadják*

térik , mind Síd. 6. 6. Jrva vagyon , hogy némellyek 
vifzontag meg fefzitik  ó magoknak az Úlennek Fiát és gya
lázatra adlak: Hafonlóképen ezt Danid Próféta is meg 
jövendölte , hogy az utolsó napokban a’ Kriftus ki 
vágattatik, Dán. 9. 26.
§. 2. Melly jövendölés a’ Jerufalembe lett meg fe- 

ízitésre magyaráztatik, midőn a Sidok kiáltanak : fe -  
fzittefsék , fefzittefsek meg , Matt. 27. 23. De vajha na
ponként a’ Kriftus meg nefefzittetnék, és úgy kineir- 
tattatnék a’ gonofz iftentelen élet á lta l, hogy már 
ö té t, az az , az ö drága Szent életét, majd foholfem 
találhatni! Mert a’ hol Kriftus- élete Hintsen , O ttó  
maga fíntsen a’ Kriftus , ám bár bittel és tudományai 
sokat dicsekedjenek is az emberek: Mert ugyan is mi- 
tsoda a’ kerefztyéni hit a’ kerefzténi élet nélkül? A* 
gyumóltftelcn fa , a ’ mint Judás Apoftol vers. 12. a* 
hamis prófétákat el Jzáradót hafzontalan és gyurhoits néU 
kid való fáknak , kétfzer meg holtaknak és tóból ki fzagat- 
tattaknak nevezi, Mellyekkel moft az egéfz világ teli 
vagyon. Innét mondja Urunk is, Luk 18. 8'. Az ember
nek Fia mikoron el jövend avagy talál e’hitet a’földön?

tagadtatik:

§. r.

§• 3. Itt
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§. 3. Itt bizonyára az Ur nem ollyan hitet értett , 

mellyet moft e’ Világ az ő fixájában vifel , és tseleke
dettel azt meg tagadja, a’ Hol Kriftus tsak fzóval íze- 
rettetik ’s nem tselekedettel és igazsággal- Hanem d  
az egéíz újonnan ízűletett embert értette , az éló'fat 
gyumoltsével együtt, a’ nvelly hit által meg űiittatott, 
a ’ melly emberben a’ Kriftus hit áltáléi és, lakozik , 
Efes. 3. 17. Illyetén hitben igen kepeieket talál 6. 
Mert a’ hol igaz hit vagyon, o tt vagyon maga a’.K-ri- 
fiús és annak Szent élete , és a ‘ hol a ’ Kriftus hit által 
az 6 fzent életében nem kóvettetik , ott feni hit fém 
Kriftus nem találkozik , hanem onnét ki irtatott és 
ki tagadtatott.

§. 4. Már pedig azt mondja az UR , Luk. 12. 9. 
Matt. 10. 3L ^  ki mcí  tagad  enyémet az emberek előtt , 
én ti meg tagadom Azt az én mennyet Atyám es az Angya
lok e ott. Ez a’ meg tagadás nem tsak akkor eíi.k , mi
dón az ember a’ hitet és a’ Kriftuft fzóval tagadja meg; 
hanem fokkal inkáb tselekedettel és rofz élettel, mi
dón a* Kriftusnak és a’ Szent Léleknek kéfz akartva 
ellene áll a’ mint Szent Pál mondja , Tit. 1. ió . Azt 
vallják hogy timérik az i f f  én t, de tselekcdetekkel tagadják , 
lévén uta:atojjak és engedetlenek, és minden jóságos tselekeele
tekre a’ka'matlanok. Igenis a’ Kriftus Iftentel.cn gonoíz 
és ördögi élettel fzintén olly nagyon meg tagadtatok , 
mint fzintén fzá jal; Sótt még kép mutatáíTal is , és a* 
fzéncs Szentséggel, a’ mint amá két fiúról való példa be- 
fzéd meg mutatja, Matt. 21. 28* kikről igy fzóí Lí
runk: Egy emb.rnek két fia vala> és az elsőhez menven mon
da; Piám tnehj el ma dolgozni az én Szú ombe. Az pedig 
felelvén monda: Nem megyek; az után pedig meg bánián , 
el méné. Es a máfik fiához ti el menvén hefionlóképen fiola; 
az pedig felelvén monda \ Uram igen ti ; de nem ment el. 
E ’ kettő köziül, mellyik tsekked:e meg az ő Anyjának aka
ra tjá t? az c!sőx a’ ki azt mondotta , nem megyek , ’s 
még is el ment. És mellyikct utálta meg az Attyja?

D 2 a z t ,
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azt, a’ki azt mondotta, hogy el mégyen, esnem mentei. 

§. y, Szentén igy vannak a’ moftani haniis Kercfz- 
tyének, kik is azt mondjak: Ugy y Úgy , s igenis t l í 
rám, Uram; de belől felette igen gonofz emberek, 
nem tselekfzik azt, a’ mit az Atya parantsol, Matt.
7. 2 J . Ezekről Ízól (zent Pál, 2 . Tim. 3. 5. Az Is
teni tifzteletnek fzinét mutatják, de annak ereiét meg 
tagadják, Mitsoda pedig a’ kegyelségnek ereiét meg 
tagadni egyéb, hanem a’ Kriftusban való hitet megta
gadni? A" Kerefztyén név alatt pogányja lenni. A- 
zért nevezi az illyeneker Szent Pál, Efes. 2. 2. hitet- 
lenségnek fiainak) a’ kiknek femmi hitek nintsen. Azért 
azokat a’ kik magokat Kercíztyéncknek tartják , és 
Kerefztyéni mód ízerént nem élnek, meg tagadja az 
Ur és azt fogja nekik m ondani: Nem ismerlek titeket, 
távozzatok el tólem álnokságnak tselekedői, Matt. 7. 23. 
és 25. 41.

X. Réfz.
E moftani világ fiainak életjék tellyeség-

gcl Kriftus ellen vagyon, azért hamis élet és
hamis Kerefztyénség.

A' ki én velem nintsen, én ellenem vagyon az

Ogy ha e* moftani világnak életet, a’ 
Kriftus tudományának és eletének el
lenében veted , meg tetfzik világoífan. 
hogy e’ Világnak élete nagyobb réfz. 
ről Kriftus ellen vagyon. Vallyon mi-

______ tsoda moft minden embereknek az ő
életek? ucme^yéb hanem fosvénség, az hasnak fzor- 
galmatoísága ,°ufora, teftnek kívánsága, fzemnek bu- 
jalkodáía és életnek kcvélsége. Ez a’ leg nagyobb és 
leg jobb dolog , melly a' Világon vagyon , nagy di- 
tsőség , nagy tekéntet, nagy hír ncv 3 nem kulomben

nagy

Matt



nagy engedetlenség, harag tartás, vefzekedes, hurtzo- 
lás, tiTztátalanság , ellenkezés, ízóval és tselekedettel 
való bofzu állás, vagy is ízitok, átok , rágalmazás , 
irigység, békételenscg igazságtalanság, egyenetlenség, 
tsalárdság hamifság, az atyafiaknak meg tagadása, fum- 
ma fzcrént, a’ moftani Világ fiainak életek nem egyéb, 
hanem a’ Világnak ’s önnön magának rendetlen ízere- 
tete , maga betsűléíe és maga halznának kereséfe.
§. 2. Ellenben a’ Kriftus és az ő élete nem egyéb , 

hanem az Iftennek és az embereknek tiízta . igaz ’s va
lóságos Szeretete , jó barátság , fzelédség , alázatof- 
ság, békefséges tűrés, álandó ’s holtig való engedel- 
meíség, irgalmafság, igazság, igazmondás, tiíztaság, 
ízentség, e’ Világnak meg utáláía , és minden világi 
tiíztefségnek, gazdagságnak és kivánságnek meg taga- 
dálá, minden napi kerefzt, fzenvedés, nyomorúság , 
az Iften orízága után íztmteíen való foháfzkodás ’so h a |. 
tozás, ’s az Iften akaratjának bé töltésének telhetet
len kívánsága.

§ .  5. Azt mondja a’ Kriftus: a ki én vtlem nintsen én 
ellenem vagyon az. A’ moftani Világnak életje pedig 
nintsen a' Kriftuftal , nem egyezhet meg véle ; majd 
egy fints a’ mint kívántatnék egy fzivft, egy értelmű , 
elméjű és egy lelkű a’ Kriftuífal , a’ mellyról Szent 
Pál Apoftol ízó l: Mi nálunk vagyon a’ Krifinsnak értel
me t I. Kor. 2 . 16. és ismét int hogy , azon indulat 
légyéit 'tennünk a mincmü volt £  Jéfus Kriftusban í r ,  Filip 
2% 5. így annakokáért c Világnak minden fiaj a’ Kri- 
s t u sellen vagyon, az Anti Kriftus, vagy Kriftus el
lensége, ha lzintén nem tudománnyal, bizony élettel, 

§. 4. Hol találhatni tehát az igaz kereíztyéneket ? I- 
»en Kitsin Sereg ezek ,  a’ mint maga az Ur így nevezi 
o k é t , Luk. 12. 12. Avagy a’ mint Efaias Próféta az 
Annyafzentegyházat hafonlitja a Szőlőben való kunnyó- 
bozl is a' dinnyés kertben való hajlékhez,  és a meg fzállot 
városhoz* Éfai. 1, e. Avagy a’' mint Mikiás Proféta-

D 3 réíz,
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réfz♦ 7. T. hafonlitja a meg fzedett Szóló után maradott 
gerezdekhez. Avagy a’ mint Szent David hafonlirja az 
el hagyatott fzegcuy gerlitzcbez , Solt. 74. 19.

maradott a5 Mz vigyázó madárhoz, a’ bagoly-
hoz ay pufztában y 5. a. t. Solt. 102. 7. 8*

§. 5* Az Iftcn ismeri azokat kik , és hol legyenek ,. 
a* Kriftus vélek vagyon • Sort 6 bennek is lakozik , 
mind a7 Világ végezetig , Matt. 28. 20. Nem hagyja 
ókét-árvául y Ján. 14. 16. Mert az Iflcnnek erős funda- 
mentőmet meg áll, ér tz annak petsetje: Tudja az Ur , Änk 
legyenek az óvei > 2. Tim. 2.. 19. Kik legyenek pedig 
azok , az is ottan fen vagyon téve : Távozzék el az Is- 
tent el ns-éyói minden, a ki a' Kriftusnak nevet nevezi. A* 
ki ezt nem akarja tselekední, hagyjon békét a* Kriftus 
nevének és nevezze magát a rró l, a’ kiről akarja.
< ' XI. Réfz.
K  ki a’ Kriftuft az 6 életébe nem köve
ti, az igaz p e n i t e n t z i á t  n e m  t a r t  ,  n e m  is l e h e t

igaz Kereíztyén, fém Iftennek fia: Mi iégyen az 
újonnan való Születés és a7 Kriftusnak igája, 

értíd m eg:c>
I» Petr. 2. 21. Krifius példát hagyott minekünk hogy az 
ó nyomdokit kóvefsüki Jan. 13* 15*

Isten minékunk az 6 Szerelmes Fiát 
Prófétául, Doktorul és Taniróúl ren
delte, és azt az égbul való ízó által 
ajánlót*a és hogy őtet halgaffuk , meg 
parantsolta. Ezen Prédikátori Tifz-

____________  tét a7 Fiú Isten nem tsak fzóval vifel-
te , hanemtseíekedcttel is és az ő Szent életének fzép 
példájával, a’ mintegy igaz valóságos tanítóhoz illik, 
mellyrhl Szent Lukáts bizonyságot téfzen, Tsel. 1 1. 
Az tlsó könyvemet Írtam Theofile mind azokrüi mellyeket Je- 
fus tselekedctt és tanított mind a7 napig a7 mellyen fel vé

tetett.



teteti. A5 hol az Evangélista a’ Szótskát tselekedni elő
re teízi es tanítani mindjáráíl utánna; jelentven azzal, 
hogy a’ tseiekedetnek-és tanításnak egyűt kell járni: 
Igenis a’ rőkélletes Tanítónak magának kell elófzör 
tseíekedpi, a ’ mellyekre máfokat tanít. így-a’Kridus
nak élete, az igazán való tudomány , és az életnek iga
zan való könyve:
§. 2. Azért lett az Iílennek Fia emberré, és az em

berekkel ez főidón azért tárfolkodott, hogy minékűnk 
az Itteni,' ártatlan f  tőkélletes és Szent életnek látható 
eleven példafát mutatná , a’ meilyben mi ótet követ
nénk mint egy világofságot a’ főtétségben • azért ne
vezi mágat a’ Vilá^ világofs ágának , és valaki Ótet-követi 
nem jár az (etetiégben , Jan. 8- 12.

§. 3. Innét nyilván ki tetízik a z , hogy annak sötét
ségben kell maradnia, a’ ki a’Kriíluíl hitben és Szent 
életben nem követi ; nem is veheti foha az életnek vi- 
lágolságát. Mi légyen pedig a’ Sötétség? Nem egyéb, 
hanem a’penitentzia tartatban élet', meliyet Szent Pál 
Apollói a’ Sötétség tselekedetinek nevez, meliyet mi- 
nékűnk le kell tennünk, és fel öltöznünk a’ Világok 
ságnak fegyverét , Rom. 13. 12. meliyet egy fzóval 
neve-zűnk penitentziának.

•§: 4. Már egyéb éránt elégendöképen oda felléfe 
meg m ondatott, hogy az lilén Izerint való bánat, és 
az igaz hit az egéfz embert meg változtatja, a ’ teilet 
meg fefzéti , és egy új eletet a’ Szent Lélek által mi
vel. Hogy pedig ez tsak puízta fzó ne lenne, hanem 
a’ meg elevenítő Léleknek s avagy az új embernek ele
ven és látható példáját vehetnénk j tehát az Isten a" 
mi Szemeink eleibe teízi az ö fzerelmes Szent Fiát * 
nem tsak úgy mint Idvözítőt; hanem mint egy tükö
rét is, a’ kegyes ’s jámbor életnek , az ő Szent életé
vel ; mint egy igaz új em bert, meilyben nem amaz 
bűnös Adami teli, hanem önnön maga az lilén élt és 
uralkodott, e’ végre, hogy mi is az ö haíbnlatoísága
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fzerént naponként meg újuljunk: Mellyról ez követ
kezendő tanúságokra kell vigyáznunk.

5 - 5 . L á t ju k  é s  ta p a fz ta l ju k  m i e z t  o h  ja j n a p o n 
k é n t ,  m i k é p e n a ’ m i b ű n ő s  te t tu n k  , t e r m é f z e tü n k  v e
r ü n k  é s  le lk ű n k  , a n n y i  fo k  t i f z ta ta la n s á g g a l , g o n o f z -  
s á g g a l ,  b ű n n e l  és v é tk e k k e l  m e g  t c r h e l t e t e t t ;  a ’ m e lly  
m in d  a z  ö r d ö g n e k  g o n o íz s á g a ,  ts e le k e d e te  é s  tu la j 
d o n s á g a ,  a ’ te f t i  és te r m é f z c t  f z e r é n t  v a ló  e m b e r b e n  , 
l e g  k iv á l tk é p e n  a z  e m b e r n e k  g o n o f z  a k a r a t j a : M e r t  a* 
g o n o f z  a k a ra tb ú i  fz á rm a z ik  m in d e n  b ű n . N e m  v o ln a  
ts a k  a ’ g o n o f z  a k a r a t ,  íe m m i b ű n  fo b a  n e m  le n n e .  E ' 
p e n ig  a ’ g o n o f z  a k a r a t , m e lly  m a g á t  az  I f tc n tű l  é s  a n 
n a k  a k a ra t já tu l  e l f o r d í t j a .  M e r t  m in d e n  a ’ k i  m a g á t  
a z  ÍS T E N tűl, m in t  a z  ö r ö k é  v a ló  j ó t u l  cl v o n y j a ,  a n 
n a k  fz ű k s é g k é p e n  g o n o fz n a k  k e ll le n n ie . E s e z  a z  e l 
v o n y a tá s  az  ö r d ö g n e k  és az  e m b e r n e k  e fe te . E s in n é t  
í z á r m a z o t t , a ' b ű n  és m in d e n  e m b e re k re  ö r ö k s é g  í z e - 
r é n t  e l p l á n t á l t a t o t t  é s  e l h a t o t t .

6. Innét nyilván vagyon, hogy a’ mi tettünk és vé
rünk terméízet fzerént, az ördögnek fesletségével , 
és a’ mi tefti akaratunk a’ Sátánnak undokságával meg 
mérgesedett, Úgy mint hazugsággal, kevélységgel, 
gonoíz kívánsággal, és minden Isten ellen való crkőlts 
telcnséggel. A’ melly gonofz fesletségre nézve Kriftus 
Urunk aY Fariíeufokat ördög fiainak nevezte, Ján. 8.
44. Sőtt némellyeket az ó Apoftoli kózzűl is ördö
göknek mondotr, Ján. 6. 70. mint ha a’ fösvénség , 
hazugság, kevélség és minacn gonofz kívánság , mel
lyel a’ terméfzet fzerint való tefti ember meg undoké* 
ta to tt, az ördög maga volna.

§ .  7 . A z  h o n n é t  m á r  a z  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  m in d  a z o k ,  
a ’ k ik  m é g  p e n i te n tz ia  ta r ta t la n s á g b a n  , k e v é ls é g b e n  ,  
f ó s v é n s é g b e h  , te f t i  g y ö n y ö r ű s é g b e n  é s  i r ig y s é g b e n  
é l n e k , a z o k  a z  ö r d ö g b e n  é l n e k , é s  a z ' ö r d ö g n e k  e r 
k ö lc s te le n s é g é v e l  m e g  t e r h e  t e t t e k ,  b á r  k ív ü l m a g o k a t  
olly f z é p e n  é k e s é ts é k  ,  m in r  a k a r já k ; d e  m é g  is a z  6
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X. K .  i i .  R. az nem igaz Kcrefztyén. 57
Szivekben ördögök maradnak, a* mind az Ur a’ dühös 
Sidóknak is fzemekre hányja, Ján. 9 .  4 4 . Melly do* 
log jóllehet rettenetes, de mind azon által igaz.
§. 8. Mivel hogy azért a’ mi nyomorult és melységek 

fen meg vefztegettctett emberi terméfzetünk , olly ki 
mondhatatlan rettenetes nyomorúsággal meg terhelte, 
tett, tehát hogy meg jóbbitafsék és meg űjittalsék , 
kivántatott. Miképen penig ? Úgy, mivel hogy ö , a* 
leg utálatoflabb gonoízfzal meg vefztegettetctt j tehát 
a’ leg főbb jóval, tudnillik magával az lETENnel-kellet 
annak meg jóbbittatnia és meg újitattnia, azért kelletett 
az Iftenndc emberré lennie.

§ . 9 .  £ s ig y  m á r  a z  ísTENnek F ia  n e m  ö  m a g á é r t ,  h a 
n e m  m i é r e t t ü n k  l e t t  e m b e r r é , h o g y  m in k e t  ö n n ö n  
m a g a  á l ta l  a z  IsTENnel is m é t  m e g  e g y e z te tn e  , és a m a  
f ö  J ó b a n  ré fz c ís c  t e n n e ,  és i s m é t  m in k e t  m e g  t i íz t i t a n a  
é s  m eg  íz e n te ln e .  M ik é p e n  a z  Isten a ’ K r if tn s b a n  Sze
m é ly  íz e r é n t  v a g y o n ,  ig y  a z  l í te n n e k  is m i v e lü n k  h i t  
á l ta l  k e ll  e g y e fu in ie  la n . 17. 21. és az  e m b e rn e k  az Is- 
TENben k e ll  é ln ie  és  a z  ÍsTENnek a z  e m b e rb e n  , N e m  
k ű lö m b e n  a ’ K r if tu s b a n  k e ll n é k ü n k  é ln ü n k  és  K rif tu s - 
n a k  m i b e n n ü n k  , 2 . K o r .  5 . 19 . J á n .  1 4 . 1 0 . é s
1 5 . 4 .  A z  Iste n  a k a r a t já n a k  a z  e m b e rb e n  k e ll  le n n ie  
és a z  e m b e rn e k  a z  lf te n  a k a ra t já b a n  k e ll c ln ie .  E s ig y  
a* K r if tu s  J e í i is n a k  a '  m i m e g  r o m l o t t  t c r m é f z r r n n k  
o rv o f s á g á n a k  k e ll  le n n ie .  M e n n é l to v á b  é l  K r if tu s  
a z  e m b e rb e n  , a z  e m b e rn e k  te r m é f z e te  a n n á l  in k a b  
m e g  jó b b i t t a t ik .

§. 10. Valljon nem volna e* igen Nemes és ditsösé- 
gcs ember az , a’ kiben a’ Kriftus mindeneket tsele- 
kednék , kinek akaratja Kriftus akaratja vólna, Kinek 
gondolatja a’ Kriftus gondolat ja , kinek elméje a’ Kri- 
ttus elméje , a* mint Szent Pál mondja: M i nálunk vs* 
gyó n *  Kriftumak érttlm t, 1. Kor. 2. 16. Annaklza- 
va , befzéde, a’ Kriftus beízédc; cs ugyan úgy is kelt 
meg lennie : A* Kriftusnak élete , az emberben való
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Ki a’ Kriíluft nem követi ii.
új élet légyen; és ez az új ember, ki a* Kriílusbanél 
Lélek fzerént: A’ Kriílus Szelédségének kell lenni, az 
iij ember fzelédségének , a’ Kriílus alázatofságának , 
a’-Kriílus békeséges tűrésének, az uj ember békeségés 
tű-résének ; és igy továb a’ Kriílus egcfz élete; fziikség 

\hogy  az új ember élete légyen. És ez neveztetik kj te
remtett állatnak, 2. Kor. 5. 17. és az ám a’ Kriílusnak 
drága élete mi bennünk, a" mint Szent Pál maga felől 
mondja, Gál. 2. 20. E>ek már nem én , hanem a'' Kri• ' 
jlus' él én kennem. Es ez a" Kriílusnak igazán való k ö 
veteié , ez az igaz penítentzia tartás; mert ez által nyó- 
mattatik le az ó ember, és a’ teíli élet meg fzíinik, és 
kezdődik a’ lelki és menyei élet. EVez ám az igaz 
Kerefztyén, nem tituluffal tsak és névvel , hanem tsê - 
lekedettel és igazsággal, Sóttezaz igazIsTENnek fíats- 
kája, melly az Iílentől ’s Kriílus Jélúílul fzűletettett, 
ugy a Kriílusban meg újitattattott és hit által még is 
eíevenittétett, l . Jan. 3. ío . Efes. 2. 5.

§. a .  Jóllehet penig mi ebben a’ mi érőtelensegűnk-. 
ben azt tőkéleteségre nem vihetjük ; mindazonáltal 
azon kell iparkodnunk, az után kell ohajtoznúnk, és 
azt fzivűnk fzerént kívánnánk y hogy a’ Kriílus éljen 
és nem a’ Sátán mi bennűhk , és az ő fzent Orfzága 
jöjjön mi hozzánk’s légyen mi bennünk. Igen is azért 
kell hartzolnunk , és a’ mindennapi fzivbéliftőródel- 
meíség által az ó embert meg kell ölnünk: Mert men
nyivel inkáb az ember magának még hal, 'annyival in- 
káb a’ Kriílus ő benne é l, és a’ menyivel inkáb a’ go- 
nofz terméfzet az Iftennek Lelke által meg fojtatik , 
anyíval inkáb nevelkedik az emberben av kegyelem |  
Valamenyiben a’ teil meg fefzittérik, annyiban a’ lelek
rr,P(r • A’ rrif»nVÍhpn cn pmhfrben a5 Sofet-meg elevenittetik; A’ menyiben az emberben a’ Sötét 
ségnek tselekedetei meg óltatnak , annyival inkáb az 
ember jobban meg világofodik : Mennyivel inkáb a* 
külső ember meg avul és meg római , annyival inkáb 
a’ belső ember meg újul, 2. Kor. 4. 16. A* menyi

ben.



ben a’ rofz indulatok , és az egéíz teilt rut élet meg. 
hal , úgy mint az embernek maga rendetlen Szeretető, 
tifztefseg kívánáía haragja, fősvénsége , teíli gyönyö
rűsége, annál inkább a’ Kriílus él 6 benne, Amennyi
ével inkább a’ Világi az emberbűi ki mégyen, úgy mint 
a teftnek kívánsága, fzemnck bujalkodáfa, életnek kevélségt,
1. Ján. 2. 16. annál inkább az lilén, a’ Kriílus és a* 
Szent Lélek az embert el foglalja és abban lakik, Efes.
2. 22. Es ellenben mennél inkább a’ nyakas terméfzet 
és a’ teil, a’ főtétség és a’ gonofz Világ az emberben 
uralkodnak, annál.kevefebbé lakozik benne a’ kegye
lem , Lélek, világofság, lilén és a’ Kriílus.

§. 12. Mikor már ennek végbe kell mennie, tehát a’ 
teftnek ez igen keferu kereízt, mert az által meg fojta- 
tik és meg fefzittetik az 6 indulatival és kivánsagtvalegy
ben Gál. 5. 24. Es ez az igaz ereje és gyűmőltse az 
igaz penitentzlának. A’ teil és a’ vér inkább kíván egy 
fzabad , feslett erkóltsu bátorságos maga kívánsága 
és akaratja fzerint való életet az a’ teílnek leg kedvei! 
febbés leg győnyórűségciTebb élet. A’ Kriílusnak éle
te , a’ teftnek és az ó embernek egy keferu nehéz Ke- 
refzt 1 a’ lelki új embernek penig egy gyönyörűséges: 
iga, egy könnyű terh , ’s egy tsendefséges nyugoda
lom. Mert ugyan is miben áll az édefséges nyugoda
lom , hanem a’ Kriiiusban való hitben, annak fzeléd- 
ségében , alázatofságában , békefséges tűrésében és 
ízeretetiben; Mert ottan találunk igaz nyugodalmat a* 
mi lelkűnknek, Matt. 11. 28. Igen is a’, ki a’ Kriftuft: 
igazán fzeretí, annak még az érette való halál is nagy 
orom. Ez ám a’ Kriílusnak gyönyörűséges igája, a” 
mellyct magunkra fel kell vennünk , ’s a’ mellybcn a’ 
léleknek valóságos nyugodalma vagyon^

§. 13. Hogy ha már a’ Kriílus igáját az 6  parantso- 
latja fzerént, magunkra akarjuk venni, úgy mintSzcrt- 
séges drága é le te t; tehát az ördögnek igáját le kell 
vetnünk, az az , a’ teíli bátorságos, vakmerő és fej

lett
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lett életet, és a’ teltet ne hagyjuk a’ léleken uralkod* 
ni; hanem mindennek, valami az emberben vagyon , 
a* Kr ítus igája és cngedclmefségc alá kell vettettnic , 
rgy mint az akarataa c, értelemnek, okofságnak, kí
vánságnak , és az Adámnak minden gnonoí'z tefti gyö
nyörűségének. Rom. 6. 12.

§. 1 Igen tetfzik a’ teltnek, mikor betsűltctik , na
gyra tartatik, ditsértetik , gazdagsággal, jó napokkal 
és tefti gyönyörűséggel él ; de mind ezeket a’ Kri
ftus igája alá hajtani, az az a’ Kriftus gyalázatja, mc» 
utáltatáfa és fzegénysége alá v e tn i; Sott magát mind 
ezekre méltatlannak álitani , és attúl magát meg von
ni , a’ mi e* Világban fö  , ditsőfséges , tekéntetes, 
pompás és haralmas; Ez ám a’ Kriftus Kerefzti, melly 
a* telinek keferves , mert ez annak meg feízéttctéle : 
Ez a’ Kriftusnak igaz alázatofsága , és drága clete , 
gyönyörűséges igája, melly a’ léleknek igenkónyiite- 
reh : a’ mint ö lám nem azért jö tt ,  hogy fzolgáljanak 
néki, hanem hogy ó lzolgáljon minekünk , és adja 
életét váltságúi mi érettünk , Matt. 20 . 28. Mert 
ugyan is, mitsoda a’ Kriftus élete egyéb, hanemfzent 
fzegényseg, külső meg vettetés és mélységes fájdalmak.

$. 15. Tefti ember az, a’ ki a* tifztelséget kereíi, és 
valami akar lenni; Lelki ember az , 2 ki a’ Kriftus- 
ban való alázatofságot kcdvclli, és femmi fém akar 
lenni. Mindért ember azon fzorgalmatoskodik hogy 
valami lcheífen, de fenki nem akar femmi lenni. A- 
maz az Adamnak élete , ez a* Kriftusé. A’ tefti em
ber még nem tudia mi légyen a' Kriftus , tüdnillik me
rő  alázatofság, ízclédscg és Szeretet. A’ Kriftusnak 
élete nagy bolondságnak tetzik néki, és a’ ízabad bá
tor és tefti életet nagy bóltseségnek tartja, nagy vak
ságban léven azt véli), hogy 6 néki leg jobb és leg 
győnyőrűségelfebb élete légyen, és nem vcfzi efzébe, 
hogy ő az ördögben él. Azért az ő tefti bóltseségé- 
nek hamis világoísagátúl meg tsalatott lévén , máfo-

kát
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máfokat is magával egyűt meg tsal. Azok pedig a’kik 
az órckkén való igaz Világofságtul meg viügoíirtat- 
tanak, meg ijednek attúl , ha midón pom pát, fel fu- 
válkodságot, kevélséget, tefti gyönyörűséget, dűhós 
harago t, boízu alláft és affele gyűmóltsét a’ tefti élet
nek látják , és igy fokáízkodnak : Oh édes Iftenem / 
melly mcfzfzé vagyon e’ még a’ Krift'nftnl , és annak 
ismeretétől, az igaz penitentzia tartáftul, az igaz Ke- 
reíztycnsígtiil, ésaz igaz Iften fainak az újonnan való 
fzúletéícknek gymnóltsétűl. Igen is az illyen ember 
meg az ó Adámban él, és> az ó fzűletésben- Sótt ön- 
non magában az ördögben: Mert kélz akartvaés tud
va a’ bűnben élni , nem egyéb hanem az ördögben 
élni. Azért a’ melly emberben a’ Krilbus élete nints, 
abban nintsen a’ penitentzia tartás is , cs az nem is 
igaz Kerefztyén , s annyival is inkáb nem Iftennek fia, 
nem is ésmeri az igazán a’ Krifluft. Mert a' ki a Kri- 
ftuft jól meg akana ifmérni- mint egy Megváltót, id- 
vózitót- és az életnek mint egy példáját ennek kell 
tudnia, hogy ó merő Szeretet , merő aiázatoíság , 
békefséges tűrés és fzeledség légyen, és ezen Kriftus 
Szeretetét és fzclidségét ó néki kell magában és fzivé- 
ben érzenie és tartania és azt l'zive Izerént kedvelnie. 
Valamiképen a’ fűvet illatiárúl, fzagárul vagyis izérul 
ismérhetni meg, úgy ízénten a’ Kriíbusnak 'is ke1! te 
benned mint egy drigalátos jó illatú virágnak’s f  nek 
ism érte tn i, mcllybűl a’ te lelked életei, e rő t, vigalz- 
taláft és nyugodalmat nyerhet. így koßclhatni m.g , 
melly igen jó leg yen az Ur , Solt. ^4. 9. igy ismerhet
ni meg az igazságot, és igy találhatni meg a’ leg főbb 
és őröké való Jóságot. Ottan ismértetik meg, hogy 
a5 Kriítus élete leg jobb , leg nemeífebb leg drágább 
leg fzerelmeteífebb élet, és hogy femmi élet nem olly 
jó ?  nem olly kedves, rsendes , nyugodalmas, bé^el 
séggel és örömmel tellyes , nem olly gyönyörűséges, 
íem nem olly haíonlatos az örök élethez mint a’ Kri- 
ftusnak élete. §. l6 .E s



§. 16. És mivel hogy már ez a’ leg jobb élet, tehát 
fzűkséges hogy az minekünk leg kedveíleb is légyen. 
A’ melly emberben penig a’ Kriílus'élete nintsen. ab
ban az őrók életnek nyugodalma es békesége, igazán 
nem ismertethetik meg , fern a’ leg főbb jó , íem az 
őrók igazság íem a’ valóságos boldogság és őróm , 
fém az igaz világofság, fém az igaz Szeretet, mellyek 
mind maga a’ Kriílus: Azért mondja Szent János ,

- I. Ján. 4. 7. 8« Minden a’ ki Szeret Vslentól fzülctett 
~és ismeri az I fi ént, a’ kinek pedig Szeretete nintsen , nem 
ismeri az lH cnt, mert az 1fien a5 Szeretet.

§. 17. Ebbíil világofsán ki tetzik , hogy az- újonnan 
való Születésnek melly lilémül vagyon , annak győ- 
mőltíei , és az új elet , nem állanak tsak a’ Szóban , 
avagy a’ külső képzésben; hanem a’ leg drágább Vir
tusban,, a’ melly maga az lilén, tudnilíik a’ Szeretet- 
ben. Mert a’ kitűi valaki fzűlettétett, annak termé- 
fzetet, tulájdonságát, hafonlatofságát fel vefzi, a’ ki 
azt fzülte: ha már illemül fzülettettél, tehát a’ ízere- 

. tétnek kell benned lennie , mert az lilén a’ Szeretet: 
I, Ján. 4. 16. '
§. 18. Így vagyon az Illennek igaz ismérete is , a 

melly nem áll tsak a’ ízóban, avagy tsupán tsak a tu
dományban ; hanem az eleven , fzeretettel tellyes , 
gyönyörűséges és hatható vigafztalásban , úgy hogy 
az Illennek édeíségé, vigafsága, nyajofsaga , és gyö
nyörűsége nit által a’ fzívbe meg kóíloltatik: moll már 
az éló ismérete az Illennek a’ melly a’ fzivben tapaíz- 
taltatik és é l: És az a’ mit Szent David király m ond, 
Solt. 84. 3. Az én fzivem és teflem kívánkozik az éld 
erős lfíenbez. Es Solt. 63. 4. A’ te Kegyelme]séged jobb 
az életnél: A’ hol le irattatik az Illennek eleven oromé 
és édefsége , melly a ’ hivő Szívben vagyon. Es igy 
él az ember az Iílenben , és az lilén ö benne , meg 
isméri az Illem igazságban, és ő is meg ismertetők az 
lílen tó l, Ján. 10. 14.

- - XII. Rcfe.

62 Ki a* Krifluft nem kővetf az nem igaz K. i. K. 11. R.

L.



1. K. 12. R. A" K. meg kell halnia magának és a* K. élni 63

XÜlKéh,
A z igaz Kerefztyénnek meg kell magá

n a k , és a Világnak h a ln ia , es úgy a’ Kri
ftusban élnie. --

2. Kor. 5. 15. Ä  Krifius ugyan azért bőit meg minde
nekért , hogy d  kik élnek ne éljenek többé magoknak; hanem 
annak , a’ ki 0 érettek meg holt es fel támadott.

Zen kívül, hogy ez a’ mondás, tellyes 
vigáíztaíaflal mivel világoíTan bizonitja, 
hogy a’ Kriftus mindnyájunkért meg 
h o lt ; égyízer’s mind a’ Szent életrűl 
fzépen tanító mondás, is , hogy tud- 
íullik mi magunknak nem kell éinünk, 

hanem annak, a* ki mi érettünk meg hóit. Ha im
már annak akarunk élni , tehát elóízer magunknak és 
e’ Világnak meg keli hálnunk. Nem is lehet máskép; 
mert a’ ki a5 Kriftusban akar élni , annak á’ tefti gyö
nyörűségnek meg kell halnia, és a’ ki a’ gonolz Vi
lágnak és magának akar élni, annak a’ Kriftuítok bu- 
tsut kell vennie.

§. 2. Három féle a’ halál: 1. Lelki hálál, midőn az
ember naponként magának , az az , az ö gonofz ki-
vinsaginák meg hal , úgy mint a’ fosvénségnek , ke- 
vélségnek, tefti gyönyörűségnek és a’ haragnak s. a. 
t. 2. A’ tefti halai, és 3 az őróké való halál.

§. 3. Szent Pál Apóitól a’ terméfzet fzerént való 
halálról igy fzólott , Fii. 1. 21. Nekem d  Krifius ele
iem és d  hadi nyereségem, az az , bátor a’ Kerelztyén 
terméfzet fzerént való halai al meg hal is , de ugyan 
a ’ Kriftus az ő élete, és az halál nyeresége, az az, a* 
Kriftusban jobb életet nyér ’s nagyobb gazdagságot , 
az az mulandókért az őrőkkén valókat. Es ez máraz 
ó  nyeresége.

§. 4. Ha pedig valaki ezen mondáit d  lelki halálrul, 
. . vagy



vagy bűnnek halálárul érti, nem tselekeízik képtcíenúl 
mert ugyan is boldog az a* lélek, a’ kinek, mineku* 
tánna a’bűnnek meg h o lt, élete a’ Kriftus, ki o ben
ne lakik, és kinek eletét magára vefzi, úgy mint alá- 
zatofságát és fzclédségét. Az embernek leg nagyobb 
réfze az őrdóg életét mapán víícli, a’ kiknek az ö rd ö g  
életek, úgy mint a’ fösveiiség , kevélység, térti gyö
nyörűség, harag tartás, káromlás, ízitok, átok, ré- 
fzegség s. a. t. ez mind az őrdóg élete.

§. 5. Azért vigyázz jól reá, hogy ki lakjék te ben
ned. Boldog ember az, a' ki Szivbűl azt mondhatja: 
Kriftus az én eleiem , nem tsak ez élet után , de még 
mólban is. Még itten élíz, a ’ Krirtusnak a’ te; életed
nek kell lennie, az az , ő néki te benned kell élnie , 
és így a’ halálnak a’te nyereségednek kell lennie, azaz, 
midó'i te benned meg hal a’ kcvélség, fósvénség; te- 
fti gyönyörűség , harag tartás, gyúlőlseg, midőn te 
magadnak és c Világnak meg haMz : Oh melly nagy 
nyereség ez ! mivel úgy él a’ Kriftus te benned. Mert 
mennél inkáb e' Világnak meg haifz , amul inkáb a’ 
Kriftus te benned fog élni. Á’ vagy nem nagy ny érért* 
ség lehet é ez? azért úgy élj, hogy 1 Kriftus ez élet
ben te benned élvén, te is ő véle ez élet után élhels.

§. 6. A* hol e’ Világnak fok kivánsági vadnak, o tt 
nyugodalom és békeíségnem lehet. Mert mindennek 
meg kell halnod elob , minek előtte a’ Kriftnsnak él
nél. E*z minékűnk az ó Tcftamentomnak fok dolgai
ban és példáiba > ábrazaltatott; llgy mint ama kegyes 
óreg farában is, kinek óreg tefte midón az afzfzonyi 
állatoknak minden kivánságinak meg h ó i t , akkoron 
efett terhbe, és Isákot ízülte, a’ melly magyar aztatik 
nevetésnek. Az ő tértének meg cróteleniterésénck 
vagy meg óíettetéscnck uránná fzulé a* fzabadságnak 
fiát, 1. Mos. 18. 11. így fzéntca ha e* Világi kíván
ságok te benned meg nem halnak , a* Léleknek ó rá 
mét és ízabadságát *cm foghatod, fen d ó  nem hoz
hatod. J. 7. A-

64 A’ K. meghaljon magának ’s világnak i.K . 12.R.



I. K. 12 R. és éljena’Knftusnak. «S
§. 7. Abrahámban is ezcl abrázoltatott: Mert ő a* 

Kriftusrúl való ígéretet, és a’ kórnytilinetélkedésnek 
fzővetségét dob  meg nem nyerhette, míg az o házá^ 
jóból ki nem bu jdofo tt ,  1. Mos. 12. t .  és 17- 10. 
és míg az ő örökségét’s jófzágát el nem hagyta. így 
ízüntén valameddig az embernek az ő ízive eróíTene’ 
Világhoz ragad , mind addig a’ Kriftuft fzivében nem 
érezheti fém nem tapafztalhatja.
§. 8- Es mihelyt az álnok Herodes megholt , leg 

ottan Judeában tért a’ Kriftus, Matt. 2. 19. 20. É- 
zen hamis Elerodes , a’ mint amaz ehez haíbnló más 
Hcrodcs miatt is , kit maga Urunk rókának nevez, bé
kével nem maradhatott ö, mert mindenik meg ölni ki- 
vantär ö té t , Matt. 2. 13. Luk. 13. 31. Valameddig 
ezen róka terméfzetú Herodefek a’ Világi gonofz kí
vánságokkal a’ te ízivedben vadnak , addig a’ Kriftus- 
nak íernmi békefséges maradáía nem lehet te benned. 
Ú gy, a’ meddig az ó Adám te benned uralkodik , 
mind addig a’ -Kriftus te benned nem élhet. Azért 
mondja Szent Pál. Gai. 2. 20. Elek már nem én , ha
nem a Kriftus el én bennem: Es KLol. 3. 3. Meg holtatok. 
( mondja , pedig az eleveneknek; ) és a* ti életetek a 
Krißujjal egy üt el-va^yon rejtve az Istenben.

§. 9. Akkoron halíz meg pedig te bizonyosan , mi
koron meg fzunfz az lenni a’ mi előbb voltál, az az, 
m időna’ tebtm őd te benned meg hal, Rom- 6. 1. 
iS. Es Gal. y. 25. Ha Lélek fzerént élünk, Lélek fze« 
vént is járjunk, az az, ha mi hittel és Lélekkel ditse- 
kedűmk, tehát mutaíTuk meg a’ Léleknek ’s hitnek gyü- 
móltsét: Es ismét, Rom. 8- 13. Ha teft fzerint eltek 
fnc% haltok ; ha pedig a Lélek áital meg ölitek a’ teftnek 
ts elekedet i t , éhek.

§ 10. Meg kcgyelmeze Saul az Ainalekiták királyid
nak a’ kcvtdy Agágnak és fogva tartotta a z t , holott az 
Iftennek parantsolatjá fzerint , meg kebett volna azt 
néki ölnie, 1. Sám. 15. 8 9. Úgy fzinten fokán el

E rei-



6 6  A5 Kcrcfztycn haljon meg magának i.K . 12.R.
rejtik titkon az 6 kivánsa gakat, mellyeket meg kellene 
ölni: Mert nem elég, hogy a’ te gonofz kivanságidat 
cl rejted , hanem old meg ókét , máskép ki vettetel 
az orfzágbul, mint azon fau l, az az, az örök életbűi. 
Az egéfz fzent írás hiftoriákkal, ábrázaláfokka 1, ésár- 
nyékozáfokkal tzéloz a’ Kriílusra, a’ kit is Szent élet
ben kell követnünk; Sött a’ nagy Világnak és termé- 
ízctnek nagy könyve is bizonyságot télzen az Iílenröl 
és annak Szeretetiröl.

11. Sokan úgy viíélik magokat mint fzéntén télen 
a’ fák, a’ mellyeknck azon időben femmi levelek Hin
tsen, de kikeletre meg bimbóznak, Úgy fzintén fokán 
vágynak azok közűi , midón ő reájok a’ Szerentsét- 
lenségnek hideg télé fzáll, megfojtják a’ gonolz kíván
ságokat ; De mihelyt a’ nyár meg kezd tetzeni, és jói 
kezd dolgok lenni, ottan a’ gonofz kívánságok nagy 
bóvséggei ki fakadnak; ezek ám a’ kép mutatók. De 
az igaz Kerefztyén mind jó ’s mind gonofz ide ben 
kegyes, és az Iftcnt egycnlóképcn ízereti mind a’ jó 
Szerentsébcn mind a5 Szcrentsétlcnségben , mind a’ 
bővségben mind a’ Izűkségben.
§. 12. OlvaíTuk 1. Királ. 20. 42. az Achábról , 

hogy az ifién az Aííiriai királyt kezébe adta néki, hogy 
ö azt fogva tartaná , bizonyságul, hogy az lilén crof- 
febb, hogy lem mint minden ellenségek, kit azért meg 
győzött mivel hogy az Urat károndotta. Es midőn 
Acháb az űtkezetben ötét meg fogta volna, Atyafiának 
nevezvén békével el botsátá ötét; De érkezett egy Pró
féta ó hozza, és ezt mo ndá néki: Mivel hogy el bo- 
tsátád kezedből a5 férfiat, a’ kit én akartam meg őlet- 
ni, azért a’ te életed léfzen annak életehelyett. így fo
kán az ö gonofz kívánságaikat atyafiaiknak nevezik , 
és hadiák őket élni, mellyeket fneg kellene ölni azért 
magoknak meg kell halniok azokért.
§. 11. A’ fednek meg óldőkléfe nélkül femmi lelki 

dolog nem lehet az emberben fém buzgó Imádság fem
pedig



I. K. 12. R. és éljen  a’ Kriftusnak. « 7

pedig áhitatofság. A z  llr Iften meg tiltotta, hogy.a* 
Sinai Szent hegyhez femmi barom ne kózelgeífen , 
máskép megőlcttefség; z  Mos. .19. 13. így teneked 
is meg kell a’ baromi kívánságot te benned ölnőd, ha 
az Iftennek Szent hegyéhez járulni kiváníz, imádsághoz 
és az Iften Igéjének olvasásához vagy visgalásához 
máskép teneked is meg kell órőkkén halnod.

§, 14. OlvaíTuk 1. Mos. 32. 2§, 29. hogy Jákob 
más nevet n y e rt, úgy mint Israel, az az , IsTENnck 
vitéze , avagy Iftennek Fejedelme , midőn ő az An
gyallal való tuíakodásában az Iftennek ortzáját látta. 
Innét nevezte a’ hellyct is Penielnek, az az, Iften or- 
tzájának. Előfzer Jákobnak kellett 6 néki lenni, az 
az, le tapodónak avagy lábbal cl ejtőnek: így ha te 
is előfzer nem léfzcfz Jákob, az az tapodója a’ te 
gonofz kivanságidnak a’ Szent Lélek által, nemlehetz 
Israel, az Iftennek fejedelme, és nem is juthatz a’Pe
tiiéi helyére az Iften ortzajához.

§. 15. És 1. Mos. 29. 25. olvaftuk, hogy midőn 
Jákob a' Ráchelt az ő fzép feleségét el akarta venni , '  
előfzer Leát kellett néki el vennie. Lea gyenge fze- 
m uvala, de Ráchel fzép formájú és fzép abrázatu. 
így akarod é te is a’ fzép Ráchelt nyerni, az az , ha 
akar a’ te lelked a' mennyei Jákobnak a’ Kriftus Jefus- 
nak kedves hitvesévé lenni, tehát előfzőr a’ Leát cl 
kell venned, az az, te magadnak utálatosnak kell len
ned, gyűlölnöd utálnod és meg tagadnod kell maga
dat. Oh mennyen tsalattatnak meg mint Jákob az 6 
magok élctcktul, az az önnön magoktul, a’ kik azt 
gondolják, hogy ők fzépRáchellel vágynak , az azj, 
azt vélik, hogy ók kcrcíztyéni életet élnek , mcllyet 
az Iftennek fzeretni kell, és ha jól meg tekéntik, imc 
tsak Lea , az ő életek utálatos és tsunya az Iftennek 
fzeme előtt. Méltatlan légy elsőben te magad a1 te 
fzemeid e^ött, m in ta’ Lea, az ki meg vettetett vala 
az ő attya házában. Tanulj elsőben alázatofsá^ot,

E 2 íze-



Szelédséget, békefséges tűréft, úgy léfzefzfzépRáchel, 
§ 16. Láfd meg melly híven ízolgált Jákob hét efz- 

tendeig Ráchelért, és. a’ Szeretetnek nagy volta miatt 
tsak egynéhány napnak látattanak a’ hét eíztendók , 
I. Mos. 29. 20, ’s cgéfz huíz efztendeig nehéz fzol- 
gálotot vitt végben az 6 Ipánál Lábánnál. így hafon- 
iöképen a5 Kriftus. is a’ te lelkedhez való nagy Szere
tettül vifeltetvén, fzolgált érette ezen a’ Világon har- 
mincz három efztendeig, és ugyan igen nehéz Szoi- 
gálotot vitt véghez te éretted, és a’ mint Jákob mon
da Ipának: Hufz esztendeje , hogy te fialod vagyok, nap
pal a5 nagy hivség eméfztett nteg, ctfzaka, a hidege és á<om 
az én fzemeimtól távul volt» Látod é fzintén úgy nehe
zen fzolgált az Ur Kriílus te éretted , a’ mint maga 
mondja, Matt. 20. 28- d z  embernekßa nem jött hogy 
Szolgáljanak ő néki, hátúm hogy őSzolgáljon , és adja eletet 
váltságul Jckakcrt. Valljon miért nem fzeretnéd te a’ 
Kriftuft, és ellenségének e’ Világnak, miért nem mon
danál ellene.

XIII. Réfz.

6 8  A ’ Kriftusért kinek kinek magának i .  K« 13 . R.

A’ Kriítusnak Szeretetiért, és a’ órők
dicsőségért, a meJlyre m i terem tettünk és meg

váltattunk az igaz Kercfztyénnek magának és c’ 
Viíágnakmcg kell örömeit halnia,

2. Kor. 8 . o. Tudjatok a5 mi Urunk jEJus Krißustiak 
kegyelméty hogy gazdag léién ti érettetek fzegennyé lett t 
fyop y ii 07 ó Jzegetjsége által meg gazdagulnátck.

5 te Ur Kriftuíödért, méltán tennen 
magadnak, a’ te bűneidnek, cs a’Vi 

éárdvfk lágnak meg kell halnod , jól tseleked-
^  ned és egy Iítcnes, Szent életet élned, 
íJÍ  nem ugyan azért, hogy te az által va- 

__ amit akarnál érdemiem, mert a’ Kri
ftus tené ked mindeneket érdemlett; hanem tsak egye

dül



dúl a’ Kriftushoz való tiízta ízcretetból , mivel hogy 
ő  te éretted meg hóit,

§ 2. Szeretedé a’ Kriftuft , SzereíTed tehát nem tsak 
nyelvvel , hanem tselekcdettel és igazsággal: Ha ugy
an ótet ízereted, tartfd meg az ő beízédét; A ’ ki tngc- 
gémét fxeret, azt mondja az Ur , az éti befzédemet meg 
tartja , és az én Atyám is fzereti a z t, ét mi ahoz megyünk 
és dn ád  maradunk. Ján. 14. 23.
§. 3. £s ez az lítenhez való Szeretet, hogy az dpárán « 

tsolatit meg tartjuk , és az d parantsolati nem nehezek , 
azt mondja Szent János, 1. Ján. 5, 3. Es maga az 
Ur mondja, Mart. 11. 30. Az én igám gyönyörűséget % 
és az én terhem könnyű, az az a’ Kriftuft igazán fzerető 
embernek gyönyörűsége és óróme jót tselekedni , 
mert a’ Szeretet mindeneket kőnyuvé téízen. A* ki

fjedig a’ Kriftuft nem igazán fzereti, az mindent kellet
én és izeden tselekefzik, és jó t néki tselekedni ne

héz, A5 Kriftuft igazán fzerető embernek , a’ Kriftu- 
sért még a’ halál is őróm. M ert minekünk ingyen avat
tatott , nem tsak hogy 0 benne higyjűnk ; hanem hogy d 
•véle egyűt fzenvedjnnk és meg is halljunk érette. Fii. I. 29.

§. 4. Tekéntsd meg Mojfeft ; kiről Síd. 11. 24.25. 
írva van: Hitnek általa mikor Mofes már fel nevelkedett 
vólnayiem akar a Faraó leány átiakfianak hív altatni; Sóit vd afz- 
tóttá a z t, hogy ínkáb ■ fzcnvedns nyomorúságokat az fslcn 
népével ; hogy fém a bűnnek gyönyörűségében élne, mdiy 
tsak ideig való, és a’ Kriflusnak gyalázatját nagyobb gaz
dagságnak tartotta , Egyiptomnak minden kim sernél.

§. 5. Láfd meg Dánielt réfz i - \g .  Eztet az Babiló
niai király tárfaival egybe a' foglyok kőzíil cl .válofztá, 
hogy 6 néki udvarló fzolgai lennének , és parantsolá, 
hogy a’ maga afztalárul való étkekbul ennének, ésab- 
bul a ’ borbú! mcllyból maga ivék innának , és m eg
hagyta, hogy mind addig ncveltc.Tenek fel mig alkal- 
matoífak leíznek a’ király Szolgalatjára 5 De Dániel és 
annak tárfai kérik a’ királynak Komornikját, hogy

E 3 ked-
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kedvezne nekik, és a’ király afztalárul való étkekből 
és borbúi ne adna nékick , hanem borsó eleséget és 
vizet nyújtana nékiek. Ezt tselekedék ók a’ boltse- 
séghez való Szeretetekből, hogy onnét felül, az egek
ből a’ bóltseség az ő lelkeket meg fzállaná* így kell 
tenéked is a’ teltnek kívánságát el távoztatnod melly 
mint egy kényes eledel; ha azt akarod , frogy a’ Kri- 
ítus , amaz őrókén való bóltseség a’te lelkcdbe jöjjön. 
£s valamint ezen iííjatskák meg íz épültének hogy mér 
tékíeteífen tsak borsóval és vízzel éltének : így a’ te 
lelked L az Iftennek ízeméi előtt meg ízépül ; Sőtt az 
líteni terméízetben réfzefül, ha hogy a’ bűnt és a’tc- 
fti kívánságot el távoztatod.

§ 6. Szent Pál mondja Gál. 6. 14. A’ Krífiut által 
'nekem e Világ meg fejztttetett, és én ü i  Világnak, azaz, 
én meg holtain a’ Világnak, és ismét a- VAiágjphékem 
weg hóit. És így a’ Kerefztyén jóllehet a’ vilSgoii va
gyon, de ném a’ Világbúi való , e’ Világwi*érugyan, 
de a’ Világot nem ízereti. Es Világnak poinpasága , 
tifzteísége, betsűleti, tekéntete, nrasága , áÉftnek kí
vánsága, ízemnek bujal^odáía , ’s életnek kevél^ége 
mind az igaz Kerefztyén ember előtt meg hóit do%ok 
’s árnyékok , mellyekkel ó nem gondol feminity is. 
így ó neki e’ Világ még fefzittetett és meg hó it, és ö  
is hafonlóképcn e’ Világnak meg fefzittetett és meg 
bo lt, az az, nem kíván Világi ditsőséget, gazdagsá
got , gyönyörűséget és oromét.

§. 7. Ez ám boldog Szív, a’ kinek az Iften ezen ke
gyelmet adja, hogy ó femmi Világi tifzteíséget, gaz
dagságot- fém femmjnémű gyönyörűséget nem kíván. 
Es azért is kell minden Kcreízty énnek naponként imád
kozni , hogy az Iíicn ö néki is ezen kegyelmet adja , 
hogy ő fcnitnmémű Világi tifztefséget, kintset és Vi
lági Vigafságot ne óhajtson.
§. 8. Bőlts Salamon így könyörög az Iftennek, Péld.

3 0 . 7 . 8. Kittit kérek te tőled,  ne tartsd mer én tőlem
addig
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addig még élek, a htjába valóságot ét a hazugságot mefzi 
voztafd m toem , Szegénységet Avagy gazdagságot ne adj 
ennekem ,• hanem táplálj engem hozzám illendő efodelleL* A* 
Kerefztyénnck pedig így is keli imádkozni * K ettőt 
kérek te tőled Uram ; hogy magamnak és c’ Világnak 
meg halhaíTak : Mivel ezen kettőn kívül íenki igaz 
Kereíztyén nem lehet , hanem tsak hamis ’s híjába 
való eízkőz , kinek a’ Kriftus valaha azt fogja monda
ni : Nem ismérlek tégedet, Matt. 7. 23. és 25. 12.

§. 9. Jól lehet pedig ez a’ teltnek keferü.és nehéz, 
Kereízt, tudni illik magának és e ’ Világnak meg hal
ni , magát e* Világtól meg vonni, hogy a’ mennyet 
örökségül meg nyerje; mind az által a’ Lélek , és a* 
Kriftusnak fzerctete mind ezt meg győzi , úgy hogy 
ez j>en kedves jga léfzen a’ Léleknek és egy könnyű 
terén. Es jól lehet ez Világ az oílyan embereket, a’ 
kik e5 Világnak meg holtának gyűlöli; mindazonáltal 
az Isten fzereti. Mert a’ Világnak gyűlölségc az Is- 
TENnek barátsága, és ellenben a' Világnak barátsága az 
m  ttmek ellensége. A ’ ki e ’ Világnak barátja akar lenni, 
az , az Isten ellenségévé Iéízcn. Jak. 4. 4. Mint ma
ga Urunk is mondja Ján. 15. 19. Ha e Világból valók 
volnátok, a Világ azt ay mi övé* jzeretné , de en válájzé 
tottalak titeket t Világból azért gyulái titeket e világ’

§. 10. A’ Világ fzintén ügy vagyon valamim aa ten
ger , a’ melly tsak az eleven állatokat fzenvedheti ma
gában , a’ mi pedig meg h ó it, azt ki veti: így á* ki 
c ’ Világnak meg h ó it , azt ö ki veti és ki tafzitja , 
máfokat pedig a’ kik pompálían , ditsőfségcííen , úri 
módon ’s kevélyen élni tudnak, magában ízenvedL é% 
fzereti, mert azok fzerelmes fiai.

§. 11. Summa fzerént . a’ ki annyira m ent, hogy 
fzivében minden kevélység, fősvénség , tefti gyönyö
rűség harag tartás ’s boízu állás indulatja meg holt, 
annak a’ Világ meg hó it, és ő is a’ Világnak, és úgy 
kezd már az ollyán a’ Krifíusban é ln i, és a’ Kriftus

E g  » is ő
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72 A’ Kriftuftert kinek kinek magának i,K . 15. R.
is ó benne. Áz ollyanokat a’ Kriftus magáénak ifmé- 
r i , és mákoknak azt mondja : Nem ümerlek titeke t, 
oka , mert ti fém ismertek engem : Ti engem izé- 
gyenlettetek a’ti életetekben, úgy mint, az én fzeléd- 
ségemet, alázatofságomat, békcíséges tűrésemet, azért 
én-is fzégyenlek titeket. Róvéd fzóval: a’ ki ez élet
ben a’ Kriftuflál nem él, az amott is az órők életben 
nem élhet ö véle. A ’ kiben a’ Kriftus itten nem él , 
abban amott fém fog é ln i; A' kinek itten a’ Kriftus 
nem élete , annak amott az órők életben idveísége 
fém léfzcn.

§. 12. Vigyázz arra, kihez fzabja itt a’ te életed ma
gát leg inkáb, és kivel egyelni, a’ Kriftuífal-é avagy 
az ördöggel? Mert avval fogfz te egyel ülve marad
ni a’ te halálod után is mind orökkén.

§. 13. A’ ki már úgy magának meg hó it, az a’ Vi
lágnak is könnyen meg halhat. A ’ Világnak pedig 
meg halni annyit téfzen, mint a’ Világot nem fzeret- 
n i, és mind azt a5 mi e’ Világban vagyon, a’ mint 
Szent János mondja: Ha ki e Világot jzereti , nintsm  
abban az Atyának Szerelme, 1. Ján. 2. 15. Mert minek 
annak a’ Világ, a’ ki az ó Szivében c’ Világnak meg 
holt : £s a’ ki a’ Világot fzereti , ó  tőle könnyén 
meg gyözettetik , mint Samfon a’ Deliiátúl, Bírák.
16. 6. és mind azokat a’ fzivbéli keferusegeket kell 

fzenvedni, mellyeket e’ Világ magával hoz.
§. 14. Es így e’ Világnak Szereteti is az ó emberhez 

és nem az újonnan való Születéshez tartozik. Mert 
e ’ Világ nem egyéb , hanem tifztefség , gazdagság , 
jó  lakás, tefti kívánság , Szemnek bujalkodáfa , és az 
életnek kevélsége : Ebben gyönyörködteti ám magát 
az ó ember ;^az új embernek penig egyedül való ö rö 
me a’ Kriftusban vagyon, és ez az ő ditsőfsége, kin- 
tse és gyönyörűsége.

§. 15. Az IsTENnek a’ Kriftus által meg űjittatott 
e , az embernek leg főbb ékefségc és tifzteíTége ,
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melly után minden erőnkkel kell íietnűnk. Avagy a' 
jó 's jzereto If ién nem örvendeztethetne e' meg jobban tége
det , mint fém a meg vefzett teremtett áÜ tt, azt mondja 
Taulerus. Az Isten Igejeben is meg találni , hogy 
nem az ember a’ Világért , hanem a’ Világ az embe - 
rért teremtetett; Sőtt hogy az ember még fokkal jobb 
életre , drágább lakó helyre és boldogságra teremte
tett; nem a’ kényes ételre és italra nézve, nem a nagy 
gazdagságra, fok várofoknak ’s faluknak bírására, nem 
a’ fok fzánto földekre és rétekre nézve, nem a’ pom
pának és fok drága ruhának kedvéért, nem az arany
ért és ezűftert, avagy valami más egyéb Világi cl mú
landó dologért , ám bátor akar melly fzépnek jónak 
és drágának tefsék is. £s bátor ő bírája és őrököfe 
az egéfz főid kerekségének leheífen , a’ mellyben ő 
néki minden kedve, gyönyörűsége , oromé és pára- 
ditsoma lenne, és többet femmitfem tudna nem is rc- 
ménlcne , hanem egyedül tsak azt, a’ mit az barom,i 
ízemmel lát De femmiképen nem azért teremtetett az 
ember, fém nem azért helyheztetett a’Világban; Me t 
ismét ki kell neki belőle m enni, és nem maradhat ő- 
rőkké benne. Es noha mi nagy fereggel e’ Világra 
fzűlettetűnk; de ugyan vifzontag léregenként az 
halál bennünket ki hord , és el űz benünket, s’ nem 
hagy tsak egy kis porotskát is magunkkal cl vinni, ha 
bátor mégolíy igen gazdagok volnánk is.
§. 16. Ez elég nagy ’s nyilván való bizonyság, hogy 

mi nem erre az életre teremtettünk, és hogy e’ Világ 
nem a’ leg főebb tzélyja a’ mi teremtetefúnknek, más
képen abban kellene maradnunk , Azért más ditsöse- 
geífebb tzéíjának kell lenni a’ mi teremtetésűnknek , 
azt meg mutatja a’ mi eredetünk, a’mellymaga az Is
ten , és az Iftennek képe , mellyett mi a’ Kriftusban 
vifelünk, és a’ mellyre, mi meg is űjittatunk. Mert 
ő  maga bizonyítja, hogy mi leg inkáb az Iften orfzá- 
gára és az őrök életre teremtettunk, mellyre is a’Kri-

E 5 ítus
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ftus által , meg váltattunk és a’ Szent Lélek által új
já fzíilettettunk.

§. 17. Miért kellene tehát az embernek az ö fzivét a* 
Világhoz rágafztania? és az ő drága lelkét az cl mu* 
landókkal meg terhellenie, holottj tsak egy embernek 
is az ó lelke fokkal nemeífebb és drágább a’ fzéles vi
lágnál ? Mert az ember leg nemeífebb teremtett állat, 
mivel hogy 6 a1 Kriftuftusban az Ifténnek képét viíéli, 
cs arra meg is újittatott. Azért a’ mint fellyebb már 
meg m ondattatotté, azember nem a* Világ kedvéért 
hanem a’ Világ az emberért teremtetett , mivel hogy 
6  vifeli az Iftennek képét a’ Kriftusban, a’ melíy olly 
drága, hogy az egéfz Világ , minden ő gazdagságá
val , és az egéíz emberi nemzet minden ő erejével és 
tehetségivei tsak annyit is véghez nem vihet , hogy 
tsak egyetlen egy lelket is vifzíza hozhatna és az Igen
nek képét ifmét fel álithatná : Mert a’ Kriftusnak azért 
kellett meg halnia , hogy igy az emberben az Iften
nek el vefzett, és ki tőrültetett képe a’ fzent Lélek ál
tal ismét meg újittathék, llgy hogy az ember újonnan 
az Iftennek háza és hajléka leheífen mind őrőkén.

§. 18 Vallyjon tehát az én lelkemet, mellyet a’ Kri- 
ftus olly drágán váltott meg , egy marokni aranyért ’s 
ezuftért, avagy e’ Világnak álharatlan gazdagságáérty 
bötsuletéért, és vigaíságáért adjam é? Ez volna való
ban a’ drága gyöngyöt fárba a’ diíznók eleikbe vetni,’ 
Matt. 7. 6. Erre tzéloz az Ur , mikor azt mondja 
Matt. 16. 26. M it hafznál az embernek , ha mind ax 
egéfz Világot meg nyeri U , az 6  Lelkében p ’dig kárt v a ll, 
az az , az ő lelkét és ö inon magát el vefzti: Az egéíz 

Világ minden ő ditsóségivel tsak egy léleknek is 
feinfegéthet, mivel hogy a’ lélek halhatat

lan, a’ Világ pedig el vefzendő.
XIV. Réfz.
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XIV. Réfz.
Az igaz Kérefztyénnek az 6 életet ezen

a ’ V ilágon  kell g y ű lö ln i, és ta n u ln i, h o g y  a"
Kriftusnak példája fzerént, c’ Világot miként 

vetheífe meg.o
Lnk. l.\. 26. Ha ki én hozzám jó  , és nem gyűlöli az » 
tulajdon lelkét, nem ichctt az én tanítványom.
Ján. 12. 25. A' ki fzercti az ö életét, el vefzti a z t , de 
a ki az ó éietét gyiüőli ezen a Világon , a meg tartja azt 
az őr ók. eleire

Amár az ember magát gyűlölni akarja, 
tehát kívántatik hogy i) magát ne íze- 
reffe; 2) hogy naponként a’ bűnnek 
meg haljon; 3) fzüntelenül és mind 
holtig önnön magával, az az , az ö 
tulajdon teliével tufakodjék.

§. 2. Semmi dolog az embernek e’ földön , az 6 
idvóíségebcn nem lehet ártalmaíTabb, mint maga Sze
m e te ,  .mellyet nem magának el tartásánál , terméfzet 
fzerint való Szeretedről; hanem a’ tefti rendetlen Sze- 
retetrúl, azaz  magát hányó vető kevély Szeremről 
az egéfz könyvbe kell érteni. Mert femmit egyebet 
nem kell fzeretnünk , hanem egyedül tsak az lílent : 
Jda pedig az ember magát fzereti, tehát magától iílent 
tSízen, és ö magának illene A’ mit az ember fzeret , 
abbahnyugfzik, és azon függ az 6 fzive; és ugyanaz 
fogva tartja az em bert, és izolgává té fz i, és az ó ne- 
mesjSzab^dságátul meg fofztja ö té t: Valamenyi földi 

ydölgokat te fzeretíz , annyi dolgoknak Szolgája és 
/foglyja vagy. Ha hogy a’ te Szereteted tifzta, igaz egy

ügyű és az Iftenhez fordítva vagyon , mindenektül 
fzabados léfzefz, és a’ te Szabadságodat egéfzen meg 
tartod. Semmit nem kell kívánnod a’ mi tégedet az 
Iftennek Szeretetiben meg akadáloztathatna. Akaró-
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dé hogy az Iften egéfzlen tied legyen, tehát te is egéfz- 
len adjad magadatt az Iftennek. Ha tennen magadat 
fz e re te d é s  magadnak tetfzel, tehát így fok gondod, 
félelmed , nyughatatlanságod , és fzomoruságod lé- 
ízen te előtted : Ha pedig az lílcnt fzereted , és ő  
benne győnyőrkődól ’s magadat egéfzlen ó néki adod, 
tehát az iften maga gondodat fogja vifelni, és femmi 
felelem fém fzomoruság te read nem eíik. Az ember, 
a’ ki magát fzereti, és minden dolgokban tsak magát, 
maga haíznát, ditsőségét, és betsűletét kereíi, foha 
nyugodalmat nem talál; mert mindenkor eleibe kerül, 
a’ mi néki nem tetzik , és az által meg haboritatik. 
Azért nem minden dolog , a ’ meily láttatik hafznodra 
ditséretedre és betsületedre fzolgálni ,* jó  tenéked , 
hanem az tenéked úgy eíik jódra, ha te azt meg utá
lod , és a’ gonofz gyökeret ki irtod , a’ meily meg 
akadáloztat tégedet az Iftennek Szeretetiben.

§. 3. Mert az embernek maga haízna , ditserete és 
tifztefsége e ’ Világgal együtt el múlik, de az Iftennek 
Szeretete órőkkén meg marad. A’ meily békefség és 
nyugodalom a ’ te magad Szeretetibűl, és az Világi 
dolgokbuí ízármazik, az fokáig nem tart: Mivelhogy 
tsak kitíinybül megeshetik, hogy ez a’ nyugodalom 
fel bomlik és el múlik. A’ hol pedig a’ Szív egyedül 
az Iftenben és annak Szeretetiben nyugfzik, o tt való
ságos é$#őrókén való békefség vagyon. Minden vala
mi nem fzármazik az Iftentül el kell annak veízni és az 
héjába valóság. Annak okáért vigyázz ezzen hafznos 
kis Regulára: Minden dolgokat hagyj cl, és kit által min.' 
dm t meg nyerfz: Mert az Iften íemmiképen meg nem ta« 
láltatik a ttó l, a’ ki ónnón magát és e’ Világot fzereti.

§. 4 A ’ maga rendetlen Szeretete földi, és nem Is- 
TENtül való, meily a’ mennyei igaz bóltfeségetmeg aka- 
daloztatja : Mert a’ mennyei igaz bóltseség, ez ha va- 
lamelly kegyes emberben vagyon, nem fokát tart maga 
felül, és nem kereíi azt hogy ő c* földón ditsértef-

Az Kercfztyénnck az 6 életet l. K. 14. R..
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fék. Azért igentsekéllynekés a7ávaíónak láttatik , és 
tsak nem feledékenségbe vétetik , noha arról bőven 
prédikálnak ’s mivel l'okan az ö életekkel igen távúi 
vágynak attól azért ezen drága győngyőtske íokak 
élott el vagyon rejtve: Akaródé te azt meg nyerni, 
tehát hadd el az emberi boltseséget, te magad tetzé- 
sét, és a’ te rendetlen Szeretetedet, úgy megnyerhe
ted a’ Világi, földi és emberi bőltsőség helyében, a* 
mennyeit. Megnyerfz pedig a’ Világi nagy pompás 
bőltseség helyett tsak egy tsekély ’s Világ előtt meg 
vetett dolgott , melly mindazáital mennyei és ő rö 
kén v^ló.
§. 5. Senki az I(lent nem ízeretheti, ha tsak magát 

előbb nem gyűlöli, az az , magának és bűneinek vifz- 
fza kell tetzeni, maga akaratját meg kell ölni és elvet
ni. Mennél inkáb ízereti az ember az Iílen t, annál 
inkább gyűlöli az ő igonofz akaratját és indulatját , 
és az 0 tulajdon teftét meg fefzéti minden gyönyórű- 
ségivel és kivánságival egyben. Es menyivel jobban 
magábul és önnön maga Szeretettből a’ Szent Lélek 
creie által ki mehet, az Iíicnbe és az ő Szeretetibe hit 
által annyival jobban bé mehet. Mert valamiképen 
hogy a’ külső kívánságoknak meg fzűnéfe a’ belső bé- 
kcséget fzerzi, úgy juthatni az Iftcnhez, ha belsőké
pen mindenek el hagyattatnak, cs ha femmi teremtett 
állathoz fzivei nem ragaízkodunk, hanem egyedül tsak 
az Iftenhez.

§. 6. A’ ki immár magát meg akarja tagadni annak 
nem kell magát és az ö akaratját , hanem a’ Kriftuíl 
kővetni. Eu vagyok az út az igazság és az i l t t , azt 
mondja 0 maga, Ján. 14. 6. Mert út nélkül nem lehet 
járni, igazság nélkül nintsen igaz ismérer, élet nélkül 
nem lehet élni. £11 vagyok az u t, mellyen kell já r
nod , én vagyok az igazság mellyet kell hinned, én va
gyok az élet mellyet tenéked reménlened és élned kell. 
£n vagyok az cl múlhatatlan ut, meg tsalhatatlanigaz-

i . K . i f R .  ezen a’ Világon gyűlölni kell.



sag és vég nélkül való őrök élet : £n vagyok az én 
érdememmel az őrók életnek igaz útja, a’ leg főbb 
igazság az én befzédemben , és az én halálomnak ere
jével az őrök élet. Ha te azért az én utamon meg 
maradandaíz , tehát az igazság téged az őrök életre 
fog vezetni: Nem akarfz é tehát tévelcgni? kőveís en- 
gemet : akarod é az igazságot meg ismerni? higyjén- 
nékem: akarod é az őrók életet bírni? tehát vigaíz- 
taljad magadat az én halálommal.

§. 7- Mitsoda ez a’ bátorságos igaz u t , ez a’ meg 
tsaíhatatlan igazság, ez a ’ leg nemeífetjb és leg jobb 
élet ? Az ut , az Kriítusnak Szent és drága érdeme , 
az igazság, a* Krifrusnak őrökén való fzava , az élet, 
az örökén való boldogság. Akarí'z é ő véle az egek
be fel menni? hidj a’ Kriftusban, és magadat az ópél
dája fzerint alázd meg a’ főidőn : Ez az ut. Nem 
kivánfz é a’ Világtul meg tsalattatni? tartsad magadat 
hitben az ő igéjéhez, és Szent életben kóvcífcd ö té t; 
ez ám az igazság. Akarfz é V Kriíhiílal élni ? Meg 
kell tehát tenéked ó véle, ó benne, és őáltala a’bűn
nek halnod, és egy új teremtett álatta lenned- ez az 
élét. Ig y a’ Kriítus az u t, az igazság, és az é le t, 
mind az ő érdemében, mind az ö példájával.

§. 8 . Legyetek nz lHtnnek kővetőit minty fzerelmetfiik^ 
azt mondja Szent Pál, Efes. 5. 1. Azért minden mi 
ízorgálmatofságunkkal arra kell igyekeznünk, hogy a* 
mi életünk a’ Kriítus életéhez hafonló légyen. Ha más 
nem volna, mellyel a’ hamis Kerelztyének, a’ kik tsak 
névvel azok, meg tzáfoltatnak, tsak a’Kriítusnak pél
dája is elégséges volna. A ’Kerefztyénnek fzégycnleni 
kell magát, a ’teftigyönyörűségben és örömben élni, 
holott ac mi Urunk Jefus Kriftusunk keferűségben és 
nyomorúságban élt. Az igaz hadakozó hű vitéz lát
ván magajó kapitányját életének nagy veízedelmével 
hartzban forgolódni, a’ teltének minden gyönyörűsé
gét el felejti Midőn te látod a’ te fő Fejedelmedet

nagy
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gyalázattal illettctni , és te tifztcfséged után íietfz , 
avagy nem bizonyos jelenség é ez , hogy te annak 
záfzlója alá való nem vagy 

§. 9. Mi mindnyájan Kerefztyének akarunk lenni * 
de a’ Kriftus életét kevefen kővetik: Hogy ha a ’ gaz- 
dagságnak , és el múlandó ditsöségnek Kereséfe jó 
Kereíztyént tenne , tehát a’ Kriftus nem parants-olta 
volna meg az örökén való jókhoz képeit, azokat [alá 
valóknak tartani. Nézd meg tsak az ö életét , és az 
ö  tudományát ’s leg ottan meg látod melly nagyon 
külómbez a’ gonofz Világnál: Az ő  Jáfzla, iftáiója 
’s pólája, mind c’ Világ meg utalásának tüköré; Már 
péuiglen ö nem azért jö tt, hogy ő tégedet az ö pél- 
dájával cl tsábitson, nem bizony; hanem hogy ó té
gedet az ő példájával és tudományával az igazuonvc- 
zeífen. Azért mondja hogy ő az ut és az igazság. 
Mivel hogy azért azt válaíztotta ó hogy gyalázat és 
ízenvedés által menne bé az örök ditsöségbe, tehát 
kétség kívül te azt válafztod magadnak , hogy kevély
ség, tifztcfség ’s nagy pompásig által mégy bé a’ po
kolba. Annakokáért térj meg a’ te ízéles utadrul, és 
mennyi annak utján, a’ Ki tévelyegni nem tud , kövek 
fed azt az igazságot, a’ melly nem tud meg tsalni , 
élj abban, a’ ki maga az élet. Ez az ut az igazság , 
és ez az igazság az élet: Oh nagy vakság , hogv a’ 
földön egy nyomorult féreg olly nagy akar lenni, ho
lo tt a’ ditsöségnek Ura ez földön olly Kitíiny volt. 
Annakokáért te hivő lélek, midőn látod a’ te Vőle
gényedet, a’ menyei Isákottenéked gyalog elődbe őni 
fzégyenljed magadat, hogy te egy nagy tevén nyar- 
galfz. Azért mikoron Rebeka az ó Vőlegéi yiét Iiá- 
kot látta volna eleibe menni , ö penig a’ teve 1 ülc , 
bé fődezven magát, íietséggel le lzála és lábain őhoz
zája méné, 1. Mos. 24. 64. Annakokáért fzáli le te 
is a’ te Szivednek magas tcvéirül, és menyi a’ teláboi- 
don mélységes alázatofságban a’ te vőlegényednek
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eleibe, igy fog 6 téged fzeremi, és nagy őrömmel ma
gához véízen.
§. 10. Eredj ki a' te földedből, te atyádnak hazából t 

a te r okom ágid közül,  d  főidre mellyet tnutatandok tene
ked , azt mondá Iften Abrahámnak , 1. Mos. 12. 1. 
Menyj ki te is a’ te gyönyörűségednek , tulajdon fzc- 
retetednek cs akaratodnak házábul. A’ maga fzere# 
tét el fordítja az ítéletet, meg homályoíitja az okok 
ságot, meg vakítja az értelmet el tsabitja az akaratot, 
meg fzeplöséti a’ lelki isméretet, és bé zárja az őrök 
életnek kapuját, feni az Iftent fém pedig felebarátját 
nem isméri, minden Virtufokat vagy jóságos tselekc- 
deteket el ű z , tifzteíséget, gazdagságot és gyönyö
rűséget vadáíz , és inkáb fzereti e’ Világot, hogy fém 
mint a’ mennyorlzágot: A' ki igy az ő éleiét fzereti el 
vcfzti a z t , Jáfi. 12. 25. A ’ ki pedig gyűlöli, vagyis 
elvefzti, Matt. 10. 39. a za z , az ö maga fzcrcteté- 
nck bűrsút ád , meg tartja azt az .örök életre A’ 11- 
lyen maga rendetlen Szeretés, gyökere a’ penitentzia 
tartatlanságnak és az örök kárhozatnak. Mert a’ ma
gok rendetlen keretetektől és a’ hiv ditsőscgnek ki- 
vánáíato el foglaltatott emberek alázatofság és bűn
nek ismerete nélkül vágynak; azért az ő bűnöknek meg 
botsánatját, bátor kőnyhullatáífal Kereíik is meg nem 
találják, Síd. 12. 17. Mivel hogy ők jobbanbánkod- 
nak és keíeregnek az ö magok károkon , hogy lem 
mint azon, hogy ők az Iftentmeg bántottak.

§. 11. Mátt. 13, 45. 36. írva vagyon, hogy d  men* 
nyéknek, orjzága hafonlatos a' drága ke hoz , a* mellyet a 
Kereskedő ember mindenét el adván me% vefzén , az az : 
Az embernek mindenét el kell hagynia az ó fzivében; 
Sóttm ég önnön magát is , ha hogy ezt a* drága gyón 
gyöt, tudnillik önnön magát az Iftent , és az örök 
életet is el akarja nyerni. Tekéntsd meg a’ te Kriftu- 
íodat, a’ ki az egekbűl alá jőve, nem a’ végre hogy 
magát fzeretné ’s maga hafznát Keresné, hanem hogy

te ne-
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teneked hafználna és fzolgálna , Luk. i£. Miért nem 
kereked tehát te is azt egyedül, a5 ki magárul el felet« 
kezvén, önnön magát te éretted adta.

§. 12. Az a’ valóságos igaz meny-afzfzony a’ ki fen- 
kinek nem akar tetzeni, hanem tsak az ó Vólegény- 
jénék: Miért akarfz tehát e’ Világnak tetzeni, holott 
a’ Kartusnak jegyeífe vagy? A5 Lélek a’ Kartusnak tifz- 
ta mátkája , a’ melly femmit ezen a’ Világon nem fze- 
ret a’ Kriftufon kívül; Annak okáért mindent a’ mi e’ 
Világon vagyon Kitsinyre betsűlj és a’te ízivedbe meg 
u tá lf , hogy igy a’ te Vőlegényedtűl a5 Kartus Jeíu- 
ftul meg ízeretcteíséi. A5 Szeretet, melly egyedül a’ 
Kriftuíí mindenben nem fzereti ’s nem tiízteli, nem 
tifzta ízűz Szeretet; hanem parázna: A’ Kerefztyé- 
neknek Szeretednek tifzta Szűznek kell lenni.

§. 13. A’ mofesnek törvényében meg parantsolta- 
to tt ,  hogy a’ Papok feleségül fzüzet vegyenek, Kri- 
ftus ám az igaz fő Pap, a’ ki ollyatén leiket kíván a’ 
meily ollyán ízűz légyen, a’ ki ezen a’ Világon töb
bem é fzereííen, hanem tsak egyedül ö té t ;  S ő ttó n - 
nóu magát lé fzereífe, mint mondja az Ur : Ha ki én 
hozzám jö) tj nem gyuióii magát s maga életét, nem lehet 
az én tanítványom. Lük. 14. 26. és 9, 23. 24.

§. 14. Vigyázz reá már mi légyen az embernek ma
ga gyűlöléíe; mi mindnyájan az ó embert kebelünkben 
hordozzuk, ugyan magunk vagyunk az , ennek az ő 
terméízetc és indulatja nem egyéb, hanem bűnt ten
ni , magát fzeretni, a’ maga tifztcségét és haíznát va
d ászn i/a5 teil kivánságinak kedvezni: Mert a’ teft és 
a’ vér nem akarja el hagyni az o rendetlenségét, ma
gát ízereti, magát betsiiü, ditséri, és minden dolog, 
ban maga hafznát kereh, hamar meg haragfzik, irigy, 
gyűlólséges, ’s bofzu állásnak kívánója : Mind eze
ket tselekefzed t e , Sött te magad vagy mind ez , és 
a ’ te fzivedbűl fzármaznak mind ezek, és ez a’ te fa
ját életed az ó embernek az ó élete. Annak okáért
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ízűkség hogy te magadat gyűlölted, és a’ te tulajdon 
életedet, ha akarfz a’ Kriftus tanítványa lenni. A’ ki 
magát fzercti, az fzereti az ő tulajdon erkőltstelcn- 
séget, az ő kevélséget, fósvénséget, haragját, gyű- 
lólségét, irigységét, hazugságát, hamiságát, igazság
talanságát, ’s minden gonoíz kívánságát. Ezeket nem 
kell teneked fzeretned , mentegedned , fzépitencd ; 
hanem inkáb gyűlölnöd , ellene m ondanod, és né- 
kiek meg halnod kell, ha Kerefztyén akarfz lenni.

XV. Réfz.
A z  igaz Kereíztyénben naponként meg
kell halni az ó embernek, es az  új embernek 

is naponként meg kell újulni: És mi légyen ma
ga meg tagadáfa, és az igaz Kerefzty ének

nek igaz Kereíztjek.
Luk. 9. 23. Ha ki tngem akar kövein^ tagadja meg ma» 
gá t, is vegye fel az 0 Kerefztjét minden napon , is úgy 
kőv ejfen ingemet.

ó és az új embcrrúl azt mondja ízent 
KEl/> Pál , Efes. 4. 22. 23. 24. Tegyétek

le ama* régi élet fzerint való ó embert mel• 
ly meg vejztegettetett a tsalárd gonofz 
kívánságok miatt*. Újuljatok meg pedig a 
ti elmeteknek kikében y és öltözzetek fel az 

új embert , a ki Jßen Jzercnt teremtetett, valóságos igazság
gr a és fzentségre. Ennek okát is adja, 1. Kor. 6. 19. 
20. Nem vagytok ti magatokéi; mert drága irr on vetet, 
tetek meg: azért dit sóit s étek az Ifi ént a’ ti tejeitekben, és 
a te Ilikéitekben, a’ mellyek az líienci.

§ 2. A zó  ember penig nem egyéb, hanem a’kevély
ség, fosvénség, tefti kívánság, igazságtalanság, ha
rag-tartás, ellenkezés, gyúlölség , irigység. Ázigaz 
Kerefztyénben mind ezeknek meg kell ízunniek, az új 
embernek penig elő kell állania és naponként meg kell 
újulnia. §i 2. Ha
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§, 3. Ha már ez az ó ember meg hal , tehát az új 
ellenben meg elevenedik. így ha a’ kevélység te ben
ned meg h a l, az alázatofság ellenben az Iften lelke 
által fel ébrefztetik. Ha az'harag tartás meg hal, el
lenben a’ helyett a’ fzelédség be oltattatik. Ha e* 
Világ Szeretete te benned meg h a l, a’ helyett ismét 
az Iftennek Szeretete te benned fel építtetik. Ez ám 
a* belső új ember az ó tagjaival egybe , ezek a’ Szent 
Léleknek gyümölcsei, ez a’ eleven’s munkálkodó hit» 
ez a’ mi bennünk lakozó Kriftus, és az ó drága élete, 
ez az új engedelmefség, a’ Kriftusnak új parantsolatja 
mi bennünk való új fzületésnek gyümóltse, a’ melly- 
ben  tenéked élned kell, ha az Iftennek fia akarfz len
ni. Mert egyedül tsak azok Iftennek fiai, a’ kik azú- 
jonnan való fzületésben élnek.

§. 4. Innét ez jón k i , hogy az embernek magát meg 
kell tagadnia, az az, az ő maga tiíztelségét, akarat
já t, Szeretetét, tetzését, hafznát és ditséretét , és 
több efféléket, elhagyni, Sőtt még maga igazságá
val is nem kel! gondolni, és magát mindenre még az 
életre is méltatlannak kell ítélni. Mert az igaz Ke- 
reíztyén, a’ kiben a’ Kriftúsnak alázatosága vágyó , 
jól tudja, hogy, az embernek tsak egy dologhoz isna* 
mclly onnét felül ízármazik femmi igazsága nintsen , 
mivel hogy mindeneket ingyen való kegyekmbiil bír. 
Azért él mindennel félelemmel es rettegéífel mint egy 
idegen jófzággal, tsak maga fzűkségérc és nem teíH 
gyönyörűségére, nem az ö maga haíznára , ditsére- 
tére és tifzteíségére , hanem az Iftennek ditsöségére*

§. 5. Példának okáért veífűk egy más ellenebe az 
igaz Kerefztyént , a’ ki magát meg tagadja, és a’ ha^ 
mis Kerefztyént a’ ki^az o maga rendetlen ízercteticol 
el foglaltatott: Midőn ez illyen meg utálratik, mell f  
igen fáj néki az ő meg utáltatáfa , azért harag fzik ,, 
tűrhctetlenkedik, fzitkozódík, átkozódik áz ellen és 
magáért mind fzóval mind cselekedettel bolzut kíván
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állani, és kéízerre meg is eíkudni. Ez ám az ó ember 
az illy en alkalmatlan vad állat, a’ ki könnyen megha- 
ragfzik, dnhósködik és boízűt áll. Eilcnbe a’ ki ma
gát megtagadja , ízeled, békeséges tű rő , minden bó- 
fzuságot el izenved , cs íemmi módon boízut állani 
nem kíván, magát méltónak ítéli minden bofzuság el 
ízenvedesére , a’ neveztetik maga meg tagadásának 

§. 6. Ez illyen mélységes békeséges tűrésben , aláza
toságban és Izelédségben maga a’ Kriftus előtted j á r t , 
6  magat meg tagadta, a mint maga mondja , Matt. 
20 . 28. Az embernek fia nem jö tt hogy fzolgáljauak néki; 
hanem, hogy ófizolgáljón. Ismét Luk. 22. 27; En oU 
lyan vagyok kóztetek mint a ki fizolgál, és Luk. 9. 58. 
A z ember fiának nintsen a hova az ófejét le hajija ; úgy 
h o g y  féregnek és nem embernek neveztetett, Solt. 22. 7. 
így tagadta meg magát Dávid is , midőn ótet Simei 
fzidaímazta vala mondván , 1. Sam. 16. 10. Haddfizi- 
dalmazzon , mert az Ur mondotta néki, mind ha azt akar
ná mondani : Az Itten előtt én tsak egy ízegény féreg 
vagyok, méltó hogy mindeneket el Izenvcdjek. így 
tagadták meg őnrőn  magokat az Ittennek kedves 
Szentéi és Prófétái, és magokat méltatlanoknak Ítélték 
mind azokra a’ mellyek az embernek javára fzolgálnak: 
Azért mindeket őrőmőft fzenvedtenek , Tsel. 5. 41. 
Ha valaki őket,fzidaímazta , azért áldották ők az t ,  
kergette valaki őket, az Ittennek azért hálákat adtak: 
Ha valaki őket, meg ölte azért ók imádkoztak , Tsel.
7. 60. Es így íók nyomorúságok által mentek bé az 
Ittennek orízágaba, Tsel 14. 22.

§. 7. Látod, ez ám, a’ maga meg tagadáfa azokra 
magát méltatlannak ítélni a’mcllyeknéki javára és ked
vére eshetnének: Ellenben pénig méltónak Ítélni ma
gát mind azokra, a’ meJiyeket kell néki fzenvednie.

8. Ez a’ meg tagadás a’ Kriftusnak Kerefztje a* 
mellyet magunkra kell vennünk , a’ mint maga az Ur 
m ondja, Luk. 9. 23. Ha ki engem kővetni akar , ta-
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gadj2 meg magát , és vegye fe l az 6 Kerefztyét minden na* 
f o n , és úgy kóvefen engemet. Ez a’ telinek keferű Ke- 
reízt, mert inkáb akarna bátran, ízabadon, fesletség- 
ben az 6  kívánsága ízerént élni, hogy fém mint az alá
zatoságban , fzelédségben békeséges tűrésben, a’ Kri
ftusnak életét magára fel venni. Mert ez Kriftus illyen 
élere a’ teftnek nehéz K erefzt; Sótt keferu halál;, 
mert az 6 embernek meg kell halnia.
§, 9. Valami az Adámtúl az emberre ízárm azott, 

mind annak á’ jó Kerefztyénben meg kell halnia. 
Mert ha valaki a’ Kriftusnak alázatofságát magára akar- 
ja venni, ottan a’ kevélységnek, meg kell halnia. A* 
ki Kriftusnak fzegénséget magára akarja venni, a5 fós- 
vénségnek leg ottan meg kell halnia. A’ Kriftusnak 
gyalázatfát a’ ki akarja vifeíni, a’ nagyra vágyódásnak 
meg kell halnia. Midőn a’ Kriftus alazatolságát fel 
akarja venni az ember x a’ bofzu állasnak meg keli 
halnia. Es ha a’ Kriftus tűrését fel akarja venni az 
ember , az haragnak meg kell halnia.

§. 10. Látod hogy mind ezek maga meg tagadás
nak nevezttetnek, tudni illik a’ Kereíztnck fel vétele 
és a’ Kriftus követeié. Es mind ezeket, nem az által 
való érdemére, vagy jutalmára, hafznára , ditsére- 
tire , tifzteségére nézve, hanem egyedül a’ Kriftusnak 
Szeretedért kell tselekedni, mivel ő ezt végbe vette , 
és ez az ő drága élete ; és mivel hogy ö minekünk 
meg parantsolta , hogy őtet kőveífűk. Mert ez a’ 
Kriftusban és mibennűnk való IsTENnek képe, a’melly 
leg nagyobb betsűlete az embernek , mellyel méltán 
meg elégedhetik , és az után minden úton *s tinódon 
íie thet, ’s vágyódba tik.

11. VaJljnon mitől lehet az , hogy az ember e’ 
Világnak ditsősége után olly igen íic t, holott az ál
tal ő az Iften előtt jobbá nem Íéízen, mint egyéb em
berek ? Azt meg bizonitja a mi Szú le té fűnknek  és ha
lálunknak órája. A ’ leg nagy óbbiknak is ezen a’ Vi-
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lágon ízintén úgy husbul és vérbul álló teile vagyon , 
mint a’' leg alább valónak : Es így tsak egy haj fzál- * 
nyival fém jobb egyik a’ máfíknií. Az egyik ízintén 
úgy ízűlettetik, és ízintén úgy meg hál, minr a’ má- 
íik , még is a’ nagyra vágyódás így gyötör bennün
ket. Mind ezeket okozza az embernek maga fzere- 
tete , melly meg a l ta to t t , holott mi magunkat gyű
lölnünk kellene. Ez már bizonyos, hogy valaki ma
gát így ízereti, az az, maga magának tetzik , kevél- 
ség és fel fuválkodás után iz< ad , hirt és nevet macá
nak keres, az az ő maga iclkét az iftentűl és a1 Kri- 
íluílul el téréti ónnőn magához és a’ Világhoz : Itt 
elől áll a’ Kn’ílus és azt mondja : Ha idvczúmi akarfe 
tagadd meg magadat es, iy ú  ólljcd ’s ne fzerejjed oÜy igen ma
gadat^ mert máskép a te leiked.t el vefzted; Azt pedig a?
Ó Adám nem akarja tselckedni, hanem mindenkoron 
valami akar e’ Világon lenni.

§. is .  Oh melly kevefen vágynak ollyanok , a’ kik 
magokban az 6 Adánmak rendetlenségét meg ismért 
nék , és annak ellene állanának, és mivel hogy az mi 
bennünk és mi veliink fzhlettetik , tehát annak meg is 
kell minekünk halnunk \ De oh melly keveífen vadnak 
a ’ kik azt tselekeíiik. Valami az Adámtúl mi bennünk 
fzulettetik , mind annak meg kell halnia a’ Kriftus ban. 
A’ Kriftusnak alázatoságában hal meg a’ mi kevélsé- 
gunk ; A’ Kriftusnak fzegénségében ha! meg* a’ mi fos-, 
vénségunk; A’ Kriftus kefervcs fzenyedésében hal meg 
a ’ mi tefti gyönyörűségünk :• A’ Kriftus gyalázatjában 
Kai meg a’ mi tefti tifzteséguak : A’ Kriftusnak túrét 

\  sében, hal meg a’ mi helytelen haragunk.
12. A’ ki így magának egyízer meg hal , az után 

e’ Világnak is könnyen meg halhat , és azt minden 
gazdagságával és ditsőségével meg utálhatja. Úgy 
hogy femmi világi tifztefiéget, gazdagságot és tefti 
gyönyörűséget nem kivan, miden ö  tiíztéségej, gazdag-
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I .K . 16. R. A* Léleknek és a' teilnek tuíakodasárul.

sága és gyönyörűsége tsak az Iílenben vagyon : Mert 
lilén maga annak tiiztelsége, Kintse és minden Pgyő- 
nyőrűsége. Es ez illyetén igaz fellér és jövevény c* 
Világon , és ugyan az Iílennek vendége , és az lilén 
annak ízivében maid amaz örvendetes Jubileum eízten- 
döt el kezdi, és ötét lelki őrömmel bé tölti , hogy 
amott is ó véle örőkkén való Jubileumot, tarthaíTon 
és ö tét lelki őrömmel meg elégitheíTe

XVI. Réfz.
Az igaz Kereíztyénben mindenkoron a’
Léleknek és a telinek tufakodasának kell lenni.

Rom. 7. 23. Látok már törvényt az én tanaimban, m ily  
az én elmemnek törvényével ellenkezik.

dnden igaz Kereíztyénben két ember 
találkozik , az egyik belső , a’ maiik 
külső , 2. Kor, 4. 16, Ezek ugyan 
együtt vágynak de egymlííal ellenkez
nek, úgy hogy egyik élete a’ ma
iik halála. Ha a’ külső ember él és 

uralkodik , tehat a’ belső meg hal; Ha pedig a’ belső 
él, a’ külsőnek meg kell halnia , a’ mint Szent Pál 
mondja: Ha a' mi külső emberünk meg romol; de a belső 
naprul napra meg újul.

§. 2. Ezt mind a’ kettőt nevezi Szent Pál Apoílol, 
Rom. 3. 13. az o elméjének törvényének és az 0 tagjainak 
törvényének, és Gál. 5. 17. nevezi mind a’ kettőt ítf/L 
ttek és léleknek; a’ teli a’ Lélek ellen vagyon kívánság
gal, a’ lélek pedig a’ teil ellen.
§. 3. Ha a’ lélek győzedelmeskedik, tehátaz ember 

a’ Kriílusban és az Iítenben él és lelki embernek nevez
tetik ki is az újonnan való Születésben él; Ha pedig a’ 
teil győzödelmeskedik, tehát az ember az ördögben 
és az ó fzületésben , az az , a’ teil ízerént való Szü
letésben é l , és nem tartozik az lilén országához, és

F 4 így



88 i  K. i6 . R.A’ leieknek és a’ telinek
így teíli embernek neveztetik; a’ telinek bóltseségc 
penig halál, Rom. 8- ó. innét attól, a ’ mi az ember
ben uralkodik , a’ Szent Írásban neveztetik is az em
ber , úgy mint vagy te íli, vagy lelki embernek.

§. 4. Ha már valaki ebben a' tuíakodásban a’ go- 
nofz kívánságokat meg győzi, az ám a’ léleknek, és 
a’ belső ember erejének jele ; Ha pedig nem , tehát 
o tt a’ hitnek és a’ léleknek gvcng£sépe vagyon. Mi
vel a’ hit és a’ lélek egyek, a’ mint meg vagyon írva ,
2. Kor. 4. 13. Lévén nálunk a hitnek Lelko hijzunk  
és azért Jzólunk;

§. 5. A’ ki magát és az ő gonofz kívánságát meg 
győzi, a’ lókkal erőíTcbb hires vitéznél a’ ki az ó el
lenségét győzi meg , a’ mint Péld. 16. 32. írva va
gyon : Jobb a’ bofizu túró az erősnél , és a ki uralkodik 
az ó indulatján annál a ki vár aß véjzen meg. Akarí'z c 
nagy győzedelmet nyerni, győzd meg hát te magadat, 
úgy mint kevélségcdet, fósvénségedet, harag tartáíb- 
dat és minden gonoí'z kivánságidat, igy meg győzted 
az ördögnek Orfzágát: Mert mind ezekben áll a’ Sá
tánnak Orfzága. Sok derék vitézek vágynak , a’ kik 
fok várókat vittak ’s meg vettek , de magokat meg 
nem győzhették.

§. 6. Pia a’ telihez mód nélkül ragafzkodol, tehát 
a’ lelket meg őlód. Jobb pediglen hogy a’Lélek győ- 
zódelmeskedjék, hogy ő véle a’ teli is meg tartafsék, 
hogy fém mint a* teli gyózelmeskedvén mind a’ teli 
mind pedig lélek el vefzizcn. Es úgy ide tzéíoz amaz 
Kriílusnak m ondáía: A ’ ki fzereti az ó életét el v tfz ti 
azt) de a ki az ó életét gyű  óli ezen a Világon a meg tartja 
azt az őrök életre. Ján. 12. 25k ■

§. 7. Valóba ugyan igen nehéz hartz ez de fzerez 
igen ditsőségés t/ 7őződelmet, és gyönyörűséges ko
ronát nyer. L e h u  mind halálig, és teneked adom az 
életnek koronáját, azt mondja az U r, Jelen. 2. IO . Es 
1. Ján. 5. 4. A' gyózódelem melly a Világot m eggyőzi

[a' mi



a mi hitünk: A’ Világ pedig a’ te ízivedben vagyon j 
Győzd meg te magadat, igy meg győzted e’ Világot.

§. 8- Már azt mondhatná valaki: Mit tselekedjem 
midőn engem gyakorta a’ bűn akaratom ellen meg 
győz, el keile kárhoznom azért, vagy lilén fia nem 
vagyok é? mint hogy Szent János mondja: A ’ ki bűnt 
téfzen az Őrdogtül vagyon, I. Ján. 3. 8. Felelet: Hogy
ha a5 léleknek a’ teil ellen való tolakodását te magad
ba , érzed , és gyakorta tselekefzed, a’ meliyet nem 
akarfz, mint Szent Pál mondja, tehat az a’ hivő fziv- 
nek egy kiváltképen való jelensége , hogy a hit a’ lé
lekkel a* teli ellen tufaködnak. Szent Pál maga faját 
példájával tanít bennünket , hogy az iliyetén tufako
dás a’ kegyefekben és hívőkben vagyon , midőn azt 
mondja , hogy lát az 0 tagúiban más torvényt, mellyaz 6 
elméjének, tőrvényjével ellenkezek, az az, a’ belső uj em
berrel, és rabul adja ótet t a'bűnnek tö rvény]énekH ogy  
azt tselekedje a melly:t nem akar; Akaratja vagyon a jó
ra t de hogy azt el végezze f arra erőt nem talál: A y jót , 
a meliyet akar nem tsclekedheti, hanem a* gonofzt, meliyet 
nem akar, Rom. 7. 23. s. a. t. Es azon igy panafzol- 
kodik : Oh én fzegény ember, Kit soda [zab adit meg engem 
ennek a halálnak teßebul , az a z , a’ teílbűl , mclíyben 
a’ bűn és a’ halál laknak, és engem igy nyoinorgatnak. 
Széntén az ám a’ mit maga az Ur mond: Al lélek kéfz , 
de a tefi igen erőtlen. Matt. 26. 41-

§. 9. Valameddig az a5 hartz az emberben tart, mind 
addig nem uralkodhatok a"* bűn az emberben. Mert a* 
ki ellen mind untalan hadakozunk, a’ nem uralkodha- 
tik. Es mivel az , az emberben nem uralkodhatík , 
mivel a’ lélek a’ bűn ellen hadakozik, igy nem is kár
hoztathatja az embert. Es bátor minden Szenteknek 
bűnek légyen, a’ mint Szent Pál mondja : En tudom , 
jól, hogy nem lakik én bennem a‘ jó. Es Szent János is : 
Ha azt mmdandjíik hogy nintsen bűn mi bennünk, magun
kat tsaljuk meg 3 i. Jan. i. 58: mindazonáltal nem a*
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bennünk lakozó; hanem az uralkodó bún kárhoztat. 
Es mivel az ember a’ bún ellen hadakozik j és nintsen 
akaratja reája , tehát a5 bún nem tulajdonittatik neki 
mint Szent Pál mondja Rom. 8- I. Hintsen femmi Kár-* 
beztatás azokban, kik a Jefur Krißusb&n vágynak kik nem 
teß fzerin t járnak , hanem lélek fze r in t, az az , a ’ kik a’ 
tettet nem hagyják uralkodni. Nintsen pediglen a* 
zokban ez a’ tufakodás és hartzolás ,. a’ kik magok* 
ban azt nem érzik, azok nem is újonnan fzulettettek y 
azok meg győzetettek, a’ bűnnek, és a’ Sátánnak IzoU 
gai, és mind addig a’ kárhozat alatt vágynak, míg a* 
bunt magokban hagyják uralkodni.

§. io . Eztct abrázalta az Ur Itten minékunk a’ ka* 
naneuíbk példájok által , a’ kik az ígéretnek földén 
laktanak ugyan, de nem uralkodhattanak. Meg en, 
gedte az Ur Itten, hogy az Ifraeliták kozott lakjanak, 
de úgy, hogy ne uralkodjanak, hanem az Israel légy
en az Ur, és ném a5 meg maradt kananeus. így fok 
bűnók maradnak még a’ Szentekben, de azoknak nem 
kell uralkodniok. Az új ember mondatik Israelnek , 
az az Itten Fejedelmének I. Mos. 32. 28. Ennek kell 
uralkodónak lenni, az ó embernek penig el kell nyo- 
mattatnia.
§. 11. Ez próbálja, erőféti és tartja meg az új em

bert, hogy ő állondó 5s fzuntelen való hártzot tart az 
ó emberrel. A ’ léleknek győzedelme és erősége mu
tatja meg az igaz Israelitát, az új embert. A5 hartz- 
ban probáltatik a’ Kereíztyén vitéz; A’ kánaan földét: 
hartzoláífal kell meg venni és azt bírni. Ha penig né
ha a5 kananeus a’ tett uralkodásra jut, tehát az Israel 
az új ember. ne légyen fokáig alatta, és a’ kananeuít 
a* bűnt uralkodni fokáig ne hagyja hanem az Iftennek 
kegyelme által a’ Kriftusban magát erőíitfe meg , az 
igaz penitentzia tartás által, és bűnnek botsánatja ál
tal ismét keljen fel , és amaz igaz Jófuát a’ népnek 
Fejedelmét fegétségűl hívja, hogy az őtet erőtitse és

ő ben-
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őbenne győzedelmeskedjék. így az döbbeni efetel 
fedetretik, el felejtetik, és meg botsátatik és az ember 
az életre meg űjittatik , és a’ Kriílusba bé oltattatik, 
£s bátor te még a’ telinek fok erőtlenségét érzed és 
mind azokat nem tselekedheted a’ mellyekct akarfz , 
mindazonáltal tenéked mint penitentzia tartó ember
nek a’ Kriílusnak érdeme tulajdonittatik, és annak tő- 
Jkélletes engcdelmeíTégivel a’ te bűneid el fedeztetnek. 
És így az illyen mindennapi penitentzia tartásba, mi
dőn az ember a’ bűnbűi ismét fel ké l, a’ Kriílus érdé* 
mének ő néki való tulajdonitásának mindenkor helye 
léfzen. Mert hogy az Iílentelen és penitentzia tartat
ján ember, a’ ki a* bűnt magában hatalmaiban hagyja 
uralkodni, és teíli kivanságinak őrőmőíl mindenkor 
kedvez, a’ Kriílus érdemét magának akarja tulajdoní
tani : az hafzontalan és héjába való dolog, Mert mi
képen hafználhat annak a’ Kriílus,nak vére , a’ ki azt 
lábával tapodja, Síd. 10. 29,

XVII. Réfz.
A* Kerefztyéneknek örökségek és jóízá*

gok nem e’ Világban vagyon , azért az 
ideig valókkal éljenek mint jő vevények.

•I. Tűn. 6. 7. Semmit nem hoztunk é' Világra, kétség ki* 
véti Jemmit ki fém vihetünk ,• hogy ha eledelünk és ruháza
túnk vagyon elégedjünk meg azokkal.

Alamit az lilén teremtett és a’ minémű 
idei jókat az embernek ado tt, az mind 
tsak az ember életének fzűkségére te
remtetett , a’ mcllyet is egyedül tsak 
arra kell fordítanunk, és hála adáífal , 
félelemmel és rettegcífel az lílentúlmin 

nnűnk. Ha penig ». alamink fzűkségűnk 
feliül vagyon, úgy mint aranybű 1, ezűílbűl , pénz-, 
bűi , vagy is éteibűl, italbul \  ruházatbúi s. a. t.

mind
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mind azok az embernek próbául adattatnak eleibe , 
magát azokban miként vifelné , és mint bánnék 
vélek, hogy ha az Iftenhez ragazkodik é , és egyedül 
a* láthatatlan mennyei fok után ohajtozik é ,  és magát 
az Iftenben örvendezteti é ; Avagy pedig az Iftentűl el 
akaré ízakadni , és magát az el múlandó gyönyörű
séghez ’s vefzendö Világhoz akarja éízabni, é sh ae ’ 
földi paraditsomat jobban fzeretié , hogy lem mint 
a’ mennyeit.
§. 2. A n n a k o k á é r t  e ’ V i lá g i  ’s id e i  d o lg o k r a  n é z v e  , 

a z  í f te n  a z  e m b e rn e k  fz a b a d  a k a r a to t  a d o t t  , é s  ö t é t  
g a z d a g s á g  á l ta l  ’s m á s  fö a já n d é k o k  á l ta l  , ú g y  m in t  
t i íz te f s é g  ’s b e ts ű le t  á l ta l  p r ó b á l j a , h o g y  m e lly  e rő íT en  
a k a r  I f te n h e z  r a g a íz k o d n i  é s  h a  a z o k  á l ta l  m a g á t  az 
I f te n tű l  e l h a g y ja é í z a k a f z t a t t n i , h o g y  h a  a z  I f te n b e n  , 
v a g y  IsTENen kívül , az IsTEN nelé , a v a g y .Isten e l le n  
k ív á n  é ln i?  H o g y  ig y  k ik i a ’ f z e r é n t  i t é l tc f s é k ,  a’m in t  
a ’ v á lo íz tá f t  t e t t e  é s  m e n th e te t le n  lé g y e n , a ’ m i n tM o -  
fe s  m o n d ja  5 . K ó n y .  3 0 .  19 . Bizonyságul hívom ti elit. 
intek ma, a’ mennyet és a földet, hogy életet és halált ad
tam élőtökbe, áldéfl és átkot, annak okáért válofzfzad az 
élcttt, hogy élhefs mind te , mind a te magod. .

§. 3. E’ világon lévő minden dolgok azért , állanak 
a’ mi fzemeink előtt , nem a’ mi tefti gyönyörűsé
günkre kényefségűnkre hanem próbául, a’ mellyekben 
mi könnyen vétkezhetünk , ha a’ leg főbb jótul el 
fzakadunkí Mert mind ezek ama’ meg öltött fa az ö gyű- 
möltseivel együtt a’ mellyrűl nem kell ennünk , 1. 
Mos. 2. 17. azaz , Ne gyönyörködjünk e’ Világ
ban, ugy, hogy a’ mi ízivünknek vigaíságát és öröm et 
abban helyheztetnénk , a’ mint moft az egéíz Világ 
tselckefzik , a’ melly az ö tefti gyönyörűségét az el 
mulandókban kereíi , az teftnek gyónyörkedtetésére 
drága ételekkel és italokkal, drága ruhák és más földi 
’s ideig való öröm ei, melly nagyobb réfzit az em- 
reknek az Iftentűl el fzakaíztja.

A ’ Kerefztyéneknek örök ségek  i .K .  17. R.

§ .  4 . Az
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§. 4.. Az Kerefztyénck ellenben azt gondolják hogy 

ok itten feliérek és az íítennek vendégi; azért e’ Vi
lágiakkal tsak fznkségekre és nem tefti gyönyörűsé
gekre kell élniek, Egyedül tsak az literinek és neme* 
Világnak a’ mi gyönyörűségünknek és örömünknek 
kell lennie. Ha pedig másképen vagyon a’ dolog, hát 
vétkezünk és naponként Évával a* gonofz kívánság 
által a’ meg tiltott fának gyümőitsébűl eízűnk. a * 
jó Kereíztyének nem gyönyörködnek a’ földi bö éte
lekben és italokban , hanem az ö belső lzcmeikkel 
lzemlélik az órökkén való eledelt. Az igaz Kerefz- 
tyének nem pompáskodnak , feni nem kevélkednek az 
iáéig tartó ’s földi czifra ruhákkal; hanem az lilén 
fényefségének és meg ditsőűlt telteknek mennyei ru
hája után óhajtoznak. Ebben a* Világban valami va. 
gyón , tsak Kerefztjek a’ Kerefztyéneknek, gonofzra 
való kéfértés és hitegetés , epe és méreg. Mert vala
mihez az ember kívánsággal nyú l, és azzal a’ telinek 
győnyőrkódtetéfére él, illeni félelem nélkül, az a’lé
leknek méreg , bátor az a’ telinek láttafsék jónak és 
orvoságnak is lenni. Mindazonáltal Senki ezt a* meg 
íiltott fát az ő gyűmőltséveí együt nem akarja ártal
masnak ismerni fém annak ismérésére igyekezni. Min
denek nagy kívánsággal kapóinak a’ teltnek gonofz ki- 
vánsági u tán , az melly a’ meg tiltott ’s ártalmas fa.

§. 5. A’ kimar igaz és valóságos Kerefztyén , min
denekkel mint egy vendég félelemmel é l , és minden
ben magára vigyáz , hogy ő az Illent mint fő házi 
gazdát az étellel vagy itallal , ruházattal ’s rendetlen 
maga vifelésével, avagy jelen való dolgokkal való vifza 
ciciséi meg ne haragítsa , és az ő vendég tárfait meg 
ne bántsa, őrzi magát azokkal való gonofz éléüíil , 
és mindenkor az ő hitével az őrókkén valókra néz, a’ 
jövendő és láthatatlan dolgokra , a* mellyek igaz és 
valóságos iók. Vallyon mint hafznál a’ teltnek , ha 
bátor fokáig az ö kívánsága fzerint ezen a’ világon él

i .K .  17. R. N intsen e* V ilágon



is , azután penig a’ Férgek eízik meg azt. Emlékezzél 
meg a’ Szent Jóbrul , a’ ki igy ízó l; Mezítelen jöttem az 
én anyámnak méhébul, w mezítelen vifza térek , Jób. 1. 
ä i . Semmit e’ Világra nem hoztunk magunkkal, ha
nem tsak egy mezítelen, fzükőlkődó,erőtlen és gyenge 
teilet: Haionloképen kell ki mennünk a’más Világra , 
és a’ mi teltünket ’s életünket hátra kell hadnúnk, és 
magunkkal femmit el nemvihetűnk.

§. 6. Valamit fzületéfünknek órájátúl fogva , egéíz 
halálunknak órajáig vettünk t úgy mint é te lt, i ta lt , 
ruházatot és hajlékot , az mind kegyelemnek és győ- 
trelemnek kenyere volt, és tsupán tsak a’ teil fzűksé- 
gére való, mindent a5 halálnak óráján hátra kell hagy 
núnk , és fokkal fzegényebben kell innét ki mennünk 
hogy leni mint midőn fzületterimk. Mivel az ember 
fzegényebben hal meg , hogy lem mint fzűlettetett ; 
mert midőn az e’ Világra jön még is teltet és életet 
hoz magával, és leg ottan az ő ruházatja étele és haj
léka néki meg vagyon; de ha meg hal, nem tsak azt 
néki el kell hagynia , hanem még ahoz az ó teltét és 
életét is, Kitsoda lehet már fzegénnyébb a’ halálban 
az embernél ? Kiváltképen ha az lítenben nem gazdag, 
mitsoda teremtett állat lehet fzegényjebb annál.

7. Mivel hogy már mi Jövevények és tsak vendé
gek vagyunk, és minden idei dolgok nem másra va
lók, hanem tsak a’ halandó teltnek táplálására; miért 
faggatjuk és nyomorgatjuk tehát a’ mi ízegeny lelkün
ket azokkal? Mert halálunk után femmit nenj hafznál- 
nak azok minékünk. Vedd cfzedbe ininémü nagy bo
londság annyi jofzágot a’ fzegény hallandó telinek 
gyűjteni , mcllyet néked e’ Világon kell hagynod * 
Luk. 12. 2d. Nem tudódé hogy fokkal jobb más 
Világ vagyon , és más fokkal jobb meg ditsőűltteíl ’s 
élet is az halandó teltnél és ez ideig tartó nyomorult 
é letnél! Nem tudódé hogy te az isién előtt jóvevénú 
va*y és Setter? Sóit. 39. 13» Enyim az f i l d , azt mond
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ja az Ur lilén, és ti én nálom jövevény ekés fellérek vagytok,
3. Mos. 25. 23. Azt mondja az Ur lilén, én nálom 
*s az én fzemeni előtt; mert mi arról nem gondolko
dunk, ingyen fém véljük, hogy mi azok volnánk.

§. 8- Mivel hogy már az Ur Selléreknek és jövevé
nyeknek nevez bennünket , tehát fzükségképen a’ mi 
hazánknak máfutt kell lennie. Ki tetzik a z , hogy ha 
jól meg gondoljuk az moílani rövid id ő t, és az örök- 
kén valóságot, a’ látható és láthatatlan V ilágot, a9 
földi és a ’ menyei házat , a’ halandóságot és halha
tatlanságot, az el mulandókat és az állandókat, az 
ideig tartókat és az őrőkkén valókat. Ha mi mind 
ezeket a’ dolgokat egy más ellenébe tefzfzűk és jól 
meg visgáljiík, igy a’ mi lelkűnk meg világoíittatik , 
és hittel meg latjuk mind azokat, a’ meliyeknek ismé- 
retire mindazok nem jutnak, kikezeket nem visgál- 
ják: Azok mágokat a’ földi Világnak ganéjjával töltik 
nies ’s benne hevernek , és az ö Világi lzorgalmato- 
ságokba bé merülnek fösvénségben és nagy nyereség 
kerefésben , uforában gyönyórkednek : Vakok az ö  
lelkekre nézve, bátor a’ Világiakban igen fzemeífek és 
vigyázok legyenek is. Mert ok azt gondolják, nintsen 
nagyobb és jobb öröm , nintscn nemeífebb ésédeífebb 
élet *s állapot ennél a’ Világnál , melly az igaz Ke- 
refztyéneknek tsak fzámkivetésnek és (italomnak völ
gye ; Sott egy fetétes verem és mélséges tómlötz.
§. 9. Azért is mind azok, kik e’ Világot fzeretik , 

és az ó paradicsomokat benne kereíik , a’ barmoknál 
nem okoífabbak ’s el is múlnak mint a’ barmok Solt. 
49. 21. Vakok a’ belső emberben , femmit nem gon
dolnak a’ mennyeiekkel, az lílenben nem tudnak örül* 
n i , hanem tsak e’ Világ ganéjának örülnek , abban is 
vagyon nyugodalmok; ha már avval bírnák jól vágy
on dolgok: Valóban ezek ám oktalan ’s baromi em
berek. Oh nyomorult vak állatok! ezek ülnek az ha
lálnak fetétségében és árnyékában, Luk. I. 79. és a2 
őrókkénYalófótétségre íictnek, §. io .H ogy
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§. 10. Hogy peniglen Jól meg tanulhaíTuk hogy mi 
a’ Világon jövevények ésSellérek vagyunk, nézzük meg 
a’ Kriftus példáját, és ö té t kövefsük tudományában és 
életében, ö a’ mi előjárónk a5 mi példánk es tíikö- 
rünk : Éhez hafonlatofaknak kell lenniek a’ Kereíz- 
tyéneknek. Tekénts meg a’ Kriftus életét és tüdomá- 
ny já t, Imé ö volt a’ leg nemeífcbb ember a’ Világon; 
de még is mi volt az ő élete ? Nem egyéb ízegénység- 
nél , és e’ Világi tiíztefségnek , vigafságnak ’s jóknak 
még utáíáfánál, á ’ melly hármat e’ Világ, az"ó három 
Iftenének tart , úgymint Tifzteséget , gyönyörűséget 
és íófzágot. A’ vagy nem maga mondja é ,  hogy az 
ember fiának nintsen tű k  anyi helye, a hová az ó fejet le 
hajtsa. Matt. 8- 20.

§. 11. Tekénts meg a’ Dávidot ( melly fzegény és 
meg vettetett vaia, űídöztetett és kergettetett , mig 
az Orízághoz nem juta: Es mikoron királyságra juta , 
minden királyi méltóságát és tiízteségét nem betíftlte 
anyira, mint az őrök életnek örömet : Mint maga 
mondja, Solt. 84- 2 - Melly igenJzereknetefeka te
bajlekid oh Seregeknek Ura ! Az Urnák pitvarába való me
netelnek kívánsága miatt el fogyatkozik az én lelkem , az 
én Szivem és tejtem kívánkoznak az éld erős Ifienhez. Jobb 
egy nap o' te pitvarodban hogy nem májutt ezer nap, s. 
a. t. Vagyon ugyan énnékem Orfzagom és népem , 
ö’ mellett királyi lakájom ; a’ Sionnak Vára ; de az 
mind femmi a’ te Szerelmes hajlékodhoz képeft. Jób 
is úgy te tt, midón az 6 Meg váltójával vigal'ztaltama
gát. ' Jób. 19. 25.

§. 12. Nézd meg Szent Pétert, Szent Pált és a’ töb
bi Apoftolokat, a’ kik az ó javaikat ’s gazdagságokat 
nem ezen, hanem a5 jövendő Világon kerefték ; mi
képen ők a’ Kriftusnak drága életét magokra vették 
az ö Szeretedben, ízelédségében, alázatoságában és 
békeséges turésébenjártak és e’ Világot meg utálták. 
Ha valaki őket átkozta, a‘ hellyett áldották ö té t , ha

v a la k i
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valaki gyalázta, meg kofzőnték, ha valaki okét öldez- 
te , azíftennek hálákat adtak érte, ha vaaki őketmeg 
kövezte , békeséges tűréífel fzenvedtek mondván • 
hogy Jók h db dór us ág által kell bé mennünk az iH enm k Of. 
faágába,,Tsel. 14. 22. ha valaki őket meg óite imád
koztak érte , és az ó Idvózitőjekkel ezt mondották * 
Atyám botsájd meg nékíek , ne tulajdoniad nékik vétekül, 
Tsel. 7. 60. Olly igen meg holtanak az haragnak , 
boízu állásnak, fullafzkodásnak, tiTztefség kívánságá
nak, a’ kevélségnek, Világ fzeretetinek és az ö magok 
életieknek , hogy egyedül , tsak a‘ Kriftusban az az , 
az 6 Szeretedben , lzelidségében , békeséges tűrésé-* 
ben , alázatoságában ; hit által élnének. A* kik igy 
élnek , azok a' Kriftusban valóban meg elevenedtenck.

§. 13. A’ Kriftusnak ezen drága életérűl penig nem 
tudnak fokát a’ Világ fiai, mert a’ Kriftusban nem él
nek , nem is tudják hogy a’ Kriftusban valóságos élet 
hgyen , Efes. 4. ig. Azok meg holtak a’ bűnben , 
az ő haragjokban , győlőlségekben , irigységekben , 
fősvénségekben , uforaságokban, vagy is fok pinz ’s 
nyereség keresésében, kevélségekben, és bofzuálláfok- 
ban í És valameddig az ember ezekben marad , mind 
addig nem tarthat penitentziát, és hit által a’Kriftusban 
nem elevenedhetik meg, akar mit áíitson maga ,felől* 
A’ jó Kerefztyének pedig tudják, hogy ö nékíek fzűk- 
séges megváltótoknak nyomdokába lépni, 1, Pét* A0 
21 . Szent életet magok példásoknak tartják , és kó^ 
nyvők maga a’ Kriftus , kiből vefzik tudományjokat és 
életjeket, Innét mondatik hogy mível a Kriftusban va
gyon igaz és valóságos élet amaz mondás fzerént: /? 
Kriftusnak Szent élete tanít minket mindenekre, Azok 
mondják az Apoftolokkal: Mi nem nézünk azokra a 
tnellyek láttatnak , hanem a láthatatlanokra ; mert a meU 
lyek láthatók , azok ideig valók • de a m llyck láthatatla
nok, azok örökén valók, 2. Kor. 4. ig. lsnVt : Ninti 
9iékünk itt maradandó Váfofitnk, hanem * koveiktzendót kf- 
reßük, Sid. 13.15. G  14. Hä
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§. 14, Ha penig már ezen a’ Világon jövevények és 
Seilérek vagyunk, és nintsen itt maradandó Várofunk, 
abból következik, hogy nem ezért a’ látható Világért 
teremtettünk. Annakokáért e’ Világ nem valóságos 
hazánk fém faját örökségünk , mi tudunk jobbat és 
drágábbat, a’ mellyért inkáb két három világot; Sőtt 
a’ mi teltünket és életünket vcfzefsük el, hogy tsak azt 
meg tarthaífuk. Azért ennek isméretin örül a’ Ke- 
refztyén, hogy ó gazdag lehet az IsTENben, és hogy 
ó  az órók életre teremtetett. Vedd efzedbe azt is, melly 
nyomorult és meg vakult emberek e’ Világnak bolond- 
j‘a i , minémü nagy bolondságra adj’ik  ezen a’ Világon 
magokat, hogy az ő drága lelkeket e’ Világiakértmcg 
terhellik ,sőtt épen el veíztik.

XVIIL Reiz.
H ogy az Isten igen haragfzik midőn, az
ideig valókat az órókkén valóknál inkáb fzc- 

retjük , és mikép ’s miért nem kell a’ mi Szi
vünkkel a’ teremtett állatokhoz rasraíz- 

kodnunk.
4. Mos. I I .  I. Fel gerjed* ó ellenek az Urnák tü ze , és 
meg eméfzti a tábornak utolsó fzélét.

lsraelnek fiai zúgolódnak vala Mofes 
ellen mondván : Kitsod* ád minekünk 
hufi ennünk ? meg emlékezünk a haUkrul, 
ugorkákruli dmnyekrül s. a. t. mellye- 
ket ettünk Sgiptomban, v. 4. 5. Ez által 
példáztatnak azok , a’ kik az Evangc- 

hom mellett egyedül tsak világiakat és teílieket , úgy 
mint gazdagságot, tifzteséget, és tefti gyönyörűséget 
keresnek , c inkább is iparkodnak , hogy gazdagok le- 
üeíTenek , mint hogy idvczülheíTenek : Inkáb lzeretik 
az emberek előtt való ditsóségét , mint az IsTENnek 
ditsőségét, Ján. 12. 43. inkáb kerefik a’ telinek gyó

n ja -
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nyőrűségét, hegy fern a’ léleknek fzegénségét és tő- 
rcdelmefségét. Ellenben ez kiváltképen való próbája 
’s jele az igaz Kereíztyénnek , hogyó a’ lélkiekért in
kább fzorgalmatoskodik hogy fém a’ teftiekért inkább 
néz a’ jövendő tifztefségre és ditsőségre, hogy fém a* 
Világi betsuletre , a láthatatlanra , a’ meily örökén 
való, hogy fém a láthatóra a ’ meily el vefzendö, meg 
feízéti és öli az ó teftét, tsak hogy az ó lelke éljen.

§. 2. Rövideden az egéfz Ketelztyéni élet Kriftus 
Urunknak követésében áll. Summája a3 religibnakgvagy 
kegyeßegnek , azt követni, a kit tifzteljz , azt mondja 
Sz. Agofton. Plató is az terméfzetnek világoságábui 
ezt értvén azt mondja: Az embernek tökeleteßtige áll az 
Istennek, követésében. Kriftus Urunknak azért a’ mi tű- 
körűnknek, és a’ mi egélz életűnknek mérő Sinorjá- 
nak kell lenn i, a’ kire a‘ mi Szivünket, elménket ’s 
minden gondolatinkat fordítanunk kell , hogy tanuk- 
haífuktöle, mikép juthafunk hozzája, ő általa idvőzűl- 
hesímk,és ö véle őrőkkén élheísűnk , hogy így a5 mi 
végűnket,-*nagy őrömmel várhaílűk.

Nem azt akarja Arnd , hogy az ember el távoztatbat- 
iau Szúkié&képen úgy kénfzeriitetik erre a' fő tekélle- 
teßegre ,  meily áll az literinek követésében ,  hogy ha 
azt tőkélletefen meg nem nyeri,  az égőknek könyvök-  

löt kJ töröltetik, de Krißuft élőnkbe állítja mint egy 
példát,  meily re úgy kell igyekeznünk ,  hogy hafzinte 
ahoz baj'ontok nem lehetünk, leg alább meg ismerjük e- 
nőtlenségünket es a Krijhift kert fjük.

§. 3. Ennek penig úgy kell meg lenni, hogy min
den mi munkánk , jaráfunk kelésünk ’s mindén hiva
talunk hitben és lzeretetben menjen véghez az .őrök 
életnek reménsége alatt. A’ vagy még világoífabbaa 
fzőlok, hogy minden mi dolgunkban , valamit véghez 
vifzunk j az örök cletruí és az őrök boldogságod ib- 
ha cl ne feletkezzunki

. G  %
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§*. 4. Az IsTENnek Hlyen félelme által nevelkedik az 
emberben az órókkén valóknak Szent kívánsága , és 
az ideig tartóknak meg elégéthctetlen nagy kívánsága 
meg óltatik. Erre fzépen oktat a’ Szent Pál ezen ékes 
mondáílál: Mindeneket a mellyiket tselekefztek befzéddela 
vagy tété menny el j az UR Jefns nevében ts eleked) étek , bá
lákat ádván azlilennek , és az Atyának 6 általa Kol. 3. 17.

§. 5. Az IsTENnek neve pedig nem egyéb hanem an
nak tifztelete , ditsérete , ditsósége. Miképen vagyon 
eh lilén  a' te Neved aképen vagyon a te ditssreted mind 
a fold határáig , Sóit. 48. 11. M időn minden mi 
tse lekedetűnket és életünket oda fordítjuk , tehát az 
ő rőkén  valókra forditjúk , és ez illyen tselekedetek 
IsTENben léfznek, Ján. 3. 21. és minket halálunk után 
kővetnek , Jelen. 14. 13.
§» 6. Rövideden , az Isteni mint leg főbb jót és az 

őrök életet minden dolgainkban kell keresnünk, ha az 
lílent és az örök életet el vefzteni nem akarjuk. Er
ről is fzépen tanít fzent P á l, midőn a’ fősvénségtől 
el-int mondván : Te penig I f i  ennek embere ezeket ebtávoz• 
ta ffad , 1. Tini. 6. 11. A* holott a’ Kerefztyént az 
Iften emberének nevezi azért, mivel hogy IsTENtöl fzű- 
lettetett , IsTENben és Isten fz er ént é l ,  Iftennek fia és 
őrökőfe Valamint Világ embere az , a’ ki a’ Világ fze- 
rint é l, a’ kinek is réfze a5 Világban vagyon kinek ha
sát az Isten bé tö lti gazdagsággal, Solt. r j .  14. Ez
ret a’ Kerefztyén embernek el kell távoztatni , és a’ 
hites Szeretet u tán íietn i, és az örök életet a’ mellyrc 
hivattatott meg ragadni :

§. 7. Ela ezt az ember nem tselekefzi , nagy bűnbe 
keveri magát , mellyet az Ur Iften pokolbéli örökén 
való tűzzel meg büntet, a’ mellyet ez a’ hiftoria élőnk
be ád , 4. Mos. 11. 1. Midőn az Israeliták a’ hafok 
töltését kerefték , tüzet geriefzte az Iften ő kőzóttők, 
mellv táborokat meg emelzté , melly tsudálatos Iften 
bofzu állásának, nagy haragjának és buíülásának tüze vaia.
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§. 8. Midőn mi az illyetén bűntetéft látjuk , az íkar 
tű z , víz fegyver, éhség, vagy dog halál légyen , azt 
egyébnek ne tartsuk lenni, hanem az Ifteu haragjának 
mellyet egyedül o k o z , hogy tsak az ideig valókat ke- 
reífűk és az órőkkén valókat el felejtjük, a ’ földieket 
’s elvefzendóket az órökkén valóknál fellyeb betsűl- 
jü k , a’ teliért inkáb hogy íem a’ lékkért fzorgalma- 
toskodunk. Ez ám amaz nagy háláadatlanság, és az 
IsTENnek meg vetéfe , mellyet ő mind ideig ’s mind ő - 
rőkkén való bűntetéífel meg büntet. Ki ki maga ítélje 
és gondolja meg^ avagy nem utálatos háláadatlanság 
e’ , az őrókkén való mindenható nagy IsTENt, a’ ki- 
tűí mind teftűnk és életűnk vagyon , meg vetni , és 
az erő tlen , el vefzendó terem tett dolgokat bálvánny- 
ja tenni A’ vagy nem az IsTENnek nagy kárhazatos 
meg utáláfaéez , a’ terem tett állatokat inkáb fzeretn i, 
hogy fém mint a ’ terem tót, az el muíandókhoz inkáb 
ragalzkodni, hogy fém mint az őrőkén meg maradan
dókhoz.
§. Igaz, hogy az Ur Isten minden teremtett állato

kat és ideig való dolgokat, a’ mi Szükségünkre terem
te tt ,  ,de nem a’ végre , hogy a’ mi Szeretetűnkkel a- 
zokhoz ragazkodjunk; hanem ho^y az ideig való te
remtett állatokban az Iftent kereífűk’, és ötét meg is- 
mérjűk, és a’ teremtóhez a’ mi Szerelmünkkel és fü 
vünkkel ragafzkodjunk ; Tudni illik a’ teremtett álla
tok az Iftennek nyomdoki és bízonysági, a* mellyek- 
nek kell, minket az IsTENhez vezetni, ragafzkodjunk. 
azért hozzá.
§. io . Mi léfzen pedig végtére e* Világnak illycn 

Szcretetiból , a’ mellyben az Isten nintsen? N e;: egy
éb , hanem tű i és a’ pokol , a’ mint ezt Sodornának 
és Gomorának példája meg mutatja, és a’ fen irt pél
dázat , hogy az Isten tűzet gyújtott az Israeliták ko
z o tt, melly tűkőre az örökkén való tűznek és kár* 
hazainak.

I» K. i8* R. az örökén válóknál bctíulni lo l
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§. i i .  Minden teremtett állati az IsTENnek , a’ mint 
teremtettek , igen jók, I. Mos. i. 31. de ha az em
bernek fzive hozzájok ragad , és azokból mint egy 
bálványt magának tsinaí, tehát átok alá rekeíztetnek, 
I. Mos. 3. 17. és utálatoiTak Isten előtt: Valamint 
az aranyos és ezüftes bálványokban az ezűft és. arany 
magában jó , de az utáíotofság a’ melly azokon vagy
on , teízi azokat átokká, a’ mcllybül az orokkén való 
tűz és kínok l'zármaznak.
§. j 2. Summa ízerént A’ Kerefztyénnek Szívének , 

fzeretctinek , gyönyörűségének , gazdagságának é& 
ditsöségenek az oromén valókban kell lennie , abmcl- 
lyre következik az őrök élet, mert a hcl o’ tg KintseJ3 
ott vagyon a te jzived  , Luk. 12. 34. E’ Világnak 
Szeretetibűl és kivánságsbul más nem fzarmazik, hanem 
az őrőkkén való kárhazat : Mert e’ Világ el múlik es 
annak kívánsága, a ki yenig az Isícnnck akaratját tsehke- 
f z i  , meg marad mind órőkken , I. Ján. 2. 17. Azért 
mondja azon Sz. János ugyan ott a’ 15. versben : 
Fi atskdim , ne fzereßctek i  Világot , Jeni a1 mellyek e Vi. 
lúgban vágynak s. a. í. A’ mellyel arra ta n ít, hogy 
az Isten nem akarja , hogy tsak egyetlen egy terem
tett állatát is fzereíTunk , oka : 1.) Mert a' Szeretet 
az emberben az ő egéfz fzive, és a’ leg drágább indu
lat , és azért egyedül az Isten6 , mint a" leg drágább 
és leg főbb jóé. 2.) Valóban nagy bolondság is azt 
fzeretni, a' melly minket viízontag nem fzerethet. 
Az idei , gyarló dologban nintsen íemmi hozzánk való 
Szeretet, azért hafzontalan azt minekünk fzeretnunk ; 
Hanem inkáb tellyes Szivbül , és minden teremtett ál
latok felett az Istení ízereífűk , mivel ő úgy fzeret 
minket, hogy az örök életre minket teremtett , meg 
váltott és megszentelt. 3.) Terméízet fzerint való 
dolog, hogy ki ki hozzá haíbnlót fzercíTen. Az Itten 
azért teremtett tégedet az ö Képére és hafonlatoságá- 
ra , hogy te é te t és a’ te felebarátodat Izcrclíed. 4.)

A
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A ’ mi lelkűnk olíyatén mint a’ viafz , a’ mit belé ny
omnak, annak képét meg tartja. Úgy a5 te lelkedbe« 
az Isten képének mint egy tükörben láttatnia kell ? 
valamelly dologhoz fordítod azt, azon dolgot látod 
benne; ha azt az felé fo rd ítod , meg látod benne 
az eget; ha pedig a ’ fold felé fordítod , a5 főidet Iá“ 
tód meg benne. így a’ te lelkedet valahová forditan- 
do d , annak képét abban meg látandod. 5.) Midón 
Jákob Pátriárka idegen Orízágban Mefopotamiában 
volna, fzolgála az ófeleségeiért tizen négy eíztendeig, 
és hat eíztendeig bérért, melly téfzen huíz eíztendöt; 
de még is mindenkor az ő fzive hazájába vifzfza kí
vánkozott, a’ mint végtére viíza is tért: sIgy ízéntér? 
bátor ezen a’ Világon a' mi tifztunkben és hivatalunk
ban kell nékűnk élnünk , még is mindazonáltal a’ mi 
fzivűnknek ízűntelen a’ menyei órökkén való hazába 
kell ohajtózni. 6.) Minden valamié az embernek va
gyon, akar roíz akar jó légyen, attul vagyon néki , 
a’ kit fzeret. Ha az Isteni fzereri, tehát minden 
Virtufai ’s jóságos tselekedetei és minden javai az Is
teníti! vannak néki ; Ha pedig a’ Világot ízereti, te
hat mind latorságok, otsmánságok és vétkek e’ Vi- 
lágtuí vágynak nekié. 7.) MidónNabukodonozor Ki
rály, e ’ Világot igen ízerette volna, el vcízté az em
beri abrázatot, és oktalan álattá változott mert a’ Tex
tus világoíían tanítja, hogy azután az ő értelme meg 
téré 6 néki, Dán. 4. 30. 31. Innét vagy el kellett 6  
néki azt vefzteni-vagy nem emberi ábrázatot magán vi- 
felni. így el vefztik mind azok az Mennek képét az 
6  ízivekből, a’ kik a’ Világot igen fzeretetik, és bel
sőképen ebekké, oroízlányokká, medvékké ’s tellye- 
séggel barmokká változnak. 8-) Tgy fzóval: Valami 
az embernek ízivében vagyon, az valaha ki nyilatkoz
ta ik  , és azt meg Is tartja , vagy az Iftent , vagy pe
dig e* Világot; ha e’ Világot meg tartja , az tsupán 
tűzzé léfzen, mint a’ fen emlétett példákul is ki tetfzifc,
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104. A’kiazőfzivébenleg nyomorultjabb i.K . 19.R.

XIX. Réfz.
K  ki az o Szivében leg nyomorultjabb
az az Iílennél leg kedveílebb , és az 6 nyava

lyás voltának Kerefztyéni meg isméréfe által az 
Iílennek kegyelmét kereíi.

Efa. 66. 2. Arra tekentek cC ki fzegény és torod elmés f z i - 
v u , es a' ki az én befzidemet rettegi,

Zen fzókat a’ kegyelmes és irgalmas Ur 
lilén Eíaias Próféta által maga mon
dotta ki, hogy a’ mi meg fzomoro- 
dott íztvűnket meg vigasztalná az ő 
kegyelmes tekénteti áltál, Hogy az

__________ lilén kegyelmeiken t eád nézzen, tehát
te Ízivedben teneked nyomorultnak kell lenned, és 

magadat Illeni vagy emberi vigaíztalásra méltatlannak 
kell ítélned; Semminek kel álitanod magadat, és egye
dül hit által a’ Kriftusra nézned.

2. A'melly ember maga felöl még vilamit tart az 
az ő fzivében még nem nyom orult, nem is néz reá az 
Ur lilén Innét mondja Szent Pál, Gál. 6. 3, Hu k i  
véli magát valaminek lenni, holott ófenimi:az 6 magátmeg tsai« 
ja> oka mivel az lilén egyedül minden: Es hogy ha 
te az lilén, ismeretét tanulni akarod, tehát azt nem 
tsak külsőképen tudjad, hogy tsak ó egyedül minden, 
hanem a’ te fzivedben kell annak tartanod , és maga
don meg mutatnod.
§. 3. Ha már azt tselekedettel mutatni akarod, hogy 

az lilén egyedül minden légyen, tehat a’ te ízivedben 
femminek kell lenned, tudni illik oily Kitsinnek, olly 
alá valónak álitsadmagadat, mint ha ferami fém vol
nál. A’ miképen amaz kegyes Dávid, mi korom a’ fe
lesége Mikál őtet meg vetette volna, hogy az Ur lá
dája élőtt őrömében ugrálna és tántzolna , azt monda 
nékie: Az után is vigadok az Ur előtt, és annál inkáb me*

alá«



alázom murámat és alább való lefzek az én fzemeím előtt , 2» 
Sam. 6. 22.

§. 4. Az rnelly ember, valami akar lenni, az ally an ma
teria , az tneUybül az i f í tn  femmit , az az , femmire való 
dolgot téfztn , avagy a ’ rnelly tói bolondot jzokot ti in dini : 
Az oliyan ember pedig a ki fenm i akar lenni , az az , fem
inin-k tartja magát , ollyatcn materia . avagy efzhoz , 
rnelly bol az ifién  valamit tsinál tudni illik derék, bó.ts em
bert az q Ifleni fzemei előtt. A’ melly ember magát az 
Isten előtt leg alabb valónak és leg nyomorultabnak 
tartja az Isten előtt leg nagyobb és leg dítsőségeíTebb; 
A’ ki magát leg nagyobb bűnösnek tartja j az Isten 
előtt leg Szentebb.

§. 5. Látod ez ám az alázatoíság, a’ meliyet az Is
ten fel magafztal , a’ nyomorúság , meliyet az Iften 
meg teként, és az embernek femmisége , a’ mellybűl 
az Iften valamit épit. Mert valamiképen az Iften a’ 
mennyet és a’ főidet femmibül, illyen gyönyörűséges 
és tsudálatos alkormánnyjá teremtette , igy akarja az 
embert is a* ki az ő fzivében femmi, egy valami ditső- 
séges állattá térni.

§. 6. Tekéntsd meg D ávidot, a’ kinek nyomorúsá
gát az Isten meg tekénté , és az ő alá való álapotját 
nagy ditsóségre forditá. llgy Jákobot is , a’ ki azt 
monda: Kijfebb vagyok minden te jó tétemcnyednél ér igaz
ságodnál, meliyet tselekcdtél a te fzolgáddal, I. Mos. 32. 10.

§. 7. Tekéntsd meg az Ur Jeíuft , miképen az Ur Is
ten annak alázatoságából, fzegénységiből, Sőtt Sem
miségéből , midőn ő mi érettünk átokká és féreggé 
le tt, Solt. 32 7. A’ ki leg alabb való és leg ntála- 
toífabb volt az embereknek fiai kőzzőt Efa. 53. 3. őtee 
ollynagy ditsőségbe helyheztette.

§t 8. Nézz el egy okos mefter embert, midőn azre- 
méket , vagy is valami derék dolgot akar form álni, 
tehát tsupán új matériának kell lennie, a’ mellybólazt 
tsinál ja , ’s Rem akarja > hogy valaki más azt motskoii'a
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llgy tselckcfzik az lilén is ; Ha valamit akar az érti’ 
berbül tsinálni, annak íemminek kell lenni s. a. r. A* 
k i  pedig magát valamivé téfzi, és azt gondolja, hogy 
ő  valami, az nem Iftennck matériája, a’ mellybűlked
ve volna az IsTENnek valamit tsinálni. Mert az Isten- 
nek matériája a’ mellyből valamit tsinál, Semmi , még 
fem veti meg az idén azt. Innét mondja a’ Szíiz Má
ria: Az Ur meg tekéntette az 6 Szolgáló kánjának, aláza- 
tojlágát; mert imé mojlantúl fogva bádognak mondanak cn- 
genut minden nemzetségek, Luk. I. 4.3.

§. 9. Ez már fzegény az 6 íz ivében , a’ ki magát 
oliy alá valónak tartja , h o g y  6  Iftennek femminéma 
jó téteményérc , akar lelki akar teilt legyen az, nem 
méltó: Mert a’ ki magát valamire méltónak ítéli lenni, 
az azt gondolja, hogy a  valami, holott ö femmi, meg 
nem nyeri Iftennek kegyelmét , hanem inkáb el vefzti 
azt. Mert az Iftennek kegyelme nem marad annál az 
embernél, a ’ ki magát valaminek tartja. Mivel a’ ki 
magát valamire méltónak ítéli, az nen\ akar venni min
dent Iftennek kegyelméből. Kegyelem az és nem ér
dem valami te kivid belől vagy. Az embernek femmi 
fajátja nintsen, hanem tsak bűne, nyomorúsága, hí
jába valósága, gyarlósága, a’ többi, valamije vagyon, 
mind az Iftené.
* §. 10.’ Az ember nem egyéb hanem árnyék. Lásd 
meg a’ fának árnyékát, mitsoda az ? Semmi. Ha meg 
mozdul és hajladoz a ’ fa, az árnyék is meg mozdul; 
kié a’ mozdulás ? Nem az árnyéké, hanem a’ fáé. Így 
kié a’ te életed? Nem a’ tied, hanem az Iftené, mint 
írva vagyon , Tsel. 17. 28. ó benne élünk , mozgunk , 
és vágjunk. A5 fának almáia is meg tetzik árnyékában 
de azért az nem az árnyéké, hanem a’ fáé: így ha te 
is teremtefz jó gyűmőltsöt, az nem a’ tied , jól lehet 
te benned tetzik meg, de ugyan tsak mint egy á r
nyékaiért azok fzármaznak az őrőkén való eredetbűi, 
fliellv maga az Iftcn : Mint az alma nem a’ fabúi ne-
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velkedik mint a’ tudatlanok gondolják , bátor azon 
ftigjen is, mint a’ gyermek az ó anyjának mellyen , 
hanem a’ zőldcló éltető erőből ’s nedveségbül , ex 
centro feminis, a’ magnak kezepiból , máskép a’Szá
raz fa is gyíimóltsőt teremne.
§. 11. Az ember penig terméfzet fzerint egy fzáraz 

fa , és éltető és tápláló ereje az Iften , mint Dávid 
mondja, Solt 27. 1. Az Ur az én életemnek erősége : 
maga is az Ur az emb.ert fzáraz fának nevezi Luk. 23. 
31. Innét minden emberek fzáraz fák, az Klen azok
nak éltető ercjek. Hős. 14. 9. Léfzek én neki mint 
a zddelid jegenye f a , én ndlom találtad o' te gyúrnánődet. 
Ján. 15. 5. Ha én bennem maradtok Jók gyümoiUei 
teremtek.

§. 12. Ha már az ember az ó fzivében nyom orult, 
alá való és femmi, vigafztalja pedig magát egyedül az 
Iften kegyelmével a’ Kriftus Jefusban , tehát igy az Ur 
Iften reája teként. Az ISTENnek reája való tekéntését 
penig nem úgy kell érteni, a’ mint egyik embernek a’ 
máíikra való tekéntését, a’ mellyból femmi erőt nem 
erezhetni; Hanem az Iftennek tekéntete merő erő , 
élet és vigafztalás, €s ez illyen tekéntetben a’ ízegény 
hivő fziv réfzdűl és mennél jobban érzi az literinek 
Vigafztalás á t, annál alább valónak és méltatlanabnak 
isméri arra magát. • Melly Jákobban nékunk élőnkben 
ad a tta to tt, a’ ki magát fokkal kifiebbnek álitotta lenni 
az Iftennek minden jó téteményénéi és tefti áldáíinál : 
így a’ meg nyomorodott fziv nem ítéli magát méltó
nak lenni az' Iftennek mennyei és őrőkén vaió áldáíira 
és lelki vigaíztalására, és igy fzól az Iftenhez: Káflébb 
vagyok minden te ki mondhatatlan Szeretetcdnél és ir- 
galmaságodnál, £  mcllyet te nékem a’ Kriftusban meg 
mutattál, már moll két Sereggel bírok ebben , hogy 
te a’ te Fiadat és avval mindent nékem , bona gratir. 
& glóriáé, a’ kegyelemnek és ditsóségnek minden ta
vait, ajándékoztál £s ha az ember annyi könyveket
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hullatna a’ menyi viz a’ tengerbe vagyon , még feni 
volna méltó tsak egy mennyei vigafztalásra is , mert ez 
tsupán meg érdemelhctetlen kegyelem ; azért az ember 
femmire fém méltó , hanem büntetésre és örökkén. 
való kárhazatra.
§. 13. L atodé , a’ ki ezt hitbül jól meg isméri, az a* 

maga nyomorúságát is meg ismeri, és az Iften az illy- 
enre teként; és az illyetén nyomorúságon kívül nem 
tekint az Iften az emberre, nem. is találja meg az em
ber az Iftennek kegyelmét , az illyetén nyomorúság
nak isméréfe nélkül. Innét mondja Szent Pál : Ha 
dttsckednem kell, az én nyomorult el vettetett álapotommal 
ditsekedim , hogy a Krißtisnak ereje én bennem lakozzék ,
2. Kor. í r .  30. és 12. 9. 10, Mert az Iftenolly
jó és irgalmas, hogy az ő munkáját nem hadja el vefz- 
n i , hanem inkáb mennél erőtlenyebb ó magában , an
nál erőífebb az Iftennek kegyelme ő benne. A’ mint 
az Ur Szent Pálnak mondja : Az én erőm erőtlenség által 
mégyen végbe, 2. Kor. 12. 9.

§. 14. Mennél már nyomorultabb a’ Kerefztyén em
ber az ó Szivébe , annál inkáb néz az Iften reája , 

'hogy az ő ditsőségcnek gazdagságát meg mutaífa az 
ő  kegyelmének edényéhez, Rom. 9. 23. Azért kö
nyörül az emberen minden emberi bóltseség felett , 
mennyei vigafztaláífal minden ő érdeme nélkül. Az 
Iftennek Vigafztalását az ember vigafztalásához nem 
hafonlithatni; és így az Iften a’ fzegényre az ó vigafz- 
ralásával teként.

§ 15. Az ember nem azért nyomorult, és neistartía  
magát azért nyomorultnak, hogy ó fzegény, és hogy 
e’ Világon íemmi vigasága nintsen, hanem a z é r t , 
hogy ó bűnös. Mert ha bűn nem volna , nyomorú
ság fém volna- Nem jöhet az emberre olly nagy nyo
morúság , hogy még annál nagyobbat nem érdemlett 
volna • Azért ne is ízomorkodjék azon , hogy ó fok 
jókkal aem bővelkedik, mert leg kilfebbikre is , még

maga
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maga teltére is méltatlan. És jól lehet a’ telt és a ’ 
véf ezt nem óróm őít hallja , mindazonáltal ki ki az 
igafságért az ő maga bűnét feddje meg , hogy igy az 
Iítennek kegyelme ó nála lakjék.

§. 16. Vaílyon mivel ditsekedhetik az ember, avagy 
miért nyiífa fel az ó fzáját ? Azért leg jobb , hogy az 
ember az ó fzljáyal ezen két igét mondja: Atjám Vét
kezőm  , könyörülj én rajtam> Nem kivan az ifte*n az 
embertől többet, hanem tsak e5 két fzór, hogy tudni 
illik az ember az ő bűneit meg bánya és meg íiraífa , 
és a’ kegyelemért kőnyórögjen. A’ ki ezt el mulatja, 
az ő  egéfz életében leg jobbat mulat el. Ne íiraííad 
tsak a’ te teltedet, hogy az mezítelen- éhező és fzom- 
juhozó, űldőztetik , és fogságba vitetik , fzcgény és 
beteges,- hanem íiraífad a’ te lelkedet, hogy annak a’ 
bűnös és halandó teltben kell laknia. Ob én nyavaly
ás ember azt mond a Szent Pál , ki fzabadit meg inge
met , a halálnak teftebül, Rom. 7. 24, Látod a’ te 
belső nyomorúságodnak Kereíztyéni ésmérete, kegy
elmet fzomjuhozó tőredelmeséged és hited , me ly 
egyedül a’ Kriítushoz ragafzkodik , nyitja meg a’ 
kegyelemnek ajtaját a’ Kriftusban , riielíy által az Is
ten te hozzád bé mégyen , tarts hát igaz penitentzi- 
at és térj meg. íme az ajtó élőt állok , azt mondja az 
Ur , és zörgetek , a* ki hallja az én Jzómat , és meg 
nyitja az a jtó t, bt megyek aboz , és véle vatsorálok , ő is 
én velem, Jel. 3. 20. Ének, 5, 2. Ez a’ Vatsora nem 
egyéb, hanem a’ bűnöknek meg botsátáía, Vigafzta- 
lá s , élet és idvőség Ezen a’ hitnek ajtaján jó idején 
eleibe mégyen a’ nagy kegyelmű Iften az igen meg 
nyom orogott Léleknek. És itt illyenkor az irgaltnaf- 
ság és igazság elő találják egy m aß , az igazság és a bé- 
keß ég egy maß tsókolják, az igaz mondás a’ főidből tseme- 
tézik és az igazság menyből tekint alá, Solt. 85« I I .  12. 
Illyenkor jó elő a5 fzcgény bűnös embernek íirán- 
kozó lelke , és az Urnák lábait kényé geti és meg mof-
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IIÖ Az igaz bánat áltál T. K. 20. R.-
fa kőnyhulatáíival, és a’ ízívbéli Szelédsé^nek ésaláza- 
tofságnak hajaival tőrlegcti. Itt jó elő a lelki Pap az 
hitnek Szent őltezetiben és hozza az igaz áldozatot , 
egy töredelmes és keferves ízivet , és a5 ízivbéli bánat
nak leg jobb illata tőmjenyjet, Solt. 51. T9. Ez az 
igaz meg ízenteltetctt V iz, a’ bűnökön való kőnyhu- 
jatás, hogy azzal a’ hitben és a’ Kriflus vérének érde
mében a’ lelki Israeliták'meg mofattaíTanak és meg tiíz- 
tittafianak.
§. 17. így látod kdgyes Kerefztyén, hogy te nyo

morúságodnak Kerefztyéni ésmérete és a’ hit által meg 
találod az Iftennek kegyelmét. Mennyivel nyomorult- 
jabb vagy a’ te Szivedben , annál kedveíTebb vagy az 
literinél , és annál kégyelmeíTebben teként az lilén 
te read.

XX. Réfz.

A’ Kerefztyéni igaz bánat által, napon
ként az  elet meg jobbittatik  , az  ember a z l -

íten Orfzágára alkalmatosa tétettetik, és az^ö- 
rók életre cló mozdittatik,

2, Kor. 7* 10. áz Isién fzerént való bánat , idveségrs 
való meg téréft fze teZ , meilyet fobt  az ember meg ncrn bán a 
de e Vihít i bánat halált Jzerez.

Z igaz Kerefztyénség egyedül az igaz 
hitben tiízta fzcrctetbcn és a’ Szent é- 
letben all • a’ léleknek Szentsége penig; 
Származik az igaz penitentzia tartás buí 
a’ bánatbül és maga meg ismérésébűl s 
Midőn az ember naponként az ó e- 

rótien*éget meg ismerni tanulja , és azt naponként 
meg jobbítja , és hit által a’ Kriítus igazságában és 
Szentségében réízeíűl. 1. Kor. 1. go.
§. 2. Hogy immár ezek meg legyenek , tehát ízűk- 

ség édes Kcrefztycnem neked mindenkoron a’ hűi
ala-
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alázatos Iííenífélelemben élned , és a’ te ízivedben ne 
légy oíly izabados, hogy mind azt tselekednéd, a'mi 
a’ te teltednek tetfzik. Szent Pál azt mondja : tf.in* 
den Jzsbad énnekem; de nem hnfznál minden, Zz az, nem 
mindenek épedének, i. K. 6. 12. és 10. 23. Vala
miképen a’ gyermek nem teheti mind azt-a’ házban; a’ 
mi ó  neki teífzik , hanem az 6 Attyjátuí kell néki tar
tani. és annak kedves akaratjára kell néki vigy zni. 
így az igaz Kereízryénnek és lilén fának kell az 6 el
méjét tartóztatni a‘ Kereíztyénj fenyétékben , lemmit 
nem keli ízólni , és tselckedni líteni félelem nélkül * 
Valamint a’ jól neveltetett és félelmes gyermek előre 
az o Attyjára n éz , ha valamit akar fzólani és tse- 
lckedni, és mindeneket fejelemmel vifz végbe.
§. 3. Nagyobb rél'zek az e m b e r e k n e k  m in d e n  l í t e n i  

f é le le m  nélkül adja magát c Világi ö r ö m r e ,  jobba’ 
mindenkori líteni félelem a’ ízivben, hogy fém minta’ 
Világi mindenkori orom. Mert ez az líteni fé/elem 
kezdete fok buzgóságnak és a’ bóltseségnek ; De e’ 
Világnak héjába való G r ó m e  által el veíztetik az líteni 
bóltseség, buzgóság és I f  eni félelem. •
§, 4. A’ minden, napi bánat és a’ teftnek őldókléfe 

által az ember naponként meg újul , 2. Kor. 4. ló . 
Ha a’ mi külső emberünk meg romol , a’ belső mind 
azon által napról napra meg újul, és magávahhoz I s

t e n i  és mennyei örömet a’ fzivbe , lEllcnben a’ Világi 
orom  nemz ízomoruságot és gonoíz férget az ember
nek ízivében. Pia az ember az ő lelkének és a’ men
nyei jóknak nagy karat tudná a’ meliyet a’ teftnek ki. 
vánsága és a’ Világnak érc n e  á l t a l  vall , félne 
és minden Világi őrőmtül m?g rettenne.
' §• 5. Két dolgok vágynak , mellyeket az ember ha 
jól rne^ gondolna, és az ó ízivében jól meg visgálná, 
c Világi őrömnek foha nem őrülne , fém a’ Világi 
ízcrentsétlenségen foha nem ízomorkodnék. Az első 
az cl kárhoztaknak őrökkén való kinjokEzt. ha az'
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ember fzivében igazán meg gondolja, foha nem fog , 
vigadni • és ugyan azért mivel hogy azok órőkkén va
lók. Az máfodik, az órők életnek órókken való ó- 
röm e: A’ mellyet ha az embernek fzive ■jól meg fon
to l, nem had’a az kegyes embert femini nému Világi 
f/erentsétlenségen fzomorkodni, tsak azért, hogy az 
az őrőm őrókén való. De a’ mi fzivünknek gonolzsá- 
ga tselekefzi azt, hogy mi ezek közül tsak egyet fém 
akarunk jól meg gondolni Innét vagyon , hogy az 
idvóséges bánat és fzomoruság , a’ mint az idveségcs 
mennyei öröm is a’ mi fzivúnkben ritkán vagyon.

§. 6. A ’ Kerefztyénnek nem kell mód nélkül femmí- 
nétau Világi dolognak ő rü ln i; hanem tsak az líten- 
írek és az őrök életnek : A’ mint femminémü Világi 
dolgon fe fzomorkodjék mód nélkül ; De az őrókkén 
el veízett leiken méltó mind halaiig bánkódni. A’ 
Kerefztyénnek ideig való jófzága el nem vefzhet , 
mert meg találtarik ezerízerte az őrök életben \ De 
az el velzett lélek fém itt, fém pétiig amott meg nem 
találtatik.-

§. 7. Boldog ember az , a’ ki igazán lilén .fzerint 
fzomorkodni és igazán lelkiképen , és mennyei mód 
fzerint vigadnitua. Gyakorta mi héjában és bolondul 
nevetünk, a’ hói méltán firnúnk kellene. Nints igaz 
és valóságos fzabadság és őröm , hanem az Illeni fé
lelemben és jő lelki ismeretben. A’ jó lelki isméret 
penig nem lehet hit és Szent élet nélkül: A’ hit és az 
lilén fzerint való bánat a’ Szent Lélek által az ember 
gyarlóságát naponként jobbítják. A’ ki naponként az 
ó  erőtlenségét meg nem jobbítja, az c’Vilagonel mu
latja a z t , a mi leg jobb, és az újonnan való fzületés- 
nek ellene áll, és önnön magában az Iítennek orfzá- 
gát meg akadáíoztatja , es igy az ő fzivének vaksága* 
túl meg nem fzabadulhat.

§. 8- Valóba bőlts és okos ember az , a’ ki nagy 
fzorgalmatosággal mind azokat cl táveztatja és cl ke
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kerüli , a’ mellyek az ő romlandóságának meg jobu- 
lását és a’ mennyei ajándékokban való gyarapodását 
meg akadáloztatják.. Boldog ember az, a ’ ki tanulja 
el távoztam! nem tsak azt , a ’ mellyek az ö  teftének 
és javainak károífak , hanem fokkal iiikáb azokat a* 
mellyek az 6 lelkének károífak, és azt meg nehezítik.

§. 9. Tanulj vitézi módon hartzolni; mert a ’ fok 
ideig tartó gonofz ízokáft a’ jó új fzokáífal meg győz
hetni. Szent Pál Apoílol azt mondja, Rom. 12. 21. 
Ne győzött eßet meg a gonofztiil, hanem győzd meg te a 
a jóval a gonofzt. Meg jobbul könnyen az ember , 
harsak az ó izéméit és gondolatit magára fuggefzti , 
azó  tulajdon vétkeire és nem más'emberekcire. Sir. lg. 
21. Az itelet előtt mtg tá:d bogy jól tégy : £s intsd meg 
magadat előbb, minek előtte máfokat, a’ te fzerelmes 
barátidat meg feduenéd.

§. 10. Ha m áraz lílcni ízomoruságban és ízf.ntelen 
való bánatban élfz, és azért meg vetretel ’s nem vagy 
kedves az emberek előtt ; azért ne keferegj ; hanem 
inkábazon fzomorkodíá!, hogy te Kerefztyénnek ne- 
vezttetel , és nem éihetfz olly Kerefztyénul , a’ mint 
kellene, hogy te a’ Kriílusnak nevét vifeled, még fém 
téfzefz fok Kereíztyéni tselekcdetet. Igen jő és id- 
vőséges teneked, ha e’ Világ tégedet meg fzomorit, 
mert igy örvendeztet meg téged az lilén: En a maga
ságban es Szent helyen lakom es a’ tőrődeimes alázatos jzivú  
emberrel is,  hogy meg elevenítsem az a ázat ufóknak lelkeket,  
és meg élefzfzem a tőródelmefekntk fziveket , £fa. 57. 25.

§.  I I .  Az Iftennek és e’ Világnak öröm e, egymáífal 
igen ellenkeznek, nem is lehetnek egylzer’s m in d ’s 
egyenlóképen a’ Szívben, lehetetlen dolog is az , mi
vel nintsen egyenlő eredetek. E’ Világnak öröme a’ 
jó napokban ’s jó lakásban ízűlettetik * de a’ menyei 
őröm keferüségben

§. 12. Nem terméfzet fzerént való dolog , hogy az 
ember a* keferüségben örüljön , *’ mint Szent Paí

H mond-
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m ondja, 2. Kor. 6. 10. Mint bánkódok. ,  ma^a'pedig 
mindenkor őrülünk; mint fzegények,  Jokukat meg gaz
dagítunk ; mint kiknek femmiek nints ,  mindenek
kel bírunk ; De az Iftennek kegyelme jobbítja meg a’ 
terméfzetet, azért őrültének az Apoftolok , hogy méltókká 
lettének a’ Jefus nevéért való fzenvedesre. Tsel. 5. 41.
§. 13. A’ Kerefztyén , egy új teremtett «állat , úgy 

mint a’ ki örül a’ nyomorúságban , Rom 5. 3, Ditse- 
kedünk o’ háboríts ágokban. Az 6 embert meg fzomo- 
ritja a nyomorúság, az újat meg vidámitja. Sokkal 
drágább a’ lelki mennyei orom a’ Világi ’s földi öröm 
nél. A’ Kriítus gyalázatja és meg vettetéfe a’ jó Ke- 
relztyénnek öröme. Magunk pedig okozzák , hogy 
azt a’ lelki öröm öt olly ritkán tapafztajuk mi magunk
ban, mivel a’ Világ öröméhez igen ragafzkodunk.
§. 14. Az igaz alázatos ember- magát fok fzenvedés- 

re és nyomorúságra méltónak azon lilén vigafztalására 
pedig méltatlannak ítéli lenni; Mennél inkáb pedig ma
gát alázatos és tórödelmes fziwel arra méltatlannak 4 
ítéli lenni, annál inkáb az Isten azt azö  vigafztalására 
méltóvá tefzi : Mennél inkáb az ember az ó  buneiV 
báhja, annál keveífebb vigsága vagyon nékie’ Világon; 
Sött annál keferíibb és nehezzebb néki az egéfz Világ.

§. 15. Ha. az ember magát jól m egtekénti, leg o t
tan több okokat talál a5 Izomoruságra, hogy lem mint 
a5 vigafságra; és ha más embereknek is életét jól meg 
nézi , több okai lelznek azokon való lírásra mint azok
nak gyúlölésére. Miért íiratta Urunk Jeruíalemet, ho
lo tt ötét üldözte és meg is ö l te : Annak bűnei és 
vaksága okozták annak lírását. így a’ mi Uráliinknak 
leg nagyob okának kell lenni a’ mi bűneinknek és 
az emberek penitentzia tartatlanságcknak.
§. 16. Ha az ember olly gyakorta meg emlékeznék 

az ö haláláról, és az Iften ítéleti eleibe való állásáról, 
mint az ö életének meg tartásáról , többet fzomor- 
kodnék és maga meg jobbításáról igen fzorgalmatos-

kod-



ködnek. Ha az ember a’ pokolnak kínját meg gon
dolná , el múlnék tőle minden Világi gyönyörűség , 
és nagy keíerűségre változnék, és azokhoz az őrökén 
való kinzáíokhoz képeit, e’ Világon lévő leg nagyobb 
kínok is édefeknek tctfzcnének ; De mivel hogy mi 
a5 teítnek hizclkedését olly igen fzeretjuk , azért nem 
is gyuladozúnk olly igen az illyen buzgóságtűl.

§. 17. Rövideden , a’ Kereíztyénnek azt meg kell 
tanuln i: Hogy ha az ö teltének jól vagyon do iga és 
a’ Vilagi örömben él , tehát az , a’ léleknek halála; 
Ha pedig a’ teltet minden ő kivánságival és indulásival 
meg felzéti, úgy a’ Lélek él: Egyik a’ máíiknak ha
lála. Kedé a’ Léleknek élni? a’ teítnek lelkiképeiímeg 
kell halni, és az lítennek éió áldozatul fel keli áldoz
tam! , Rom. 12 1.

§. 18 Minden Szentek eleítűl fogva ugy éltének , 
az ö Könyhulatáfoknak kenyerét háláadáífal ették, és 
nagy őrömmel az 6  könyhulatáfoknak italát itták, a ’ 
mint Szent Dávid is mondja: Meg elégíted őketßr almot 
kenyérrel és firálmát italt adjZ nékiek, Solt. $o. 6. Ismét 
Sok 42. 4. Az én kőnyhulatáfom volt énnekem éjjel és 
nappal kenyerem. L’s Solt. 102. 5. Az én fzivem mine* 
kutánna meg virettetett, msg fzáradott mint a fú  ,  an
nyira hogy cl felejtkezem ételemről is-

§. 19. Az illyen kőnyhulatásnak kenyerét meg éde
séti az hit , és az illyen Uralomnak itala , a’ buz^ó 
fzivnek gyenge fzőlő gerezdibül az igaz penitentzia 
tartás által préíeltetik ki. Es ez ám az idvőségre való 
bánat, melíyet foha fenki meg nem bán.
§. 2 0 . Ellenben a' Világi bánat halált fzerez] azt mond

ja Szent Pál, 2. Kor. 7. 10. Ez a’ Világi bánat fzár- 
mazik az ideig való tifztefségnek és jófzágnak el vefz- 
tésébül, mellyért is gyakorta fokán, olly nagy bánat
ba esnek , hogy magokat fel akafztják 's által verik , 
vagy vízbe ugorván meg faladnak, Minému fok pél
dák ellenek a’ pogányok között. A1 Kerefztyéneknek
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penig értelmeíebbeknek kell lenniek. Valljon miért kel
lene a* Világi jóknak el vefztésékért az embernek ma
gának halált fzerzeni , holott az élet jobb, hogy fém 
e ’ Világnak minden java.
§. 2 i. Ne fzomorkodjál e’ Világi jóknak , hanem 

az órókken' valóknak el verteséért: £z Világi jókat 
bírjuk tsak egy kevés ideig , és halálunkban tólók 
mind meg fofztattatúnk. Halálunkban egyenlőkében 
izegények Jelzünk, Solt. 49. 18. femmi ditsőségúnk 
rém  kővet bennünket: A halálnak ^yalázatját mind
nyájan a’ nyakunkban hordozzuk ; a Királynak tette 
fzinten úgy el rothad , mint a’ fzegény koldusé ; Sött 
az élő ebnek jobb dolga vágjon, bogy tunt d* tr.cg hó t orojz- 
Unnak, azt mondja bolts Salamon , Prcd. 9. 6. De 
az I f i m  el törli egyfzer a halának, gyaiázatját az 6 népé* 
ről } el vefzi a’ borítéknak abrázatját , me Ily minden népe
ket bé borított, es o’ fedelet, millyel minden népik hé fedez
tettek , ti 1 efzti a halált mind órókken es el tor i az Ur 
Ifién a’ kőny hullat aß minden crtzákrúl. Efai. 25. 7. 8. 

§. 22. Annakokáért ne bánkódjál olly igen e’ Vilá
gért. Az egéfz Világ nemér annyit, minta’ te lelked, 
a’ kiért a’ Kriflus meg hóit. Ne is ízereífed a’ Vilá
giakat felette igen, hogy azok tégedet meg ne fzomo- 
ritsanak mind halálig , mikoron azokat el vetztended. 
Mert a’ mit az ember igen fzeret, az igen meg is kefe- 
r i t , mikor az el vefztetik , úgy is az halálban el kell 
azt veíztened. A ’ bolondoknak munkájúk fárafztja őket ,  

azt mondja Salamon, Péld. 10. 12.
§ 23. E’ Világnak fia nagy munkával fzerzi az ő jó- 

fzágát, nagy félelemmel bírja ’s nagy fájdalmakkal el 
is hagyja azt. Az ám a’ Világi ízomoruság, melly ha
lált Ízerez.

§ .  24. Jelen. 14. I i .  vagyon meg írva , Kik * fene 
vadat imádják azoknak nintsen nyúlod almok fém éjjel ,  lem 
nappal; így a’ kik a’ Világi gazdagságnak Izép fene 
vadját, és az ő baromi gyalázatosfósvénségeket imád

ják:



jak; íémmi nyugodalmok nein lehet hanem nagy kiny- 
jók vagyon. Hafonlatofok a5 tevékhez és ófzvérek- 
hez , a kikkel a’ nagy hegyeken völgyeken drága hely
em árút, drágaköveket, fű ízerízámokat és finuin bo
rokat hordoztatnak, kik kórul fok dragonyofok vágy
nak, a’ kik reíjok vigyáznak és kőrnyűlck forgoloíz- 
nak, mivel hogy ók drága pártékát vifznek; de a’ ven
dég fogadóba mikor jutnak , tehát a’ fzép tarka pa- 
planyok és a’ több drága partékák le fzedettnek ö ró- 
lok femmi egyéb nem marad ^rajtok , hanem a’ febek 
’s tsapáfoknak helyeik , és nagy farodtan egyedúl ha- 
gyatatnak az lftálóban. így vagyon annak dolga , a* 
ki felymét és koronát vifelt ezen a’ Világon , az ó el 
válásának eítvéjén femmi egyéb abból nem marad néki, 
hanem az 6  bűneinek febei ’s tsapáíi a’ mellycket az ó  
gazdagságával való vifzfza éléífel nyert, ám bátor még 
annál is tekénteteífebb ember volt volna is.

§. 25. Azért tanúid meg e’ Világot meg vetni ’s el 
hagyni minek előtte 6  tégedet el hagyna , másként 
retteneteífen meg tsal tégedet. A’ ki az ó életében ’s 
lelkében a’ Világot el hagyja , minek előtte az ő te
ltével ő tet el hagyni kénfzeritctnék , az oroméit hal 
meg , és a’ Világi dolgok azt meg nem fzomorithat- 
ják. Midőn már az Israelnek fiai Egyiptombú! ki akar
nának menni , a’ Farad mind több több el vifelhetet- 
len terhet raka rcájok azt gondolván hogy őket aké- 
pen ki irtja. így a’ pokolbéli Farad az ördög , a’ mi 
fzivűnk be adja , hogy mennél kőzeljeb a’ mi életűnk
nek vége , annyival is inkáb magunkat a’ Világiakkal 
terheljük , hogy így minket mind őrőkkén el nyom
jon és el töröljön.

§. 26. £ ’ Világbúi íemmit nem vihetünk el a’ men- 
nyorfzágra ; Sőtt a’ mi tulajdon teltünkét is épen el 
kell hagynunk amaz örvendetes fel támadáíig. O'lya- 
tén keskeny ut vagyon az örök életre , hogy minden 
földieket le vonfzon a’ Iéíekrul : Matt. 7. 14.. Szó

ld 4 ros

X. K. 20. R. az élet meg jobbittatik. 117



i. K. 2 i. R.n8 Az igaz ’s valóságosÖ &
ros a’ kapu és keskeny az ú t, a’ melly viízen az élet
re , és kevefen vannak, az kik azt meg találják. Va
lamiképen a’ Szürűn a’ búza a’ polvátúl el váioíztarik , 
úgy léízcn a’ halálban is: A’ hivó lelkek tiízta búza, 
a’ mellyekről leg elsőben a’ halát áltálé’Világnak műi
den héjjá és kaláfzfza le verettetik: Es e’ Világi jók 
és tiízteségek ollyanokmint a’pelyva , mcllyet a’ ízéi 
el fzór, Pf. i. 4.

§. 27. Emlékezzél meg fzent Pál fzavairól, ZT Világi 
b á n a t h a lá lt Jzerez , de az iHen fzerént vaű bánat, idvo- 
ségre v a ló  meg té r é j i  Jzerez} m ellye t Jóba a z  ember m eg nem
b á n , 2. Kor. 7. 10.

XXI. Refz.
Az igaz s valóságos Ifteni SzolgálótrúL
3 . 'Mos. i o .  I .  2  Az Áronnak fiai az Ur eleibe vőnek 
idegen tüzet, m ilyet nem parantsolt vala nékik az Ur; An~ 
nakokáért tűz jőve ki az Urtiil és meg emcfizte azokat.

az Áronnak fiai az IsTENnek parantsolatja ellen tsele- 
kedének , azért az Isten meg büntette a’ bofzfzu állás
nak tuzével, melly őket meg eméfztette.
§ 2. Itten látjuk az Iftennek nagy buzgó haragját a’ 

mellyet mutatott az idegen tüzért , a’ mellyel példáz- 
tatik nekünk a'hamis ífteni fzolgálot, melly az ember
nek maga akaratjából és kiváltképen való buzgóságnak 
és fzentségnek indulatjából forrott mellyet az Isten 
nem hagyott és igy azzal nem is lehet ő ízent Felsé
gének kedveskedni; hanem inkább azzal fel indittatik

az
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az ő bufuláfa, haragja és bofzu áüáfa , a ’ melly meg 
eméfztő tűz , 5. Mos. 6._ 15.
§. 3. Szükség azért meg tudnunk, mi légyen az igaz 

Ifteni fzolgálat , hogy mi rajtánk is hafonló dolog ne 
történjék. Mert hogy az lilén a’ hamis Ifteni Szolgá
latot az 6 Teftamentomban ideig való tűzzel bűntet
te meg, az kiváltképen való példázatja annak, hogy 
az Iften az új Teftamentombéli hamis {Ifteni Szolgála
to t órókkén való tűzzel akarja meg büntetni. És még 
tefti mód fzerint is vér ortáfokkal, orízág és emberek 
pufztuiásával is , a’ melly egy az Ilién haragjától gyuj- 
tato t rettenetes tűz.
§. 4. Ha peniglen jól meg akarjuk é rten i, mellyik 

égyen az igaz Ifteni „Szolgálat ; az ó és az áj Tefta- 
mentomot egy más ellenébe kell tennünk, és leg ottan 
annak egybe vetésébűl azt meg találhatni. Amaz kül
ső á brázolt Isteni Szolgálót, példája és bizonságava- 
la a ’ Meíiásnak a’ külső Czeretnoniákban , a’ melly- 
eknek kelletett végbe vétetődni a’ törvénynek világos 
bótűje ízerént. A’ melly tsudáíatos ábrázaláfokban és 
példázatokban a’ hivő Sidók, mint egy távulrul a’ Me- 
íiáft nézték , ő benne hittenek , és az ígéret fzerint ő  
általa idvőzűlni akartanak. A’ mi áj Teftamentombéli 
Isteni fzolgálatunk már nem külső ’s nem áll a’ példá
zó Czeremoniákban , ( * )  találmányokban és kiníze- 
réttetéfekben , hanem belsőképen lélekben és igazság
ban, a z a z , a’ Kriftusban való hitben. Mivel ő ál
tala az egéfz Erkőltsi és Czeremoníai Tőrvény bé 
tö lte te tt, a’ Templom, Oltár, Áldozatok , a’ kegye
lemnek Széki és a’ Papság, ő általa jutottunk a, Ke- 
refztyéni fzabadságra, a’ Törvénynek átkátúl, és min
den Sidó tzeremoniáktul meg váltatniuk, Gál. 3. 13. 
és 5. 1. Úgy hogy a’ Szent Léleknek mi bennünk la- 
kozáfa eltal , az Iftennek fzabad akaratú fzivvel és lé
lekkel, fzolgálhatunk , Jerem. 31. 43, Rom. 8* 19’ .

H 3 ’ és



és a mi lelkünk ismét etc és hitünk íémminému em
beri találmányhoz nem köttetett.

(^ ) Mint ai 0  Tcfiamentomi. Azért ki r kefzti a 
Kü só líicni Szolga úttól t nem a predikátickat, Sa
krament omo kát s. a. í .  hanem a • Ceremóniái Tor
i'énje két,

§. 5. A’ belső igaz Kerefztyéni Isteni tifztelethez pe
dig három dolgok kivánttatnak. 1.) Az iH  ennek va
lósa os meg simeréfe. 2 .) A’ bűnöknek igaz ismerete 6 a* 
I’eniteiiUia. 3.) A’ kegyelemnek ilmereteés a’bűnök 
bot ánatja. £s ez a’ három egy , Valamint az Isién is 
egy , az Háromságban így az illeni igaz tiíztelet is egy 
és hirom dolgokban áll , avagy : Állá háromban , 
meliy három egy. Mert az egy igaz Isteni iíinéretben 
áll a’ Penitentzia és a’ bűnök botsánatja.

§. 6 No az'iílennek meg isméréfe hitben áll, a’ meliy 
a’ Kriíluít meg fogja, és o benne és o általa az lilén t 
meg ifméri, az IílennekJiatalinaíTágát, fzeretetét, Ír. 
galmaíságát, igazságát, bőltseségét; és ez mind ön
nön maga az lilén. Mitsoda az lilén ? Nem eg y b  , 
hanem merő mindenhatóság. merő Szeretet, m eröir- 
gamaság, merő igazság és böltseség. £s így keli a’ 
Kriílusrűl is és a ’ Szent Lélekrül értekeznünk.

§ . 7 .  Nem tsak önnön magában illyetén penig az Is
t e n  • hanem a’ Kriílusban való kegyelmes akaratiban 
én hozzám is ollyan : ó az én mindenható lílencm , 
6  az én őrőkkén való Szeretetem , és őrókkén való 
Igazságom az ő hozzám való kegyelmében és bűne
imnek botsánatjában. ő az én őrőkkén való igazsá
gom és bőltseségem is. llgy a’ Kriíltis is. Ki az én 
Uram, az én őrőkkén való mindenhatóságom , az én 
mindenható fejein, és az én életemnek fejedelme, ó  
az én irgalmas idvözitőm és őrőkkén való fzeretetem, 
ö  az én őrőkkén való Igazságom , igaz mondáfom és 
bőltseségem: Mert ő lett minekünk‘lílentűl böltseség,

*20 Az igaz’s valóságos i. K, 21.R.
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igazság Szentség ésváltság, i. Kor. I 30. Hafon- 
lóképen a’ Szent Lélek lften felöl is úgy kell tartani : 
ó  az én őrőkkénváló Szerelmem, igazságom, és bőit— 
seségem s. a. t.
§ 8. Ez ám az Iftennek ismerete, a’ melly hitben áll, 

és nem is egy tsupán való ismeret, hanem egy víg, ör
vendetes, és éló bizodalom, a’ mellynek altala én az 
Iftennek mindenhatóságát magamban hathatóképen és 
őrvendeteíTen tapafztalom, mi módon 6 engemet tart, 
táplál és vezet, mjképen én ó benne élek, mozgok és va
gyok , Tsel. 17. 28. hogy hozzám való Szerctctét is 
és irgalmafságát magamon érzem és tapafztalom. A- 
vagy nem merő Szerctet-é, a’ mit az Atya Fiú és Szent 
Lélek Isteíí én rajtam, te rajtad, és mindnyájunkon 
tselekeízik. íme nem nagy ’s ingyen való igazságé , 
a’ mit az Istln mi rajtunk meg m utatott, hogy minket 
a’ bü n tü l, haláltól, pokoltűi és az órdógtíd meg vál
to tt ? Avagy nem mindenképen igaz mondás és nagy 
böltséség-e ez?

§. 9. Látod ez' ám a’ hit ,- a’ melly az élő ’s vigaíz- 
taláífal tellyes bizodalomban áll, nem a’ tsupa zengés
ben és f'zóban. Es az IsTENnek ezen iíméretiben. ava
gy ebben a’ hitben kell nékűnk naponként mint Isten 
fiainak nevelkednünk, hogy mi hová továb abban tő- 
kélleteífcbbek lehefsfink , 1. Thes. 4  I. Azért azt 
kiványja tőlünk Szent Pál , £fes. 3. 19. hogy mi meg 
tudhajfuk a’ Krifiusnak Szer etet é t , melly felly eb való min
den ismeretnél. Mint ha azt akarná mondani : Ezen az 
egy dolgon a’ Kríftusnak Szeretetén, cgéíz mi életünk
ben volna: a’ mit tanulnánk. Nem , hogy mi a’ Kri- 
ftusnak Szeretetének, melly az egéfz Világra el terjed 
tsupa ismeretiben meg nyugodjunk ; hanem hogy mi 
annak édefségét, ereiét, és életét a’ mi fzivünkben az 
ige és a’ hit által koftólhaífuk, érezhefsük és tapafztal- 
haftiik. Mert meg ismérhetié a’ Kríftusnak Szeretetét 
igazán az, a’ £i azt meg nem kóftólta ? Ki tudja ininé*

H s mü
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m ii le g y e n  a z  , a ’ k i ő t e t  m a g á b a n  fo h a  n e m  é r z e t te  ? 
A’ m in t  S íd . 6. 4. fel v a g y o n  té v e  , h o g y  fokán meg 
kofáit ák a mennyei ajándékot , az Iff ennek jó befzédet, es 
a jövendő életnek trcjrtj m e lly  m in d  a z  ige  á l ta l  a ’ h i tb e n  
m é g y e n  v é g h e z  ; E s e z ,  az  Iffen Szeretőinek a,' mi f i t 
tünkben való ki őntetéfe a’ Szent Lélek által, R o m . *5. 5. 
m e lly  az  I f te n  ig é jé n e k  g y u m ő l ts e  és e r e je .  E s ez  a z  
IsTENnek ig a z  i s m é r e t e , a ’ m e lly  a ’ ta p a fz ta lá s b ú l  f z á r -  
m a z ik ,  é s  az  ig a z  e le v e n  h i tb e n  á ll. I n n é t  S íd . j i , 1. 
a hit egy h y p o f ta í is n a k  t a g a d h a ta t la n  v a ló s á g n a k  n e 
v e z te t ik .  E s ig y  e z  első réjze a belső és lelki Iffeni Szol• 
gáláinak y az  IsTENnek ig a z  is m é re te  , a ’ m e lly  az  ig a z  
e le v e n  h i tb e n  á ll : E s a J h i t  e g y  le lk i  e le v e n  m e n n y e i 
a j á n d é k ,  az  IsrE N iiek  V ílá g o fs á g a  é s  e re je .

§. 10. Ha már az IsTENnek ezen ismérete elől jár1, 
a’ melly által magát az Iften a’ mi lelkűnkkel meg Kó- 
ftoltatja és meg érezteti , mint Dávid mondja , Solt. 
34. 9. Kojlóljátok és Idßdtok meg, melly igen jó légyen 
Ú r i  Akkor kűlómben nem lehet ; ha nem arra keli 
mindgyárt következnie az igaz penitentzia tartásnak *, 
úgy mint elmének el változásának és meg ájulásának*, 
és az életnek meg jobbuláfanak. Mert midőn valaki 
az IsTENnek mindenhatóságát az ő Szivében jól érzi és 
ismeri, abbűl következik az alázatofság, úgy hogy ma
gát az Iftennek hatalmas keze alatt meg alázza. Mi
dőn valaki az Iftennek irgalmafságát jól meg ismérte és 
meg koftólta , abbul felebarátunkhoz való Szeretet 
következik; mivel fenki irgalmatlan nem lehet , a’ ki 
az Iftennek irgalmaíságát igazán meg isméri. Kitsoda 
tagadhat meg valanut az ö felebarátjátul, a’ kivel az 
Iften magát az 6  irgalmaságábiíl kőzlőtte ? Az Isten 
irgalmafságábnl következik felebarátunkhoz való nagy 
békeséges tűrés: Úgy hogy ha az igaz Kerefztyén egy 
nap hétfzer is meg őletettnék, és hétfzer ismét fel tá
madna, mégis azt az IsrENnek nagy irgalnjafságáranéz
ve az ő ellenségének meg botsátaná. Az Isten igaz-
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ságábúl fzarmazik a’ bűnöknek ismerete, úgy hogy a* 
Prófétával mondjuk: Tied Uram az igazság ,  a’ mienk 
fenig az ortza pirulás,  Dán. 9 . 7 . N e  perej Í7 n z /w  0 ’ í e  

Szolgáddal, mert egy igaz fém találtat tik te előtted az élők 
közül, Solt. 14]. 2. Ha a' mi bűnünket meg tartandod. 
Uram , Kitsoda maradhat meg ? Solt. 133. 3. Az Iften 
mázsájának vagv igaz mondásának meg isméretibűl fzár- 
mazik a’ mi felebarátunkhoz való hűség, a’ melly min
den némű hamifságot ravafzságot és hazugságot, el űz 
ugy hogy a5 Kerelztyén ember igy gondolkodik íme 
ha, hogy igazságtalanul bánfz a’ te felebarátoddal, te
hát az Iftennek órőkkén való igazságát férted meg, a* 
melly ónnőn maga az Iften: Azért mivel az Iften teve* 
led igazán és fziveífen bánik, tehát te is ugy bányjál a* 
te felébarátoddal. Az Iftennek órókkén való bóltse. 
bégének isméretébül fzármazik az Iftennek félelme. Mi
vel hogy te tudod, hogy az Iften a’ fzivnek visgálója, 
és az ei rejtett dolgokat látja, tehát méltán félned kell 
az Iftennek felséges fzemei előtt : Mert a’ ki d  fület 
plántálta valljon nem hall é ,  és o' ki a’ fzemet teremtette 
nem̂  lát é l  Solt. 94. 9. Jaj azoknak o’ kik az Űrtől mtU 
lységejfen el rejtik tanátsokát és az ő tselekedetjek jőtétbett 
vannak és azt mondják : Kitsoda lát minket ? és Kitsoda 
véfzen minket efzebc ? Efai. 29. 15-. Avagy mondja-é a’ 
tsinálmány az ő tsinálójaról : Nem tsinált engemet, 
és mondja-c az alkotmány az ő alkotójáról: Nem tud
ja mit alkot ? vers 16. Jer. 23. 24. és 32. 19.

§. 11. Ez azért az Iftennek igaz ismerete , mellyben 
a ’ penitentzia tartás áll, és a’ penitentzia áll az elmé
nek el változásában ( * )  ’s meg ájulásában , és az el
mének meg ájuláía , az életnek meg jobbításában. Es 
ez a' máfodík réfze az igaz belső Ifleni Szolgálatnak ,  és 
ez az igaz tűz , mellyet az áldozatra vinnünk kell ; 
máskép’ az Iftennek haragja, és bofzfzá állásának tüze 
fzármazik mi reánk.

I . K. 21. R. Isteni Szo’gáJatról.
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( * )  Nem m'nt hi abban állana egyedül; de hogy az*
ok a prnitentziának jeld és gyümóltui.

IS- 12. Ez is példáztatott ez által hogy midón a* Pa
pok a’ gyülekezetnek Sátorába bé mentenek , bort és 
íemminémű réfzcgftő italt nem í'zabad volt nékik in- 
niok az az: a’ ki az íílennek őrókkén való Sátoriba az 
•örök életre bé akar menni, tehát annak meg kell tar
tóztatni magát e ’ Világi gyönyörűségektől , tefti ki- 
vánságoktúl, és mind azoktól, mellyek által a’ teil a’ 
lelket meg győzi , hogy a’ teil: a’ leiken erőt ne ve
gyen Mert e' Világnak Szeretere, gyönyörűsége 's ke- 
vélsége, s. a. t. az erős, réfzegitó , édes bo r, mel- 
lytől a’ lélek és az elme meg réízegittetik ’s meg győ- 
zettetik. Valamit a’ Lót és Noé meg gyózettetvén a* 
bortul meg meziteienitették magokat ’s nem tudták 

mint vagyon dolgok; így a’ nagy tifztefség,tefti gyö
nyörűség és gazdagság igen erős bor, meily a’ lelket 
és elmét meg győzi, úgy hogy nem is mehet az Iflen- 
nek hajlékába , ( * )  az íílennek isméretére és ízentsé- 
gére: ’sigy nem válafzthatja el a’ Szentet attiíl , a’ mi 
nem Szent feni a’ tilztát a’ tifztatalantú!, az a z , nem 
érthet femmit az Illeni és mennyei dolgokról , és az 
ó  maga népét nem tudja igazgatni ’s tanítani, az az , 
az ó értelme 's gondolatja az őrókkén való Világoság- 
túl nem világoíittatik meg ; hanem e’ Világnak bora- 
tűi meg gyózettetik és igy az őrókkén való fetétségre 
mégyen. Az illyen penitentziára, az az, Szivbéli bá
natra és kcíerűségre, és a’ Kriílusban való igaz hitre , 
következik a’ bűnöknek botsánatja, a’ meily egyedül 
a’ Kriílus Jefus érdemében á l l , meily Knílus érdemé
ben fenki a ’ penitentzia tartás nélkül nem réfzefulhet, 
és azért a’ penitentzia tártas nélkül femmi bűnók bo- 
tsánatía nem lehet. Tekéntsd meg a’ tolvajt a’ Ke- 
refzt fán , ha hogy bűne botsánatjit kívánja nyerni, 
és a’ Kriftuffal a’ Paraditfomban akar lenni , tehát a’ 
Kerefztfán is peniteatziátkell néki tartani, a’ mellynek

ban-
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bánkódó és hivő ízivvel kell meg lenni, a* mint maga 
monda az ő társának: Te fém fék d az Iflent,  holott té
g y  an azon ítéletben vagy ,• mi ugyan méltán a mi tscleke- 
dctunknek méltó jutalmai vefzfzuk es monda Jefusnak: l í 
rám emkkézzel meg rólam„ mikor a te Or zárodba ménen-  

defz, Luk. 23.40. Itten látjuk a’ bánkódó és hivő ízivet.
Nem fzóí az Istentelen tanítónak Jzolgálatjának 

erőtlenségéről ; hanem azt akarja,  hogy a’ ki a’ világi 
gyönyörűségekben el merült, nem tudja az ő népét az 
az: emiéjtt és indulatit úgy igazgatni,  hogy a Szent 
Lé ekrtek világofitásál el ne vefzejsek.

§. 13. A’ bűnöknek kegyelmes meg otsátáfa, mellyet 
a’ bánkódó Szív igaz hitben meg ragad és el véfzen; 
mindeneket helyre állít az Isten e lő tt, a’ mellyeketmi 
végbe nem vihetünk , itt vagyon már a’ Kriítus az ö 
vérével és halálával, és mindent helyre álit: Moftmár 
olly tőkélleteíTen még borsáttatik a’ bűn, mint haío- 
ha nem is lett volna g Sőt már a’ meg fizetés nagy
obb, hogy fém mint az adoíság volt. Innét mondja 
Sz. D á\id ; hogy ő egyízer meg moíattatván Iftentűl, 
nem tsak meg tifztúl az ó bűneitűi , ’s nem tsak mint 
hó tifzta és fejér léfzen ; hanem még hónál is fejér- 
jebb, Solt. 57. 9. Mivel a’ Kriftusnak fizetése fok
kal nagyobb hogy feni mint minden én bűnöm.

§. 14. Imiét következik, hogy az Ifién nem emléke
zik meg foha a’ mi bűneinkről, hogy ha igazán azok
ból meg terűnk £zech. ig. 22. Mert a’ mi tőkéíle- 
tcíTen és bőven meg, fizettetett és épen el tőrűltetett, 
mint Efái. 43. 25. írva vagvon , az el is felejttetik ; 
De a’ meg térésnek kell elob meg lennie a’ mint a' 
Profétánálmondja az Ur : Mosdjatok meg , tifztűljatok 
m et fzunjetek meg a gonofzpzágnak tselekedétitöl az ütá?i jöj
jetek elő és pőreljnnk: Ha a’ ti bűneitek olljanok volnának , 
mint a veres fejték, fejérek léfznek mint o’ hós.a.t. mintha 
azt mondaná : Bűneitek botsánatját kívánjátok , jól

I .  K. 2i R. Isteni Szolgálatról.
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vagyon , meg Ígértem én a z t ; De jöjjetek eló , azt 
mondja, és pereljünk egy maflái: Valljon penitentziát 
nem hirdettemé én néktek azután a’ bűnök botsánat- 
ját? Hói vagyon a ’ ti penitentzia tártaitok? Hói vagy
on az igaz eleven hit? Ha az itt vagyon, jó! vagyon, 
a’ bűnök botsánatja is jelen vagyon: Már ha a’ te bű
nöd ollyan volna, mint a’ veres fefték, vagy mint a ’ 
vér , az az, olly igen rut ’s nagy volna, hogy aztícm 
az egek , fém a’ föld el nem törülhetnék, még is azok 
mint a* hó fejérek léíznek. Az Penitentzia, a’ Peni
tentzia mondom, az igaz gyónás, ha a z , a’ te Szived
ben vagyon, tuduilllik az igaz •törödöímefség és a’ hit, 
úgy a’ Kriftúsnak vére és halála minden te bűneidből 
téged meg ízabadit: Mert ez a’ Kriflus Jeíüsnakki on
to tt vérének az égben való kiáltafa, ez az igaz Ab- 
folutio vagy bűnből való fel oldoz tatás.

§. 15. Ez a’ ízabad Vároíokhoz való igaz folyamo
dás , a’ holott a’ vérért bofzlzu álló előtt bátran meg 
maradhatni • a’ mint Mofes az Israel fiainak illy ért Iza- 
bad várofokat válofzta, ugy mint Bélért , Rámotot , 
és G ólant, a’ hova ízaladhatna , a’ ki az ö felebarát
ját nem akaratjábul taláing meg ölni , 5. Mos. 4. 
41. Es midőn az ollyatén oda l'zalada , bátorságom 
vala a’ bofzfzu állótól.
§. 16. De boldog Iften/ melly fokfzor öljük meg mi 

tudatlanságból a’ mi felebaratinkat nyelvűnkkel , go- 
nofz gondolattal , irigységgel, gyólólséggel, harag
gal, bofzfzu áláflál és irgalmatlansággal; Fuflunk azért 
az Isten fzerint való bánatnak és hitnek futásával az 
IsTENnek kegyelmének és irgalmaíságának fzabad Vá
rosához és a’ Kriflus Jefus fzent Kerefztéhez , az 6  
drága érdeméhez: Ottan találjuk meg az igaz fzabad 
V ároft, hogy minket a’ bofzfzu álló meg ne fogjon . 
és avval a’ mértékkel néknnk ne mérjén, a’ mellyel mi 
is mértünk másnak. Mert a’ fzabad várofok által pél- 
dáztatott a* Krííhis. Béfer annyit téfzen mint érösto-

rony
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rony. Kriftus az igaz Béfer , egy erős torony. Prov. 
I§. 10. Erős torony áz Urnák neve ,  ahoz folyamodik az 
igaz, ő  bátorságot lefzen: Ez a’ név pedig nem egyéb , 
hanem a’ Jefus neve , Act. 4. 12. Rámot nagy mél
tóságot téfzen. Kriftus az igaz Rámot, nagy méltósá
gú, mindenek felett ditsőséges , Elai, 42. 13. és 57. 
15. a kinek nevére minden térd meg hajol Mennyeieknek 9 
földieknek,  és a' fold alatt valóknak térdek. Filip. 2. 10. 
"Gólan anyit téfzen mint temérdekségnek fokasága : 
Kriftus az igaz Gólan, a’ ki felletéb meg fokafodott 
fok kegyelemmel és meg botsátáífal, Solt. 130. 7. 
Gazdag mindenekhez ,  a' kik ótet fegétségűl hívják ,  

Rom. 10, 12.
§ .  I  7. Es ez a’ harmadik réfzc a belfő igaz lílin i Szol

gálatnak , a’ melly az Iftennek isméretibűl fzármazik 
mellyből jón ki a’ penitentzia , és a’ penitentziából a’ 
bűnök botsánatja: A’ melly jól lehet három ; de va
lóságban egy- Mert ez egyedül az igaz Iftenifzolgáíot.

§. 18. Es ez a’ harmadik réfz abban abrázoltatottle, 
hogy a’ Tápoknak az áldozatból kellett enniek , az az 
a’ Kriftus halálának és vérének hit által való fel vétele; 
és hogy a’ Szent helyen kellett azt meg enni , ez ám 
penteentzia : Mivel a’ Kriftus érdemének vagy vérének 
erejében való hit téízen tégedet az Iftcn előtt olly ízen- 
té, mint ha te foha bunt nem tettél volna-, ez a’ Szent 
hely, 3. Moj. 6. 16. a’ mint maga az Urlften a’ Pró
fétának mondja, Ezek. 18. 12. 22. Az Istentelen ha 
meg térend minden 6 bűneiből tnellyeket tselekedett ,  és meg 
tartándja az én parantsolatimat - - 
lékezet nem hjzen.

§. 19. Latodé igy már a’ Mófesnck Tőrvényje le
iekké, és belső új életté, és a’ Mofesnek áldozatja igaz 
penitentziává változik , melly által mi az Iftennek te
ttünket fel áldozzuk , és még ő néki az alázatos kő
teles haláadásnak áldozatját is vifzük , és egyedül <S 
néki adjuk a* tifzteséget, az ó ki nyilatkoztatott ismé-

femtni gonofzjágiról ern
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rétének, a’ meg térésnek, meg igazításnak, és a'bű
nök meg botsátásáuak mivoltáért , hogy egyedül az 
Iften minden , mindenben maradion , az ő kegyelme 
igazán meg ismérteísék, és háláadó ízivei ’s ízájjaldi- 
tsértefsék és fel magalztaltafsék mid órókkén. Es ez 
az igaz Ifteni fzolgálat , Mik. 6 8. Ember meg mon
dotta neked az lilén mi legyen a' jó : Es mit kivan az Ur 
te tő.ed egyebet,  hanem hogy igazságot tse.'ektdjel. jzerejfed 
az irgalmaßdgot, és hagy meg átázz ad magad s t , es hogy a 
te Isteniddel alázatosan járj. Ah mikor tárni k már mi 
penitentziát , hogy a’ hunok botsánatjára juthafsúnk ; 
mellyet pcnitentzfa nélkül épen nem nyerhetünk. Mi
képen botsáttathatik meg a’ bűn, ha a’ bűnökön Iften 
fzerént való, melly az iften kegyelmet éhezné, bánat 
nintsen Miképen lehet pedig bűnökön való bánat an
n á l, a’ ki az ö bűneit el hagyni , és az ö életét cl vál
toztatni vagy meg jobbítani nem akarja. Az Ur Iften 
térítsen meg minnyájunkat a’ KriftusJefusért.

§. 20. Innéd már érted, hogy az igaz Ifteni tiíztclct 
a’ fzivben vagyon , az Iften ne le ívméretében , az igaz 
penitentzia tartásban, a’ melly által a’ teft meg ölctte- 
tik , és az ember az Iftennek képére meg újirtatik. 
Mert az által iéfzcn az ember az Iftennek Szent Tem-
f ilomává , a’ mcllyben a’ Szent Lélek által a’ belső 
fteni fzolgálat végbe mégyen, tudniillik a’ hit, Sze

retet, reménség, alázatoífág, békcséges tűrés, Imád
ság , háláadás, ditséret, és Iftennek fel magafztaláfa.

§. 21. Nem azért pedig mondattatik Ifteni fzolgálat- 
nak hogy az Iften a’ mi fzolgálatunk nélkül fzűkelked- 
nék , avagy ó néki haízna volna abból; hanem hogy 
oly irgalmas és jó ö , hogy ö magát minden tavaival 
mi velünk közleni akarja, mi bennünk élni lakni, mun
kálkodni kíván, ha tsak mi ö tét az ő ismérete által ; 
hit és penitentzia tartás által be fogadni akarjuk, hogy 
ő mi bennünk az ó mihelyét tarthaífa.

<5. 22. Mert femmi tselekedetek nem tetfzcnek ő  r>&-
k i , .
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k i , a ’ m e lly e k e t  ó  m a g a  n e m  m u n k á lk o fz ik  m i b e n 
n ü n k ;  a z é r t  p a r a n t s o l t a  m e g  m in é k ű n k  , h o g y  p e n i-  
t e n t z i á t  ta r ts u n k  , h m y m n k  , im á d k o z z u n k  , b ó j t o l 
j u n k  ’s v ig y á z z u n k ,  h o g y  íg y  a b b ú l n e m  az  ő ;  h a n e m  
a ’ mi h a íz n ú n k  lé g y e n . M e r t  a z  l i te r in e k  íé n k i  fé m 
m ű ié in  a d h a t ,  fém  ó  t ő l e  íé n k i fe m m it h e r ő v e l  el n e m  
v e h e t , ő  v é le  {ól n e m  t e h e t ,  íé m  ő  n é k i  n e m  á r th a t .  
H a  k e g y e lle k  v a g y u n k  a ’ h a íz o n  a ’ m ie n k  , h a  r o f z a k  
v a g y u n k , a ’ k á r  is a ’ m ie n k . H a  b á r  t e  v é tk e z e l ,  m i ts o -  
d a  k á r t t e h e t f z  av v a l a z  IsTENiiek.
§. 23. Hogy pedig az Isten minket az ő Szolgálat}!* 

ra kötelez, azt nem magáért; hanem mi érettünk tse- 
lekízí. Mert mivel hogy az lilén önnön maga a’ Sze
re te t , 1. Jan. 4. 16. tehát ö néki avval kedves fzol- 
gálat tétettetik , és igen tetfzik néki az , hogy ha fó
kákat talál , a* kik az ö fzerctetivel élni akarnak , a’ 
kikkel közölheti önnön magár, valamint a’ gyermek az 
ő  Annijának fzolgáíatot téízen awal ha hogy annak te
jét ki fzopja, es ez mindfzeretetből vagyon. Sokkal 
nagyobb ’s bővebb kegyelemre méltoztatja az lilén 
azokat, kik ötét ízeretik.

XXII. Rcfc. _
Az igaz Kerefztyén femmiképen nem is

mertethetik meg jobban , mint az  6 Szerece- 
tir id , és az 6 életének naponként való meg job- 

bulásárűl , valamint a’ fa az ó gyumöitséről.
Solt. 92. 13. Az igaz virágzik mint £  Válnia, fa  , ét meg 
nó, mint a Libiínusnak Czedrußa: Az Ur házának plántái, 
a mi Igenünknek pitvariban virágoznak , ínségekben it 
gyümóltseznek : kövérek és zőidellók léfznek, hogy hirdeßek 
az Urat, az én kófzikíúmot igaznak lenni> és hogy nintsm 
femmi hamißag ó benne,

Illeni Szolgálatról 12 $ '
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Em a* név, hanem a’ Kercfztyéni é le t , 
mutatja me°; a’ Kerefztyént , és a’ ki 
igaz Kerefztyén akar lenni, tehát ma
gát abban gyokorolja , hogy maga a* 
Kriftus lámfsék 6  magában, úgy mint 
az 6 Szeretedben, alázatoíságaban és 

barátságos voltában : Mivel fenki nem lehet Kerefzty
én , a’ kiben a’ Kriftus nem él. Az ollyatén életnek 
kell az embernek fzivébő! és leikéből ízármaznia , va
lamiképen az alma a’ fának a’ belső és eleven erejéből 
Mivel a Kriftus Lelkének kell igazgatni az életet , 
és a’ Kriftushoz hafonlatoísá te n n i, a’ mint a’ Szent 
Pál mondja, Rom. 8- 14. Valakik az I f f  ennek Leikétől 
vezéreltetnek azok az I f f  ennek fiai. és v. 9. A' kiben az 
I f f  ennék Lelke tiintsen, az nem övé. Már a ’ minému lé
lek belsóképen az embert indítja és vezeti, a' ízerint 
él külsőképen. Azért az igaz Kéreíztyéni élethez fzűk- 
ségképen kívántatik a’ Szent Lélek. Mivel m inda’jó, 
mind a’ gonofz élet fzármazik bizonyos lélektül. E- 
zokáért parantsolta meg nékünk az Ur , hogy a’Szent 
Lelket kérjük, a’ kit meg is ígért ő minékünk , Luk.
I I .  13. és az, az új fzületésnek Lelke , a’ ki minket 
a’ Kriftusban meg elevenít egy új Lelki és mennyei é- 
letre. Tit. 3. 5. Azon Iftennek mindenkoron zőldel- 
ló  és éló Leikéből kell ki virágozni a’ Kerefztyéni Vir« 
tufoknak vagy jóságos tsclekedcteknek, hogy az igaz 
virágozzék mint a’ l'zép Pálma fa , és nevelkedjék mint 
a’ Libánusnak Czedruífa, mellyet az Ur plántált, Solt. 
9 2. 13.

§. 2. Ezokáért az embernek mindennek előtte belső
képen az ő elméjének lelkében az Iftennek képére meg 
kell újulnia Efes. 4. 23. és belső kivánságinak ésdndu- 
iatinak a’ Kriftushoz hafonlóknak kell leiyiiek , melly 
et Szent Pál nevez , vers. 24. Iften fizerint teremtetett 
új embernek fel ó'teztetésinek, hogy így az ő külső élete 
ízivének belső réfzébői fzármazzék, és belsóképen is
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ollyan légyen , a5 mint kulsöképen az emberek előtt 
fénlik. Sőtt Szükfég hogy az emberben belsóképen 
több jóság ’s buzgóság légyen, mint fém külsőképen 
tetfzik. Mivel az Iften a’ rojtekbe néz, visgálja a’fzi- 
veket és veséket, Sol. 7. 10.

§. 3. És bátor mi belsőképen olly tilzták nem vagy
unk mint az Angyalok , mind azonáltal az után ohaj- 
toznúnk kell, és ez hitbéli ohajtozáft ’s foháfzkodáíí 
az Iften fel vefzi a’ mi tifztuláfunkra * mert £  Szent Lé- 
kk fegéti a mi erőtlenségünket, és ónnőn maga efedezik mi 
rrettunk meg mondhatatlan foháfzkodáfokkal, Rom. g. 26. 
Sőtt a Krijlusnak vére igy hit által tifztogat bennünket , 
Tsel. 15. 9. hogy femmi ízepló avagy rántzofság ne 
légyen mi bennünk, Efes. 5. 27. És a’ mi nagyobb, 
a’ mi tiíztaságúnk, Szentségünk és igazságunk , nem 
az Angyal tifztasága , hanem Xriftusnak tifztasága , 
Szentségé és igazsága , Sőtt ónnőn maga a ’ Kriftus,
1. Kor. 1. 30.
§. 4. Annakokáért a’ mi Szentségünket, minden An

gyaloknak ő  tifztaságoknál és Szentségeknél nagyob- 
nak tartsuk, mert az , önnön maga a’ Kriftus Jer. 33 
16. És ezen érdeműnk kívül, ’s ingyen kegyelemből 
nékünk ajandékoztatott igazságnak , tifztaságnak , és 
Szentségnek, méltán a’ mi teltünket és lelkűnket meg 
kell újítania és Szent életet mi bennünk támafztania és 
munkálkodnia. Azért kei! minekünk a’ mi Kerefzty- 

. énségűnkben ollyatéiioknak lennünk, mint a’fiatal Pál
ma fa, melly mindenkor zőldellik fellebb nyö és el ter
jed : igy kell minékünk nevelkednünk és cröíődnűnk a* 
Kriftusban. Valamenyire pedig nevelkedik az ember 
a’ Kriftusban, mind annyit vaftagodik és erősödik a’ 
hitben , Virtufokban és a1 Kerefztyéni életben és ma- 

< gát naponként ú jitja ’s jobbítja, Efes. 4. 23. Kol. 3.
10. és annál inkább él abban a’Kriftus : És ez ám zöl
delleni, ’s virágoznia’Pálma módjára Solt.29. 13.1 3. 

r §, 5. A’ Kerefztyénnek naponként meg kell újulni,
I 2  bim-
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bimbózni és el teriedni mint a’ Pálma fá , és minden 
igyekezettel azon lenni , hogy az ő Keresztyén nevé
nek eleget tegyen, mint ha tsak ma elóízcr lett volna 
Kerefztyénné , és minden nap azért kell néki fohafz- 
kodni, hogy hamis Kerefztyén ne légyen. Valamint 
annak, a’ ki valami Tifztre h ivattatott, azon kell len
ni , hogy az ó hivatalának meg feleljen ; igy mi is a’ 
KrMushoz egy Szent hivatallal hivattatunk. Es a’hói 
ilyetén Szent fzándék nintsen, ottan femmi jobbulás , 
zóldellés és a’ Kriftusban való nevelkedés nintsen; Sőtt 
a’ Kriílusnak meg elevenítő Lelke íints ottan* Mivel az 
Hlyen jó tételre való fzándék fzármazik a’ Szent Le
iektől , melly az Iftennek meg előző kegyelme , ( )  
a’ melly minden embereket édesget, hívogat, mozdít 
és indít. Boldog ember a’ ki annak enged és helyt 
ád , és az Men bőltscségének fzavát halja , melly az 
utzákon zengteti magát Péld. 1. 29. Mind az vala
mit az ember meg teként, a’ teremtőrül való meg em- 
lékeztetés, melly által hívja őtet az Ur Men és magá
hoz vonja ’s édesgeti.

( )  Nem a meg igazidat előtt járó kegyelem, hanem 
azt kővető, noha annyiban elöljáró, mivel a’ jó t  sek
ké de tekre jerkent és meg újít,

§. 6. Es igy valamennyifzer mi azt éfzre vefzfzuk , 
hogy im hivattatunk és édesgettetünk , leg ottan jót 
kezdjünk tsclekedni, mivel az a* jó és kellemetes idő , 
mellyben meg nem akadályoztatunk : majd más idő 
érkezik , a’ melly nem engedi , hogy jót gondoljunk, 
haljunk, fzóljúnk és tselekedjünk. Azért azt az Mén
nek őrőkkén való bőltsesége előre meg látván , min
ket minden helyeken hiv} hogy a’ jó időt el ne mulaiTűk.

§ . 7 . T e k é n ts  m e g  eg y  fá t  , a ’ m e lly  m in d e n k o r  all 
é s  a 5 n a p n a k  fé n y é re  , és az- é g n e k  jó in f lu e n z á já ra ^ ,  
az é g n e k  h a íz n o s  erejének belé fo ly á s á ra  ’s h a t h a t ó s a 
gára várakozik, és mindenkor kéfz annak el vételére:

usy
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llgy  áz literinek kegyelme isfenlik te rajtad és a* men
nyei eró ízáll te re á a , bár tsak a’ Világ tégedet ne a- 
kadrlofztatna annak el vételében.

§. 8- Gondold meg a’ te életednek rővédségét, men
nyit mulattál el a’ Kerefztyén jó Virtufoknak gyakor
lásában: A 'te  életednek fele idejét aluváíTal, a’máíik 
rélzét evéífel és iváflal költötted el , és midőn már 
meg kelletik halnod , alig kezded el a’ jó és jámbor 
é le te t, ’s jó tselekedetekben való gyakorláíl.

§. 9. A’ mintáz ember kíván meg halni, úgy kell né
ki élni is. Nemakarfz úgy meg halni mint egy gonoíz 
’s IsTENteíen , ne is élj tehát úgy mint egy gonoíz té
vő. Kivánfz é úgy meg hálni mint jámbor Kereízty- 
én , élj tehát úgy mint egy kegyes Kereíztyén. Az 
pedig Kerefztyéni módon él , a’ ki ü g y é i, mint ha 
111a kellene neki meg halni. A’ Szolgának mindenkor 
kéízen elő keli állani, valamikor őtet az ő Ura elő hív
ja : Már az Ur lilén mindenikűnket az halál által hív,

§. 10. Boldog az a Szolga . a kit az Ur vigyázva ta
lál mikoron el jövend; mert azt réfzeféti minden javaiban 
Luk. 12. 37. Kitsoda pedig az, a’ ki vigyáz? Az a’ 
ki magát a’ Világtól, és a’ Világi módón élő emberek
től nem hadja el tsábittatni. A’ botránkozáfok, vagy 
rofz példák rofz tsemeték , a’ mellyek a’ jó fát meg 
vesztegetik, hogy ne zőldelheísék, ne virágozhafsék, 
fe gyümőltset ne hozhaífon.

X X III. Reiz*
A’ mellv ember a Kriftusban akar ne-

velkedni és erófednx, annak fok Világi ta rló 
sáétól me£ kell masát vonni.

Solt. 84. 2. Meíly igen jzerelmitefsk a’ te Hajlékaid , eb 
Seregeknek Ura ! Az Urnák pitvariba való menetelnek k í 
vánsága miatt el fogyatkozik az én lelkem , az én Szivem 
és te fé m  kívánkoznak az éld eres lHcnbez,

I 3
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fok és gyakorbéli Világi tárfalkodáftúl 
inc^ kell magadat őreiken cd és von- 

yÍ  nőd: Mert valamint az ember teftének 
M  n,nts í°b b , mint ha az ő házában ma

radhat; úgy a’ léleknek is nin tsjobb, 
mint ha az ő tulajdon házában az az: 

az Isi én ben nyugízik. A’ honnét fzármazott ismét 
oda kell néki mennie, és jól léfzen dolga.

§. 2. Semmi teremtett álla« nem nynghatik fohol 
jobban , mint o tt a5 hőimet vétetett. A’ hal a’ víz
ben , a* madár a’ levegő égben, a’ iá a’ főidben; így 
a ’ lélek az Iftenben, a* mint Solt. §4 4. írva vagyon: 
Ä  veréb is talált házat és o' fetskt fé fzk tt magának. Va- 
latniképen nem tanátsos hogy az-iffiak és Szüzek fokát 
ideftova fétáljanak, futkozzanak ; Úgy fzintén nem jó 
hogy a’ te gondolatidat és Szavaidat más emberek kő^ 
zott hagyod fétáíni: Tartoztasd meg azokat a’ te fzi- 
vednek "hajlékában, és így nem botránkoztatnak meg.

§. 3. Az Ur házának plántái, a’ mi Istenünknek pitva
riban virágoznak , Solt. 92. 14. és v. 13. nőnek minti 
a Libáménak Tzedrufa. Mik lehetnek a’ mi Iftenünk- 
nek pitvarai ? A’ Szívnek belső és lelki innepei azok , 
és a’belső lelki Szombat: A* pufztában virágzó Libá- 
rms, a’ léleknek magános volta. Kcrefd azt így ma
gadat meg visgálhatod, és az Iftennek tsudáit, jó té- 
teményét meg gondolhatod ’s meg értheted.
§. 4.. Némellyek kedvellik az Világi efzes , mélysé

ges dolgokat olvasni és visgálm ; a’ mellyek által a* 
Szív inkáb meg botránkozik, hogy fém mint megjob- 
bitamék. Valami a’ Szívnek nyugodalmát és meg job
bítását magával nem hozza, azt nem is kell halgatni , 
fzólani, fém arról olvasni vagy elmélkedni. Mivel az 
llr  Pálmáinak a’ Kriftusban mindenkor nevelkedniük 
és erőfed liek kel!. Szent Pál magát úgy vifeite, mint 
a’ ki egyebet nem tud , ha nem tsak a’ meg fefzitte- 
te tt Jcfiis Kriftuft , 1. Kor. 2. 2. Ezért az Iftennek

Szén*



S z e n té i  f z o r g a lm a to s k o d ta n a k ,  h o g y  t s e n d c s é g b e n b e l 
s ő  b u z g ó s á g g a l  I í le n e s  é le te t  é lh e í l e n e k , a ’ m e n y e i e l 
m e k h e z  h a fo n la to íT a k  leheíT enek  , é s  a z  í í le n b e n  n y u -  
g o d h a f la n a k . E s e z  á m  a ’ lé le k n e k  le g  f ő b b  n y u g o 
d a lm a . A z é r t  m o n d o t t a ’ e g y  a z o k  k ö z ü l : Valahány- 
fzor kin az emberek kozott vagyok, tnindannyifzor it alább 
való ember térek haza : M e r t  a z  e m b e rs é g  az  I í le n n e k  h a -  
ío n la to s á g á b a n  á l l ,  e n n e k o k a é r t  a z  l i lé n  a z  e m b e r t  íg y  
r a j f z o l ta  és i r t a  le  , h o g y  ő  h o z z á  h a f o n ló  k é p  , 1. 
M o s .  1. 2 6 .  M e n n é l in k á b  k ü lő m b ő z  az  e m b e r  a z  
IsTEN től , a n n á l  k e v e fe b b  e m b e r  , v a g y  a lá b  v a ló  e m 
b e r  ; m e n n é l  in k á b  m a g á t  p e d ig  a z  Is tE N h e z  f o r d i t i a  , 
a n n á l  h a f o n la to íf a b b  az  ÍSTENhez , ’s h a  a z  e m b e r  a z  
IsTEN hez f o r d u l , a ’ V i lá g tű i  el k e ll  t é r n i  n é k i. M in# 
d e n  m a g o ts k a  m a g á h o z  h a f o n ló  g y u m ő l t s ó t  h o z  ; íg y  
a z  IsTENnek m ag v a  t e  b e n n e d , a ’ S z e n t  L é le k  és  a z  Is -  
TENnek i g é j e ,  m e lly  á l ta l  lé fz e fz  a z  Ig a fs á g n a k  fá ia , é s '  
a z  U rn á k  p lá n tá ja  a z  ó  d i t s é r e té r e  é s  d i t s ó s é g é r e  E -  
fa i. 6 1 .  4.

§. 5. Gyakorta olly fzó eíik , az emberek k o z o t t , 
vagy az ember maga talál olly fzot ejteni, melly tőrre 
változik az ő fzivében, a’ melly meg is febeséti lelkét: 
Azért íenki nem lehet bátorjabb és tsendeífebb , mint 
ha othon ö l, és a r ó  gondolatit befzédit , é s  elméí- 
kedéíit az ő Szivének házában meg tartóztatja. Of- 
vaíTuk ama’ Filofofusról a’ Diogenesról, hogy egyva
laki ó te t ezen trágár éles befzéddel faggatta ’s próbál
ta : A' mi én vagyok te az m m  v a g y , én pedig ember va-
f yok , te hát te nem vagy ember , melly re azt felelte : 

ezd el én tőlem és igazabb léfzen 
§. 6. A’ki jól akar fzólni; előfzer halgatni tanuijon, 

mert a’ ki fokát tsátsog az nem fzól helyeíTen. Ha 
valaki jól akar uralkodni, az előízer tanuljon alázatos 
lenni *s engedelmeskedni : Mert íenki nem uralko iha- 
tik jó l, valaki az Isten előtt magát meg nem alázza, 
és nem engedelmeskedik ó Szent Felségének : kivin é
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valaki nyugodalmat és tsendeíséget az 6 fzivében , vi
gyázzon jól az ő fzájára és azon iparkodjék hogy jó 
lelki ismérete légyen. Mert a’ roíz lelki ismeret leg 
nagyobb nyughatadanság. De még is a’ roíz lelki is
méret találhat nyugodalmat a’ Kriftusban a’m egtérés, 
és penitentzia tartás által. Valamiképen a’ Noénak 
galambja fohon nem találá nyugodalmát a ’ Bárkán ki
vid , azért is tért viízfza. A’ Bárka a’ Kriftus és az 6 
hiveinek Serege vagy Eklefiája, a’ mellynek egy ajtaja 
avagy ablakja vagyon , a5 melly a’ Penitentzia tartás , 
melly által a’ Kriftushoz bé mehetni. £s valamint 
hogy a’ galambotska hamar meg téré a’ Bárkához : 
Úgy fzükség tenéked hamarsággal a’ te Szivedben a’ 
Kriftushoz térned e’ Világnak fok vizekül, külőmben 
íemmiuémü nyugodalmat nem találfz.

§. 7. Ha az emberek kozott vagy , és e’ Világgal 
Kénfzerittete! élni, tseiékedjed azt félelemmel és aláza- 
tofsággal, félre tévén minden bátorságot, és légy ol- 
lyan, mint egy az alázatoftágnak és Isteni félelemnek 
karójához köttetett fiatalfa, hogy az oftromló fzelck 
támadván tégedet el ne törjenek. Melly gyakran fo
kán meg tsalattatnak, a’ kik nagy bátorsággal e’ világ
gal élnek. Valamiképen a’ tengernek, úgy a’ Világ
nak is ne higyj: Mivel a’ Világnak külső örvendezte- 
téfe és vigafztaíáía majd háborúságra fordulhat, és a’ 
Világi orom majd egy gonofz lelki isméretettámafzthat.

§. 8- Oh melly jó lelki ismérettel bírna az, a’ ki el * 
múlandó őróm ót nem keresne, és e’ Világgal magát 
nem faggatná! Oh melly tsendes és békeséges lelki is
mérete volna annak, a’ ki egyedül az Ifteni doígokriíl 
gondolkodnék és minden reménségét IsTENbe vetné ! 
O h melly nagy és édes Vigafztaiáfa volna annak az Is- 
TKNtü! a5 ki magát e’ Világ vigafztalására nem hagy
ná , £*fa. 48. 22. Melly fok ember az ő maga meg 
térését, jobbulását és Szent buzgóságát magában meg 
találná, mellyet más embereknél el vefzt: Mivel a’ te
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Szivedben találod meg azt, mellyet azon kívül, el vefz- 
teí'z: A’ Vírágotska jobban nem nevelkedik , mint az 
v  tulajdon helyében és földében : ügy a* belső em
ber nem nevelkedhetik jobban mint a’ Szívnek belső 
fiindámentomában , a’ hol a’ Kriílus vagyon.

§. 9. Orom és fzomoruság az embernek lelke isme
reti: Ha azzal az Isteni belső dolgokra élíz , tehát a* 
te lelked isinérete léfzen a’ te belső öröm öd ; Ha pe
diglen azt külső Világi dolgokra fordítod , tehát lé- 
ízen az, a’ te belső fzomorusagod és fzivbéli fájdalmad.

§. 1 0  Valahányszor a’ b u z g ó  lé le k  a’ b ű n  m iá tt  m e g  
S z o m o r o d ik ,  m in d  annyifzor t i t k o n  m e g  (íratja m a g á t .  
O tt találja m e g  a7 k ö n y h u la tá fo k n a k  k ú t fe jé t  és forrá
sát a' m e lly e l  m a g á t  m in d e n  é t fz a k á n  lé le k b e n  ’s h it 
b e n  a’ j e f u s  n e v e  á lta l  m e g  m o ífa  és m e g  t ifz t it ja  ,  
hogy Szent és  m é lt ó  le h e lb e n  a z  e l  r e j t e t é t t  b e l s ő  l e g  
f z e n t s é g e íf e b b  h e ly b e  bé menni, a’ h o l  az IsT E N nek tit
k o n  fzólhaífon.

§. í r .  Es mivel az Isten , el rejtetett l i l é n , Efai. 45. 
15. tehát a’ léleknek titkon kell ó véle lenni. Solt. 
85. 9. Meg hattom mit fzó l az Ur lílen . Solt. 34. 5. 
Kér ejtem az Urat és meg halgatott engemet, és minden rét* 
tegéfimbol meg fzabaditott engemet - - íme ez a’ fzegény ki
áltott , és az Ur meg halgatta otet és minden 0 háborús ági- 
lói meg fzabaditott a etet. Solt.* 5. 4. Uram hamar hal- 
gafd meg az én fzóm at, minden dolgaim előtt kéfzitem ma
gamat te hozzád, és várom c! te Jegitségedet. Annál pe
dig titkofabban befzélgethet a’ Lelek az Ú rra l, men
nyivel inkáb a’ Világtűi el vált. A’ miképen Jákob 
Pátriárkává! , midőn ő gyermekeitől és barátitól el 
vált, az lilén és az Angyalok fzólának Mert az Klen és 
az Angyalok fellette igen ízeretik a* kegyes lelket * e- 
gyedűl nem is hagyják őtet.
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XXIV* Rcfz*
Az Iftennek és felebarátunknak Szc-

rctetiról.
I.  Tim. 1. 5. A ’  Parantsolatoknak fummája vagy vége 
a tifzta fzivbol j jé lelki ismeretből és az igaz hitből vdo  
Szeretet.

Zen  rövid mondásban tanít minket az 
Apoftol amaz leg föebb és leg nemef- 
l'ebb Virtusra a5 Szeretetre , és arról 
négy félét ád értéfunkre: 1 .)mondja hogy 
az minden parantsolatoknak vége avagy 
fummája: Mert a' Szeretet d  Törvény• 

nek be tőitéje, Rom. 13. 10. mellyben minden Paran- 
tsolatok ófzve foglaltadnak, melly nélkül minden Vir- 
tufok győmoltstelene* és hafzontalanok.

§. 2. 2.) Azt mondja, hogy az igaz Szeretetnek kell 
{zírsnaznhtifzta  fzivből. £z a’ fzó magában foglalja az 
Iftenhez való Szeretetet, hogy a’ fziv tiízta légyen e* 
Világnak minden Szeretetétöl, mellytől Szent János 
is el int minket, 1. Ján. 2, 15. mondván: Fiatskáim,  
ne fzereßetek s ' Világot, fern a’ me'ly k d  Világban vágynak ,  
baki fzereti e Világot ,  nintten abban az Atyának Szerel
me: Mert minden d  mi «'■ Világon vagyon ; úgy mint a 
teßnek kívánsága ,  fzemnek bujalkodáfa és az életnek kevélsé- 
get nintsen az Atyáiul, hanem a' Világiul Al Világ pedig 
elmúlik és annak kívánsága; d  ki pedig az Istennek aka
ratját tselekefzi,  meg marad mind őrőkkén. A ’  kinek már 
d  teremtett állatnak minden Szeretetitől tiízta fzive va
gyon, úgy hogy femmi Világi dologban , akar miné- 
mű néven neveztefsék, nem bízik, fém az 6 fzivének 
nyugodalmát abban nem helyheztetij hanem egyedül 
tsak az Iftenben, a’ mint Sz. Dávid mondja, Solt. 73
25. Kit soda válna nékem menyegben te »áladnál több ? Te 
náladnal egyébben nem gyönyörködöm e' főidőn: El fogyat

kozik
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kozik bátor az én tefiern és az én fz iv e m ; az én Szivemnek 
kojziklája es én örökségem te vagy Isién mind ér ókkén: az 
illyen embernek Szeretete tifztafzivbőlfzármazik ; Úgy 
hogy az nagy vidámságból és örömből emelkedik , 
mint az Iftennek illyen tifzta fzerelme leirattatik, Solt. 
lg. v. Tillyes fzivemböl fzeretUk tégedet, Uram én erősé
gem : Az Ur én köfztkiám, és én várom, es én Szabadítom: 
En erős ig en em , én er äße gém , ó benne bízom j én paifom% 
és az én Jzabaduláfomnak fzarva  , én fe l magajztaltatájom.

3. 3.) Tanítja az Apoílol, hogy a’ Szeretetnek kell 
fzármazniaj 6 lelki ismeretből Es ez néz a’ mi felebarátunk
hoz való Szeretetunkre, hogy azt ne fzerefluk tsak va
lami hafzonért és-nyercfégért: Mert ez illyen hamis és 
gonofz lelki isméretből való Szeretet: Továbbá, hogy 
a mi felebarátunkat tudva befzéddel vagy tselekedettel 
meg ne bántsuk, titkon vagy nyilván bofzuságot néki 
ne tegyünk , ötét ne gyűlöljük, reájane irigykedjünk 
titkon haragot 's dűhöfséget fzivűnkben ellene ne tar
tsunk, hogy lelkünk ismérete minket imádságunkban 
lilén előtt ne vádoljon,

4. 4.) Keli a’ Szeretetnek fzármaznia igaz bitből,hogy 
hitűnk és Kerefztyénségűnk ellen fém mit ne tseieked- 
jű n k , az Iílent titkon avagy nyilván , Kerefztviíéiés- 
ben avagy jó napokban , Szerentsétlenségben avagy 
Szerentsében meg ne tagadják. Es ez ennek a’ mon
dásnak Summája. Annak már mindenik tzikkelyét e- 
gymás után fzemléljűk meg.

§, 5. I.) Azt mondja Szent Pál: A'Szeretet Summája min
din parantsolatoknak : az az . a’ Szeretet melly igaz hit
ből fzármazik , minden embernek tselékedetiben, mcl- 
lyeket tselekedhetik, leg jeleífebb, leg jobb, legfőbb 
munkája és gyűmőltse , a’ hitnek, és az Iftennek leg 
jobban tctfzik. Mert az lilén nem kíván mi tolunk 
nagy , fő és nehéz tselekedeteket maga ízolgálatjára j 
hanem az ó Teílamentomi nehéz Illeni Szolgálotot , 
és a’ fok parantsolatokat, hitté és Szeretetté változtat

ta ,



ta , és nekünk ahoz a’ Szent Lelket a d ta , mint Rom. 
5. 5. meg vagyon írva : Az lilenm k Szerelme ki önte
tett a mi fzivemkbe a Szent Lélek által, mellj/ nekünk ada
tott. itt halljuk ennek a’ fó Virtusnak igaz eredetet. 
§. 6 Azért a’ Szeretet nem valami nehéz munka . 

hanem könnyii a’kegyes ’s hivő embernek. Az Iflen-  
nek parantsolaíi nem nehezek, azt mondta Szent János ,
1. Ján. 5. 3. értsed a’ meg világofított Kcrefztyén 
embernek: Mert a’ Szent Lélek jő, kéfz akaratú és en
gedelmes fzivet fzerez: nagy mefterséget ’s mély tu
dományt fém kíván mi tőlünk az Ur Men ; hanem e- 
gyedül tsak a’ Szeretetet, melly ha buzgó fzives ésha- 
miíság nélkül való , abban vagyon az Iftennek tetfzé- 
fe, és az nagyobb gyönyörűséget, őrömet és kedvet 
fzerez nékie , mint fern a5 Világnak minden meftersége 
és bőltsesége. Es ugyan ha a’ Szeretet együtt nem jár 
minden bőltseséggel, mefterséggel, tselekedetekkel és 
minden ajándékokkal ; tehát minden hazontalan, és 
femmire való - S ő tth ó lt, mint a’ teil: élet nélkül. 1. 
Kor. 13. 1. 2. 3. 4. s. a. t.

§. 7. A’ nagy bőltseség ’s efzefség köz mind a’ po- 
gányokka! mind pedig Kerefztyénckkcl, és a’ nagytse- 
lekedetek is közök a’ hívekkel és a’ hitetlenekkel; Tsak 
egyedül a’ Szeretet igaz próbája a’ Kerefztyén ember
nek , és el válafztja a’ hamiífat a’ jótúl : Mert a’ hol 
nintsen Szeretett; o tt nintsen femmi jó , bátor az még 
annál drágábbnak, nagyobnak ésfényefebnek látaífék; 
oka ennek ez , mert az Iften nints o tt .* Mert az I f im  
a Szeretet, és o' ki a Szeretetheti marad; az lilenben ma* 
rá d ; az lilén  pedig óhenne, I. Ján. 4. 16.

§. 8- A’ Szeretet kedves is mind az Iftennél ’s mind 
pedig az embereknél , és annál is a ki azt gyakorol
ja : Mert minden egyéb mefterségek , efzefség és ből
tseség , ha azokat az ember kereíi a’ teilet meg eméfz- 
tik ’s fárafztják , fzereznek gondot , munkát és nyug- 
hatatlanságot, mellyek a’telinek kínjai és gyötrelmi;

Tsak
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Tsak egyedül a’ Szeretet jobbítja, nyugoíztalja kónye- 
béti , ’s tartja mind a’ teilet, mind a’ lelket, es fen* 
kinek nintsen kárára , hanem inkáb hoz magával gaz
dag ’s drága gyűmoltsőt, Mert a’ ki ízeret ó viízon- 
tag ízerettetik, és annak jutalma kegyes fzeretet. A* 
Virtus , maga magának jutalom. A’ bűn ’s gyalázatos 
orsmányság rofz jutalmat ád.

§. 9. A’ telinek és léleknek minden ereji másként 
mind meg fogyatkoznak és el fáradnak ; de az igaz 
Szeretet ibnael nem fárad , fém meg nem fzűnikfoha 
holott minden tudomány még a’ hit is meg fzűnik.

§. 10. Valamelly cselekedetünknek kell tetfzeni Is
tennek, annak az Idéntől kei! ízármaznia. Mert az 
Iílennek femmi nem tetfzik , valamit 6 maga mi ben
nünk nem niimkálofzik. M3ga pedig az lilén Szeretet 
Azért mindennek a’ minek Iílennek tetfzeni kell , hit
ből kell ízármaznia; Szeretetbűl pedig annak, a’ mi 
az embernek hafznos és fzűkséges; de úgy hogy félre 
vetteísék minden tulajdon hafzon és tifztefség. így az 
Imádságnak is Szivbéii ízeretetbőí kell fzármaznia : 
Gondold meg már , mitsoda Imádság jön az qliyan 
Szívből melly haraggal és dűhőíséggel tellyes. £s ha 
az ollyan az egéfz Soltár könyvet minden nap el mon
daná is , még is az lilén előtt mind utáíatofság. Az 
igaz imádás áll lélekben, hitben és fzeretetben; és nein 
fzóban. Ján. 4. 23. 24. Gondold meg a’ Kriílus 
Jefuíl, a’ ki irgalmas íziwel mondá: Atyám botsáfd meg 
jiekiek, Luk. 23. 24. A’ ki az Iílent nemfzereti; az 
nem is imádkozik ; A’ ki pedig az Iílent fziveífen íze- 
reti, annak az imádság nagy orom. A’ ki az Iílent 
kedvelli , az annak fziveífen fzolgá! ; az ki őtet nem 
fzereti, az nékie nem is fzolgá!, ha ízintén a’ hegye- 
ketis egy másra rakná.

§. 11. Azért az embernek hafznoífabban ’s jobban 
femmi nem eshetik, mint ha az Iílennek Szeretető ő 
benne fel indittatik.
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§. 12. Az hitnek kell mind azt a’ Kerefztyén ember
ben végbe vinni, valamit ő a’ Szeretet által tselekcfzik 
Valamint a’ lélek is mindent tselekefzik a’ teil által. 
A’ lélek látt , hall , kórtól, fzól a’ tért által: így a* 
Szeretetnek is kell mindent te benned tselekednic. Ha 
efzel, ifzol, hallaíz, fzólafz feddefz, és dítséríz vala
kit, mindenek a’ Szeretetben legyenek, a’ Kartusnak 
példája Izerint, a’ ki mindent ízeretetben végbe vitt. 
Ha tekéntefz a’ te felebarátodra, nézd ótet könyörü
lő Szeretettel: Halgatod é ö té t ,  halgafd fzeretetboí: 
Szóláfz é ó véle, fzólj irgalmafságból.

§. 13. Tartsad meg mindenkor magadban a’ Szere
tetnek gyökerét hit á lta l, így egyéb nem fzármazhá
tik te tőled; hanem tsak az, a’ mi jó: Akkor kezded 
az Iftennek Parantsoíatit bé tölteni , mellyek mind a* 
Szeretetben foglaltatnak, i.K or. 16.14. Innéd mond
ja egy Szent Tanító : Oh te Iftennek Stent Lélekben való 
Szeretcte , Lelkűnknek edeßege, és az embernek egyetlen egy 
Jftenes é'ete : a’ kiben te mm vagy, az hóit eleven, dt a 
kiben te v a g y , az Ifién előtt foha meg nem h a l: A’ bolté 
nem vagy , ott az embernek élete fzúntelen való halál; a 
hol te vagy , ott az embernek élete, az órák életnek fengéje. 
ímé igy a’ Szeretet a’ Parantsolatoknak Summája.

§. 14. 2.) Miképen kell az embernek az Iftenttifztafziv- 
bölfzeretni : A’ Szívnek tifztának kell lenni minden 
Világi Szeretettől. Az Iftennek magának kell lenni az 
embernek az ö leg főebbés leg drágább javának. Solt. 
16. 5. Az Ur az én örökségemnek és poháromnak réfze ; 
Te tartod a? én réfzemet. Solt. 37. 18. Isméri az Ur 
a tókélletefeknek napjaikat; és az 6 örökségek meg marad 
mind órókkén : v. 4. Gyonyorkedjél az Urban , és meg 
adja neked a te fzivednek kéréfit. Azért az Iftenben lé
gyen az ember Szivének gyönyörűsége és öröme.

§. 15. Mire nézve a’ mi lelkűnknek az Ilién légyen 
leg kedveltebb Szerelmeibe, mivel hogy ő a’ leg kivá- 
notoífabb és főbb J ó : ő maga minden jóknak és min

den
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den Virtuíbknak kútfeje, ó  nem egyeb, hanenm erd 
kegyelem. Szeretet, Jóság, kegyesség, tűrés , hü- 
ség , igazság, vigaság, békefteg , ő röm , élet és bol
dogság És ezt mind a’ Kriftusban rakta, a* ki azt ny
erte , az mind ezeket ő benne meg nyerte. Es a k i 
az Iftent fzereti, az Iftennek Igazságát , Irgalmafságát 
Jóságát és minden Virtuííait fzereti : Mert az Iften
nek igaz ízeretője mind azokat fzereti, mellyeket azl* 
ílen fze re t, és gyiilóli mind azt, valamint az Iften gyű
löl. Azért kell az embernek az Igafságot fzeretn i, 
mivel az Iften maga az Igáíság: Az igaz mondáit keli 
fzeretni, mivel az Iften maga az igaz m ondás: Az ir- 
galmaságot kell fzeretni, mivel hogy ó maga az irgal- 
maság : . . . .  A’ Szelédséget és alázatoságot , a’f  e- 
Jid és alázatos fzi vu Kriftus Jeíusra nézve; Ellenben az 
Iftennek igaz Szeretője gyűlöl minden vétket; mert az 
Iftennek ellene vagyon , Iften ellensége melly ö tét in- 
gerii, és nem e^yeb, hanem az ördögnek tselekede- 
te. Azért gyiiloli az Iften fzeretője a’ hazugságot , 
Mert az ördög hazug és a’ hazugságnak attyja : Jan.
8. 44. Es igy gondoíkodiál a’ többi vétkekről is. 
£s minden válaki kedvelli a’ vétkeket , úgy mint ha- 
zugságot, igazságtalanságot , az az ördögnek fia : Es 
minden valaki az idvezitő és meg váltó Kriftuft fzereti, 
az fzereti annak fzent életének példáját is , annak alá- 
zatofságát fzelédségét; tűrését, s. a, t. £s ez illyea 
az Iftennek fia.

§. 16. És ez Hlyen tiízta fzivből való Szeretetet kell 
néked az íftentói kérned, hogy azt a’ Kriftusnak Sze
relme által te benned fel gerjefzfze. Es az Iften a’ Sze
retetnek ezen lángját órőm őft gerjefzti fel a’ tp Szí
vedben, ha tsak te azért könyőrögíz , és a végre a* 
te ízivedet nékie költsön adod, és ugyan mindennap 
Sott minden órában és ízempillantásban. Ha a’ Sze
retet te benned gyenge és hideg; Sott néha el is alu- 
fzik benned és te meg botlaíz: No kérlek kelj fel is- 

* mét-
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gerjefzd fel azt vifzont: azértivagyon az őrök 
i'g , az Iftennek fzeretete , melly foha einem  

alufzik, az ismét téged meg világofit; De az literit na
ponként kell kérned , hogy ő az líteni Szeretetnek 
kedves lángiát a’ te fzivedben el alnnni foha ne enged
je. Ez a’ tifzta fzivből való Szeretet, a’ melly üres a* 
Világnak és teremtett álatoknak minden Szerctetitől.
§. 17. 3.) A’ jó lelki ismeretből való Szeretetnem egy

éb , hanem felebarátunknak Szeretete, vagy felebará
tunkhoz való Szeretet. Az Iftennek és felebarátunk
nak Szeretete egy , és nem kell azt el fzaggatni: Az- 
igaz literi Szeretetet jobban meg nem ismérhetni ,
( * )  fém meg nem próbálhatni , mint felebarátunk
nak Szeretetén: Mert a ki azt mondja , hogy az Iftent 
fzere ti, és gyűlöli Anyja fiát, hazug az ; mert a' ki az d 
áttyja fiát nem fzereti a kit lát , miképen fzeretbeti az í- 
f le n t3 a kit nem lá t. és ezt a parantsolatot vettük d tóle, 
hogy & ki az Iftent fzereti, fztréjfe felebarátját is l .  Ján. 
4. 20. Az az, az Iftennek Szeretete nem lakhatikegy 
kegyetlen ’s ellenkező emberrel , vagy harag tartó ’s 
dühös fzivvel: Es ha irgalmafságot nem mutatfz a’ te 
Atyádfiához a’ kit látfz , és a’ ki a’ te irgalmafságod 
nélkül ízükólködik , miként fzerethetnéd az Iftent. ki 
nálad nélkül nem fzükőlkődik.

(*) Jobban meg nem ismerhetni 3 nem azt akarj anion* 
dani j hogy az i f i  esi Szeretete nem ismertetik az igéből 
Mert hogy meg ismérhtjfi.k , hogy valaki az Istent 
Szereti és az igét drdmefi halgatja azt együtt ejzre 
vefzem felebarátunknak Szeretettből

§. 18. Az hit egyeíit minket az Iftennel, a’ Szere
tet az emberrel: 1. Ján. 4. 16. A’ ki a’ Szeretetben 
marad, marad az Iftenben; az lilén pedig 6 benne. 
Valamint az ember teliből és lélekbői áll , igy a’ hit 
és az Iftennek és embernek Szeretete , télzen igaz Ke- 
refztyén embert, Az lilén minden emberekhez jó fzit-

TCi
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vei vagyon, a’ ki hafonlóképen tselekefzik, az egy 
íz ívű ’s indulatú Iftenncl; a’ ki pedig úgy nem tscleke- 
í'zik, az Isten ellen vagyon , és IsTENnek ellensége 
mivel hogy felebarátjának ellensége ’s gyűlölője,

§. 19. Ez penig a’ Szeretetnek tulajdonsába, hogy 
a’ felebarátnak fogyatkozáíin leginkáb könyörül, Gál. 
6. 1. Es ugyan a’ te felebarátodnak fogyatkozni , a* 
te tűkő rőd , mellyben a’ te gyarlóságidat meg kell is
merned, mivel hogy te is bűnős ember vagy: Anna- 
fokáért annak fogyatkozást és terhét békefséges tű' 
réííel, fzeledséggel és alázatofsággal fegéljed hordoz
ni, Rom.f 15. 7.
§. 20. Es az ollyan emberek, kik nem fzántfzándék- 

kai való s;onofzsággal vétkeznek; hanem més akarat- 
jók ellen is , el ragadtatnak, hamar fel kelnek s he
lyre állanak, magokat meg feddik és vétkeiteknek íté
lik : Ezeken fzánakodni és könyörülni kell ; kik azt 
nem mivelik , azokba a’ Kriftus fzeÜdségének Lelke 
nintsen: Mert ha az ember az ő felebarátjának fogyat- 
kozáíit minden irgalmafság nélkül hamar meg ítéli, az 
bizonyos jele , hogy az az ember 3z Iftennek könyö
rülő Szeretete nélkül vagyon, és a* Szent Lélek nin* 
tsen benne. Mert az igaz Kerefztyén, ki a’ Kriftus 
nak Leikével meg kenettetett, minden embereket fzá 
nakodó irgalmafságban, és könyörülő Szeretetben el 
fzenved • a ’ mint a’ Kriftus is tselekedett, és példát 
mutatott minékűnk. Es itt visgálfa ’s próbálja magát 
minden Kerefztyén. Mert a’ ki felebarátjához való 
fzeretetet magában nem talál, attól az Iftennek Szere
tete is el távozo tt; Sőtt maga az Iften is. Meliytői 
méltán meg kellene az embernek rettennie penitentziát 
tartania és felebarátjával meg kellene néki békéllenic 
így az Isten az ő Szeretetével ismét hozzá tér Es így 
mind az , valamit az ember tselekefzik hitben és Szere
tedben, ismét jó , Szent és Iftenes léfzen : Mert gya
korolja az ollyan ember az Iftenes fzeretetet és irgau
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mafságat nagy örömmel , az Iftennek benne lakozó 
Szeretedért, és az Iften is örvendez ó benne jó t tse- 
lckedvén ó véle, mint Jerein. 32. 41. maga az Ur mondja.

§. 21. Az illyen fzereteren kivid valami az emberben 
vagyon az mind ördögi és mind fenékig gonoíz. Es 
ez az oka, hogy a' Sátán le ni mi jót nem tehet: mivel 
hogy femmi Szeretet nintsen ö benne, lem az idénre 
feni pedig az emberekre nézve, azért is valamit tselck- 
fzik mind merő gonofzfág. Mert minden tselekcdcti- 
ben.egyébre nem igyekezik hanem az lftcn gya! ízásá- 
ra és az embernek kárhazatjára, és hogy az ő ldcn el
len és emberek ellen való dűhófségét el kóvethefle , 
azért keres magához haíoníó dühös ’s ellenkező fü 
veket , kik által az ö irigységét és harag [át el kóvet- 
heífe. Ebből ismerhetni meg kik legyenek az Iftennek 
és a’ fátánnak fia:. Láfd 1. jin . 4. 6. s. a t*
§. 22. 4.) Az igaz hitből való izeretet az , mikor 

az Iftent az ember egyerányoífan fzereti a fzérentsé- 
ben és a’ Szercntsétlenségben. A’ ki az Iftent fzive 
fzerint fzereti , az mindent kedveli , valami az Iften
nek tetfzik. A’ ki az Iftent fzereti, annak kell az Is- 
TENnek Kerefztjét is , mellyet ő ízent Felsége reá 
te t t ,  fz retnie a’ mint ezt látjuk a1 Kriftusban a’ mi 
édes Urunkban , ki olly őrőmeft magára vette az ő  
Kerefztjét, mivel a5 volt az Iftennek akaratja. Kerefzt- 
sngsl kell nékem, meg Kerefzteltctnemt és melly igen fzorcsi
gát tatom , tniglen az el vegezteßek , Luk. 12. 50. A- 
zért minden fzent Martyromok is az ő Kcrefztjekct ő- 
rőmeft hordozták.
§. 23. Azoknak, a’ kik az Iftent fziveflen fzeretik , 

nem nehéz még az ő Kerefztjeket is el vifelni , mivel 
hogy az, a* Kriftusnak , gyónyőrűségés igája , Matt.
11. 20. Ha a’ mágnes kő a’ nehéz vafat magához vo- 
nyja; hogy ne vonyná a’ mennyei Mágnes is , az Is- 
T E N n ck  ^zc etetc , magához a’ mi Kerefztunknek'ter
hét , melly a’ mi fzivunket nyomja , hogy az könnyű

146 AzIftennek ’s felebarátunknak Szeret. I. K. 24. R



és gyönyörűséges legyen minekünk: Es ha a’ tz.ukora* 
keíeru füvet meg édesétheti 3 az Iftennek Szeretetí- 
nek édefségc, hogy ne édesétené meg a’ Keíeru Ke- 
refztet. Innét fzármazott a’ Szent *Martíromoknák ki 
inondhatatlan türéfek , bátorságok • Sőt örömök , 
mivel hogy az Iften őket az ő maga Szeretetében meg , 
réízegitette.

X X V . Réfz*

Felebarátunknak Szeretedről magánoP
fabban.

2. Pét. 2. 19. Ä  ki kit ül meg gj/ózettetett, annak SzoL 
gálatjába adta magát.

intsen íiilyoífabb és keménnyebb ízólgá- 
l a t , mint há valaki az ő vétkes indú- 
latinak, és kiválrképen az ellenkezés
nek vagy harag tartásnak ízolgál, mert 
a’ meg köti és nehezéti a’ telinek és a* 
léleknek minden erejét, és az ember

nek leirnni gondolatit ízabadon nem hagyja, A’ ki pe
dig a’ Szeretetet gyakorolja , az igazan ízabad az ő 
fzivében, az a’ haragnak , irigységnek-fosvénségnek , 
hamis kereskedésnek ’a mamonnak, kevélsegnek, ha
zugságnak és rágalmazásnak nem fzolgája , fém rabja 
A’ Szeretet mind ettől ötét fzabadofsá te fz i, és igy 
nem is hagyja magát a’ gyalázatos vétkektől meggyö- 
zéttetni: És ez igazán fzabados ’s Nemes a’ Krilíusban 
a ’ {szabadságnak Lelke által: Mert a’ hol az Urnák Lel
ke vagyon ott vagyon a’ Szabadság is, 2. Kor. 3. 17.
A z  o líy a n  e m b e r  a ’ k i K r if tu sn a k  S z e r e te té b e n  j á r ,  t ö b 
b é  n e m  a ’ b ű n n e k  S z o lg á já  ; fé m  a ’ te f t i  k ív á n s á g o k 
n a k  r a b j a : m e r t  az I f te n  S z e r e te d n e k  L e lk e  ö t é t  a ’ t e 
f ti  g y ö n y ö r ű s é g e k tő l  m e g  f z a b a d i to t ta  és m e g  t i f z t i t o t t a

2 . £ s  ig y  lá tju k  m á r  m ik é p e n  h o g y  azIsT E N nek  fz e -  
i c lm e  m in d e n  e m b e re k re  k i t e r j e d ,  m e l ly e t  ő  n e m ts a k
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az ő Igéjében, hanem az egéfz tcrméfzetben is meg bi
zonyít. Mert 6 az eget közönségeiben mindeneknek 
adta az bé fedi őket mindnyájokat, az nem t'sak cny- 
im ; ha íem felebarátomé is. ügy a’ nap is nem rsak 
tied, hanem felebarátodé is. Mind a’ leg főbb mind 
a’ icg alább való ember, a’ közönséges nappal, leve
gő éggel, földdel, és vízzel él. Valamint már az Is
t e n  mi hozzánk vifeli m agit, úgy minekünk is keli vi- 
íelnünk magunkat a’ mi felebarátunkhoz. Mert ebben 
magát az Iften minékunk például álitja, hogy ó mind
nyájunkhoz egy indulattal vagyon, egyiket femfzereti 
nagyobban mint a’ maiikat: az az, Mindenikűnketa’ 
Kriftusban egyeránoflan ízercti, egyiknek fém néziíze- 
méíyjét, méltóságát és érdemét. £s mivel illyen jóin
dulattal vagyon ő Szent Felsége mi hozzánk érdemet- 
len Szolgaihoz, azon indulattal legyünk mi is a’ mi 
felebarátunkhoz, mert a’ mint vifeíni fogjuk magun
kat a mi felebarátinkhoz, úgy fogja ő is vifclni magát 
mi hozzánk. Azért már ezt a’ próbát a’ mi füvünk
ben ’s lelkűnk isméretiben tette , hogy azzal minket 
meg győzzön, hogy mikepen bánik ó mi velünk , mi 
is úgy bánjunk a’ mi atyánkfiaival. Azért a’ próba a’ 
mi füvünkben és lelkűnk isméretiben fekfzik - oda bé 
kell mennünk, vagy magunkba kell fzállannnk, ’s ma
gunkat tudakoznunk, mint vagyon dolgunk a’ mifzól- 
ga tárfainkkal , jól avagy rofzúl? A ’ mint már magun
kat találjuk, úgy Jeíz dolgunk nekünk az Iftennel is : 
mert Valamint tselekeízűnk a’ mi felebarátunkkal , a- 
képen tsekkcízik az lilén is mi velünk , Matt. 18. 35. 
£s ez ám a’ mit mond Sz. Dávid, Solt. 18. 26. 27 
Az irgalmaihoz te irgalmas vág y és a’ tókélleteskez tókélletcs 
vagy A’ tifztával tijzta  vagy  > és a vifzáshoz vifzds 
vagy : az az , ha ellenkező ’s kegyetlen fzivel vagy 
a’ te Atyádfiához, az Iften is ollyan fzivel léfzen te 
hozzád. Azért már a’ mi felebarátunk tétettetett 
az Iften Szeretednek próbájává az az; á’ mi felebará

tu k
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tunkoa akar Iften meg próbálni minket , ha a’ mi 6 
hozzá való fzcrctetűnk igaz é. Mert az Iften nemfzu- 
kőlkődik a’ mi ízolgálatunk nclkui tsak egy mák ízem* 
nyire is hanem a’ mi felebarátunk.

§. 3. Azért tzélozott ebben az Iften oíiyan fzorgal- 
matoíTan a * mi felebarátunkra , és azt a1 mi lelkünkre 
rakta , hogy minden dologban magunkat ahoz fzahjuk 
és mindenkor ’s minden órán azon legyünk, hogy fe
lebarátunkhoz olly fziwel legyünk , mint az Uten mi 
hozzánk. Mert íénki az 6  felebarátjával való meg bé- 
kéliés nélkül az Iften kegyelmében nem m aradhat: Az 
Iftennek ugyan nintsen lém mi izűksége* Az egéíz Vi
lág bűnei egyfzer ’s mind el vétettenek, és tellyes bo- 
tsanat a’ Jcfus Kriftusnak halála által ízeieztete.it: Mert 
mi mindnyája» vagyunk ama Szolga , kinek a’ király 
minden adoíságit kegyelemből el engedte, mikor meg 
nem fizethetné • dé az után , hogy az a’ Szo.ga az o 
Szolga társával oíiyan irgalmatlanul bánék , a’ Király 
minden botsánatját ismét el tó rló tte , és igy a’ gonolz 
ízolga az 6 felebarátja miatt el kárhoztatott. Meiiyre 
ilíyen végezel elétt. Eképen tselekefzik veletek az in men
nyei Atyám is, ha meg nem botiátja kt ki Jzive j z e n n t , az 
0 felebarátjának vétkéi, Mátt. lg. 35. Ismét,* Azon mer* 
tikkel mérnek tinéktek, a1 mellyel ti mértek, Luk. 6. 3$.

§. 4. Es így mindenkor minden ember nem tsak ma
gáért vagyon itt;  hanem az ő felebarátjáért is : Mert 
a’ mi felebarátunknak Szeretetiről való parantsolat ol- 
Jyan erős , hogy, ha az meg vettetik; tehát az Men
nek Szerelme is mi tolunk cl távozik , és az ember 
mindgyáráft az Iftennek kemény igazságától meg Ítél
tetik és el kárhaztatik. Ha ezt meg gondolnánk, lo
ll a az embér a’ máíikra nem haragudnék, ’s ha megha- 
ragfzik is; a*napot az ő haragjára nem hagyná le men
ni. Efes. 4. 26. Mert noha a’ Kriftus az ó a’ Kc- 
refztfán való halálával az egéfz Világnak bűneiért egy
fzer tókélleteífen meg fizetett és úgy az őrókkén való
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Felebarátunknak Szeretetítól I.K.2?.R.J5^
király nekünk mindnyájunknak minden mi nagy bűne
inket ingyen való kegyelméből meg botsátotta ; Min
dazon által, ha mi felebarátunkat gyűlöljük, ótetnem  
fzeretjűk, és vétkétmeg nem botsátják ; a’ Kriftusnak 
egéíz érdeme mi rajtánk el véfz, és héjába való léfzen, 
noha már az előtt nekünk az őrök boldogság a’ Kri- 
ftus által meg ízcreztetett.

§. 5. Es anyira kötött minket az Iftcn a’ mi felebará
tunknak Szcrctetihez, hogy a’ mi felebarátunk nélkül 
maga léin akar fzerettettni. Ha felebarátunkat Szerc- 
tetűnkböl ki rekeíztjűk, az Iftennek fzeretetibül mi,, is 
ki rekedünk. «Es ugyan azért nem akarta az Iftcn az 
egyik embert jobbá teremteni a’ máfíkná!, hogy okunk 
ne lenne egy másnak meg utalására és a’ fel fuvalkod- 
ságra, hanem hogy egy más között mint egy Atyának 
gyermekei, békeségben és egyeíségben élnénk, és nyu
godalmas lelki ifmérettcl bírnánk.

§. 6. Ha mar Atyádfiát gyűlölöd, gyűlölőd azt, a’ 
ki azt néked meg tiltotta, tudni illik az íftent, ez az 
Iften is gyűlöl tégedet ifmétlen. Meg utálod a’ te A- 
tyadfiát, az Iften is meg utál tégedet. Es ez a’ te íté
leted és kárhozatod, és egyízer 3s mind el vcfzted bű
neidnek botsánatját, a’ Kriftusnak drága érdemét és 
váltság át.

§, 7. Mert lehetetlen, hogy valaki a’ Kriftusnak vé
rében; mclly Szcretetből k io n ta to tt, ellenkező, ha
ragtartó és kegyetlen fziwel hafznoífan réfzefúlheífen. 
Sótt ama’ példa bcfzédból, Matt. 18- 35- lói látjuk, 
hogy az Lír Iften nem. annyira haragfzik a' tíz ezer ta- 
lentumi adofságért, mint az irgalmatlanságért. Az a- 
dofságot el felejtheti; de az irgalmatlanságot épen nem 
felejtheti el. Azértne feledkezzünk el foha Kriftusnak 
ama bé fejező mondásáról: Eképen tselekfzik veletek 
is az én mennyei Atyám. s. a. t.
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XXVI. Réfz.
Miért kell a’ mi felebarátunkat íze-

remünk.
Rom. 13. 8. Senkinek femmivél ne tartozzatok , hanem 
hogy egy maß jzereßettk : msrt a ki egy maß fzereti a* 
Törvényt bé‘ tö tótte.

keás Prófétánál réfz. 6. 6 ezt a’ kér- 
déíl és feleletet olvaífűk,: Miveimen 
jek eleibe az Urnák ? mi módon alázzam 
meg magamat a Felséges Ifiennek előtte ? 
Avagy egejzcn égő áldozatokkal mcnjekc elei
be? Avagy (fzicndős borjúkkal é ? leálljon 

kedvet t Main ám é az Urnák.zer kofákkal? Tiz ezer olaj forrás- 
hó- kőit o ajjatt ’/álljon adjam é első Szülöttemet bűnömnek vál
ts ágáért? Az én mekemnekgyúmő tsét az é*t lelkem gonofzfágá- 
nak válts ágáért? Ember meg mondotta néked az lilén  mi légy
en d  jó, és mit kivan az fJrte tőled egyebet, hanem hogy igaz
ságot tselekedjél, fzerejfed az irga-tnáfágot , és hogy meg 
alázzad magadat , és hogy d  te 1Ü éneddel alázat off an járj.

§. 2.. Ezen kérdésben és feleletben tanítja a’ Próféta, 
miben álljon az igaz ’s valóságos Illeni tlfzteiet, tud
ni illik nem 'a kúíső Tzeremoniikbanavagy áldozatok
ban: Mert mit adhat az ember ifiennek? Hifkem eleve 
már mind az Iítené és nálunk nélkül épen nem fzűkól- 
kődik. Meg lém engefzteltctik emberi áldozattal, bá
to r az ember emberrel akarna áldozni: Mert azt ó nem 
parantsoíta, és ő előtte az utálatoíság, fzoigál is gya- 
lázatjára amaz egy engefzteló áldozatnak, melly egye
dül a’ Kriílus által le tt, kit az Ilten e’ végre rendelt, 
hogy a’ Világnak bűnét hordozná • Hanem az igaz \  
valóságos Illeni tilztelet , melly ő előtte kedves , áll 
belől a’ tiízta hitben, meliyet itt a’ Próféta nevez az 
igafságnak tselekedetinek, vagy az lilén Igéjének meg 
tartásának a‘ hitnek gyakorláfában , úgy mint Szere
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Miért kell d  mi 1.K.26.R.i h 
letben , irgalmafságban és igaz alázatofságban és nem 
az áldozatiban, mint Szent Dávid is mondja, Solt» 51. 
19. Az i f i  ín elolt kedves áldozatok a tÓrodelmes lélek, a 
Joródelmes és ke jer vés jzivet Isién nem utálod meg,

§. 3. Azért az igaz Ifteni tiízteletnek kell fzármaznia 
a’ Szívnek mélységéből, a’ h itből, Szerétéiből és alá- 
zatofságból. Meíiyre minket int Szent Pál : Senkinek 
jemmivcl ne tartozzatok ; hanem hogy egynmji fzereßetek ; 
mert d  ki egy májl Jzereti, d  Törvényt betöltötte, s. a.

. t. Rom. 13.. 8. 9. 10. Mclly mondás magában fog
lalja d  Szeretetnek ditsérctét és a’ mi felebarátunkhoz 
va ó kótelcfiegűnket. Ezzel mi fzolgálhatunk iga
zán az íítennek j oka mivel hogy az iftennek femmivei 
fern Tzolgalhatni , hanem tsaK awal , a’ mit ó maga 
munkálóizik a’ mi füvünkben: Mert az iftennek fzol- 
gálni nem egyéb, hanem ízoigálni a’ mi felebarátunk
nak fzeretettel és jó teteménnyel.

§. 4. Hlyen Szeretette akar bennünket azApoftol in
teni és egy fzép és kedves arguíncntomrnal vagy erő
seid fzoval é l, melly d  Kercíztyéni Virtusnak Szere
tőinél ke.'lemetes bizonyítván hogy d  fzcretetj ollyan 
de rék Virtus légyen, mellyben minden egyéb Virtufok 
vagy jóságos cselekedetek őízve foglalhatnak , mivel 
hogy az d  Törvénynek be tőitefe. Melly erősétőbe- 
ízedet nem azért hoz be Szent Pál, mint ha mi a1 mi 
Szeretetűnkkel a’ Törvényt tőkélleteífen bé tólthet- 
nénk, és az által d  boldogságot és az örök életet meg 
érdemelhetnénk melly ugyan meg is lenne, ha a’mi 
fzeretetünk tőkelletes volna; hanem hogynékünk ezen 
Virtusnak derék mivoltát és méltóságát meg mutafta és 
minket annak gyakorlására fel ferkentsen. A’ mi igaz
ságunk és idvofségünk, d  Kriftusra és annak érdemé
re, mellyet mi magunknak hit által tulajdonítunk, va
gyon építve.
§. 5. Ebből az' igaíságbol fakad ki a’ mi felebarátunk

hoz való Szeretet, minden egyéb jóságos rselckede-
tek-



I. K. 26. R. felebarátunkat Szeretnünk i<n
tekkei egyfit, és neveztetnek Igazság gyümőltseinek, Hul
ljuk. va#ynak a Jcfns Krifius által, az Igennek, dittőségé
re és ditsérctire , Filip. 1. 11. Mivel már ez a’ leg ne
me ííebb és leg nagyobb Virtus, tehát arrul fogunk még 
továb is fzólani , és még egy nyéhány argumentomo- 
kat és fundamentomokat öízve fzedni , hogy magun
kat a’ fzeretetben gyarspithafsűk.

§. 6. 1.) A’ leg eroíTebb és a’ Szeretctre leg job
ban mozdító ’s ébrcfztő Argumcntom e z : 1. Ján. 4. 
16. Az lŐíen a Szeretet, és a’ ki d  Szeretethet marad , 
az i f f  eiben marad, az lílen pedig 0 benne. Már ki nem 
akarna őrőmeft az ííteuben lenni és maradni ? és ki
nem kívánná hogy az Ulen ő  benne légyen és marad
jon ? Ellenben, ki akarna azt oroméit hogy a’ Sátán ó  
benne légyen, és ő a’ Sátánban. Meg eíik penig az f 
ha a’ Szeretet nintsen mi bennünk, hanem harag , el
lenkezés és engefzteletlenség: Mert az őrdóg az em
bernek ellensége ’s gyűlölője ; az Klen pedig az em
bernek Szeretője, Ján. 3. 16. Ide tartozik a’ mit a- 
zon Szent János az ő 1. Levelében a’ többi kozott 
m ond, v. 7. 8. Va'dki fzereti atyjafiát lílen tu l fzüle- 
tett t és ismeri az latent; a’ ki pedig nem fzeretít nem is
méri az Isíenty mert az Isién Szeretet. íme ezen ismer
tetnek meg az Iftennek és a’ Sátánnak fiai. Már nem 
örvendetes dolog é lilén fiává lenni, Iftentűl fzűlettet- 
ni és az Iftent igazán ismerni? Mert a’ kinek fzivében 
nintsen a’ Szeretet, és foha nem érzette annak erejét 
életet, jó tétemenyet, jóságát barátságos voltát; hoí'z- 
fzú tűrését, és fzenvedését s. a. t. az bizonnyára nem 
ismeri az Iftent, a’ ki merő Szeretet. Mert az Iften
nek és a’ Kriftusnak ismeretinek keli emelkednie a’ ta- 
pafztalásból és érzésből. Kitsoda ismérheti meg a’ 
Kriftuft igazán,"a’ ki a’ Szeretetből fcminit fém tud. ’ 
Mert a’ Kriftus valóban merő Szeretet és Szelédség. 
A’ kinél ez a’ Virtus vagyon , és az gyakorolja , az 
igazán isméri a’ Kriftuft, a’ mint SzentPéter elő fzám-
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lálván egyéb jóságos tselekedeteket a’ Szeretettel egy- 
lit, így rekefzti bé beízédét Ezek ha ti bennetek vágynak, 
ét bővelkednek, nem tejznck titeket tudatlanokká és hajzon• 
talánokká, a mi Urunk JcJus Krifiusnák ismeretére: Mert 
a kiben ezek Hintsenek az vak , es nem lát mefzfzi. 2. 
Fct. I. 8. 9-
§. 7. 2 ) Kriftus Urunk mondja , Ján. 13. 34. 37. 

A' mint én Szerettelek titeket , úgy fzereßetek ti is egy 
tnájl: Erről ismerik meg mindenek , hogy én tanitványim  
vagytok , ha egy m ífi Szeretenditek. Mar a ’ Kriftus ta- 
nitvanyjának lenni , nem elég t»ak Kereíztyénnek ne
veztetni , és ötét tsak fzájjal és kűlsóképen vallani; 
hanem hinned is keli ő benne, ötét fzeretned , ö ben
ne élned, ö hozza valóban ragaí'zkodnod , ö tőle ízi- 
veífen ízerettetned , ö benne a’ te réfzedet, öröksé
gedet keresned , és minden ö Jótéteményével élned. 
A ’ kiben már nintsen a’ Kriftnsnak fzeretete , az népi 
Kriftufé és fernmi réfze nintsen ő benne. Mert niip- 
tscn nékie h ite , azért a’ Kriftus övének azt nem is is
méri. Valamint az almát izéről, a’ Virágot illatjáról- 
igy a’ Kcrefztyént a’ Szeretetröl ismérhetni meg.
§. 8- 3-) Szent Pál mondja, 1. Kor. 13. 2. hogy 

minden fo ajándékok a’ ízeretct nélkül lémmit lém 
érnek. Sok nyelveknek tudája, tsuda tételek, Jók titkok
nak meg értélé s. a. t. nem mutatnak ]ó Kereíztyént; 
hanem a’ Szeretet által munkálkodó hit. Nem is pa- 
rantsolt Iftent nékünk valami nagy és nehéz dobokat, 
tsudatételeket és efféléket, hanem a’ Szeretetet és-az 
alázatoíságot. Es ama’ nagy napon nem kérdi az Is
ten, melly tudós voltál és melly értelmes a’ meftersé- 
gekbcn, nyelvekben, és fok tanúságokban; hanemmi- 
képcn gyakorlottad hit által a’ Szeretetet: Éheztem és 
ennem adtatok - - Vahmtllyet tselekedtetek egyel az én leg 
kijfcbbik atyámfiai kőzzül, én velem tselekedtétek} Matt. 25. 
35 40. Azért Szent Pál mondja, Gál. 5. 6. Hogy 
a Kriftus Jejusban [cm a kórnyülmeLelkidét nem hafznál ,

fém
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fern a kőrnyúlmetélkedetlenség , az az , femminémi tekén- 
te t ,  feni ajándék, feni ízemely válogatás; hanem a bit 
nielly a Szeretet által t feleke fzik,

§. e>. 4.) Szent János ízavai ezek , 1. Ján. 4. 20, 
Ha Ki azt mondja: én f z  er etem I f i  ént és Atyjafiát gyűlöli , 
hazug az : Nlert a’ ki nem fzereti attyjafiát, a kit lát , 
miképen fzeretheti az I f i  én t, a kit nem tát? Es illy párán - 
tsoíafunk vagyon ö tőle , hogy a’ ki [ f iént fze re ti, fze* 
rejfe felebarátját is. az az : Epen nem lehet az íítennek 
fzeretete az Atyafiin Szeretet nélkül A’ ki az 6 fele» 
barátját nem fzereti , az ellensége íítennek : Mert az 
embernek ellensége, az íítennek ellensége; azért, mi
vel az líten az embereknek fzeretője.

§. 10. 5.) A’ Szeretet a’ terméízetnck tőrvényje , 
mellyből az emberi nemzetre minden jó árod , és a* 
melly nélkül az emberi nemzetnek el kellene vefznie. 
M ert minden valami az embernek javára fzolgál, forr 
és fakad a’ ízeretetbői. Azért Szent Pál a’ Szer etetet a 
tökeileteße ?uk kőtelének nevezi, Kol. 3. 14. Mert nri- 
némű gyümóltsők a’ ízeretetbői nevelkedjenek , le írja 
Rom.' 12. 9. s. a. t. A' Szeretet ne légyen tettetés ; i- 

Jzonyodjatok a? gonofztól, ragafzkodjatok a' jóhoz, s. a. t. 
Éhez képeit mondja Urunk, Matt. 7, 12. Valamit a. 
kar tok, hogy tselekedjen-k az emberek ti veletek , azom tse- 
iekedjétek ti is azokkal, mert ez ad Törvény és a’ Próféták, 
i s  a’ Pogányok a* termélzetböl tanulták : A ’ m it nem 
kivánfz msgadnak azt inasnak fe  tselehedjed. Ezen mon
dáit feverus Tsáfzár , ki pogány lévén fzcp Virtufok- 
kal volt fel ékeséttetve . mindenkor Óljában hordoz
ta , és az írott Törvényekbe felis jegyeztette,

§. i i .  6.) A’ Szeretet az órók életnek gyönyörű
séges képe és Sengéje. Mert ott minému boldog álla
pot léfzen , mikor a’ választattak egymáít fzeretnifog
ják, egyik a’ máfíknak örü l, cgymáífal órőkkénvaió 
barátkozásban és atyafiui nyájaskodásban élnek , és c- 
gyik a5 maiikban magát örvendezteti, azt meg nem gon-
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doihatni, lern ki nem mondhatni: Es ez mind Szere- 
tersen mégyen véghez. A’ ki azért az őrök életnek 
képét tekénteni, Sört azt eleve meg akarja kóíloini, 
az gyakorolja magát a’ fzeretetben, és az által  ̂j  ’s 
gazdag gyönyörűséggel és őrömmel illettetik és az ő 
Ízivében ki mondhatatlan tsendefség nyugodalom és 
bekeség léfzen-

§. 12. 7.) Mennél már tifztább , buzgóbb , és ízi- 
veirebb a’ Szeretet, annál kőzeljebb vagyon az Isteni 
terméfzethez és indulathoz. Mert az Atya IsTENben , 
a’ Kriílusban és a’ Szent Lélekben vagyon a’ leg tifz
tább , leg gyengébb , leg buzgóbb , leg drágább Sze
retet. Tiízta a5 Szeretet, ha az ember nem maga hafz- 
náért és nyercségiért Ízeret, hanem egyedül tsas a2 Is
ten fzeretetiért, mivel az lilén minket olly tiíztán , 
igazán és tsak ingyen , minden hafzon nélkül fzere- 
tett. Azért a’ ki az ő felebarátját tsak maga haizná- 
crt fzereti , annál nintsen tifzta és Illeni ízeretet. Es 
ez a’ pogányi és Kerefztyéni Szeretet kozott a’ ku- 
lómbseg : A* Kerefztyén fzereti az ő feíebararját az 
Iílenben ’s a’ Kriílusban, tsak épen ingyen; Sőttm in
den embereket is az Iílenben és a’ Kriílusban fzeret. 
Erről a’ Pogányok femmit feni tudtak ; hanem min
den ő Virtuífaikat vagy fzines jó tselekedetjeket azha- 
fzontaían ditsóségnek és magok hafzna kívánásával 
meg fertőztették. Sziveífen fzeretjuk a’ mi felebará
tunkat, ha aztminden kép mutatás és hamifság nélkül 
tsclekfzuk, ha a* Szeretet a’Szívből és nem tsak a’ fzáj- 
ból fzármazik ; mivel a’ ízáj által fokán meg tsalat- 
tatnak. Buzgó a’ Szeretet, ha a’ fzivbéli irgalmafság« 
gal és kfxiyőriileteíséggel őfzvc k ö tte te tt, ha az em
ber ,az ó felebarátjának nyavalyáját magára vefzi mint 
ónnőn magáét- Sőtt ha lehetséges dolog volna, az ő  
életét az ő felebarátjával kőzlené, s maga életét éret
te le tenné, 1. Ján. 3. 16. Mint Mofes és P á l, kik 
az Atyafiakért átkoztak akartak lenn i, és az Iííennek

kő-
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könyvéből ki töröltetni, 2. Mos. 32. 32. Rom. 9. 3.
§. 13. §.) Innéd következik, hogy nekünk a’ miel- 

Icnségünket fzükségképen kell ízeretnunk. Mat. 5. 
44.. Szereßetek a ti ellenségttket , Áldjatok azokat a kik 
titeket átkoznak, jói tegyetek azokkal3 a kik titeket gyűlöl* 
nek és imádkozzatok azokért , a kik titeket bántanak és ül
döznek, hogy legyetek a’ ti mennyei Atyátoknak fiai : Mert 
ba Szeretitek azokat „ a kik titeket is fzeretnek , mitseda 
jutalmatok lé fixen, a Publikánufok is avagy nem azt tsele- 
kcfzik é ? Ebben áll a’ Kerefztyéncknek méltóságok és 
ditsóségek: A’ tcrméfzetet maga alá hajtani, a’ teilen 
és véren uralkodni , a’ Világot és minden gonoízt , 
melly a’ Világon vagyon, minden jóval ’s jó tselekc- 
déttel meg győzni, Rom. 12. 21. Ez a’ Kerefztyé- 
neknek Nemefségek ’s győzcdelmek. 2. Mos. 23. 4. 
parantsolja az lilén : Ha találkozol & te ellenségednek buj
dosó ökrére avagy fz  am arára, bajdtsd haza nékic: Ha Já- 
tándod‘i bogy a terh alatt fekfizik annak fzamára a ki te 
ged gyű lö l, avagy nem léfizefiz é annak fizetséggel ! Emeld 
fel azt ő fiele együtt. Mellyról emlékezvén Szent Pál 
azt mondja: Avagy az ökrökre vagyon é az I f i  ennek Hly
en gondja ? Avagy inkáb nem mind mi reánk nézve mondja 
e ? mert mi érettünk Íratott meg , 1. Kor. 9. 9. Azért 
Rom. 12. 20. azt mondja : Ha éhezik a’ te ellenséged , 
adj enni nékie, ha fizomjubozik adj innia , Péld. 25. 21. 
Es így nem elég, hogy te az embert búval nem illeted, 
még a’ te ellenségedet is , hanem kívántatik , hogy 
jól is tégy véle , mert másként nem léfzefz Iílennek 
fia, mivel hogy nem fzereted a’ te ellenségedet, a’ ki 
is te felebarátod.
§. 14. 9.) A’ ki nem gyakorolja magát fzorgalma- 

toífan a’ Kerefztyéni Szeretetben, az el ízakafztja ma
gát a’ Kriílusnak lelki teílitül, az Anya Szentegy ház- 
tü l, és kárt vall a’ Kriílusnak minden jó téteményé- 
ben. Efes. 4. 4. Egy a' bit , egy a Kerefiztség , egy 
Ifién  , egy az U r ,  egy tefl és egy Lélek) s. a. t. Mert

vala-
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valamint a’ tagok , ha a’ fejtől el válafztattak , nem 
érezhetik a’ fejnek erejét és életét; hanem holtak így 
mind azok, kik a’ S/eretetben nem élnek, cl ízaklfzt- 
ják magokat az egyetlen egy fejtől a’ KriítuÍLol , és 
annak életében, indulatjában és tellyefségéhen nemré- 
Izeíulhetnek 
fzcrcti az ó 
14. az holt
§. 15. 10.) Mivel az Imádság által is kell minden ió 

adományokat és áldáfokat az Mentül kérni, és imád
ság nélkül nem adattatik femmi fegétség , vigafztalás 
és ízabadulás, nem is fzálhat reánk femmi áldás fém 
fzerentse a’ nélkül ; Már pedig femmi imádság mcf

% 3 I . O  O

nem ha!gattathatik,eslíten eleibe nem mehet, ha hit
ből és fzeretetbol nem ízármazik; Sort ha Szeretctben 
nem mégyen véghez. Azért Urunk mondja : Ho*y b t  
ketten közületik meg egyeznek a fó  dón akar mi dolog f  ránt, 
a mit kér enden ek , meg lefzen nekik az én Atyámtól, ki a 
mennyekben vagyon : Mert valahol ketten avagy hárman 
cfzve gyűlnek az én nevemben , ott vagyok d kozott ók. 
Matt. 18. 19. 20.

§. 16. t i .) így kell már nekünk a’ Szeretetben él
nünk : Mert abban vagyon békefség és egyefség : A’ 
hol vagyon pedig a’ békefség , o tt vagyon a’ békef. 
segnek Menne, Rom. 15. 13. 33. a’ hol pedig a’ bé- 

keíségnek Iftene vagyon , o tt parantsolja ó Szer£  
Felsége hogy légyen áldás és élet mind trokkén.

Solt. 133. 3.
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. Azért mondja Szent Janos : A ki nem 
attyafiat az a’ halálban marad. I. Ján. 3. 
eleven.
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XXVII. Reiz.

Miért kell ellenségeinket fzeretnűnk ?
Matt. 5. 44. Szereßetek a ti ellmségteket, áldjátok azo. 
k á t, a kik titeket átkoznakt jól tegyetek azokkal & kik t i
teket gyűlölnek , és imádkozzatok azokért , kik titeket) 
háborgatnak és kergetnek, bogy légyetek a ti mennyi Atyán 
toknak fa i.

lért kelljen a’ mi ellenségeinket fze- 
remiink annak első fundamento- 
ma az Iften parantsolatja: Szeref- 
sétek a’ ti ellenségeiteket, és az lír 
más okát nem tefzi hozzá, hanem 
e z t: hogy legyetek a ti mennyei A- 
tyátoknak fiai Mert 6 fizeretett min- 
k .t  j mikor még ellenségi volnánk , 

Kom. 5. 10. Ezt akaria mondani az U r : Ha a’ti
ellenségeiteket nem ízeretitek, nem lehettek a' te men
nyei Atyátoknak fiai. A1 ki már nem az Iften fia , ki : 
fia lehet az ? Oh mennyit- kell még tanulnunk 1 men
nyire vagyunk még az Ifteni fiuságnak gyumőltsétűl 3 
mivel az Jftennek igaz fiában kell lenni annak a’ Sze
retetnek , melly az ellenséget ízereti.

§• 2. A’ ki az 6 Attyjafiát nem ízereti, az az halai
ban marad, I. Ján. 3. 14. Miért? Azért, mert nin- 
tsen benne a’ Kriftusnak élete. A’ lelki és mennyei élet 
áll az Iftenhez való hitben , és felebarátunkhoz való 
Szeretetten , a’ mint Szent János ugyan azon helyen 
mondja : Mi tudjuk , hogy az halálból által mentünk az é- 
letre , mert fizeretjűk az Atya fiiakat. Ez a’ Kriftusban 
lett , meg elevenettetésnek gyfimóltse és bizonsága : 
és igy az felebaráttal való ellenkezés az őrök halál. 
Mert a’ ki az ellenkezésben meg hal , az hal meg az 
őrok halállal : Melly éránt minket a* K rif tu s  olly hí
ven int.
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§. 3. Annak ki gyűlöli az ó felebarátját , minden jó 
tselekedetei, Illeni Szolgalatja és imádsága hafzonta- 
ián, a’ mint fz ént Pál mondja : bla minden marhámat 
a fzegények táplált at áfákra kőlteném is , és ha te fem et a' 
tűzre adnám ist ha, Szeretet nintsen bennem^ femmit az m m  
hafznál nékem, 1. Kor. 13. 3.

§. 4. Derék nagy, nemes , hű és Iftenes fzivnek tu
lajdonsága a’ meg bántáft el engedni. Mert nézzed 
az Iftent, melly nagy tűrő az , inelly hamar meg en- 
gefz tel térik, folt. J03. 8- Nézzed az Ur Jefuft fzen- 
vedésében, melly tűrő bárány volt 6 , ki midőn kínoz• 
tatott, ?um nyitotta meg az 6 [zaját Eía. 53. 7. Tekentsd 
meg a’ Szent Lelket, miért jelentette inasát galamb ké
pében? Matt. 3. 16. Kétség kívül az ó engedelmef. 
ségére és ízelédségére nézve. Nézzed Mofeft , melly 
nagy tűréíTel fzenvedte a’ népnek káromkodását és gya- 
lázását: A’ Szent írás mondja , hogy a Mofes igen ftc*  
léd ember vala minden emberek felett, kik e’ fold fz im n  vá
lásiak, 4. Mos. 12. 3. Nézd Dávidot , ki a’ Király 
gyalázá Síméit el fzenvedte békével. 2. Sam. 16. 10 .( 
Quo quisque eíl major, magis eft placabilis ira, Et fa- 
ciles motus mens generofa capit.

Mennél nagyobb valaki . annál fzelidjebb 
’S ő Felebarátjához engedelmeífebb 

Mantuanus is m ondja: Ardua rés viciífe a lio s , V i to 
ria major

Eft, animi fíuétus compofuiífe fűi. 
a z  az. Ellenséget győzni, ditséretes do log ;

De magát meg győzni , fokkal nagyobb dolog 
Parcere fnbjeéHs & debellare fuperbos 
H$c eft in majrnis gloria mao;na viris. 

az a z : Szegényeknek engedni 5s kevélyeket le vetni , 
Nagy, dolog: fő emberek azt fzokták tselekedni.

§. 5. Vera Charitas nulli novit indi^nari, quam fibi. A z  
igaz Szeretet fenkire nem haragfzik könnyebben, mint

ma
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gára. Az igaz békefség áll nem a’ nagy fzerentsében ; 
hanem az ellenkező dolgoknak alázatofsággai való eí 
fzenvedésében. Szépen mondja Publius : Ingenuity 
non recipit contuwHam. Az igaz Nemes ízívű ember ha 
gyaláztatik awal femmit feni gondol. A’ vagy : A? 
Nemes fzivű embert a’ gyalázat meg nem fzomoritia. 
£s Seneca: Si magnaritmui fueris , nunquam judicabis tibi 
contumeliam fieri. Ha nemes fzived vagyon , foha nein 
érzed a’ gyalájáft. Ha valaki a’ napot fzidalmazná 
azt m ondani, hogy nem egyéb az, hanem fetétség , 
az'ért íenneélőtétséggé. így gondolkodjál te is. GT- 
tius magnum vindifía eft, igno cere. Nagy bofzu állás 
az hamar meg botsátás; lés ezeket az életnek jele?" 
Reguláit fok hires ’s nevezetes emberek gyakorlották, 
Minému volt Períkles amaz G őróg orfzági ékeífen fzó- 
ló férfiú , ki mikor ellenségének fzidalfnazását egéíz 
ruíp el tűrte volna, azt ellve haza késértette , hogy 
azon fzidalmazó ember valami kárt ne vallana, és ezt 
monda: Faeiliusefi Virtati maledicere , quant illám pojjt- 
dere: Könnyebb a’ Virtuft fzídalmazní, mintázzál bír
ni. Az Athenas Városbeli Foczion nevű Ur minek ut 
ánna fok jeles dolgokat tselekedett, némellyeknek iri
gységekből halálra ítéltetett , és midón kérdeztetnék, 
nem tudna é még valamit fiának parantsolni? azt felel
te : Epen fem m it egyebet, úgy m ond, nem • hanem tsak 
a z t , hogy azért a’ bofzn tételért, melket Jzenved, az or* 
fzágon oofzut ne álljon. Titus Tsáfzár, hogy m egértet
te ,  hogy Romában két Atyafiak a’ Tsálzárságra vá
gyódnak , és óízve esküitek , hogy a’ Tsáfzárt meg 
ö ljék ; eíivélre őket Vatsorára hívta•, és más nap reg
gel magával az néző helyre vagy piartza el vitte, hogy 
a ’ játékot vélek együtt néznék , és őket maga mellé 
fzépen ’s fzeléden le ültette, ,és igy az 6  nagy kegy
elmeségével azoknak Iftentelenségeket meg győzte. 
Midőn amaz , Romai Cátó nevű, tanátsbéli okos Ur 
magát fegyverei által verte volna, a’ Julius Tsáfzár azt

I» hal-
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halván, illyen ízókra fakada: Az én legjclejfebbgyózedel- 
wem úgy m ond, el vefzett ,• Kiért el végeztem vala ma. 
gambtn Cdtónak minden ellenem Váló bofzu tételit, elengedni.

§. 6. De valaki az Iftenfiának nagy ttiréfe és fzeléd- 
sége által nem indittathatik az ő ellenségihez való fze- 
lédségre, az foha valami Szentnek , fokkal inkáb va
lami pogánynak példája által arra néni indittatik. Mert 
vedd efzedbe, leheté nagyobb erő fzak és gonofzág, 
mint hogy az emberek az Iftennek egyetlen egy ártat
lan ’s igaz Fiával és Szivének koronájával olly kegyet
lenül, bántanak, azt tsufolták, verték , tőviííel ko
ronázták, meg nevették , Kerefztrc feízitették, és fe
lette igen nagy gonofzságct kővettek el rajta; De még 
is mind azt meg botsátotta nckiek kegyelméből, és 
imádkozottis érettek: Atyám betsdsdmeg nékiek,Luk. 24.34.

§. 7. E’ végre alkotta a’ te Idvózitőd és Szabadítod 
az ő példáját fzemed eleibe , hogy lenne telly es éle
tednek hatható orvofsága ; ollyan orvofság , melly 
minden fel fuvalkodságot te benned le nyomna , min
den bágyadságot meg éllefztene , mindent a’ mi ha- 
ízontalan el venne, és minden romlotságot meg job
bítaná. Miképen lehet a’ kevélység az emberben olly
an nagy, hogy meg nem gyógyittathatnék , az Iftcn 
fiának mélységes alázatoságával és fzelédségével ? Mi
képen hatalmazhatnék el a’ fósvénség olly igen az em
berben , hogy a’ Kriftusnak fzent fzegénysége által meg 
nem gyógyéttathatnék ? Míképen lehetne az harag az 
emberben ollyan nagy, hogy a’ Kriftusnak engedelmes 
tsendefségivel meg nem orvofoltatthatnék ? Miképen 
lehetne a’ boízu állásnak indulatja az emberben olly 
mérges, hogy az Iften fiának nagy turéfe által meg nem 
változtathatnék ? Miképen lehetne nz ember olly üres 
a’ Szeretettül , hogy a5 Kriftusnak nagy Szeretete ál
tal , vagy fok jótetemenyi által , ismét Szeretctre fel 
ne gcrieíztethetnék ? Es miképen lehetne ollyan kemé
ny a* Szív , hogy azt a’ Kriftus az q kőnyhulatáíival

meg
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meg nem lágyíthatná. Ján. 11. 45. Luk. 19. 41.

§. 8. E* m ellett, ki nem akarna őrőmőft az Atya 
Iftenhez , és annak kedves Fiához a’ Kriftus Jefushoz , 
úgy a’ Szent Lélek Iftenhez hafonlóvá lenni, és a5 Szent 
Háromságnak képét nem kívánna’ hordozni, melly ki
váltképen a’ Szeretetten és a’ meg engefztelésben áll ? 
Mert ez az Iftennek leg főbb tulajdonsága , irgalmas- 
nak lenni, meg kegyelmezni, kedvezni, és meg bo
csátani. Ki nem akarná meg vallani, ho2;y ez légyen 
a ’ legszebb Virtus, melly által az ember a’ magafságos 
Iftenhez , és a’ leg ízebb Vírtufokka! tellyes jámboF 
emberekhez hafonlóva tétettetik e’ Világon.

§. 9- Végezetre , leg főbb gráditsa a’ Virtusnak , 
magát meg győzni, másnak meg bocsátani, felebarát
jának vétkeit el felejteni és a’ haragot kegyelemmé 
változtam,

Fortior eft, qu ife , quam qui fortíííima vincit 
Mcenia, nec Virtus altius íré poteft.

Hem az leg erőfebb, ki nazy  várókat meg vett j  
Hanem a ki magán győzedelmeskedett:

Ez győzedelmesnek méltán neveztetett 
A * Virtus is fellebb nem emelkedhetett

Mellyel egyez Péld. 16. 32. Jobb a hofzfzíi túró az 
rosnél 5 és a ki uralkodik az 6 indulatján, annál a ki Vá* 
roß véfzen meg.  ̂ A’ Virtus magasabban nem hághot , 

nints ennél már magaftabb gráditsa. Mert igy ny- 
ugfzika3 Iftenben, el végeződik Iftenben, és tőkéi* 

etefsététettetik Iftenben. $. a. t.
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XXVIII. Réfz.
Miképen és miért kell a’ terem tőt íze*

jretnünk minden teremtett állatoknak felet
te , és felebarátunkat az Iílenben.

I. Ján. 2. 15. Ne fzereßtieke' Világot, fa n  a mellyek 
$ Világban vannak ; ha ki fzereti e' Világot, nintsen ab
ban az Atyának fzerelme,

g jZ  embernek Szive Iílentől illyen formán 
teremtetett , hogy az Szeretet nélkül 
nem é lhet: Valamit kell annak fzeret
ni, akar lilén, akar a* Világ, akar pe
dig maga légyen az. Mivel azért az

____________  embernek valamit kell fzeretnie , tehát
í z e r e i l e  azt a3 mi leg jobb, ez nem egyéb, hanem ma
ga az lilén ; É s  ezt az indulatot mcllyet az lilén a* 
Szívbe plántált, és a’ Sz. Lélek által fel gerjefztett, 
aZ Iílennek* kell vifzíza ad n i, és ő tet kérni , hogy az 
ő  Szeretetét ő benne annál inkáb fel gerjefzfze. Mert 
az lilén tégedet előbb fzeret, és a’ te Szeretetedet az 
ő  Szeretetivel gyújtja fel : Ha már ő tet vifzontag fze- 
reted , ő tőle annál inkáb ízerettetel. A ’ k i engemet 
fze r tt , azt mondja az Ur , azt az én Atyám is fzereti ; 
Sott ín  is fzeret cm azt. Ján. 14. 21.

§, 2. Ha már az Iilennek Szeretete vagyon valaki
ben , fenkinek gonofzt nem kívánhat: Mert az Iste n -  
nek Szeretete fenkinek kárára nem fzándékozik , in# 
gyen fém gondolkodik arról. A’ ki már fenkinek go- 
nolzt nem kíván , az lilén Szeretetének tulajdonsága 
és ereje ízerént, a’ fenkit meg nem tsal, meg fém bánt. 
befzéddeí és tselekedettel. Nézzed ezt tselekfzi azls- 
TENnek ízeretete mi bennünk i.

3. De fok, Sőtt nagyob réfze az embereknek, a’ 
Világnak Szeretetitiilúgy el fog la lta to tt, hogy az Is- 
TMínek Szeretete fólia ízivekben nem is tunt mcllyet
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ők az ó fdebaricj'okhoz való hamis Szeretettel , tsá• 
lárdsággal és ravafzsággal s. a. t. meg mutatnak. A* 
Világot és a’ mi e’ Világon vagyon, nem úgy kell íze- 
retni hogy az által az Iftennek Szeretete meg férteísék 
vagy meg gátoltafsék. Mert mire kell betsülni e ’ Vi
lágnak femmiségét és héjában valóságát, az Iftennek 
Felségéhez és Méltóságához képeit. Mert valamint 
az Iften végheretlenképen felljul haliad minden terem
te tt á llatokat: így az o Szent Szeretete is meg mérhe
tetlenül és minden hafonlitás nélkül; fokkal nemeífebb 
és drágább minden fzeretetnél, mellyel a’ teremtett ál
latok» lzerettetnek : Azért minden teremtett állatok 
fokkal alább valók és tsekéljcbbek hogy feni mint azo
kért és azoknak fzeretetiért az Iftennek ízeretetét meg 
kellene férteni.

§. 4. Nem de nem azée a’ fának gyümöltse, a’ ki azt 
maga Jóízágában plántálta ? a’ mint Sz. Pál mondja 
Kitsedu plántál Szőlőt , és nem ejzik annak gyümőltséból , 
I . Kor. 9. 7. Úgy kit kellene néked inkáb fzeret- 
ned , mint az t, ki a’ Szcrctetet a’ ízivben plántálta , 
és a ’ kinek Szeretete által te élfz. Mi mindnyájon é- 
lünk az iftennek a’ Kriftusban való Szeretete által. A 
hoz a’ Szeretethez tartsuk mi magunkat tellyes életünk
ben , akar miképen léfzen mi dolgunk. Es valamint 
a’ tengernek nagy fzélvéfzébcn a* hajó fok a’ vas mats- 
kákat, mellycknél fogváft a’ hajó- tartattatik : ki há
nyják így ha ez a’ Világ, melly egy háború tengerhez 
hafonló a5 mi Szivünknek hajóját meg indítja a5 kű- 
lőmb küíómb vétkeknek habjai á lta l, kevélység, ha
rag , türhetetlenség, fösvénység és tefti kívánság, ál
tál s. a. t. illyenkor tartózkodjunk az Iftennek és a* 
Kriftusnak Szeretedhez mint egy vas matskához , és 
olly hamar el ne hagyjuk magunkat ízakaíztattni a’ Kri
ftusnak Szereiméiül, Rom. g. 38. 39. ügy a’ lelki 
Szükségben is, ha az bűn, ha’ál, ördög, pokol, nyo
morúság és ínség ellenünk támadnak mint tengeri ha-
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büK. , Solt. 42. g. ragaízkcdjunk az Iftennek és a* 
Kriftusnak Szeretedhez. Ez ám az hegy, mclly Loth- 
nak mutattatott , mikor a’ Sodorna tüze előtt fzalad- 
na, hogy azon életét meg tartaná, I. Mos. 19. 17*

§. 5. Így kell távoztatni a’ Kerefztyénnck e’ Világ
nak Sodomáját, és tartózkodni az Iftennek Szereted
hez, ha nem 2kar a’ Világi kívánságoknak , mellyek 
gonofzfzabbak a’ Sodornának ttizénél-, büntetéíibe es
ni: Az iftennek Szeretete és félelme az, mclly az em
bert meg tartja a’ Világtól ’s annak kivánságitól, nem 
kuiómben mint a’ Jóíefet a’ Potifár felesegetni, ;i. 
Mos. 39. 9.

§. 6. Hogy fok ember e’ Világot úgy fzereti, az 
onnéd vagyon mivel az Iftennek Szeretetét foha nem 
kóftolta^ Hogy pedig felebarátját gyűlöli , reá irigy
kedik, otct meg tsaija és károíítja, az tsak onnéd va
gyon , hogy az ember az IsxENt íziveflen nem fzereti. 
Honnéd ízármazik annyi bú és fzorgalmatofság? Az is 
tsak onnéd , hogy az ember az Iften ízive fzerint nem 
kedveíii és ö benne nem bízik. Mert az Iftennek Sze
retete olíy gyönyörűséges ’s oily édes , hogy az em
bert minden nyomoruságiban, még az halálban is meg 
vidámitja es bátorítja.

§. 7. A’ Szeretetnek tulajtonsága ez, hogy tsak azt • 
egyedül tartja nagynak, a5 m itó Ízeret, és mindenről 
el feletkezik, hogy tsak azt a’ mit lzeret m egnyerhet ' 
fe. Miért nem felejtel hát az ember mindent, a’ mi e* 
Világon vagyon úgy mint a’ Ditsöséget , gyönyörűsé
get, és gazdagságot, hogy egyedül az íftent birhaífa , 
mivel azt meri mondani , hogy 6 fzereti az íftent ? 
Ezt tselekedték régenten az Iftennek Szentéi , kik az 
Iftennek Szeretettre és annak édefségéreolly igen igye- 
keztenek hogy a’ mellett. V ilágról’s még magokról 
is el felejtkeztenek Meüyre nézve ók c’ Világon bo
londoknak tartattalak , noha leg bóltsebbek voltak, 
j ,  Kor. 18. és 4 10, Mert kitsodaleg bóltsebb?

5 Vall-
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Valljon nem az é , a* ki a* leg főbb jót mindeneknek 
felette ízereti és azt kereíí? Azért e Világnak leg na- 
gyob bolondjai voltak, azok, kik ezeket a' Szent em
bereket bo!ondoknak tartottak, I, Kor. 3. 19. 20.
§. 8. Az IftenneJ^ igaz Szeretője kereíi es ízereti az 

Iftent, úgy mint ha az ég alatt egyéb nem volna, ha
nem tsak az íften; Es így fd  találja az íftenben mind 
a z t, a’ mit e’ Világon ízerethetne : Mert az íften min
den; 6 az igaz tifzteség , o rom , bekeség, gyönyö
rűség , gazdagság és ditsőség : Azt mind jobban meg 
találod az íftenben, mint a’ Világban. Ha valami Izé- 
pet kedvelíz , miért nem kedveled hát az Iftent , a’ ki 
minden ízépségnek ’s ékeségnek kútfeje és eredete ? 
Szeretíz é valami f ó t , miért nem fzereted az Iftent, 
a’ ki őrőkkén való jó ? ’s nints is íenki jó az íften kí
vül, Matt. 19. 17. és ő amaz leg főbb jó  állatjában. 
Minden teremtett állatok ugyan jók , 1. Mos, 1. 31. 
1. Tim. 4. 4. azért, mert az íften Jóságának valami 

ízikrátskáját éstseppetskéjét vették; De mégis azok 
fok fogyatkózáfokkal rakvák.
§. 9. Miért nem ízereted már az Iftent inkáb a’ ki 

kezdete, kút feje és leg fob tókélleteísege minden jó
nak : ki állatja ízerint jó , és minden lónak minden 
dolgokban eredete. Mennél keveífcbb fold, vagy föl
di nehézség vagyon valami dologban, annál könnyebb 
az, *s annál könnyebben emelkedik fel : így az em
beri fziv , mennél inkáb meg tcrheltetett földi dol
gokkal , annál kevéHebbe^melkeŰlEfik fel az ég felé, 
hogy vidámitaná magát az íften ízeretetiben ; Mennél 
keveífebb abban e’ Világnak Szeretete, annál több ’s 
nagyobb az Iftennek és felebarátnak Szeretete , mert 
ezek egy máftúl nem válhatnak el.
§. 10. Innéd következik, hogy a’ ki az Iftent fzerc* 

t i ,  a’ ízereti felebarátját i s , és a’ ki meg bántja az Is
t e n i , meg bántja felebarátját is.

!• * m XXIX.
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A’ mi felebarátunkkal való meg békél-
lésró l, m elly  nélkül a z  lilén  a z  6 kegyelm et

vifzfza vefzL *
4. Mos. 5. 6* 7. Há valaki vétkezik ember ellen, az az 
ifién  elleti vétkezik. L ásd , Matt. 18. 35.

Miékezetre méltó igék ezek : Mert at  
Ment és az em bert, az Mennek és az 
embernek Szeretetét, az Mennek és 
az embernek meg hántását ófzve kő
tik : mivel Moles nyilván bizonyítja , 
hogy a5 ki vétkezik az ember ellen , az 

vetkezik az Ifién  ellen ü.
§. 2. Innéd következik meg tzáfblhatatíanképen , 

hogy a’ki az Iftennel meg akar békélleni, annak az ő  
felebáratjávaí is meg kell békélleni. Mert mikor az 
ember meg bántatik, az Men is akor még bántatik ; 
Azért a ki az Ment és az ó felebarátját meg bántot
ta , az Ménnél kűlőmben nem békéihet ; hanem ha 
az ő felebarátjával előbb meg békéll, a’mint ez ta ’Kri- 
ílusis világoífan bizonyítja. Mat. 5. 23.
§. 3. itten már fzukségképen ismét valamit kell fzó- 

íanunk , az Mennek és felebarátunknak fzeretetéről , 
miképen ezek el válhatatlanul őfzve ragadtanak. Mci- 
lybül fzukségképen következik az igaz Attyafíui c- 
gyefség.

§. 4. I. Ján. 4. 20. A’ ki azt mondja : Szeretem az 
Isíen t ét az 6 Attyjafiát gyűlöli> hazug az : NI ért a ki 
nem fzereti attyjafiát, a kit lát t miképen fzeretheti az l -  
fietit j di’ kit nem lát : Es illy parantsolatnnk vagyon o 
tálé , he^y a ki i f f  ént fze re ti, fzerejfe felebarátját it. Ha 
Valanieíiy emberben az Mennek Szeretete tifzta és igaz 
tehát a * felebarátiához való Szeretete is tifzta és kép 
íuutatás nélkül valő: Es ellenben ha az ífrennek Szere

tete!
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tete nem tifzta az emberben; tehát annak az ember
nek felebarátjához való Szeretete is hamis. Azért a* 
felebarátunkhoz való Szeretet, az Iftenhez való fzere« 
temek próbája, ha az tifzta é az emberben avagy nem.

§. 5. Ezen fundamentombúi már jól meg fzemlélhet- 
ni a’ felebaráthoz való fzeretetet és az atyafiul meg bé
kéiéit. Két tzél tétetett az embernek, mellyhez kell 
érányozni életének minden rendit; Úgy mintáz Igen
nek és felebarátnak Szeretete, Azon kell néki ipar
kodni, hogy ahoz a’tzélhoz mind kőzeljebb juthaííon, 
és mindenkor az Iftennek és felebarátjának Szeretete- 
ben annál tőkélleteífebb leheífen: Mert e’ végre terem
tetett , váltatott és lzenteltetett meg minden ember ; 
Sort a’ mi Urunk a’ Kriftus az a’ tz é l, mellyhez mind 
nyájunknak kell futnunk : mennél közelebb vagyunk 
már a5 Szeretedhez, annál kőzellebb vagyunk a5 Kri- 
ftushozis és annak életéhez.

§. 6. Azért lett az Itten emberré , hogy az ó Sze
m etének gyönyörű, látható képét ’s ábrázatját, fze- 
meink eleibe állítaná ; hogy miképen az Ifién állatja 
fzerént merő Szeretet az o meg visga'hatatlan , meg 
foghatatlan, véghetetlen Ifteni állatjában; úgy az em
berek is az Iftennek ezen képéhez , meíly maga a5 Kri
ftus, hafonlók és egyenlők legyenek a’ Szeretetben.

§. Valamint már az Kriftusban öfzve vagyon foglal
va az Ifién és ember egy fel oldhatatlan kötél által : 
igy az Iftennek Szeretete magában olly fzoroíían fog
lalja, a’felebaráthoz való fzeretetett. Es valamint az 
Ifién és emberi terméfzetek a’ Kriftusban egy máftul el 
nem valaíztathatnak, igy az Iftennek és a’ felebarátnak 
Szeretete fém. Valamint a’ Kriftusnak emberi terme- 
lzete úgy meg nem fértethetik, hogy egyfzer ’s mind 
az Ifteni terméfzet meg nem fértetetnek. Úgy fiemmi- 
nému ember meg nem fértethetik, hogy az Uten meg 
ne Sértettetnék. Azért fenki az ó fzeretetével az ő fc- 
lebarátjátul el nem válhatik , hogy egyfzer s mind cl

L 5 nem



nem válnék az Iftentul. Senki rém haragudhatik az 
é  felebarátjára, hogy az Iftenre is nem haragudnék ; 
és íenki nem bánthatja ftz embert , hogy az Iftent is 
meg nem bántaná.

§. 8* Végyefzedbc egyterméfzct fzerent való példát: 
Ha valaki tsinál vagy ir egp tzirkuluft vagy karikát, és an
nak középében egy punktotskáttéízen, és a’tzirkulus- 
nak kerékdedségétől fogva vonja a’ lm eákat a’ punk- 
tomíg ; teh4tmind ófzve mennek az egy punktomban, 
és egy máft illetik; és az egyetlent cg y pontotska ma-

f áhan foglalja mind a’ iinéakat, és egy linea feni vál- 
atik el a’ máíiktul, hanem há egyfzcr s mind a’ töb 

bi iineák is a’ közép punktomtól, mellyben mind ófz
ve mennek , el válnak. így az Iften a’ közép punk- 
tom, ha már valaki az ö Szeretetinek lineáját feleba
rátjától el vonja, tehát el vonja azt egyfzér’s mind az 
Iftentul is: És mivel a’ Czirculusnakminden Jineáia’ kö
zép punktomban egy máft érik , tehát az egyik em
bernek ízenvedéíe és nyomorúsága éri a’ más embert 
is, hogy az ízánakodik rajta; hogy ha tudni illik az 
Iftenben , mint amaz egyetlen egy punktomban vagy
on a’ többivel egyűt öí'zve foglalva.

§. 9. Énnek fzép lelki példázatja vagyon a’ Sz. Job 
hiftoriájában: Mikor ó hallottá volna , hogy minden 
joizaga ’s marhája tőle el veízett volna , addig veíztég 
ült és nem igen fzomorkodott azon; Mikor pedig halá 
hogy a’ gyermekei mind meg holtának , akoron fel. 
kele, ’s meg ízaggatá ruháit és fokkal ízomoruabban 
vifelcmagát, a’földre is le borulván, Job. 1. 20. £zen 
gyermekek példázzák kinek kinek felebarátját. Ha az 
ember hallja, hogy felebarátjának rofzul vagyon dol
ga, aztinkáb fzi vére kell venni, m intha maga jófzá- 
gat vefztette volna el : Mert ez a’ Szeretetnek tulaj
donsága, hogy a’ maga fzerentsétlcnségén nem annyi
ra bánkódik , mint felebarátjának kárán. Oh melíy 
boldog élet volna e’ földön , ha mind egyig a’ Sze

retet-
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retetben járnánk, így fenki a’maiikat meg nem tsalná 
meg nem károíitana, fém meg nem bántaná.

§. 10. Azért az lilén a’ teremtésben nem tö b b , ha
nem tsak egy embert terem tett, és azután az Evátab- 
búl építette , melly egyetlen egy gyökcrbíil ofztán an
nyi emberek fzárniaztanak , hogy , mivel minden em
berek egy gyökérből emelkedtcnck , egy mád annál 
inkáb fzeretnék. Ez annak oka , hogy az lilén kez
detben tsak egy embert teremtett és nem fokát , ho
lo tt fok barmokat füveket , fákat terem tett; de az 
embert tsak egyedül, hogy tudn. mint egy fának á- 
gai egy máit annál inkáb fzeretnék az emberek
§. 11. A’ Szeretetem mellyet lilén parancsolt , igen 

gyönyörű dolog gyakorláni , és nem terhelíi az em
bernek feni teliét fícm lelkét hanem az embernek fzerez 
fzép nyugodalmas é le te t; ez a’ mi terméfzetunkhözigen 
illendő álkalmatos és annaknints ellene;Ha pedig azííten 
parantsolta volna, hogygyulóld a’ te felebarátodat, lók
kal nehezebb dolgot parancsolt volna,mint,hogy a’ te fe

lebarátodat fzereífed: Mert a’gyulőlség és ellenkezés a* 
fzivnek és a’ léleknek nagy terhe és kínja, eméfzti a’ teilet 
és a’ Jelket;De a’ fzereiet eróíiti,meg vidámijta, meg tart
ja a’ teilet és a’ lelket, nem töri azt lem nem faggat
ja mint a’ gyűlólség és irigység tselekefzik. Azoknak 
kik az Iílent Szeretik gyönyörűség felebarátokat is 
fzeretniek. Azoknak kik az Iílent nem fzeretik , ne
héz dolog az ő felebarát jókat izeretniek.

§. 12. Ha már néked nehezen eíik a’ te meg romlott 
terméfzeted miatt az embert fzeretni, gondold meg 
hogy még fokkal nehezebb leíz a’ pokolban égni. Bol
dogtalan ember az,, a5 ki inkáb akar az pokolban ó- 
rőkkén égni, mint itt felebarátját fzeretni, és véle meg 
békélleni. Sótt az ember ezt maga is érzi lelkében , 
hogy valamint az hit az Iftcnncl való békefséget hozza 
mint Szent Pál mondja , Rom. 5. I. így a’ ízeretet 
és a’ meg békéllés, az emberrel való békeséget, és egy

nagy
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«agy kőnnyebséget és nyugodalmat fzerez a’ fzivnek j 
Ellenben az ellenkezés és békételenség a ’ Jeleknek ád 
«ágy gyötrelmet.

13. Summa : Minden Virtus meg jutalm azza azt 
ki bírja azt, és minden gonofzság kínozza a z t , a*

kiben vagyon. Minden jóságos tselckedet tiíztcli azt, 
a5 ki azt gyakorolja, és minden vétek gyalázza azt, a* 
kiben uralkodik.

14. Amellett mutatja a* Szent írás azt is , mi mó* 
dön kelljen a’ meg békélésnek véghez mennie. 1.) A* 
vétkes ember az o  vétkét meg vallja az ő felebarátjá
nak, a’ kit meg bántott, és azt meg kóveífe. 2.) Ví- 
fza adja azt a’ miben ótet meg csalta, tudniillik a’ fó 
Summát, vagy egyéb jó ízágát, és azon feliül az ö tö 
dik reizt. 3.) Ha níntsen f e n k i , a kinek meg adhat
n á , adja azt az Urnák, az az , az Iftennek ditsőségé- 
re és az ő Szolgáira költse, 4. Mos. 5. 7. g,

§> 15. Itten már jól meg kell jegyezni, hogy az Is
ten meg parancsolta azt vifza a d n i, vagy meg jutal
mazni, a' miben az ember felebarátját meg tsalta. Éz 
tartozik az igaz penitentziához , és ugyan ez az való
ságos ’s igaz penitentziándk tulajdonsága. Azért mond
ja ízent AgoAort: Non remittitur peccatum nifi reftituä- 
tur ablatum. A ’ bún nem botsátattik meg , haaz lo
po tt és hamiífan kerefett joízág vifza nem adattatik Mel- 
lyet tovább így fejteget mondván i Cum rét aíiena qu*  
reddi poteft , non redditur non agiturt fed  fingitur poeni- 
tentia az a z : mikor más embernek jofzága , mellyet 
vifza adhatn i, vifza nem adatik, nem igaz, hanem 
hamis *s kép mutató penitentzia tartattatik.

§. 6. Az igaz ’s valóságos penitentzia , melly az em
bert az Iftenhez meg téríti minden Világi jókat meg 
v é t , és azokat az Iftennek nagy ’s bőséges kegyelmé
hez képeft tsak ganéjnak tartja. Mellynek jeles pél
dáját látjuk Zacheusban, Luk. 19. 8- Ollyan embereket 
tit íi ía  láthatni,kik így igazpcnitentziáttarranának. Mert
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az Iftenhez való igaz meg térés meg tiíztit/a hit: által 
a' Szívet és a* lelki iím éretet, az hamis jófzágnak vifza 
adasávai , hogy a’ Szív lilén és emberek előtt tiízta 
légyen. Mert ugyancsak tolvaj marad az ember Iftea 
e lő tt az 6 fzivében és lelki ismeretiben valameddig a* 
lopott jófzágot meg tartja és vifza nem adja, noha tőb* 
bé már nem lop. Azért hogy a’ Penitentzía igaz ; és 
a’ lelki ifméret tiízta lehefíen, a’ vifza adásnak, ha le
hetséges, meg kell lennie, ha nem lehetséges , kérje 
az ember az lílent lzívbélí törődelmeséggel ’s bánattal 
a’ vifza adás eránt; és ő helyette vifza adja,

§. 17. Oka pedig ennek miért kelljen a5 hamis jő- 
fzágnak vifzfza adattatni a ’ meg térésben, e z , hogy 
az embernek itt két fzeméllyel vagyon dolga , az C  
Kennel és az emberrel. Hogy már a’ meg térés igaz 
légyen, tehát mind a’ kettővel is meg kell békéim : 
Mért az lilén a’ meg téréíl jóvá nem hagyja fém hé  
nem véfzi; haté , a’ te felebarátoddal is valóságollan 
meg nem békélfz. Annakokáért nem hafznal az 
m it, ha bár te az Iílennek igy ízólafz cs igy gyónói : 
£des Iílenem , eztet vagy amazt roíziil tselekedtent 
felebarátommal igazságtalanul bántam , ö tét meg tsai- 
tam , meg kirofítottam , hamis uíorával terheltem , 
nem úgy tselekcdtem véle , mint akarnám , hogy 6  
velem tselekcdjék azért vétettem , botsásd meg énne
kem a’ te Szerelmes Szent Fiadért, s. a’, t. Erre azt 
feleli az Iftent : Add vifzfza nékie a ’ mit el tsaltál tő 
le , és az után ha jőíz meg botsatok ; De nem azért 
fzukséges ez , hogy azzal, az ember a’ botsánatotraeg 
érdemelje; Nem fenimiképen ! Mert ezzel az 0  fele
barátjának már úgy is előre tartozik, és még azonkí
vül többel is; Miképen érdemlene hát azzal valamit? 
Hanem az lilén azt végezte, hogy miképen bánfz tea* 
te felebarátoddal, úgy bánik ő fzent Felsége te veled 
i s , és azon mértekkel mér tenéked, mellyel te mértél 
másnak*, ha tsak igaz és valóságos penitentziát nem 
tartandafz, Luk. 6. 38. $. x |.

í . K, 29 R* az ̂ en nem kegyelmez meg.



§. 18. Ide tartoznak a’ mondáfok , Matt. 5. 24. 
Békéljél meg előbb a te a tyádfiával, és azutan elő jóvén 
Áldozzad a te ajándékodat. £fa. I. 16. Mofdjátok meg,
tifzt ülj átok meg, vigyétek el az én fizemeim elől a5 ti tsele* 
kedsteteknek gonofzsagát, fzúnjctek meg a gonofzsá/naktse- 
lekedetitől: Tanuljatok jót tselekedni, igyekezzetek az igaz* 
ságra , Szabadítsátok meg ad nyomorultat, oltalmazzátok ad 
Törvényben az árvát , az özvegy perit vegyétek fel , és 

i jöjjetek eló , és pereljünk azt mondja az Ur : Ha a ' ti bü* 
nettek ollyanok volnának mint a veres fejlék , fej trek le fiz
nék mint ad hó ha pirofak mint ad piros feflék, ollyanok le fiz
nék , mint ad fejér gyapjú* £fa. 58. 6. Ez ad bojt meU 
lyet én válafiztottam, hogy ad gonofzs ágnak kótelsit elold* 
jad , meg oldjad ad terhes igákat , és fizabadon botsáffad ad 
meg romlottakat, és hogy minden igát el fizaggaffatok : Az  
éhezőnek megfizesd ad te kenyeredet, es ad fizegény bujdosó. 
kát bé vigyed a te házadba : mikor mezítelent Iá fiz meg 
ruházzad , és a' te tefied előtt el ne rejtsed magadat : Ak* 
kor J'el tárnod mint ad hajnál ad te vildgoßdgod , és a te e- 
gtßeged mindjár ki virágzik, is ad te igazságod előtted me
gyén , az Urnák ditsősége fedez bé téged: Akor kőnyőrgefz, 
és az Ur meg halgat, kiáltafz és azt mondja : lm  hói 
vagyok.

§, 19, Itt nyilván fel vagyon téve,, hogy az Iften fém- 
mi penitentziát és Imádságot bé nem véfzen , ha aa 

ember előre meg nem békéllek az ő felebarát
jával és meg nem jobbítja az 6 életét 

s. a\ t.

174 Azengefzt. emb. az Is: nem kegyeim, meg 1.K.29.R
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XXX. Refz.

A 3 Szeretetnek gyűmóltséiről.*
1. Kor. 13. 4. Ä  Szeretet bofzu türői kegyes, a Szere* 
tét nem irigykedik , a Szeretet nem tselekfzik áinokul, nem 
fuvalkodih fe l , nem tselekfzik éktelenül, nem kerefi fsak az 
ő  bafznát, nem gerjed bumar haragra . nem gondol gonofzt 
nem őrül a b amiß ágnak j őrül pedig az igazságnak, min» 
denéket el fedez t mindeneket el bifzen, mindeneket reménl, 
mindeneket el tűr» s. ai. r.

Alamint az életnek fája a* Paradítsom- 
nak kőzepete állott és ollyan gyumől- 
tseket term ett, hogy a’ ki azokból en
nék őrőkkén élne, a} mint mondja az 
Ur , i; Mos. 3. 22. űCofian annako~ 
káért reá kell gondolnunk, hogy az ő kt* 

( az Adam , ) ne végyen az életnek fáj»- 
9tak gyűrne Its ében , és abban ne egyék, hogy mind örökkén 
éljen : ki kűlde azért etet az Ur lften az Edennek kertéből » 
hogy mi vélné a1 főidet , a mellyből vetetett vala. így az 
Itten Anyafzentegyházának Paraditsom kertének köze- 

ébe álitotta a’ Jéfus Kriftuft, hogy minden hívek ab- 
líl életjeket és erejeket vennék: Alert az egélz Kerefz- 

tyénség áll az hitben és a’ Szeretetben. A’ Kriíhisbaa 
való hitre nézve jól tctfzik az embernek egéfz élete az 
Iftennek; Ha pedig az ember akar felebarátjának ízol- 
gálni , tehát azt Szeretetben kell tselekednie. Mert 
minden Virtufok a’ Szeretet nélkül femmire valók és  
holtak még maga a* hit is , i. Kor. 13. 1. 2. 3. Jak.
1. 17. 20. Mert noha a’ hit egyedid igazit meg, mi
vel egyedül ragadja meg a’ Kriftus érdemét , és a’ meg 
igazulásban nints tekéntete femmi eló járó , jelen lé
vő vagy következendő tseíekedetekre; hanem egye
did a’ Kriíhisra ; Mindazonáltal ha a’ Szeretet nem 
következik, bizony a1 hit nem igaz, hanem tsak kép

mu*
I  „

z a t  ki nyújtván
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176 A’ Szeretetnénk. I. K. 30, R,
mutatás, ha mindgyaráft tsudát tenne is. Valamint a’ 
te fta ’ lélek nélkül hóit állat; így a’ belső lelki ember, 
a’ kinek tagai minden V irtuíok , hóit a’ ízeretet nél
kül, és a7 Virtufoknak iV minden tagai a’ Szeretet nél
kül hóltak : Azért Szent Pál tefzi ó tet hitnek pró
bájává, és ollyan hitet kíván, melly a’ Szeretet ált$  
tselekefzik ; A’ meg igazulásban pedig a*hitnek tcllyí- 
séggel nintsen femmi dolga femminémű tselekedetteJjr, 
Rom. 4. 5. 6. Sol. 32. x. De a’ mikor az emberek 
közt in foro carítatis, a’ Szeretetnek piartzán forgo
lódik , a tselekedetekben kell gyakorlani m agát, és 
felebarátjának fzolgálni a’ Szeretet által; ez annak pró
bája : Azért neveztetik a’ Szeretet áltaPtselek-edó hit
nek. Gál. 6. Már ez a ízép fa , m iném üfzép’s 
drága gyumoltsőket teremjen, meg mutatja Szent Pál 
és azokból tizen négyet fzámláí elő. A

§. 2. 1.) A ’ Szeretet hofzfzu tűrő A' hoízu tűrés elm) 
gyűmőltse a’ Szeretetnek, Azt fohol jobban meg 
nem ismérhetni; mint a’ Jefus Kriftusban a’ mi Urunk
ban. Ezt a’ gyűmőltset a’ Kriftusban , mint az élet
nek fájában, nem tsak keresnünk ’s néznünk ; hanem 
annak drága gyűmőltsében ennünk is életünkké ’s vé
rűnkké változtatnunk kell. Vedd eízedbe, melly hofz
fzu tíircffel az Ur Jefus Kriftus vifclte ’s vifeli c’ Vi
lágnak gonofzságat, és az által a’ bünőfeket a’ meg 
térésre édesgeté : Azt miveljcd te is ; igy él a’ fzeléd 
Jefus te benned , és te ő véle mint egy tag az ő fejével 
cgyefulvemeg maradfz.

§. 3. 2.) k  Szeretet kegyes vagy jól tevő nézzed a? 
te meg váltódnak kegyefscgét , Solt. 45. 3. hol hal
lo tt az ember kedveltebb ajakokat? Minden ember ál- 
mélkodott annak bcfzédinek kcgyefségén , melly ízá- 
jábúl fzármazott, Luk. 4. 22. Így tselekedjél te is 
és igy fzóll a ’ Kriftus, a’ te fzád által és igy maradfz 
véle való egyeíségben; De úgy hogy a* te édes fzovaid 
a’fzivbéli fzcrctctbül mrmazzanak.

fi. 4.
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§. 4. 3.) A’ Szeretet nem irigykedik , az az, nem bo- 

ízu álló . hanem meg enged , és el felejtkezik a’ bo- 
Ízű tételró!, mint az llr Iften is ttselekefzik, So't 103 
9. Nem mind órókkén feddódik , cs nem tartja meg mind 
őr ókkén az ó haragjai . Nem a mi bűneink fzerent tseleke- 

"jzik mi velünk, es nem fizet minekünk a' mi álnokságunk 
jzerint. Ezek. 18 21. Ha a hitetlen meg térend min* 
den ó bűneiből, mcllyeket tselekedett,  és meg tartándja min- 
dm  én parantsolatimat ’s iteletct és igazságot tselekejzik él
veinkéi , meg nem hal, Semmi gonofizságinl, mellyeket tsele
kedéit emlékezet nem lefzen. Jerem. 31. 3. 20. 34. 
őr ókkén való fzcretettel fizer ettelek téged, azért terjefzt- 
tettem reád az en irgalmaságomat. Az én belső réfzeim meg 
indultának ó rajta , könyörülvén könyörülök rajta. Meg 
kegyelmezek az ó álnokságoknak , és az ö bűnökről többé 
meg nem emlékez m. Efa. 43. 25. En vagyok én va* 
gyök , ki el törlőm a’ te álnokságidat, én magamért, és a 
te bűneidró meg nem emlékezem. így tselekedjél te is 
meg botsásd , és felejtsd el felebarátodnak bűneit * 
igy az Iften is el felejti a’ te vétkedet; igy birfz a’ [é- 
íus Kriftusnak indulatjával, és ó  véle me°- e^yeííilve 
maradfz. ö ö

§. 5. 4.) A’ Szeretet nem tselckefzik álnokul, vagytsin- 
talanul, az az, az igaz Szeretet nem tsufolja, fém nem 
tsufoltatja maisai az ó felebarátját az 6 gyalázatjára 
meg nevetésére és meg hántására. Hlyen alattomban 
való tsinta'anság ’s álnokság nintsen. a’ Szeretetbcn 
hanem ő egyenes , nyilván való , igaz ’s jó fzivű’ 
Nézd meg az Ur Jéfuft • ó az ó fzivét mind barátil 
nak , mind ellenségének nyilván meg jelentette és 
minden emberekkel lziveífen és fzereímeíTen bánt* és 
mindeneknek idvőfségeket fziveflen kerefte : lay ’rse 
lekedjél te is, úgy az Kriftusnak jósága és fzivb&i hV  
sége léfzen te benned. A’ mint a’ Kriftus mi velünk 
fziveífen bánt ; igy tselekcdjimk mi is egy rnáftú ■ 
mert másként a* Kriftuífal , mint tagok a’ fejjel nem 
egyeíulhetűnk. M 5 ^  ^

i.K .g o .R . Gyiimóltseitő!.
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§. 6. 5.) A’ Szeretet nem fuvalkodik fe l , az az ; nem 

ditsekedő, kérkedő és kevély. Nézzed a’ te Jefufo- 
d a t , ki mikor egy aízfzonyi állat fel emelvén fzavát 
a* nép között azt mondja : Boldog a méh melly téged 
hordozott j és az emlők , mcllyeket te fzoptál , azt feleié : 
Íoíí inkáb boldogok azok , AiA. az Iften Igéjét halgatjdk és 
meg tartják azt , Luk. 11. 27. Es igy alázatosan el 
forditá a’ ditséretet, melly ugyan ótet illeti vala, és 
nyujtá azt az Iften Szeretőjének. így tsclekedjél te is, 
úgy él az alázatos Jefus te benned és te ó benne. Ez 
az igaz s együgyű fzeretet, melly a* ditséretet magá
tól el fordítja • és azt másnak adja.
§. 7. 6.) Nem tselekefzik éktelenül, mint a’ vad’s nya

kas emberek ; hanem a’ nyájaíságot még az ó kegyes 
ízeméiben is mutatja. Nézzed a’ te Kriftufo'dat, amaz 
gyönyörűséges képet, nem komor kedvű ; fern nem 
Kegyetlen ó ; kegyelmes fzemmel tekéntett mindene
ket , Mark. 8- 2. Ezt miveljed te i s , így a’ Kriftus- 
nak képére el változtál és véle egyeíultél.
§. 8. 7») Nem ktrefi tsak a maga hafzndt. Ez az igaz 

Szeretetnek öröme, mikor ő tsak ingyen és minden ma
ga hafznára való tekéntet nélkül máfoknak fzolgálhat, 
tsak azon gyönyörködvén , hogy ö néki haíznát fo
kán vefzik. így tselckfzik az Iften , mindent nekünk 
ingyen ád , és abból íenimi hafznot nem vár. Hogy 
te az Iftennck fzolgálfz, abbűl az Iftennek femmi hafz- 
na nintsen; hanem néked : azért parantsolta néked az 
Iften, hogy jámbor légy és Iftenfélö; hogy te annak 
fzerelmcben réfzes Ichcíf, és abbűl magadnak az ál- 
dáft nyerhcífed. Tekéntsed a’ te Jefus Kriftufodat, 
ki leg kiflebben is nem kerefte magáét hanem mind tsak 
azt, a’ m i, idvóségünkre fzolgált, Matt. 20. 28. 6  
néki abbnl femmi haízna nem volt : Mint a’ fa gyü- 
mölrsét ad>a mindennek fzemély válogatás nélkül, ma
gának pediq-abbűl femmi hafzna nintsen, hanem oda 
adja azt a’ jó t, mcllyet az Iften nékic a d ó t; Ha meg

an-



annál jobb gyümőltse volna, azt is oda adná minden 
iricrvsé^ nélkül. Igy a’ Kriílus magát nekünk iájától,
_ ------ -- Ift- ' ~á\*9,~\. -» .adta; Sőtt ónnőn'maga az lilén nekünk a ’ Kriftusban 
fajátul adja magát, hogy a’ Kriftusban minden mienk le
gyen, még maga az Uten is. ó  a’leg jobb és leg főbb 
jóság , és közli magát mi velünk. így tselekedjél te i$, 

léízefz igazságnak fája az lilén ditséretire, Efa. 61.
3. I<ry zőldclik és virágzik a’ Kriftus te benned , a- 
maz élő fzólő tő  , Ján. 15. *1. és- fzüntelen zőldello 
Pálmafa, Sol. 92. 13.

§. 9. 8.) N e m  eerjed hamar haragra, azaz , olly fzőr- 
ny en mint midőn az harag olly nagyon el hatalmazik 
az ő leg nagyobb duhofségében, hogy a’ fzaj által ki 
fakad a’ felebarát ellen való átkozódáfokra. Ez ellen 
fzemléld meg a’ te Ur Jefufodat. Ennek fzájábul fem- 
nii átok fém mérges fzó nem fzárm azott; hanem me
rő  áldás és élet. Es noha 6 ama gonofzsággal tellyes 
V árofokat, Korázint, Kapernaumot és Betzaidat meg 
átkozta, azokra és a’ Fariíeufokra jajt k iá lto tt; Luk,
10. 13. és 11. 42. mindazonáltal a’^nem gonofz mér- 
gefség ; hanem egy penitentziára intő prédikatzio volt 
melly áltál igaz meg jobbuláíokra ’s meg téréfekre ő - 
ket íerkenteni fziveífen akarta. Azért Köveßitek a’ bé- 
Aeßiget mi?idenekkel. és a Szent életet , melly nélkül fenki 
nem láthatja az Urat. és meg laßdtok , hogy fenki cl ne 

fzakadjon az lílennek kegyelmétől 1 fe valami keferú gyö
kér ki tsir ázván% háborúságot ne fzerezzen , és az által fo
kán meg fért ezt ejfenek. Sid. 12. 14.

§. 10. 9.) Nem gondol gonofzt, vagy, nem igyekezik 
gonoízra, Gondold meg ’s nézd meg a’ jó íftent és 
az ő  Atyai kegyes fzivét, miképen fzól ő, Jer. 29. 11.
12. 13. En jól tudom az én gondolatimat, melly t két én ti 

felőletek gondolok: Béktségnek gondolati es nem háborúság
nak , hogy tinékttk adjak kívánatos véget; Kerefick entern 
is meg találtok, mivel hogy kert ft»k engem tellyes ti fzive* 
tekbfl. A’ ki felebarátja felől a’ békefségnek gondc-

M 2  latit
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latit ízivében forgatja, az Iítennek fzivével és Kriftus- 
nak indulatjával b ir , és véle egyefűlt, mint egy tag 
az 6 fejével.

§. I I .  10.) Nem órul a hamifságnak és nem nevet ma 
gában, látván hogy a’ jámborok erofzakot és igazság
talanságot fzenvednek, mint Semei tselekedett mikor 
Dávid Abfolon előtt fzaladna, 2. Sam. 16. 6. Nézzd 
az Ur Jefuft minémű fzánakodáífal volt Péterhez minek 
utánna el efett volna, melly keferveífen tekéntette azt, 
és ezen reá való tekéntésévél őtet ismét fel fegétette, 
Luk. 22. 61. Az Ur támagat minden el efen dókét és fel 
emel minden meg ^órbedteket, Solt, 145. 14. és 146. 8. 
Miképen íiratja az Ur Kriííus az embereknek romláfo- 
kat, és a’ Sidoknak vefzedelmeket, Luk. 19. 41. Mi
k b e n  kereíi és édesgeti a’ fzegény juhotskákat, Luk,
15. 4. Matt. 11. 28. Azért ha látod valamélly em
bernek efe tit, ízánakodjál és könyörülj rajta, fegéljed 
terhet hordozni , Gál. 6. 2. és igy tóltód bé a Kriflus• 
nak Tórvenyjet. Mert ó hordozta mindnyájunknak ter
hét: így vagy te annak igaz tagja, és annak élete va
gyon te benned: Es a’ fejnek élete a’ tagokatfzükség- 
képen meg eleveníti.

§. 12. 11.) órúl penig az Igazságnak  ̂ ha tudniillik i- 
gazság fzerint és jól foly a’ dolog. Tekéntsed a’ te 
Idvözitődet, miképen örvendezett lélekben, hogy az 
hetven Tanítványok vifzfza jővének, és miként ditsér- 
te az ő Attyját, Luk. 10. 17. 21. Nézzd m ega’fzent 
Angyalokat, kik felül Urunk mondja, hogy a’ mi meg 
téréíunken őrülnek , Luk. 15. 10. Azt miveljed te 
is ; Úgy Angyali, Sőtt Ifíeni terméfzettel birfz.

§. 13. 12.) Mindeneket el fedez , vagy el fzenved , 
hogy a’ békeségnek kőtele fel ne bomoljon : Azért 
fzenvedi békefségeífen az ö felebarátjának fogyatko- 
záfit, a’ mint Szent Pál mondja : Az erőtleneknek lettem 
mint erótelen ,  hogy az eróteleneket meg nyer bejfen ,  min• 
deneknek minden lettem,  hogy nindenút valakiket neg nyer•

hefftk,

I
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htffek , 1. Kor. 9. 22. Mindeneket el hifzen , az az , 
rofz vélekedéflcl nints felebarátja felól. Mindeneket 
reménl, az az, kívánja hogy á z ó  felebarátján min
denben j'ó dolga légyen. Mindeneket el túr , hogy fele
barátjának nagy halznára ’s kónyebségére leheífen. 
Nézd el az Ur Jefuft , ki a’ mi bűneinkért mindene
ket el tűrt ’s el fzenvedett, a’ leg nagyobb gyaláza
to t és kínokat , a’ leg nagyobb fzegénységet, hogy 
nékűnk ő benne és ő általa tifzteségűnk és örömünk 
leheífen.

§. 14. 13.) A' Szeretet el nem farod foha , nem fogy , 
fém meg nem fzűnik foha. Tekéntsed az Ur Iílen t, 
annak jó volta mind órókkón örökké vagyon az ő tet 
félőkón , Sol. 103. 17. Luk. 1. 50. Vár titeket az 
Ur , hogy kőnyőrűljen ti rajtatok és azért emelte magát 

fe l, hogy meg kegyelmezzen nektek : boldogok mindazok , a 
kik várják őtet. Efa. 30. ig, Minket az ö Szereimé
iül femmi el nem válofzthat, Rom. 8. 39. Az d Szem 
retete az halálnál is erójjebb , hafonló a’ tűzhöz és a,’ [ebet 
lánghoz , mdlyet fok vizek el nem olthatnak ; .Ének. g- 6. 
7. őrókkén való irgalmafságában könyörül rajtunk , 
Efa. 54. 8- Es noha az Ur Ifién azt mondja, Jerem. 
15. 6. El fáradtam o' könyörületes sgbent mindazonáltal 
azt tsak azokról kell érteni, kik az lílennek irgalmaf- 
ságát fzánt fzándékkal magoktúl el tafzitj'ák, az lílen
nek kegyelmét meg vetik, és bujalkodásra fordítják , 
Jud. v. 4. Másként Szeretete foha el nem firad, ha
nem meg marad mind órökkén , mind azokon kik ó-' 
té t félik , a5 mint maga mondja Efa. 54. 10. A' he
gyek meg indulnak, és a’ halmok meg rendülnek ; az én ir- 
galmaságom pedg te tőled el nem távozik, és az én békef 
jegemnek fzővetségt meg nem tántorodik , azt mondja a’ te 
könyörülő Urad. így a’ mi fzeretetűnk fe faradjon el , 
még a’ mi ellenségünkén is; hanem az állondó könyö
rülő Szeretetbűl mondjuk : Atyám botsásd meg nékiek , 
Luk. 23. 34. így él és imádkozik maga a’ Kriílus te 
benned. M 3  §. 15,
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§. 15. 14..) A' Szeretet leg nagyobb minden Virtufok

k ö zt, v. 14. ‘Mert az Iften maga a’ Szeretet, 1. Ján.
4 .. 16. Az , a’ Törvénynek bé tőkéié, és minden pa- 
rantsolatok abban ofzve foglaltatnak , Rom. 13. 9. 
10. örőkkén való is, akor is meg marad , mikor a’ 
h it, reménség és a’ nyelvek , s. a', t. meg ízünnek , 
mikor a’ hitnek végét az idvőséget meg nyerjük , mi
kor mindenVirtulok, és a’ felebarátunkhoz meg mu
tatott jó tétemények , és minden ajándékok meg ízűm
nek , akkor az Iften kegyelmeiken arra tek én t, a’ mi 
Szeretctbul lett 3 mert a’ Szeretet nélkül minden tse- 
lekcdetek hafzontalanok , 1. Kor. 13. 1. 2. 3. U- 
gyan az őrökkén való bizonyságot ad minekünk hogy 
a Kriftushan való hit álral az idvőlséget el nyertük. 
Annakokáért a’ Kereíztyén ember íemmi ajándék, me- 
fterség vagy tudomány után úgy ne kívánkozzék, mint 
a ’ Szeretet után. Meg tudjátok a’ Krifiumak Szerelmét , 
melly fellyebb való műiden bő-tseségnél , hogy meg tellyefed- 
jttek , iHcnnek minden teüytségével , Efes. 3. 19.

XXXI. Refz.
Az embernek maga rendetlen feeretete

és maga ditsöségérc s tifzcesegére való vá- 
gyódáia még leg lzebb és leg főbb ajándé- 

kit is el rontják és feinmivé teízik.
I .  Kor. 13. 1. Ha az embereknek vagy -Angyaloknak 
nyelveken jzólnék it} a’ Szeretet pedig nem volna én bennem, 
ollyan volnék mint a zengő értz ét a pengő tzimbalom.

Ogy Szent Pál Apoftol a’ Szerctetet oí- 
ly nagyon magafztalja , oka annak 
e z , mivel az Iften maga a’ Szeretet. 
Valamenyire már ditsérendő az Iften , 
anyira ditsérendő az Iftcnbcn való Sze-

_______ retet is. Mert a’ Szeretetnél nagyobb
Virtus nintsen Íe az Iftenben, feni az emberekben.

§. 2.



§. 2. Kétféle pedig a’ Szeretet az emberben: Egy i- 
gaz, élő , tifzta együgyű j fzeplőtelen; és egy hamis, 
tifztátalan, és fertelmes Szeretet. A’ tifzta , ártatlan 
Szeretet, ollyan mint a’ Szent Pál le rajzolta arínak 
ízép tulajdonságival és gyümóltseivel egyben, a’ mint 
már meg haílánk. Az hámis tifztátalan ‘és fertelmes 
Szeretet-az, melly minden dolgokban , bcfzédben , 
tselekedetben, ajándékokban maga tulajdon ditsősé- 
gét , tifzteségét és hafznát kereíi • És noha kűlsőké- 
pen vagyon fzine mint ha azzal Mennek és emberek
nek fzolgálat tetettetnék, de a’ belső fundamentoma 
nem egyéb, hanem maga ditséretének tifztcfségének, 
és hafznának kívánsága, és a‘ maga Szeretés: és vala
mi abból a’ fundamentomból fzármazik, az nem fzár- 
mazik M entői, hanem ördögtől , és méreg , melly 
minden jó tselekedetckct és jó ajándékokat el ront.

§{ 3. Mint vaíainelly V irág, ha még annál fzebb ízi- 
nű , fzagu, és illatú i s ; de" ha abban el rejtett méreg 
vagyon, a’ mint illyet egynyehányot találni , annak 
fzép fzinéfzaga és édes ize, nem tsak femmit femhafz- 
nál; de mé«; inkáb igen is árt az embernek : így fok 
embernek bátor fzép és majd Angyali ajándéki legye
nek , de ha kevélséggel , maga tilztefség kivánáífal : 
cs niaga-fzeretéífel teílyes, azok nem tsak femmirefem 
hafznofok. hanem károfok is: Mert mindennek a’mi- 
nek jónak kell lenni, annak tiíztán és egyedül tsak az 
Iftentűl kell ízármaznia . és Iftenben kell végeződnie. 
Ha más kút feje és vége vagyon , nem lehet jó, mert 
tsak az Iften minden jónak kút feje. A’ mi jó az fo- 
honnét nem fzármazhatik, hanem tsak az Mentői , 
Jak. 1. 17. Tsak az jó a’ mit az Men egyedül a5 te 
ízivedben munkálkodik- A’ mit penig a’ te magadtifz- 
tefsége -, fzeretete, ditsóség , és hafzna benned mun
kálkodik , és tégedet valamire indít, a’ jó nem lehet, 
mert nem az Mentői ízármazik. Az Men egyedül jó 
Matt. 19. 17. az Iften pedig a' Szercret, Azért fele-

bará-
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barátunkra Szcretetböl kell fzármáznia minden jónak, 
mint magábul az Iftenból.

§. 4. Azért egy Szent ember azt kívánta ; hogy ő , 
az ő édes Iftenének az lehetne, a’ mi nekie az ő keze, 
az az. Valamint mikor a’ mi kezűnk valamit veíz ma
gához, és azt iímét félre. tefzi, vagy oda adja; azért 
magának femmi ditsósc'get és tifztcíségct nem tulajdo
nit; mert ő tsupán tsak arra való efzkóz hogy adjon 
és vegyen; így légyen az ember az jó Iftenhez nagy 
egyűgyűségben, mint az ő keze, hogy valamit ó az 
Iftentűl vélz, azt az ő nagy egyűgyűségében , minden 
maga ditsősége és tifzteísége kivánáfa nélkül, tifzta és 
fzivbéli ízeretetbül és joságábúl ismét oda adja.

§ 5. Mert ö is az Iftentűl vette , azért femmiben 
nem ditsekedhetik: A’ dit;óség pedig egyedül az é a’ 
kitűi azt vette, az az: egyedül az Iftcné a’ dit>őség : 
Mi tsak az Iftennek pufzta arra való efzkőzei vagy
unk , hogy az Iftennek ajándékát el vegyük és ismét 
ki ofztogaffuk.

§. 6. A’ kinek immár iüyen tifzta és igaz Szeretete 
nintsen , az femmi minden őajándékival együtt; ha 
mindgyárt Angyali nyelvel ízolhatna is minden titko
kat és bőltscséget tudna, ha tsuda tevő hiti vo lna , 
ha minden jófzágát ízegényeknek el ofztogatná, Sőtt 
ha teftét leikét oda adná is.

§. 7. Merfc minden maga fzeretés , maga dicsőségé
nek , ditséretinek és halznának kivánáía az őrdőgtűl 
vagyon, és annak efete, mellyért az égből le isvette
te tt: Mert minek utánna az lften a’ Lucifert fzép An
gyallá teremtette, ótet kiváltképen vaió fő ajándékok
kal , ekefséggel, bőltseséggel, világofsággal és ditső- 
séggel meg" ajándékozta : magát az ö fzép ajándéki- 
ban mint egy tükörben tekéngette , ’s mint a’ Páva 
az ő tollaiban kevélkedett és kezdette magát ízeretni, 
tiíztelni és ditsérni. Ez annak efetének kezdete, hogy 
ő  a’ tifztefséget nem az Iftennek; hanem magának tu

laj-
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lajdonitotta az ő Szeretetét az Iílentűl ónnőn magá
hoz fordította, azért el vetette ő tet az lilén Angya
lival egybe , kiket kevélységével el tsalt. Mert a’ Lu- 

„ cifernek Fejedelem/ége volt az Angyalok közt , mint 
Judas mondja: Jud. v. 6. Az Angyalok, az ó eredete* 
két vagy fejedelemségeket nem tartották meg. Es Szent 
Pál, K.ol, 2. 15. Krijlus levetkeztetvén a Fejedelemsége
ket és o’ hat aim aj súgok at nyilván való bátorsággal mutogató, 
győzedelmeskedvén azokon a Kerefzt fa  által,

§. 8. A1 mi által már a’ Sátán el efett az által ejtette 
meg az embert is el vonván azt az Iílennek Szercteté- 
tűl és tifztefségétül önnön magához ; Úgy hogy az 
emberben emelkedett maga fzeretés , és maga ditsöf- 
ségének kivánáfa, holott az Iílenhez akart hafonlóvá 
lenni : az által a’ Paradicsomból ki vettetett, mint a’ 
Lucifer mennybűi. És így a’ mi első Szüléink reánk a’ 
maga Szeretésnek és ditsőség kivanásnak örökségét 
hagyták. Ez az Adámnak efete, mellyet még moil is 
minden emberek véghez vifznek , és az a’ telt és vér 
által velünk fzűlettetett
§. 9. Hogy már ez az efett helyre állittafsék és meg 

jobbitaísék, tehát annak kell véghez menni a’ Kriílus- 
nak hittel meg ragadtatott drága érdeme által, melly 
által is a’ Kriílusban meg ujulunk, és a’ teilet meg fe- 
ízitjük ; Úgyhogy az ember a* maga ízeretésnek he
lyében, magát tánulja gyűlölni , Luk. 14. 26, az az 
magában femmi tetzéfe vagy kedve ne légyen : maga 
ditsősége helyett, kell magát meg tagadni , Luk. 9.
23. azaz, femminek tartani: maga ditsérétinek éshalz 
nának helyében , tanulni kell mindenét valamié vagy
on meg tagadni, leg kiílebb bizodalmát és vigafztaiáíl 
a’ földiekben nem kell helyheztetni, és maga teliével 
és vérével fzűntelen kell viaskodni, máskép a’ Kriílus 
tanitvánja nem lehet. Annyira meg kell változnia a’ 
Kriílus által az igazfzivbéli penitentziában, az emberi 
ízivnek, ó gonolz el fordult tcrméfzetinek.

M 5 § . 10.

t



§. 10. £s mivel ez az emberi tehetségben nem áll , 
mert tcrméfzet fzerént az ember nem tud egyebet- ha
nem magát ízeretni, tifztelni, ditserni, és maga nafz- 
nát mindenben keresni, az az , nem tud egyebet, ha
nem vétkezni, ez véle fzűlettetett, tehát az literinek 
magának kellett a’ mi helyre állittatáíunkatel kezdenie 
*s ízerzenie ; Sott még kezepének és véget: énekő ne- 
kie kell lenni. Es az lilén Fiának emberré kellett lennie, 
hogy az által az emberi terméízet meg újulna , és mi 
ő  általa ő benne és ő tőle újonnan fzűíettetnénk, és új 
teremtett állatokká lennénk. Mert valamint mi Adám- 
ban teíti és lelkiképen meg hóltunk ; így a’ Kriítusban 
lelkiképen meg kell elevenittetnűnk. 1. Kor. 15. 22. 
Es valamint a’ tefti izűletés által a’ bunt Adámtólörök
ség lzerint vettük ; így a’ Kriítusban a’ lelki fzűletés és 
hit által az igazságot nyernünk kell. Mert valamint 
az Adámból való tefti fzűletés által , a’ b u n t, maga 
ízcretéft , tiíztefség kivánáft és ditsekedéft örökségül 
vettük ; így a’ Kriftusból a’ hit és Szent Lélek által a* 
mi terméfzetünknck meg kell újulnia, tifztogatatnia és 
Szenteltetnie, és minden maga Szcretésnek, tifzteség 
kívánásnak és ditsekedésnek mi bennünk meg kell hal
nia és minékünk új fzivet, új lelket kell a’ Kriítusban 
nyernünk, valamint Adámtul vettük a’ vétkes teilet és 
vért. Ezen új fzületésre nézve neveztetik az Ur Kri- 
ítus az őrökké valóságnak Attyjának, Eia. 9. 6.

§. 11. így kell már minden Kereíztyéni tselekede- 
teknek, ha akarod, hogy az Iftennek tetízfenck, és 
minden ajándékoknak az új Születésbűi ízármazniok , 
az az, a’hitbul, a' Kriftuftúl és a’ Szent Lélektűl; Más 
kűlömbena’ leg főbb ajándékok is lilén előtt femmit- 
fem érnek, ha mindgyárt tsudák volnának is. Es min
deneket a’ mi felebarátunkra nézve kell fzeretetbűl tsc- 
lekednűnk, 1. Kor. 14. I. . minden faját hafzonra és 
ditsőségre való vágyódás nélkül. E’ végre álitotta az 
lilén az "ő Fiának példáját élőnkbe, ő  benne femmi

maga
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maga fzeretés, maga haíznának, maga tiízteségenek és 
ditsőségének kivánáfa nem volt; hanem egy tií'zta igaz 
Szeretetésízivbéli alázatofság. Éz pedig nem ollyan 
például adattatott clónkbe mint egyéb Szentek, kik
nek példájokat tsak kívül nézzük; hanem élő például, 
hogy ó mi bennünk fzükségképen éljen hit által. így 
minden mi tselekedetünk , bcfzédünk , tudományunk 
és foglalatoságúnk a’ Kriftusbúl Izármazik, tigy mint 
egy élő fimdamcntombúl, győkérbül és kutfőbül: Ha 
az nem léfzen meg,minden mi tselekedetünk femmi, 
ha ízintén Angyali ajándékok és munkák volnának is, 
Wert a’ hői maga Szeretés vagyon, o tt vagyon 11 ten
ne! való ellenkezés: A’ hói maga ditsőségére való i- 
gyekezet és ditsekedés vagyon, ott vagyon az Iften- 
nek megutáláfa: Miképen tetízhetnek tehát a’ tsele- 
kedetek mellyék abból emelkednek.

§. 12. Azért könyörögjünk az Iftennck az h itért, éí 
az igaz tiízta Szerctetért, melly a’maga ditsóséginek, 
haíznának , tifzteségének kívánásával meg nem ízeplő- 
íitce tett; hanem í'zivből fzármazik ; így nem tsak a5 
nagy ajándékok és munkák ezen hitben az lírennek 
tetízenek ; hanem még a’ leg tsekéljebbek és leg kiP. 
febbek is , ha tsak egy pohár hideg viz volna is, Mat. 
10. 42. Mert egy tsekély munka, melly merő Szere- 
tétből és alázatoságbol Izármazik , lókkal jobb ’s fel- 
íyebb való, mintegy nagy munka, melly kevélységből 
és ditsekcdésből emelkedik.

XXXII. Réfz.

Nagy ajándékok nem mutatói a’ jó Ke-
reíztyennek , és lilén előtt kedves ember

nek , hanem a’ hit , melly a’ Szeretet által 
tselekefzik.

I. Kor. 4. 20. Az Iftennek Orfzága rum befzédbtrt á l l , 
hanem érdben.

I .K . 31. R. ajándékokat is el rontja. l§ 7

Mi-
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^Iko r Szent Pál a’ Kerefztyén embert , 

és annak tulajdonságit le akarja rajzol
ni azt mondja: A’ frarantsolatoknak vége 
vagy fő Summája, a tifzta fzívből, jó 
lelki ifmérttból es az igaz bitből való Sze-

_ [,) reícf, I. Tim. 1, 5. Mint ha azt a-
karná mondani: Hogy valaki jó Kerefztyén ’s az lilén 
előtt kedves ember lehelben , ahoz nem nagy és fő 
dolgok kivánttatnak , úgy mint, nagy meíterség , fő 
tudomány, fő ajándékok, hogy az ember vajami nagy 
Próféta , ékeiben fzólő , fok nyelveket értő és tsuda 
tévő légyen ; hanem hogy hivő légyen , és mindene
ket fzcrctetben tselekedjék , hogy az lítenben buzgó 
lévén a’ Szent Lélek igazgatásának engedelmeskedjék.

§. 2. Azért nem kell arra nézni , meily tudós legyei} 
valaki a’ nyelvekben, vagy melíy ékeiben fzól, haneiri 
miként mutatja meg az ő hitit a’ Szeretet által és az ő 
teliének meg őldőkléfe által. Mert a’ kik a’ Krifiuféi 
meg feszítették a’ tcflet minden gonofz indulatival, és ki, 
vánságival , Gál , 24. az a z , maga tiízteségét ,
Szeretetét, ditsőségét, hafznát, ditséretét és mindent 
a’ mi a’ [telihez illendő. Azért mondja Szent Pál: Az 
IsTENnek Orfzága nem áll befzédben, az az, Meíler- 
ségekben és ajándékokban; hanem erőben, az az, az 
Virtufoknak, hitnek, Szeretetnek, alázatoságnak, tű
résnek és fzelédségnek élő gyakorlásában.
§. 3. Senki azért a’ nagy ajándékokra nézve az lilén 

előts többet nem ér és nem boldogjabb, hanem azért, 
hogy ő a’ Kriilusban találtatik, és ő benne él , mint 
egy űj teremtett állat. Es ha a’ leg ízebb ajándékok
kal is fel ékeséttetett ember , nem él a’ mindennapi, 
Penitentziában, és a’ Kriilusban meg nem újul , meg 
nem tagadja e’ Világot és mind azt valamié vagyon az 
ajándékokban; Sőtt önnön magát is meg tagadván, 
nem gyűlöli, és tsupán ’s egyedül az lilén kegyelmé
től nem függ, mint a’ gyermek az ő Annyja emlőitul,

nem

_  ,_________ • I . K . 3 2 .  R.



nem idvózűlhet; hanem minden mefterségével együt 
el kárhozik.

§. 4. Annakokaért az ajándékok nem a’ végre adat« 
tatnak , hogy egy valaki azokért Iften előtt nagy lé
gyen vagy idvőzulljen , hanem az Anyafzentegyház
nak épületiért. Merthogy az hetven Tanítványok vifz- 
fza térvén ezt mondják: Uram még az ördögök is enged* 
nek minekünk o’ te nevedben. Felele az Ur : Azon ne S- 
rüljetek, hogy az ördögöd engedelmeskednek tinéktek ; ha- 
nem inkdb azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel irattatok 
mennyedben; Luk. 10. 17. 20. az az : Az nagy tsuda 
tételek és ajándékok titeket nem idvezitenek \ hanem 
az , hogy bennem hifztek és engem ismértek. A’ tsu- 
dák mellyeket Mofes tseleke-dett mem idvőzitették őtet 
hanem a hit. Áronnak ékeden fzóláfa nem tette őtet 
Iften előtt kedveíTebbé. Mária Mofes nénnye Próféta 
Afzony volt , ki által az Hiennek Lelke fzólott • de 
az Iften poklofsággal megverte ő te t, 4, Mos. 12.10.

§. 5. A’ tsudák és kulómbféle nyelvek az Apoftolo- 
kat fém idvőzitették- hanem a’ hit. Annakokáért min
dennek kitsintül fogva nagyig, a’ hitben, alázatofság- 
ban, penitentziában , a’ telinek meg feízétésében és 
öldöklésében, és az új teremtett állatban , ( melly a* 
Kriftusban, hitben és fzeretetben él, és a’ Kriftus is 6 
benne ) kell találttatnia. A’ kikben ez nintsen , te
hát azokat Kriftus magáinak épen nem ifmeré.

§. 6. A ’ Kerefztyéni Szeretet, amaz igaz új élet az 
emberben • Sőt a’ Kriftusnak élete az hívekben, és a* 
Szent Lélek Iftennek hatható és munkálkodó vélek 
való lákozáfa , mellyet nekünk a’ íz Pál kíván, hogy meg 
tellyefedjünklftennek minden tellyeségivel, Efes. 5. 29. 
Es fzent János: Az Ifién a1 Szeretet, és aj ki a'Szeretstben ma- 
rad , azjfiénben marad, az Ifitnpedigö benne, I. Ján. 4. 16. 
Azért a’ ki a’ fz eretetet ízivében,érzi, az az Iftentérzi ma
gában. Hogypenig annakizonyos próbáját láthafukés 
hamis maga fzeretés által meg ne tsalattaífunk? tehát le raj-
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zolja azt Szent Pál mint egy fzép ágos fát 1. Kor. 14.
4. A' Szeretet bofzfzu tú ró , hegyes , nem irigykedik , 
nem tselckfzik álnoknlt s. a’, t. melly az új embernek 
cgéfz élete.
§. 7. Summa: Az Atya Iften' Szeretet, a’ Fiú lilén 

Szeretet, a’ Szent Lélek Iften is Szeretet. Az Kriftns- 
nak egéíz lelki tefte az igaz Kerefztycnség- a’ Szeretet
nek kötele által köttetett óízve : Egy az Iílen  , egy 
a Krifius, egjy Lélek, ^ 7  <T Kerefztség , a’ bit , 
Efes. 4. 5. Rom. 12. 5. és a' következendő őrók 
élet nem egyéb, hanem őrök Szeretet.

§. 8- A’ ki már a’/ Szeretetben nem él ez a’ Kriftus 
teliének hóit tagja. Valamint egy hóit tagja a’ tér- 
méfzet fzerint való teltnek , a’ termefzetbéli melegség 
által meg nem melegíttetik, és igy annak femmi eleven
sége nem lehet: így a’ ki a’ Szeretetben nem él , ab
ban mntsen a’ Kriitusnak lelki élete c és élet nélkül lé
vén meg hóit az Iftennek és a’ Kriftusnak. Mert mi
vel nintsen hiti , hafonlóvá lő tt a’ meg fzáradott 
Szőlő vefzfzóhóz a’ Szőlő tőkén, Ján. 15. 6. nints 
is femmi réíze az Iltenben a’Kriftusban, a’ Szent Lé
lekben , a’ Kerefztyén Anyafzentegyházban és az őrök 
életben ; foha lem is juthat oda, a’ hói az Iften vagy
on , ki maga a’ Szeretet.

XXXIII. Reiz.
Az Iften nem tekénti a’ tselekedeteket

vagy a* fzcméllyt, hanem a* mint kinek 
kinek Szive áll, a’ Szerént ítéli a’ tselcke-. 

deteket.
Péld. 21. 2, Az embernek minden ó uta igaznak Uttatih 
az £ Szemei éléit, mindazáltal a Sziveket reßälja az Ur.
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.vafsűk i .  Sam. 16. 7. Hogy mikor 
az Ur lilén Samuel Prófétát el küldöt
te Ifai házába , hogy Dávidot király
ságra fel kenné; £*s a’ Próféta az el
ső fzűlőttet akarná fel kenni, monda 
az U r: Ne nézd az 0 termetét , fe  az 0 

maga} iágát, mert megvetettem otet: m e r t  nem azt nézem én 
mit az ember. Mert az ember azt nézi a mi fizetne előtt 
vagyon; de az Ifién azt nézi a* mi a fizivbtn vagyon.

2. Ezen példa által az Ur lilén akar tanítani, hogy 
6  az embernek Személlyjével nem' gondo l, akar meliy 
tekéntetes légyen az e’ Világ előtt; ha a’ Szív nem ke
gyes fzeretettel gazdag, hív és alázatos. Nem tsak a 
Személyeket penig , hanem minden tselekedereket is 
ité az lilén, a’ belső lélek, elme és indulatok íze- 
rént , mint Salamon mondja , Péld. 21. 2. Sőtt az 
embernek minden ajándéki, akar melly hatalmafok , 
ditsóíségefck, ditséretefek, és tekéntetefek legyenek 
c ’ Világ e lő t t , ha tifzta fzivből nem ízármaznak egy
edül az Klen ditsófségére, felebarátjának javára éséío 
menetelére, minden kevélység maga Szeretés , maga 
ditsőségénck, tiíztcségének, ditséretének éshaíznának 
kivánála nélkül, femmit feni érnék lilén előtt. Ha az 
ember ízinte leg főbb ajándékokat vett volna is lilén, 
tü l, de ó azok által keresné maga ditséretét, tifzteí- 
ségét és ditsőfségét , maga haíznát és fzeretetét , és 
nem tifztán ’s egyedül az Iílent és az lílennek tifztef- 
sépét és felebarátjának elő menetelét , mind ezek az 
ajándékok lilén előtt utálatoífak volnának, és az em
bernek bűnre fzolgálnának : Mert minden ajándékok 
adattatnak az lilén dltsóségére és felebarátunknak 
hafznára.

§. 3. Tekcntsétek meg a’ L ucifert, nem volt annál 
fzebb és ditsöscgeííebb angyal menyben; de mikor az 
6  ajándékit, maga tifztefségérc, Szeretetére és dicsé
retére fordétaná, és nem egyedül az lilén ditséretire

és
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és Szeretetire , azonnal ördöggé lón , és az Iílentűl 
el vettetett,
§. 4. Azért a’ minek lilén előtt kedvesnek, kell len* 

nie, annak hitbűi kell fzármaznia , és abban a’ tsele- 
kedetben kell lenni az Iílenhez és az emberhez való 
tifzta fzeretetnek , maga ditsósége, Szeretete, hafz- 
na és ditsérete nélkül , a’ mennyiben ezen erőtlenség
ben az lilén kegyelinébűl ki telhetik. Azért mondja 
Szent P ál, 1. Kor. 13. 1. Ha embereknek vagy An
gyaloknak nyelveken fzólnék is a’ Szeretet penig nin- 
tsen én bennem , ollyjá lőttem mint a’ zengő értz , 
és a’ pengő tzimbalom , az az : egy hafzontalan do
lo g , mellyben femmi hafzon, gyűmőlts és erő nin- 
ten. Az lilén nem teként az ékefen fzóló fzájra ; ha
nem az alázatos í'zivre. Az lilén nem néz az emberek
nek nagy meílerségekre, bőltseségekre és tudományo
kra; hanem nézi és visgálja az embernek lelkét, ha ő 
maga Szeretetét és ditsőségétkereíié, avagy azlítennek 
tiízteségét és felebarátjának hafznát. Az lilén nem is nézi 
a ’ nagy tsuda tévő h ite t, melly a’ hegyeket helyekbűl ki 
teheti, és a’ mellynek nagy tekéntete van e’Világ előtt, 
ha az által maga tiízteségét kerefí; hanem tekénti a* 
nyomorultat a’ tőrődőlmes fzivűt , és ki rettegi az ő  
beízédét. Efa. 66. 2. Az lilén nem is néz a’ nagy 
alamisnákra , ha maga embernek ditsőségére nézve 
adattatnak; Matt* 6 ' 2. Arra fém, ha valaki az ál
tal nevet magának akar fzerzeni ha teilet é^etetné is 
ha nem egyedül néz az lilén a’ fzivre , m ié rt, miként 
’s mi végre mennjen az véghez.

§. 5. Ezt már mi jobban nem érthetjük, mint a’ pél- 
dákbúl: Kain és Abel áldoztanak ; de az ó ízivek nem 
volt egyenlő. Azért Ábelnek áldozatját jó néven vé
vé az lilén , de a’máíikét meg veté , 1. Mos. 4. 3. 
Saul és Dávid áldoztanak , az egyik kedves v o l t , a*

192 Az lilénnem teként i . K.  33 R.
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I . K . 3 3 .R. Személyt, hanem fzivet. 195
máfik meg vettetett, 1. Sam. 13. 9. 2. Sam. 24. 25. 
innék oka a’ külömbező Szivek.
§. 6. D ávid, ManaíTcs, Nabukodonozor, Péter ta

láltak Iítennél kegyelmet, mikor igaz Penitcntziát tar
tottak ; Saul, Judás, Farad penig nem : Miért ? Mert 
nem egyenlő ízivek volt. Farad és Saul azt mondják: 
Vétkeztem : Manaíes is úgy ízöl az ő Imádságában : 
De melly külömbező jutalom kőveti őket.

§. 7. Judith és Either ckefitik magokat, Jud. 10. 3. 
Éft, 2. 9. 1. a* mint az Israel leányi is , Éía, 3. 17, 
amazok ditsértetnek, ezek meg feddettetnek.
§. 8* Ezekia , Jofua , Gedeon kívánnak jelt meny

b ő l, és ditsertetnck, 2. Kir. 20. Jós. 10. Bir. 6. A* 
Farifeufok is jelt kívánnak menybüí, de meg feddet
tetnek , Matt. 12. 38.

§. 9. A’ Publikanusés Farifeus a’ Templomban imád
koznak , de nem egyarányos ítélet efik rd lok, Luk.
18. 10. .........................'

10. A’ Ninivebéliek bőjtolnek, ugya’ Sídoka’Fa- 
rifeulbk is, Jón. 3. 7. Matt. 6. 16. Amazok böjté
re teként az Iíten, erre nem, a’ mint magok panafzol- 
kodnak: Mi az oka, hogy mikor bójtőlúnk mm tekéntefx 
reánk? Efa. 58.
§. i i .  Ditsérete lón amaz özvegy Afzízonyi állatnak 

a' ki tsak egy fillérkét vete az Iíten ládájába, és máfok- 
nak nem, noha tőbbett adának, Luk. 21. 2.

§. 12. Hcrodes ő rü l, hogy a’ Jefuít-láthatja , Luk.
23. 8. Zacheus is őrül , Luk. 19. 3. De melly ku. 
lőmbező jptalmok eííknékiek.
§. 13. Ezt mind a’ Szívnek kell tulajdonítani, melíyet 

az Iíten néz, ha a’ munka tifzta hitből, igaz Szeretet- 
bői és valóságos alázotofságbul fzármazilfé ? Mert ha 
a’ tselekedetek maga lzeretéílel , maga tifzteségének, 
ditseretinek és haíznának kívánásával meg fertóztetet* 
tek , Ifién előtt femmit fém érnek, hamég jeleífebbek 

j volnának is.
N §. i f
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i.K . 34. R.
§. 24. A’ Szent Máriromok meg hagyták ólni mago

kat a’ Kriílusért: Achab és Manaífe is az ő  gyermekei
ket meg o'ették és fel áldozták, 2. Kir. 16. 3. 21. 
6. Amazok Iften előtt kedves áldozatok valának, ezek 
utálatotok.

XXXIV. Réfz*
Az ember az 6 idvőségéhez íémmit nem
te h e t, mindent az  lilén egyedül mivel, ha  tsak  
az ember magát az IsTENnek, annak málafztja által ad
ja , ’s rendelésének és igazgatásának enged , mint a* 

beteg az Orvosnak: £'s hogy a’ Kriítus érdeme a* 
Penitentzián kivul fenkinek nem tulajdo- 

nittatik.
X. Kor. I. 30. Ä  Krifius Jefiu lett mértékünk Iflentől 
bóltseség , igazság > Szentség és vadság.

Zen hatalmas mondás által tanít minket 
a’ Szent Apóitól , hogy a’ mi Urunk 
Jefus Kriítus mindeneket érdem lett, 
valami idvóségünkre fzolgál. H olott 
az Iítennek utjárul femmit nem tud
nánk , lett a’ mi bőltseségűnk ; mi

kor bűnösök volnánk, a’ mi igazságunk, mikoron Is
ten  előtt utálatotokká lőttünk , a’ mi Szentségünk, 
mikor el kárhoztunk volna, lő tt váltságunk.

§. 2. Éhez az embereknek minden érdemek , tehet
ségek, fzabad akaratiok annyit fém tehet mint a' mi 
egykis porotskátér, annyit feni munkalkodhatik, mint 
a ’ nap fényben levegő perotska, annák fe kezdetében, 
fe közepében, fe végén. Az ember vétkezhetett de 
magát nem tchetete igazzá: Magát el vefzthette ; de 
meg nem találhatta; Magát meg ölhette, de meg nem 
eleveníthette: Az ördögnek meg hódolhatott; de an
nak hatalmátul magát meg nem menthette. Mert va
lamint hogy egy hóit teil magát meg nem elevenitthe-

d ;
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ti • így minden emberek, kik a’ bűnben meg holtak , 
mint°Szent Pál fzó l, Efes. 2. 5. magokon nem le- 
géthetnek, f

§. 3. Valamint a’ mi teremtetésunkben íemmit vég
hez nem vihettünk, mert magunkat nem teremthettük 
i<ry femmit fém tehetünk a ’ mi vakságunkban, meg 
ízénteltetéfűnkben, és újonnan való fzűletéfűnkben ; 
Mert nagyobb a’ mi vakságunk , mint a’ mi teremte- 
téfunk: ^Ha mi magunkat igazakká tehetnénk , többet 
tennénk, mint ha magunkat teremtenénk.

§. 4. Azért lett már az Iften Fia emberré, hogy min
dent ismét helyre álétana a’ mi Adámban el vefzett, 
és mindent meg elevenétene , a’ mi Adámban meg 
holt vala. y

§. Ez pedig úgy mégyen veghez , mint amaz utazó 
és meg febeséttetett embernek példája mutat;a, k ije - 
richóba menvén a’ tolvajok kezébe efett ’s magán fem- 
miképen nem fegéthete: Az hűséges Samaritánusnak 
kellett annak febeit bé kötnie , ötét fel vennie, a’ven* 
déff fogadóba vinnie és véle» úgy bánnia , mint az hu 
Orvos V  beteggel. Valamint pedig a5 febes magával 
u^y hagyott bánni; mint az ó Orvosának a’ Samari- 
tanusnak tetfzett: igy kell minékűnk is tselekednűnk, 
ha idvózűlni akarunk. Itt kell^nékűnk egyedül a’ 
Kriftusnak engednünk, ho^y velünk bánhafsék , és el 
kell tűrnünk hogy a’ mi (ebeinket ki tifztits?, és bé 
kóífe , belé olajt és bort töltsön , és tellyefségeíTen. 
tsak az ő akaratjára kell magunkat hagynunk; igy fe
get rajtunk.

§. 6. Mihelyt már az ember penitentziat tart , ma
gát az Iften kegyelme által az Iftenhez fordétja és té
ríti, bűneit meg fzán ja bánja , Undokságának febeir,
a ’ Törvénynek erős bora, és azEvangehomnak gyen
ge olajfa által ki hagyja mosni es tifztitani, azonnal 
munkálkodik a’ Kriftus az 6 kegyelme által ó benne a’ 
hitet a’ hitnek minden gyűmoltsoit, igazságot, bé-

N  2  k cf-
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kefségét, öröm öt j vigafztáláft és idvőségct , és meg 
újítja ö té t , ’s munkálkodik benne mind hogy akarjon 
mind pedig hogy véghez vigye az ő ingyen való jó 
kedvébűl, Fii. 2. 13.
§. 7. Már penigien nem áll az embernek tcrméízet 

fzerint való erejében , hogy a’ bűnt el hagyja. Mcit 
a’ Sz. írás a’ termélzet ízerínt való embert nevezi a* 
bűnnek fzolgájának^ és a’ bűn alá adattatottnak, Ján.
8. 34. Rom. 7. 14. és 6. 12. s. a. t. Ki termél'zct 
Izerint egyebet nem tud , hanem tsak vétkezni, mint 
a’ Próféta mondja : Ha el változtathatja o' Szereljen az 
c borét éj a’ párdutz az 6 tarkaságát ? ti ü jót tselekedbet• 
tek holott a' gonofz tselekedetetmeg fzoktátok? Jerem 13. 23» 
E e az Ifiennck amaz idvózitó kegyelme, melly meg jelent 
minden embereknek az Evangeliom á lta l, melly minden 
teremtett állatoknak prédikáltatok tanít m inket, azt 
mondja Szent Pál hogy meg tagadják az l í l  ént elens éget , 
és a’ világi kirántágekat, Tit. 2. 11. az az , az Iften I- 
géje által jön el ez a’ kegyelem mi hozzánk, és ez a’ 
kegyelem minket, úgy mond, tanít, az az , meg in
t i ,  oktatja, édesgeti, ferkengeti, indítja és gerjefzti 
az embert , hogyha’ bűntűi el álljon és meg ízűnjek. 
Es e? az Iftennek kegyelmének intéfe az Igében, egy- 
gyez a’ lelki ifméretnek belső tanú bizonságával , és 
meg győzi az embert kívül és belől, hogy rofzfzultse- 
lekeízik , és hogy a’ bűnt el kell hagynia, ha idvózűl- 
ni akar, mivel hogy az, az Iften ellen és a’ lelki ifmé- 
ret ellen vagyon,

§. 8- Ha már az ember az Iften kegyelmének ezen 
tanításának és intésének enged, helyt ád az igének és 
kezd a’ bűntűi el állani, tehát az Iften kegyelme min
deneket munkáJodik az emberben, a’ h ite t, a’ Szere- 
tetet , és a’ hitnek minden gyűmóltsét. Mert ez a* 
dolog úgy cjfik , mint mikor a’ Világofság támad és 
fénlik a’ fetétse'g magát meg nem Világoíithatja , igy 
az ember fém , a’ mint fzól a’ Sz. D ávid; Te gyújtod

meg



ingg az ért fzóvetnék»met, azért Uram Intenem rmg világ»- 
fity í az én fetétsegemet, Solt. iB. 29. Nyitná bár az 
ember untalan az 6 fzemeit , mit hafználna nékie , 
ha az nap nékie nem fénlene: így már az íftennek ke
gyelme, és maga a’ Kriftus amaz tündöklő világosság 
meg jelent ’s fenlik minden, embereknek kik a5 íétét- 
ségben és a’ halálnak árnyékában ülnék , Luk. 1. 79, 
és meg világoíit minden e \  Világra jövő embert, Ján
I. 9. a z a z , megjelenti magát, nyújt kegyelmet min
deneknek , és fénlik mindeneknek: ó az egdz Világ
nak Világofsága, Ján. 8- 12. ő mutatja mindeneknek 
az utat az életre , és mindenek előtt viízen világosá- 
g o t ; jár mint az igaz Páfztor a’ juhok előtt , mutat
ván nékik az utat, a’ mellyen járjanak , Ján. 10. 4. 
Mindnyájunkat , mint az el vefzett juhokat Kereftej, 
Luk. 18 4. moll is keres és édesget naponként min
ket , fut utánnunk fzerelmetes fzókkal hiv, óhajt , ’s 
kér.m inket, mint a’ Vőlegény az ő Szerelmes jegye-

k Sze
dni ut

§. 9 . 'Valamint már a’ jó orvos a’° betegnek mondja: 
Imé ezt nem kell tselekedned, mert máskép meghalfz 
te meg akadaloztatod az orvoságot és nem gyógy ul- 
hatfz meg: így amaz igaz orvos a’ mi édes Urunk a’ 
Kriftus Jeíus ieg előízőr is fzól minekünk: íme édes 
fiam , teneked penitentziát kell tartanod , és a’ bűnt; 
el kell hagynod, a’ te kevélységedet, fosvénségedet, 
teíti gyönyörűségedet, haragodat, a’ boízízu álásnak 
kívánságát és több effélét; másként meg kell halnod, 
cs az én véremnek és érdememnek drága orvofsága né
ked nem hafznál: mert meg akadáloztatod a z t , hogy 
te benned gyümőltsőt nem hozhat.
§. 10. Ez az oka , miért predikállotta predikáí- 

tatta is, Mark. 1. 15. a’ Kriftus leg előfzeris a’ peni- 
tcntziát Luk. 24. 47. és azért is hívta a’ bűnösöket a’

N 3 peni-
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s e t , Ének. 2, 10. 5. 2. na tsak akarnank anna 
rclmét bé venni, és inkáb a’ fetétséget és a’ bűnt 
a’ Viiágoságot nem fzeretnénk, Ián 2. 19.
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penitentziára , mert tsak egy penitentzia tartatlan íz ív 
is a’ Kriftustiak érdemét be nem veheti.

§. 11 Mikor már ezt az igét hallják , hogy az em
bernek vagy a’ bűnt el kell hagynia, vagy örökkén cl 
kell vefznie és kárhoznia; kiiiómben nem lehet, hanem 
az ember meg rémül ’s viízíza teként, és az Iftennek 
igaz igeje és az ó tulajdon lelki ifniérete őtet meggyő
zik, hogy valóságosan úgy kell annak lennie Mert igaz, 
az ífteu bűnöknek botsánatját ígéri mindeneknek in
gyen való kegyelemből, de azt tefzf hozzá, hogy ha 
meg térünk az iftenhez, a’ mint maga mondja, Ezech. l8. 21. Hu az ifi ént élen ember meg tér minden 0 bűnei* 
búi - - és meg tartandja minden parantsolatimet -  ̂ élven 
él és meg nem hal, jemmi gomjzságirólmelyeket tsehkedetty 
emlékezett nem lej zen , Laid. r. 33. II. ímé itt a 'b ű 
nöknek botsanatja és a’meg térés egy másmellett állanak

§. 12. JóJ mondja az iftennek őrókkén való Fia : 
Hogy ki ó benne hijzen, annak drók élete léfzen , Ján. 3. 
16 • De a’ hit ellene áll naponként az ó embernek , 
fzelédid a’ teltet, léleknek alája veti és néki engedel- 
mefsé teízi azt: az az , meg téríti az embert, el tö r
li és meg rontja a’ bűnt és a' fzivet meg tiíztitja: Mert 
ez a’ h it, mcliy e’ Világtól, Vétkektűl, az őrdógtűl, 
a’ Kriftushoz magát fordítja és té ré ti, és a* nagy meg 
ízámlalhatatlan vétkeknek adolságok ellen, nyugalmat 
és tscndelséget keres a’ léleknek , egyedül a’ Kriftus 
véreben , halalábanés érdemében, minden emberitse- 
lekedet nélkül. A’ ki penig másként hiízen , hogy 
tudnil : nekie az Iften úgy is meg botsátja bűneit, ha 
bár ó  a’ bűntűi el nem áll is , annak hamis ’s tsalárd 
hiti vagyon, és mind addig nem idvózűlhet., valamig 
bűneit el nem hagya.

§. 13. Tekéntsük meg Zaheusnak , ki a’ Publikánu- 
foknak fejek vala , példáját, Luk. 19. 8- Az jól ér
tette az h itrő l, és a’ meg térésről való tudományt , 
hogy tudniillik, az légyen az igaz h i t , melly által mi

a’bűn-



a’ bűntul az Iftenhez meg téríttetünk, és hogy a’ ki a’ 
Kriftuftűl bűneinek hotsánatiát akarja nyerni, és annak 
drága érdemével élni, annak a’ bűntűi el kell állania , 
’s az Iften kegyelmében való ízivbéli bizakodásban és 
bizodalomban a’ Kr idushoz ragaLkodnia.

§. 14. Mert úgy értette íCríftus Urunk prédíkátióját: 
Mark. 1. 15. Térjetek meg és hidjetek az Evangliomnak, 
az az, Hagyjátok el a’ bűnt, vigaí'ztalljatOK. magato
kat az én érdememmel, és egyedül én náíom kerekse
tek bűneiteknek b :.-s.dlatját Azért mondja az Urnák : 
Uram min '.n ic> . > nak felét a Szennyeknek adom, és
ha kinek ( négy annyit adok helyette. Itt nem
dicséri a :.;  Akedetét; hanem a’ kegyelmet melly 
által meg ismerte mikép-ő nékie penitentziat kelljen 
tartani; mint ha ezt mondaná : Oh Uram, olly igen 
bánom, hogy valakit meg bántottam, hogy az hamiíd 
sággal ei vőtt Jófzág heiyebe négy annyit akarok adni 
és azon kívül jofzágomnak felét a’ fzegényeknek ofz- 
togatn i; Es mivel én az én bűneimet ifmérem, és ma
gamban el tőkéllettem hogy azokat elhagyom, és ben
ned hifzek ; tehát kérlek , végy hozzád engemet kegy
elmedből. Arra érkezik az orvos és felei: Ma lőtt id* 
voségé ennek a’ háznak. Mert az embernek fia azért jó it , 
hogy meg kerejj'e és meg tartsa a mi el v e f tett vala.

§. 15. Ez már az igaz penitentzia és meg térés hit ál
tal , mellyet az lilén mivel. Az Iften a’ mi idvőségunk- 
nek kezdete, közepe és vége, há mi tsak a’ Szent Lé
leknek meg általkodva ellene nem állunk mint a’ kemé
ny nyakú Sidok , kiknek is fzemekre hányják az Apo- 
fíolok az ó fzemtelenségeket: Mivel meg vetitek az Is, 
fennek igéjét, és magatokat méltatlanoknak ítélitek az őrök 
életre, imé a’ pogányok kőzéinégyűnk, Tsel. 7. 51.
13. 46. Azért magunkkal hagyjuk ó t: t  bánnia mint a’ 
beteg az orvoft.
§. 16. Ez a betegnek előfzer az ő nyavaláját meg 

befzélli, így az Iften is nékűnk meg jelenti a’ mi un-
N 4 dók-
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dokságinkat : Az után meg mondja néki mitói keljen 
magát oltalmaznia, hogy így munkálkodhaísék az or- 
voság. így mondja az íílen is nekünk mit kelljen el 
távoztatnunk, hogy a’ Jeíusnak drága vére munkálkod
jék bennünk; máskent ez a’ drágalatos orvofságfeinmit 
fém haíznál nékünk.

§„ 17. Mihelyt már az ember a’ Szent Léleknek ere
je által a’ bűnt el hagyja ’s  meg veti, azonnal kezd az 
íilennek kegyelme is őbenne új ajándékokat munkálod- 
n ia , holott másként az ember ó magátul alkalmatlan ' 
valami jónak tsak ki gondolására is , nem mondom : , 
végbe vitelére j 2. Kor. 3. 5. Es így mind az a’ jó y 
melly mi bennünk végbe megyén, nem mienk, hanem 
az lilén kegyelme, mint Szent Pál mondja: A z l m n  
tűk kcgyehnebúl vagyok) a mi vagyok minvyajoknál 
többit munkálkodtam} de nem en, hamm az íilennek ke •

f yclme , me]jy én velem vagyon, 1. Kor. 15. 10. né- 
unk pedig tulajdonitatik kegyelembűi; Sott a5 Kri- 

ílusnak egeiz érdeme a’ meg térő embernék tulajdo- 
nittatik, es minden o engedelmefsége, nem kíilőmben 
mint ha az ember maga tselekedte volna! de nem a’meg 
térés nélkül valóknak.

§. ig. Azért ezen tulajdonitás a’ meg térés nélkül 
valókat, az Íilennek és az ó Szent Igéjének megutál- 
o i t , nem illeti, nem is munkálkodik a’Kriftus mákok
b an , hanem egyedül tsak a’ meg férőkben. Valamint 
mikor egy OsRa’a Meiler , egy írni tanuló gyermek, 
nek a’ kezét fogja ’s vezeti, azután mondja: Ez a’gy
ermek fzép iráft t e t t : így minden tehetségűnk Iílcntűl 
vagyon. Náiom nélkül jemmit nem tselekcdhettek , azt 
mondja az Ur, értsd meg, femmi jót, ján. 15 5. De a* 
gonoízt tehetjük.nála nelKŰl ; mert ez a’ mi iáját mun
kánk! Jót pedig nála nélkül épen nem tehetünk, mert 
az egyedül tsak az lílená : Azért nem ditrekedhetik 
tsak egy teil is! merő kegyelem ez, Efes. 2 .9 .Rom.3.24.
§. 19. Boldog ember az , a’ ki a’ bűnt el hagyja és

ma-



ga akaratját Iftcnnek ajánlja , valamint a’ Menyafzfzo- 
ny az ő kedves Vőlegényének ; Ének. 1 .4 .  A ! Kri- 
ítus a’ mi Vőlegényünk , ó is igyekezik a’ mi akara
tunkat, nieg nyerni, holott olly barátságoífan fzólit 
minket a’ Sz. igében, és a’ mi fzivünkben keres, óhajt 
édesget m inket, minek előtte mi gondolkodunk felő
le , mind a’ végre, Ivogy a’ bűnt távoztaífuk el, hogy 
az ő drágalátos vére mi rajtunk héjába való ne légy
en s. a’, t.

XXXV. Réfz.
A’ Kerefztyéni Szent élet nélkül, min-

den bóltseség mcíterség és ismeret femmi $ 
Sőtt az egéíz Szent írásnak tudál'a is hé

jában való. .
Matt. 7. 21. Nem minden % a\ ki ezt mondja, nékem; l í 
rám , Uram , megyen be mennyországba ,• hanem a kitté*  
iekefzi az én mennyei Atyámnak akaratját.

!ent Pál Apóitól a’ Szeretet által 1. Kor.
13. 1. érti az egéfz Kerefztiéni Szent 
életet; mert minden valami az Kerefz
tyéni élethez tartozik , a’ Szeretctben 
óízve foglaltatott, és a’ Krdtusnak é- 
Iere nem egyéb , hanem tifzta r  igaz 
fzivbéli fzeretet.

§. 2. Az igaz Szeretetnek tulajdonsága penig ez , 
hogy minden dolgokban tilztán tsak az lítent kereíi ’s 
nyom oza, és leg kiífebben is magáét nem kerefí, vagy 
magát nem ízereti, nem betsűli, nem tiízteli , nem 
d itsé ri: feni abban valamit tselekízik , íemmi haízont, 
juta'mat, ditsőíséget vagy tifztefséget nem keres; ha
nem tsak az Iílennek igaz Szerctetébűi tselekefzik , a’ 
jutalomnak és maga tiízteségének reménsége nélkül, és 
Ízereti az lítent és felebarátját ingyen tsak azért , mi
vel az Iíten a’ leg főbb és leg nemeífebb jó.

N 7 §.?.

J .K .35-R- A* Sz. élet nélkül minden ífm. femmi 201



202 A’ Szent élet nélkül r. K. 35. R.

*

1f
\

I

I

§. 3. A’ kiben már ez a’ Szeretet nintsen, a’ kép mu
tató : Mert minden dolgában magával gondol, magát 
kerefi, és nem tifztán ’s egyedül az Iftcnt, azért hamis 
fzeretet ez. Annakokáért ha az illyen az egéfz Szent 
iráft Könyv nélkül tudná , és arról merő Angyali ny- 
elwel befzélhetne, még is tsak tifzta zengés volna, e- 
rő  nélkül. Mert az Iften igéjének benned életté kell 
változnia , másként íemmitfem haíznál. Valamint a* 
terméfzet fzerint való eledel az embernek femmitfem 
hafznál, ha az tefté és vérré nem változik : így az Is* 
t e n  igéje és Sakramentoma femmit fém hafznál, ha az 
Szent életté nem változik, ha abbúl egy Szent, meg 
tért , újonnan fzü letett Szeretettel telly es ember nem 
léfzen.

§, 4. Azért mondja Szent Pál, 1. Kor. 13. 2. H a  
profétaldfom volna,, és minden titkokat, minden boltseßege- 
ket tudnék is , s. a’, t. ’s a Szeretet nem volna én ben
nem , femmi vagyok, az az : Ha az én tifzteségemet 
keresném abban, és nem egyedül az Iftennek ditsősé- 
gét és felebarátomnak hafznát; ez iften előtt utálatof- 
ság volna, és nem tetzene nékie.

§. 5. Azért midőn a’ hamis Próféták fognak ditse- 
kedni amaz napon: Uram, Uram, nem de nem a’ te ne
vedben tanítottunk é , és mm a te nevedben űztünk é ördö
güket , és a te Nevedben fok hatalmas dolgokat nem tsele- 
kedtünk , Matt. 7. 22. Akor valláft téfzen az U r : Soha 
ntm ifmért elek tű ike t, távozzatok el tőlem álnokságnak tse• 
léke dói; Mert nem én érettem egyedül, hanem maga
tokért tselekedtétek azt.

§. 6. Sótt azt mondja Szent Pál: H a  minden marha- 
unit d  fzegények tápláld fokra kőlteném i s , ha Szeretet n in
tsen én hinnem, femmit az nem hajznál nékem. M itsodát 
kedves Pálom ? Adhatja é valaki minden marháját a* 
Szegényeknek, ugy hogy a’ Szeretet benne ne légyen? 
Igen is , ha abban nem nézi egyedül az Iftent; hanem 
magát, midőn abűl jutalmat ditséretet és tifzteséget

akar
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akar nyerni. Mint a’ Farifeufok fok áldozatokat íze- 
reztenek, és máfokat reá befzéllettenek,. hogy jófzá- 
gokat a’ templomra és áldozatokig adnák ; mellybűl 
nékiek ditséretek és ditsőségek- nevelkednék , és el fe- 
lejtkeztenek a’ fzegényekhez való rrgaimaságról, kik
hez fzabad, tifzta fzeretetbul irgaimafságot kellett vói. 
na mutatni, mellyct az Ur a’ Farifeufoknak Szemekre 
vét mondván : Jaj tinéktek. kép mutató Irafiudok és Fari- 
feufok, mert a fzegény özvegyeknek házakat meg eméfz- 
titek hofzfzu könyörgésnek fzine aiatt j Matt. 23. 14. A* 
mint a’ mi időnkben is fokán minden jófzagokat fun- 
dátiokra és Klaílromokra adták hogy a’ Papok és Ba
rátok az ő  bűneikért áldozzanak és imádkozzanak ; 
melly mind egy hamis és tsalárd Szeretet, melly tsak 
magát fzereti és nézi. Mert ha az ember azt jól meg 
tekénti, abban tsak a’ magok tilzteségét kereíik és nem 
az Iíleneit.
§. 7. Az igaz ember az ó hitivel él, Hab. 2. 4. Né

ked igaz penitentziit kell tartanod, és magadnak kell 
lilén áldozatnának lenned, a’ telinek meg óldőkőlte- 
télc és fefzitéfe á lta l, és a’ Szeretetnek minden tsele- 
kedetit épen ingyen véghez kell vinned , és nem ma
gadért , a’ te [tulajdon Szeretetedért, hafznodért és 
bőtsűletedért; hanem az Iftenhez való fzabad , tifzta 
és igaz Szeretetbol, másként néked femmit nem hafz- 
nál; Sőtt ha a ’ te teltedet tűzre adnád , és ha illyen 
tifzta , igaz , fzabad fzeretet nem volna te benned , 
melly egyedül az lítennel és annak ditsóségével gon
dolna , femmit fem hafználná néked : Mert mit hafz- 
n á l , hogy némellyek az ő tcíleket oílorozzák , ma
gokra bélleget futnék , és az ő lelkeket gyötrik mint 
£faias mondja 58. 3. mit keresnek ezzel egyebet, 
hanem magoka t ? Zách. 7. 5. 6. Azzal akarnak ki
váltképen való Szentséget, és magoktúl ki gondolt Is
ten^ ízolgálatot m atatni, melly mindazonáltal lilén 
ditsófségére nem eíik 3 hanem az által magoknak te

kén-
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kéntetet fzereznek; Sott némellyek ollyan vakságra és 
olly hatalmas tévelgésre fakadnak, hogy magokat meg 
égetik, akarván Kriftus martiromjai lenni , holott a’ 
Kriítuft nem kereíik, hanem magokat, hogy az ő bé 
vett tévelgéfeket az által meg eröfítsék ; magokban el 
végezték, hogy attul el nem állanak, ha életeket is le 
keliene tenniek £zt nevezi Szent Pál a’ Sátánnak ha
talmas erejének , vagy mnnkájának, és a’ tévelgésnek 
erejének, 2. Thes. 2. 9. 11. Nem a' kin vallás, ha
nem annak oka tejzi az embert Mártírommá.

§ 8- Gondolhatok , mennyire vitte az órdőg a’Po- 
gányokat, és közulók némellyeket úgy meg vakított, 
hogy magokat kefz akartva le hagyták vágattni, ölet- 
ni és fel áldoztatni, hogy az ő hamis pogány religió- 
jókat és ördögi iíteni tifzteletekct, az által meg eró- 
íitsék. Nem tsnda h á t , ha még moílis az meg törté
nik a’ Kerefztyén hitnek fzine alatt A’ pogányok fo
kát tseíekedtenek az ö életeknek kárával , hogy ma
goknak halhatatlan nevet fzerezzenek : A’ mi időnk
ben is az hamis maga Szcretés és tifzteíség, nem bo- 
londétotía é meg a’ Barátokat és egyebeket . hogy* a* 
királyokat és Világi hatalmaíokat meg öljék azért , 
hogy az ó valláfokat igy terjelzthefsék , kiknek is a- 
zért az ö életeket le kellett tenniék , és nagy kint 
fzenvedniek, melly nem lett a’ Kriftusért , hanem a* 
Vápáért , és maga tiízteségéért dirséretiért és a’ halha
tatlan névnek fzerzéféért. Ez ama hamis, a’ hamis vi- 
lágoságtul meg tsalatott Szeretet

§. 9. Azért m ír minden valamit az ember tud , a- 
kar melly nagy mefterség , böltseség és tudomány lé
gyen, ha fzinte Salamonhoz hafonió volna is ; Sött 
az egéíz Szent iráfnak tellyes tudáfa, es minden vala
mit az ember tselekefzik , ’s ha még reftét lelkét oda 
adnáis, az mind az Iftennek és felebarátunknak Szere- 
tete , és egy igazán kegyes Kerefztyéni élet nélkül , 
épen femmi: Sött az Iften igéjével b írn i, azt tudni ,

és
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és a’ fzerínt nem élni , a’ kárhozatot annal nagyobbá 
tefzi , mint Urunk mondja; Ján. 15. 22. Ha nem 
jöttem válna , ét nem Jzóltam válna nékiek, nem válna bű* 
Ttok; de nintsen mofian mivel menteniük azó bűnöket.

XXXVI. Réfz.
A’ ki a’ Kriftusban nem é l ! hanem Szí*
vét Világhoz ragaíztja , annak tsak külső betű 

fzerént vafó iímérete vagyon a’ Szent írásban, de 
nem kódolja annak erejét , és az el rejtett 

mannát.
Jel. 2. 17. 41 győzedelmesnek enni adok amaz el rejte*
tett M annáiul, és adok annak fejér kővetskét , és a5 kó 
vetskén új Írott nevet, meilyet fenki nem tu d i hanem tsak 
ed ki azt elvefzi.

§. I.

utt

Zen mondásban taníttatunk , hogy a5 
mennyei vigafztalásnak és őrömnek é- 
defségét, az Idén igéjében tsak azok 
kódolják, a’ kik győzödelmeskednek 
az ó tedeken, a’ Világon annak min-

_____  den tií'zteíségével és ditsóségével egy-
és az ördögön. Mert kik az ö tedeket a’ min

dennapi tőrödólmeíség és penitentziar által meg fefzi. 
tik annak kivánságival és indulatival eg y ü tt, kik e’ Vi 
lágnak és magoknak naponként meg halnak , kiknek 
tellyes életek keferü Kerefzt, azok onnan fellől aa Is
teniül belsöképen a ’ mennyei Mannának édefségével tá- 
pláltatnak , és Paraditsomi öröm borával irattatnak. 
Máíök pedig kiknek vigaíságok e ’ Világon vagyon , 
nem kódolhatják a’ mennyei el rejtetett Mannát. O- 
ka ennek ez : Minden dolog magához haíbnlóval egy- 
eíul , egymáíTal ellenkező dolgok egymáflal nem gon
dolnak. Az Idén igéje lelki, azért nem egyeful meg 
a’ világi fzivvel. Valamint abbúl az eledelbűi, mel-
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lyet a’ gyomor bé nem véfzen, a’ tettnek femmi ereje 
nintsen. így a’ leiek az Itten igéjpnek , és a’ men
nyei kenyérnek erejét nem koftolja , ha azt egéfzien 
magává , az az : eletévenem változtatja.

§. 2. £s valamint az embernek minden keferűnck 
tetfzik , midón hideglelésben vagyon ; így a’ kik e* 
Világnak hideglelésében betegen fekűfznek, c’ Világ
nak kivánsagiban , föfvénségiben, kevélységben és te- 
ílí gyönyörűségben, azoknak az Itten igéje keleriinek 
tetőik, Sött azok undorodnak attul minta’ hidegle, 
lók : Kikben penig az Iftennek lelke vagyon, azok ta
lálják abban az el rejtetett mennyei kenyeret; Ellen
ben a’ kikben e’ Világnak lelke vagyon , azoknak jó 
ízűnek nem tetfzik; mert egyik nem hajt a’ máfíkra.

§. 3. Innéd jó n , hogy nemelly emberek kevés gyö
nyörűséget , öröm öt és lelki kívánságot éreznek a* 
Szent Evangcliombúl, noha azt mindennap halgatják, 
mert nintsen bennek az Mennek Léiké, nintsen men
nyei elméjek , hanem földi ízivek. a ’ ki penig az Is
iién igéjét igazán érten i, annak erejet érzeni, és az 
mennyei kenyeret enni akarja, annak igyekeznie kell , 
hogy életét az Itten igéjéhez , és a'Kriftus életehez 
alkalmaztatta: Es úgy ő táplálja az alázatofokat az ő  
kegyelmével, 1. Pét. 5. 5. a’ fzelideket az ó fzere- 
tetiveí, a’ békeséges tűröket az ö vigafztalásával és 
tefzi nékiek az ö igáját édette . és terhét könnyűvé. 
A’ mennyei kenyérnek édefségéc koftolja az ember a’ 
Kriftus igája a la tt , és itt tellyefedik bé ama mondás, 
Az éhezőket betölti minden jó va l, és a gazdagokat úrejfen 
ere fz ti, Luk. I. 53.

§. 4. Az én igéim lélek és é le t, azt mondja az Ur, 
Ján. 6, 63. Ha már lélek és élet azok , tehát nemé: 
rezhetik azokat, a’ lélek nélkül való tefti is bujaíkodó 
Szivek és érzékenségek; hanem lélekben , tscndefsc- 
ben , halgatásban, mélységes alázatoságban, és nagy 
Szent óhajtásban kell azokat bé venni és élettéváltog-

ztatni ?
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tatni ! máskép az ember az Iften igéjéből femmit egye
bet a’ külső zengésnél és betűknél nem nyer. Vala- 
mint ha valaki az Harfának pengését halija ; de azt 
nem értvén, abbúi nékíe nintsen femmi oromé : igy 
az ember az Iften igéjének erejéből femmitnemérez, ha 
az ő benne életté nem változik.

§. 5. Azért mondja édes Idvősitőnk : adok nékie 
fejér kővetskét, vagy jó bizonyságot, és azzal új ne
vet , mellyet lenki nem ifmér, hanem tsak , a’ ki azt 
el vefzi.
§. 6. Ez az el rejtetett Léleknek tanúbizonysága , 

melly az Iften igéjérűl bizonyságot téfzen • és ifméc 
az Iften igéjének Lelke téfzen bizonyságot a’ mi lel
kűnknek , Rom. 8* ib. és e’ kettő egymáífal egyez, 
egymáíTal egy elül, és egy lélekké léfzen , 1. Kor. 6.
17. és ez az új név mellyet íenki nem iím ér, hanem 
tíak a’ ki azt el vefzi. Mert valamint fenki fém érzi 
a’ méznek édefségét , hanem a’ ki azt koftolja : igy 
fenki nem ifméri az Iften tanúbizonyságának új nevét az 
ő fzivében , hanem a’ ki azt é rz i: Az ifmeri az Iften 
vigafztaláfát egyedül , a’ ki azt érzi. Ez az új tanubi- 
bizonyság. és az új név, mellyet fenki nem ifmér ha
nem a5 ki azt érzi; Uj ez , mert az újonnan való fzű* 
letésből emelkedik, melly onnan feliül fzármazik.

§. Boldog ember ez , a5 kinek fzivében az Iften ma
gát kóftoltatja. így éltette az Iften elejétűl fogva a’ 
Prófétákat az ö mennyei édes kenyerével, az ő őrök 
befzédének igéjével, mellyet nékik fzólott, Ebbűi fzól- 
hattak ő k ; mert azt érzették, és onnét fzármazott a' 
Szent írás.
§ 8- Es mind e’ mai napiglan fém fzűnik meg min

den emberekkel fzólani, és azokat belsőképen az ő lel
kekben az ő fzent igéjével táplálni. De az embereknek 
nagyobb réíze annak fzavára, igen nehezen hallók és 
íuketek, és inkáb hallják a’ Világot, mint az Iftent , 
inkáb követik, az ó  kívánságokat, mint az Ifíennek

Lel-



Lelkét: azért nem elletik az el rejtetett Mannát , i, 1- 
káb efznek az halálnak és az ő térti kívánságoknak 
meg tiltott fájáról, hogy fém mint az életnek fajáról.

§. 9. Annakokáért nagy Vakság és bolondság az i 
hogy az emberek érteni nem akarják, hogy az literi
ben nagyobb gyönyörűség és édeífég vagyon, mint az 
Világban. A’ ki egyfzer az Iftennek jóságát meg ko- 
ftolta, annak e’ Világ minden gyönyörűségével felet
te igen nagy fceferűség. A’ mi első Sziileink meghagy
ták magokat a’ világtól tsalattatni és a’ meg tiltott fá
rul ettenek, és azzal edgyűt a’ keíérű halált meg ették; 
még is mi ollyan vakok és bolondok vagyunk , és a* 
mi tértünknek meg tiltott gyönyörűségében efzűnk , 
mellyek nékűnk minden bizonyoífun halált hoznak , 
Rom. g. 13.

§. 10. Amaz életnek fája és kenyere az Ur Kriftusazc 
mondja , hogy a ki d belőle efzik az él mind drŐkkcn% 
Ján. 6. 51. ötét enni pedis; téízen ő benne hinni , 
és Szivének gyönyörűséget, öröm ét, Szeretetét, Vi- 
gafztalását és tetzéíit abban lelni. A’ világ ollyan igen 
Kitsin, tsekély, ideig való dolgokat ád , még is an
nak azért, olly nagy kívánsággal fzol^álnak. Az írtén 
ád nagy, felséges, órökkén való jókat, és ahoz az 
hallandó embereknek fziveik még is olly lufták és tu
nyák. Hói talál az ember ollyat ki az Iftennek olly 
nagy engedelmeséggel és gonddal fzolgálna; mint a’ 
Mainonnak és a’ Világnak? Egy kevés pénzért fok em
ber hofzfzu utat fiit; de az örök életért alig vefzi fel 
egyik lábát a’ főldtuh
§. 11. A’ Próféták a’ nagy kereskedő Váró foknak 

Tirusnak és Sidonnak fzemekre hánnyák , hogy ők a’ 
tengeren által az ó  kalmári jofzágokat kerefték Efai ,
2.T,. 1. Jer. 47. 4. Ezech. 27. 12. 13. de az őrók 
életért egyik lábokat lem emelték fel.

§. 12. Minden Rendek e’ Világot inkáb vadáfzfzák 
és fzerettik, mint az iftent. Sok tudós Doktor éjjel

nap-
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nappal tanul, hogy e’ Világon nagy tifztefségre me- 
heíTen; de az őrókkén való tifztefségért és ditsoíségért 
alig véízen magának annyi időt hogy egy Mi Atyán- 
kot mondjon. Sok iparkodik azon, hogy hadban ne- 
mefséget ’s ditsóséget nyerjen; de az ő tehének egy
etlen egy vétkével 's gonofz kívánságával nem akar 
hadakozni, melly által el nyerné e' mennyei Nemef- 
séget. Sok meg győz fok tartományokat és népeket, 
és magát nem tudja meg győzni. Melly fokán vannak 
kik ez ideig valókat kereíik, és a mellett magokat , 
lelkeket , és idvőségeket el vefztik. Es mind azok , 
a ’ kik azt tselekfzik , nem koholták meg az Iften igé
jének elrejtetett mannáját Mert ezek nem győzedelmes
kednek, hanem meg hagy ják magokat győzni e’ Világtuí: 
Mert a’ ki a’ Mannát koholni akarja : annak az Ihen- 
nek fzeretetiért meg kell utálni és győzni e’ Világot, 
A’ ki azt művelheti , az a’ Szent Léleknek leg édef- 
febb vigafztalását fogja érezn i, mellyet fenki nem is
m ér, hanem a’ ki azt el vefzi.
§. 13. Előfzer ugyan kell az élet fájának bennünk 

plántáIrtatni, ha annak gyümőltséből enni akarunk t 
Előfzer a’ Szívnek a’ Világtuí az Ihenhez kell fordét- 
tatni , ha akarod a’ mennyei vigafztaláh érezni. Te 
e’ Világnak vigaíztalását nagy örömödnek tartod és 
meg nem gondolod , hogy az Mennek vigafztaláfa té
gedet inkáb meg vidámithat, mint az egéíz Világ. A’ 
mit az Men tselekefzik mindenkor jeleífebb annál , a* 
mit a’ teremtett állat téfzen. A’ tudomány melly on- 
néd feliül jön a’ Szent Léleknek belső fzóláfa által 
fokkal nemeíTebb mintáz, mellyet az emberi elme nagy 
munkával tanult. Egy alma és Liliom , mellyet a’ ter- 
méfzet fzerez, fokkal nemeíTebb, lzebb és jobb mint 
a ’ mellyet a’ Meher ember tifzta ezühbül ’s aranyból 
tíinál: így az Meni vigafztalasnak leg kilfebb tekénte- 
te és fzikrátskája nemeíTebb és jobb mint a* Világnak 
«rőraének nagy tellyes tengere.

O  §. 14.
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§. 14.. Ha már az Ifíennek drága vigaízralását meg a- 
karod nyerni, meg keli utálnád e' Világnak minden 
vigasztalását és őrömet. Fiam, ha igazán engemet a- 
karfz hallani , kéízitsd a’ te füledet hallásra , akarfz 
engemet erteni , fordítsad hozzám a’ te ízivedet ; és 
ha látni engem akarfz, nyifd fel a’ te fzemcidet. így 
térítsed az hivó ldenhcz egéfzlen a’ te fziyedet és min
den te érzékenségedet, és igy ótet meg látod , hal
lod , érted , érzed és meg kódolod : Mert így vari 
m egírva, Jer. 2 9. 13. Kerefiek engem és megtaláltok, 
wert kert fick engem telly cs Jzivetekbúl, es meg találtatom ti 
te etek , azt mondja az Ur.

15. Azt fzokták moft mondani: £n Iftenem, mel- 
]y gazcíag, hatalmas, bólts és tudós ember ez. De 
arról íemmit nem mondanak, melly alázatos, fzelid , 
túró és kegyes légyen. így nézik az embert mofttsak 
kulsőképen • De a5 belsőt melly jobb és nemeífebb 
nem tekéntik. Sokanmondjak egy valakiről: Ez az em
ber fok Orízágokat ’s Várofokat látott: De vajha va
laki az lítent lá tná, az látna leg jobb dolgot. Azt 
mondják: ez az ember Tsáfzárokat , királyokat Feje
delmeket és nagy Urakat hallott és fzo'gált- De a’ ki 
az iftent igazan halhatná és fzolgalhatná az o fzivében; 
az valóban jól fzolgált volna, az valamit hallott volna. 
Sokan mondják e’ Világnak tsupa fzeretetéből: moíí 
tudós, okos a’ Világ helyes és mederséges idő vagy 
Seculum vagyon ; Es nem tudják , hogy az igaz me
llei ség a’ Ki idusnak Szeretcte, melly minden isméret- 
néi felljcbb való, Efes, 3. 19. a’ hittel egyhttelalut 
Luk. 18. 8. 1. Kor. 13. 8. Es hogy kévédén van
nak kik az UrtuHgazán meg taníttattak , Efa, 54. 13 
és a' kik Kridudól az igaz alázatos, fzelid életet akar
ják tárulni , Matt. t i . 29. Sőtt a' leg okoífabbak is 
gyakorta cl idegenittetnek az Idén fzerint való élettől, 
Efes. a . t8. és még feni tanulták meg , hogy a’ Jefus 
Kridusban igaz élet légyen. Azt gondolják , hogy 

• min-
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minden a’ fzivbéli mefterségból áll , holott az igaz tu
domány, vagy hogy ember valamire alkalmatos nem 
áll belzédben , hanem , az igaz órökkén való boltse- 
ségbern Ha penig valaki azt mondaná : Eíi impimnt 
Seculum. Iftentelen idő vagyon, az , az igazsághoz és 
a’ Szent íráshoz illendőbb mondás volna 

§. 16. Azt mondják : Ennek az embernek vagyon fn'9 
afztala és konyhája. Oh a’ kinek az iften igéje jó- 
k.űen eíik , a’ ki az édes fel re jtett Mannát Kóftolja, 
amáz órókkén meg maradandó , éló mennyei kenye_ 
ré t, Ján. 6. 35, annak derék afztala vagyon, melly. 
e t maga az Iften kéfzitett3 S.olt. 23. 3.

§ 17. A’ kinek az literi, és annak igéje jó ízűén eíik 
annak femmi ízetlenül nem eshetik, és a’ kinek az Is
t e n  és annak igéje jó ízűén nem eíik, mi oromé lehet 
annak. Az Iften maga orom , melly minden terem
tett örömöket feliül haliad , ő az őrök viiágofság , 
melly minden teremtett világofságokat feliül haliad : 
ó az ő örvendetes el rejyettett világoságával a’ mi fzi- 
veinket által járja, lelkűnket és minden erőnket meg 
tiíztitia, világoíitía, vidámitja, ditsoiti és meg eleve
níti. Oh mikor jön el az a’ boldog óra, meiíyhen az 
Iften minket az ő jelenlétével , és mindennel valaki ő 
maga meg elegit! Láfd. Efa. 55. 1, 2.
§. lg. Míg az nem leend mi bennünk, addig tellyes 

örömünk nem léíven. Annakokáért az ő Vigaíztalá- 
sának morfalékotskáit, mellyek a’ mi Urunk aíztálarul 
hullanak jó néven vegyük , mig az őrök életnek igaz 
öröme nem kezdődik, Matt. 15. 27.

§. 19. íme! az ajtó előtt állok, és zörgetek, azt mond« 
j a a z Ur ,  Jel, 3. 20. a ki az én jzómat halja, es énné» 
kém meg nyitja , ahoz megyek és vele vatsorálok , és d lsén 
velem. Halljad édes emberem, jeles Vendég j’őnhoz
zad , ott kin hagyod é ötét alani ? Nagy gyalázot a* 
jó akarat fokáig kin várakoztatni az ajtó előtt; de na
gyobb gyalázat a’ te jólftehcdet, ki a’ te vendéged a-

Ö 2 . katr
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kar lenni, ott kin hagyni. Nem fzűkség , bogy te el
te t tápláljad • hanem 6 táplál téged , te cfzel ő véle 
mennyei kenyeret, és el rejtetett Mannát : Nem vi- 
fzié egy nagy Ur az ő konyháját magával, ha a’ íze- 
gény barátjához be akar térni?

20. Az Ur azt mondja : Halljad az én fzó m a t , és 
nyijd meg nékem > s. a. t. Ének. 2. 10. és 5. 2, De 
valamint egy házban, mellyben világi zenebona vagy
o n , íemmi kedves muíikát nem halhatni: így az Iílent 
a’ Világi ízivben, nem lehet hallani. Mert o tt az Is
tennek nem nyittatik meg, nem is botsáttatik bé ; a- 
zért az ollyatén földi Szív a5 mennyei Mannát meg nem 
kóílolhatja. Ha penig e’ Világ zenebonája az ember
ben le tsendefedik, akor jón az lilén és zórget; és hal
latja maga fzavát. Akor igy m onthatod: Szólj Uram9 
mert halhatja a' te Szolgád, 1. Sam. 3. IO.

<S. 21. Erről a’ belső, lelki, és mennyei Vatsorálás- 
rőí vagyon a’ ízó , Síd. 6, 4. Ä  kik tgyfzer mtg vilá- 
g [itatván meg k6fialták a menyei ajándékot, réfzejjé lettek, 
a Szent Lélekben t es meg kófiolták az IJlennck jó befzédéty 
és a jövendő Világnak erejét. Itt halljuk hogy a5 Szent 
Lélek, a’ hői az emberben vagyon és meg nem gátolta- 
tik a’ lelket naponként táplálja az lilén jó élő beízé- 
dének el rejtettett Mannájával, melly az Iílennek fzá- 
jábui fzármazik, a’ mellyból mi élünk. Matt. 4. 4 ,
5. Mos. 8- 3-
§. 22. Ezt a’ Királyi Próféta Dávid a’ Szent Lélek 

által az o ízivében és lelkében érezte, mikor ezt mon
do tta , S ő l: 16. i l .  Elégséges orom vagyon te előtted, 
és gyönyörűségek vannak a' te jobbad felől mindenkor. Es 
Sol. 34. 9. Kofi ölj át ok meg , és laß át ok meg , melly igen 
jó légyen az Ury boldog ember a z , a ki ő benne bízik. Sói. 
2 ], 5* Afztah fzerzefz én előttem azok ellen, kik emlékem 
ellenségem, meg kened az én fejemet olajjal, és meg töltőd 
az én pobáromat bőségejfen. Sói. 36. 8- Oh Ifién melly 
igen bet sülét es a te irgalmafságod; annakokáért , az embe-



Veknek fiáik bíznak a te jzárnyaidnak árnyékában , megele- 
gittetnek a’ te házadnak kövérségével, ér <*’ gyönyörűié* 
gidnek folyó vizével weg itatod okét; Mert nálad vagyon &Z. 
életnek kútfeje , és a’ te világoságod által látunk világcságot. 
Sol. 70. 5. 6. örüljenek és örvendezzenek te benned min• 

, kik keresnek tégedet és azt mondják fzúntelen: Mai 
gafztaltaßek fel az ifién , kik fziretik  a’ te fzabadi táfodat; 
én penig fzegény és nyomorult vagyok , Ilién fieff én hoz> 
lá m , én Segedelmem és Szabadítom vagy te Uram ne kéft- 
delmezzél. A' hói egyfzers mind Je rajfzoltatik , mi
csoda emberek legyenek azok , kik belsóképen az I- 
ílen édes beízédévcl táplálhatnak, tudniillik a’ kik lé
lek fzerint az ő lelkekben fzegények és nyavalyáfok , 
és egyedül az Idennek vigaíztalására hagyják magokat, 
ezek méltók a5 menyei ajándékoknak meg kódolására, 
mellyról az egéfz 84. Sóltár fzól: Mclty igen jzsrelme• 
tefek a te hajlékaid oh Seregeknek Ura! Az Urnák pitvari
ba való menetelnek kívánsága miatt el fogyatkozik az én lel
kem ; az en fzivem és tefiem kívánkoznak az élő erős ifién  
hcz. s. a’, t. Itt tanít minket a’ jó Dávid, hogy az 
őrök életnek leg kiílebbik kellemetefsége, feliül hal- 
ladja e’ Világnak leg nagyobb őrömét, llgy hogy 
o tt egy nap jobb légyen, mint itt ezer cfztendő, Es 
a’ ki azt egyfzer jól meg kódolta , annak ahoz képed 
mind keferü, valami e’ Világon vagyon, a’ meg unja 
és meg utálja e’ Világot: Mert ő más valamit, annál 
jobbat és kedvedebbet érzett.

§. 23. Azért mondja az órők bőltseség : A' énemlé* 
ktzetem édcjfíbb a’ méznél, és az én örökségem o' lépes méz
nél t a' kik efiznék engemet, annál inkáb éheznek engemet % 
és a’ kik ifznak annál ijikáb fzomiuhoznak engemet, s. a. 
t. Sir. 24 24* 25.
§. 24. Ez egy Szent éhség és ízomjuság, mellyet íem- 

mi teremtett állat meg nem eligéthet, hanem tsak ma
ga az Idén az ő Szerelmével. Es igy meg réfzegitet- 
nek az Idcnnek Szentci az ó Szeretetében, mellyról E<
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nek. 5. 1. Írva vagyon : Egyetek barátim} igya tok  ér 
rejzeg äjetek meg Szcrelmcfim.

26. Ezt tapaíztaitatja már az Iften az 6 Szerelme- 
íívei, hogy o azokat magához vonyhaífa, és ők a’föl
diekről ei felejtkezzenek. Ha penig ez már meg lé- 
ízen ezen éiethen , holott az el rcj’tett mannának tsak 
egy kis moríáiékját elzfzűk, és a’ menyei S/ólo töké
nek tsak egy kis tsepp^ t koholjuk ; mi leiz hát o tt 
az őrök életűén, a’ holla' magához a’forráshoz jutunk 

§. 27. Mikor Urunk a’ Kerefztfán m onda, Szomiu- 
hozom . akor azután ízomjuhozott, hogy mi bennünk 
egy Sz^r.tlelki menyei fzomjuságot indítana és találna: 
Mert valamint ö maga elégeti es oltja a’ mi lelki éhsé
günket cs iz. omjusagunkat• így mi vagyunk azok, kik 
az o éhséget és ízomjuságat tsendesétiük: Mert ó in- 
ke b ízoni;űzött minket , mint lem mi é te t , a’ mint 
maga mondja , jan. 4. 34. Hogy az ó ejedele az , 
hogy tegye az Iftcnnek akaratját. Az Iftennek akarat
ja periig az embereknek boidogságoK. Es ha mi o ti
tánná ollyan igen izomjuhoznank, mint ő mi utánnűnk 
6  minket olly igen, bőven ’s édeffen az 6 Szent Lei
kével meg itatna, hogy a’ mi teíleinkból élő vizeknek 
folyáíi jönnének Ján. g. 3g. az az. Valami mi ben
nünk vagyon, az mind lelk i, kedves , kelemetes és 
vidám volna ; Sőtt ó minket az ó jó voltának nagy 
folyó vizével úgy meg itatna , hogy a’ mi lelkünk és a’ 
mi teftünk és minden erőnk az Iftcnben örvendezne 
mint ha az mennyei őrömnek nagy folyó vize öntené ki 
maeát lelkűnkben. Mert nintsen nagyobb dolog , 
mint az embernek lelke az ő örömében es fzabadságá- 
ban, melly az íften t, mennyet és a’ földet hé foglal
ja. Es nints femmi kiífebb az ember leikénél az ö alá

zatoságában midőn önnön magát iften előtt min
den teremtett állátok alatt meg alázza.
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I.K-37-R AkíK. élt. nem kőveti minden bolts, hafz. 2x5

Valaki a’ Kriítuft h itben , Szent élet-

ti, az az ó ízivének vakságától meg nem rnenekedhe- 
tik • hanem az őrőkkén való íotétségben kell annak 

maradnia, nem is iímérheti igazán a’ Kriítuft, íe 
azzal nein tárfalkodhatik , ő benne réfze 

feni lehet.
I. Ján. 1. 5. 6. 7. Az Ifién világos ág és 0 kennt tűnt an  
jemmi fetétséu; Ha azt mondjuk , hogy nekünk társaságunk 
•vagyon ó véle, és a' jetéisétrbent járunk, hazudunk es igaz
ságot nem tselekefzúuk : Hogy ha o' Világos ágban járnak , 
mikepen hogy 0 ü a világos ágban vagyon. vijzontags ággal 
•való tárjaságufik vagyon vele.

tétséget jól 
k Keli a’ vi-

véghetetlen állat, mindenható , irgalmas; kegyelmes , 
igaz, Szent, igaz mondó, egyedül bolts ki mondhat 
tatlan Szerettetik, hűségű, Atya, Fiú , és Szent Lé
lek Iíten , egy állatjában , Személyében! három : 5 
a’ leg főbb Jó és minden jó állatja feerint, és ez , az 
igaz Viiágoífág. Azért a’ ki azlítentől, annak Szere
tedtől , igazságánál , és igaz mondáfától cl fordul, az 
az íVilágofsától fordul el , és eíik a’ fetétségben : 
Mert az lítenen kivid merő őrőkkén való íetétség va
gyon. Ellenben, ha az lften viiágoífág az ördögnek 
íététségnek kell lennie , és ha az íften Szeretet, tehát 
az őrdog merő dühös méreg , ellenkezés, gyülőlség 
és irigység, bűn és vétek, a ’ ki már a* bűnhöz for
dul a’ fordul a’ főtétséghez és az őxdóghez , és attól

XXXVII. Refz.

ben és ízűntelen való penitentziában*ne/n kövc-

§. 2. Az ifién  Világojság, azt mond
ja Szent János. Mítsoda pedig az 1- 
ften? Az íften e»v lelki, őrokKenvaló



meg nem fzabadulhat míg a’ fetétségtűl a’Világosághoz 
nem fordul, a’ bűntől az igazsághoz , a’ vétkektűl a* 
jó tselekedetekhez , az ördögtől az Iftenhez , Tsel. 
26. i8* Lz máraz igaz élő hitnek munkája • hogy az 
a’ fzivet meg tilztitja. Tsel. 15. 9. Mert a’ ki a’ Kri~ 
fiúsban hiízen , az mindennap penitentziát tart és a* 
büntül ei fordul, tudniilik az ördögtűi a’ Kriftushoz. 
Mert valamint Adám a’ bún által az Idéntől el fordult 
az ördöghöz: igy az embernek az igaz penitentzia és 
a’ bűnnek el hagyáfa által ifmét el kell fordulniá az 
órdőgtiii a’ jó Iítenhez._

§. 3. Immár innét következik; hogy az ember az 
literihez való meg térés nélkül meg nem világoíltattha. 
tik : Mert mi köze vagyon a világos ágnak a’ j  ót et seggel
2. Kor. 6. 14. A[ meg térhetetíenség lö tetség, an- 
nakokáért a’ Kriftus igaz ilinérésénck világoságának 
femmi köze nintsen azzal. Tehát lehetetlen , hogy 
azok az őrök igazságnak leikével és fényével meg vi- 
lágoíitaífanak , kik á’ meg térhetetlenségnek Sötétsé
gében élnek. Azért mondja Szent Pál is a’ Sidókrúl,
2. Kor. 3. 16. Minsk után na meg tér az 6 fzivek az 
Urho-z, el vetítik a' fedél az a z ; a lőtétség , vakság és 
értetlenség és a’ Kriftusban meg vil goíitattak léfznek.

§. 4. Leg nagyobb vaksága és főtétsege az emberi 
fzivnek az hitetlenség annak gyümőltscivel együtt , 
ugy mint kevélség, fósvénség, tefti gyönyörűség, ha
rag , s. a. t. a’ ki azoktul el foglaltatott , a’ Kriftuíl 
amaz igaz viíágoságotmeg nem ifmérheti, annyival in- 
káb igazán nein hihet ’s nem bizhatik benne, lém nem 
idvőzűlhct általa. Mert miképen ifmérheti meg a* 
Kriftusnak alázatos fzivét az , a’ ki telljes büdös ke- 
vélséggeí ?

§. 5. Miként ífmctheti meg a* Kriftusnak fzeléd fzi
vét, a’ ki tellyes haraggal cs irigységgel? Miképen if
mérheti meg a5 Kriftusnak nagy tű rését, a’ ki? a’ bo- 
fzuállasnak kívánságával és háborgáftal tellyes ? A’ ki

a’
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a’ Kriftusnak alázatoíságát, fzelédségét , tűrését meg 
nem iíméri, az a’ Krifíuft hitben még meg nem ifrnér- 
te. Ha a’ Kridud igazán meg ifmérni akarod, hit ál
tal ollyan fzivednek keíJ lenni , mint annak vagyon. 
Annak alázatofságát, fzelédségét, tűrését izivedben 
kell kódolnod, akkor tudod meg , mi légyen a’ Kri- 
ílus. Ha valamely jó gyűmőltsót vagy füvetskét meg 
akarfz ifmérn i , kódold és ízagold , igy ifméred meg 
a z t : llgy a’ Kridud is az életnek faját. Ha Kódolod 
és fzagolod hit által annak alázatoságát , fzelédségét 5 
tűrését; efzel annak gyűmóltsébüi, ’s igy taláifz nyu
godalmat a’ te lelkednek, és Iéfzefz alkalmatos az I- 
fíeni vigafztalásnak , kegyelemnek bé vételére ; más
képen nem találod fel a5 léleknek femmi nyugodalmát. 
Mert az Idennek kegyelme és vigafztaláfa nem Szolgál
hat bé a’ hitetlen Szívbe , mellyben a’ Kridusnak Ize
ié dsége és a’ázatosaga nintsen ; mért ö az alázatofoknak 
ád kegyelmet) 1. Pét. 5. 5.

§. 6. Mit halánál a’ Kridus annak az embernek, a’ 
ki nem akarja véle femmi kőzet tartani. Már pedig a ’ 
kik a’ bűnnek fetétségében élnek , azoknak femmi kö
zök nints a’ Világosággal, inelly a’ Kridus, azértfem- 
mit fém is hafznál nékick. Mert azt mondja Szent Já
nos az emlétett helyen : Ha azt mondjuk , hogy ne
künk társaságunk vagyon 6 véle és a5 fetétségben já
runk , hazudunk és nem tselekefzfzűk az igazságot ; 
Ha pedig a’ Világoságban járunk , a’ múlt ő is a’ vi. 
lág óságban vagyon , vifzontagsággal való tárfaságunk 
vagyon ó véle. Mellyet ó tovább igy magyaráz r. 2. 
8. El mult a’ Sötétség , és amaz igaz világos Jg immár fén- 
lik , a ki azt mondja, hogy 6 a Világoságban vagyon, és 
az 0 attyafiát gyűlöli , m indez ideigJötétségbén vagyon : 
Á  ki Jzereti az ö attyafiát a világosáéban marad , es ab
ban nintsen femmi botránkozás j o’ ki pedig gyűlöli az ö 
attyafiát^ a’ Jötétségbén vagyon , és a fötetsegben jár , és 
nem tudja hova niegyen, mert a fötétseg meg vakiietta az 
ö Jzetneit. O 5 §. 7

á.
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§. 7. Valameddig már az ember ill yen bűnökben , 

mint rettenetes fetétségben marad, mint addig a’ Kri- 
ftuftul amaz igaz világoságtúl meg nem világoíitatha- 
tik , és az Iítennek igazifméretére nem juthat. Mert 
ha az ember az Iftent és Krifluft igazán meg akarja if- 
mérni kell néki tudnia , hogy az Isten merő Szeretet 
és kegyelem. Senki penig nem tudhatja mi légyen a’ 
Szeretet , hanem a’ kiben a’ vagyon , és azt követi. 
Es igy minden jó dolognak ifmércte fzármazik a’ ta- 
paíztalásból , a’ gyakorlásból, és érzésből, az igaz
ságnak tselekedetiböl. A5 ki mára’Szeretetet nem gya
korolja, a’nem tudja mi légyen a’ Szeretet, b; tor arról 
fokát Szóljon. A’ Kriííus merő Szeretet , alázato
s ig , fzelédség , tűrés és tökélleces Virtus vagy jósá
gos cselekedet. A’ ki már ezeket magában nem tapafz- 
talja , a’ nem tudja mi légyen a’ Kriílus , és azt iga
zán nem iíméri , noha róla fokát Izol és nevét vifeii. 
Az Isten igéje merő Lélek, a’ ki már lélekben nem él 
és nem jár, az nem tudja mi légyen az lilén igéje, no
ha arról fokát beízél. Ki tudhatja mi legyen a’ Sze
retet, a’ ki foha azt nem gyakorlottá ? Mert valamit 
iímérni és tudni a’ tapalztalásbul emelkedik. Miké
pen tudhatja az mi légyen a’ Világoság , ki életében 
mindenkor főtét toronyban ü lt, és foha nem látta a* 
Világoságot? Mert igazán a’ hit és a’ Kerefztyéni Sze
retet, az emberben , a’ Világoság, mint az Urmond
ja , Matt. 5. 16. Úgy fénljeka ti Világos ágtok az em• 
berek előtt , hogy Idßdka ti jó tseleke Jetei teket, és ditsói• 
tsék a' ti mennyei Atyátokatt

§. 8- Ha már a’ Kriítnsnak Szent életét meg gondol
juk s az merő Szeretet. Ha hitben tanuljuk tőle az ó  
Szeretetét, alázatoságát, fzelédséget, tűrését, a’mint 
nékímk meg parantsolta , tehat az ő képére el vá.rá
zunk , é? meg Világoíittatunk ezzel a’ világosággal , 
mintmagaval a’ KriltuíTal , a’ ki az igaz őrok vi ágo- 
ság, mint Szent Pál mondja 3 Efes. 5. 14. Serkenj fel

a’ ki



a ki alufzol, tudniillik a’ bűnben, és a’ tefti gyönyö
rűségben, és meg világojodik neked a Krifius.

§. 9. Annakokáért a’ kik fel nem ébrednek e’Világ
nak vétkes álmábul, a’ izemnek bujalkodásábul, telt
nek gyönyörűségéből, életnek kevélségébűl, azok a’ 
Krifftiftol meg nem világoíirtatnak.

§. 10. Minek okáért az meg világoíittatott , a’ ki a1 
Kridusnak Nemes életét magára vette, és azt hitben 
követi • £s a’ ki a5 Kriftuft életben nem köteti, azin- 
káb lzereti a’ fetétséget, mint a’ V ilágoságot: azért 
meg feni világoíittathatik, a’ mint maga az Ur mond
ja , Ján. 8. 12. En vágyóké’ P Hágnak vüdgoßdga , a 
ki engemet kővet , tudnt a’ hitben , fzeretetben , re- 
ménségben, tűrésben, alázatoságban, fzelédségben, 
Illeni félelemben , Imádságban , s. a t. az nem jár 
fetétségben- hanem életnek világofsága léfzen annak. 
Annakokáért egyedül a’ Kriítusnak követői .bírnak é- 
letnek Világofságával, az az , a’ Jefus Kriftus ifmé- 
retinek igaz meg világofításával 5s világával. Es hly
en Kercfztyéni hitre és életre nézve nevezi Sz. Pál a’ 
híveket világoságnak, mikor azt mondja, Efes. 5. 8. 
Palátok régenten Setétség , mofi világos ág az Urban ' Ér
tette ezt Sz. Pál a’ hitről és más Kerefztyéni Virtu- 
fokról. Es 1. Tefs. 5. 5. -8- Ti a Világoságnak fiai 
vagytok, és a napnak fia i, " f e l  öltözvén a’ bitnek és 

1 fzeretetnek mely vasába , és fifak gyanánt az idvőségnek
reménségében.

§. 11. A’ Figyelemnek Szent Lelke el távoztatja az álnok
ságot , és az értelem nélkül valóktul cl távozik, Boles I. 
5. £s r. 7. 27. Mindeneket meg ú jit, és minden idők
ben a' Szenteknek lelkűkre fizármozván, Iflennek jó bard- 
tokát és Prófétákat Jzerez, Ha már a’ gonofzoktól el 
távozik, miképen világoíittathatnak m eg; Sőtt Ján. 
14. 17. az Ur mondja, hogy az igazságnak Lelkét a 
Világ hé nem veheti, az a z , tefti ’s meg térés nélkül va
ló emberek.
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§. 12. Hogy pedig az embereknek minden Virtufok- 
ban tőkélletcs példájok lehetne, tehát az Iften fia em
berré és az ő Szent Virtnfokkal tündöklő életével a’ 
Világnak Viíágoságáva le tt, hogy ótet minden embe
rek kővefsék és benne hidjenek , ’s igy meg világofi- 
taííanak. A’pogányok kik a’ Virtuft annyira fzerették 
meg fzégyenitik a’ Kerefztyéneket; Mivel hogy ezek 
tudják, hogy a’ Kriftus merő tőkélletes Virtus , és 
még is nem követik ötét életekben. Mert Plato , A- 
roftoteles, Cicero , Seneca , a’ leg böltsebb pogány- 
©k azt mondottak: Hogy ha az ember láthatná a’ Vir- 
tuft , az fokkal fény eltebben tundőklenék , mind a’ 
hajnali tsillag : A’ kik pedig a’ Kriftuft hit által látták, 
azok látták ezt a’ fzép hajnali tsillago t, Sőtt magát 
az életnek igéjét , és azt az ő kezekkel tapogatták ;
I. Ján. 1. 1. Ha immár a’ pogányok úgy fzerették a’ 
V irtuft, és azt látni kívánták , mennyivel inkáb kell 
azt fzeretniek a’ Kereiztyényeknek ; mert a* Kriftus 
merő Virtus - merő Szeretet és Szelédség , Sőtt ma
ga az Iften.

§. 13. A' Kriflurnak Szerelne azt mondja Szent Pál , 
Efes. 3. 19. minden ifméretnél fclljebb való. A’ ki
már ö tét fzereti, a’ fzereti annak alázatofságát és fzc- 
lédségét is , és azt órömőft magára vefzi , a’ Kriftus- 
hoz való Szeretététól vifeltetvén: Akkor világoíitatik 
naponként esel változik a’ Kriftus képére, 2. Kor.
3. 18. Az alázat o f oknak adja iTten az 6 kegyelmét , 1.
Pét. 5. 5. Azért mondja Szent Bernhard: Blumina 
gratia deorfum , non furfum fluuntt a’ Kegyelemnek fol- 
jo vizei folynak alá ; és nem fe l : Miképen mehetne 
a\Világoságnak , és Iften ifméretének malafztja az oi
ly an emberekbe, kik a* Kriftusnak Szent életében nem 
járnak, hanem a’ Lucipernck utaiban : Mert a’ hit és 
a ’ hitnek gyümőltsei nem hagynak minket gyümőlts- 
telcn a1 Kriftusnak ifméretiben , 2. Petr. 1 .8 .  Az 
alázatosokban él a ’ Kriftus, azokon nyugfzik a’ ból-

tse#
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tseségnek és az értelemnek, tanátsnak és ismeretnek , 
erőnek hatalomnak és az Iíleni félelemnek lelke, mint 
magán a’ Kriftufon. Mert a’ Kriftus ollyan emberben 
vagyon , kiben annak élete ’s világa vagyon , mert 
mind ez ő maga. Es azért nyugofznak a* Szent Lé
leknek ajándékiaz ollyan emberen, mint magán a’Kri
ftufon, Efa. 11. 2.
§. 14. Azért mondja Szent Péter, Tsel. 2. 38. Tér

jetek meg ér el vefzitek a Szent Léleknek, ajándékát. Mi
hez képed; nyugofzik az Iftennek a’ fziveket meg vilá- 
goíitó Lelke egyedül a* meg térőkőn és híveken.

§. 15. A’ kimar az 6 Szivének vakságaiul, és az ö- 
rók sótétégtúl Sótt magától az őrdógtűl akar meg 
fzabadulni, az a’ Kriftust hitben, igaz meg térésben, 
és életnek jobuláfában kővesfe. Mennél kőzeljebb, az 
az ember a5 Kriftushoz annál kőzeljebb az őrök vilá
gosághoz ; mennél kőzeljebb a’ hitetlenséghez, annál 
kőzeljebb az ördöghöz és fetétséghez. Mert ezek 
mind egy máííal őfzve vágynak kaptsoltatva az hit , 
Kriftús és mindén Virtufok : Mint azt hitetlenség , az 
őrdög és minden más vétkek.

ló ’ A’ Szent Apoftolok követték a’ Kriftuft hit
ben, meg utalták a' Világot , magokat meg tagad
ták , ellene mondottak mindennek valamiek vo lt, e- 
gyefségben éltének; és igy onnét feliül meg világofít- 
tatanak és vették a’ Szent Lelket , Tsel. 2. 1, Ezt 
ama gazdag iffiu nem akarta tselekedni, Luk. 18. 23. 
azért e’ Világnak letétségében marada , és az őrök 
életre meg nem világoíittatott: Mert a ki fzercti e 
Világot, abban nintren az Atyánakfzeretete, I . Ján. 2.15.

§. 17. Azért mondja továb Szent János Evangelifta ,
I. Ján 2. 11. A’ ki fzeretet nélkül vagyon , vagy 
gyűlöli az 6 Attyafiat a' [etetrégben vagyon, és a fetétrég- 
ben iár ér nem tudia hová mégyen. mert ad fstitség meg 
vakította az 0 fzemeit. Es oda tzéloz Taulerus minden 
6  Prédikatzioiban- hogy az hitnek igaz gyakorláfa ,

ma-
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222  A’ ki a’ Kriíluíl nem kőveti életében. 1.K.37.R.
maginak meg öldőkőltetéEe, meg tagadáía nélkül ma
ga fzivébe való bé térés, és a’ léleknek belső tsendes 
Szombatja nélkül , egy ember is az Illeni világosságot 
nemtapaíztalhatia.
§. 1$. Summa Valamenyire az emberben a’ Eetétség- 

nek tselekedeti az Iílennek Lelke által meg fojtarat- 
nak, annyira az ember meg világoíittatik. -Ellenben 
ménnél inkább el hatalmazik a’ gonoEz terméí'zet j 
teli , és e’ Világ az emberben : mint a’ Ízemnek bn- 
jalkodáEa, életnek kevélsége, annál több fetétseg; V 
keveííebb kegyelem, világoság, lélek, lilén, Kriílus 
vagyon az emberben. Azért az igaz meg térés nélküf 
meg nem világoíittathatik.
§. 19. A’ ki egy bűnt nem akar meg gátolni, az fok 

bűnekre ád okot. Mert mindenkor egy bűn Szárma
zik’ a5 maiikból ; Sótt egy bűn nevelkedik a’ malikból, 
és el Szaporodik mint a’ haSzontalan fű. Es valamint 
a’ Setetség mind tsak nevelkedik és emelkedik, men
nél meSzSzebb mégyen a’ nap. így a’ Kriítusnak ne
mes élete mennél meSzSzebb vagyon tő lünk , annál in- 
káb nevelkedik bennünk a’ bűn és a’ Setetség , mi£ 
végtére az ember az őrök Setétségre jut. Ellenben a* 
ki az lilén kegyelme által egy VirtuSon el kezdi , az 
nevelkedik abban, mert a’ VirtuSok vagy jóságos tsele- 
kedetek mint egy aranylántz óizve vannak kaptsolva. 
A’ mint Szent Péter is Ez p arany lántzot tsinál, mi
kor azt hadja , hogy a’ hitet gyakoroljuk, 2. Pét. 1. 
5. Minden tellyes igyekezeteteket erre reá, vetvén a ti hi
tetek mellé ragajzfzatok jóságos tselekedetit, a jó tselekeds- 
tek melle pedig tudományt , a tudomány mellé pedi% mérté- 
kletefiéget, a mertekleteßeg mellé pedig turejl, a tűrés meU 
le pedig Isteni tifzteletet, a z lffc n i tisztelet mellé pedig a t• 
tyafiakhoz hajlandó fz iv e t , az attyafiakhoz hajlandó fzii). 
mellé pedig Sztrctetej. Mert ezek ha ti bennetek vannak 
és bővelkednek, nem télinek titeket tudatlanokká és 
haízonta:anokká, a’ mi Urunk jeSus Kriítusnak iSmé- 
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retére. az az : A’ ki magát ezekben a’ Virtufokban 
nem gyakorolja , az nem isméri a’ Kriftuft ki légyen. 
A’ ki a5 Virtusban nevelkedik hit által , az nevelkedik 
a ’ K-riftusban: A’ ki haragtartó fösvény, kevély, tűr
hetetlen , a nem fokát gyarapodott a’ Kriftusban; ha
nem a’ Sátánban.
§. 20. Nevelkednünk kell míg tőkelletes emberekké 

nem lefzűnk. az az : Valamint a5 gyermek teltének 
nagyságára nézve nevelkedik : így a’ Kerefztyének a* 
bitben és a’ jám bor, Kerefztyéni életben, mig a’ Kri- 
ítusbau tőkelletes férfiakká nem lélznek. A’ kibenpe*. 
ni3 ezek Hintsenek , az vak, kezével maga élőt tapogat. Jent- 
m it jeni lá t , el felejtkezvén ártól hogy 0 az 6 regi bűneitől 
meg tífztitatatott volt, 2. Pét. 1. 9. az -az, A’ Kri- 
ítus ugyan az ó vérével és halálával minden bűnein
ket el vette és el tőrlőtte; de azért a’ bűnben nem kell 
élnünk , hanem a’ Kriítus halála mi bennünk gyűmől- 
tsós égyen , hogy a’ bűnnek meg haljunk, és a’ Kri- 
finsnak éljünk, másként az előbbeni bűnőkbűl való ki 
tiíztul s és azokért való elégtétel femmit fém hafznál. 
Ha mi cl álunk a’ bűntűi, penitentziát tartunk és a* 
Kriítusban hifzűnk minden mi előbbeni bűneink meg 
bocsáttattak és feledékenségbe mentek. Ha penigva- 
lamelly bűntűi el állani «em akarunk , meg tartattat
nak mind az előbeniek is , és lzűkségképen kell mind 
azokért ízenvédnűnk az őrök kárhozatban , és mind 
óiőkkén meg nem fizettethetnek. így az ember aze- 
gyetlen egy haragért elkárhozhatik, és ha azt elhagy
n á , minden bűnei a5 Jeíus Kriílusert meg botsátatná- 
n ak : Mivel penig azt nem tselekefzi , azt mondja Sz. 
Péter, vak az és el fele|tkezetárrói, hogy.ő régibünei- 
tuI meg tifztitatott volt, 2 Pét. 1. 9.

§. 21. Ez már nagy oka annak, miért kell penicent- 
ziat tartani, és a’ brntűl el állani. Mert noha a’Krfc 
ftus a’ mi bűneinkért meg holt, és azokért tőkelletef- 
fen meg fizetett, még is ezen érdemében nem refzefű

lünk,
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lü n k , és a* minékűnk femmit feni hafznál, ha peni- 
tentziát nem tartunk. Es noha az embernek a’ Kri- 
ftus érdeme álta l, minden bűneinek botsánatja vagy
o n ; de ugyan is a’ meg térés nélkül valóknak az nem 
igértetert , hanem tsak azoknak kik a’ bűntől butsűt 
veíznek Es azok a’ bűnókis, mellyeket az ember el 
hagyni és félre tenni nem akar , meg nem botsáttatnak 
hanem egyedül azok , mellyeken az ember fzive íze- 
rint bánkódik és fzánakodik. Ide illik amaz mondás, 
Matt. I I .  5. A ’ fzegényekttek prédikált mik az Evangtli- 
cm , az az, a’ bűnöknek botsánatja; példánakokáért, 
ha valaki fok efztendeig fősvénségben és hamis nyere
ség kívánásban élt volna mint Zakeus , tifztátalanság- 
ban mint Maria Magdolna, haragban és bofzuállásnak 
kívánságában mint Efau; de hallotta volna, hogy eze
ket a’ bűnőket el kell hagynia nékie, ’s hogy máskép 
a’ Kriftusnak halála és vére nem hafznál n ék i; és 5  
meg térvén azt mondaná : Oh Uram bánom s. a’, t. 
és a 'b ű n t el hagyván a’ kegyelemért Iftennek könyö
rögne, és hinne a’ Kriftusban, igy meg botsátatnának 
minden ö döbbeni bűnei ingyen való kcgyelembűi , 
minden ó  érdeme nélkül, a’ Kriftusnak Sz. véréért és 
haláláért, mellyet azért fzenvedett. A’ ki penig nem 
gondolkodik arról hogy fösvénységét, haragját, ha
mis nyereség kívánását, tifztátalanságát, kevélségét ,
s. a’, t. el hagyná, és még is bűneinek botsánatját 
akarja nyerni, az azt meg nem nyeri, de minden bű
neiért kell néki a’ pokolban fzenvedni, és foha ö rö
kén azokért meg nem fizethet, Mert nintsen ő ben
ne az igaz hit , melly a’ fzivet tifztitja és meg job
bítja. Azért Sz. Pál nyilván és világoífan mondia ; 
Valakik illyen dolgokat tselekefznek, az Iften orfzá- 
gának örököli nem lehetnek , Gál. 5. 21. Vagy el 
kell hagyni a’ bűnt, vagy őrókkén cl kell vefzni és 
kárhozni.

§. 22. Ha már meg vagyon az Iftenhez való meg ,
té-

224 A’ ki a’ Kriftuft életében nem követi 1.K.37.R.
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térés, és az igaz h it, tehát a’ bűnöknek botsánatia , 
és az Iften Kegyelme is meg vagyon. Ha meg van az 
Ifién kegyelme, a’ Krifius is meg vagyon. Mert ő ki- 
vulótte nintscn feni mi kegyelem. Ha jelem vagyon a* 
Krifius , jelen vagyon annak drága érdeme is. Ha 
érdeme jelen vagyon , jelen vagyon a’ mi bűneinkért 
való meg fizetés is. Ha a’ mi bűneinkért való meg fi
zetés itt vagyon , itt vagyon az igazság is. Ha az i- 

, gazság meg vagyon, a’ bckeíség és vig lelki isméret is 
meg vagyon. Mert az igazság és békeség egy máit 
tsokolgatják , Sói. 85- Ha az vig lelki ismeret 
itt vagyon, a’ Szent Lélek is itt vagyon. Ha a’ Szent 
Lélek itt vagyon , itt vagyon az őröm is. Ha penig 
az öröm itt vagyon, itt vagyon az őrök élet i s ; Mert 
az örök élet őrök öröm. 23. íme ez az örök élet
nek világosága, melly azoké , kik a’ Kriftusban , és 
az igaz mindennapi penitentziában élnek. Ez kezdete 
mi idvőségűnknek, mellynck fundamentoma a’ Krifius 
halála, Ellenben ha nintsen jelen peiiitentzia, nintsen 
jelen bűnőknek botsánatja is. Ha nintsen idvőséges 
bánat és tőrődelmeíség, nintsen kegyelem is. Hanin- 

i tsen kegyelem , nints Krifius is. Ha nints jelen a* 
Krifius, nints annak drága érdeme is. Ha az ö drá
ga érdeme nints jelen, a bűnökért való femmi fizetés 
is nintsen. Ha bűnokért való meg fizetés nintsen je 
len , nints igazság is. Ha nintsen igazság , nints fem- 
mi békefség is , feni vig lelki ifméret. Ha femmi vig 
lelki ifméret nintsen , nints femmi vigaíztaíás is. Ha 
nints femmi vigafztalás nints Szent Lélek is. Ha nints 
Sz. Lélek , nints a’ Szívnek és lelki isméretnek fem
mi öröme. A’ hói nints öröm , o tt örök élet fin
isen, hanem halál, pokol, kárhozat, és azőrőkíététség.

§. 24. Nézzd meg , ez ám , a’ miről fzóltunk, a5ki 
életében a’ Kriftuft igaz penitentzia által nem követi, 
az , az ő Szivének vakságától • Sótt az örök fetétség- 
tő l meg nem fzabadulhat.

P . XXXVIII.
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XXXVÍII. Refz
Az Iftentelen élet, az hamis hitető tudo

m ánynak meg áto lkodásnak és v ak u lásnako - 
ka. Egyetemben a’ kegyelem fzerint való vá- 

laíztásról.
I . Ján. 12. 35. Meg egy kevés ideig világoság vagyon 
veletek; járjatok mig világofságtok vagyon, hogy a fetetség 
titeket el m  foglaljon.

ível a’ Kriftus és a’ hit az Iftentelen élet 
által meg tagadtatik és épen ki gyom- 
láltatik; mire való tehát annak tudo- 
mányja ? Mert az ő tudományja, igé
je és Sakramentomi azért adattanak 
minékunk, hogy azok ú j , Szent élet

té változzanak , és hogy az igéből és Sakramentom- 
b ó l , újonnan fzuletett, Szent és Lelki ember légyen, 
mint jó gyűmőlts, drága, jó magból. £s az ám az 
Igaz Kerefztyén , ki a’ Lélekbőí , igéről és a’ Sacra- 
mentomból újonnan fzülettetett , mint a’ Kriftuftól : 
Ki a’ Kriftusban hifzcn , és a1 Kriftusban él. Mert 
valamint a’ gyermek az ő Attyjátol nemzettetik ; így 
a’ Kerefztyén az lftentől és a’ Kriftuftól hit által.

§. 2. Mivel pedig mi nem akarjuk a’ Kriftusnak tu- 
domanyját életté változtatni; hanem életünkkel az el
len tufakodni, iniképcn fzuletethetünk az ÍST E N tfil , 
és mire ízolgál nékünk az 6 tudományja ? mit tefzűnk 
az ő világofságával, ha a* fetétben járni akarunk ? A- 
zért a’ Világofság el távozik , és következni kell a’ 
fetétségnek , hamis tudománynak , tévelgésnek és hi- 
tetésnek. Ez éránt meg int minket az U r, mikor ezt 
mondja: Járjatok mig világos ágtok vagyon , hogy a fe* 
tétség titeket el ne foglaljon, az az, a’ tévelgés, hitetés , 
meg átolkodás , fetétség és meg vakulás. A’ mint 
Hlyen átolkodás el foglálta Faraót, a’ Sidókatés a’ Ju-

• lia-
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liánuft; ki mindazonáltal végtére az büntetés által lel
ki ifméretében meg győzettetett, hogy a ’megfcfzitte- 
te tt Jefus még cl, és igaz Isten légyen azért fel fzóval 
monda : Vicifti tandem Galilae! Meg győztél már engem 
igazán te Galileus! Jobban járt volna , ha azt mon
dotta volna : Uram könyörül) rajtam ! De azt nem 
mondhatta az ő ízivének meg átolkodáfa miatt. A* 
Kriftusnak kegyelmét meg vetette és meg tagadta, a* 
zért nem is réfzesult benne.

§. 3. Hlyen meg ától kodás amaz igazán va’ó íetétség, 
melly azokat végtére el foglalja , kik a’ Világoságbaa 
járni n e m  akarnak , és azoknak igazán való j utalmok* 
k k az igazságot káromlják mint Faraó tselekedék , 2» 
Mos. 5. 2. Kitsoda az Ur , hogy engedjek az ö be« 
fzéddiek? Az Urat nem ifmérem. Azért kellett nékie 
annak hatalmát érezni , és az Isten meg mutatá az 6  
mindenhatóságát és erejét rajta , és például az egefz 
világnak tsudájává tette ó te t, hogy inegtetzsekmit te- 
heilen az ember Isten ellen.

§. 4. így mikor a’ Sidók nem akarának engedni , 
az Isten vaksággal, Szivek keménségével ókét meg 
verte, mint Móíés nékiek régen élőre meg mondotta 
hogy úgy járnak; 5. Mos. 28. 28. Ha nem engeden- 
delz a’óe Uradnak Iftenednek beízédének , meg vér 
tégedet az Isten balgatagsággal és vaksággal és ízived
nek buíiilásával, az bé is tellefedék azu tán , Eíá. 6«
9. Mellyböl látjuk, hogy ez a’ meg átolkodás, a’hi
tetlenségnek , és az Iftennek , és annak igazságának 
meg utáltatásának igaz bímtetéíe légyen, mint Szent 
Pál nyilván bizonitja ezt mondván: Mivel hogy az i^az* 
tágnak ftereimét nem vótték bé az ó idvojrégekre , és azért 
botsa ja az lilén  reájok a’ tévolgésnek erejét, hogy hinyje-  

nek a hazugságnak, hogy kárboztatt ißanak mindazok, kik 
rtem hittenek az igazságnak , h m m  engedtetlek ol bamifsá%* 
nak , 2 Tes. 2. 10. Innéd látjuk, minémü okokból 
botsáttatik az illyen vakság és. hicetés.

p 2 $. <r.



§. 5. Es ugyan is , a’ kitul az lilén a l 6 kegyelmét, 
mellyet nyú jto tt, el veízi, az elég meg vert ember , 
és nem kelhet fel isméden, így jára Faraó és Juliá- 
nus. Kitől az lilén meg vonja az ő V ilágát, annak 
fetétségben kell járnia. Nem vonja pedig fenkitőlis meg 
világát, hanem azoktól a* kik a5 Világofságban járni 
nem akarnak, fenkitől nem vefzi el kegyelmét, hanem 
azoktúl, kik azt magoktól el tafzitj ák.

§. 6. Igen is innéd jól mondja Sz, Pál, Rom. 9. 18. 
Kin akar könyörülni könyörül, a kit pedig meg akar ke* 
tnényéteni meg keményíti. Akar penig mindeneken kö
nyörülni, kik az ö irgalmafságát bé vefzik; Es azokat 
meg keményíteni akarja, kik hozzájok nyújtott kegy
elmét káromlják és magoktól el tafzitják. Mint Szent 
Pál nyilván mondja a’ Sidoknak , Tsel. 13. 46. 48. 
Alível meg vetitek az Itten  igéjét, és méltatlanoknak itéii- 
tek magatokat az örök életre, imé a Pogdnyok közé megy
ünk : A' pogdnyok penig ezeket halván örvendezének , és 
magafztállják vala az Urnák befzédét, és hittenek, valakik 
az örök eleire el rendelten ettek, az az, kik a5 kegyelem
nek igéjét, úgy mint az hitnek efzkőzit magoktól el 
nem tafzitották. Mert mivel a’ Sidok azt tseleked- 
té k , hívek nem lehettek. Mert az lilén fenkit az é- 
letre nem rendel, ki az ő igéjét meg veti.

§. 7. A’ kegyelem fzerént való ei válofztás , és az 
örök életre való el rendelés a’ Kriílusban ezen tolda 
lék által l ő t t : Hogy az lilén az 6  kegyelmét minde
neknek nyújtja az Evangeliom által, és valakik azt be 
vefzik, azok az őrök életre el rendeltcttcnek; kik pe
nig azt magoktól el tafzitják, azok magokat méltatla
nokká tefzik az örök életre azt mondja Sz. Pál. az 
az , magok az mivelik, hogy nem méltók az őrök é- 
letre, cs magokát ki rekefztik a’ közönséges k e b e 
lemből , ki törlik az 6  neveket az életnek könyvéből, 
az az, a’ Kriílusból az 6  nyakafságok által, melly által 
az lilén igéjét magoktól el tafzitják azért a* hitben nem 
réízeíulhetnek* §. 8*

5 2 g Azlílentelen élet I.K. 38. R.
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§. g. Már penig nem tsak azok tafzitják az Iíten igé

jét magoktól , kik a’ Kriítusról való tudományt bé 
nem akarják venni, m in ta ’ Sidok és a’ Törökök ; 
hanem azok is , kik a* Kriítus nyomdokiban nem a- 
karnak járni, annak Szent életét magokra nem vefzik , 
a* Világofságban nem járnak , hanem a’ fetétségben. 
Azért az Iíten is el vonja tolok az ó Szent igéjének és 
tudományjának viíágofságát. Mert ő mondja Ján. 8»
12. En vagyok e Világnak. Vildgoßdga , o' ki engeniet 
követ, nem jár a Sötétségben ; hanem életnek vildgoßdga 
vagyon annak.

§. 6. Innét már következik , hogy a’ ki Kriítus éle
tét nem követi, annak a’ Setétben kell járnia, az az, 
tévelgésbe jutnia, meg kell annak kcményittetni ésva- 
kitattnia. Nézzétek a’ leg pompáífabbakat, pipéífeb- 
beket, kcvélyeb beket, tifztefségeífebbeket, böltsebbe- 
k é t , tudófabbakat és hatalmaíTabbakat e’ Világon , 
miképen tévéiednek , hitettetnek és vakittatnak el a- 
zok. Mi annak az oka? Nem élnek a* Kriítusban, az 
6  életét nem követik; annakokáért életnek viiágofsá- 
ga nem lehet nékiek.

§,. 10. Es ugyan ez ennyi fok hitetéícknek és tévc- 
lygéfeknek oka, mellyet Sz. Pál nevez Sátán munka- 
iának , és hazugságnak erejének , 2. TeíT. 2. 9. 11. 
Effélék még hová tovább , mind többen jönek, mivel 
az egéfz Világ a’ Kriítus életét követni nem akarja- 
f/lert mi köze vagyon az igazságnak a’ hamijsággal, a Vi~ 
lágo ságnak a’ feiétséggel ? Es mitsoda egyejfege vagyon a 
Krifiusnak a’ Beliállal? 2. Kor. 6. 14. 15. a za z , a* 
tifzta tudomány és az líten ifméretinek világa nem ma
rad azoknál, kik az ördögben élnek , a’ fetétségben, 
kevélységben , fösvénységben és teíti gyönyörűség
ben. Me t miképen maradhat ott a’ tifzta Itteni tudo
mány, a ’ hol a ’ tifztátalan és Iítentelen élet folytattatik? 
A’ tifz a tudomány nem illik őfzve a’ tifztátalan élettel, 
niuts femmi egy maflái való egyeíuléfek. Ha már meg

P 3 akar-
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akarjuk a’ tudományt tartani , kell nekünk más utón 
járnunk és az Iftentelen élettol butsut vennünk, a’Kri- 
ítuíl követnünk, a’ bimbói fel ébrednünk, így a’ Kri- 
flus meg rilágoíit minket az igaz hitnek világofságá- 
val. Annakokáért a’ ki nem lépik a’ Kriftus nyomdo
kiban, Szeretedbe, fzelédségébe, alázatoíságába, tű 
résébe és Ifteni félelmébe, annak el kell tsalattainia. 
Mert nem megy az utón, melly az igazságra vezett.

11. Ha mi egyedid a’ Kriftusban élnénk, a’ Sze
m étben  és fzelédségben járnánk, és minden igyekeze
tünkkel és Tneologiánkkal ( Iften Igéjének tudomá- 
nyjával ) oda tzéloznánk, miképen a' teilet meg ól- 
dókólhefsük és a’ Kriftusban élhefsűnk , mikép az ó 
Adám meg haljon és a’ Kriftus mi bennünk éljen: Mi
képen kell magunkat meg győznünk , a’ teilen , ö r
dögön , Világon diadalmaskodnunk , nem volna an
nyi pór patvár a’ tudományban, és minden eretneksé
gek cl maradnának.

§ 12. Mi vala oka annak t hogy négy Száfz hamis 
Próféták az Achábot el tsalták, és hadakozásra belzéi 
letek? 1. Királ. 22. 6. Felelet: Annak Iftentelen > 
tirannus, kegyetlen élete ’s maga víibléfe. Hlyen élet
re következett illyen hamis világoífág, hogy a’ hazug
ságnak kellett nékie hinnie az ó maga veizedelmére. 
Mikeas az igaz Próféta meg mondja nékie az igazsá
g o t, hogy a’ hadban el véfz , azt nem akarta h in n i; 
az hamis Próféták azt m ondották, hogy békefségben 
vifzfza jön : az hazugság v o lt , mellynek h i t t ; Úgy 
jött penig meg, hogy az ebek vérét nyalák, a’ mint 
meg érdemiette , v. 38.

§. 13» £z az a’ mit Szent Pál mond , 2. Kor. 44. 
hogy a Világnak az hitetleneknek elmejeket meg va
kította , bogy ne fénljek Hekiek a Krißus ditsóséges Etán- 
gyeiiománxk fenyeßege. Sótt mitsoda az egyéb, a’ mi
vel Iften fenyeget minden kép mutatókat , kik a’ Kri- 
íluft és annak tudományát fzájokban hordozzák és tse*

Jeke-
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lekedettel meg tagadják ; hanem hogy az Ifién hamis 
Prófétákat akar reájok botsátani, mint Achábra? Mert 
elég világoífan mondja ; £fa: 29. 13. 14. A zért, mi• 
vei hogy <r’ népén hozzám közölhet [za jával, és az ő aja
kokkal tifztelnek engemet; az 0 fzivek pedig távol vagyon én 
tőlem . . .  az ő bőltseinck bőltseségek el véfz és az ő értelme[• 
jeinek értelmek el rejti magát. És v. 10. I I . azt mond
ja Próféta , hogy az itten  bé zárlotta az 6 fzemeiket a 
Prófétákkal egybe , o' bőits fejedelmeknek is [zemeit bé fedez» 
te , hogy nektek az lílen  igéje léfzen ollyan, m integy bé pe
ts élt etett könyv, vagy mint epy Levél annak, a ki olvafni 
nem tudni. A’ Sidókról is mondja Szent Pál , 2.
Kor. 3. 15. Hogy az o [zivekre fedél vettetett, hogy a% 
e tulaj do a Profét áj ik iráfiban a’ Mejfiájl nem ifmér hetik 

nem találhatják meg : Mikor pedig meg térendenek az Urá
hoz , akkor el vétetik a' fedél,

XXXIX Refz.
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Hogy a tudománynak és az Iften Igéje"
nek tifztasága nem tsak a’ Difputálás , veteke' 

dés és fok könyvek által tartattatik m eg, hanem 
az igaz penitentzia és Szent élet ál

tal is.
2. Tim. I. 13. Az igaz befzédeknek példáját meg tar t i  

[ad , mellyekct én tőlem hallottál, & Knfius Jcfusban való 
bit és Szeretet á lta l: A’ te nálad le tett drága kintset meg 
tartsad a mi bennünk lakozó Szent Lélek által.

’ tifzta tudományt, és a’ Szent Kereíz- 
tyéni hitnek igazságát, izűkségképcn 
a’ fzakadáfok és eretnekek ellen kell 
védelmezni és oltalmazni , a’ Szent 
Prófétáknak példájok ízerent , kik az 
hamis és bálványozó Próféták ellen az

ó  l eftamentomban hatalmaiban prédikáliattanak; Sőtt
az Is**
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az lilén Fiának példája fzerént, ki a’ Fariíeufok és I- 
láítudok ellen Jerufalemben erőflen difputált: Es Sz. 
János Évangelifta példája Fzerént , ki az ő Evangelio. 
mát az Ebbion és Czeriiithus Eretnekek ellen, és a’men
nyei Jelenését a’Nikolaitáknak és máfoknak hamis gyü
lekezetlek ellen irta.

§. 2. Azt is látjuk, miképen Sz. Pál is a’ hitnek meg 
igazításáról, Rom. 3. 21. és 4. 1. a’ jó tseleAede- 
tekről , 2. Kor. 9. g. a’ halottaknak fel támadásá
ról , 1. Kor 15. 12. s. a’, t. a’ Kerefztyéni fzabad- 
ságról, Gál 5. 1. és affélékről való Artikulufokat , 
az hamis Apoílolok ellen hatalmaífan védelmezte. 
Melly példát is az első Anyafzentegyháznak Attyjai és 
Piispőkjei förényen követték, és a’ pogány bálványo
zó religio és más eretnekek ellen, kik kózuíök támad- 
tanak, fok' fontos vetekedő könyveket írtak. E’ vég
re a’ fő (inatok is a' ditsérctes Kerefztyén jTsáfzárok- 
tól rendeltettenek a’ fő eretnekek Arius , Macedoni- 
us , Neftorius és Eutiches ellen ; A’ mi időnkben is 
a’ Pápiftaságnak és egyéb fzakadáfoknak minému ká
rok efett amaz boldog emlékezető embernek D. Lut
her Mártonnak vetekedő iráíi által, az egéfz Világ e- 
ló tt nyilván vagyon.

§. 3. Meg maradunk annakokáért méltán a* m elle tt, 
hogy az embernek az eretnekek és fzakadáfok ellen ír
ni, prédikállani ésdifputálni kell , az igaz Vallásnak , 
és tifzta tudományiak meg tartására , a’ mint Sz. Pál 
parantsolja, hogy intsük a tijzta tudománynak általa és 
meg is győzzük az ellenkezőket , Tit.* 1. 9. De ezzel 
már moftani időnkben igen vifzfza kezdettek élni ; 
Annyira hogy a’ fok rettenetes difputálás , vetekedő 
Prédfikátziok, iráfok és vifzfza iráfok , vágy feléletek 
mellett, a’ Kerefztyéni élet, az igaz pénitentzia , a* 
kegy°íTég és a’ Kerefztyéni Szeretet épen feledéken- 
ségbe m en t, mint ha a’ Kerefztyénség tsak a’ Diípu- 
táíásbin és a* vetekedő könyveknek fzaporitásában ál

lana ,
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lana , és nem fokká! inkáb abban, hogy a’ SzentEvan- 
geiíom és a* Kriftuftwk tudományja Szent életté vál- 
toztaífék.

§. 4. Mert láíTuk a’ Szent Prófétáknak és Apó Pó
lóknak, Sőtt magának az Iften Fiának példáját. >Ezek 
nem tsak az hamis Próféták , hamis Apoftolok és a’ 
bálvány imadás ellen hatalmaiban tufakodtanak; hanem 
egyfzer ’s mind a’ pénitentziára és a’ Kereíztyéni élet
re fzorgalmatoífan intettek és dorgáló Predikátiokkal 
derekaífan meg mutatták , hogy a’ meg térhetetlenség 
és Iftenteien élet által a’ Religio és az lfteni tifzteletel 
rontattatik , az Anyafzentegyház cl puíztittatik , az 
orfzágók és népek éhséggel , haddal és dög halállal 
meg buntettetnek , a’ mint a’ ki menetel azt nyilván 
meg bizonyította. Mit prédikál Éfaiás Próféta egye
bet , Efa. 5. 6. Mivel az Urnák Szőlőiében édes Szó
ló  nem találtatik, hanem tsak vad Szóló, tehát az Ur 
is azt parlaggá akarja tenni. Ez bizonyára kemény fc. 
nyegetés ; hogy az Iftentelenfég oka légyen annak , 
hogy az Iften az ő  Igéjét tolunk el vefzi. Mit prédi
kál az Ur Kriftus máit, Jan. 12* 35. Járjatokm igvi- 
lägoßdgtok vagyon, hogy a ’ [étét s ég el ne boritton titeket. 
Micsoda a’ Világofágban való járás egyéb , hanem a* 
Kriftus életének kővetéfe ! és mit tefz a’ fetétségtűl 
el boritatni egyebet, hanem az Evangyeliomnak tiízta 
tudományját el vefzteni ? Ebből nyilván ki tetfzik , 
hogy fenki az igaz meg térés és Szent élet kivul az 
igazságnak vílágoságávai meg nem vbágoiitathatik. Mert 
a ’ Szent Lélek, ki a ’ Sziveket meg világoíltja utalja 
az Iftenteleneket, ellenben pedig mindenkor adja ma
gát a’ Szent lelkekbe, és teízen Prófétákat és Iftennek 
barátit, Bölts 7. 27. Az Urnákfclslme a boltscßegnck 
kezdete, Sóit. n i .  10. Tehát az Iftentelenség a’ bo
londságnak és vakságnak kezdete.
§. 5. £s igy a’ Kriftusnak és a* tifzta tudománynak 

igaz ismérete és vadáfa áll nem tsak befzédben, hanem 
* P 5 tsele-



A* tudománynaktífztasaganemtsak i .K,39.R.
tselekcdetben és Szent életben is , a’ mint Sz. Pál 
mond [a , Tit. i. 16. A zt vallják hogy ismérik az Is
tent , de tselekedctekkel tagadják, lévén utálatoffak és enge* 
detlenek . Sótt minden jóságos tselekedetekre alkalmatlanak. 
Itt halljuk  ̂ hogy a’ Kriftus és annak igéje az Iftentelen 
élettel olly igen meg tagadtatik , mint beízéddel * a* 
mint ismét Sz. Pál mondja, 2. Tim. 3. 3. Az IJlttti 
Szolgálatnak képét vagy fzinét mutatják , de annak erejét 
tmg tagadják. £s a’ Kriftusnak igaz ismérete miképen 
lehet, a’ mellyet az ember tselekedettel lohameg nem 
bizonyított. A’ ki a’ Kriftusnak Szclédségét, aláza- 
toíságát, tűrését és Szeretetét a’ fzivben foha nem ér
zette és nem koitolta, a’ Kriftuft igazán nem ifméri 5 
Miképen valhatná azért meg azt a’ nyomorúságban ? 
A’ ki a’ Kriftusnak tudomány iát vallja, de nem életét, 
az a’ Kriííuft tsak felényire vallja , és a5 ki a’ Kriftus
nak tudományját prédikálja és nem életér, az a’ Kri- 
íluft tsak feiényiré prédikálja. Sok vetekedéfek ésirá- 
fok lőttének a’ tudományról ; de kevés az életről. Es 
noha a’ verekedésből álló könyvek a’ tudománynak 
haíználhatnak; de az igaz pénitentziinak ésKerefztyé- 
ni életnek elő mozdítására kévéiét fzolgálnak. Mert 
mitsoda a’ tudomány élet nélkül? Fen álló fagyumőlts 
nélkül. Bizony a’ ki életében a’ Kriftuft nem követi, 
az ő tet tudományában fém kőveti. Mert a’ Kriftus 
tudományjának fő tzikkeíje , a' tifzta fzivoől, jó lel
ki iíméretből és az igaz hitből való Szeretet, 2. Tim.
2. 5. Innéd vagyon már a z , hogy fokán olly hely- 
eífen tudnak a’ vetekedéfek alá vettetett Arrikulufok- 
j*ól fzólani és difpntáíni, hogy fzép látarja vagyon, de 
a ’ fzivekben gonofzok, kevélységgel, irigységgel, gyű« 
lólséggel és fösvénységgel tellyeífek, úgy hogy rrrg a5 
Baíiliskus fém lehet ő náloknál gonolzízabb. Szent 
Pál bizony nem ok nélkül tefzi ófzve a’ hitet és Szere- 
te te t, 2. Tim. 1. 13. az által jelentvén • hogya’tu
dománynak és életnek egyet kell értenie.

S- *
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§. 6. Noha mi azt nem mondjuk, hogy a’ mi tehet
segünk és jámborságunk által nyerjük meg boldogsá
gunkat • mert az JJtcnmk erejétől Őriztetünk hit által az 
idvőségre, i. Pét. 1. 5. Mindazonáltal nyilván vagy
on , hogy az Iftentclcn élet által a’ Szent Lélek ki ű- 
zettetik , annak minden ajándékával egybe : mellyek 
között az hitnek ajándéka, az iíméret, az értelem és 
az bóltselég nem leg alább valók. Már a’ Szent élet 
nélkül a’ tiízta tudománynak igazsága miképen tartat- 
tathatik meg? Annakokáért valóban az Iftentelenek , 
kik a’ Kriftuft nem követik, az igaz világofsagsal me£ 
nem világofittathatnak. £s ellenben, kik a' Világos
ságban járnak , az az , a’ Kriftuft életekben követik , 
azokat meg világofitja az igaz Világolság , melly ma
ga a’ Kriftus , ján. 1. 9. és meg oltalmazza őket 
minden tévelgéftől. Innéd ama régi és Szent Lélek
kel tellyes Tanító Taulerus mondja: Midőn az ember 
magát lftennek adja és engedi, butsut vefz maga aka
ratiadul és teftétól, akkor kezdi ö té t a’ Szent Lélek 
világofitani és igazan tanítani, mivel ő az lftennek az 
ő Szivében igaz Szombatot és nyugovó napot ta rt, és 
nyugfzik az 6 gonoíz indulatitúl, akaratjától és tselc- 
kedetitól. Ezt kell érteni de Statu pofi: converíionem 
a ’ meg térés után való mindennapi megvilágoíitásról, 
és az uj ajándékoknak meg fzapcrodásáról.

§. 7. Nem ok nélkül mondja az Ur is , Ján. 14. 6. 
En vagyok az út , az igazság és az élet. Es nevezi ma
gát elófzer útnak , azért hogy minékúnk az utat meg 
mutatta. De miképen ? Nem tsak az ő Szent tanitá- 
fa, hanem az ő ártatlan élete által is. Ez az ő élete 
már nem egyéb minékúnk, hanem az igaz penitentzia 
és Iftenhez való meg térés, melly minket az igazság
hoz és az élethez vezet : mellyben áll az egéíz Ke- 
refztyénség , minden könyvek- és parantsolatok is ab
ban foglalttatnak : és a’ Kriftus életének könyvében , 
nékunk életünknek napjaiban tanulnunk kell. Tudni

illik
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illik az igaz. Penitentziában, az élő munkás hitben , 
a ’ Szeretctben, reménségben, allázatosagban tűrésben 
ízelédségben, imádságban és Ifteni | félelem ben, az i- 
gazságra és életre való igaz útban , melly mind maga 
a’ Kriílus. Ez penig a’ keskeny űt és a’ Ezoros kapu , 
Matt. 7. 14. mellyen kévéién vannak, és az életnek 
egyetlen egy könyvé , mellyet Aevefen tanulnak ; Es 
még is abban minden vagyon foglalva; a’ mi a’ Kereíz- 
tyénnek fzűkféges, úgy hogy más könyv nélkül a’ mi 
idvőlségűnkre nem fzűkőlkődünk. Azért a’ fzent írás 
is kevés könyvekbe foglaltatott, hogy látnánk , hogy 
a5 Kerefztyénség nem a’ fzámtalan könyvekben áll , 
hanem az élő h itben, és az Ur Kriftusnak követéfé- 
ben. Meílyrőla’ Prédikátor is, Salamon fzól, r. 12. 
14. A' fokkáyveknek iratának stem volna vége: Minden 
tudománynak Summája e z : Az i f f  ént félljed  , és az 6 pa* 
rant so latit meg tartsad.

§. 8. Mi lehet az is , hogy mikor az emberek alunná- 
nak, az ellenség konkolyt vetett a’ búza közébe? Mat.
13. 25. Nem egyéb, hanem mikor az emberek a’tér- 
hetetlenségben *s tefti bátorságban aíufznak, és e’ Vi
lágnak Szeretetében el merűltenek , inkáb a’ földiek
re , mint az őrökkén valókra vigyáznak , tehát íafsan 
ki hinti az ellenség a’ hamis tudománynak konykol- 
j á t ; Sőtt a’ kevélységnek fzántó földébe hint az ellen
ség fzakadáíokat, tévelgéfeket és eretnekségeket. Mert 
a’ kevélység által vefztették el az igaz világofságot, 
mind az Angyalok, mind az emberek: A ’ kevélység
ből eredetet vett minden tévelgés: Ha az Sátán és az 
Adám a’ Kriftusnak alázatos életében maradtak volna, 
femmi el hitetés e’ világra nem jött volna. Azért jól 
mondja Sz. Pál, Efes. 5. 14. Sárkeny fel ki alufzol ; 
és kelj fel az halálból, és meg vildgofodik néked a Kriftus; 
azzal jelentvén, hogy a’ meg viiágoíitás nem lehet , 
ha az ember a* bűnnek áhnátul fel nem ébred , azaz, 
a’ meg térhetetlenségtól, tefti bátorságtűi, és Iftente-

Icn-
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lenségtől butsut nem véíz. Azért írva vagyon TseL
2. 38- Térjetek meg , . .  és el vtenditek a Szent Léleknek, 
ajándékát. £s Ján. 14. 17. A ’ Világ nem veheti az i~ 
gazságnak Lelkét. Mitíoda pedig a’ világ egyéb, hanem 
az Méntélén élet.

§. 9. Mitsoda az is , a’ mit az llr  mond , Mát. 7. 
20. Az ó gyümóltsókról isméritek meg ókét? Nem egy
éb-, hanem, hogy az életnek gyüínoltseiból , és nem 
a ’ fok Uram! Uram! kiáltásból kell ismérni az igaz és 
hamis Kereíztyéneket, Mert a’ tfízta tudománynak 
fzinével mintegy juh kóntőífel'fedezik magokat azha- 
mis Kerefztyének ,• holott fzivekben egy fzikrányira 
feni igaz Kerefztyének. Noha már a* gcnofz életből 
nem kell fenkinek ítéletet tenni a’ tudományról, mint 

/ha mindjáráít a’ tudománynak is hamisnak és gonofz - 
nak kellene lenni , mivel az élet gonofz : Mint az új 
Kerefztyének és a ’ Pápiíták a’ mi tudományunkat bőts- 
nierezik, melly nem jó dolog. Mert femmiképen nem 
következik, hogy a’ tudománynak nem jónak kell len
ni , noha az emberek az ő gonofz életekkel az ellen 
tselekefznek. Másként a’ Kriítusnak és az Apoftolok- 
nak fziikíégképen rofzfzul kellett tanitaniok, mivel a- 
zoknak idejekben fok gonofz emberek voltának. A- 
zért a5 gonofz élet próbája,' nem a* tudománynak ; 
hanem a’ Személynek , ha igaz Kereíztyen é vagy ha
mis , a’ ki másként tanít és másként é l , a’ ki igazán 
hifzen és a’ hiti ellen tselekeízik ? Erre azt mondja a* 
K riftus, hogy hamis Kerefztyének ez Hlyen emberek, 
gymnólcstelen fák , és azért tűzre valók. Matt. 7. 19
§. 10. Végezetre, ez az igaz hit , melly a’ Szeretet 

által tselekeízik, Gál. 5. 6. melly által az ember új 
teremtett állattá léfzen, Efes. 4. 25. *s újonnannfzu- 
lettetik melly által az Iftennel egyeful, melly által a* 
Kriftu^ benne lakozik, Efes. 3. 17. ő benne él, mun- 
kálódik, és az Iftennek orfzága benne fel építtetik , 
melly által a1 Szent Lélek a* mi fzivunkéttifztitja ésvi-
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íágoíítja. Errol fok Tzép mondáfok téfznek bizonysa« 
got , 1. Kor. 6. 17. Zf’ ki az Úrhoz ragafzkedik, egy 
Ltlek qvéle. Mittefz a1 KriftufTal egy Leiekké lenni , 
hanem a’ KriftufTal egy indulattal, egy fzivel, és elmé
vel bírni? Ez ám a’ Kriftusnak új Szent és drága vagy- 
Nemes élete mi bennünk. £s 2. Kor. 5. 17. ki a* 
Kriftusban vagyon, az új teremtett állat. Mit teíz a* 
Kriftusban lenni ? Tudniillik nem tsak ó benne hinni, 
hanem 6 benne is élni. Ism ét, Hős. 2, iR. 19. El

Mitsoda az egyéb, hanem, hogy az ember a’ KriftufTal 
egeTzlen Lelkiképcnegyefűl, Úgyhogy a’ hói az hit 
vagyon, ott vagyon a’ Kriftus, a’ hói a’ Kriftus va
gyon , ott vagyon a’ Sze;zt élet az emberben , a’ hói 
a’ Kriftusnak Szent élete vagyon, o tt vagyon annak 
Szerctete, a* hói a’ Szeretet vagyon, ott vagyon ma
ga az Iften, mert az Iftcn Szeretet, és ott vagyon a’ 
Szent Lélek is. Itt Tzűkfégkcpen mindennek együtt 
kell lenni , és egyik a’ malikkal, ofzve vagyon foglal
va , mint a’ fej a’ tagokkal, és mint egy ok, mellyből 
valami dolognak és hafzonnak kell ízármaznia. Mint 
ez illyen Kerefztyéni hitnek és életnek egyefségét Pé
ter meg írja , 2. Pét. I. 5. Minden tellyes igyekezete
teket erre reá vetvén, a ti hitetek mellé ragafzfzatok jósa • 
gos tselekedetet , a’ jó tulekedetet mellé pedig tudományt, a 
tudomány mellé pedig mért éklét ej se get, a mertékletefség mellé 
pedig türéft a túrét mellé pedig ifteni tifzte le ta : az Iffeni

datlanokká és hafzontalánokká, a’ mi Urunk Jefut Kriftus ifi. 
meretire; Mert a’ kiben ezek Hintsenek, az vak és nem lát ,  
tnefzfze , és elfelctkezet az ó régi bűneinek tifztulásáröl : 
Itt Péter nyilván mondja, hogy a kinek ez a’ Kerefz- 
tyéni hitnek és életnek egyeíTége nintfen , az a’ Kri-

jegyzetek tégedet magamnak házas tárful mind őrökké; Es el 
jegy zetek tégedet magamnak hittel, és meg ijmered az Urat,

1

ttfztelet mellé pedig atya fiákhoz hajlandó fzivet , aze ttya - 
■fiákhoz hajlandó fiziv mellé pedig Szeretetett Mert ezek , ha 
ti bennetek vannak és bővelkednek , nem téfznek titeket f*«

ftuft
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fíuft nem ifm éri igazan, az a’ hitet el vefztette és a’ íc- 
tétségben jár. Mert ez az igaz h it, melly által az c- 
géfz ember a’ Kriílusban meg elevenittetik, és meg új 
itta tik , hogy a’ Kriílusban él és marad, és a’ Kris- 
tus ő benne.

XL. Réfz
A ’ Kerefztyéni életnek egynéhány ízép

regulái.
I. Tim. 4. Gyakoroljad magadat az lfíen i Szolgálatban 
az az , a kegyefségben ; Mert a tefii gyakorlásnak kevés 
hafzna vagyon, de az Iílen itifz te le t, (kegyeßegj minden
re hafznos, mellynek ígérete vagyon e* Világon^ és a más vi* 
lágon való meg ajándékozásáról.

JZen mondásban a’ Kerefztyéni életnek 
le irattatáfa foglaltatik , meílyben ta
níttatunk is , miben kelljen az ember
nek kiváltképen aző életet tölteni,tud
niillik a’ Kegyefs égben , melly min
den Kereíztvéni Virtufokat magában 

foglal. Es az Apóitól két fő indító okokat hoz elő.
I.) Az mindenre hafznos az embernek, midőn min
den ő foglalatoságiban, beízédében , tselekedetében 
kegyeífég vagyon, az mindeneket jóvá, alkalmatoífá 
téfzen, és aldáít hágymaga után mindenen. 2.) Va
gyon jutalma ezen életben, mint Jofefen , Danielen 
s. a. t, lá thatni, és amott az őrök életben; d ' hol 
aratni fogunk[züntelen , Gál. 6. 9 Ennek már.

1.) Regulája: Noha te olly tókélleteífen, mint azls- 
ten  igéje kivánnya, és te o r o m é i t  akarnád, nem él- 
hetfz; mind az által még is óhajtsad azt. Mert ez 
illyen Szent kívánságok tetízenek az Iftennek , ki is 
azokat tselekedet gyanánt vefzi: Mert ő nézi a’ fzi- 
vet ’s nem a’ tselekedeteket. Mindazonáltal minden

kor
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kor kell teltedet meg fefzitened, és hogy uralkodjék 
nem engedned.

2. Reg. Minden dolgokban , mellyeket te gondolíz 
vagy tselekfzel, megláfd, hogy a’ Szívnek tilztaságát 
meg tartsad , és magadat meg ne fertőztteífed kevéíy 
gondolatokkal, befzédekkel, és tselekedetekkel, ha
raggal és afféle tefti és ördögi tselekedetekkel ; mert 
ezek által a’ te Szived a’ Sátánnak meg nyittatikés az 
Iíten előtt bé zároltatik.

3. R. Igyekezzél a’ te Lelked fzabadságát meg tarta
ni, hogy azt, az ideig va'óknak rendetlen kívánásá
val a’ földieknek fzolgájává ne tegyed. Mert hifzem 
lelked drágább az egéfz Világnál, miképen akarnád te
hát azt az meg vetett , fcmmire keliő és el vefzéndd 
dolgok alá vetni és el adni, és a* te Szivedet a’híjába 
valósághoz ragafztani.
4. R  £ ’ Világnak fzomoruságát távoztafd , mert a’ 

miveli az halált, és emelkedik a’ fősvénségből, irigy
ségből , tefti fzorgalmatofságbol, hitetlenségből és tíir- 
hetetlenségből. Az Ifleni jzomorusig, melly a’ bűnök
nek iíméretébul ’s azpokolnak őrőkkén való kinyának 
meg gondolásából fzármazik idvóíféges , és fzerez id~ 
veßegre való meg tér éji, mellyel foha az ember meg nem bán
2. Kor. 7. 10. támafztlítenben való ő röm et ésbé- 
kefséget. Semmi ideig való dologért nem kell az embe- 
nek úgy fzomorkodni, mint az ő bűnein.

5. R . Ha nem veheted fel Kerefztedetőrömmel, a’ 
mint ugyan illenék, leg alább vedd fel békeíséges tű- 
réífei és alázatofsággal , és az lftennek gondviíeléíe és 
kegyelmes akaratja légyen mindenkor a’ te vigafztalá- 
iod. Mert az lftennek akaratja mindenkor j ó , és min
den dolgokban Kereíi a’ mi fö jónkat és idvőfségűn- 
ket. Ha az Iften akarja, hogy Lélekben ízomoru va
gy víg fzegény vagy gazdag, alatsonivagy fó renden , 
tifzteségben vagy gyalazatban légy . tudd meg hogy 
néked mind jó ,  és hogy ez az ő  retszcfe. Ez az

. Iften-
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íftennek jó tetfzéfe , légyen a’ te jó tetfzéíed is , Sott 
a’ te vigafztaláfod, hogy az lilén te veled úgy bánik, 
mint nékie tetízik és hogy ő az által a’ te idvefsége- 
det kereíi. Az Urnák minden tselekedetei jók íirák. 3 r, 
21. Solt. 145. 17. igaz az Ur minden 0 utaiban. és ke
gyelmes minden dolgaiban. Mindenkor jobb , hogy te 
hagyod, hogy az lilén te benned véghez vegye az ő 
akaratját, nielly mindenkor jóra erányoz, minthogy 
á’ te gonofzra hajlandó akaratodat magadon véghez 
vigyed. «v

6. Regula. Ha az iSlen néktd mennyei vigafztaláfi és 6- 
rómót engedj vegyed azt alázatos háláadájjal • ha pedig meg 
vonyja az 6 vigafztaldsát, tudd meg a z t , hogy cC tefinek 
meg ó dókáit étéfe néktd jobb mint a’ Léleknek oromé. Mert 
a5 mi fajdalmát és fzomoruságot ízerez az a’ bűnös 
embernek idveífegeífeb , mint a5 mi örömöt és gyö
nyörűséget hoz, Mert fokán a’ feleleg való lelki ö- 
rom miatt lelki kevélységre fakadnak. Jól tudja az Is
ten, kiket kelljen mennyei vigafztaláífal és világosság
gal tellyes utón , és kiket kelljen kedvetlen , lzomo- 
ru , kőfzikláS és fanyaru ösvényen hordozni. Jobb 
néked igv menni bé az életre, a’mint az Illeni bóitse- 
ség : mint a’ mint a’ te tulajdon akaratod és tetfzéfcd 
rendelte. Jobb a’ fzomoruság a nevetésnél; Mert a' fzo. 
tnoruság által jobbá lejzen az embernek lelke : Al ból s em. 
bereknek tlméjek a Siralmas házban vagyon ; a’ bolondok
nak penig elméjek a vigaßdgnak hazában, Pred. 7. 4.
7. R: Ha a’ te édet Istenednek fok ’s nagy áldozatokat 

n em  v ih e tfz , úgy mint buzgó ságot, imádságot, hálát daß) 
s. a. t. vidd nekie a* mid vagyon, és a m it vihetJ z  , es 
ugyan jó  akaratot, Szent kívánságot, és óhajtsd hegy né • 
kié a ’ te lflen i jzolgálotod tetfzék, Mert az iliyen jó o- 
hajtozásra való akarat, nem valami tsekély ajándék 
vagy áldozat melly is az íftennek tetfzÍK. Mert a’ mi- 
némű nagynak kívánjuk lenni a’ mi buzgosíginkar és 
Szent kivánságinkat, Imádságinkat és Jbáláadáíiínkataz

< Z . Iften
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lilén e lő tt, olly nagy az ó nála. Mert az lilén nem 
kíván többet te tőled- hanem a’ mennyit annak kegy
elme [munkálkodik te benned : Es te nem is adhatíz 
többet n ék i, hanem a’ mennyit ö néked adott, kérjed 
pedig a’ te Úr Jefus Kriílufodat, hogy ő minden áldo- 
zatidat és ajártdékidat tegye az ő tekelletes áldozatá
val tekélleteífé, mert ő benne a mi tekélletefségünk; 
mi bennünk tsak réfz ízerint való dolog vagyon , és 
mondjad : Édes lílem m  es A tyám , vegyed az en buzgó-- 
súgott'a t , hitemet t imádságomat és háláadáfomat , jó névé» 
a Kr ifi usbaHy és ne tekéntsd azokat, a1 mint magokban va* 
gynak , hanem a' Krifiusbany így néked jól fognak tetfzeni 
mint tekélletes munkák : Az én Uram Jtfu s Kriftufom te- 
kclletejj’en hellyre állítja a mi héjával vagyok. íme így a* 
mi buzgoságunk, imádságunk és háláadifunk , noha 
magokban gyarlók, homályofok , és fogyatkozáíTal 
tellyefek, nyernek nagy m éltoíságot, tűndókleteísé- 
get és ditsőíféget a’ Kriílusnak érdeméből. Valamint 
egy mezítelen nyomorult gyermek , ha mezítelen és 
motskos nem kedves, de ha azt meg moífa, meg éke- 
ícti és fejérbe őltezteti az em ber, tetfzik mindennek 
derekaiban; így minden te tselekedeted magában íem- 
mi- de ha a’ Kriílus tőkélleteíségével fel ékeíitte- 
tett , igy minden te tselekedetid az Iílennek jól tet- 
fzenek. Valamint fzép dolog, mikor az ember almát 
arany tálban véfzen; az almák magokban olly nagyra 
nem betsulttetnek • de annál kedveflébbekké léfznek , 
ha arany edényben hozattatnak elő ; így a’ mi imád
ságunk , buzgoságunk és hálaadáfunk a’ Kriítusban. 
Efes. 1. 6. 0 minket ingyen magának kedve fékké tett ama
Szerelmesben , tudn. ad Krifius Jéfusban.

8. R. A 5 te bűneid cs fokféle fogyatkozáfid miatt , igen 
fzomerkodnod ke ll; de kétségbe nem kell esned. Ha azok 
fókák, tudd meg hogy az Iílennél még több kegyelem 
vagyon, Sóit. 130. 7. 8- Ha nagyok, gondold meg 
hogy a’ Kriílusnak érdeme még nagyobb. Sóit. 51.

2. Ad
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A' te irgalmas ágidnak ß  ka súgok fzcrin t táruld cl az én 
Ha mar az Iííea kegyelme által

2
bűneimet. Ha már az Iííen kegyelme által a5 bunt meg 
ízánod, bánod , és hitben a Kriftusra nézíz,az lilén 
is meg bánja a’ büntetett, Ezech, 33^ 11. és ig, 23» 
í s  erre az itteni idveiséges bánatra következik a’ bű
nöknek botsá.natja; Ez adattatik mihellyt 's vallame- 
nyifzer a’ fzegény bűnös ember íftenhez foháfzkodik. 
Valamint a5 bélpcklos ember egy fzemptHahtásbanmeg 
tifztult, a’ ki az Urnák monda : Uram ha akarod meg 
tifztiha-fz engemet: azonnal monda az U r, akarom tifz- 
tulj meg. Matt. 8. 2. Híven hamar meg tifztit az Is
ten is téged belső képen , és mondja: Bízzál fiam meg 
botsátattak a te bűneid, Matt. 9. 2. Ez a’ belső riíz- 
tulásnak, és a’ bűnók botsánatjának képe és tűkőre. 
Melly nagy irgalma az Iftennek, az embernek a’ több 
s ’ több bűnre alkalmatofságot ne adjon; hanem inkáb 
az Iftent annál jobban és íziveflebben fzerette é te t fel 
indítsa Sói. 103. 1. Áldjad én lelkem az Urat.
9. R. A’ külső meg utáláfi , gyalázatot, káromláfi, h:d* 

vétlenül , haraggal és lofzfzu állásnak indulatjával tem kell 
venned $ hanem meg gondoljad , hogy ez , a te fzivednek 
prob a] a , melly által az Ifién ki akarja nyilatkoztatni t m i 
légyen te benned el rejtve, Alázatofság és ízelédség va
gyon é te nálad , vagy pedig kevélség és a’ harag* 
gualis quisft apud fe latét, Hat a contumelia probat. Minm 
denik mint vagyon, titkon 0 magában, Az ki nyüattozik , 
ú gyalázatjábatit Ha van nálad fzelidség és alázatod 
ság , minden meg utaláft fzelédséggel meg győ?fz. 
Sőtt 1.) te azt a’ mindenhatónak fujtólásának fogod 
tartani, mint Dávid mondád mikor őtetSíméi fzidal- 
mazta vala: Hadd fzidalmazzon , mert az Ur mondotta 
neki: Szidalmazzad Dávidot, és ki mondhatja nék i: miért 
miveit ed ezt ? 2. Sam. 16. 10. 2.) E’ mellett a’ meg 
utáltatás a'Kriftus gvalázatjának nagy darabja, mellyé 
et a’ Krittus igaz tagjainak is kell fzenvedni, a’ niinü 
Síd. 13. 13. írva v a g y o n :  Menjünk ki mi ü £ hozzája ár

Q*. 2 iába*



táboron kívül1, és vifeljúk az ő gyalázatját;Nézzük mitsoda 
fzeléd fzivei hordozta a’ Kriftus az ő gyalázatját: E- 
zen tűrő fzivre nézve, mi is a’ mi gyalázatunkat fze- 
lédséggel hordozzuk. Ne mond: Vallyonel fzenved- 
jem é ezt attul a1 rofz embertűi ? On a’ Kriftusnak 
amaz fzelidséges és tűró  fzivéért igen is kell néked az t 
fzenvedned. 3.) Továb az Iften olly jó és hű , hogy 
ő  a’ meg nem érdemlett gyalázatért, fokkal tőbbtiíz- 
tcíséget és malafztot ád. Mint Sz. Dávid király ezt 
bizonyos jelnek tartotta , hogy az Iften őtet majd if. 
mét meg tifzteli íimeinek gyalázatjáért, a* mint meg 
is l e t t : Mert igy fzóla, v. 12. Ne talám reá tekéntaz 
Ur az én nyomorúságomra , és jót ádmég ma nékem 
az Ur az ö  átka helyett. Azért ne fzomorkodjáí azon, 
a* mit az emberek rólad mondanak , hanem őrülnéd 
kell, hogy a’ meg utáltaitokon, és gyalázattal illettet- 
teken a’ ditsőségnek lelke nyugfzik, 1. Pét. 4. 14.

Io . R . Minden U  elhnségidtt és fzidalmazoidat jó tété- 
menynél és kegyeßc^gel tanúid meg győzni és meg engefzteU 
«i; Mert bofzfzuáláflál, haraggal ésvifzfza fzidalma- 
záflal fenki ellenségét meg nem nyeri, fém nem győ
zi. Oka ennek ez: In Virtute efi Vicloria, non in vi- 
tio: A* Virtusban, jofságostselekcdetben vagyon győ- 
zedelem és nem a’ vétekben. Harag, bofzfzu állás és 
vifzíza Szidalmazás, bűn és utálatoiság • és azáltal az 
ember nem győzedelmeskedik , hanem a' Virtus ’s jof- 
ságos tselekedct által. Valamint egy ördög feműzi 
ki a’ máíikat: így átok, átokkal el nem űzettetik, feni 
a’ bofzu állás és fzidalmazás nem győzheti meg a’ fzi- 
dalmazót, hanem mindenkor azt inkáb gonofzfzabbá 
tefzi. Ha valaki egy fekéljekkel és gonolz kelevény- 
ekkel tellyes embert látna ,és ő azt akarna ököllel verni; 
igy meg gyógyítaná é ő tet ? Semmiképen nem. Így 
a ’ gonofz mérges ember , rakva vagyon fekélyekkel , 
azért kell véle gvöngén bánni. Láífuk, a’ Iftennek mi
tsoda fzokáfa vagyon a’ mi meg gyözettetéfűnkben.

»44 A* Kerefztyéni életnek i.K. 40.R.
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A’ mi gonofzságunkat nem jósággal fzokta é meg gy
őzn i; és a’ mi haragunkat Szeretettel ? Annak jósága 
nem édesget é a ’ meg térésre ? Ezt az utat Szent Pál 
adta élőnkbe, Rom. 12. m .  NegySzettefiélmeg ago* 
nofztól, hanem inkáb a lonofzt jóval győzd megi Ez ám a’ 
mi győzedelműnk.

I I .  R, H alálod^ hogy egy valakinek valami ajándéka 
iflen tö l vagyon , melly néked nintsen , tehát ne irigy ked* 
jél azért re áj a , ne is bofzonkodj.il azért, hanem örülj azon , 
és ad] azért az Ißennek hálát. Mert az hivek és a'vá- 
Jafztattak egy teltek és egy hivő tagnak ajándéka’s é- 
kefségc, fzolgál az egéfz teltnek tifztefségcre. Ellen
ben , hogy ha másnak nyavaljáját látod , tehát azt a’ 
te faját nyavalyádnak tartsad, és azon bánkódjál, mert 
az egy közönséges emberi nyavalya, melly ala az egéfz 
telt rekeíztetett, és a’ melly emberben itgalmaíság és 
kőnyöruíetefség nints , az nem is a’ Kriítus teltének 
tagja. A’ Kriítus a’ mi nyomoruságinkat, maga nyo
morúságának nem tartotta é , és attól nem váltott é 
meg minket. Azért mondja Sz. Pál: Egy másnak ter
hét hordozzátok , és ugy töltsétek bé a’ Kriítusnak 
T örvényét, Gál, 6. 2.

12. R. A ’ te felebarátodnak. Jzcretétiről és gy ülőléférői jei 
g y e zd  meg ezt a külőmbséget. Hogy egyéb aránt a bűnt 
és a vétket, mint az ördögnek tsel'ekedetit az emberben g y 
űlöljed , de magát az embert nem kell gyűlölnéd; hanem ko* 
9iyörülj rajta , hogy az Hlyen vétkek benne laknak, és az f- 
flennek érette efedezzél; Mint a’ Kriítus is a’ Kereíztfán 
a’ gonofzokért kőnyőrgőtt. Luk. 23. 34. Ezt is tudd 
meg , hogy egy ember is az Iítcnnek nem tetfzhetik 
a ’ ki az ö felebarátját magában gyűlöli: mert az Iíteír
nek tetfzéfe ez , hogy minden emberek fel fegéteífe' 
nek , 1. Tim. 2. 4. Ha már egy embernek vefztét 
kerefed , az ; az Ilten ellen, és annak tetfzéfe ellen va 
•gyón. Azért az Iílennek nem tetfzhetik, a’ ki másnak

Q 3 vefz-
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Veíztét fcerefi. Az embernek, fia nem jött hogy el vefztené 
'az embereket, hanem hogy megtartaná, Luk. 9. 56.

13. R  Noha. te azt jól tudódj hogy minden emberek bü~ 
nőj ok es igen romlandók • még is magadat a ’ leg erőtlen j  bh- 
n*k , es gyáribbnak, ts a hg nagyobb bűnösnek tir tsad  : 
Chnnes homines fragiles puta , te autem fragiliortm nemi- 
ttini. Mert 1.) minden emberek az Iftennél egyenlő 
kórhazaiban vannak és Igennél nints íemmi kólőmbsr'g 
Mindnyájan vétkeztünk és az Iftennek ditsöségétől el 
maradtunk, Rom. 3. 23. 2.) Noha a’ te felebarátod 
nagy és rettenetes bűilős; Ne gondold, hogy teazért 
Klen előtt jobb vagy. Ä  ki láttatik állani y meg lájfia , 
hogy el ne cß ik , 1. Kor. 10. 12. Ha penig Iften e- 
ló tt minden emberek alatt magadat meg alázad és le 
ereizted, az iftennek kegyelme meg tart tegedet. 3.) 
Hí’fzem te izéntén úgy fzűkölködől irgalmaíság nélkül 
valamint a’ leg nagyob bunőfók; E’s a’ hői lök aláza- 
toííag vagyon, ottan fok kegyelem is. Azért Szent 
Pál magát leg nagyobb és leg főbb bűnösnek tarto t
ta : De ug van azért irgalmifságot nyertem , úgy mond , 
hogy en bennem ( mint leg nagyobb bűnösben) meg m u
ta tn i a jefits Krifius minden ő kegyelmefségét , vagy tű
rését, például azoknak a’ kik ő benne biendenek az őrőke- 
letre, I .  Tim. i. 15. 16. Es ismét; Nagy őr őrnő fi d i- 
ts  eke dem az en erőthnségimmel inkább , hogy lakozzék en 
bennem a' Krifius hatalma, 2. Kor. 12. 9.

14. R . Az igaz meg Vilúgofitás hozza magával c' Világ' 
tiak meg utá'ását. Mert valamint e’ Világ fiainak őrók 
ségek e5 Viíigon vagyon, Világi tiíztefség, el múlan
dó gazdagság.; földi ditsöség, mellyeket ók nagy kín- 
rseknek tartanak : így az íften fiainak kintsek a ’ fői
d ő n , Szegénység, meg utáltatás, üldözés, gyalázar, 
Kerefzt, hálái, mavrlromság és kin, a’ mint a’ Mófcs 
a’ Kriftusnak gyalázatját félljebb betsűlte, mint az E- 
gyiprombélléknek kintieket, Síd. H . 26, Ez az iga
zán való meg Világofitás,

15. R



15. R . A’ Kcrcfzty éneknek igaz nevek, melly az égben f i i  
é n ta to tt9 Luk. io . 20 : AJ Jeíus Kriílusnak igaz if- 
méreti a ’ hitben, melly által mi a’ Kriílusban plántaí- 
tattunk ; Sőtt a’ Kriftusba, mint ama életnek könyvé
be is bé Láttattunk. Innét az eleven Virtuíok ki fa
kadnak, mellyeket az lilén amaz napon dirsérni fcg. 
Matt. 25. 34. és minden kintseket , mellyek meny
ben gyűjtettettek 1. Tim. 6. 18. 19. ki nyilatkoz
ta t ,  és mint íften fzerint való tselekedeteket ; világo
ságra fog hozni , Ján, 3. 21. Nem találni egy Szen
tet is , melly kiváltkepen való Virtus által hires nem 
volna és a’ Virtus foha feledékenségbe nem mégyen , 
Sói. i i 2. 6. Ez a’ fel Láttatott név , Jelen. 2. 17. 
>és 3. 12. az h it, Szeretet, irgalmafság. békeíséges 
tűrés és a’ féle. Ezen gyakoroltatott Virtuíok mutat
ják meg az igaz Szentekét, és az őrőkkén vaió nevet 
mennyegben, s. a. t. Mellyről a ’ máfodik könyv
ben bővebben.

&.K.4I.R. Az első könyvnek igazán való elő fzáml. 247

XLI. Réfz.
Az első könyvnek igazán újonnan való
c l ó  fzám laltatá ía : A z  eg é íz  K erefztyénség v ag y  
Kerefztyéni élet áll az íften képének az emberben u- 

jonnan való fel állításában, és az őrdög képének 
ki törüitetésében.

«. Kor. 3. Igi Mi mindnyájan fel fedett ortzával, mint 
egy tükörben látván , azon ábrázatva el változtatunk, du  
tíófsegból ditsofségbe, úgy mint az Urnák Leikétől.

I’ Jcfus Kriftusnak annak Személyének , 
tilztének, jótetemenyinek, és menyei 
örőkken való javainak igaz isméreti- 
ben áll az őrök élett , ján. 17. 3. 
Mellyet mind a’ Sz. Lélek gyújtja fel 

_ _ _ _ _ _ _  a’ mi Sziveinkben, mint egy új Vilá-
meliy hová tovább, mind viíágoffabb és tifztäbb 

4 mint
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mint egy meg tifztittatott értz és meg tőrűttetett tü
kör letten;, Avagy mint a1 kis gyermek, naponként 
tettében gyarapodik és nevelkedik. Mert az ember az 
ő  meg térésében újonnan fzülettetik r midón a’ Kri- 
íiusnak igazsága nékie hit által ajándékoztatik, a’mint 
hogy az Itten képére naponként meg is újittatik. De 
mégnem tőkélletesember, hanem tsak gyermek, melly 
a’ Sz. Lélek által az után fel nevettetik , és a’ Jefus 
Krittushoz naprul napra hafonlatoífabbá tétettetik , É- 
íes. 4. 13.

§. 2. Mert az egéfz Kerefztyéni életnek nem egyéb
nek kell lennie , hanem az itten képének meg ájulásá
nak az hivő emberben ; hogy mindenkor az újonnan 
való fzidetésbenélljcn, az ó Ízületéit pedig naponként 
magában meg gátolja és meg ölje. Es ennek kell ezen 
életben el kezdődni, a* más életben penig tőkélletett 
ségre jutni. Es a’ kiben ez , az ítélet-napja és az ó 
halála e lő t t , el nem kezdődik , abban íoha mind ő -  
rőkkén az fel nem álittatik. Azért bé fc/czés és bére- 
kefztés képen újonnan elő hozom , mi légyen az Itten- 
nek és a’ Sátánnak képe. Mert ebben a ’ két tzikkc- 
lyben áll az egefz Kerefztyénség , és meg magyaráz
tatnák a’ Szent írásnak fok Artikulufai, úgy mint az 
eredendő bűnről, a’ ízabad akaratról , a’ meg térés
rő l, a’ h itrő l, a’ meg igazulásról, imádságról újon
nan való fzeletésről, meg ájulásról, meg Szemeiéiről, 
új életről és új engedelmeíségről. Érről jegyezd meg e’ 
következendő oktatáft.

§. 3. Az embernek lelke egy halhatatlan lelki á lla t, 
melly az [ftentől derék erőkkel, okofsággal, akarattal, 
emlékező elmével, és más indulatokkal és érzekensé- 
gekkeí meg áldottatott.

§. 4. Ezt már vcfd őfzve az Iftennel , és ábrázald 
benne az Itten képét, úgy hogy az Itten, mint egy tü 
körben az embernek lelkében meg ismértefsék és lát- 
tafsék. Mert ezt állítja Sz. P á l, hogy az Urnák d it-
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sójsége 3 az JjUnntk meg újult képében, mint egy főkörben 
lá tta tik , 2. Kor. 3. 18.

§, 5. Valamint már az Iílennek állatja és Vagyonsá- 
ga jó és Szent, így a’ léleknek állatja is eleinten és e- 
redetében jó és Szent volt. Valamint az lilén állatjá
ban femmi roíz nints; igy az embernek lelkében femmi 

/ toÍz nem volt. Valamint a’ mi Iílenben vagyon a’ 
mind tsak jó , 5. Mos. 32. 4. Sói. 92. 16. így az 
ember lelkében mind valami v o l t , jó volt. Valamint 
az Ifién értelmes és bőlts; igy az embernek lelke is ér
telmes és bőlts v o l t , az Íílennek iíméretivel, lelki 
mennyei és őrök bőltseséggel telJyes lévén. Vala
mint az Illeni bőltscség minden dolgokat ízámba mér
tékbe és rendbe v e tt , Bőlts. I I .  21. és minden te 
remtett állatoknak mennyei és földi erejeket tudja, u- 
gy ez a’ Világofság az embernek elméjében is fénlett.

§. 6. Valamitsodás volt már az értelem a’ Lélekben 
ollyan volt az akarat is, tudniillik Szent és mindenben 
az lilén akaratjával egyet értő# Valamint az lilén jó  , 
irgalmas, hofzfzu ideig várokozó, nagy tűrő , barát
ságos, ízcléd, igazmondó és tifzta, igy volt az em
beri Lélek is. ’S Valamint az embernek akaratja az 
lilén akaratjához haíonló v o l t , igy a’ Szívnek minden 
indulati , kivánsági, vágyodáíi és hajlandosági Szen
tek , és az Illeni őrőkkén való elméhez és indulatihoz 
tökélleteíTen hafonlók voltának. Valamint az lilén a’ 
Szeretet, igy az embernek minden indulati és hajlan
dósági nem egyéb, hanem merő Szeretet voltak. Va
lamint az Atya, Fiú, és Szent Lélek egy máífal , ki 
befzélhetetlcn őrók Szeretettel őfzve kőttettenek ; 
és egyeíultenek, Ján. 10. 30. és 17. 11. így az em
beri léleknek indulati, kivánsági és hajlandósági, me
rő  tőkélletes , tifzta, igaz, buzgó , tellyes lélekből , 
és minden erőből való fzerctettel, langalottanak: az 
ember az Iílent és annak ditsőíségét inkáb fzerette , 
mint önnön magát.

Q .?
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7. Es valamint lélekben az Itten képe tündőklőtt, 

Ból. 7. 22» IgJ a’ teH is a*léleknek képe volt, a’ tett
nek minden élő erejével egyben; Szent, tiízta, min
den rendetlen indulatok és kívánságok né/kül való , 
Szép, kedves, és ditsőséges, mindenkor egéíséges és 
Eris,halhatatlan minden belső és küllő erejével és érzé- 
nekségivel együtt, minden unaímaíságokdzcnvedéfek , 
fájdalmak, nehézségek, betegség, vénséges halál nél
kül. Summa fzerint az egéíz ember lelkében és tetté
ben , tökélletes, Szent, igaz és Iftennek egéízlenked* 
vés volt Mert a’ tettnek is Szentnek és Iftenhcz ha- 
fonlőnak kell lenni, ha az ember, Itten képe akar len
ni A ’ ti elmétek, épségben, lelhetik ts te ft etek árttitlantág- 
ban tartaftmak tne*, azt mondja Sz. Pál, i.T hes. 5. 23. 
Mert a5 tett a lélekkel egvűtt egy ember , ki az ő térti 
és lelki munkáit egveránt tefzi; £s ha a’ Szent és igaz 
Léleknek a’ tett. által és a’ tettben munkálodnia kell , 
tehát fzűkséges annak Szent eízközének lenni, melly 
néki ellene ne álljon,. Valamint a’ lélek az itten tiíz
ta fzeretetire fel lobbant v o lt ; így a’ tettnek élete és 
ereje az Iftennek és felebarátunknak Szeretedre meg 
gyuladott volt; Valamint a’ Lélek minden érdjéből ir
galmas volt, így a’ tett is minden erejében véle egy- 
ü t fel ferkentetett volt. Valamint a’ lélekben volt Is
teni tifztaság ; igy az egéfz tett minden belső és kül
ső erejével és érzékenségivel , tökélletes tifztaságban 
és ízepiőtelenségben együt véle fel gyuladott volt : 
Es igy továb a’ tett a’ léleknek minden Virtufaiban , 
mint egy Szent, együtt munkálkodó eízkőz, egyenlő 
volt. £s igy az első ember az ő ártatlanságában az Is
tent fzerethette volna, tellyes fzivéből, tellyes leiké
ből , minden erejéből , és az ö felebarátját mint ö n 
nön magát. Mikor az Itten a’ fzivet kivínya, krvány- 
ja az egéíz embert tetteitől és léikéitől és minden ere
jével egyben. Es igy kell ezt a’ íiótskát Szív, a ’Szent 
írásban értened a’ léleknek minden erejéről, értelmé
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rő l, akaratjárói, indulatiről és kivánságiról. Ha az 
Illen a’ lelket is kiványja , kiványja az egéfz embert , 
annak egéfz állatjával , életével , és minden erejével 
együtt. Annak kell az Iílenhez hafonlónak lenni és a* 
Kriílusban meg újulni. Es igy kell minékűnk az új 
lelki életben, vagy lélekben járnunk, Gál. 5. ló . E. 
fes, 4. 20.

§ 8. Valamint mar az ember tókélletes Szentséggel 
és igazsággal és fzeretettel b ír t , így az Iítennek toRél- 
letes öröme is volt, annak lelkinek és teliének erejé
ben. Mert a’hol Iíleni Szentség vagyon, e tt  Illeni ó - 
rőm is taíáltatik. Ez a’ kettő mind órőkken együtt 
vagyon , és nem egyéb , hanem Iítennek képe. Es 
mivel ez életben az íilennek tókélletes igazságával és 
Szentségével nem bírunk, annak tőkélletes öröme nél
kül is kell lennünk. De mivel a’ Kriítusnak igazsága 
minden hívekben itt el kezdődik, tehát ez a’ lelki o- 
rőm is ő bennek igazán el kezdődik , és az ahitatos , 
és Iílennek orfzágában gyakorlott emberektől érezte
tik , Filip. 4. 4. Sol. 63. 12, es §4- 2. A’ minénui 
nagy Illeni Szeretet vagyon már az emberben , olly 
nagy az orom is ó benne. Es a’ mint a’ Szeretet, igy 
az órőm is jövendőben tekélletes léízen, mint Kriílus 
Urunk mondja , Ján. 16. 22. 24. Mert a’ Szereret 
élet és órőm  egyedül; a’ hói nints Szeretet, o tt nin- 
tsen őröm és élet, hanem merő halál, mellyben az ör
dögök és meg térés nélkül való meg átolkodott em
berek őrőkkén maradnak. Honnét érez az Atya ö rö 
möt? Az ő gyermekeihez való Szeretetbőf Honnét 
vagyon a’ Vőlegénynek öröme? Az ő iegyeféhez való 
Szeretetbő! , Efa. 62. 5. Sokkal inkáb fzármazik ki 
mondhatatlan őröm a1 Teremtóhez való Szeretetből 
Sói. 18. 2. ki az ö fzájának tsókjávai, a z a z , a'Kri- 
fiusban igen gyönyőruségeíTen tsckól minket , Ének. 
1 .2 .  és ö  benne és a’ Szent Léleknek Szerctete által 
mi hozzánk jön, és tniná unk lakó helyet ts iná l, Jan.
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14. 23. Ezt a’ Iftennek k é p é t, mellyaz Iftennel való 
hafonlatofságban áll, nem kell úgy értened , mint ha 
az ember mindenben az Iftenhez hafonló volna, olly- 
an nagy Szentségben és igazságban, mint az lilén ma
ga. Mert az Iften meg foghatatlan, meg mérhetetlen 
véghetetlen az ó állapatjában, Virtusaiban és tulajdon- 
ságiban. Azért az ember az Iftennek képét tsak hor
dozta, ’$ nem volt maga lilén a’ mint ennek az első 
könyvnek első réfzébcn a’ kűlőmbség nyilván megmu
tatta tok .

§. 9. Ez az Iften képéről való tanítás világos, bizo
nyos és igaz. Az Iften az embert teremtette , hogy 
lenne, az ő világos és tifzta tűkőre. Hogyha az em
ber akarta volna tudn i, mi volna az Iften, tekéntette 
volna magát, és az Iftent mint egy tükörben magá
ban meg látta volna; Sőtt az Iftennek képét az ő Szi
vében érezte volna.

§. 10. Ez az Iftennek képe az embernek élete és Jbol- 
dogsága volt. Ezt pedig a’ gonofz Sátán nékie meg 
irigylette, és igen igen nagy ravafzsággal és ferénség- 
gel é l t , hogy az Iften képét az emberben engedetlen
séggel és az Iften ellen való ellenkezéíTel el ronthat
ná , i .  Mos. 3. 1. Nagyobb ravafzságot foha fenki 
nem m uta to tt, és azutan foha nem is mutathat , a* 
mint a’ mellyel a’ Sátán élt. Mert ő nékie és az egéfz 
emberi nemzetnek leg nagyobb javában já rt, ki lenne 
és maradna egyik a’ máíiknak őrökkén való Ura. E9 
az ó  nagy ravafzsága és ferénysége fzerint nagyobbat 
nem találhatott, mellyel az embert meg tsalhatta és az 
IsTENtől el vonyhatta volna, mint a* mi által maga cl 
e fe tt , és magát meg tsalta. Ez illyen kívánságot a* 
mi első anyánkba bé óltotta a5 Paditsomban amaz 
fzép és kedves állat által igen barátságoífan és édciTen. 
Mitsoda lehet főbb, nagyobb és okoífabb tanáts, mint 
miképen lehet az ember az Iftenné ? Mert ez által az 
Iftennek képe az emberben cl ro n ta to tt, és a’ Sátán
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nak képe bé nyomattatott , melly nem egyéb hanem 
azt akarni, hogy az ember lílenné leheflen.
§. 11. Minekutánna már ez aJ kívánság és legnagy

obb kevélység mint egy kép az emberbe bé nyomata- 
to tt j arra következett az elet engedetlenség és az Is
ten parantsolatjának által hágáfa a’ meg tilto tt fában. 
O tt alutt el az Iítennek képe, a’ Szent Lélek el távo
zott az embertől, és a’ Sátánnak képe belé nyomat
tatott. így lőttének a’ mi fzüleink a’ Sátánnak tiraj- 
don es fzófogadó Szolgáivá és ö azoknak Urokká dű- 
hőskődótt is azonnak lelkekben , mint egy haragos 
Óriás egy kis gyermeken duhőskődik- elméjeket meg 
homályoíitotta és meg vakította, akaratjokat Iftentől 
e lfo rd íto tta , a’ leg nagyobb engedetlenség által , a* 
Szívnek minden erejét lilén ellen tufakodóvá tette, és 
leg nagyobb gonofzsággal meg mérgeíitette. Summa: 
A z  Iítennek egéfz képét bennek meg ólé, ellenben az 

* maga képét belléjek plántáíá, azokat az ő gonofz ter
mészetivel , mint egy maggal bé hinté , és igy őket 
mint az ő fajzatit maga képére ízűié , minden bűnnel 
és lítennel való ellenkezéíTel meg mérgeiké • Es igy Ize 
gények az örök halálban meg holtának. Mert vala
mint az Iítennek képe az embernek őrók élete és bol
dogsága volt; igy az Iíien képénekel vefztéfe azőrők 
halál és kárhazat, Éfes. 2. 1. Koll. 2. 13.

§. 12. Ezt a’ halált leg jobban értik a’ meg fzomoro- 
d o tt fzivek, kik a’ nagy lelki kísérteteket , fzenvedni 
kéntelenitettnek, és az ördögnek a’ ízegény lélek el
len való dűhőfségét és kegyetlenséget tapaíztalják? a* 
bűnnek fzokott ereje ’s hatalma miatt. Ha itt a’ ízent 
Lélek a* Kerefzt alatt nem fegétt és őket elő vigaízta- 
láífal nem enyhíti ’s nem vigafztalja ; tehát a’ Satan 
reá fok jó n , meg öli őket ezen halállal, és győtri a- 
zoknak lelkeket pokolbéli gyötrelemmel. Itt el her
vad az egéfz teli , a ’ Szív el lankad, a’ velő el fzárad 
mint 6. és 38. Soltárban írva vagyon : Itt az lilén-
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nck minden igéje holt nékie , nem talál benne femmi 
életet, íémmi lelki buzgóságot és életet nem érez ma
gában. Ez az igazán való lelki halál: Itt a’ Iáiban fék 
Tzik az embernek minden Szentsége ., igazsága, mél
tósága , ere je , tehetsége, ditsekedéle, ditsősége, ine- 
ftersége és bóltsesége : itt femmi egyéb nem hafznál. 
h a t, hanem azlften kegyelme.

§. 13. Itten már tanuld meg, oh édes Kerefztyénem 
minden utálatoífág fe lle tt, mitsoda nagy utálatofság 
légyen az eredendő bűn, tudniillik az Iftennek örök
ségül adatott igazságában való fogyatkozás, és az őr- 
dógtűl az emberbe örökségül plántáltatok igazságta
lanság melly miátt a’ bűnös az Iftentől el vettetett, és 
az őrók halálra kárhoztattatok, mellyben is órőkkén 
nékie kell maradnia, ha bűneinek botsánatját a’ Kri- 
fíusért hit által nem nyeri. Hogy penig azt annál 
jobban meg értsed, ezt azutálatoííágot, mellyel a’ te 
teftedés lelked meg rakodott, jobban ki nyilatkozta^ 
tóm, Kérek és intek minden embert az iftenért és az 
ő idvőfségéért, hogy ezt az Artikuluft jól meg tanul
ja , naponként visgaíj’a , hogy igy az ó nyavalyáját és 
nyomorúságát jól meg értse, és a’ benne való ereden
dő bűnt jól meg ismérje , mint az ő abrázatjat a’ tü 
körben r  és minden nap azon foháfzkodjék és bán* 
kodjék.

§. 14. Mert az egéfz Kerefztyéni elet nem egyéb, és  
ne is légyen más, hanem az eredendő bűn ellen való 
tufakodás, és attól a’ fzent Lélek által és az igaz meg 
térés által való ki tifztulás. Mert te mennél inkább 
az eredendő bűnt ro n to d , annál inkáb az lilén képé
re naprul napra fel ujittatol : Mert a’ kik magokat 
belsőképen a’ Szent Lélek  által nem őldóklik , azok 
kép mutatók , akar minémű Szenteknek láttaífanak c 
Világ előtt. A’ menyorfzagra mind alkalmatlan az , 
a ’ mi magának meg nem hó it, és ismét a’ Szent Lélek 
áltál meg nem újult az iftennek képe Izerint,
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§. 15. Ebből látod immár, melly fzűkségés légyen az 
újonnan való Születés és a’ meg ájulás , mellyet te 
mind jobban meg értefz, ha te aJ Sátánnak képét meg 
gondolod az lilén Törvénye ízerint. Mert elofzőr 
valamint az ördög az Iftent nem ízereti; hanem annak 
fzive ízerint való ellensége: így ó a' lelket meg mér- 
geíitette , az ő  egéíz Iften ellen való ellenkezését ab
ban bé ö n tö tte , hogy az is az Iftent nem ízereti, nem 
tiízteli, fegétségüi nem hívja, benne nem bízik ha
nem annak ellensége, és tőle ifzonyodik. Valamint 
az ördög a’ Vakságban iften nélkül é l, és nem emlé
kezik annak akaratjáról; így az embernek lelkét is 
meg vakította , hogy az Iften nélkül é l, és nem emlé
kezik meg annak akaratjáról. Ez az ember elméjében 
való íetátség egy ifzfzonyu ’s rettenetes romláía az Is
t e n i  világofíagnak és képnek és egy utálatos bűn, hogy 
az ember azt mondja : Hintsen lilén  , Sóit. 14 r. 
Melly vakságra nézve az egéfz emberi nemzet az iften 
előtt utálotoflag az ő á.latjában.
§. 16. Egyéberant az embernek elméjében valami tse- 

kély Szikrátskája a’ terméfzet ízerint való viiágoság- 
nak meg marad , ugy hogy az ember a’ terméízétnek 
világofságábol erányozza , hogy egy Iften vagyon : 
Azt is tudja, hogy egy igaz Iften légyen; s’ mint min 
den pogány Filoíofulbk meg mutatják , de a’ lelki , 
Iften ízerént , és annak igazsága ízerint való élet az 
emberben épen meg hóit. Mert a’ lelki isméret, mel
ly az Iftennek Törvényje, melly minden embereknek 
a’ teremtéskor ízivekbe irattatott, kinekkinek mutatja 
mi légyen igaz. Valamint egy fajtalan ember , néha 
meg emlékezik arról, hogy egy, és ugyan tiízta Iften 
légyen, így kell néked is lenned ,* a’ tifztátalanság u- 
tálatos Iften e lő tt; de az a’ gondolat , melly igazés 
jó , és igy egy kisvilágofság, meg hamar meg homá
ly ofodik, valamint egy kis fzikrátska a’ víztől el o 1- 
tattatik és meg fojtattatík : 53 a5 gonofz indulat, és a*



telinek égő, forró , kívánsága győződefmeskedik. A* 
rágalmazó is és a’ gyilkos néha gondolkodik vagyon 
egy íften a’ ki igaz s igaz m ondó, és kívánja , hogy 
az ember ne őlettefsék meg; hanem meg tártattafsék ; 
de ez a’fzikrátska, nem tart fokáig ; hanem az ördögi 
harag és bofzn állás által meg gyózettetik , és a ’ lelki 
é le t , melly áll a ’ Szeretetben és igazságban egéfzlen 
meg hóit a’ tefti emberben.

§. 17. A’bőlts Pogányok jól hozzák ki a1 terméfzet- 
nek világoságából, hogy vagyon lilén , ki az emberi 
neipzetetigazgatja; de melly hamar meg gyózettetnek 
az ő fziveknek ávakságtuí, hogy kételkednek az Isten 
gondvifeléséről a* mint azoknak könyveik bizonyít
ják. Ebből az eredendő vakságból és az emberrel e- 
gytitt Szűlettetett fetétségből buzog ki a’ hitetlenseg és 
kétség, mellyben minden emberek terméfzet fzerént he
vernek, és azért lilén előtt utálatoífak. Mert nem él
nek hitben és az Iftenben való fzives bizodalomban. 
Erről a’ lelki életről és annak tselekedetéről, a’ ter
méfzet fzerént való ember femmitfem tud , nem is hív
ja az Iftent fegétségul ; hanem magát magára, az o  
böltseségére, tehetségere, erejére hagyja, melly a’leg 
nagyob vakság.

§. 18. Ebből a* Vakságból fzármazík az Iílennek 
meg utáláfa , és a* tefti bátorság. Mert valamint az 
ördög magát nem alázza meg Iftcn e lő t t , hanem az 
ellen a’ kevélségben meg m arad: így ezen vétkekkel, 
és Iftennek meg utálásával, tefti bátorsággal és kevély
séggel, a’ lelketismegmergeíitette, hogy az magát Is
t e n  előtt nem alázza meg, hanem az 6  kevélységében 
meg m arad, és belsőképen mindeneket tselekefzik az 
6  váfotsága fzerént, az Iftennek minden félelme nél
kül. Valamint az órdóg az ó böltseségére es hatalmá
ra hagyja magát , és maga magát igazgatja: így az 
embernek lelkét is meg mérgeíitette, hogy az ő  bői- 
tseségéhez és erejéhez tamafzkodik és magát akarja i-
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igazgatni. Valamint az ördög az 6 maga ditsoscget 
lfereíi: így az ember is, és nem gondol az Ifién dít- 
sóségivel. Valamint az ördög az Ifién .eilen dühös- 
kcdik • igy az embernek lelkét az Ifién él en vaic tíir- 
hetetlenséggel, zugolódáíTal meg v e reg e tte . Vala
mint a’ Sátán az Ifién nevet káromolja , és háláadat. 
lan az 6 Teremtójehez , és valamint o irgalmatlan , 
haragos és bofzfzuálíó; így az embernek leikét is azon 
méreggel meg vefztegette. Valamint az ördög az em
bereken örőmóft uralkodik és önnön magát betsülli : 
igy az emberi Lelket is meg^ veíztegette, hogy az em
ber kevélységében felebarátját fzivébcn tsak bolond
nak, nyomorult, femmire való, és fok bűnökkel meg 
m otskoitatott embernek tartja, Luk. 18. 11. és kí
vánja hogy lábainak fámalyia légyen. Valamint az ör
dög gyilkos, így az lelket is gyiikoísá tette. Es ezt 
ezerízer is akarom néked mondani, hogy azJfien min 
denkor a’ lelket fzólitja , és vádolja és nem a5 külső 
tagokat. A5 Szív és a’ lélek g yilkos, hazug s. a. t. és 
nem a’ kezek vagy fzáj. Mikor az Ifién mondja: Hij 
jewels égül ingemet a te nyomorúságodnak idején, Solt. 50
15. tehát ezt parantsoija a5 Léleknek, és nem fzájnak. 
Á’ ki ezt nem vefzi efzre , a’ fzent írásban marad ér
teden és bolond , és íoha nem érti^az éredcndó bűnt 
a’ penitentziát, az újonnan való ízületed: ; Sótt tsak 
egy Artikuluft vagy hitnek ágazatját is.
§. 19 Látjuk naponként ezt a’ rettenetes gonoízsá- 

g o t, ifzfzonyu kevélységet, felebarátjához való gyű- 
lölséget és irigységet, hogy az emberek kéízebbek meg 
halni, hogy lem az ö felebarátjok életeket nékieken« 
gedni és békével hagyni: o  vagy alattunk légyen vagy 
fémmi fe légyen , a' mi Iftentelen , haragos lelkünk 
ízerént. Illyén rettenetes irigységgel hintette bé az 
ördög az embernek lelkét j Es azért a’ nagy kegyet
lenségért; dühöségért, gyulolségért, irigységért, és 
ellenkezésért az ember aJ Sátánnak képé, így leábra-
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zolta magát és maga képét be nyomta az embernek 
leikébe.
§. 20. Az íften az emberbe oltott egy tifzta, ártat

lan, Szemérmetes Szent, házafíagi Szeretetet , hogy 
lélek fzerínt Íften képére vaió gyermekeket nemzen : 
nem is volt Szentjebb kívánság és Szeretet, mint az I- 
ftennek képét el plántálni; és az emberi nemzetet fza- 
poritani azlften ditsőségére és az embernek őrök id- 
vőfségére;Sőtt hfi az ember az ártatlanságban Száz ezer 
gyermekeket nemzhetett, és az Iftennek kepét és dit- 
sóíséget el plántálhatta volna, e ’ lett volna annak leg 
Szentjebb, főeb gyönyörűsége és öröme: mert az mind 
az Iftenhez, és az emberi Nemzethez, úgy mint az Is
t e n  képéhez való Szeretetből lett volna. Mert vala
mint az Ifién az embert Szent gyönyörűségben és tet
szésben terem tette, és az ö öröme és vidámsága ab
ban jvólt mint az ó képében: így az ember is Szent kí
vánságban , gyönyörűségben magához h afonlót nem
zett volna ; öröme és vigafsága abban lett volna mint 
az Iftennek képében. Az ördög pedig ezt a’ Szent , 
tifzta házaíságbéli Szeretetnek lángját miképen mots- 
kolta meg az ó tifztátalanságával, azt hofzfzas prédi- 
kátzióval nem fzukség meg mutatni. Az ember tsak 
magához haíönlót nemz, 1. Mos. 5. 3. mintegvok
talan állat az ő vakságában és indulatiában. A’ ázenc 
házafság a* tifztátalan léíektől , oh mennyi rendetlen 
bűnökkel, miként el pufztittatott!

§. 2 j . Valamint a’ Sátán igazságtalan., tolvaj és ra
gadozó ; így az embernek lelkét is ezen tolvaj termé
szettel mint egy magval bé hintette. Valamint az ö r
dög rágalmazó, patvarkodó , az Iftennek és az em
bernek káromlója és gyalázója; az Iftennek és az em
bernek befzédét el fordítja, Ján. S. 44. a’ mint fsev 
lekedett, mikor a’ mi első Szüleinket meg tsalta, I . 
Mos. 3. t. így az embernek lelkét is az ő mérges , 
meg vefzctt hazug terméfzctivcl mint egy rofz maggal
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bé vetette , és az ördögi gonoíz indulatot el plántál
ta , és az embert ollyanná tette, a’ mint 6 maga, ha- 
zuggá, káromkodóvá és rágalmazóvá* Ez a méreg az 
embernek lelkében olly ki mondhatatlan és annyi ezer 
féle -, hogy az ember elég ízót nem ta lá l, annak kihe- 
fzélésére, a* mint ez a’ hazug fzájnak és hamis nyelv** 
nek gonoíz, ’s mérges terméízete le irattatik: Sói. 14.
I. Rom. 3. 13. Jak. 3. 6. A’ holott egyebet nem 
kell értened * hanem ezt az utálatos ördögi mérget a’ 
lélekben: Mert az Iften vádolja az ő Törvényében nem 
tsak a’ fzájat, nyelvet, a3 kezeket és lábokat, hanem 
az egéfz embert , annak Szivét és lelkét, amaz min« 
den gonoíznak forrását, a’ mint ő ezt mind a’ két u- 
tolsó Parantsolatokban a’ gonoíz, kívánságokról ele
gendő képen értésünkre adja. Ezt jól meg tanuld.

§. 22. Ez a' Sárának képe , mellyet az ördög az em
bernek leikébe az Lften képe hellyett bé nyomott és 
plántált; úgy hogy ez a5 büntérelre, rágalmazásra és 
felebarátunknak veízedelmére hajlandó gonoíz indulat 
az embernek leg nagyobb gyönyörűsége és öröme. 
•Melly fok ember, a’ ki mindazáltal jó Kerefztyén a- 
kar lenn i, okot keres, hogy mérgét az ő felebarát
jára ki okádhaíTa , és ha az meg lett , azt mondja : 
Imár meg nyugfzom, ezt már régen fzántom nékie : 
már mint ha egy malom kő eíett volna fzivemról né
kem úgy tetfzik. Már oílyan vagyok mintha újonnan 
fzűlettettem volna. Oh te nyomorult ember l Nem 
tudódé , ki ízűit tégedet ollyan káromkodóvá és ör
döggé? Nem ládáé ki képét hordozod ? Es így nyo
mattatnak a’ mi lelkűnkbe az ördög magvainak más 
nemei is, úgy mint kevélység, tifztefségnek kivánáía , 
fajtalanság, mellyet a' mindennapi tapafztalás elégen- 
dóképen bizonyít. Nézzed oh nyomorult ember ! a 
'Sátánnak ezen képét, melly az eredendő bűn, meg kell 
a’ te fzivedben ifmérned, miként tudniillik a’ lélek az 

„ ördögnek képével és gonoíz terméfzetivel bé hinte-
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te tt és rutul ei pu lz titta to tt, és oily gonofz. hogy 
Senki az ember Szivének romlotságát elegendőképpen ál
tál nem láthatja. Jerem. 6. 10. és 17. 9. Jbs te 
magad Sem foghatod meg a” te gondolatoddal , és ki 
nem bcfzélheted mellynagy utálatoífág légyen Szivedben 
Erre kérlek ezt had néked ezerfzer és még ezerfzer 
niondattatni, hogy tudniillik a’ mérgefedés olly nagy 
olly méily, olly meg gyógyíthatatlan , hogy Semmi te 
remtett állat, akar Angyal akar ember, légyen az, a* 
bunt az ember természetéből ki nem gyomlálhatja és 
ki nem tifztithatja. Mert miképen Segéthet valaki ma
gán az ő tulajdon erejével, a’ ki egéízen el ro m lo tt, 
és lelkiképen meg hóit. Az embernek őrőkkén kell 
maradni ebben a5 veszedelemben, ha egy hatalmas bun- 
tőrlő  nem jö n , ki a’ bűnön és halálon Ur, ki még az 
embernek terméfzetit is meg változtathatja, meg újít
hatja , és meg tifztithatja. Itt látod, hogy a’ meg iga- 
zulás nem embernek munkája. Ezt is látod , melly 
ízufcséges légyen az újonnan való Születés. Mert a* 
lélek belsóképen, az ő tulajdon erejéből másként nem 
é-het, hanem az ő tulajdon erőtlenségében, belé plán
táltatok  roSz természetiben és gonoszságában , min
den az Iftcnnek parantsolati ellen és kiváltképcn az el
ső tábla ellen való bűnökben. Melly Törvénynek ál
tal hágáfa az Iftennel való igaz ellenkezés, itt az el
me és az akarat fogva vannak , tellycségge! meg hol
tak, és az IíSent terméfzet Szerént nem félheti, nem 
Szeretheti 5 benne nem bizhatik, ö tét fegétségul nem 
hívhatja ; nem tisztelheti , nem ditsérheti , fel nem 
magasztalhatja ; és ingyen meg Sem is térhet ó hozzá
ja. A’ mi pedig a máfodik Táblát illeti, itt még is a* 
Szabad akaratnak valami fzikrátskája maradott meg a* 
lélekben , de az uralkodik tsak a' máfodik Táblának 
külső tselekedetein; Noha itt is épen gyengén és erőt
lenül , éc valamennyire ugyan a’ kívánságokat és go- 
nofz indulatokat meg zabolázhatja es azokon ural

kodó
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kodhatik , hogy a’ külső tselekedetek véghez nem 
mennek , mint az ember a’ betsűletes Pogányokbam 
látja. De a ’ fzivet meg változtatni, az I {lenhez fordí
tan i, a’ gonoíz kívánságoktól meg tifztitani lehetet
len dolog, ideIllenierő kívántatik: Mert a’ belső mér
ges gyökér meg marad , és ízintén majd ahoz hafon* 
ló , mikor az ember a’ tüzet oltja, hogy a’ láng ki ne 
ü ísőn , és még is belől mindenkor lappang, és mind 
örőkkén oltatlan marad.
§. 23. Ha ez a’ fzabad akarat a’ külső terméfzet fze- 

rént való életben és állatban nem volna : Az emberi 
Nemzet egy máíTal nem élhetne. Azért még is nem 
engedte meg az ííten a1 Sátánnak , hogy minden ter
méfzet ízerént való erőt és indulatot az embernek lei
kéből ki ragadott volna. Még is hátra maradott a’ 
terméfzetnek Tőrvényje, az házafságbéliterméfzet fze- 
rént való Szeretet a ’ házaíTok közö tt. Szülék és mag
zatok k o z o tt; külömben az emberi nemzet nem ál- " 
hatna meg. Mert a’ ki minden gonoíz kivánságit és 
indulatit az ő rofz termeízete ízerént, kűlsóképen vég
hez akarja vinni, az , az emberi társaságot fel bontja 
és az ő teliét a’ Világi fegyverbe ejti. Így az lilén aj 
terméfzet ízerént való fzeretetnek lángját azért is ha
gyta meg maradni, hogy abból ismérjűk és erezzük 
melly fő , jó , és melly fzép képe légyen az Iílennek az 
Iílennek tőkelletcs Szeretctc , és melly nagy jót v e t 
tettünk légyen eh Másként a’ lelki dolgokban, mel- 
íyek az Idvóíségct és az Iílennek Orfzágát illetek, 6 - 
rőkkén meg marad az ó igazságában, a’ mit Sz. Pál 
m ond, 1. Kor. 2. 14. A'lelkes ember meg nem foghat
ja  azokat, mellyek az Ifi ennek Lelkei , mert 6 néki bolond
ságnak tetfzentk , az az a' Isiki Világoságnak femrm ízik- 
rátskája nints benne, hanem épen vak az egéfz Iíleni 
lelki életben, mcllyre az ember teremtetett egyedül , 
hogy tudniillik a’ lelki világoságban a' Iílennek jelen
létet, cs annak hozzája való ízives ízeretetét , belső

R 3 leU



I . K . 4 I R .

lelki fzemekkelfzemlélje , őrókkén ő előtte és ővele 
járjon, és magát ezen életben ó tóié hagyja igazgattatni.

§. 24. Ennek a’ lelki világofrágnak az lilén orfzágá- 
ban leg kiífebbikfzikrátskájával feni bír a’ terméfzetízc- 
rént vaió ember. Ebben a’ Vakságban vannak , és 
kell abban minden embereknek termcfzct fzerént ma- 
radniok, ha az Iften őket meg nem világofítja. Ez az 
igaz eredendő lelki vakság azokban a’ dolgokban , 
mellyek az Iílennék orfzágához tartoznak. Ide járul 
gyakorta a’ terméfzet ízerint való vakság is , ha a’ go- 
noízság az emberben erőt véfzenei nyomja és megho- 
máloíitja a * Virtusnak és a’ bőtsuletnek termélzetíze- 
rént való kis vílágoíságát is , melly a’ kiilsó élethez 
tartozik. így az embernek egéfz lelke vaksággal meg 
verettetett és meg fetétedett , és őrókkén úgy mara
dott volna, ha a’ Kriílus azt meg nem világoíitotta volna. 

§. 25. Nézd el m ár, oh édes Kezefztyénem! mitso- 
da vagy t e , ha a’ Kriílus az ő Lelke által tégedet íí- 
jonnan nem fzűl , űj teremtett állatta nem télzcn, az 
Iften képére fel nem újít. Melly mindazáltal ez élet
ben ’s nagy erőtlenségben tsak kezdődik. Mert te- 
kéntsd meg magadat, ki a’ Szent Léleknek új terem
te tt állatja vagy, melly gyenge és tsekély benned azl- 
ílennck képe, melly erőtlen benned az lftennek felel
me és Szeretete , a hit ésa’ reménség,- Melly tsekély 
az alázatofság; melly nagy ellenben aJ hitetlenség ke
vélység éstíühetetlcnscg. Melly hideg és erőtlen az 
Imádság, melly gyönge a’ te felebarátodhoz való Sze
re te t, melly kicsiny az igaz lelki tiíztaságnak izikrats- 
kája a’ te Szivedben; A’ tefti fajtalanságnak pedig mel- 
íy nagy a’ lángja: Melly nagy a’ te tulajdon fzeretc- 
tednek , haíznodnak, é> tifztefségednek hajházáfa és 
otsmány gyönyörűségednek kivánáfa. Itt kell néked 
az lftennek Lelke által tufakodnod és hartzolnod a’te 
ó Adatnod ellen, a’ Sátánnak kepe clJcft fzintc a’ te  
koporfódik. Itt imádkozzál, efenkedjél, foháfzkod-

jal ,
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já l, kercfs, zőrgefs, úgy adattarik néked a’ Szene Lé 
lek, a’ ki naponként benned az literinek képet meg ű- 
jitja , és az ördögnek képét elnyomja.

§. 26. így tanulíz te nem magadra , hanem azlften 
kegyelmére hittel épéteni ’s reménleni, és hogy az li
ften kegyelmének kell benned a’ Szent Lélek által min
dent mivelnie. így tanulíz te hit által a' Kriftusbői és 
a* Kriftusban mindent keresni , kérni j nyerni Isten'i 
isméretet és bóltseséget, a’ te vakságod ellen, a’Kri- 
{tusnak igazságát minden te bűneid ellen , Szentségét 
minden te tiíztátalanságod ellen, Vakságát, erejét , 
győződelm ét, hatalmát, az halál, pokol és ördög 
ellen; és minden bűnód botsánatját, az bűnnek ésór- 
dőgnek egéfz orfzága ellen ; az órók boldogságot 
minden te lelki és tefti nyomorúságod és ínséged el
len , és az őrök életet egvedűl a’ Kriftusban. Melly- 
ról a’ máfodik könyvben bővebben fzólunk.

XLII. ReTz/.
Az első könyvnek bé fejezéíe, és abban
tartott rendnek okai; Es miképen kell embernek 

magát oltalmazni lelki kevélységtől, és hogy íem- 
miigaz lelki ajándékokat imádság nélkül nem 

nyerhetni.
I. Kor: 4. 7. Mitsoddd vagyon ember a mit nem vettél 
volna, ha vetted is , mit kevelykeddt mint ha nem vet
ted volna ?
Az első könyvnek bé fejezésében fzűkséges hogy té 
gedet egynyehány hafznosPunktomokrol megintselek*.

§. í.
)gyja’ Penitentzia vagy mcj* térés ezcit 
könyvben az ő gyumőltseivel együtt, 
kiváltképen való okokra nézve hofz* 
fzaftan és kűlőmbféle képen le rajfzoK 
ta to tt, és fzemcid eleibe terjefztetete 
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Mert ezen első Könyvnek több réfzei nem egyebek , 
hanem a’ Pénitentziánafc gyómőltsei ; Tudniillik; a* 
Kriftusban való meg ujulás, a’ teltnek naponként va
ló meg fefzittetéíe es ő ldókóitetéle, magunk meg ta- 
gadála, e ’ Világnak meg utáláfa, a’ Szeretetnek gya- 
Korláiá , s. a. t. £s azt , kiváltképen való okokra 
nézve ody különféleképeri és világoíTan ízemeid eleibe 
rakogaitam: Mert előízer ez a’ Kerefztyénscgnek , 
Szent életnek ’s kegyefségnek kezdete és fundamento- 
ma; Sott az mi idvőségűnknek kezdete , igaz hit ál
tal. Soha fém is lehet az embernek fzivében igaz ál
landó vígaíztaíás hatható és foganatos; ha ó előre az 
eredendő bűnt, amaz utálatos, rettenetes, halálos , 
pokolbéli , jórdogf mérget és gonofzt ; mellyrőí oh 
jaj! elégendő képen nem panafzolkodhatni, annak rofz 
gyűmóltseivei jól és elegendőképen meg nem isméri, 
£s bizony minden vigafztaió könyvek hafzontalanok 
és héjában valók , ha ez a’ fundamentom elöfzer le 
nem tétettetett, és te a ’ te nyomornságodat és Ínsé
gedet előre még meg nem ismerted ; főképen az ere
dendő bűn, minémíi nagy vitáíatoflag légyen. Mert 
ez a’ mi kényes ’s magának hízelkedő terméfzetűnk- 

nek tulajdonsága, hogy az mindenkor előbb meg a- 
kar vigaíztaitatni, hogy nem az ő bűneit, alávalóságát 
és gonoszságát meg ismérné.

§ . 2. £z pedig egy elfordult fzokás és m ód, és az 
egéfz Szent írás fundamentomával ellenkezik: Mert az 
egéfségeíTek nem ízűkelkcdnck orvos nélkül, hanem a’ 
betegek, Mar. 9. 12. A’ Kriftus amaz igaz orvos és 
annak orvofsága és minden vigaíztalafa betegségednek 
ifmérete nélkül néked femmitfem hafznál. Mert ez i- 
gaz kerefztyénnek élet énenek nem egyébnek, hanem 
a' teltnek fzűntelen való meg fefzittetésének kell lennie 
Gál. 5. 24.. t z  légyen teneked moft egyfeer , min
denkorra mondva. Mert illyen emberek üienek- 
egyedűl a’ Kriítushoz A* k i; pádig már a’ Kriíhi- 
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s é i , azokat ö vigaíztaJ isméikül foha nem hagyja. Es 
ez a’ te tulajdon gyarlóságodnak ifmérete , a ’ Szent 
Lélek által és az Evangeliomnak elmélkedéíe által , 
hordozza magával a’ vigaíztaláíl és vezet téged a’ Kri- 
ílnshoz. Ne is gondolj e’ moílani Világnak idétlen 
ítéletivel és bőtsmérezésével , hanem tudd meg hogy 
az.illyen ítélet tévők cs bötsmérezók nyomorult, vak 
emberek, kik az ő  magok nyavalyáját és nyomorúsá
gát nem ifmérik meg, és nem értik , mi légyen az. 
Adám és a’ Kriílus , mikép az Adámnak mi bennünk 
meg kell halnia és a’ Kriílusnak élnie. A’ ki ezt nem 
akarja tanulni , az ő vakságában és fetétségében ma
rad , és nem érti mi légyen az igaz pénitenrzia , hit , 
és újonnan való ízületés; Ezekben áll penig az egéfz 
Kcrefztyénség,

§. 3. íntetel a’ lelki kevélységnek el kerülésére is : 
Ha az jó Ur lilén kezd benned az ő kegyelme áltál , 
lelki ajándékokat, Virtufokat és iíinéretet munkálod* 
ni , hogy azokat magadnak és a’ te erődnek ne tulaj 
donitsad • hanem az lilén kegyelmének. Annál irikáb 
a’ te el kezdett jóságos tselekedctidet, a’ te lilén előtt 
való igazságodnak ne tartsad, mert ez nemtókélletes 
munka. Azokkal ne élj a’ te tulajdon ditséretedre és 
tiíztefségedre; hanem az Iílennek alázatos félelmében, 
add Iílennek egyedül a’ ditsőséget és nem magadnak. 
Ne is gondold ízivedben: Immár erős hitem vagyon , 
már nagy tudományai bírok, s. a. t, Ojjad magadat, 
ez az ördögnek konkolia, mellyct ó a’ jó búza meg 
közibe hint. Mert minden nálad lévő ajándékok nem 
tieid, hanem az Iílené, kinek meg víiágoíitáfa nélkül 
te egy hóit ’s büdös sár vagy, és ha az lilén az ő a~ 
jándékit beléd nem rakja, úgy maradfz mint az üres 
edény. Valamint a’ fzép ékeíségek ’s kintsek, melíyck 
a’ládába tétetretnek, nem a’ ládáé , hanem azé , a’ 
ki azokata’ ládában tette: Így az ajándékok nem tie
id , te ti.ik merő üdátska vagy. Kevélykedhetik e"
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nyomorult edény más jófzágával ? mint meg látod a* 
máfodik könyvben. Valamint egy Urnák minden ó- 
rán hatalma vagyon arra hogy az ö jófzágát a’ ládá
ból kivegye, és másba helyheztcífe, avagy magánál 
tartsa.* line így az Iften minden órában el veheti tő 
led az ő  javait; azért ne kevélykedjél hanem félj. Te- 
néked az Iítennek kemény fzámot kéll adnod ezen jó 
król.^ Ne is gondold ha még annál fzebb ajándékid 
vannak , hogy már mindent meg nyertél. Oh édes 
Kerefztyénem ! ez még a’ kezdete is alég , még fok 
nélkül fzukölkődöl. Tudnod kell ezt, hogy te fém- 
miképen efféle tőkélletes ajándékokat imádság nélkül 
Ifteiitől nem nyerhetik, Jak. 1, 17. hanem a’ mid 
vagyon, az mind egy árnyék , és hóit gabona mag , 
mell^ gyümóltsőt nem terem , és el hervad minek c- 
lőtte meg érnék, a’ mint ezt meg látod az én imádsá
gom könyvemből, miként tudniillik az ollyan mennyei 
ajándékokért kell imádkozni, és hogy másként az i- 
mádság nélkül fenkinek fzivébe nem fzállanak. Hogy 
penig annak izét egy kevefse előre koílolhaífad , oí- 
vafd az imádságról , való tanitáft a’ máfodik- 
kőnyvben. Két dolgokra kell pedig az imád- 
fágban vigyázni. 1.) hogy a’ Sátának képe, az hitet
lenség, kevélység, fösvénység, teíli gyönyörűség, 
harag; s. a. t. te bened el rontasfék. 2.) hogy az 
Iítennek képe, a’ h it, Szeretet, reménség, alázatot- 
ság , bé keséges tűrés, Isteni félelem , te benned fel 
épi ttefsék. Tekéntsd meg az Urnák Szent Imádságát 
A' mi Atyánkat , az vagyon éretted és ellened. Ha 
az Iften Nevén ek egyedül meg kell fzentelttetnie , a’ 
te nevednek és kevélységednek el kell múlnia. H a 
az Iften Orfzágának el kell jónie , az ördög orfzá- 
jvának te benned el kell romlanía. Ha az Iften akarat
jának meg kell lennie, a’ te akaratodnak femmivé kell 
lennie. íme ezek a’ két réfzei a' hafznos Imádságom 
könyvetekének; melly a mi Atyánknak rendi ízerint ,
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a’ mennyei őrőkkén való jókat és ajándékokat, melly- 
ck abban az Urnák Imádságában foglaltatnak , tanít
ja kérni és keresni az Idéntől, Mert a’ Mi Atyánk
ban minden lelki és tefti kintsek és fok , mellyek 
nélkül ez időben és őrőkken fzűkőlkedunk , mintegy 
Summában őízve foglalttatnak. Annakokáért az Ur 
Iften is a’ mi édes Atyánk, kéfz léízen nékünk azt  

meg adni, a’ mit az 6  Szerelmes Fia párán— 
tso lt, hogy ő tőle kérjük. M e lly r ő i  más

kor fogunk Szólam*.
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M Á S O D I K  K Ö N Y V
az igaz Kerefztyénségröl.

Elöl járó Befzéd.

Des Kerefztyén Olvafóm ! Valamint 
hogy a’ Terméfzetben egyik dolognak 
romláfa a’ maiiknak kezdete ’s fel ál- 
litáfa : úgy vagyon a’ Kerefztyéni é- 
letnek is dolga. Mert előfzcr az ó 
tefti embernek el kell romlania , mi

nek e.otte az úi lelki ember elöl ioné. Es .mivel hogy 
a5 mi tefti életűnk a’ Kriftusnak Szent életével tellye- 
ségeífen ellenkezik , a’ mint az első Könyvben ele- 
gendóképen meg magyaráztatott, azért fzűkségképen meg kell előfzer is a’ mi tefti életűnket tagadnunk, mi
nek elóte a’Kriftusnak lelki életéhez kezdhetnénk, va
gy azt,követhetnénk. Példának okáért: Előbb a’ke
vélységtől el kell távoznod, minek előtte alázatoífan magadat vifelnéd. Azért Szükség, hogy a* Kerefztyéni lelki élet a’ Penitentzia tartáftól eredetét vegye. Er
re nézve az első Könyv illy formára kéfzéttetet , a’ 
mint a’ Réfzeknek rendiből és a’ bé fejezésból cfz- 
re vehetni. Es igy hogy ennek a’ máfodik Könyvnek némely Réfzeiben a’ Penitentziáról való tudomány ií- 
mét elöl hozattatik , annak okát, a’ mint ennek a* Könyvnek rendit is meg kell jelentenem: Mivel hogy 
az első Könyvnek fó tudoniányja az érendő vagy a* vélünk fzűletett bűnnek utálatos, halálos és kárhoza- 
tos mérgének meg ismérésében foglalatoskodik , a’

mel-



mellyct tekélleteífen meg fém ismerhetni : azért ez a1 
máfodik Könyv Szűkségképen eredetet véfzen a1 mi 
Idvóségünknek örökké való forrásáról a* Kriftus JE- 
SUSrói, a’ kiben , a’ meg m ondott utálatos velünk 
ízületért bűnnek mérge ellen , és minden abból folyó 
nyomorúságok *s nyavalyák ellen ,- orvofságot és íé« 
gétséget, hitnek általa találhatunk. Melly, ez máío* 
dik Könyvnek három első Refzeiben foglaltatik.

2. Mivel hogy pedig a’ Hitnek, melly hlyen drága 
jókat a’ kegyelemnek kútfejéből a} Kriftus JESUSból 
merit, élő gyűmőltset kell hoznia, tehát azok a’ kö
vetkezendő három Réfzekben, ( úgy mint , 4. 5. és
6. ban) le irattatnak. ’S ha az Igazságnak és a’ Le
ieknek gyűmőltsének mi bennünk nevelkednie k e ll, 
tehát a’ tettnek gyűmőltsének el kell vefznie, és ez az 
a* mindennapi igaz, valóságos ’s idvezséges Penitent- 
zia , mellyben a’ Kerefztycn embernek fzűntelen élnie 
*s abban magát gyakorclania kell, ha tsak a’ tettnek 
meg őlettetését, és a’ Léleknek mi bennünk való ural
kodását kívánjuk. Éhez fzűkséges a’ tettnek és a’Lé
leknek kűlőmbségiról, és a’ mindennapi Pénitentziá- 
nak ulajdonságiróí való világos tanítás. Arról ízó!naí> az
után következendő négy Réfzek, (úgy mint 7 , 10 
Mivel penig illyen mindennapi Pénitentziábói és az ó 
embernek meg őldőkóltetéséből , ( mert az igaz Ke
refztycn életének nem kell egyébnek lennie, hanem a9 
tettnek ízűntelcn való meg fefzittetésének ) naponként 
az új embernek fel kell támadnia, tehát jobb rendtar- 
táft nem találhatni, mint a’ miképen a’ mi Urunk JE
SUS Kriftus maga példájával előttünk járt. Azért kö
vetkezik továb miképen a’ Kriftus életének , mi tűka- 
rűnknek kelljen lenni, ’s mé'tán kezdeni kell az ő Le
génységétől , gyalázatjától , meg m éltatásától, ízo- 
moruságától, Kereíztjétól, fzenvedésétöl és halálá
tó l; a’ melly Szent élete a’ Kriftusnak a’ mi tettünk
nek meg fefzittetéfe : Ahoz való az Imádság , Szere-

2 . Kt A* Más. K ön yv  való E lö ljá ró  befzéd. 269
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tct és alázatoság. Az foglaltatik bé a* következendő 
tizen o tt réfzekben. 10 . . . 25.

5. Erre a’ mi Urunk JESUS Kriftufunk maga meg a- 
láztatására ’s alázatoságara, mint a’ mennyei lajtorjá
ra lépjünk, ’s az Iftennek a’ mi édes Atyánknak fzivé- 
be hágjunk , ’s annak Szerelmében nyugodjunk meg. 
Mert az 6 emberi termélzetén kell kezdenünk , és az 
ó  Iftenségére fel hágnunk. Itt a’ Kriftusban , a’ mi 
édes mennyei Atyánknak Szivét meg látjuk, ’s fzem- 
léljük az Iftent, mint a’ leg főebb, őrökké való állatu 
3s véghetetlen J ó t , mint meg foghatatlan mindenha
tóságot, mint el fogyhatatlan irgalmafságot, mint meg 
visgalhatatlan bőltseséget, mint leg tilztább ’s legiga- 
zabb Szentséget, mint fedhetetlen ’sieg tókélleteífebb 
igazságot, mint leg édeífebb jóságot leg Nemeílebb 
Szépséget, mint leg fzerelmeteífebb barátságot, leg ba- 
rátságoífabb Szeretetet ’s mint leg őrvendeteífebb bol 
dogságot. Mellyek mind a’ Szent Elmélkedésben bé 
merült életnek , kiválképen való ’s leg főebb Iátáfi ’s 
érzéíí. Ide valók a’ következendő nyoltzRéízck. 26 
33. Mivel hogy pedig illyen Elmélkedés az Imádság 
nélkül végbe nem vitettethetik : azért következnek az 
Imádságról és az Iftennek fzép Ditséretiröl való tizRé- 
fzek 34. . . .  44. Végtére mivel az illyen Kriftus JE- 
SUSban való kegyefségnck őldezéfl: kell fzenvednie ; 
azért következnek az utolsó tizenhárom Réfzek , 
tudniillik a5 Kereíztben való békefséges tűrésről és mé
lységes lelki kéíertetekról, mellyek tanítanak miképen 
leheífen azokat meg győznünk. Az Iften légyen né- 
kűnk fegitségűl, hogy mi mind a’ Kriftusnak kővetői 
lehefsűnk, ízent életét ne lzégyenljűk; hanem az Iften 
bárányját kővcísűk mindenüvé a’ hová mégyen, hogy 
ó  minket az élő vizeknek forráíira vezeífen , és min
den mi Kőnyhulíatáíiokit a mi Szemeinkről cl törölje. 
Ámen í

t .  Réíz*
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I. Refz.
Jéfus Kriftus az Iftennek Fia, nekünk a-
dattatoct a’ mi mennyei Atyánktól, hogy lenne 
orvofság, és idvefségnek kútfeje, az eredendő bűnnek 

halálos és kárhozatos mérge és annak gyűmöltsei 
és a’ telinek és a’ léleknek minden nyomoru- 

sági és keferűségi ellen.
Efa. 12. 3. Es merítetek vizeket nagy őrömmel, & Szaka* 
Mit ónak kútfejéből

ível a’ mi betegségünk igen nagy, halá
los, kárhozatos és oliyan , hogy azt 
lemmi teremtett állat meg nem gyó
gyíthatja: tehát fzfikség minékűnk egy 
nagy, felséges, Illeni, őrökké való 
fegitség és orvofság, mellynek az lilén 

irgalmafságábó) keli fzármaznia : Továbbá valamint a* 
mi halálos eredendő kárunk az ördögnek mérges ha
ragjából , gyű'olségéből és irigységéből jö tt, azért a’ 
mindenható Illen, a’ mi halálos febeinket , a ’ bűnt s 
méltán az ö irgalmas kónyőrűletefségével gyógyítja- 
meg. Es mivel a’ Sátán az ő leg-nagyobb ravafzságá- 
val meílerségével és Serénységével azon volt, hogy 
minket meg-mérgesítfen, meg-őljón és el-kárhoztaf- 
fbn; tehát a’ jó lílenis ellenben, az ő leg-inélysége- 
febb bőltsesegét, az ö fzerelmes Fia által arra fordí
to tta  hogy minket meg-gyógyítson, meg-elevenítsen, 
és idvezítsen. Azért tette a’ Kriítusnak Illeni vérét , 
ft’ mi bűnünk orvofságává és tifztulásáva, 1. ján. 1.
7. és annak meg-elevenítő teliét, az életnek kenye
révé, Ján. 6. 35. annak Szent Sebeit, a5 miSebcink" 
nek flaftromáva Éfa. 53. 5. az ő Szent halálát, a’mi 
ideig és őrökkén való halálunknak el rontójává , É- 
fa. 53. 8«

§, 2. Ezen drága orvofságot már el nem vehetjük
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a* mi tulajdon erőnkből és tehetségünkből, mert mi 
igen betegek vagyunk. Tcrméfzet fzerint ellene ál
lunk ezen mennyei gyógyításnak: azért, ne várakoz
zál én reám , ó te hív és idvezitó Orvos , mert így. 
Soha fém gyógyulok-meg ; hanem moíl vonyj enge- 
met te magadhoz, fzakafzfz-cl engemet tellyefségeíTen 
magamtól, és végyfel engemet egéfzen , ha cgéfzen 
meg akarfz gyógyítani. Ének. 3. 1. 4. Ha penig 
az én betegségemben hagyfz engemet, őrókkén el kell 
vefzncm. Azért térits-meg engemet, U ram , és megtérek 
gyógyíts-meg, Uram9 és meg*gyógyulok , tarts-meg , és 
meg tartatom , mert te vagy az én ditsóségem. Jer. 17.
14. 31. 18. Valameddig a’ te irgalmaíságodat meg- 
vonyod tő lem , mind addik az én betegségemben és 
a’ halálban maradandók. Valameddig hallaíztod az én 
meg-elevenittetéfemet, mind addig a’ halálnak köte
lei fogva tartanak engemet. Ezért mondja Dávid. 
l í le n  Síejf én hozzám én Segedelmem és Szabaditóm vagy 
te , Uram , ne kefédtlmezzél, Sóit. 70. 6.

3. O Szerelmes Uram ; avagy nem vólnaé olly 
erős a’ te irgalmaífágod, hogy engemet fzegény beteg 
embert fel emelhetne, mivel én magamat fel nem gyá- 
molithatom ? Avagy nem lennélé olly barátságos, ho 
gy én hozzám jőnéel, mivel én magamtól te hozzád 
nem mehetek? Hifzem tlébb fzerettél engemetty hogy fém  
én tégedet. 1. Jan. 4. 19. Hifzem a’ te irgalmafsá- 
god olly erős , .hogy a’ tégedet meg-gyózvén , a* 
Kerefztfara fel-fcízitett , és halálra adott. Kitsoda 
olly e rő s , hogy tégedet erőífet meg gyózheífen , a’ 
te irgalmaífágodon kívül ? Kinek volt a’ te megfogat
ta,táfodra , a ’ te megkőtőztetéfedre meg felzíttetéfed- 
rc , és meg-őlettetéfedre olly hatalma, mint a* te Sze
m etednek , a* mellyel minket Szerettél, mikoron még 
a’ bűnökben megholtunk vala. Mert inkább akartad 
a ’ halált elfzenvedni, hogy feni mint minket a’ ha
lálban és a’ pokolban órőkkc hagyni.



S .K .iX és idveíTégünknck kútfeje. *7 ?
§. 4. A’ te irgalmafságod téged’ minekünk Sajátul 

adott ■ nékünk fzülettcttéi, mikoron gyermekké lő t
tél ; mikor az Iften tégedet, mint egy bárányt, mié- 
rettunk mindnyájunkért adott, és té veled mindene
ket nekünk ajándékozott, Éfa. 9. 6. Ohmellynagy 
ajándék! te vagy az ajándékoztatok jó , és a’ mi faját 
jónk. De nézzed itten , fzerelmes Kerefztyénem, az 
Illennek bőltseségét; az Iften magát, amaz ajándékoz
ta tok  őrökké való jó á lta l, nekünk fajátunkká tette , 
hogy ó minket ismét az által , magának Sajátjává te
gyen. 1. Kor. 6. 19. Mert a* ki'olly nagy ajándé
kot el-véfzen , az magát az Ajándékozónak tulajdo* 
nává téfzi. Ellenben a’ kinek faját java vagyon, a z t , 
mennél jobban lehet, magának hafznára fordítja : így 
a’ Kriftus mienkké lő t t , hogy mi őtet a’ mi idvezsé- 
gűnkre fordítsuk, a’ mint akarjuk. Azért ime fzerel- 
mes Kerefztyénem, te ő tet a’ te lelkednek orvofságá- 
úl veheted ; ételül és italul mellyel te magadat meg
enyhítheted ; életnek kútfejéül , a’ te lelkednek fzo- 
roorusága ellen; a’ te világoíságodul, a’ Sötétségben ; 
orom ul, a’ fzomoruságban ; prókátorul és fzó-fzóló* 
ú l , a’ te vádolóid ellen; ^bő Its es égül, a5 te bolond
ságod ellen; igazságul, bűneid ellen ; meg-fzentelé- 
sül, méltatlanságod ellen; fzabaduláful, fogságod el
len; kegyelemnek fzékéül, az ítélet ellen; oldozatuí 
az utolsó fentcntzia ellen ; bekeíségűl és nyugodalo
mul, a 't e  gonofz lelki-esméreted ellen ; győződelem- 
Ű1 , a’ te lelki ellenségid ellen ; bajnokul , a’ téged’ 
kergetők ellen; a’ te lelkednek vő-legényjéűl, kőzbeú- 
járóú l, az Iftennek haragja ellen ; áldozatul, a’ te un- 
dokságid ellen; erőfségül, a’ te erőtlenséged ellen; 
utúl el-téveledésed ellen; igazságul, az hazugság el
len; életedül, a’ halál ellen; tanátsúl, midőn femmi 
tanátsot nem találfz; erőül, mikor erődtől meg-íofz 
tarol ; őrökké való atyádul, mikoron el-hagyamtol • 
békeíséged fejedelniéűl , a’ te ellened valók eilen •
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vakságul adófságod ellen ; koronádul , meg u- 
táltatáfod ellen; tanítódul, tudatlanságod ellen; bí
ródul, meg-bántóid ellen; királyodul, az ördögnek 
orfzága ellen, örökké való Fő-papodúl. a’ ki éretted 
imádkozzék.

§. 5. Imé, édes Kerefztyénem, e’ végre ajándékoz- 
tatott és adattatott éretted a’ Kriflus! kérjed tsak na
ponként ö té t , hogy te 6  véle úgy élheíf, hogy ő az 
ó  idvezító tifztit te benned véghez-viheífe. Mert ha 
6 a* te orvofságod, (higyjed) meg-gyógyulfz. H aő  
a’ te kenyered, meg nem éhezik a’ te lelked. Ha ő a ’ 
te életednek kútfeje, meg nem fzomjuhozol; ha vilá- 
gofságod , nem maradíz a’ fetétségben. Ha a’ te ba
rátod és jó akaród , Kitsoda bánt és ízomorít-meg 
tégedet ; ha ő a’ te Prókátorod , Kitsoda nyer-meg 
tégedet? ha 6 a’ te igazságod , Kitsoda tsábit-el té 
gedet? ha ő a’ te utad , Kitsoda tévelyítel tégedet ? 
ha ő  a’ te életed, ki ől-meg tégedet ? ha ő a’ te ből- 
tseséged , Kitsoda tsal-meg tégedet? h a ő  a5 te igaz
ságod , ki kárhoztat tegedet ? ha ő  a’ te meg-fzente. 
léfed , Kitsoda vét el tégedet? ha ö a’ te meg-váltód, 
ki tarthat tégedet fogságban ? ha ő a’ te békefséged , 
ki téfzen téged’ nyughatatlanná ? ha ő néked a’ kegy
elemnek fzéke, Kitsoda itél-meg tégedet ? ha ő a’ te 
fel-óldoztatáfod, Kitsoda fententziáz, és kőt-le tégc 
det? ö a’ te baj-vívód és bajnokod, Kitsoda győz meg 
tegedet? ö a’ te vő-legényed, Kitsoda ragad el tége
det? 6 te vakságodnak árra ; Kitsoda vét adóíságért 
a ’ tőmlőtzbe? ó a’ te ditsőséged , Kitsoda illet gya
lázattal ? ő a’ te tan ítód , ki büntet meg ? ó a’ te Bí
ró d , ki bánt tégedet? ó a’ te engeíztelód , Kitsoda 
ejt az lilén irgaJmatlanságába ? ő a’ te kózben-járód , 
ki bofzfzonthatlafel az Iftent te ellened ? ó  a’ te fzó- 
fzó lód , ki vádolhat tégedet ? ő a’ te Immánueled, ki 
léfzen te ellened*? Éfa. 7. 14. 6 a* te Királyod, kita- 
Izít-ki tegedet az ó orízágábók ő a ’ te Fő-papod, Ki-

tso-
<
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tsoda az, a’ ki az 6 áldozatját és eí'edezését meg-vef- 
íé ? ő  a' te idvezítód, Kitsoda téfzen téged' boldog
talanná? Miképen nyerhetfzte nagyobb ajándékot? Az 
ajándék drágább és bótsóíTebb náladnal, minden em
bereknél , az egéfz világnak bűneinél , keferíiségénél 
és nyomorúságánál. Mert a’ Kriftus egéízen a* mienk- 
az ő Iftenségével és emberségével. A’ mi bűneinkkel 
el-vefztettűk a’ mi leg-nagyobb és drágább kintsűn- 
ket, az órókké való nagy jót , a’ melly ónnen maga 
az Iften. Ugyan azt az Iften a’ Kriftusban , és abbán 
ónnen magát*is nékűnk vifzíza-adta. Azért neveztetik 
Immánuelnek Éfa. 7. 14. hogy minékűnk a’ Kriftus ís- 
TENŰnk és Atyánkfia lenne. Látod, ízerelmes Kerefz- 
tyéneni, minému nagy és véghetetlen jód vagyon né
ked a ’ Kriftusban, minden te nyomoruságid és insé- 
gid ellen! Ha akarod ezt jól meg-tanulni, Semmi Ke- 
refzt és ízerentsétlenség igen nagy nem léízen tenéked; 
mert a’ Kriftus léfzenfeneked mindened , és ó ben
ne mindenek tieid mert ő magais tied. Nem tsak pedig 
a ’ megfefzíttetett Kriftus , hanem még a’ még-ditsóűlt 
Kris. is minden ó ditsőségévei együtt 1.Kor.3.22, Kinde - 
tteka tietek,akár Pál, akár Apolló akár Kefás, akár ey világ , 
akár az élet , akár at halál t akár a jelen-valók , akarat 
követ kezendók, mindenek tietek : ti pedig a Kriftusé vagy . 
tok , a Krifttts pedig az Ifíené. Oh mi Szegény , ny o- 
m orult, el-vettetett, átkozott és el-kárhozott bűnó. 
sók , miképen jutunk illyen nagy és drága ajándékhoz 
Mert te , Oh Uram Jéfus vagy minékűnk! 
Igazságunknak Iftene,
Iften és emberek kozott való Kőz-jaró ,
A' mi órőkkén való Fő-papunk,
Az Urnák Fel-kenettetje ,
Szeplő nélkül való bárány ,
A’ mi engefztelő áldozatunk ,
A* Törvénynek bé-tőltöje,

S a a’

és idvefségűnknekkutfeje 27?
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A ’ Pátriárkáknak k ív á n sá g o k ,
A ‘ Prófétáknak Ih lé fek ,
A z  A p o fto lo k n a k  M efterek ,
A z  Evangyéliftáknak D o k to r o k ,
A ’ m eg-vallóknak v ilá g o fsá g o k ,
A ’ M ártirom oknak k o r o n á jo k ,
A* S zenteknek  d itsé r e te k ,
A* halottaknak fe l-tá m a d á fo k ,
Első fr ű lő tt  a ’ h alottak  k ö z ü l ,
A* b o ld o g o k n a k  d itső sé g e k ,  
ö r ö m ö k  az A n g y a lo k n a k ,
A* Szom orúaknak v igafzta ló jok  
A* B ű n ö sö k n ek  ig a z sá g o k ,
A ’ m eg  n y o m o ro a tta k n a k  rem én ységek , 
A* nyom orultaknak g y á m o to k ,
A ’ jövevényeknek  o lta lm o k ,
Ú t i- tá r fo k , a’ vándorlóknak  
A z  el-tév e led tek n ek  u tjok  
A z  el-hagyattattaknak feg é tség ek ,
A z  erő tlen ek n ek  erejek  
A z  egyű gyü ek n ek  o lta lm a z ó jo k ,
A ” fe l-em eltetteknek  eróíségek  
A *  igazaknak ju ta lm o k ,
A* Szeretetn ek  t ü z e ,
A ’ h itn ek  k e z d ő je ,
A ’ rem énységnek  vas-m atskája,
A z  alázatofságnak v irá g a ,
A ’ fze léd ségn ek  r o ía ja ,
A ’ virtufoknak g y ö k e r e k ,
A ’ b ék eség es  tűrésnek  tü k ö r é ,
A z  im ádságnak gerjefztő je  
A z  eg é fz ség n ek  faja ,
A* b o ld o g sá g n a k  k ú tfe je ,
A z  é le tn ek  k en y ere ,
A 7 A nyafzentegyháznak  Fcj*c,
A ’ léleknek  v ö ie g é n y je ,



Drága gyöngy,
Az idvezségnek kő-fzála,
Elő fzegelet k ő ,
Mindeneknek örókőfe,
Tifztefségnek királyja,
E ’ világnak idvezsége 
Pokolnak meg-gyozoje,
Békefség Fejedelme,
Erős orofzlány, 
őrók életnek Atyja; 
órők életre vezető ;
Az igazságnak napja,
Tündöklő hajnali tsíllag,
Meg-oithatatlan világofsága a* mennyei Jérufálcmnck , 
Makula nélkül valeytűkor,
Az Iftcni Méltóságnak fényefsége,
Az atyai jóságnak haíonlatoíTága , avagy képei 
A’ bóltseség kintse :
Az örökké valóságnak mélysége,
Kezdet nélkül való kezdet,
Mindeneket bíró Ige ,
Szélefség, melly mindeneket bé-fog,
Mindeneket ineg-elevenítő élet,
Mindeneket raeg-világosító világoíság,
Mindeneket meg-itélő igazság,
Mindeneket igazgató tanáts,
Mindeneket meg-egyenesítő linea,
Mindeneket el-fzenvedő l'zeretet,
Minden tőkélletes jónak fummája.
Im’|ez ama’ nagy és végére mehetetben ajándék, meU 
lyet az Iftcn a’ hallandó embernek adott.
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II. Re'fz.

jMiképen vonyhafla minden Kereíztyén
magára és miként tutajdomthaíTa magának 

ezen Evangeliomi vigafztalaft.
Luk. 19. 10. Azért jött az embernek Fid bogy meg-keref- 
je  es meg-tartsa, a mi elvejzstt vala.

.só fundamentoma annak hogy a’bű
nöknek botsánatjával és a’ Kriftusnak 
érdemevei minden Kereíztyén vigafz- 
talhatja ónnen magat; azlftennek kö
zönséges igeretimeilyek között az nem 
alább való, Luk. 19. 10. Mert .ha a’ 

Kruius azértj ott,hogy meg kereífe,és meg tartsa azt,a mi 
el vcízett vaia kételkedhetek,hogy teis azok kózzül nem 
vagy,a’ kiket áKriftus keres,hogy idvezftsen,mivel teis az 
clvefztek kőzzhl való vagy. Ide vaió,a’ mitSzent PalApo- 
ftai Tsel. 17.30. mond : Az Ifién moftan mindén emberiknek 
hirdeti mindenütt,hogy megtérjenek’,mert egy napot rendlet 
tmellyenigazán megítéli a fő  dnek kerekrégét. E’ vigaíztalaííal t. 
Jycs mondáiknak ereje hogy a’ Krifttismcg-itéli a’ föld
nek kerekségét: mihez képeit int az lften mindeneket 
a 5 penitentzia tartáíra, hogy így azlftennek kemény és 
rettenetes i td e tt t ,  és az órökkén vak kárhozatot kiki 
el-kerulheífe. F.rröl ízól 2. Pét. 3. 9. Az Ifién nem 
akarja , hogy valakik elvefzfzenek , hanem h g y  mindnyá
jan megtérésre jußdnak. Innét latod az lfiennek hoz
zád való közönséges fzeretetét, a’ mellyel ama’ nagy 
bűnös Manaífes vigalmija és biztatja ónnen magat , 
mikor így imádkozik : Te vagy Uram , ki a ’ te jóvoltod
nak nagysága fzerent ígérted , hogy meg-fzánod az embere
ket t és meg-botsátfz azoknak , a’ kik ellened vétkezéndenek 
és a’ te nagy keynelmeßeged fzerent, rendeltél meg tét éji o’ 
búnőfőknek idvezségtkre : vers. 6. és 7. Vaiamikapen 
a’ tselekfdett; teis úgy tselekedjél. Mert az lften az
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illycn példákkal mutatja hogy ő a bűnökért a penitent* 
ziat bévéfzi , Bőlts. 12. 19.

§. 2. A’ máibdik fundamentom , az 6 drága eskü- 
vif« mert hogy így az Iílennek te hozzad való Ke
gyelmes akaratján ne kételkedjél, azon akaratját és min
denekhez tett közönséges ígéretét , eskúvéíTel erőíi- 
tette mondván: Ezek. 33. 11. Elek én iSien ; nem a* 
karom a bűnösnek halálát, hanem , hogy megtérjen és él
jen. Azt gondclodé , oh ember, hogy én az lilén 
telenek halálán gyönyörködöm ? Mintha azt akarna, 
rtiondani: Miképen gyönyörködhetik az a’ halálban, 
a’ ki maga az élet? ha az Istentelen megtérend, élni fog 
és Semmit nem árt néki az 6 líientelensége, és Semmi bír 
nei mellyeket tsekkedett, emlékezetbe nem vetettnek : vers.
12. 15. és 16. L átod , hogy az lilén, a’ bűnösöket 
és az Iílentelenckct megtéríteni akarja- avagy nem vá
gyé te bíinós ? Az Iftennek ezen drága eskuvését , 
Izent Pál. t .  Timot 1. 15. igy magyarázza: Igazbem 
f z e d , és minden bé vételre méltó hogy a' Krißut Jefus jött 
e világra a’ bűnösöket megtartani Ha azért a’ Kriílusa’ 
bűnösök idvezségéért jö tt e’ világra; tehat te érétted 
is jö tt, mert teis egy vagy azok közzűl a’ kikért a* 
Kriílus jött.

§. 3. Továbbá hogy az lilén többé a’ bűnökről meg 
nem emlékezik, háromízor igérimeg. 1.) Éfa. 43. 
25. En vagyok , én vagyok, ki cltörlőm o' te álnokságé»  
dat én magamért, és a' te bűneidről meg nem emlékezem. 
2.) Jercm. 31. 34 Ez a fzővetség: megkegyelmezek az 
o álnokságoknak, és az 6 bűnő eró többé meg nem emléke
zem  3.) Ezék. 18. 21. A' hitetlen ha magtér end,min
den 0 bűneiből, me lyeket tselekeden , és megtarlándjamin» 
den én parant salat im át, és ítéletet és igazságot tselekefzik , 
élvén él, meg nem hal.

§. 4. Oka pedig, a’ jó Ifién a’ bűnökről miért nem 
akar meg emlékezni, a’bűnökért való elégtétel, és az 
Atyával való megbékéllés. Mert valami telly e (seggel!,
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tőkélleteflen és felesleg megfizettetett, arról el kell fc- . 
lejtkezni. Az líten pedig tőkélleteíTen meg-békélterett 
és engeizteltetett a’ Kriítusnak áldozatja által , azért 
már mi reánk nem haragudhatik, és a’ bűnókról őrök
ké meg nem emlékezhetik.

5. £zen eskűvését vUzont elölhozza az lilén , É- 
fa. 45. 22. E n  r e a m  n é z z e te k  , h o g y  m e g t a r t a t t o k  , 
f ő id n e k  Minden h a t á r i ;  vers, 23. E n m a g a m ra  m egeskutm  
t e n t }  k im e n t a z  én  f z a m b ó l  a z  ig a z s á g n a k  b e fzéd e  , és m eg  
n e m  v á l t o z i k . Az iílermek ezen eskűvését magyarázza 
Szent Pal bid. 6. 17. 18. az hol azt mondja : M tl l y  
d o lo g b a n  a z  l i l é n  bősegefjen a k a r v á n  m e g m u ta t n i , a z  ig e - 
r e tn e k  őrőkkőfin ek  a z  ő  tm á t s a n a k  v d t o z h a t a t l a u s á g á t , ig é -  
r e t ib e n  e sk ú v e f iv e te  közbe. H o g y  a ’ k é t  v á l to z h a ta t la n  doU  
g o k  á l t a l , m e ly e k b e n  'Tehetetlen dolog, h o g y  a z  l s í e n  h a z u d 
jo n  , e rő s  v i g a j z t  á ld ju n k  lenne nekünk, k ik  e ’ v é g r e  f i t t ü n k ,  
h o g y  a z  élőnkbe a d a to t t  r e m é n y sé g e t e lv e g y ü k  M e  Ily a '  m i
le lk ű n k n e k  ú g y m i n t  b á to rsá g o s  és e rő s v a s m a ts k á ja : az az : 
lftennek tanatsa avagy ígérete, és eskűvéfe áltál meg- 
petsételtetett és megerősíttetett kegyelmes akaratja.

§, 6. A ’ harmadik fiindamentom , ad k e g y e le m n e k  ő -  
rő k k é  v a ló  f z ő v e t s é g e , a1 nielly a’ bűnöknek botsánatjá- 
ban áll. Jerem. 31. 34. E z  d  f z ő v e ts é g  ; a z  ő b ű n ő k r ő l  
tö b b é  m eg  n em  e m lé k e ze m » üzen fzővetség és Teílamen- 
tom , mivel a’ Kriitus halála áltál meg e rő lte te tt, a- 
zért őrökké valóis. £fa. 54. 10. A z  en ir g a lm a fs á g a m  
t e  tő le d  e l n em  t á v o z i k , és a z  én b ek e jrég em n ek  f z ő v e ts é g  
rneg n em  ta n to r o d ik  , a z t  m o n d ja  a ' te  k ö n yö rü lő  U r a d . 
Ismét Efa. 55. 3. J z e r z e k  t i  v e le te k  ő rö k k é  va ló  j z ő v e t s é 
g e t  , a  D á v id n a k ( a z a z ;  a ’ K r i f tu s n a k )  á lla n á é  ir g a lm a f -  
s á g im a t .  I r g a lm a s  l i l é n  a' te  U r a d  l í l e n e d ,  5. Mos. 4. 
31. N e m  b á g y c l  t e g e d e t , fé m  e l m m  v e f i z t , ( e m e :  n em  f e 
le j tk e z ik  d  te  a ty á id n a k  f z ő v e ts  égér ö l , m e l y r ő l  m e g e s k ü d tt  
ő n e k ik . Szent David Sóit. I I I .  5. M e g e m lé k e z ik  m i n d  
ö rö k k é  az ő f z ő v e t s é g é r ő l ,  Hogy pedig teis ezen őrök
ké való fzővetséggel biztathaílad magadat, hogy azIs-
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t e n  tégedetis abban bé-foglal; tehát megújította azt az 
lilén , és tenéked megerősítette isméden a’ fzent Ke- 
reíztségben. Innét nevezi azt Sz. Péter 1. Lev. 3. 21 
a jó le-ki e sméretnek I f i  énnél való kérdezádésenek , vagy 
ízővetségének. Kriílus Urunkis a’ Jordánban meg Ke* 
reiz teí kedvén, te veled fzővetségbe lépett. M á té é iig .

§. 7. A* negyedik fundamentom a Kriftusnak halá
la , a’ melly által az Iílennek fzővetsége és Teílamen- 
toma megerősíttetett. Immár gondold-meg ; kiért 
holt-meg a’ Kriftus? Megfelel Sz. Pál. 2. Kor. 5.1. 
h 'g y  megholt mindenekért. Szent Jánosís így fzól I. le
vel. 2. 2. ó engejzteiő áldozat az egéfz világnak bűneiért, 
Hafonlóképen fzol Kereízteiő Sz. János: ímé az Iften
nek Bárány)4 , ki el vefzi e világnak bűneit, Ján. 1.
29. Mellyet Sz. Pál vigafztalóképen meg-magyaráz. 
Miképen egy efttntk általa , a i Ítélet minden emberiknek 
kár hozat jókra eláradott ; azonkepen az egy megigazulásnsk 
általa, az életnek megigazuláfa. Rom. 5. 18. a’ hol fz. 
Pál egymás ellenébe téfzi az Adámot és a’ Kriítuít. 
Ha az Adámnak bűne minden emberekre el-áradott ; 
mennyivel inkább a’ Kriítusnak igazsága, a’ melly fok
kal hatalmasabb , el-árad mindenekre.* ha a’ bűn ha
talmas- fokkal hatalmasabb a’ kegyelem. Azért, hogy 
Sz. Pál megmutaífa a’ Kriítusnak érdemét közönséges
nek lenni , és hogy mindenekre e l-hat, illyeténképen 
ízól. I. Timot. 2. 5. Egy a Közben járó Ifién  kozott 
és emberek kozott, az ember Kriftus jefus  , ki adta onnan 
magát váitságíil minden emberekért, innét akar az lilén 
minden embereken fegéteni, é s , hogy az igazságnak 
ismeretire jöjjenek, kívánja; mivel ounen magat min
denekért vá/tságul adta Ezért mondja Sz. Pál ; Ko
los. i. 20. A’ Kriftus által mcgbékéltettentk, mind a 'kik  
e fáidon, mint pedig a’ kik a mennyekben vágynak. Még 
is bizonyítja ezt, Rom. 8. 32* Az ő tulajdon Bánok nem 
kedvezett, hanem adta azt mi érettünk mindnyájunkért. 
Ezeknek fzámok közé izámlaljad te magadaÜ3 , mertS 5 az
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az Iften nem fzemély válogató. Tsel. 10. 34. Kérd
jek ,• kiért holtmeg a’ Kriftus? a’ bűnösökért ha a’bű
nösökért holtmcg, bizonyára te éretted is megholt , 
mivel teis bűnös vagy.

§. 8- Az ötödik fundamentom, a’ közönséges hi
vatal , a’ melíy ízármazik a’ Kriftusnak elég tételéből. 
A ’  melly valamint az egéfz világnak bűnéért lőtt; úgy 
minden teremtett áliatnakis prédikáltatok. Márk.
16. 15. Azért mondja Idvezítönk Mát. 9. 13. Nem
jöttem , hogy az igazakat hívnám , hanem a bűnösöket a’ 
megtérésre. Im é} te is bűnös vagy! azért hívott tége- 
detisa’ Kriftus. Mire ? a’ megtérésre, hogy igy Kit 
által bűneidnek botsánatját nyerjed. Ezért hirdettet- 
te ez egéfz világon a’ penitentzia tartáft, és a’ bűnök
nek botsánatiát. Luk. 2. 4. 47. Innét mondja ízent 
Pál : az E v ángy éli om prédikált atott minden teremtett ál
latnak , melly az ég alatt vagyon. Kol. I. 23. Miért 
prédikáltatta tehát az Iften az Evangyéliomot ? bizo
nyára a hitnek felépíti es éri és meg gyújtására ; a’ mint 
Szent Pál Szól. Rom. 16. 14. Mi módon hívják fegat- 
regül; a kiben nem hisndenck, és mimódon htfznek o’ ki 
felöl nem hallandanak ? Nem hiv az ért, az Iften tége
det héjában: mert nem fzines ó hanem valósággal tse- 
lekeízik: azért azt akarja hogy az ö Illeni, hivásátkő', 
veísed és bé vegyed. Haragízik is pedig valóban a- 
zo k ra , a’ kik az 0 vatsorájára és mennyegzöjére való 
hivatalját megvetik. Mát. 22. 7. Luk. 15. 11. A- 
zoknak pedig, a’ kik hit által ezen hivatalt bé-vefzikj, 
vigafztaló Ígéretet te t t , ’s azt a’ hithez ragafztotta , 
hogy minden a ki hifzen ő benne el ne vefzfztn  , hantm 
örök élete légyen. Ján. 3. 16. Sőtt ezen h ite t, mind 
végig, mégis akarja ta rtan i, mig a’ boldogság a’ hit* 
nekvége arra nem következik. Fiiíp. 1. 6.1. Pét. 1.9.

§. 9. A’ hatodik fundamentom , a fzent Lélek Is- 
fennek belső bizonyság tétele , a’ melly te benned foháfz- 
kodik az igazság u tána , és a’ melly által mégis petsé-
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teltettél, Rom. 18. lő. Efes. 4. 30. Minduntalan 
ez a’ lelek indítja a’ te lelki ismeretedet, és nemhágy 
tcnéked bekét, fzűntelen fedd tégedet, bűneidetfze- 
meid eleibe rakja, a’ penitentzia tartásra őfztőnóz , 
belső képen in t , meg győz tégedet , a’ hírnöktől ő 
rőmett meg akar tégedet tartoztatni ’s meg téríteni 
JEs bátor azt akarnád elrejteni, de nem lehet. A’Kri- 
ílusnak ezen bizonyság tétele nem hallgat te benned 
és ha füleidet bé-dugod is , debelsóképen ugyan tsak 
hallod. Es ámbátor nem akarod is érteni, mind az ál
tal keli teneked azt értened és fzenvedned. A’ mcliy, 
mindent felly ül múló, erős , hathatós és eleven bizo
nysága annak, hogy az itten akar tégedet idvezítení.

§. 10. Hetedik íundamentom, a fok megtérőbünojék
nek példáj á , kiket az Itten ónnőn magihoz fogadott. 
Hintsen egy igazi* az emberek kozott. Rom. 3. .10. mert 
mindnyájan bünőíők, Nem tsak David ; Manaífes , 
Péter, Pál, Zacheus; de minden emberek: nintsen 
kúlőmbség, mert mindnyájan vetkeztetlek es jzükclkódnek az 
Isíén  ditsősége nélkül. Rom. 3, 23. o előtte Senki 
feni ártatlan 2. Mos. 34. 7. Valameily kegyelemmel 
vagyon egy bűnöshöz, ugyan awaí vagyon mindenek 
hez • mert Nintsen 6 előtte jzemcly válogatás. Tsel. 10, 
34. ö előtte egyik lem jobb a’ maiiknak Mindnyájan 
kegyelemből és a’ mi érdeműnk kivid igazulunkmeg . 
és ízűkőikódűnka’ bűnöknek botsánatja nélkül. Efes
2. 8. Solt. 32. 6. Mert ha ó megtartandja a’ bűnö
ket, Kitsoda maradhat-meg ? Solt. 130. I. 3. Egy 
igaz feni taiáítatik ó előtte az élók kozott, ha perleni 
akar Solt. 143. 2.

§. II. N yo/tzadízor, a Kr ifi tusnak érdeme nem tsak 
elegendő , de felesleg való is minden embereknek bűneiért , 
ám akarminémű nagyok, fókák és retteneteífek legye
nek is azok. A5 Kriíínsnak érdeme nem tsak egy ele
gendő megfizetés és megfzabadítás • de fellyűi hailado 
lellyűl muló,és felesleg tőkelieteífebb ’s nagyobb fizetés,

mint
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mint fém az egéfz világnak bűne. Miért akarod tehát 
tennen magadat kirekefzteni, és ezen fízetéft fel nem 
venni? Hiízem, teis egy ember vagy. Ezért mondja 
az Ur Luk. 9. 56. Az embernek Fia nem azért jóét , 
hogy elvefztené az embereknek lelkeket, hanem hogy meg
tartanál Teis a’ világban élfz ; azért mondja Szent 
Pál. 2. Kor. 5. 19. Az Iílen a’ Kriílusban meg bé
kéltette magával e* világot. János is azt mondja. 1. 
Lev. 2. 2. ó lett engesztelő áldozat az egtfz világnak 
bűneiért, az a z , kinek kinek minden bűneiért.

§. 12. Kilentzedfzer. Ha a’ Kriílusna^ elégtétele 
véghetetlen és őrökké való fizetés , a’ melíynek Sem 
ízárna, feni mértéke , fém vége nintsen, az 6 fzerné- 
lyjének méltóságára nézve, a’ melly igaz lilén és em
ber lévén mi érettünk fzenvedett: miért fzabnál tehát 
fzámat , mértéket és véget az illy fő fizetésnek , 
mintha a’ te reád nem tartoznék, és a’ te bűneidet 
magában nem foglalna? Ha bátor kiki mind ez egéfz 
^Hágnak bűnét egyedül az ő  maga vállán vifeíné is , 
annyi bűnnel tellyes világ volna, a* mennyi emberek 
vannak, mégis a’ Kriílusnak elégtétele és igazsága Sok
kal nagyobb volna* Miért nem akarod tehát eztet 
magadra venned és ruháznád ? Ez a’ tengernek mélysé
ge , a' mellybe az I fién  a mi bűneinket vetette, Mik.
9. 19. Ez az a’mitDávid ’Solt. 103. 11. mond: Mel
ly igen megás az ég a’ fáidtól , olly igen nagy az ó jóvol
ta az ótetfélőkhöz. Mely távol vagyon a' nap kelet aJ napnyugol- 
tó folly mefzfze vetette mi tő  unka' mi bűneinket E zaző- 
rők váltság a’ mellyről fzól fzent Pál ’Síd. 9. 12. is
mét Rom. 8. 31. 34. Kitseda vádolja az Iftennck v á « 
lofztottit ? az Ifién  az , a’ ki megigazít. Kitsoda a’ ki 
kárhoztatna? Kriftus a z % a ki megholt.

§ 13. A’ Kriílusnak engedelmefsége tokélletes, mi
vel az őAtyja akaratának, és a Törvénynek minden 
punktomokban eleget te tt, minden embereknek enge 
életlenségeknek megengefzrelésére. Mert ha tsak egy
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embernek vétke és engedetlensége 6 általa el nem vé
tetett volna i s , tehát az 6  engedelmeísége nem Jett 
volna tőkélletes. Sokkal erőfebb és hatalmafabb volna 
Adámnak engedetlensége a’ bűnre, mint a’ Kriílus- 
nak engedelmefsége az igazságra; a* melly lehetetlen, 
mint Sz. Pál Apoílal tanítja Rom. 5. 18. Miért 
ksfztenéd tehát ki kéfz akartva termen magadat a Kriflus. 
fiák tőkélletes engedelmeßeg éhül, és miért nem ruháznád ma~ 
gadra? Gondold meg, miért mutatott az ő mennyei 
Attyának a’ Kriílus olly mélységes engedelmefséget és 
.alázatofságot a* Kcreíztnek haláláig az őrökké való 
átokig; hanem hogy azokat, a' kik a5 Törvénynek át
ka alatt valának, megfzabadítaná. Sói. 3. 13. Lá
tod  , ezek kozott vagy teis. Ezen mélységes megalá
zásnak azért kellett meg lennie, mivel a’ mi első ízu- 
léink, a’ magafságos Mennek tiízteíségét kívánták : ez- 
te t kellett a’ Kriílusnak az ő mélységes gyalázatjával 
és megaláztatásával megfizetni, és átokka lenni, hogy 
mindenek, a’kik a* Adámban meg-atkoztattanak, meg 
áldattaífanak.

§. 14. így halladja fellyul a’ Kriílusnak királyi győ- 
zódelme és birodalma a’ bűnnek hatalmát, a’ bűnnek 
fokságat, a’ bűnnek nagyságát, az ördögnek, a5 ha
lálnak és pokolnak erejét: Miképen nem halladnámeg 
a’Kriílusnak győződelme és birodalma a’ te bűneidet!
Avagy, erősbé a te bűnőd a’ Kriíluöiál a’ ki minden
ható király, Ha ő minden ellenségit ’Sámolyúl tette 
az ő lábainak; miképen uralkodhatnának egyedül a* 
te bűneid a’ Kriílufon, és mikében rekeízthetnéd ki 
magadat a’Kriílusnak ezen győzodelméből és diadal-» 
mából.

§. 15. Továbbá a’ Kriílusnak Királyi Papsága q- 
. rőkké való. ’Solt. 110. 2. 4. ’Sid. 4. 14. Min

deneknek megbotsátja bűnőket a’ kik azért kőnyö* 
rögnek : Mindennek ád íz ént L elket, a’ ki kéri azt, 
foha fém tagadja meg az ő  tifztit; nem is tagadhat

ja
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■ ja meg , mivel 6 a’ világnak meg váltója , lilén és az 
emberek kozott közbenjáró. Ha bár tsak egy em
bertől tagadná meg az ő ti íz té t, a’ ki őtet fegítsé- 
gűl hívia; nem volna közbenjáró. £s miképpen ta- 
gadlvitnámeg az ő Fő Papi közbenjárói tiíztit tsak 
egy embertöl'is; holott mindeneknek nyújtja, és min
den bűnösöket imád véle : Jővetek én hozzám mindnyá
jan , a kik munkálkodtok } és meg vagytok terhehetve« 
Mat. I I .  28- Mindnyájan, a kik fzomjuhoztok jövetek 
d vizekre« Efa. 55. 1. Kéret az Ur minket az ő kö
lnijei által , hogy mi az iHennel megbékéljünk, 2. Kor. 
5. 20. és az ó megbékéltetésének tiíztit nekünk ny
újtja: Kereíi az elvefzett juhokat , Ezek. 34. 16 ; és 
a’ tékozló fiút magához fogadja. Luk. 15. 20. Lá
tod , hogy teis ember vagy : miért vetnéd-h«t el a’ 
Kriílusnak közbenjárói tiíztit magadtól , a* melly te 
közötted , fzegényember kö zö tt, és az lilén között 
vagyon, és magad magadataz illyen fő vigaíztaló Pa
pi közbenjáró tifztibőlmiértrekefztenédki.

III. Réfz.
Hogy a’ mi igazságunk Iften előtt egye

dül áll a’ Kridusnak tókéllctes engedelmében 
’s érdemében és a’ bűnnek botsánatjában , 

mellyet a* hit meg ragad.
Rom. 5. 19. Miképen egy embernek engedetlensége áU 
tál fokán bünőfőkké lettenek, azonktptn egynek engidelmef 
lége által 3 Sokan igazakká léfznek.

|..Vala*
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Alamiképenaz építő meíler, ki nagy é- 
pületet akar építeni, előfzőr erős és 
mély fundamentomot vét * így az ir
galmas és kegyelmes Ur lilén, midón 
a’ mi idvezségűnknek’s igazságunknak 
ama’ nagy épületét akarná építeni; ve

tette fundamentomát ennen maga mélységes irgalmai- 
ságában , az órókké állandó fiindamentomra , az ő  
Szerelmes Fiának , az Ur Jeíus Kriílusnak fzemélyi'é- 
te és tifztire , úgymint, az idvezségnek igaz kői zik- 
Jajára, melly meg nem mozdul , mint maga igéretet- 
tett , Efa. 28- 16. Imé én vetek követ Sionb&n próbakö
vet , drágái át os fzegeht követ; erős fund imént om kövvt a 
ki hifzen , nem fiet az. Ugyan ezen kofziklára és fun- 
damentomra rnutatá és igazitá Kriílus Urunk Pétert , 
Mat. 16. 19. hogy arra akarná az ő Anyafzentegy- 
házát építeni, olly erőien és mozdulhatatlanúl, hogy 
még a5 pokolnak kapui fe veheífenek azon diadalmat.

§. 2. Melly fundamentomot Szent Pál és Péter is.
2. Tim. I. 9. 1. Pét. 2. 4. hirdetik. Es ’Solt. 1.
18. 22. ezen a’ tsudálatos Szegelet kövön fundálta- 
to tt. Erre a’ fiindamentomra építette lilén a’ mi I- 
gazságunkat, Idvezségünket és hitünket. A’ mint pe
dig a’ mi kegyelmes mennyei fzent Atyánk idvezsé- 
giinknek és igazságunknak fundamentomát vetette az 
ő  nagyirgalmaíságának mélységében az ó örökkéva
ló fzeretetében, az ő fzerelmes Fiában, és az ő Atyai 
fzeretö izivében , hafonlóképen plántálta a’ mi belső 
refzeinkbe, ízivünkben és lelkűnkbe, hogy az hitnek 
új világa ’s ereje által, mellyetmi bennünk az ó ízent 
Lelke által munkálódik , tsak egyedid a’ Kriílusnak 
Igazsága ragadtafsék meg, és ingyen ugyan azon hit 
által minékűnk adattafsék és tulajdoníttafsék , m in
den elől jaró ’s következendő tselekedetünk nélkül.

§• 3* U gyan  azért p e d ig  j i . ) h o g y a z  em bert meg-i-
gay i
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gazitsa onnéd belől a’ léleknek melységéből valamint 
az ember leg inkáb a’ Léleknek belső erejiben az ör
dögtől meg rontatott. 2.) Szükség , hogy a’ mi i- 
gazságunk egyedül a’ hitből fzármazzék ; mivel a’ hi
tet az lilén munkálódja , hogy álljon az Iílennek és 
nem az embereknek hízelkedő , tselekcdetekben,mint 
a’ Farifeufoknak! igazságok, melly tsak külső és nem 
tifzta fzívböl való volt. Mat. 5 20. 3.) Hogy a’ mi
fzivűnk, lelkünk ’s érzékenségünk az önnőn maga em
beri erejétő l, mellyre az ördög izgatásából, magadi- 
tsősége fzeretete és a* kevélység által hajoltak, el tá
voznának; és a’ Kriílusnak érdeméhez, és elég téte
léhez egyedül folyamodnának. Mellyből egyedül va
gyon minden mi bűneinknek botsánatja , mivel a’Kri- 
ítus Jéfus az egéfz világnak bűnéiért eleget t e t t , v és 
az ő fzentAttyját megengefzteite.

§. 4. 4 )  Hogy a’ Kriitusnak igazsága , hit által 
lenne a mi tulajdon igazságunk; ezért az ő fzent be- 
fzede és Lelke által a’ mi ízivünkben a’ hitet niunka- 
lódja és meggyújtja, hogy az által ezen ki mondhatat- 
lan kintsben réízűnk JeheíTen. Mert e’ meg mondha- 
tatlan, ki gondoíhatatlan és legnagyobb vigaíztalás , 
hogy a’ mi igazságunk nem emberi, nem valami nagy 
*s Szent Ú ri, Királyi, nem Angyali; hanem Kriftus és 
lilén Igazsága: itt vagyon az Iíten, ki megigazít. Rom.
8. 33. Azért ha egy embernek bűne az egefz vilá
got bé töltené is, nagyobb mindazáltal a’ Kriftusnak 
érdem e, mert ő lilén a’ mi igafságunk. Jerem. 33. 
ló . A’ bűnt pedig lílennél nagyobbnak lenni, nem. 
is gondolhatni bűn nélkül. *S valljon nem tefzenee- 
leget az ő tifztinek, ki egy aranyért ezerni ezer mafát 
ád ? Ollyan a’ Kriílusnak drágalátos vére , mellyet 
fzent Pál ifim n ek  véréjiek mond Tsel. 20. 28. a’mi 
bűneinkhez képed, olly nagy az ő igazsága, mellyet 
ád minékfink hit által, hogy ő általa nem tsak meg-i- 
gazuiunk, de meg igazsággá is lefzunk ö  benne, 2 .Kor,

5-
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5. 21. És valamiképen nem elég egy meg-fertéztetetr 
gyermeket az 6 utálatofságától^ meg-mosni, és az után 
mezítelen hagyni , hanem Szükség hogy azon feliül 
tifzta ruhába óltözteísék , Ezek. 16. 10. így a’ mi 
Urunk Jcfus Kriftus az ófzent vérévelminketnem tsak 
m egm ofott, hanem az idvezségnek óitőzetivel és az 
igazságnak paíáftjával mégis ékesített. Éía. 6 i. 10. 
Mert kétképen való jutalmat vettunk az Ur kezéből , 
Efa' 40. 2. Es ezt a’ ruhát , papi ruházatnak nevezi 
Eí'aiás az a z , fzent ruházatnak , és fzent Dávid ’Solt.
29. 2. Szent ékefiégmk ; Szent János Jelen. 19. 
jér Selyemnek, metly a fzentek igazságok. Amos. 5. 24. 
az igazságnak foydßnak. Szent Pál Rom. 20. 21. 
felettébb bóvőlkedő hatalmas kegyelemnek : Efes. 2. 7. 
líle n  ke{yelmefségének nafty  gazdaságának. Ez oliy 
nagy igazság , hogy ember nagyobbat nem gondol
hat, ollyannagy, mint az lilén maga.

§. 5. Jóllehet pedig a' mi első ízüléfnk az ó ártat
lanságoknak idejében, tőkélletes igazsággal, birtanak, 
de még fém volt az ollyfelettébb való nagy, a’mitso- 
dás a’ mi igazságunk , meliy a’ Kriftusban vagyon. 
Mert a’ Kriftusnak igazsága és ízentsége, mellyel meg
ajándékoz hit által bennünket, nagyobb annál az igaz
ságnál , melly Ádámtól örökségül mi reánk ízállott 
volna, ha Ádám el nemeiért, hanem az ő ártatlansá
gában meg-maradott volna. Azonban , Kriftus fokkal 
nagyobb alázatofsággal és engedelemmel töltötte Iften- 
nek kedvét hogy fém Ádám az ő ártatlanságában; mi
vel egy Kriftus ezer Adámnál többet ér az ó ártatlan
ságához képeit. Es noha Ádám az ő ártatlanságában 
a’ maga igazságát nekünk örökségül hagyta ’s minket 
azzal e^yefitett volna , de mégis fokkal nagyobb az 
az egyeíség , meilyben Iftennel a’ Kriftusban élünk 
mivel Kriftus emberré lett , emberi terméízetünket 
feli ve tte , s’ azt olly tifztáva , Sott fokkal tifztábbá 
tette magában , hogy fém mint Adámban vala : de

T  még
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még azon már egyfzer fel-vett emberi termefzetímkkel 
örökben egyesült , ’s abban minden híveit egyesíti. 
Mert mienk a’ Kriítus egéfzízen, ’s miis Kriftuséi vagy
unk egéfzízen És a’ minémü tiíztává tette maga fzemé- 
lyjében az emberi terméfzetet, olly tiíztává tette a’ mi 
terméfzetűnket is Itten e lő t t , mellyet mi meg fogunk 
tapafztalni ama’ nagy napon a’ meg ditsőíttetéskor , 
a’ midőn a’ mi hallandó tettünk hafonló léfzen az ő  
maga meg-ditsőittetett tettéhez. Filip. 3. 21. Itten 
hittel azt mondhatni: lm« }előtte igen Jzep vagy én Mát
kám , Ének. 1, 15. Es Efes. 5. 27. Mcllybcn nintsen 
viakula vagy_ Sömorgozés > vagy valami a fele\ hanem fzent 
és feddhetetlen. Es 'Solt. 45. 14. Mindenefiul fogva 
ditsoségésb elöl, az ó ruhája vonyt aranyai ékes. Egy 
ízóval: a’ Kriftusban való igazságunk akkora, mintáz 
Itten maga, úgy hogy annak nagyságát, valamint az I- 
ftent magát, fel nem lehet érni. Mellyen minden te-^  
remtett állatnak el kell áhnélkodni nem vádolhatván 
íemmiben az embert azt kell néki m ondani: Ki kárhoz
tathatja az embert, hifzem, az Ifíennek Fia maga annak 
igazsága? Rom. 8- 33. Imé , ez a’ hitnek igazsága, 
mellyen mi olly erőfen építünk, mint egy őrökké való 
fundamentomra, kiben mi őrvendünk és dítsekedünk 
minden időben és őrökké : ’s melly által mi győző- 
delmet véízűnk a’ világon, bűnön, halálon,' ördögön 
és poklon: mellynek erejével mi orofzlyánokon és Sár
kányokon járunk;, ’s lábunk alá nyomjuk az orofz- 
1) án fiakat és Sárkányokat. ’Sóit. 91. 13, Luk. 10. 19.

§. 6. A’ mi igazságunk nem építtethetik Semmi 
Angyalra, mert egy Angyal feni holt meg érettünk ; 
annyival inkább Semmi emberre, mert oh melly hamar 
el-tántorodik az ember az ö igazságával, és melly ha
mar el eíik? Akkor azután minden igazsága a’ Sárban 
hever, és ha az ember el eíik , az ó igazságáról emlé
kezet nem léfzen. Ezek. 18. 24. Azért fzűkség, hogy 
a’ mi igazságunknak , más eróűcbb meg-változhatat-
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f  lan és őrólTfundamentoma legyen, a’ ki el ne efsék , 
-ha mind azon hegyek és halmok le-omlanakis ; a ’mel- 
ly meg-maradion , ha minden el malik is , Éfa. 54.
io . örökké való igazság boza.tta.tik, Dán. 9. 24, Az én 
idvtzségem őrőkkén meg marad, és az én igazságom el nem 
romol, Éfa. 51. 6. Bizonyára legfőbb, őrökké való 
és végheteden jónak kell annak lenni , a’ mellyet né- 
kűnk°az' őrökké való és leg-fóbb fzemély , véghetet- 

• len és leg nagyobb árron fzerzett.
§. 7*. Iften rendeléfe ez, hogy hit által a’ mi igazsá

gunkhoz nyúljunk, mivel az Iftennek igazságára ésígé- 
retire építtetett, ’s hozzá kaptsoItatott, melly áltafís- 
ten igazságot Ábrahámnak, és mindennému hivő mag 
vanak ígért. Azért Szent Pál Rom. 4. 16. azt hozza 
ki belőle: azért a’ hitből vagyon az igazság hogy 
kegyelemből való legyen és hogy erős legyen az ige

let» rét az egéfzmagn^. Ezen kegyelemnek i^éretire, mel
ly a’ Kriftusban betölt, Iften a’ mi igazságunkat és id- 
vezségunket fundálta, a’ mint ezt tovább is az Apoftal 
Gál. 3. 6. bizonyítja: Valamint Ábra hám hitt az Iften' 
tick és az ó nékie igazságára tulajdonittatott; azért értitek 
hogy a' kik hitből vannak azok az Abrahámnak fiai. Lát
ván azért az írás hogy íHen hit által fogja idveziteni a* 
Pogány okát, még 'annak előtte örvendetes izenettel hirdette A* 
hrahámnak. Megáldottnak, úgy mond , te benned min
den Pogányák. Azért a’ kik hitből valók azok áldatrat- 
nak meg az hivő Abrahámmal, 1. Mos. 12. 3. ' Ezen 
kegyelem és igazság, a Jéjus Kriftiw által lőtt. Ján. 1. 17,

§. 8. És utoljára az Ur Iften a’ mi igazságunkat, az 
ö  kegyelmére, és Kriftus érdemére fundálta, hogyKri- 
ítus Urunké tsak magáé légyen ̂  a’ ditsőség. Efa. 3 ; 
10. c. 45. 22. mivel tsak ő tőle fzármazik a’ mi id- 
vezségíink Oíeás. 13. 9 ; 0 a igazságunknak és id* 
vezségúnknek kezdete közepe és vége , hogy minde
neknek fzájak bé legyen 4llgva- így Szól fzent Pál. 
Rom. 3. ’19. és Efes. 2. 8- Istennek kegyelme az és

T Z nem
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nem a ts ele ke det ékből való , hogy jenki ne ditsekedjék, Ha 
pediglen a’ mi igazságunk tsak magunkra , tselckede- 
tunkre és érdemünkre volna fundálva „ tehát a’ kegy
elem Semmi feni volna; nem is volna fzükségünk kegy
elemre és kegyelmefségre, fe pedig bűnünk bosánata- 
ra , mellyért minden Szentek az lílé n t imádták , Solt.
32. 6, Az alázatofsá^ , és Iílennek feléimé , az hit 
és az imádság el-tóroltetctt volna , ’s nem is volna 
ízükségünk közbenjáróra fzabadítóra , Meg-váltóra , 
és Idvezítóre; Kriftus ís héjában holt volna meg: tar
toznánk is azzal, hogy az egéfz törvényt, minden bel
ső és külső engedelemmel bétellyesítenénk, átok alatt 
volnánk, a’ kegyelemből ki ellünk volna , és a’ Kri- 
ftuft elvefztettük volna tőlünk, a’ mint azt Szent Pál 
Gál. 3. 4. és 5. réfz. hatalmafan bizonyítja. így 
ellenkezik a5 tsclekedeteknek lilén előtt való igazsá
gáról való tudomány az egefz Szent írásnak, az ó és 
új Teílamentomnak fundámcntomával és a’ fzent Ke- 
refztyéni hittel.

§. 10. Hogy pedio; a’ mi igazságunk és idvezségünk 
Iílennek őrökké való kegyelmére , Kriílusnak őrök 
fzeméllyjére és tifztire építtetett és fundáltatott, és mi 
is a’ Kriítusban őrökké való igazak, jám borok, ízen« 
tek , elevenek , és Iílennek idvezült Fiai és őrőkőíi 
légyímk; Sőtt Kriílusnak igazsága , a’ mi igazságunk, 
Kriftus jámborsága, a’ mi jámborságunk; Kriftus ízen- 
tsége, a’ mi fzentségünk; Kriftus élete, a’ mi életünk 
Kriftus idvezsége, a’ mi idvezségünk ; Kriftus fiusága 
és öröksége , a’ mi örökségünk, Sőtt még hogy Kri- 
íius egéfzfzen a* mienk, mind Iftenségere , mind em
berségére nézve (M ertlften ajándékon adta minékűnk 
az egéfz Kriftuft Szabadítóúl és Idvezítőül , hogy ő  
mienk légyen egéfz Személlyével, tifztível, kegyeimé" 
vei, ditsöségével és idvezségével együtt) EMeg-nagy- 
obb vigaíztaláfunk, bőtsületünk, tifztefségünk, dit- 
sőségünk, fzeretetünk, örömünk és békefsegűnk, az

lilén,
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lilén , az Angyalok és a’ válafztattak előtt : és a’ mi 
leg nagyobb bóltseségunk és mefterségűnk, erőnk ha
talmunk, győzódelmunk és bátorságunk, a’ bűn ellen, 
a ’ halál, ö rdög , pokol, kárhozat, e’ vilás és min-
dennémű ellenségink ellen 
az lilén Amen.

Érért örökké ditsérteísék

IV. Réfz.
Hogy az idvezitő hit, az igaz Kerefzty-
énben, az igazságnak mindenfele gyfimóltsét mi- 
v é li; de úgy , hogy az a’ fzivnek belső gyökeréből, 

minden kép-mutatás nélkül ízármazzék: mert az Is
ten minden kulsó tselekedeteket, úgy ítél; a’ mí- 

némű fzivnek gyökeréből ízármoznak azok.
Filip. 1. 9. Ezt Is kérem, hogy a ti fzerelmetek még job
ban jobban bővelkedjek az ismeretben. és minden értelemben, 
mind a’ Kriftusnak napjáiglan , telyefek lévén az igazság* 
tiak gyümőitseivel, melyek a Jéfus Krifius által vágynak az 
Isién  ditsóségére és ditséretire.
J ^ ^ ^ ^ g Z i g a z  Kereíztyén a* Kriílusbanvaló hit 

a ta l nem tsak mcg-igazúl; hanem hit 
által, a’ Kriftusnak és a7 ízent Lélek
nek lakó hajlékává és templomává is 
léízen. A’ végre tiíztitotta hitnek ál-

— -----------  tála a’ te fzivedet, Tsel, 1 5 /9 . A-
zert meg-kell engedned, hogy a’ te Ur Kriftuíod tud- 
ni-illik • az ó ízeretete, fzelédsége és alázatofsága te 
benned éljen és uralkodjék. E’ végre adja a te Urad 
és Meg-váltód az ő Szent Lelkét , a’ ki te benned új 
és fzabad akaratú fzívet terem t; hogy minden erőte- 
tés nélkül, fzabad jó akaratodból azt miveljed, a’ mi 
lilén e o tt kedves. Es ez az ú j , Szent engedetem^ 
nem fzármozik a’ törvényből; valami parancsolatból 
vagy erő tetésből, hanem az élő hitből. íg y  azigaz-

T  3 nak
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nak kénfzeritő és erővel hajtó törvény nem adatott, noha az, 
Szép regulája a’ Kerefztyéni életnek. 1. Tini. 1. 9. 
Mert az igaz élő hit , mindent fzabad jó akaratjából 
tselekeízik , meg-újítja az embert ; meg-tifztitja a’ 
Izívet, vig kedwel ízereti féle-barátját , nézi és re- 
ménli a’ jövendőt; imádja, ditséri, vallja feli Iífenét, 
alázatos; tú ró ; Szenvedő; kegyelmes; barátságos; 
izeléd; meg-békéllő ; fzánakodó; békefség Szerető ; 
óiőmeíl m egbotsát; éhezi és fzomjúhozza az igazsá
got; két kézzel fogja az iítent mindennemű kegyel
mével , a’ Kriíluíl mindennémű érdemével és bűnnek 
bótsánatjával. £’s ha így magadban hitnek általa a’ 
Kriíluíl élni nem hagyod , és igy a’ Léleknek gyű- 
mőltsét benned nem érzed; tehat azért könyörögi, 
fohászkodjál, 's bánkódjál. Ne értekezzél pedig e1 fe
löl úgy, mintha ebben az életben, a ’ Kerefztyénízűk- 
ségkepen tókéllctes, Szent volna, vagy lehetne. Mert 
a’ ieglzenrcbb emberekben is vágynak fogyatkozáfokg; 
a' mint erről bizonyságot téízen a’ 'Soltáros könyves 
a ’ Mi Attyánk , Mát. 6. 12. De valamint a’ mi |édes 
lílenűnk azért kívánja, hogy a’ mi igazságunkat, melly 
által ő előtte meg-állhatunk, hitnek általa meg ragad 
juk 5s azt a’ Szívnek belső gyökerében helyheztette , 
hogy mindennémű kép mutatás nélkül légyen : Így 
Szükség, hogy a’ hitnek és igazságnak minden gyűmol- 
tse , a' Ízívnek gyökeréből Származzék melly Szerint 
lilén mégis ítéli, és a’ képmutatáíltólelkűlómbőzteti, 

§. 2. £11 itten nem Szólok valami tőkélletcSségről , 
hanem hogy a’ mi uj életűnk és jó tselekedctink kép
mutatás ne légyen. Az igazságnak és Léleknek gyü- 
rnóltse, a’ mint Gál. 5. 22. le-irattatik , ízűkségké- 
pen azokban terem , a kikben a’ Szent Lélek vagyon; 
és hilzem, a’ jó fa az ó gyűmőltsein ismértetik meg : 
noha azok nem tókélleteiek , vagy, nem olly tiSzták , 
mint az Angyalok, hanem Sok fogyatkozások miatt , 
izeplőíTek és homályofok. Azonban ugyan tsak ne



legyenek kép-mutató és hazug gyumóltsők. A’ Ke- 
reíztyénség ugyan olly ház és lípita melly rakva vagy
on fok erotelen és beteg emberekkel, Sőt fok bunő- 
főkkel és fzentekkel. És ollyan formán vagyon dol
gok , valamint a’ gyermekeknek , a’ kik tsak mofían 
a’ fzékeknél fogva járni tanulnak, ezeket kell jártatni, 
felvenni, hordozni , feí-emelni ’s ízenvedni • igy a’ 
Kerefztyénségben egy másnak terhét kell hordoznunk 
Jsaz erotelen Kerefztyént nem megítélnünk.Rom. 15. I. 
hanem fzelíd lélekkel ismét helyre hoznunk és annak 
példájából magunk erőtlenségét megismernünk Gál.
6. 1. De azomban fzűkség, hogy a' Kercíztyének Kri- 
ítusban nevelkedjenek és gyarapodjanak; ’s ne legye
nek mindenkoron tudatlan gyermekek, noha talán ne
hezen ölhetik ’s győzhetik meg a’ tehet ,* iparkodni is 
kell, hogy fzerelfenek tifzta fziwel, igaz lélekkel, és 
nem fzines hittel, 1. Tim. 1. 5. azt is kell meg tanul
n i, hogy az Ifién mindenütt a’ külső tselekedeteket , 
a ’ fzívek indulatja fzerínt ítéli meg. Ha igaz a’ fzív , 
tehát mindennemű tselekedeted jó : ha a’ íziv roízfz, 
tifztátalan , gyűlölködő , tehát a’ te tsclekedetid is 
rofzfzak ’s gyíilőlségeífek Ifién előtt Mitsodás vagy 
belől, ollyan vagy Ifién előtt is , ollyan a’ te imádsá
g o d , a’ te Templomban való járáfod, a’ te alamisníd 
a ’ te Sakramentomokkal való éléfed Ifién előtt. Ha 
annakokáért te magadat jól meg akarod visgálni, te
hát vegyed magad eleibe a’ Tiz parantsolarot, ’s itél- 
jed-meg fzíved fzerínt magadat és tselekcdetidet , és 
igy magad ítélheted s’ visgálhatod-meg , ha a’ te tse
lekedeted tetfzik é Iftennek avagy nem ? ha a’ te bel
ső hited igazsápánaktökélletesésvalóságos gyumőltse 
vagyone ? kűlsőképen nem imádfz idegen Iílent, az u- 
gyan jó : de láífad, ha a’ te fzivedből tselekefzedé ? 
ha níntsené idegen Ifién a’ te fzívedben? ha belől ol 
lyan vágyé , mint kívül. Ha’ a’ te fzíved nem ragadé 
a ’ világhoz, a’ fösvénységhez, a’ kevélységhez; tehát

T  4 a’ te

2 .K.4 .R. az igazságnak gyumőltseit. 295



Az hitmiveli296 2.K.4.R.
a’ te külső tselekedeted Klen előtt kedves. Ha pedig 
úgy nintsen, tehát a’ te külső tselekedeted lilén előtt 
femmi. Te imádkozol, áldod , ’s ditséred külsőké- 
pen lzáddal az Iílen t; de láifad , hogy mikor a’ te 
izáddal imádkozol , ízívedben ne átkozódjál. Vis- 
gáld-meg a’ te ízivednek titkát, ha ottan úgy nintsen, 
tehát a’ "te imádságod ’s háláadáíod-is íemmi. Te kül
sőképen ízenteled az Innepct, az ugyan jó. Láíd-meg 
tsak Ízived titk á t, hogyan vagyon. Ha vagyoné igaz 
fzombat a’ te ízívedben! Nyugíziké, és velztég vagy- 
oné a’ te ízíved a’ roízíz gondolatoktól és fzándéktól, 
’s Iílennek ízenteledé fzívedet, hogy benned munkál
kodjék ? Viízízé kevély és mérges férget a’ Templom
ba ? ha úgy vagyon a dolog , tehát a’ Templomba 
való járáíod íemmit íem ér. kűlsőképen engedelmes- 
kedel, az ugyan jó : Tekintsd meg ha ízivedben is úgy 
vagyoné a’ dolog ? Vagvoné engedelmes ízived, mel- 
ly ízeretettői ’s nem kéntelenségtől viíeltctlk? Ha nem, 
tehát a ’ tsak kép-mutatás. Te kezeddel íenkit meg 
n em ő líz , az ugyan jó: Tekintsd meg ízívedet, ha 
az is úgy vagyoné ? Ha haragod vagyon, tehát belső 
gyilkoíságba eftél, ’s méltó vagy az ítéletre: azért íté
let eleibe kell menned. Nézd meg tsak , a’ te belső 
haragod hogyan fordítja-e! érzékenségidet ’s azok ál
tal fzívedből, mint a’ tű z , ki-langalt : Az által azt 
mondod a’ te Atyádfiának: Racka, ’/  méltó vagy a g yü 
lekezetre, Mát. 5. 22. Méltó vagy kárhoztató kínos 
ítéletre: Tekintsed tsak, mikép veti ki magát a’ harag 
ízóval , hogy mérges ízóval azt mondod : te bolond ; 
imé , a gyehennának túzere méltó vagy. Mi hafznod 
immáron benne, hogy öklöddel íenkit meg nem őlíz, 
de ízívedben gyilkos vagy ? Mi hafznod, ha kezeidet 
veíztég tartod is , ellenben gyilkos tekénteteddel ’s 
ízemeiddel, mint a’ Baíiliskus, felebarátodat-meg ó- 
ló d ; Mi haízna fegyvert nem rántani , ’s még is me
zítelen pallói! ízánkban hordozn i, és felebarátunkat

nyel-
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nyelvűnkkel megtolni? Az ember fzivében, fzéke vagy
on a’ gyilkosnak, a’ paráznának, a’ tolvajnak, a’ ha
zugnak, és a’ gonofz fene vadnak , a’ gonofz kíván
ságnak , melly gyökere minden rofzfznak. Imé , ha 
ezen rofzfz férgét fzivedben meg nem ólod , az igaz 
fzívbeli penitentzia tartásnak , tőrődeímefségnek, h it
nek és Kriílus vérének általa, tehát lehetetlen, hogy 
Isten előtt tsak egyetlen egy kellemetes tselekedetec 
teheíf: Mert az lilén mindent a’ fzívre nézve ítél.

§. 3. Erről az Ur maga ád példát, a’ midőn az ő- 
tödik parantsolatrul azt mondja Mát. 5. 23. Ha a 
te ajándékodat az oltárhoz akarod v in n i, 'S  ott meg-emlé- 
kezel arról, hogy a te Atyádfiának vagyon valami panafz* 
fza  ellened, hadd ott az oltár előtt a' te ajándékodat, és 
mennyel, békelj-meg előfzőr Atyádfiával; ha nem , tehát a 
te imádságod, áldozatod, ííleni fzolgálatod, Sakra* 
mentomokkal való éléíed Semmi hafznodra nem lé- 
fzen , hanem inkább bűnné válik , mert az lilén az 
ember fzivének gondol arját tekénti. Azért parantsol- 
ja ízent Pál. 1. Tim. 2. 8 Hogy mi tifzta  kezeket e- 
tneljúnk fel a’ mi imádságunkban, minden harag és kétel
kedés nélkül, £'s a’ házas embereknek ezt parantsolja
fzent Péter I. Level. 3. 7. hogy a' haragtól ójják ma- 
goka t, hogy az ő imádkozások meg ne bdntaßek. Arra néz 
ve az Ur Jéfas igaz fzivbéli intéíl télzen az Attyafiui 
megegyezés eránt, és ezen három fundatomokka! él 
Mat. 5. 25. 26.

/. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar , míg véle 
az utón vagy , az az# Te minden órában a’ halálnak 
utján járfz : A’ mi tellyes életünk nem egyéb, hanem 
hogy mind untalan megyünk a’ halálhoz és íirhoz : 
Ha haragodban m eg-halfz,t tehát őrökké _iueg-marad 
a’ te gyűlölködő fzived,* Es ha ez életben haragod
tól meg nem válfz. tehát a’ te lelked is őrökké egye
sül a’ haraggal; Sőtt az ördöggel magával.

2% Hogy a' te ellenséged valami módon téged a Bíró ke •
T 5 zibe
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zébe ne adjon. Irtóztató dolog , valakit Ifién ítélete 
eleibe tzitáln i, 5s az ellenséggel az Iftennek kemény 
ítélete előtt állani, és a’ Sententziát várni, Azért va
lamit itten meg-botsátanak, elfelejtenek; és a’ békéi- 
lés által el törülnek, az ottan is őrökké el iéfzen fe
lejtve, megbotsátva, és ki törülve, Olly nagy tekintet
ben vagyon a’ ízeretet az Iften előtt, hogy az ő l'zc- 
retetét és a’ mi felebarátunk ízeretetét, egy máitól el
válni nem kívánja, és egy áltoljában felebarátunk fze- 
retete nélkül, ő  maga fém kivan mi tólünk fzerettet- 
ni. Nem akarja , hogy az ő fzeretetét ’s felebarátunk 
fzeretetét kétfelé fzakafzízuk : mert ő őnnen maga a’ 
ízerete t, ’s az embert el annyira fzereti, mint a’maga 
lelkét. 1. Jan. 4. 16.

3. A' ki nem akar meg-botsátani , a tomlótzben vette- 
tik  , a' hol mind egy fillérig meg kell fizetnie. Az az: I$- 
TENnek igazsága oilyan , hogy ó úgy bánik mi velünk 
valamiképen mi a* mi felebarátunkkal bánunk , ’s né- 
kűnk azon mértékkel mér , a’ mellyel mi mátoknak 
mértünk Luk. 6> 38. Ha te immár felebarátodnak 
meg nem botsátaíz , tehát líten ítélete az , hogy ő  
fém kivan tenéked meg botsátani , és igy minden te 
bűneid fejeden maradnak , mellyért mind kitsinyért 
mind a’ nagyért örökké való kint kell fzenvedned , ’s 
még lém fzethelzmeg , mindörökké.

4. Imé, melly fzép példát ád immáron tenéked 
az iftennek Fia , hogy , külső tselekedetidet fzíved 
fzerént megítéljed; te is hát a’ te egéfz Kerefztyénsé- 
gedet a’ te fzived fzerént ítéljed meg. Te azt mon
dod: én megKerelzteltetett Kerefztyén vagyok , bí
rok az Iftennek tifzta Igéjével , hallgatom azt, élek a’ 
Sakramentommal az Urnák vég-vatsorájával, énhifzem 
és vallom a’ Kerefztyéni Hitnek mindennémű Arti- 
kuluflait, azért mi héjjával lehetek? az én tsclekede- 
tem Iften előtt kedves, és fzűkségképen idvezűlnőm 
kell. A’ világ illy formán ítél, ’s azt tartja, hogy eb

ben
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ben áll az igazság. Ez ugyan jó ítélet, ha az ember 
ezt fzívének mélységéből tselekefzi ; ha pedig nem , 
mind tsak héjában való. Visgáld meg tsak a’ te fzíve» 
dct, a’ próba a’ fzívben vagyon. Elsőben azt mon
dod : én Kereíztyén vagyok: Való ’s igaz az. Nézd 
meg fzvved mélységét, hogyan vagyon az ? Ha vágyé 
te Kerefztyén fzívedben, mind nevedre, mind tsele- 
kedetedre nézve ? Ha a’ Léleknek kenete is , 1. Ján.
2. 27. és a’ Szent Léleknek gyímiőítse vagyoné te 
benned mellyekből az igaz Kereiztyént meg ismerhet
ni? ha nem, tehát te hamis Kerefztyén vagy. A ’pró
ba a’ fzívben vagyon. Te aztis mondod: megKerefz- 
telkedtem: Jó az! Visgáljad meg fzívednek gyökerét: 
Elfzé az újonnan való fzűletésben , mindenkori peni- 
tentzia tartásban, ’s meg ölödé az ó Adámat benned? 
Te meg-Kerefzteikedtél, hol a’ Kerelztségnek gyu- 
mőltsei? Te ugyan újonnan fzűlettettél; de a’ fzerént 
nem éífz. Te azt mondod ; az Iftennek tifzta Igéjé
vel bírok hallgatom azt. Jó a’mind: Visgáld meg fzi- 
ved melységét. Fordítottadé az Iftennek Igéjét életed
nek meg jobbítására valamint az eledel teftté és vérré 
válik! Mert a’ képen az lften Igéjének drága eledelét 
életté kell változtatnod, ha nem , tehát azt héjában, 
hallgattad • a’ mint az Ur meg-jelenti , Mát. 13. 33. 
Luk. 13. 21. cí kováfz felől Jzolvdn mell)/ által az egéjz 
téfzta meg-poshad: Meg-jobbítottadé életedet az által ? 
Nemde nem azt mondjaé az Ur Mát. 7. 21. Nem 
minden , a k i  mondja nékem: Uram , U ram , mégyen bé 
Mennyorfzágba. Te nagy buzgósággal meg forduifz a’ 
tifzta tudomány mellett. Jo : Visgáld-ineg fzivedet, 
A ’ tifzta tudomány által megtifztulté a’ te fzíved?Nem- 
de nem igazé az , hogy fok ember a’ tifzta tanításnak 
buzgósága mellett, legtifztátalanabb életű, rakva kevé- 
iységgel, irigységgel és fösvénységgel? Uram! Ifién- 
séged neve 0 bolondságok fedele. Te azt mondod: En az 
Urnák fzent Vég-vatsorájával élek. Jó : Visgáld meg



fzived mélységét : T e a ’ v.£gvatsorában Kriftus tértét 
és vérét Sokfzor vetted ; miért engededmeg , hogy 
az Adámnak térté és vére benned uralkodjék és éljen 
*s nem inkább a’ Kriftus drága élete, az az, a’ fzere- 
te t ,  fz elédség és alázatofság ? Te a’ Sakramcntomban 
a’ Krirtuft vefzed , ’s életed által meg tagadod. A’ 
vég-vatsorábati, Krirtuft magadévá tettede ? a’ mint 
Szent Agofton mondja. Non fane me in te conver- 
tcs;fed ego te in me convertam. Te engemet »-> vál- 
toztafr magaddá, han.m én tégedet magammá váltáztatlak. 
Te azt mondod • En hifzem és vallom a’ Kerefztyéni 
Hitnek minden ArtíkuluíTait: J ó :  Visgáld-mcgfzíved 
fzekrényet. Az az igaz Hit , melly által te Iftennel 
egyesüli/, és az írtén te veled. Ha Iftenben hií'zelz , 
tehát fzűkségképen írtén te benned vagyon, te benned 
él és munkálkodik • vagy a’ te hited nem igaz, ’s hit 
által az Iftennel meg nem egyesültél, *s így Iftentől el 
váltál. Nemfzólokén itten a ’ gyenge h itrő l, a ’mci 
lyet fokfzor meg fém érzeni, ’s ollyan mint a’ fuftól- 
gő tsepű , mégis Iftenhez ragafzkodik ; akárminémü 
gyenge légyen-is , de még is gyümőltsét meg-hozza 
azon erőtelenségében is , hanem fzólok én a’ hitnek 
közönséges próbája és gyümőltse felől. Hifzfzé a* 
Kriftusban; tehát fzűkség, hogy Kriftus te benned lé
gyen, és te benned éljen, ha nem, tehát hamis hited 
vagyon , Gál. 2. 20. Efes. 3. 17. Hifzedé hogy 
Kriftus a’ te bűneidért meg-holt? tehát néked véle e- 
gyűtt a’ bűnnek és a’ világnak meg kell halnod; Rom.
6. 9. de leg-fóképen a’ kevélységnek és fösvénység
nek , ha nem , tehát a’ Kriftusban nem hifzíz. Hi
fzedé , hogy a * Kriftus a’ világ bűneiért meg-fefzítte- 
tett? a’ fzűkség hogy teis a’ világnak meg fefzíttefsél , 
vagy pedig te Kriftuftal hit által nem egyeíűltél, mint 
valami igaz tag. Hifzedé, hogy Kriftus feltámadott? 
tehát fzűkség, hogy te ő véle , valamint a ’ te fejed
del egyesült légy. Egy Summában, a’ Kriftusnak ízü

leté-
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letéfe, kerefztje, halála, fzenvedéfe, fehtámadáfa , 
Menybe való menetele , mind benned légben , vágy  
pedig femmire való a’ te hited. Hiízfzé a’ ízent Le
iekben ? tehát a’ fzent Lélek te benned légyen , té
ged igazgaífon, világosítson és megízenteljen : Mert 
v ah kik Isten Leikétől vezéreltetnek , azok Jjlen fiai, Rom*
18- 14- , #

§. 5. Láífadm ár, édes Kerefztyénem, hadd légy
en belső ’s ne külső a’ te kerefzty énséged ; fzármaz- 
zék a’ te fzívednek belső gyökeréből ; az igaz, ele
ven , valóságos és munkálkodó h itből; igaz, belső , 
fzívbéli, mindenkori penitentziából: vagy pedig a’te 
Kerefztyénséged hamis , és Semminému tselekedeted- 
del Iften előtt meg nem állhatfz , hafznodra fém lé- 
fzen ama’ napon. Mert az lilén , mindennémű dolgo
kat , mellyeket tselekedtél , fzíved indulatja Izerént 
ítél meg. Ha pedig azt találod magadban , hogy fo
gyatkozás , vagy , tifztátalanság vagyon a’ te fzíved- 
ben , íiess az lilén idvezséges kegyelmének kutfejéhez, 
igyál, merítsed, kérjed, kcrefd, kiáltfd. Könyörülj 

rajtam Uram : így meg gyógyul a’ te fzíved, bű
nöd  el fedeztetik és a’te vétked le petsételtetik.

V 4 Réfz, ,
Nem abból tetfzik-meg az igaz Kereíz-
tyén, hogy 6 Iíbennek igéjét tudja és hallgatja , 
hanem hogy lilén igéjét életének meg jobbítására Ä 

fordítja , az íílent teliyes fzívéből imádja, igéje 
bennünk gyümőltsőt hozon és meg eleve

nedik mintáz lilén magva.
Bolts 6. 17. 18. A 1 Bőltscségnek kezdete annak igaz ki- 
vám  ága , a böltsescgntk kívánsága pedig , annak fzerel« 
tne. A’ fzeretet pedig az ö törvényjének meg-tartáfa, an
nak pedig törvényének meg tartáfa , a’ fegyhetethn eletnek 
tröfsége; A’ fegyhetetlen élet miveli pedig a z t , hogy az L* 
fienhez közel légyunk,*
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Zen ízép mondás arra tanít bennünket 
miként nyerhefsük-el az igaz bőltsesé- 
g e t, hogy az által Iftennek rokonyivá 
lehefsünk, tudni-illik, ha fzívünkfze- 
rint penitentziát tartunk , ’s életünket 
Iften igéjéhez fzabjuk. Arra úgy k ö 

vetkezik az utánn az , hogy igazán meg-világosítta- 
tunk , és gyarapodunk az Iften. kegyelmének minden 
ajándékiban és Iftcnnel kőzclrül való rokonyságba e- 
sünk , cl annyira , hogy mi meg az leteti teméfzetcben is 
réfzes á lunk , ha mi ójjuk magunkat a tefinek kivanságitól ,  
a’ mint Szent Péter mondja , 2. Lev. 1. 4. Erről 
példánk vagyon az ’Enokban , a’ ki Ádám után hete
dik vaía, mivel Szent életű vala , a z  Ifién fel-ragadd 
ötét Mennyekbe , ’/ nem találtatott többé a főidőn; I. 
Mos. 5. 24.

§. 2. Illy fzent élet utánn kívánkozván fzent Dá
vid, buzgóságoíían imádkozik’Solt, 119. 145. ’s két 
utat mutat nékűnk mellyek által a’ Szent élethez jut
hatunk. fzünteíen imádkozzunk. 2. fzünteíen I- 
fíen igéjében gyakoroljuk magunkat; mert így ízól : 
Kiáltok te hozzád tellyes fzivem ből, hallgass meg engemet 
Uram , hogy & te parantsoladitat meg őrizzem és v. 146 

fegitségál hívlak , tarts-meg engemet, hogy megőrizzem <? 
te bizonyságidat. Itten tanít bennünket a’ fzent Pró
féta , melly nehéz dolog légyen az, hogy valaki igaz 
Kerefztyén légyen, ’s Iften igéjét mind tselekedetében, 
mind életében meg-tartsa..

§. 3. Mert ( i . }  aJ teil: és a’ vér terméfzet fzerint 
ellene állanak az Iften igéjének. (2 .) . E rőtelenaz, 
igen hamar és Sokfzor hátra tér. (3 .) . A’ gonofz 
ellenség fzabadon jár , s meggátol bennünket jobb
ról és balról. (4 .) . A’ rofzfz emberek lem hever
nek , hanem botránkoztatnak és üldöznek. Azért 
ellene kell állani minden lelki crökődéfíel a ’ mint itten 
• - f z e n t



fzent Dávid ízó l: kiáltok telljcs fzivtmbőL Ezzel azon 
könyörög és azt kiványj'a, hogy ízent életű leheífen, 
Iftennék igéjét életévé változtathaífa, íften akaratjá
nak eleget teheífen, hogy az íften kegyelme el ne veíz- 
ízen tő le : több ’s nagyobb gondunk légyen erre mi- 
nékűnkis hogy fern mint e’ világnak mindennemű dol
gaira. A’ kinek az íften barátja, annak nem árthat c* 
világnak minden ellenkezéfe. Telíyes fzívből imád
kozn i, az első grádits: A’ máíodik eízkóze a5 fzent 
életnek az , a* midőn azt mondja v. 147. Hajnalnak 
előtte jovók ’/ kiáltok te hozzád, a te beszédedben vagyon  
reménységem. En fel ferkenek idején korán, hajnalnak 
elő tte , minekelótte az étfzakai vigyázásnakvége vol
na , hogy igédről fzóljak és arról elmélkedjem. Ezen 
fzókat kell értenünk az íften Igéjéhez kiváltképen való 
fzorgalmatofságról és buzgóságról láerete tró l, és az 
étfzakai időről ’s regveli órákról, a’ midőn tudni il
lik leg főképen ’s leg alkalmatoífabban elmélkedhetik; 
az ember: kiváltképen pedig akkor, mikor az ember 
nagy késértetektől és fzomorúságtól belől fzorongat- 
tatik , akkoron a’ vigaíztaláft várja, egy vigyázájlolfog 
va a máfk vigyázáfig, ,  ’Solt. 130. 6. a’ hol az íften 
az ember fzem tt tartoztatja , hogy vigyázzon ’Solt. 77.
5. és reménysége légyen; a’ hol az ember o ily , mint 
az egyedül való madár a hazhéján, oily an , mint a ba« 
goly a pufztában ’Solt. 102. 7. g. a’ ki magán űl és 
jajgat ; a’ hol az íften az embert foháfzkodáíiban 
úgy el-iá rá fit ja , hogy alig vehet lélekzetet’Solt. 6 .7 .

§. 4. Imé e z , minden lzentck igaz Kereízt Osko
lája. A’ ki ezen Oskolában nem volt, íften igéje fe
lől nem Sokat tud mondani. Az íften minden mi lel
ki és tcfti erőnket megtöri, hogy tsak ő  maga leheífen 
a mi erőnk. Ollyatén Kerefzt által a mi tefti életűn 
két cl akarja tőlünk venni , hogy ő leheífen mi ben
nünk , őrőmeft akarván megeleveníteni fzivűnkben az 
ó  igéjét. Mert arra való a’ mi életünk és Keresztyén
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ségűnk, hogy azt végbevihefsűk , ’s aztmiveljűk, a’mit 
az Iíten igéjéből hallunk.

§. 5. Azért tanuljadmeg immáron fzorgalmatoíTan 
ezt a’ letzkét, miről tetfzfikmeg az igaz Kerefztyén , 
nem hogy tsak hallgaífa Iítennek igéjét , hanem hogy 
azt tselekedjeis , Ján. 13. 17. Mert (1 .) .  máské
pen Semmihaíznunkra nintsen az Iítennek igéje: Mi
vel nem azért adattatott minekünk , hogy tsak hall- 
gaíTuk , hanem hogy tselekedjűk is. Mert vaíamiké- 
pen az orvofság nem hafznál, ha a’ beteg azt tsak 
nézi, ’s felőle tsak fzóllani h a ll , és magához nem ve- 
fz i: így , mint hogy az Iítennek igéje arra való, hogy 
a’ mi megromlott terméfzetűnknek orvofsága légyen , 
tehát téged lem jobbítmeg igen , ’s a’ halálból fém 
elevenít meg; ha tsak életedet ahoz nem fzabod. A* 
hoz kívántatik az éjeli ’s nappali Sőt lzűntelen való 
imádság, hogy azt tselekedjed, a’ mit Iíten igéjéből 
hallaíz, a ’ mint itten David könyörög. (2 .) .  Mit 
hafznál a’ Meíter embernek, ha meítecségét jól tudja 
is , ha tsak azt nem űzi? Nemde mellette nem kellé 
el veíznie néki ? íg y , mi hafznod abban, hogy Iíten 
akaratját tudod , és a’ ízerint nem tselekefzel ? A ’ meU 
ly fzolga tudja, az ő Urának akaratját, és annak akarat» 
já  fzer in t nem tselekefzik, Sokkal búntettetik meg , Luk. 
12. 47. Szent Péter azt mondja: Jobb volna , hogy 
meg ne ismérted volna az igazságnak ú t já t , 2. Pét. 2.
21. (3 .) .  Vallyon az A tya , fiának tártjáé azon 
gyermeket, a’ ki mindenekben ellene rugódoz? fem- 
miképen nem : hanem azt mondja: ha akaratomat 
tselekcdni nem akarod, gyermekem nem Iéfzefz.  ̂ így 
a’ tsupán való ízó , fenkit Iítennek fiává nem télzen 3 
hanem ha úgy élűnk, mint Iíten fiaihoz illik, Ján. 8.
39. Ha Abrahám fiai volnátok , Abrahám tselekedetit tse« 
hkednétek: de minthogy a’ Sátánnak tselekedetit tsdeke• 
fz i te k , 's igyekeztek engemet mcg-ólni, tehát a’ ti atyátok
tól az órdegtól valók vagytok. £ ’ bizonyos próba: a’
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kinek tselekedetit valaki tselekefzi, annak fia az , an- 

t nak terméfzetével bír az.  ̂(4 .) .  # Mi hafzna vagyon 
a’ fának a’ kertben , ha gyűmoltsőt nem terem? tűzre 
való az, a’ mint meg vagyon írva Luk. 13. 6.. a ’ fii- 
oc fáról, a melly a’ fóidetis héjába valóvá tévé , ’s 
gyumőltsőt nem hoza. (5-)> Ha valaki el akarná 
hitetni te veled , hogy a holló hattyú légyen , azt 
mondaná néked: imé melly fzép fejér hattyú ez! Nem 
de nem nevetnédé, ’s azt nem mondanáde hogy az 
az ember megbolondult: m értté  a’ hollón a’hattyú
nak fe fzinét nem látnád, fe formáját. így ha valaki 
e’ világnak moftani életét elődbe rakná^, ’s azt mon
daná : im é, e* Kerefztyén, és ezek mind Kerefztyé- 
nek; nemde nem méltán bolondnak tarhatni azt. Nem 
elég itten a’hitetés, hanem a’ bizonyos mutatás. Mert 
netn befzédben áll az Ift unnék Or ízága , hanem a' Léleknek 
erejében I. Kor. 4. 2o. Mert hífzem a’ kik Kerefz- 
tyéneknek mondják m agokat, azok jobbára Kerefz- 
tyéni tselekedeteket nem tselekefznck, a’ mint Rómá
ban Valla Lőrintz nevű tudes ember midőn oívaíná 
amaz Evangyéliomot: boldogok az irgalma fo k , és békefsé 
gre igyekezók ’s a’ t. Mát. 5. 3- monda : Certe aut 
haec non funt vera, aut nos non fumus Chriífiani; bi
zony , vagy ezek nem igazak , vagy mi Kerefztyén ek nem 
vagyunk. (6 .)  Sok oktalan állótok és madarak az 
embert a’ virtufokban meg-előzik , vagy fcllfii hallad- 
ják, a’ galamb együgyűségében ,  ̂a’ hangyái fzorgaL 
matos munkájában Péld. 6. 6.^ a’gólya abban, hogy 
Ízűiéit táplálja , a’ daru yigyázásában , az eb ízerete- 
tébenés hűségében , az ókor és fzamar abban, h o g y  meg. 
Umerik az 6 Urokat, Efa. I. 3- a* juh fzelidségében 
az Orofzlány crőfségében , és hogy az apró állatok
nak kedvez , a’ kakas vigyázatában ^ a kígyó bóitse- 
ségében^ de a’ terméízet ízerint való ember, meg-eló 
zi mind az oktalan állatokat gonofzságában : kegyet
lenebb a’ farkasnál, ravafzjabb a’ rókánál 5 kevélyebb



a’ pávánál, nagyobb ehető a’ difznónal , mérgeífebb 
a’ kígyónál, fenébb a’ medvénél. A’ minthogy maga 
Kriftus Urunk Heródeft rókának nevezi Luk. 13. 32. 
Szent Jánosa’ Farifeufokatkigyók nemzetséginek, Mát.
3. 7. 12. 34. Szent Pál Nérót, orofzlánynak 2. Tim.
4. 17. De még a5 minéniü vétkei vágynak az oktalan 
állatoknak míndenikének magán, mind azokkal bir a* 
terméfzet fzerint való ember. Azért fzent Pál, az em
beri teftet , bűnök teliének igazán nevezi. Rom. 6.
6. a’ melly bűnökkel undok és rakva vagyon. A- 
zomban nintsen az a’ roízfz oktalan állat, a* kinek még 
is valami haíznát nem lehetne venni. A* róka és a* 
farkas jó mente bélle nek , és a’ többi. De , édef- 
íem , Iáid meg , mi vagyon terméfzet fzerint az em
berben , holott az ember fzívének gondolatja, gonofz 
az ó ifjúságától fogva. 1. Mos. 6. 5. Az ó  elméjé
vel él tsaládságra, az ő teltével kevélységre és fajta
lanságra , kivid is belől is meg-romlott. Mert min
den tagja hamißdgnak fegyvere, Rom. 6. 13. *Sol. 14.
3. ’s a t. (7 .) .  Az Iítennek igéje nem ok nélkül 
írja és rajzolja-le a’ mi megromlott terméfzetünketoi
ly rettentőképen, Rom. 3. 10. ’s a’ r. Hintsen tsak 
egy igazit: Nintsen , ki megkeresné az l&cnt. Mindnyá
jait elhajlottak, egyetembe hafzontalanokká letteuek » nin
tsen , ki jót tselekedjék, nintsen tsak egyis, Az 0 torkok , 
mint a meg nyilatkozott koporsó, az 0 nyelvekkel álnoksá* 
got fzólnak , az 0 ajakaik alatt áspis kígyó mérge vagyon, 
iiiknek fzájok átkozó dáffal és bofzfzűságfzóláffal telly es. Az  
ó lábaik gyorfak a' vér-ontásra. Az 0 utjókban romlás és 
nyomor gat ás vagyon. Es a békefségHek útját nem ludják% 
Nintsen az lílen i félelem ő eloltok.

§. 6. ím é, e’ valóságos képe az embernek. Ezen 
utálatofságban minden ember terméfzet fzerint fzfilet- 
tetik. Mondd meg már énnékem : hogyan láthatja 
ember az Mennek Orfzágát, hfl így megmarad , *s ú- 
ionnan nem fzülettetik? Azért azt parantsolja nekünk

fzent
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íze nt Pál: újuljatok meg a’ ki elmeteknek lelke fzerin t , 
és öltözzetek fel amaz új embert , mellynek újuláfa vagyon 
az Iftennek ábrázatjához illendő ismeretben, a7 ki teremtet• 
te a z t, Kolos. 3. 10. Sőt azt mondja : Ti nem úgy  
tanultdtok a K riftufi', hogy ha ötét hallgattátok, és ö álta
la megtanittattatok (a mint vagyon az igazsága’ Jéfnsban) 
Ismét. /C kik Kriftuséi , a’ teftet meg fefzitették az ó indu
latával és kivánságival egybe, Efes. 4. 20. Gál. 5. 24. 
De boldog Iftcn ! hanem Kriftusé a’ kik illy bűnős 
életben meg-maradnak és az álnokságnak tagjait meg 
nem ö lik , "Tehát nem lehet másképen , hanem hogy 
az ollyan emberek ördögéi ésaz^ Iftennek orízágát o- 
rőkségul nem vefzik, a’ kik az ő telteket meg nem fe- 
ízítik. Kriftusban uj teremtett állattá kell lennünk : 
ha Iíten előtt meg akarunk álíani: Mert a’ Kriftusban 
nintsenfe kőrnyűímetélkedetleriség, íe kőrnyűlmetél- 
kedés, fe valami ízemélynek tekéntete , hanem új te
remtett állat, 2. Kor. 5. 17. Azért^c’ légyen legna
gyobb gondunk; hogyan oltsuk-el a’ bűnt a’ mi ha
landó téliünkben, és V  Kriftusé ’s nem a’ Sátáné le~ 
hclsűnk, miképen tellyefediékbé mi bennünk és miké
pen elevenedjék meg az íften igéje , miképen tetz- 
sék a’ mi életűnk Iftennek , hogy kegyelmét megtart- 
haftlik, és az 6  kegyelmének 5s ne haragjának edényt 
le he is űnk, Rom. 9. 23.

§. 7. E ’ már oka annak, miért kivan magának olly 
ízíveícn fzent Dávid illy fzent életet, hogy Iftcn igéjét 
meg-órizheű'e , a’ mint mondja: Kiáltok te hozzád, L  
f t  ettem, telly es jzivemből, hallgafsmeg enge met, U r a m ,  hogy 
megőrizzem a te parantsolatidat. Solt. H 9. 145”* ízent 
életért kell könyörögnünk ; mert a meg térés onnét 
feliül jön le. Gyógyíts meg, Uram, engem , ér meggyó
gyulok, tartsmeg engem, es meg tartatom , mert.te vagy 
az én ditséretem. Jer. 17. 14* 3I: I8* Azért mond
ja Dávid tovább: Segítségül hívlak, tarts meg ingemet , 
hogy megőrizzem a7 te bizonyt ágidat. Valóban Iftennek



kell rajtunk fcgiteni ’s erősíteni bennünket, másképen 
a’ bún és az ördögnek orfzága erőt véfzcn rajtunk.

§. 8- Azért ne légyen a’ mi fzorgalmatofságunkban 
femmi fogyatkozás , a5 tunyaságot és bátorságot ki
töröljük a’ mi fzemcinkből, a1 mint tovább Izól fzent 
Dávid: Hajnalnak előtte kiáltok te hozzád , a t t  befzédtd« 
len volt reménységem. Az én [zömeim a vigyazokat élőivé- 
fz ik  , hogy a te befzédedről gondolkodjam. Arról fzép 
mondás vagyon, Efa. 50. 4. Az Ur I?ten engemet fel- 
[érként minden reggel, fel fcrkinti az én fülemet , hogy 
hallgajjatn etet, mint tanító Meßeremtt. Es: En alufzom 
de az én lelkem vigyáz, és imé> az én fzerelwefemnckfzava} 
a* ki zörget. Ének. 5. 2.

§. 9. Ezen fzók efzünkbe jutatják a’ kegyelmes Is
tennek Atyai gond-vífelését és barátságát; melly ö rö 
meit bánjék az emberrel; tárfolkodik s aikufzik véle ; 
befzélget véle,- tanítja ’s oktatja ö té t; azért rendelte 
mi nékünk a1 maga Fiát tanító Melleiül ’s mennyei 
Doktorul Mát. 17. 5. Ez fzépen le-rajzoltatott ama’ 
fzép példában, a’ midőn a’ gyermek Jéíüs a’ Jerusa- 
lembélí templomban taníta, Luk. 2. 46. E’ pedignem 
tsak a’ ’Sidóknak temploma kedvéért ( melly el-rom- 
Jo tt) le t t ;  hanem. (1 .) . a’ lelki Jérusálem ked
véért , melly a’ Kerefztyén Anyafzentegyház ; ottan 
tsupán tsak maga kíván Tanító lenni, igéjének és lel
kének ereje által. Es az után ( 2.). a’ mi fzivünk- 
nek temploma kedvéért, abban is kíván ő tanítani , 
vigafztalni, világosítani, meg fzentelni , imádkozni, 
kérdezni, felelni, fzóllani fzent gondolatok és fzív- 
béli buzgóság által; és ez az ó  tanító tifztje a’ mifzi- 
vunkben. Azért azt mondja az ő Anyjának nagy vi- 
gafztalására Luk. 2. 49. Mi dolog hogy engemet kereftek 
vala? Elem tudjátok valae, hogy azokban kell nékem fogla
latúinak lennem-, mellyek az en Atyámnak dolgai ? az az , 
azon hivatalban ’s tiíztben, mellyet az én Atyám én
nekem parantsolatgyanánt hagyott. Ezen tifzttel, hi*

.. ízem,
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fzem , még moftanis b it, ’s abban még moftan is el
jár , ülvén az Atya Iftennek jobbján , mint a’ mi egy
etlen egy Fó-papimk. Eljár pedig c főidőn is az 6 
fzent igéjének ereje által, niellyet ő, belőlis a’ mifzi* 
vünkben hirdet, a’ fzent Lélek által és kegyelmes meg 
világosítáfa álta l: melly nélkül a5 külső prédikalás e- 
rőtclen és magtalan, a’ mint ízent Pál mondja: t. 
Kor. 3. 6. 7. En plántáltamj : Apolló öntözött, de íjlen 
adta annak elő mentet. A z é r t , fém , a ki plántált vála. 
m it fém a ki ónt óz , hanem Ifién, a ki cl óment et ád.

V I  Refz*
Az embernek tokélletefsége és idvezsé-
ge abban áll, h o g y  h itnek  általa KriílniTal egy- 
esüiien, mellyoen az ember nem hogy legkeveíébbet 
tselekedhetnék ; de inkább rofzfz indulatja által az I- 

ftennek kegyelmében akadályt ízerez magának : 
egyedül a’ Kriftus tselekeízi azt mi ben

nünk.
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Ján. 15. 5* ß* nálam nélkül femmit nem tsehke dbettek.
Alamint hogy az ember az efet által ■> 

az az, maga rendeden fzeretete és ma 
ga ditsősége miatt, az Idéntől el íza- 
k a d o tt, és a' véle teremtetett tőkéi- 

m  letefséget cí-vefztette: így hafonlóké- 
Pen izük ség , hogy az íftennel való 

egyesülésnek általa tőkéllctes nyugodalmához ’s id-t 
vezségéhez juíTon. Mert az embernek tokélletefsége 
abban áll, hogy íftennel még-egyesüljen. Azért kellett 
az Ifién Fiának emberré lenni , hegy az emberi ter- 
mcfzet íftennel ismét egyesüljen, és így ismét tőkélle- 
tefségre hozattafsék.* Mert valamiképen az Iften és 
emberi terméfzet , Kriftusban fzeméiyc ízei int egye
sült: igy kell mi nekünk is mindnyájunknak a’ Kri- 
ftuíTal kegyelemből hitnek általa meg egyesülnünk ,

U 3 hogy
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hogy a’ mi bűnős terméízetíiiiknek nagy romláfa, az 
őrökké való leg főbb jó által helyre hozattaísék. A- 
zért mondja az Iften Fia. Oíe. 2. 19. Eljegyezlek ma
gamnak téged mind őrökké kegyeimmel és irgalmaß ággal. 
Mert..a mi terme f i t tü n k , mivel a’ bűnnek véghetetlen 
gonofz mérge által meg-romlott , meg nem jobulha- 
to tt ’s helyre nem hozattathatott volna másképen, 
hanem ama’ leg főbb jó á lta l, melly maga az íften. 

. §. 2. És minthogy ezen Kriftusban lévő Illeni és
emberi terméfzctnek megegyesűléfe őrökké való, egy 
máftól el nem válhatik és véghetetlen , el annyira , 
hogy még a’ halál fém bonthatta fel, fe el nem ront
hatta a' Kriftusban lévő tcrméízetek egyesülésének 
k ő te lé t: igv hafonlóképen ízukség a’ mi Fejunkneka’ 
Kriftnsnak mi velünk az ó hivő tagjaival úgy megegye* 
sülnie , hogy minket fe élet, fe halál cl ne válalzthaf. 
fon a’ Kriftuftól. Azért mondja Hófeás Próféta a’ 
Kriftus képében : Eljegyezlek magamnak téged mind ő- 
rőkkét

§. 3. Ennek a’ meg egyesülésnek ízükségképen hit
nek általa kell meg-lennie , mivel a’ bűn minket a’ mi 
Iftenűnktól elválaízt £ía, 5. 9. 2. mert másképem Is- 
ten kívül, Iftcn nélkül, élet nélkül, idvezség nélkül 
maradunk , ha Kriftus mi bennünk nem él , nem la
kik, és nintsen bennünk hitnek általa. Mi (máské
pen Semmi jót feni tselckedhetnénk , ha Kriftus ben
nünk nem munkálódnék , a ’ mint fzent Pál mondja : 
I (. Kor. 15. 10. Nem én , hanem I f f  ennek kegyelme. 
JEs Ján. 15. 6. En nálam nélkül Semmit nem tseleked- 
fattek. Mcllyet meg magyaráz ama’ fzép példával, a’ 
ízőlóvefzfzőrűl. Es így valami jó vagyon bennünk , 
és valami jót tselekefzünk , mind Iften dolga. Efa. 
26. 12. Minden dolginkat tetselekedtedmeg nékiink. O -

t o' zőldellő jegenyefa , én nálam

édes emberem , mi légy és
mivel

Az embernek boldogsága áll

fe. 14. 6. En Irfzek í 
lelhetedmeg gyümőltsődet

§. 4. Lá{Tad]imjmár



mivel bírj. Mic mivelhettél azon dologban, hogy a’ 
te meg romlott terméfzeted} ismét megújult ’s helyre 
hozattatott? Epen femmit feni. Valamint te a’ te te- 
fti fzűletéfedkor Semmit fém tehettél , ’s tennen ma
gadat nem teremthetted: így femmit feni tehetfz , a’ 
midőn újonnan fzulettetel. El ronthattad , eí-vefzt- 
hetted és megölhetted ugyan magadat: de meg nem 
újíthattad, helyre nem hozhattad , meg nem gyógy
íthattad, meg nem igazíthattad , *s meg nem elevenít
hetted magadat. Mit tehettél abban, hogy lilén em
berré ’ett? Epén Semmit fém. így Semmit fém tulaj 
doníthafz magadnak , vagy erődnek. Sőtt mennél 
többet tulajdonít az ember maga erejének, indulatjá
nak és tehetőségének; annyival inkább gátolja magát 
lilén kegyelmében, és megromlott terméí'zetének meg
újulásában. Azért meg kell halnod mindennemű tu
lajdon erődnek és tehetségednek , tulajdon okoísá- 
godnak és bőltseségednek , tulajdon akaratodnak , 
tulajdon ízeretetednek , ’s egyedül tsak az Iílenneken 
gedd, hogy benned munkálkodhafsék. Sőtt Semmi 
le légyen benned, a’ melly lilén akaratját és tseleke • 
detit meggátolja, vagy annak ellen aljon.

§. 5. Mig te azt tenni nem akarod, ’s míg tellyef- 
séggel nem fzenveded hogy tsak lilén maga ’s tsupán 
munkálkodjék, te pedig tsak te benned fzenvedd ötét 
munkáját és akartrát, mind addig meg gátolod az Is- 
T E N t ,  hogy lelkeddel nem egyesülhet, az óképet ben
ned meg nem újíthatja, ’s a’ te megromlott terméfte* 
tedet helyre nem hozhatja. Mert ha magad akaratján 
járfz , ha magadat fzereted, ha magadat betsűled, ma
gad bőltselkedel, és mindent ha tsak magadnak tulaj- 
donitafz ; az Iílent meg gátolod hogy mindent maga 
te benned nem mívelhet. Mert az ember akaratja 
mind jobban jobban meg rontja az embert : az lilén 
akaratja pedig mind jobban jobban meg jobbítja,

§. 6. Arról fzól Bonaventúra: Taté reli^itnis per
li  4. fe tf-
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feSlio, m voluntatis propriae abdicatione confiftit, A’ Ké
re fztyéni religiónak tokéüetefsegc áll az ember maga 
agarat janak meg tagadásában EsAgofton: Sitotum bo- 
ftunis bon um eft, amare Deum; tot um hominis malum Sit , 
necejfe eft} amare fe ipjtwt. Ha az embernek cgélz java 
az Uten fzeretete, tehát egéf? nyavalyája fzukségké. 
pen a’ maga fzeretete. idem : Si ea eft conditio honi , 
v t  jeji efjundiit ró  propaget , non pottft non ejfe magnum 
malum , amor proprim, qui bona jua &  aljorum ad fe to- 
turn trab itf nee quicquam decis communicate Ha a’ jónak 
tulajdonsága az , hogy magát kiterjefzfze *s másnak is 
ofztogaífa ; tehát fzükségKepen nagy rofzíz lehet a ’ 
maga fzeretete , a’ ki magáéit és más emberek javait 
magahoz ragadja, ’s abbiii íénkinek feni ád. Mellyet 
ama’ bolts Senegal's efzre vett, midőn azt mondja : 
Annyiban nevflkedcl a VirtuftAban , valamennyiben magad 
akaratodnak nem engsdfz. Idem .* Ni f i  a’ t$ ipfo defectrU', 
ad Delim, qui fupra'U eft, non adpropinquabis, Ha tsak 
magadtól eí ncmfzakadfz, az iftenhez, a’ ki feletted 
vagyon, nemkozelgetiz,

§. 7. A’ magad akaratja pedig nem egyébb , hanem 
az íftentői való el-fzakadás; könnyű pedig és gyönyö
rűséges idéntől eifzakadui • de keferü és nehéz, Sótt 
minden teremtett állatokban lehetetlen, vifzfza térni. 
Mert az ember önnen magától fel nem kelhet, és nem 
íegíthet magán , lém akaratjával, fém tselekedetével. 
Az akarat rabul tartatik , a’ tselekedetek meg-holtak. 
Tsak maga Kriftus fegíthet, elein , közepén és a’ vé
gén. Nem tsak mutogat, de ádis két elzkőzt, tö r
vényt és Evangyéliomat, penitentzia tartáíl és bűnök 
nek botsánatiát. A’ törvény fzerint előbb meg kell a’ 
Kríftufíal halnod, igaz tórődelmefség által akaratodat 
feláldoznod, te magadban Semmivé lenned, ’s maga
dat tsak magára Kriftusra hagynod. így következik 
azutan az {(lennek kegyelme és a’ bűnöknek botsá- 
natja az Evangyéiiom álta l, ’s hit által tégedet holtat

meg
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meg elevenít. így tehát maga erejéből Senki meg nem 
térhet, fe fel nem keihet. Mert fzükség hogy az em
ber maga magát gyűlölje, meg tagadja, el vefzeíTe , 
maga magában Semmivé légyen és meghaljon; és egy
edül tsak íftenben bízzék, azt várja , ’s kegyelméből 
éljen,

§. 8. De így magát gyűlölni, megtagadni, lelkiké
pen meghalni, nem áll a’ mi erőnkben , másként, azé 
volna, a’ ki akar és a’ ki fu t, és nem az Kennek kö- 
nyőruletefségéé , Sz. Pál mondáfa.cllcn, Rom. 9. 16 
Azért az Iftennek magának, az ő kegyelmének és Lel
kének ereje által kell ezt miveJnie mi bennünk. Es 
igy tsak az Ken markában vagyon a’ mi me^ igazulá- 
funk , mint egy Ken ajándéka és munkája, ’s nem áll 
a’ teremtett állatok erejében. Mert mi magunk m iatt, 
magunknak legnagyobb, ’s Icgártalmafabb ellenségi va
gyunk, ’s valóban könyöröghetünk, hogy Ken minket 
mi magunktól fzabadítsonmeg , ’s mint egy el-vegye 
mi tolunk valami a’ mienk, és adja m inekünk, a ’ mi 
az övé. Mert magunk erejéből Semmi jót fein tehe
tünk , ha tsak az Ken maga az ő  kegyelmeísége által 
bennünk nem munkálódik, még minekutánna megtér- 
tünkís. ő maga a’ fzeretet és irgalmafság , és ízere- 
tetet kell nékie mi bennűnkis mivelni és irgalmaíságot 
és így .mindennémü jókat is valamellyeket kell mi né- 
kűnk tselekcdnünk. Tsak maga íegét azért itten a’Kri- 
ftus; feminire való itt az emberi legétség. Melly na
gyon eíett pedig el és, meg-romlott az ember Adám

miatt; olly nagyon Sőtt még nagyobban Kriftus 
által magafztaltatott'fel, és hozattatott he

lyre. L. a’ 11. R.

u <? vir.
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VII. Réfz.
A’ ki jói meg akarja é rten i, mi légyen
a’ penitentzia tartás, annak fzükség tudni, az
ó  és az uj ember kozott való kűlőinbséget, vagy pe
dig mikent haljon meg mi bennünk az Ádám , és mi

ként éljen mi bennünk a’Kriftus: vagy miként hal
jon meg mi bennünk az ó ember és miként él

jen mi bennünk az új ember.
Rom. 6. 6. Azt tudván , hogy ama mi ó emberünk ov i ■ 
ie megfcfzittetett, hogy o’ bűnnek, teße megeróttlenuljcn , 
hogy ez után ne fzolgáljunk mi a’ bűnnek.

M inden Kerefztyén őnnen magában kétféle, és ó 
benne két egymáflal ellenkező embert találni 

gyümőltsével eg y ü tt, a’ mint a’ következendő táb
lácskából ki tctfzik.

Adam ,
O ember,
Külső ember ,
O fzületés,
T e il,
Terméfzet,
Emberi elme,
Setétség,
A ’ halálnak faja,
Rofzfz gyümólts,
Bűn ,
Kárhozat, 

í. H a lá l,
O  Jerusálcm, 
ördögnek Orfzága ,
A’ kígyónak magva,
Terméfzet fzerint 

való ember,
Világi kwp.

Kriílus.
Uj ember.
Belső ember.
Újonnan való fzületés. 
Lélek. .
Kegyelem.
H it /
Világofság.
Az életnek fája.
Jó gyümólts. 
igazság.
Idvezség.
Elet.
Uj Jerusalem.
Iílennek Orfzága. 
lílennek magva.

Lelki ember.
Mennyei kép.

Ezt



2 . K . 7 - K - a’ Kriftusnak élnie 11?
Ezt meg-bizonyítja legelsőben a* fzent írás , az után 
az experientia, vagy tapafztaíás. A’ fzent írás ( i . )  
Sokféle-képen fzól az ó és az új emberrul, a’ belső 
és külső emberrul. Efés 4. 24. Kolos. 9. Rom. 6. 4.
6. Item , hogy az lilén Lelke mi bennünk lakozik , 
Rom. 8. 11. I* Kor. 6. 16. 6, 17. 2. Kor. 5. E- 
fes. 1. 13. Item , hogy Kriftus mi bennünk él, Gál.
2. 20. 2. Kor. 13. 5. (2 .)  Megbizonyítja a’ ta-
palztalás hogy tudniillik a’ teil és a’ lélek ellenkezik 
egymáífal, még a’ fzentekben is , Rom. 7. 23. és a’ 
telinek és léleknek gyümőltse, Gál. 5, 19. 22. An. 
nakokáért ebben leg kiífebb kétségünk fe légyen, Sótt 
a* Kerefztyének ezeránt ne is vetekedjenek. Mert ez, 
fundameutoma az egéfz fzent írásnak, ’s ebből ismér- 

; jhetni meg az embert. Ezen fundáltatott a’ penitent - 
! zia tartás, hogy Ádám mi bennünk meghaljon, és a’ 

Kriftus éljen. Mert ha Ádám mi bennünk meg-hal , 
tehát meghal ’s cl-merü', minden , valami Ádámtól 
fzármazik , az ó ember, a’ külső ember , az ó fzű- 
letés, a’ te il, a’ terméfzet, az emberi elme, a’ fetét- 
ség, a’halálnak fája, a’ rofzfz gyümőlts, a’ bűn , a ’ 
halál, a’ kárhozat, a’ kígyónak magva, a’ terméfzet 
fzerint való em ber, a’ világi kép , az ó Jerusalem , 
az ördögnek orfzága. Ha pedig az Ádám mi bennünk 
é l , tehát az emberben él és uralkodik , az ó ember ,

1 az ófzületés, a’ teil, a’ terméfzet, az emberi elme , 
a ’ fetétség, a’ halálnak fája, rofzfz győmólts, a’ bűn 
az ó Jerusalem és az ördögnek orfzága. K’ mind a‘ 
kárhozatra, és az őrökké való átok alá való. Ha pc- - 
dig Kriftus él mi bennünk, tehát mi bennünk él ésu* 
ralkodik is, az új ember, a” belső ember, az újon
nan való fzülctés, a’ lélek, a’ kegyelem, a’ h it, a' 
világofság, az életiek fája, a’ jó gyúmőlts, az igaz-
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ság, az é le t, az idvezség, az Iftennek magva, a’lel
ki ember, a’ mennyei kép, az új Jerusalem, es az Is- 
TENnek Orfzága. E’ mind az áldás és az idvezség alá 
való. így minden embernek önnön magával elég dol
ga vagyon míg él, hogy meg ne engedje, hogy éljen 
és uralkodjék benne az ó Adám; hanem az új A dám , 
melly a’ Kriftus. Itten fzukség vigyáznunk , bójto l
nunk , imádkoznunk, tufakodnunk ’s vitézkednünk , 
és a’ mint Szent Pál mondja 2. Kor. 13. 5. próbál
juk és késértsükmeg magunkat, ha a ftriftus bennünk, vág y -  
ené; Sót félelemmel és rettegései vigyük véghez a mi id v tz - 
ségúnket% Filip. 2. 12. hogy a’ fzoros kapun béme- 
hefsünk , és a’ Kriftusnak keskeny utján járhaífunk 
Mát. 7. 13. melly abban áll, hogy magunkat gyűlöl
jük, megtagadjuk, Luk. 9. 23. m indannak, vala
mink vagyon, ellene mondjunk, Luk. 14. 26. és a’ 
bűnnek meg-haljunk Rom. 6. 2. Melly meg nem ké- 
fzűí nevetséggel és a’ tcftnek kénycfségével , mint a’ 
fzincs fzentek arról gondolkodnak; hanem belső ízo- 
morusággaí, tö rő  del mefséggel és fzánakodáflal, bel
ső íiráíTal és orditäfläl a’ mint a’ 6. 38. és egyéb pe- 
mtentziális ’Soltárok- erről bizonyságot téfznek. Mel- 
lyet Szent Pál igy magyaráz, hogy a' tejlet meg fe fz it- 
sük annak indulatéval és hivánsáigval egyben. Gál. 5.
24. Ha e’ megléí'zen, tehát te benned él a’ Kriftus, 
és te a’ Kriftusban, ’s így uralkodik, gvóződelmet is 
véfzen Kriftus hitnek általa. Azért mondja fzent Já
nos : hogy a mi hitünk a diadalom , a melly ä’ világot 
meg győzi. 1. Ján. 5. 4. Gál. 2. 20.

§. 2. Meg kell pedig győznöd a’ világot, nemtte 
kívüled, hanem te benned, Mert a’világ nintsen te- 
kivűled , hanem te benned. M i egyéb a’ Dilágx hasúm 
& teßnek kívánsága , fzemnek bújálkodáfa , és az életnek 
kevélysége ? X. Ján. 2. 16. a’ melly te benned vagyon. 
Azért te benned vagyon a’ világ , és azt te benned meg 
kell győznöd. így tehát neveztetel, Iften fiának ugy

an
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an az is vagy. Mert valami lftentől ízületik, meggyőzi 
a’ világot. 1. Ján, 5. 4. így vagy tehát vilagoßdgnak 
fia  Efcs. 5. 14. Krifiumak tagja vers. 30. Lé-
íebiek temploma i. Kor 5. 19, Kriftus juboukája Jan. 
10. 27. yó/dj Már. 7. 17. a’ ki maga indulatjából 
minden tőrvény parantsolat. vagy erőltetés nélkül , 
víg k edw ei, fzeretetteí és őrömmel jó gyumőltsőe 
hoz. 1. Tim. 1. 9*

§. 3. Ha pedig Adámban élíz , és az Adam te ben
ned uralkodik,* tehát nem vagy Iften fia, nem is fzu- 
lettettél újonnan az lftentől, a’ világ téged meggyőz, 
és a’ világnak fejedelme uralkodik te benned, a ’ kevé
lység , magad ditsősége és fzcretetc által , őrdögnek 
fia vagy, Ján, 8. 44. Mert valakik az Ifién  Leikétől 
vezéreltetnek, I f i  enne k fiai azok, Rom. 8- 14» így el
lenben , a’ kik a’ Sátántól vezéreltetnek , Sátánnak 
fiai azok, Sott az ördögnek tagjai, a’ fetétségnek fi« 
ai; a’ gonofz Ielkeknek lakóhelyei, az utálatos Ba
b ilo n , rakva tifztátalanirtóztató állatokkal, a’ mint 
e’ le rajzoltatik Éíá. 13. 2 r. Jelen. 18. 2. Elek. 8. 
10. Midőn Ezekiel Próféta lélekben a’Jerusálemi tem
plomba vitettetett, a’ többi kőzöt, két nevezetes dol
gokat látott. 1.) Minden féle utálatos, tsufzó ma
izó , és oktalan állatoknak képeit, és az Izrael házá
nak mindennémü bálvanyit, a’ kik fel valának írva a’ 
falon kőróskórül. 2.) rnelly még rofzfzabb vala, hét 
ven férjfiat az Izrael Vénei közül, a’ kik azon képeknek 
és állatoknak füftőltek és áldoztak vala,

§. 4. Nézzed , ó te ember , itten le vagyon írva 
a’ te ó Adámi, baromi és oktalan állati fzíved. Mert 
ha fzíved templomába mégy , ottan meg látod első
ben is az utálatos állatoknak , képeknek és bálványok 
nak nagy Sokságát, mellyek a’ te Adámi gondolatod
ban és emlékezetedben le vágynak írva és rajzolva. 
Az után a’ melly még annál is rofzfzabb, holott igaz
ság fzerin t az o lly a tén  u tá la to fsá g o t ki kellene hány

nod
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nőd ízívedből, ’s azon kefervelfen firnod , hogy te 
oily rofzfz tsúfzó máfzó [állatokkal rakott tifztátalan 
hajlék vagy , azokat ugyan meg kellene fo(tanod , 
penitentzia tartás áltál és télied megőléíc által; te el
lenben fzereted azokat, fzolgáfz nékiek, áldozol né- 
Uiek, gyönyörködteted magadat azokban, nem gon
dolod azt, hogy az oílyatén utálatofság által, a’ te 
Uradat Kriílufoaat , fzívedból elűzöd , ’s nem lehet 
helye annak fzívedben: és így tennen magadat, azö- 
rökkén való legfőbb jótúl, a’ Szent Lélektől és min- 
dennémúlajándékitól meg-fofztod. Kelérgefz, ha va
lami ollyaft tselekefzel, a’ mellyből valami vefzedel* 
med támad, vagy, ha valami kedves dolgodat elvefz- 
te d : miért nem kefergeíz te h á t, ha a’ Kriítuíl elvefz- 
ted , vagy, kikergeted a’ te fzívedból, és a’ te lelke
det és feliedet a’ gonofz lelkek barlangjává téfzed ? 
Ebből immáron meg érted , mi légyen az Adám és a* 
Krifius, mind a’ kettő hogyan légyen és éljen te ben
ned. Éhez tartózik az is, hogy megismérjuk. Első
ben; hogy mi terméfzet ízerint Adámban egyek vagy
unk, és egyik a’ máíikánal nem jobb. Mert mindnyá
junknak általlyában megromlott mind téliünk mind lel
künk a’ bűnnek mérge miatt, a’ mint Sz. Pál mondja 
Rom. 3. 23. Nintsett itten Semmi külómbség, nemtsák 
a’ ’Sidók és Pogányok közö tt, hanem minden egyéb 
emberek között is. Az lilén előtt egyikünk feni jobb 
a’ leg-rofzízabb embernél és gonolztévónél. Noha 
nem tő r ki az álnokság minden emberből, de mégis 
az lilén megítéli mind az embereket fzívek titka íze
lin t, melly a ’ méregnek kútfeje. Niiitsenis az as na
gy bún, a’ mellyet az ember terméízct fzerint el nem 
követne, ha az lilén kegyelme meg nem oltalmazná. 
Mert terméízct fzerént máit egyebet nem tudunk, ha
nem irtóztatóképen bűnt tselckedni. Jek. 13. 23. 
Hogy pedig nem tselekefzízúk, azt mi nem kőfzőn- 
hetjűk a ’ micrőnkuek és bólcseségunknek, hanem Is-

ritf
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t e n  kegyelmének, a’ ki a’ bűntől tartóztat. 1 .  Mos. 

1 z o .  6. £ ’ fzolgáljon arra , hogy legyünk , alázato-
fók és kegyelek egymiít meg ne veísuk, utáljuk , íe 

I vakmerókepen magunkat el ne hfgyjűk.
§. 5. Valaminthogy pedig mi Adámban terméfzet 

ízerint egye ránt rofzízak vagyunk , ’s niutsen Semmi 
külőmbség, a’ mi illeti megromlott terméfzetűnket: 
így ellenben a’ Kriílusbanmi egyeránt jókká és jámbo
rokká lettünk. Mert lilén előtt egyikünknek a’ má- 
íikánal, nintsen kűlőmb vagy jobb igazságunk. Kri* 
ílus mindnyájunknak jámborsága, igazsága, fzentsége 
és váltsága. 1. Kor. 1. 30. .egyik a’ maiiknál nem 
jobb a’ /Criílusban; valamint Ádámbanis. Mert vala
miképen mi Adámban tcrméízet ízerint egy ember és 
egy teil vagyunk, merevén a’ méreg el-fogott és meg 
rom lott, így haíonlóképen minden igaz h ívek , egy 
emberré és egy teile lettenek; legjobban megízentei- 
tetnekés megtiiztíttatnak, az hitnek és a’Kriílus véré
nek általa.

§ 6. Ez ama’ lelki kevélységnek orvofsága , hogy 
lilén előtt egyik a’ máíikánal nagyobbnak ’s jobbnak 
lennimagát ne tartsa, nóba több ajándéka, vagyon. 
Mert valamiképen az igazság és idvezség merő kegye
lem : igy minden ajándékis merő kegyelem, és más ja- 

, va. Ezt az lilén kegyelmének fundamentomát ha jól 
megisméred, nem engedimeg a ’ kegyelem, hogy kevély 
légy hanem lelki fzejrénynyé téfzen, és fzegénységede 
bén ’s nyomorúságodban magadat és a’ Kriítuíl az  u  

gazdagságának és kegyelmének fokaságában , 
mellyel minden emberekhez vagyó.iij jól 

meg ismered*

j-

Vili.
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V ili .  R eiz ,

Melly kegyeííen hiv az Iften bennünket
a p en iten tz iá ra j és m iért nem keli a’ p en i

tentziát el mulatnunk.
Luk. I^ . 10. Ezenképen mondom ttékttk. cromok va%y 
t n a z l í l e n  Angyalinak.egy bűnös embernek megtérésén.

.* hu és Kegyelmes l!r Iften, az ember
nek megtérését, és az igaz penicentzi- 
á t, az ő Igéjében íbkféleképen irta és 
rajzolta elónkbe, hogy az által a’ mi 
kemény kű ízivünket meglágyítfa, és 

____________  hogy megtérjünk a ’ világtól , mi ma
gunktól és az ördögtől az Iftenhcz , Tsc!; 26. 28,

§. 2. A’ többi között pedig , ama’ két példa be
iz éd , vagy haíonlatoíTág. Luk. 15. az eltévedett 
juhról és eívefzett fiúról olly vigafztaláííal tellyes és 
ízivenyhítő, hogy azt könyvek folyáfa, nélkül, fun- 
damentomoflan és fzíveífen meg nem tekinthetjük# 
Mert azokban az Ur Jéíus leír háromféle ízívet.

1. A’ bűnös embernek még meg nem tért ízivét.
2. A’ penitentzía tartó embernek bánkódó ízívét.
3. Az Iftennek kegyelmes Atyai ízivét.

§. 3. ( 1. ). A5 bűnős embernek (még meg nem
tért ízívét leírja ’s lerajzolja áma’ tékozló fiúról való 
példa a la tt, a ’ ki minekutánna minden javát és örök
séget eltékozlotta, azutánn meg kezde fogyatkozni , 
és a’ diíznókkal moslékot vagy törkölyt enni. Melly 
nem egyebet je len t, hanem minket tékozló gyerme
keket, fiakat és bűnös embereket, a1 kik a1 mi men
nyei örökségünket ; a’ bűnnek általa el veíztettűk , 
úgy m int, az igazlágot, ízentséget és ártatlanságot, 
és az Iftennek ízép képét, melly ízerint teremtettünk 
vala, Efes. 4. 24. Melly bői a’ bűnnek • az ö rdög

nek
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nek és a’ halálnak fulyos fzolgálatjára jutottunk. £s 
azon fetlyül Semminémü emberi tselekedetekben és 
törvényekben, mellyek a’ moslék által jelentetnek , 
Semminemű nyugodalmat, Segedelmet vagy vigaízta- 
láft nem találhatunk; hanem örökké vaió éhséggel meg 
kellene halnunk , ha tsak az Atya kegyelmére vifzfza 
nem tekintenénk.

4. ( 2 . ) .  A’ pcnitentziára kéfz , bánkadó fzívet 
ezen fzókkal irtaié: Akkoron magában térées monda, Az 
én Atyámnak me'tly fok bereft bővelkednek kenyerekkel , én 
pedig éhhel ha ok meg. Fel kelvén elmegyek az én Atyám- 
hozt és azt mondom nekie: Atyám1 vétkeztem az ég ellen , 
és te ellened. Ezen fzókban dicsőségeden ie vagyon ír- 
va a’ valóságos penitentzia. (1 .) .  Az Ifiincs tóró* 
dblmeßeg. Magában téré , jól meg tekíntc nyomorúsá
gát, hogy Idén fia lévén, barommá, undok diíznóvá 
földi állattá, és oktalan állotta lett. De cfzében jut 
az ó  eredete, a’ honnét jött , meg emlékezik Atyjá
ról , bánja do lgá t, megvallja bűnét ’s azt mondja : 
Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened : líient és em
bert bántottam-meg. Megisméri ^maga méltatlansá
gát: Nem vágyók arra méltó, hogy a te fiadnak hivattaf- 
fam . ■ x( 2 .). A 'h i t  ) úgymint a penitentziának má- 
fodik rélze, awal irattatikle; felkelvén , elmégyen Aty
jához 1 V vaiyon olly bizodalma , ha fzintén az Atyja 
vifzfza fiává nem fogadjais , de legalább bizonyoíían 
béresnek és napfzámosnak meg tartja. Mert azt mond
ja : nem vagyok arra méltó, bogy a te fiádnak hivattaf. 
fam t tégy napfzámafoddá engemet. Es reménli bizony- 
o'ífan , hogy azon kérését meg nem veti, hanem kegye
lemből nékie megirgalmaz.

§. 5 . ( 3 . ) .  A z  A ty a i  fz ív  íg y  i r a t ik - I e .  1 .) .  Mi
kor pedig még távéi volna , meg látá ótet az Atyja, O 
melly k e g y e lm e f e k  a z  A t y á n a k  f z e m e i  ; hogyan n é z i k  
e z  e lv e fz e tt  f ia t  ’Solt» 79. 8* E z  a  megelőző és elöl
já r ó  k e g y e le m . 2.) Megfzána ótet,  E fa. 3 0 .  1 9 . £z

X  a’
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a' várokozó kegyelem. 5.) Hozzája futván efik az 6 
nyakára, ’Solt. 32. 8. Ez a> fel vevő kegyelem. 4.) 
fnegtsókolgatja out. Éfa. 66. 13. Ez a’ megvigafztaló 
kegyelem. 5.) Legfőbb öltöző ruháját hozza éló, melly 
a’Kriílus és annak igazsága. Rom. 8- 33« Eza’meg 
igazító kegyelem. 6.) Gyűrűt az ó kezében, melly a’ 
Szent Lélekí, a’ fiuságnak jegy gyűrűje. Gál. 4. 6. 
Ez az el jedző kegyelem. 7.) Sarut az ó lábaira. Ez 
az űj és l'zent élet a’ Kriílusban , a’ Szent Lélek ál
tal , és lilén kegyelmének és birodalmának általa. Fi
lip. 1. i i .  1. Pét. 1. 5. Ez a’ megtartó kegyelem. 
8.) Elő- hozatta a hizlalt tulkot ’s a’ t . jmelly az An
gyalok örömök ’s vigazságok, ’Solt. 63. 4. 6. Éfa. 
65. 14. Ez a’ meg-örvendeztetö , meg-elevenitő és 
megkoronázó kegyelem.

§. 6. Vallyon tehát hívhatnaé az Iften fziveflebben 
bennünket a penitentziára ? Tekéntsűkmeg azért leg
főbb okait ", a’ mellyek a’ penitentziára indítsanak. 
Azok pedig legfőképen hetek. 1.) Az Iftennek nagy 
irgalmafsága. 2.) Kriílus fzeretete és drága érdeme.
3.) Az irtóztató, vagy , rettenetes bűntetéfek és fe- 
nyegctéfek. 4.) A’ halál. 5.) Az utóltóítélet, 6.) 
A ’ pokol. 7.) Az őrökké való öröm.

I. Az Igennek irgalmafsága»
7. 5. Mós. 4. 29. Ha mtgkerefed a te Uradat 

lYtenedet, megtalálod, ha telly er fzivedból és telly es lelked- 
lói keresended ótét. Mikoron nyomorúságban léfzejz, és te 
reád fzdllanak mind ezek az utolsó időkben, ha meg tér en
defz  a’ te Uradhoz istenedhez, és engedelmes lélfzefz az 0 

fzavának: Mert irgalmas ifién te Urad Ifiened , nem 
hál y el tégedet , Jem el nem v e fz t , feni el nem felejtke- 
zik  a’ te Atyáidnak fzóvetségéról , mellyról meg esküit ő 
nekiek. O ezen Atyának kegyelmes ízívc , méltán é- 
desgeffen minket a’ penitentziára. A’ mi bűnünk an
nyi nem leh e t, hogy az Ur kegyelme azokat fellyul

nem
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nem haSladná, a’ m in t’Solt. 130. 7. ízól : Az Urnái 
vagyon a ketjelmefség , ór bőséges ő nála a fzabaditás , 
rj- 0 jzabaditja meg az Izraelt minden 6 bűneiből> A’ mi 
bűnünk ollynagy nem lehet, hogy az íftennek irgal- 
mafsága nagyobb nem volna. ’Solt. 51. 3. A ’ te ir
galma)'sápodnak fokasága fzerin t torold cl az én bűneimet. 
A’ mi bűnünk olly undok nem lehet, hogy Iften, mint 
az havat, olly fejérré nem tehetné azt. Elá. 1. 18. Ha 
a ti bűneitek ollyanok volnának , mint a' veres fefték, fe* 
jérek léjznek , mint a hó. ’Solt. 5 T- 9* Hints metren- 
gemet hoppal, hogy megtifztul]ak: Mofs-meg engemet, 
fejer légyek, »«'«t a’ hó. A’ mi bűnünk annyi fok fé- 
'le nem lehet, hogy Iften kegyelmének gazdagságana^ 
gyobb ne légyen. Efes. 1. 7. 2. 7. 2. Mos. 34. 6. 
7. Mer f (/ irgalmas és kegyelmes , «ágj Irgalmafságú és 
igazságű, el vsfzi a hamifságot és a vétket. A’ mi bű
nünk nem lehet olly erős és hatalmas, hogy az iften el 
nem tapodhatná a z t , Mikeás. 7. 19. £s a’ tender-o
nek mélységébe nem vethetné ; valamint Faráét az 6 
féregével, 2. Mos. 14. A’ mi bűnünk nem lehet ol
ly ártalmas és mérges, hogy az Iften meg nem gyó
gyíthatná a z t , Ezek. t8. 22. Ha az Iftenteien meg
tér az ő bűneiből, tehát nemléfzen ártalmára, hogy 
Iftenteien volt. Ezek. 33. 12.

II. Ä  K rißusnak h ozzánk  "bald 
fzerelme.

§. 8- Melly fzívefen fogadá-bé a’ mi Urunk Jéfils 
Kriftus a’ bűnösöket, meg-bizonyítja Mát. 9. 12. a* 
hol azt mondja: Az egészségesek nem Szűkölködnek orvos 
neikűl, hanem a'betegek. Nem jöttem , hogy az iga
zakat hívnám, hanem a’ bűnösöket a’ megtérésre. És 
Luk. 19. IO. Azért jö tt az embernek Fia, hogy megke- 
rejfe és megtartsa, a’ mi elveßzett vala. Ezen barátságos 
fzerelméról jövendőt mondottak a’ Próféták. Ezek. 
24. 2. J a j  tinéktek Pdfztoroknak, a k tk  a z  el-befzet-

X  2 . tét



3*4 A* penitentziát. 2.K.8.R.
té t meg nem  kerestek  , hanem keményen és kegyetlen 
n ü l uralkodtok rajtok . El-oßzlottak tde V to t a a z  én 
ju h  aim  Pafztor nélkül.\ lm é  én magam eló-kerefem a z  
én ju h a im a t , és meg-kerefim  okét. Miképen d  p á fz -  
tor meg-kerefi a z  6 nyáját 7 d  m időn d  nyájtól e l-téte
leitek. En a z  e l-te fze tte t meg kerefem  , és a z  el té 
teledet té t t i f z f z a  hozom  , d  meg Sérültet bé-kötöm , 
és d  bet ege f t  meg-erófitem. Éfa. 40. 11. M int d  
p á fz to r  úgy legelteti a z  6 nyáját 7 a z  0 k  a r já t a l  e g y  
be g y ű jt i  d  bárányokat és ólében hordozza. ( 2 ) .  
Nem tsak pedig a’ Kriftus fzerelme indít tégedet pe- 
nitentziára ; hanem még fzíves izomorusága és kiön
tö tt fzent vére is hív tégedet. Gondoldmeg tsak , 
hogy ó az ő életét nem adta az égért, fém a’ főidért 
hanem a5 te lelkedért, ’s te még is, hogy penitentziát 
nem akarfz tartani, fzántfzándékkal, ezen drága kin- 
tset el akarod vefzteni. Gondold-meg, hogy más vált- 
ságnak árran meg nem váltathattál, hanem a’ Kriftus- 
nak vérén , 1. Pét. 1. 18. 19. Miért akarod tehát 
magadtól elvefzteni ezen legfőbb és legdrágább árrat? 
( 3 . ; .  Gondoldmeg tsak, mitől ízabaditott meg té
gedet az Ur Kriftuft, úgymint az ő rd ö g tő l, az álnok 
gonoíz világtól', a’ te bűneidtől , még is mind tsak 
vagyon kedved, hogy továbbis az ördögnek fzolgálj.
( 4 ) .  Gondoldmeg tsak , hogy a’ Kriftus érdemer 
penitentzia nélkül néked lemmit fcm hafznál; Sőt * 
hogy a’ Kriftus vérét láboddal tap o d o l, és a’ kegye
lemnek Lelkét bofzfzusággal illeted. *Sid. 9. 29. 
( 5 ). Gondold-meg, te éretted a* te Megváltód mel- 
ly keíervefen fírt, fzomorkodott, refzkctett, rettegett 
’Síd. 7. Omelly kegyetlenül febefittetett meg a’te 
bűneidért Éfa. 53. 4. hogy a’ Kcrcíztfán féreg és az 
emberek ízidalma volna. ’Solt. 22. 7. Gál. 3. 13. O  
ízomorű tekéntet. O a’ penitentziának fzánakoaásra 
méltó tüköré.. j. éC

v '9\
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I I I .  A ’ Világi buntetefjel való fenyegetés+
§. 9. ’Solt. 7. 12. Ifién  a z  ig a za t m eg-őriziy 

és a'Z erős Ifién naponként barag fzik . Ha meg nem  
ter  a h ite tlen , a z  0 feg y v e ré t meg éle fite tte , a z  0 ke'zy 
ivé t meg-Vonyta és el aranyozta. Es tsinált m agának  
halálos feg y v e re k e t y a z  0 nyilait a z  üldözök ellen ke -  

fis ite tte .
§. 10. Mert az Itten haragja és bcdzízáílláfa elöl 

íénki el nem fzaladhat. Amos. 9. 2. Ha a z  égbe hág
nának is f e l 7 onnét is le-Vonfzom ókét •' vers. 3. ha a z  
én fze m e im  elöl a tenger fenekében rejteznének is7 pa- 
rantsolok o ttan is  á  kígyónak , és m eg-m arja okét. 
vers. 8* km é a'Z Ur Ifi ennek fz e m e i  Vágynak é  bűnös 
orfzág ellen , hogy el-Vefizefife d  főidnek fz in é r ő l  ’Z o 
kon. 1. 17. Ki omol az ő vérek mint o’ por , és az 0 fe
jlek mint o’ ganéj : vers. 18. Sem ezüßjok , f im  arany* 
jók nem fzabadithatja meg őket az Ur haragjának napján , 
mert az 0 bofzfzüállásának tüze emijzti-meg az egéjz főidet 
Ez illyetén irtóztató fenyegetéíek hajtsanak bennünket 
a’ penitentziára. A’ penitentzia fzabadit meg fok or- 
fzágokat a’ buntetéfektói. Jón. 3. 5. Sőtt fok né
p e t, vároft és orfzágot romláfoktól valamint Ninivé- 
ben. Jcrcm. 18. J . Hirtelen fzóllok a’ nép ellen, hogy 
ki gyomlálom és elvejztem, ha pedig meg tér az őindulatjá
ból en h meg-bánom a’ gonofzt, a’ mellyetelvégeztem vala.

IV . Ä  halál.
_ §. IX. Azért rej'tette el Itten az ember halálának órá
já t, hogy naponként és óránként penitentziát tartson 
’s mindenik órát utolsónak lenni vélje. Tota hominis 
vita  ipfi adpenitentziam data , azt mondja Bernhardus: 
Az embernek egéfz élete penitentziára engedtetett *s 
az nem is egyéb, hanem mindennapi Kerefzt és kin , 
poena & crux quotidíana, a’ mint meg vagyon írva

X 3 Solt.



’Sóit. 38- 18. IniQ, én a nyomorúságokra kéfzittsttem , 
és az, én Sérelmem midenkor cn dőltem vagyon, Az Ifién 
az ő irgalmát ugyan megígérte , de a’ holnapi napot 
meg nem ígérte. ’Síd. 9. 27. El végezett dolok az em
berek kozott y hogy egyfzer még haljanak, azutánn pedig its 
Ut legyen. Sírach. 7. 40. Megemlékezzél utolsó véged
ről c‘ es őrökké nem vetkezel. Mert az lften, a’ mint ta 
lál , úgy ítéi meg. Azért ugy légyen életed, a’ mint 
halálodkor lenni kívánod. Gondold meg, hol vágy
nak azok , a’ kik ez előtt kevés efztendőkkel, tefti ki- 
vání'ágokban és gyönyörűségekben éltének. Moftan 
az ő helyeken vágynak , ’s várják az utolsó ítéletet. 
Azért fuífatokki azoktól én népem, hogy ne legyetek 
réízeiek az ő bűneiben, és hogy az ó bűntetéíekkel 
meg ne büntetteíTetek • Jelen. 18. 4.

V, A z  utolsó ittlét. -;
§. 12. Mcrr az ember halála u tán , a’ penitentziá- 

nak nem léfzcn fe ideje íc helye. Hic enim aut vita 
am ittitur, aut retinetur: inert itteni az őrök életet le
het vagy meg tártani, vagy elveízteni. A’ penítent- 
ziá tartók az ítélet eleibe nem vitetnek , de a' kik 
penitentziát, nem tartanak , azokat követi ama’ ret
tenetes fententzia : Atkoztak mennyetek el. Mát. 25. 
41. Ez az idvezségnek napja. 2. Kor. 6. 2. Amaz* 
az ítéletnek napja' Sóit. 95. 8. Ma nrig az ő fzavát 
hallásidjátok , meg ne keményítsétek a* .ti fziveiteket, hogy 
meg ne esküdjék haragjában, hogy be nem mentek az 6 nyu 
godalmába.y ’Síd. 11. 7. 11. 15. és 18. Mindnyájan 
nekünk meg kell jelennünk a Krijtus ítélő [zeke előtt, hogy 
k i 1 ki el vegye, a ’ mint a teftbcti tselekedett , vagy jót , 
vagy gonofzt y 2. Kor. 5. 10. A’ penirentzia tartók
nak bűnök psdig el fedeztetik y ’Solt. 32 I. és előlem 
fzámláltatik, Ezek. 3 3. 16. Tuigitur agnofce , ut ide 
i  nofcat; ismérd meg azért te a’ te bűneidet, hogy Is
t e n  meg ne ismerje, de el fclcjtic azokat.

VI.
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VI. A z  örökké Való pokolbeli kin.
§. 13. Ottan megfzűnik az íftennek mindennemű 

irgalmafsága, ’s tsak azt hallhatni ottan; Fiam , emlé
kezze! trug róla, hogy te a te javaidat elvetted életedben , 
Luk. 16. 25. Níoftan immár nem elf:z, örökké meg 
ho ltil, és Idéntől őrökké el-holtál: A’ pokolból nintsen 
f'emmt fzabadülas , ’Solt. 49. 15. Hogyan íehet annak 
reize valami jóban vagy vigafztalásban , a’ ki örökké 
megholt? Itten vagyon tsak a’ kegyelemnek ideje , 
ottan az el-kárhoztak úgy halnak meg , hogy meg-is 
mindenkor élnek, és úgy élnek, hogy mégis mind un- 
taian és őrökké meghalnak. Minden érzékenységek 
ottan gyötrelmet fzenvednek; kell látni az örökkéva
ló fetétséget hallania’ Síváft ríváít és a5 fogaknak tsi- 
korgatását, fzagolni a’ kénköves büdöfséget, kódol
ni az örök halálnak keferuségét, érzeni az örökké va- 
ló kínokat,

VII. Á2 or ók eleinek gyönyörűsége.
§. 14. Vallyon oda adnáé az ember az ollyatén kis

ded és héjában való őröm et, az örökké való öröm 
ére ? Semminemű gonofztévó oda bé nemmégyen, ha 
tsak az ő fok forró kóny veivel hitnek általa magát meg 
nem tifztitja, és meg nem moífa, és az ó ruháját meg 
nem fejeríti a’ Báránynak vérében Jelen. 7. 14. Kinn 
nagynak a’ tifztátalanok , az ebek, a búvósbájofok, és a 
kik fzeretik és fzólják a" hamifságot, Jelen. 22. 15. az
ok közü l, a’ kik meg vetettek, egy Jem koflolja meg az én 
vatsorámat. Luk. 14. 24. Az örök életnek leg nagy
obb gyönyörűsége az , hogy az Iftent látjuk. 1. Ján.
3. 2. Vifio Dei , tot a mercesi Iftent látni , mindenné- 
nm és őrökké való jutalmunk. A’ Válafztottak gyö
nyörűségek az , hogy Kríftuft látják, Ján. 16. 22 Ti 
ismét megláttok engemet7 és d  ti füvetek örvendeni fog. I- 
ílen orrzáját nézni, az Angyalok öröme és élete, An
gyali kenyér , mellyel az Angyalok élnek , az ő lát-

X 4 ha-
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hatatlan eledelek , a’ minti az Angyal Rafael Tóbiás
nak ízóla Tob. 12. 19: £n láthatatlan eledelei étek, a’ 
Alt ewfar wcw láthat. Valanjint már Iílent látni minden
nemű gyönyörűség: igy az lílcnt foha nem látni, leg

nagyobb, legfőbb , mindennému és örökké való 
kín és gyötrelem.

IX* Refz*
Mi légyen a’ penitentzia tartás, miképen

Jkciljen p sn iten tz iá t tartani, es hogyan  vezcí- 
fen bennünket az Ilyennek jósága a ’ peni- 

tentziára.
Jo e l. 2. 12 A zt mondja a& U?' Térjetekmeg enhoz
zam te Ily es ti fztDetek jz e r in t , bojtoléjjel-is, Sir offal* 
is , kefergeffel’ts, Es fztoeiteket fzaggafsatok , nem 
ruhátokat , *s térjetek-meg a ti Uratokho? Ißentek• 
b s z , mert 0 kegyelmes es irgalmas, kéfedelmes d  ha
ragra, és nagy kegyelmefsegü, V meg-tartózik a bűn
tett [tol.

S ,Z igen hűséges és kegyelmes lilén , a* 
ki nem kívánja, íc nem kereíi vefzcdel 

kvz műnket, hanem a’ mi őrökké valóid- 
^  vezségünket, feg jobban látja ’s ismé* 

ri a’ mi ízökségtinkct és nyomorusá-
___gunkat, ’s örömeit meg akarván attól
lzabatiitam íoáféleképen hív és édesget bennünket a’ 
penitentziára. Mert igaz penitentzia és megtérés által 
kíván rajtunk fegéteni és bennünket meggyógyítani. 
Jer. 17. 14.

§. 2. Előízór hívogat bennünket kemény fenyege
tés által, a’ mint fér. 6. 19. En é  népre vejze* 
eleimet , az ö gondolataiknak gyumóltsett mert az énbcfzé* 
elemre nem halhatnak , és az én törvényemet meg-útalják,

Es
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Es Jer. 7. 13. Mivelhogy pedig mind e dolgokat tselekt- 
f z i te k , azt mondja az U r , es fziintekn fzólok tinéktek, V 
í*cm halljátok, elvetlek tjteket ortzám elöl. Az illye
tén rettenetes fzókon méltán retteghetünk , mert ezen 
fenyegetéfek a’ világi és örökké való bünteted jelen
tik. Mert Iílennck fenyegetéfc nem egy tsupán való 
hang vagy ízózat • hanem hatalmas erejeis vagyon, Is 
ten bofzfzúálláfa, és utoljára be tellyefedik. Hifzem, 
valóban tapafztaljuk , minému fzerciitsétlenségeket és 
fzivbéli fzomorúságokat küld az Ur Idén mireánk , el 
annyira, hogy minden fzegeletunk megtelik vélek. Es 
ha penitentziát nem tartunk; az Ifteunek haragja, ha
dakozás , éhség dőghalál, tűz és viz által cl annyira 
megeméízt bennünket, hogy az ollyatén tűz még a’ 
fundamentomokatis megcméfzti , valamint Jérűsálem- 
ben, Sirab 4. 11.

§. 3. Ha pedig annak engedni nem akarunk!, mi
dőn az Idén, haragi'a és fenyegetéfc által hívogat ben
nünket a’ penitentziára ; tehát indítson arra minket 
az ő kegyelme , melly által olly kegyefen hív ben
nünket mondván: Jer. 3. 12. Térjmcg, vifzfzavonyó 
Izra e l, és elvefztm az én haragomat ti rólatok: mert kegy- 

mes vagyok é n , azt mondja az Ur ; nem tartok haragot 
mind örökké, tsak hogy ismérdmeg d  te hamifsásódat, hogy 
d  te Uradat Ifienedet el hagytad. Itten az Idén imád 
az ő kegyelmével, Sótt maga kér bennünket , hogy 
térjünk meg hozzája, és ó  a’ bűnőkben a’ meg térés
nek helyt ád. A’ mint írva vagyon Bolts. 12. ig. 
T e , k i ha t a im  a fa n  ura lkodói, igazságban i te lfz  y és 
nagy engedelmesén Vezér le fiz m inket , 's d  te fia id a t  
meg ta n íto d , bog y a bűnökben d  meg térésnek helyt 
adfiz j és m i d  te irgalmafságodat várjuk.

§. 4. Hlyen kegyes mondás ezis, melly által Idén 
a’ penitentziára édesget kegyelmének, irgalmaíságá- 
nak, haragra való kéfcdelmeíségcnek # nagy kcsycl-
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meíségének általa, úgy az által is , hogy megtartózik 
a’ buntetéftől. Az előhozott mondásban tehát há
romra kell vigyáznunk, i.)  Mi légyen a’ penitentzia, 
tudni illik , az lílenhez való mesteréi. 2 .) Hogyan 
tartsunk penitentziát, tudniillik, bojteicjfel , Sir újjal és 
kefergejjel. 3.) Mennek kegyelme , hogyan hív ben
nünket a’ penitentziára. Mert én kegyelmes vagy ok. 
(  1. ) Penitentziát tartani és az Menhez meg térni , 
egyebet nem tdzen- hanem Iítennek törvényéből, az 
ember Ízivének véle ízületen: vakságát; belső álnok
ságát, utálatos tiíztátaianságat, és nagy Iftentelensé- 
gét megíímérni, mint ama’ belső utálatoíságot és min
den bűnnek mérges kútfejét, melly által Idéntől, mint 
ama legfőbb és örökké való jótól el fordultunk , és 
az által az ő haragját, a’ poklot és kárhozatott , és 
mindennémű világi büntetését, méltán és igazán meg 
érdemiettük ; és azon valóságosan és fzíveííen fza- 
nakodui és bánkondi nem a’ büntetéíek m ia tt, hanem 
inkább azért, hogy oliy nagyon meg bántottuk azís- 
ftent, a’ kí maga az örökké való fzeretet , és a’ mi 
édes Atyánk: az Evangyélíom által pedig magunkat 
biztatni az Men kegyelmével vigafztalni hogy Kríftus- 
ban bűnünk botsánatja igérte te tt; magunk életét va- 

* lóba meg obbítani a’ mi gonoíz fzívünket , hitnek ál
tala megtilztitani; a’ gonoíz kívánságot eloltani; az 
elfordult ésvifzfza vonyó ízívet elváltoztatni; magunk 
akaratjának , kí az Men akaratjának mindenkor eilene 
áll , meghalni és a ’ Kriftusban új, Mennek tetlző éle
tet kezdeni ; és a’ penitentziának valóságos gyümől- 
tsét hozni £ía. 1. ló. Mojdjatokmeg, tijztúljatok meg, 
ha a t i bűneitek ollyanok volnának, mint a' veres fejlek, fe 
jérek léfznek mint a' hó.

§. 5. Ezt ugyan hamar mondhatja az ember , de 
nehéz megtselekedni. Mert íenki íem akarja ízűének 
belső utálatoíságát megismernie , és fen ki íem tanulja 
masát mes utálni, kiki hízelkedik és kedvez maga ó

Adam-



Á^ámjanak, és álnok teltének és vérének, ’s ritka az 
az ember; a’ ki valóságoifan egéfzen az ő tsalard izí- 
vét meg visgálná; hanem kiki tetízik magának, és ízí
vének utálatofságához nyúlni nem akarván nagyra nem 
becsüli a’ Kriftusban való nagy és drága kegyelmet de 
azt ízántízándékkal elmulatja.

§. 6. Ezt kívánja Jó d  Próféta ezen fzókkal: Térjetek 
meg az Úrhoz telyes fzivetek fz e r in t , bójtélejjel, firájfal 
és kefirgéjel, Melly ízókkal eízünkbe jutatja, hogy is- 
TLNtől el fordultunk, elhagytuk az élő kútfejet. Je
rem. Siral. 3. 40. Jerem. 2. 13. Azért nem lehet 
núnékünk lém életünk, fém ídvezségünk, ha tsak az 
lítenhez vifzfza nem fordulunk ’s meg nem térünk. 
Jerem. 3. 22. Térjetek me fzófofadstlan fiák , és meg
gyógyítom a’ ti engedetlenségieket. Az líten azt akarja , 
hogy a’ mi nyomoruságinkat megismerjük , és köny
örül a’ mi nyomoruságinkon.

§. 7. Mivel pedig mi terméfzet fzerint olly vakok 
vagyunk, ’s magunktól a’ mi nyomorúságunkat meg 
nem ismerjük ; azért az líten efzkőzt rendelt arra, az 
6  fzent Igéjét és Sakramentomár, mellyel az 6 kegy
elme éí Lelke mindenkor együtt vagyon, azáltal von- 
fzon, hívogat és édesget az Ifién bennünket, mint az 
elvefzett juhokat. Mert valamiképea az el téveíedett 
juh, ónnen magátúl meg nem térhet; hanem a‘ páfz- 
tornák kell azt kerefni és vifzfzahozni : így, ha az Is
ten bennünket nem keresne, őrökké tévelgenénk Mel- 
lyet hatalmaífan bizonyít fzent Péter és- Pál példája. 
Azért mondja a’ Próféta. Jerem. 3 r. 18. Teríts 
meg engem , U ram , es meg-tér eh 7 m ert te 'V agy a z  
én Uram Ifienem. Jer. 17. 14. Gyógyits-megj lí
rám  , engem et, és meg gyógyulok, tarts-m eg engem , 
és meg ta rta to m , m ert a z  én ditser etem te Vagy. 0, 
a z  Ifién tselekefzi m i bennünk , m in d  hogy akarjuk  ,

m in d
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m in d  hogy ttéghez Vigyük, a z  0 ingyen Valójó kedv'eból. 
F i l ip .  2: 13.

§ .  8- H a  a z é r t  a z  U r  Isten íg y  e f z k o z  á l t a l  , m i n t  
k e g y e lm é n e k  k e z e  á l t a l , f e l á l l í t  b e n n ü n k e t ,  és  p e n i -  
t e n t z i á r a  h í v o g a t ; R o m .  2 .  4. t e h á t  a z  ö  k e g y e l m é 
n e k  é s  S z e n t  L e l k é n e k ,  e l le n e  n e  . á l l ju n k ,  a ’ m i n t  
’S o l t .  9 5 .  8 .  S z ó l :  Ma: ha a z ó  [zavát hallándjdtok 
meg ne keményítsétek d ti fziveiteket: h a n e m  a ’ b ü n t m e l -  
l y t ó l  v á d o l t a t u n k ,  b ű n n e k  l e n n i  i s m é s j ű k ,  é s  az  Is -  
TENnek k e g y e l m é t ,  m e l ly e l  k ín á l  m e g  n e  vefsíik  , é s  
i g y ,  a z  i f te n is  m e g  k e g y e lm e z  ; a ’ m i n t  m e g  v a g y o n  
í r v a  E fa . 5 5 .  7 .  Térjen az V rh’iz d gonofz , és könyö
rül rajta , és a’ mi Vüenünkhóz , mert hajlandó d meg- 
hotsatasra.

§. 9. Igv tulaidoníttatik minékunk a’ megtérés, no
ha tsupán tsak lilén kegyelmének munkája, ha tsak I- 
ílen kegyelmének engedünk, a’ Szent Léleknek kéfz 
akartva ellene nem állunk, a’ kegyelmet meg nem vet
jük , és magunktól el nem taízítjuk. Tsel. 13. 46c 
a’ mi tűleinket bé nem dugjuk, mint a’ ’Sidók. Tsel.
7. 57. hanem a’ mi nyavalyánkat a’ törvényből meg 
is mérjük és hagyjuk hogy az Evangyélioin fzerént meg 
gyógyítson hogy úgy bánjék velünk , mint az Orvos 
a' beteggel.

§. 10. Tekéntsétekmeg a’ juhot. Ez ha elhagyat- 
tatván és tévelyegvén mefzfziről hallja páfztoránakíza- 
vát, azon fzem-pillantásban az ó tévőlgésének útjá
ról meg té r , és vifzfza fut az ő páfztorának ízava ti
tán. Miért nem tselekefzfzük mi azt? Vallyon okta- 
]anabbak«*agyunké az oktalan állatoknál ? Es ugyan 
erről panafzolkodik az Ur EfaiásPrófétánál: Az okőr 
isméri az őU rát és a’ fzamár aző  Urának jáfzlat, az Is
rael pedigengemet nem ismér. Efa. 1. 3. Es Jeremi
ás Próféta: Avagy úgy eíleneké-el, hogy fel nem kel
hetnek? ha megtérnének, avagy nem térneé az lilén ő
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hozzájok, Jerem. 8. 4. és 7. vers. Az efzteragvagy 
Gólya és a’ fetsjje tudják: mikor kell megjönniek; az 
én népem pedig nem isméri.

§. 11. Azért mind untalan kell Iílenhez foháfzkod 
nunk , hogy a-z 6 kegyelmes kezét rólunk el ne vegye; 
hogy el ne téveledj űnk. Mert a’ mi bűnünk és az ó 
Adam minduntalan a’ mi megromlott téliünkben és 
vérűnkben vagyon. Azért lilén kegyelmére mindun
talan ízűkségűnk vagyon , hogy az által a’ bűn mi 
bennünk eloltafsék és ne uralkodjék, Sőt minden órá
ban, minden fzempillantásban fzűkségűnk vagyon Is
teni kegyelmére, a ’ melly meg tartson. Mert az a’ mi 
lelkűnk élete , valamint a’ leiek a’ telinek élete. Es 
valamint a’ mi téliünk egy ízempilíantáíig fém lehet 
levegő ég nélkül: igy a* mi lelkűnk Iílennek kegyel
me nélkül. Salamon. 1. Kor. 8. 57. igy imádkozik: 
L ég jen  m i belünk' a m i Urunk lß en ü n k  , és ne ba - 
g j jo n  el m inket, el f e  távozzék m i tolunk, hanem  haj
tsa  magahoz a m i fz iv ü n k e t  , hogy já r ju n k  mindért 
0 útja iban*

§. 12. Es e’ ne tsak mondva légyen mindnyájunk
nak kőzőnségeífen; hanem kiki magán fogadja ízívé
be,. ’s mondva légyen mindenikének magán. Kiki vi; 
gyázzon magára, és máíl jobbítson. és igy mindnyá
jan  mcgjobbulunk. Gondold meg Iílennek intését 
és ígéretét , Efa. 55. 6. Keresettek az Urat, mig meg 
talált at hátik. : hívjátok étet fegétségul, mig közel vagyon. 
Jerem. 39. 13. Ha engemet tellycs fzivetikböl megkere
slek ,* én meg találtatom ti tóletek.

13. Nem tsak e ’ pedig a’ penitentziá , midőn a* 
mi külső nagy bűneinket elhagyjuk; hanem igaz pe- 
nitentziában fzíveinket elváltoztaífuk, a’ belső kevély
ség e t, torkofságot, gyönyörűséget és a’ rofzfz in
dulatokat eloltsuk. Mert ha a’ miízivűnket meg nem 
másítjuk és meg nem jobbítjuk, hanem benne marad

az ó
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az ó Agámnak tőkéllctJensége , belső álnoksága, ha- 
ragja^irigysége, bofzfzúálíáíá, hazugsága, hamifsa- 
ga ’s a’ t. tehát a’ nem valóságos peniténtzía , ha« 
nem képmutatás. Mert íften kivan új fzívet és új te
remtett állatott a’ Kriftus Jéfusban. 2- Kor. 17. 
Azért fenki ol!y jámbor , oily fzent, olly tiízta nem 
lehet, hogy mindennap fzívében jobbuláft tennie nem 
kellene. Jerem. 6. 7. Mint a’ forrásban fel-buzog 
a’ v iz , így forrki a’ ti gonofzságtok. Ez az első , 
meilyból kitetfzik- mi légyen a’ penitentzia, és hogy
an juthaífunk ahoz. A’ mint erről az első könyvbe« 
világos magyarázatottettiínk.

§, 14. (2 ) . Hogyan térjűnkmeg tehát az Iftenhez? 
telly es fziTvbbl-, bbjtbléjjel, Sirdjjal, konyáé tejfel. A’
világi dolgokat meg siratjuk, de a’ fzegény leiket fenki 
meg nem akarja íiratni . a’ mint Dávid a’ 6. és 38* 
’Soltáriban tselekefzik. Awal tanít bennünket a’ Pró* 
féta, hogy a’ mi penitentziánk ne légyen képmutatás, 
hanem fzívűnk fzerint való légyen. Mert az íften aa 
fzivet nézi. 1. San. 16. 7. a’ fzíveket és a’veséket vis- 
galja ő meg. ’Sóit. 7. 10.

§. 15. BójtbléJfeL Ez közönséges böjtje az egéfz 
népnek, mellyet itten a’ Próféta parantsol, a’ hol az 
egéfz gyülekezet nyilvánságofan íften előtt megalázza 
magát, penitentziát tart, az ó bűnét nyilván megvall- 
ja , fzánja bánja megíiratja, a’ mellett bőjtől , ’s jó
zan teftel és lélekkel az Iftent kéri és imádja , bűnei
nek botsánatjáért, és a’ közönséges büntetésnek elfoc 
dításáért. Az ollyan közönséges b ö jt , penitenrzia , 
valóságos Szánás bánás, h i t , imádság, vallás és meg 
követés nagy erejű és hatható, Isten haragjának , és 
az orfzágos nyomorúságoknak cl-fordítására. A* 
mint olvaftiik. Bírák. 20. '26. hogy midőn az Izrael 
nemzetsége a’ Benjamin nemzetségét megverte és el- 
vefztctt volna harmintz ezer embert 3 felmerte mind az 
egéfz nép az I f i  ennek hazába , Sirattak es i t t  linek az Ur 

\  előttt



2.K.9.R. a penítentzia. 335

elő tt, bojt ölének is ott a napon eftvéligkn. Hatható pél
dánk a’ NInivébélí bójtólés is. Jón. 3. 10. Haíbn- 
lót olvafunk. 1. Krón. 11. 12. Mikoron a* Filiftcu- 
ílói az Izrael népe megverettetett és Saul ’s Jonatán 
clvefztek , heted napig böjtólenek.

§. 16. Az illyetén penitentziának böjtié , fzokásban 
volt még az első Anyaízentegyházban is , holott az 
egéfz község, a’ közönséges nagy fzűkségekben pe- 
nitentziát ta r to tt, nem azért, hogy ezen tsupa tsele- 
kedetek által bűnök botsánatját érdemeljék hanem bán
kódó , józan és alázatos fzíwel az Iftent a’ közönsé
ges büntetésről meg kövefsék: melly böjt méltó, hogy 
moftanis megtartafsék.

§. 17. Ez illyetén penitentziának böjtje volna való
ságos várunk és kőfalunk a’ Tőrök ellen,, ésmínden- 
némű ellenségink ellen, nagy áldáfunk a’ draga idő
ben , közönséges orvofságunk dőghalálkor , oltalma 
mindennemű jóízágunknak , a’ mint olvafluk Jób. 1, 
miképen ó gyermekei helett az Iftent áldozattal, imád
sággal , és bőjtőflel engeíztelte valamennyifzer azok 
lakodalmat és vendégséget indítottanak ’s a’ t. és mi  ̂
képen ő  áző  házát imádsággal bekerítette, hogy az ör
dög hozzája ne nyulhaífon.

§. 18. És a’ közönséges nagy Orízágos büntetőiek
ben az Iften ollyan embereket keres, a’ kik haragjae- 
leibe kö fal gyanánt álljanak. Ezek. 22. 30. és 31. 
Es keresek kőzzídők V a la k it, a ki a Sövényt meg-é* 
f i t  éné y és altana a tőr éjfen én előmbe a fő id é r t ,  
hogy el nepufztitáncon a z t  y de nem taldlék. Ennek 
okáért, ki ontom ó reajok az én haragomat ; és meg 
cméfztem ókét az én haragomnok fűzével: az ő utjokat 
adom az ő fejekre.

§. 19. Illyetén kőfal vala Daniel Próféta , a’ mi
dőn az egéfz népnek bűnét, meg-vallja ’s a’ t. Dán.
9. 3. Hlyen penitentziának böjtjét írja le itten lóéi

Pro-
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Próféta, midón azt mondja : Kurtbljetek Sionban , 
Szenteljetek bojto t, hirdeffetek g yű lt f i , Vegyétek m el
létek d  véneket, Vegyétek közzétek aot aprótskákat es 
d  tse ts fzopóka t. Mennyen kt a Vb-legény a z  b belső 
h az ab oly és d  M eny-afzfzony a z  b agyas hazából. S ír
ja n a k  d  Papok a 2 Urnák fzo lg a i , és mondják a z t  : 
Légy kegyelmes Uram d  te népedhez , és ne b o tsá f  
f a d  fzidalom ra d  te örökségedet, Jbel. 2. i j : ió  17.

§. 20. Ez oliyatén bőjőt az egéiz nép fziveífen és 
ne képmutatásból tselekedje. Mert az lften kívánja, 
hogy minden- ember bűnét mcgvallja. Az lften kíván 
mi tőlünk valóságos alázatofságot és penitentziát, és 
hogy tellyes fzívűnkből hozzája megtérjünk. Azért 
az illyetén valóságos penitentziáról azt mondja a’ Pró 
féta : fzAggaJiátüh. fiiveteket, és nem ruháitokat A’ ’Sí
elők fzokásba vették volt azt, hogyha valami rettene
tes dolgot hallottak és láttak, ruhajokat meg ízaggat
ták; de gyakorta tsak képmutatásból tselekedték azt, 
ízakadozott ruhákban járának képmutatásból, gvak- 
ran bójtőíénekis képmutatásból, a’ mint erről megfed
di őket a’Próféta. Eíá. 58.5. <5.7. mikoron azt mondja: 
A vagy illy éné d  bojt , d  mellyet én parantsoltam  7 
bogy nap-efiig gyötörje a z  ember a z  b le lk e t, m in t d  
káka le-hajtja a'z b f e j é t ; V agy , hogy ’Sákot és ham 
v a t terítsen  maga alá ? e z t  neVezedé böjtnek} é t a z  
Ur előtt kedves napnak ? A vagy inkább nem ezé  d  

' b o j t , mellyet én vá la fzto ttam  ; bog y  d  gonofzsagnak . 
köteleit e l old jad, meg-oldjad d  terhes igáka t, és fa ta 
ladon  hotsáffad d  meg ro m lo tta ka t, és hogy m inden  
igát e lf iz  aggajfatok ? A v a g y  nem e z é ; hogy a z  éhe- 
zonek m egfizegd d  te kenyeredet; m ikor m ezíte len t 
lá tfz  : m eg -ru h á zza d , és d  te teßed  előtt el ne rejt
sed  m agadat# * §.
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§. 21. Itten halljuk, a ’ valóságos böjt mi légyen , 

tudniillik midőn bűneinktől daliunk, a’ teltnek rofzfz 
kívánságit meg óltjuk, az ó Adámot m egöljük; fze- 
re te tet, békeségés tú réit, irgalmafságot gyakorolunk, 
bánkódó, penitentzia tartó és tórődelmes fzíwel. A- 
zért azt mondja itten a’ Próféta: fzaföafs átok fzive t eket 
Mert valamiképen a’ febes Ízív fáj, és nagy fájdalmat 
ízerez : így ízukség . hogy a’ mi bűnünk is fájjon, 
mintha a’ mi fzívűnk cgéfzcn m egtörött volna, a’mint 
D ávid’So’t. 51. bizonyságot téízen a 'tó rő d e ^ e s  és 
kefenes fzívnek valóságos áldozatjiróí. Az illyetén 
fzív a ’ jó Itten e lő tt, JegkedveíTebb áldozat. Az il- 
lyeten fzív, hitnek általa, alkalmatos az íften kegyel
mének vigafztalásának , a’ fzent Léleknek , a* Jéfus 
Kriítusnak drága érdemének és vérének bé vételére. 
Mert valamint a’ kemény kő fzikla, a’ meliy meg nem 
febefedett, a’ mclly meg nem töretett és nem lágy , 
az o ’ajt és a’ vizet magába nem veízi, ha reája óntikis, 
de ha a’ kő lágy és porra tó re tte te tt, áltai hatja azt 
az olaj. így hafonlóképen, az Iíten kegyelmének és 
vigafztalásának olajja által hatja az illyetén lágv és tó 
rődelmes fzívet, hogy hitnek általa Kriítus érdemében 
réfzes leheífen. Mert az cgéfzséges emberek , nem 
fzükólkódnek orvos nélkül, hanem a’ betegek. Mát.
9. 12. Senki fém gondolhatja azt, hogy az a’ Kri- 
ííusé légyen , a’ ki a’ teilet minden indulatival es kí- 
vánságival együtt meg nem fefzíti, Gál. 5. 24. Mert 
ha azt akarod , hogy Kriftns vére néked hafznodralé- 
gyon , tehát fzűkség, hogy bánkódó, tőródelmes , 
penitentzia tartó , alázatos és hívő fzíwel fogadjad ; 
ha nem , tehát fcha réfzes abban ncm/.ehetfz.

§. 22. (3 ) . Emlékezetet tefz a’ Próféta az okok
ról is mellyek minket a’ penitentziára vigyenek »és 
vezeíTenck , és azt mondja. Térjetek - meg a* ti 
Uratokhoz Ißentekhez ? m ert ó kegyelmes és irgalm as
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ktfedelmes d  haragra , és n a g y  kegyelmefségü. E- 
zen mondásban vagyon Ízép gradatzio. Mintha azt 
akarná az Ur Iften mondani: Ha kevés az , hogy ke
gyelmes vagyok ; tehát irgalmasis vagyok. Ha az is 
kevés; tehát kéfedelmes is vagyok a’ haragra. Ha még 
ez is kevés; tehát nagy kcgyelmeíségú is vagyok. Ha 
pedig még ezis kevés; tehát meg bánom a’ gonofzt, 
mellyet el-végeztem vala. Az az ; ha ízintén hozzá 
fogtam is a5 büntetéshez, még is vagyon helye a’ pe- 
nitentziának még a’ büntetésnek közepette is.

§. 23. (1 ) . Azt mondja: kegyelmet az U r , ’Solt.
lőj. 8. Kegyelmesnek lenni annyit téfzen , m in t egy kon 
nyen és ham ar m egíékélleni, ham ar megengefzteltetnif 
a’ haragott és kegyetlenségét hamar letenni és el-mu- 
latni, a’ bűnöket meg botsátani, haragot nem tarta
ni , nem bánni valakivel annak érdeme , és az igaz
ságnak keménysége fzerint. Mind ezt tselekefzi mi 
velünk az Ur Iften ; azért ez indítson bennünket a* 
penítentziára. Mert minékunk fok Szép igeretink vágy
nak az lftennek kegyelmcfsége eránt. 2. Mos. 22. 27 
Ha d  mcg nyomorodott hozzám  kiált ? meg-hallgatom, 
m ert én irgalmas fagyok. Ffai 30. ip. és ig. Kö
nyörülvén könyörül te ra jta d  a te könyörgéfednek f z a -  
v á ra , m ihelyt hallándja a z t , m eg fe le l tenéked. A n 
nak-okáért vár titeket a z  U r , hogy könyörüljön t i  
ra jta tok . A z  a z  ; a z  Ur vár benneteket ,  a z  Ifién  
gazdag kegyelmű , mert I.) ó nála vagyon a’ vá r i, 
kozó kegyelem. Ha ő hozzája térünk , bé fogad kegy
elmébe bennünket. 2.) A’ meg előző kegyelem. Ha
mar vegyenek elől a’teirgalmaísagid. ’Solt. 7. 9 .8 . 3.) 
r í  m inket magához fogadó kegyelem. Solt. 32 . 10. 
K i b izik  a z  Urban , meg-környékezi a z t  a z  ö irgal- 
mafsága. 4*) Ä  meg-tartó kegyelem . ’Solt. 23. 6.

A '
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gti' te jó  boltod és trgalmafiságodköpetnek engemety éle
tem nek m inden idejében. ’Solt. 1. 30. 7. A z  Urnái 
fa g yo n  d  kegyelmefségy és bőséges ló nála d  fizabaditás. 
A z é r t  i n d í t s o n  t é g e d e t  a z  I f tc n n c k  n y á j a s - k e g y e lm e  a '  
p e n i t e n t z i á r a .

§. 24. ( 2 ) .  Irgalmas if. Irgálmasnak lenni annyit 
téfzen mint más nyomorúságán ízívünk ízerint fzána- 
kodni, Sőtt fzívűnkben azon kefergeni és azt fájlalni 
Hlyen dolgot láthatni az atyai és ánriyai fzívekén, a’ * 
kik gyermekeket nem tsak fzívekbol fzeretik , hanem 
erőtlenségeken * nyomorúságokon és fogyatkozáfokon 
könyörülnek és keferegnek is annyira, hogy gyerme
kek'helyett inkább meghalnának, mint Dávid. 2. Sám‘. 
ig, 33. Fiam , AbfoloHi bátor én holtam Volna m egte  éreted  
Azt az Iften mind mi velünk tselekedte. Azért maga 
az literinek Fia fzenvedett mi érettünk, és az ő  irgál- 
mafságával, minden atyai és anyai irgalmafságot felly- 
ul halladott, a’ mint írva vagyon, fia . 79. ie . Val- 
lyon el-felejtkezhétiké a z  Anya a z .b  k is g yerm ekérő l, 
h  a’t. Illy ízívbéii irgalmafság irattatott-meg. Jer 31. 20 
A vagy  nem kedves fia m é  nékem a z  Efiraim ? A vagy  
nem  kedvére tarto tt gyerm ekéé  A zé r t a z  én belső ta - 
g a im  meg indultanak b rajta  , könyörülvén könyörü
l ik  rajta. 3. Mos. 4 . 31, Irgalmas Ifién o ’ te U rad  
Ifien ed , nem bágy-el tégedet, fern el nem V e fz t , fiem  
el nem fe le jtk e z ik  a te A tyáidnak fzoV etségérbl, mel- 
lyrol meg-eskütt 6 nékiek. Solt. 103. g. Irgalmas 
és kegyelmes a z  Ur * E zze l Vigasztalja magát DaVidj 
’a midőn három dolog adatott eleibe , hogy azok 
közül egyet válaízlzon magának. 2. Sám. 24. 14. 
Inkább effiem a z  Urnák kezebe , V a t. Oh hozzon té

g ed e t pen iten tziára  a z  lftennek irgalma fis ága; Rom i

V a a. 4 .



2. 4 . Kérlek titeket, a z t  mondja S z . Pál. Rom. 12,1. 
a z  lfiennek irgalmafságira.

§. 25. (3 ) . Kéjedtimes a haragra. Békeséges tűrö- 
nek lenni annyit téízen, mint nem hamar fel-gyérjcdni 
2’ haragra , íok fogyatkozáft hordozni, ízenvedni *s 
jóra magyarázni, a’ penitentziára és meg térésre időt 
hagyni. Meliyetaz Itten mi rajtunk bőségeiben meg
mutatott. Mert ő  maga a’ ízeretet, a* melly hofzfzu 
túró és kegyes , mindeneket reménl , mindeneket el
tűr 1. Kor. 13. 4. valamint az atya és annya nagy 
békefséges tűréífel vágynak az ő gyermekeikhez. Ar
ra nezve azt mondja Szent Péter. Az Isten békesé- 
gefen Var m inket, nem  akarván , hogy Valakik e h e fz -  
f z e n e k , hanem hogy m indnyájan m egtérésre  igyekez
zenek  >. 2. Pét. 3. 9. Ismét a’ 15. vers. A z  Ur 
Jé fu s  K riflusnak béke séges v  árasát 7 td vezs  égnek állít
sátok. Rom. 2. 4 . Nem tudódé , hogy a z  lftennek  
kegyelmefsége téged! meg térésre ind it. Jgy a da azl- 
ften az első világnak a’ meg térésre fzáz hufz efzten- 
dót. I. Mos. 6. 3. És minékűnkmennyi idótt adott 
a’ meg-térésre? Mellyre nézve fokán a’ mi Iftenűnknek 
kegyelmefséget bujalkodáfra fordították, és a’ kegye
lem ellen vétkeztenek. De a’ büntetés annyival febe- 
febben és fulyofabban érkezik. Ha annyan volnának, 
a’ kik minket meg bántottak, mint a’ mennyen vágy
nak , a’ kik az Iftent megbántják, ’s moftan jönne egy 
majd a’ máíik, azutánn a’ harmadik és a’ többi; nem 
volna az az ember a’ főid fzinén, a’ ki oily nagy tű 
rő volna , hogy nem tsak mindeneknek meg botsáta- 
na, hanem meg jót is tehetne velek* Az Itten pedig- 
azt meg tselekefzi, nézd meg immáron , melly nagy 
türőnek keljen lenni az lflennek. ó hadd indítson té
gedet, tehát penitentziára, az lftennek nagy békesé
ges tűrése.
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§. 26. ( 4 ) .  Nágy kegyelmefségu. Ha a’ te bűnöd
nagy, tehát Iítennek irgalmaísága is nagy. Az íften 
olly állatja fzerint való és valóságos j ó  hogy örömeit 
magát minden emberekkel kózlené; ha tsak hozzá ny* 
ulnának ’s bé-fogadnák. Sőtt nem lehet terméfzet fzc- 
rént egyéb hanem kegyelmes , A’ mint a’ Prófétánál 
fzól : 0 bennek órvenaeziX, jót tstlekedvén vélek. Jer. 
3 2 .4 1 . Az igennek irgalmafsága o l ly  nagy , mint 
maga: az az , véghetetlcn, és a z  Urnák irg a lm a f  
sága já réd  m inden tefthez. Sirák. 18. 12. Az íften az 
ő Atyai írgaimafságát nem ollyan ízükön adja , mint 
a’ teíti atya, a’ ki tsak a’ fiain könyörül, hanem ó bő 
irgalnaafságií mindenekhez , ’s a’ t. Rom. 10. 12. 
A z  égig 'vagyon a z  Ur irgalmafsága.. "Solt. lő. 6. A z  
lß e n  irgalmafs ágának mélysége akkora , m in t a z  ég a 

fö ld h ö z  képefi. 'Solt. 103, 11. A z  Urnák kegyelmefsége 
a z  , hogy tellyefséggel meg nem  em éfzte ttu n k ; m ert 
nem  fogya tkoztak-e l a z  ö irgalmafs ági; m inden reggel 
meg újulnak a z  ö irgalmafs ági7 és nagy a te igazságod* 
Jerem. kSiraI. 3. 22. 23. O indítson tégedet peni- 
tentziára az Iítennek jó akaratja és nagy kegyelmefsége.

§. 27. (5 ) . Es meg-tartózik a’ büntetéftől. Az
a z : Nem örömeit büntet az Iíten, és ha fzintén bűn- 
tetis, tehát nem a’ mi veízedel m linkre, hanem jobbij- 
láfunkra és idvezségünkre tselekefzíazt. 1 Kor. 11.32. 
A  m ikor b ü n te tte tünk , a z  Úrtól ta n ítta tu n k , hogy e 
bilciggal el ne kárhoz tá punk. Efa. 2$, 21 A z  Ur ide
gen dolgot tselekefzik  , hogy d  magáét tselekedje : 
Hamar meg-báná a’ Niniviták büntetését. Jón. 8- 10. 
J ó  "bárnijés tsendefségben lenni a z  Urnák fzabaditasaig  
Jer. Sir. 3. 26. és a’ 31. 32. és 33. vers. Mert 
őrökké el nem  hágy a z  l i t : CM ert ha bánatta l i l l e t , 
ism ét kegyelmes lejzen , a z  ó kegyelmepégének g a z -

2.K.9.R. a’ penítentzía ? 341
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áagsága f z e r in t . A/ít/ «ew fziD e f z e r in t  Dér , Sem 
bánattal nem  illeti a z  embereknek fia it. A z é r t  bánd- 

te bűneidett
§. 28. Mihelyeít bűneidet meg bánod, ’s igaz hit

nek általa, arról íílenedet meg követed; azonnal meg 
tartózik a ’ bűntetéílol. Hogyan fzolla az Llr Klen 
Jónásnak, Jón. 4. io . Te lzánod d  tokot , és ért 
ne fzá n ja m  NimDét d  nagy 'vároft ? Es illy rendbe fű
zi az Klen az ó gondolatit: te a’ tokért íemmit lem 
munkálkodtál, íemmit reá nem k ö ltö tté i, femmid- 
ben feni tó it a’ teneked ; még is ízanod. Mit gon- 
dolfz, mennyit költöttem Nini vére a’ nagy városra ? 
Annyi ezer embert teremtettem , ekoráig tápláltam \ 
’s igy hagynámé etvefzni t iiiy kegyelmes lzive vagyon 
lílennek meg rnoílan is mi hozzánk , és meg is tartja 
^zt m indörökké, ha tsak penitentzia tartó ízívűnk 

vagyon , ’s azt viizízűk nckie. Azért indítson 
teged’ penjtentziára az lílennek irgal

mas ilzíve.

X. Réfz,

Az igaz penitentziának négy tulaj*
donsagiról,

*Solt* 102. 10. 11. 12. 13* Ä p o r tj m in ta  kenye
ret e fze m 7 és a z  én italom at konyD-bullatáffal egye- 
litem . A ’ te haragod és bűsűlajod m i a t t , m ert f e l -  
em ehén  d fö ld h ö z  ütöttél engemet. A z  én napjaim  
hafonlatofok a z  el hanyatlott árnyékhoz, és é n , m in t  
d  f ű  y meg f z á r  ad tam . Jeped ig  Uram m ir  ' örök
k é  m eg-m aradfz , és d  te em lékezeted ne ' 'őröl 
nemzetségre*
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s
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ten Hőnkbe adattatnak az igaz peni- 
KwaSj tentziának négy tulajdonsági, mellye- 

ket gyakorolnunk is kell. Az első tu
lajdonsága az igaz pcnitcntziának az , 
hogy minden penitentzia tartő fziv ér- 
demetlennek tartsa magát az Ifteanek 

mindennemű jó tétcményeire. Arról fzól a1 ’Sóitár .* 
/í’ fo r t , mint a ke nyerít, cfzern, és az én italomat könyv 
hullat ágai egyelitcm. Az az: minden orom és gyönyö
rűség eí-múit én tő lem , méltatlannak ítélem arra ma
gamat, hogy jó falatot egyem , a1 midőn más embe
rek jó ételekben gyönyörködnek, nékem hamu gya
nánt eíík. Az illyetén méltatlanságot így magyarázza 
Kriítus Urunk. Luk. 9, 23. Ä  ki a z  én T an ítvá 
nyom akar len n i, az-, tagadj a-meg m a g it , és Vegye- 

f e l  a z  0 Kerefztét, és kóvejfen engemet. Ismét Luk. 14. 
26* Ha Valaki én hozzám jó  , és nem g y ű lö li m a- 
g á t. Sót lelkét-is j nem  lehet a z  én Tanítványom. E- 
zen mondásban le-iria az Ur, miképen kelleísék az igaz 
Kerefztyénneü maga méltatlanságát megismerni három 
dolgokban.

2. ( 1). Hogy kiki magát meg tagadja , az az ,
meg haljon maga akaratjának , magaj fzeretetének , 
maga betsűletének ; méltatlannak tartsa magát Iften- 
nek minden jó téteményeire, valamellyek az emberek 
re következhetnek; kitsinynek ítélje magát Iften ir- 
galmafságára > 1, Mós. 32. 10. alázza-meg magát , 
nem tsak az emberek e lő tt, de még minden teremtet 
állatok előtt is. A’ mint az Ur mondja: ’Solt. 22.7. 
En féreg  Vagyok, és nem  fé r jfiu . Ez ám meg tagadni 
magát, az az , magát femminekvélni.

§. 3. (2 ) . Magát gyűlölni, az a z , valami a’ teil 
nek édesnek tetfzik , és valamit a’ teft kíván , úgy
mint, tiíztefséget, bujalkodáít, bofzfzúáliáft, hara-

Y 4 got,
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g o t , torkofságot, és más egyéb téíli dolgokat , azt 
magában meg feddeni, a’ teilet mindenném5 kivánsá- 
givai és índuiatival meg-fefzítení. Gál. 5. 24. és 
azt mind ő rd ő | munkájának és kígyó magvának ma. 
gában tartani, s magát pokolüfzógénekvádolni és az 
örök halálra érdemesnek ítélni.

§. 4. (3)* Vegye fel az 6 Kerefztét , és kóveffc az
U rá t, az az: Minden ellene mondás és kedvetlenség 
nélkül , tsendefséggel mindenféle nyomorúságot ké- 
fzakartva megára vegyen, magát ne tsak minden fzen- 
vedésre tartsa érdemesnek, hanem mind untalan is azt 
gondolja , hogy fokkal nagyobbat érdeinlctt volna. 
Azért hordozza kiki a’ maga kerefztét tsendcfségben és 
reménységben, £fa. 30. 15. a’ mint Kriílus Urunk. £z 
ám a’’Kríftusnak kóvetéfe.

§. 5. Mind ezekből meg tetfzik, hogy az igaz, alá
zatos és penitentzia tartó íziv, Iílennek minden jó té 
teményeire méltatlannak tartja magát , és nem mél
tónak egy falat kenyérre ; vagy jó ételre, vagy vala
mi enyhítő italra. A’ minthogy az Ur Kriílus a’ Ke- 
refzt-fán, nagy fzomjuságában, a’ keferu mirhás etze- 
tet itta , ’s ellene íemmit nem mondott , hanem tsak 
azt: el-végcztetett, Ján, 19. 29. Innét fzármazottaz|, 
hogy az ó Teflamentombéiiek , a’ midőn penitentziát 
tattottanak, méltatlanoknak tartották magokat min
den jó téteményre, mezítelen teltekkel ’Sákokban 61- 
tőztenek , hamuban öltenek , fzáraz kenyeret ette- 
nek , azt a’ hamuba mártották ’s úgy ették , mintha 
nem lettek volna arra érdemefek , hogy tifzta kenye
ret ettenek és tiízta italt irtanak volna, hanem a’ kö
nyveket, melíyet étel és ital közben hullattanak , az 
eledellel együtt ették és itták.

§. 6. Miért tartották pedig magokat olly méltatla
noknak , oka az, mert meg ismérrék , hogy bűnök
kel az örökké való átkot és poklot éidemlették ’s az 
által teílekben és lelkekben elvefztették Iílennek kegy

el-
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clmefségétjcs itgalmafságát, elannyíra , hogy Iftennek 
leg kiflebb jó téteményére fém volnának méltók. Ez 
példáztotctt 2. Sám. 9. 1. ’s a’ t. Mehbófet á lta l, 
ki Jonatán ha vala. Midőn Dávid a’ királyságra ment 
vala, tudakoztatá az orfzágban , ha még valaki élnec 
Jonatán nemzetsége kózzúl, hogy irgalmafságot tse- 
lekedne ő vele *, azért mert Jonatán legjobb barátja 
vala, és megfzabadítá ö té t, annak atyja kezéből. Es 
imé találtatott egy fzegény Sánta férjfia , Mefibófet. 
Annak azt mondá Dávid: Teneked mindenkoron a z  én 
afzta lom nál léfzen éte led , Jonatánnak d  te atyádnak  
kedvéért. Akkor a z t  fe le ié  6: KjMitsoda Vagyok én ? 
egy  bolt eh, hogy d  király afzta lánálegyem . Ezek 
az alázatos penitentzia tartó fziveknek képek a’ kik 
máltatlanoknak tartják magókat Iftennek jó tétemény- 
eire. így fzólhatnánk miis méltán az Ur Iftennek , 
midón minket jó téteményeivel, meg elégít mint ma
ga afztalárúl, és az Ur vatsorájában fzent teftével és 
vérével éltet és itat,

§. 7. Hafonló dolgot olvafunk d  tékozló fiií feló!; 
midón ó penitentziát ta r to t t , nem ítélé magát arra 
méltónak lenni, hogy az ö atyja fiának hivattafsék , 
hanem kívána oroméit atyjának tsak bérefe és nap- 
fzámofa lenni, Luk. 15. 19. Hafonlóképen a* kana* 
neabéli Afzfzony , örömeit kivána kölyök lenni , és 
morfaiékokkal élni, mellyeket a’ gyermekek hullajta- 
nak. Mát. 15. 27. Szent Péter azt mondja : Uram 
eredjél én tólem, mert én bums ember vagyok , nem va
gyok arra méltó, hogy mellettem járj vagy állj. Luk.
5. 8. És a’ kapernaumbéli Százados: Uram , nem va
gyok  én Arra méltó , hogy az én házamba jöjj , Mát. 8- 
8- Sz. Pál azt mondja: Tsel. 20. 24. Az én életem 
nékem nem drágat tsák elvégezhetem érőmmel az én futá
romat. Maga méltatlannak véli magát arra , hogy A- 
poftolnak nevezteísék, 1. K.or. 15. 9. így Sz. Dá-

Y 5 vid,
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v id , nem ítéli magát arra érdemesnek , hogy kenye
ret egyék, hanem azt mondja: a’ p o rt, mint ä kenyt- 
rét ejzem , el-annyira méltatlannak tartom magainat 
valami jó teteményre. Ha már a* Kerefztyénnck illy 
fzíve vagyon, jól vagyon a’ dolog, tehát tóróüelmes 
és az iftennek eleven áldozatja. ’Solt. 51. 19.

§. 8 Máfodik tulajdonsága az , hogy a’ penitent- 
zia tartó embernek leg-nagyobb ízomoriísága és kefe- 
rűségc az, hogy az iítent haragra indította és meg
bántotta. Arról Ízól Sz. D ávid: ’Sol. 102. 10. Ak 
én italomat konyhuiiatáfíál egyelitem vala , a’ te hara 
god  és büjüláfod m ia t t ; m ertfe l-em ehén  , d  fö ld h ö z  
ütö ttél engemet. Az a z : Minden én ízcrentsétlensé- 
gem és keí'erüségem nékem annyira nem fáj , mint 
hogy tégedet, iíly ditsoseges, í'zent ésigazlftent, meg 
bántottalak , es te ellened vétkeztem.

§. 9. Mivelhogy az iften merő ízerete t, kegyelem) 
igazság , kegyeimeíség és irgalmafság , Sótt minden 
virtulok benne vágynak, azérc az íftent mindenik bűn
nel megbántjuk, Úgymint, igazságtalansággal bánt- 
juk-meg az iften igazságát, mert 6  maga az igazság: ha
zugsággal, mert iften maga az igaz mondás: gyűlöl- 
seggel, mert az Iften maga a’ ízeretet. Az Iften min
den virtuíok felett leg-felíyebb ’s őrökké való jó ,  ’s 
a’ legfőbb ízeretet. Nó tehát nagy ördögi gonofz- 
ság azt megbántani, a’ ki a’ leg-fobb Ízeretet ; Sőtt
maga a’ ízeretet. Ha az Iften vaiaha valamiben meg
bántott volna bennünket, nem volna tsuda, ha gyű
lölnénk ó t e t , és ellenére volnánk nékie. De ó ád 
minden jókat- teftet és életet- éltetés megruházj or- 
vofságot ád , ha meg betegfzúnk, megbotsátja bűne
inket , valamcnnyiízer fohafzkodunk; mindenkor kéfz 
minket befogadni, ha meg térünk j ájandékon adta 
minékunk az ó fzent Fiát és Szent Lelkét, ’s önnön 
magátis adja minékunk íajátűl, a’mi édes Atyánk , és

fiai -
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fiaivá fogad bennünket. Mégis mind tsak haragra in
dítjuk őtet , ellene állunk , s és gyűlöljük. Nemde 
pem nagy bofzizüság volnaé. hate a?t meg-ólned, a’ 
ki teneked az életet adná ? ha te azt vernéd, a? ki té
gedet ólében hordozna? h a té  azt meg-vetnéd, a’ki
től minden betsületed vagyon ? ha te azt megragad
nád , a’ ki tégedet fiává fogadott volna? Imé ezt tsc- 
lekeized te a’ te Uraddal, Atyáddal magával. Imé 
melly fzcnt és igaz Ifién az , a’ kit te megbántafz , a’ 
kit minden Angyalok imádnak, őtet félik, ő nékie ; 
Szent Szent Szent, énekelnek, Eía. 6. 3. Te pedig 
por és hamu vagy ; mégis meg-bántod őtet. Ha azt 
a ’ penitentzia tartó fzív meggondoija ; tehát ő bene 
igen nagy ízoniorúság nevelkedik, és keferves bánat, 
melíyneK oliy nagy fájdalma vagyon, mint a’ leg.mél- 
lyebb febnek; és indít ó benne ifién igazságától és ité 
ietitól tartó nagy félelmet, a’ melly belől es kívül az 
embert igen retteneteíén fenyegeti. Belől a1 lelki es- 
méretbcn • kívül, külső Sanyarusággal , melly miatt 
embernek nyugodalma íintsen, a’ mint Jób panaízoi- 
kodik , Jób. 6. 1, elmúlik tőle e’ világnak minden 
vigasága, fe ehetik, te ihatik, a’mint ezen fenyege- 
téíck. ’Solt. 38- 2. és 3. vers. le vagyaik írva: .4’ 
te nyilaid belém akadtanak}és a te kezed[hallott én rennt» 
Valamint a’ feb , mellyben a’ nyíl vagyon , igen faj , 
as a’ fájdalom mind addig gyarapodik, migíen a’ nyíl 
benne vagyon! igy míg z félelem az ember lelki es- 
méreteben vagyon, nintsen ottan femmi nyugodalom 
hanem tsak rettegés. Ez z rettegés pedig nem egy
éb : hanem az Ifién igazságának élő Ítélete , a’ mi leb 
künk ismeretében; és a’ nagy félelem, hogy z  pokol 
ba tafzíttatunk, Azért mondja Dávid?: Fél emelvén a. 
jóidhoz ütöttél engemet. Mintha valaki valami magas 
helyről, valami nagy mélységbe esnék ; ’s úgy ófzvc 
töretnek, hogy egy ép tag feni maradott volna benne,

§ . 1 0 .
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§. io. Mindazonáltal ezen Iftennek fenyegetésében 

és ijelztésében vagyon vigafzraláfunk is. Mert azt 
mondja a ’ Próféta: Iftennek bűntctcíc, rettentéfe és 
nyilai. Az Iften , a’ ki az ö nyilaival meg-febesíti a’ 
fzivetj^ azt megjs gyógyítja; a’ ki meg-ől , a’ meg-is 
elevenít? a’ki a’ főidhőzvér és pokolra alá vét, az fel 
is hoz. i .  Sám. 2. 6.

§. 11 Ha immár a’ penitentzia tartó fzív magában 
azt feltalálja, hogy ó nékie nintsen nagyobb fájdalma 
annál, ha az Iftent ama’ leg-fóbb és leg nagyobb fze- 
retetet, haragra indította, tehát jól vagyon annak dől 
ga. így tselekedék Sz. David : Tcnéked , tsak teneked 
•vétkeztem, ’Solt. 51. 6. Mintha azt akarná monda
ni : Vajha meg nem bántottalak volna. így tseleke
dék Dániel. 9. 7- Teneked , Uraml igazság, és m ini- 
kunk ortzánk pirűláfa, tudniillik azért, hogy mi olly i- 
gaz Iftent bántottunk meg.

§. 12. Harmadik tulajdonsága az , hogy Szent Dá
vid azt mondja: Az én napjaim hafonlatofok az el hány* 
átlőtt árnyékhoz, és én , mint á' f i i , megszáradtam. Az 
az: A’ penitentzia tartó fzív nem bízik Semminemű 
erejében, mert tudja, hogy annyi ereje nintsen , va
lamint az árnyéknak, és annyi nedveísége nintsen, va
lamint a’ meg-ízáradt fűnek. Igyfzól a’ ’Solt. 39.6. 
Ím e egy tenyérnyidé te tted  a z  én n a p ja im a t, és a z  én 
idom  , m in t d  Sem m i te előtted. B izonyára merő 
héjában dalóság m inden em ber , miglen él-is♦ Bizo
nyára , mint az árnyék, ugv jár az ember , ’s a’ t.

§. 13. O melly nagy bóítseség az, ha az ember ma
ga Semmiségét meg-isméri. Az ember Semmi , vala
mint hogy az árnyék is Semmi. Mert az árnyék élet 
nélkül való, egy megholt és elmúló dolog, a’ melly- 
nek fém élete, lein mozgáfa őnnen magától nintsen, 
és el-múlik , ha a’ verő-fény nem fzolgál : ollyan az 
ember is, ha az Iften attól az életnek világát elvéfzi.

Es
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Es tsuda dolog az , hogy mennél közelebb vagyon a* 
nap , annyival kiíTebb az árnyék: így hafonlóképen , 
mennyivel közelebb vagyon az Iften az 6  ajándékival 
annyival kiíTebb a’ jámbor Iftenfélő ember az ő íze
méi előtt és a’ világ előtt. Es mennél tovább vagyon 
a’ verófény, annál nagyobb az árnyék: így mennél to 
vább vagyon az ember az Iftentől , annál nagyobb ő  
az ő maga fzívében és belső kevélységében. Es ellen
ben , mennél nagyobb az ember a’ maga fzívében , 
annal melzfzebb vagyon ő az Iftentől. Valamint a* 
nagy árnyék eftve felé hamar el-múlik és eltűnik: igy 
a’ kik magok ízívekben nagyok, azok is el-múlnak ha
mar. Mert az árnyéknak azért kell e l-tűnni, mivel 
a ’ verő-fény el-távozott tő le : így ha az árnyék , az 
ember ízívében őregbedik, akkor el-távozik tőle azls- 
TENnek napja, és igy azutánn el kell múlnia annak is. 
Valamint az árnyéknak magában élete nintsen; hanem 
a’ verő-fenytől vagyon mozgáía, és awal együtt jár : 
igy az ember őnnen magában Semmi fém; hanem egy 
m egholt, és élet nélkül való állat. Mert az Iften az 
ember élete és mozgáía. Valamint, ha az ember egy 
nagy fát l á t , mellynek nagy árnyéka vagyon , az ár
nyék őnnen magában íe nem él , íe nem mozog ; ha
nem ha a’ fa mozog, tehát az árnyék is mozog: igy 
él és mozog az ember az Iftenben. Tsel. 17. 2g. 
Halálunkkor tapafztaljuk, hogy a mi napjaink tl-múU 
nákf mint az árnyig és meg fzá r  adnak, mint a f ü : ’Solt
39. 6. 90. 5. 102. 12. 106. 15. a mellyet a* halál 
farlójával és kaízájával levág.

§. 14. Ha immár az ember ; igaz alázatofság által 
ízívében valóban érzi, hogy ó Semmi és hogy ő a* 
megholt árnyékhoz hafonló ; tehát ízíve Iften e lő tti- 
gaz és valóságos penitentziát tartott. Mert valami
képen nékűnk terméízet ízerint, tefti képen: igy lel; 
kiképen is naponként meg kell halnunk : hogy meg-
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tanuljuk, miképeu kelljen cgyízer jól meg-halnunk. 
Mert a’ mit az ember minduntalan gyakorol , azt leg
jobban tudja.

§. 15. A’ penitentziának negyedik tulajdonsága $ 
az Iftennel való megegyesűlés , a’ mint itten ízól a’ 
’So ltár: Te pedig y Uram  , örökké meg m arad fz  , e i  
a te em lékezeted nemzetségről nemzetségre. iVíint- 
ha azt akarná mondani: Noha én ollyanvagyok, mint 
az árnyék , és ezen a’ világon, mint a’ fű , megfzára- 
dok ; de még is ugyan tsak bizonyos vagyok benne , 
hogy te benned örökké meg maradok , valamint te 
őrökké meg-maradfz. Valamiképen az ember, bűne 
miatt az Iftentól el-fzakad : így igaz meg-téréfe által 
ismét az Iftennel megegyesűl. Valamiképen a’ Kris- 
Tus fzemélyje egymáftól el-válhatadan: mert az örök
ké való Iftenség , az emberi terméfzettel Kriftusban 
meg-óldozhatatían kőtéíTel úgy egyesült hogy( ezen c- 
gyésűléft még a’ halál fém ronthatta-meg. Es így a’ 
Kriftusnak emberi terméfzete , az Iftenséggel örökké 
marad egyesülve és lftennck dicsóségevél fel-ékesítve. 
így a’ hívő lelkek, Iftenhezvaló mcg*térefekbcn, hit
nek és fzíves bizodaíomnak általa * iftennel úgy egye
sülnek , hogy Sem élet., fém hálál el nem válafzthatják o- 
ket. Rom. 8. 38- Mert d  ki az Úrhoz raga/zkodik , 
egy lélek ó vele. I. Kor. 6. 17. Es az lilén  el-jedzctt 
minket magának érékre. Hofeás. 2. 19. Sót a’ mi.U- 
runk Jéfus Kriftufunk , a’ mi egyetlen egy bizonysá
gunk , és életűnk könyve, mellyben látjuk és tanuljuk 
hogy valamiképen az ő  emberi terméfzete az Iftcn- 
séggel örökre egyesült: így minden hívek is. Vala
mint immár Iften és Kriftus örökké való , így ígéred 
is őrökké valók íefznek , mellyek által mi velünk d  
kegyelemnek örökké való frigyét fzerzette , a’ melly 
ríieg nem fzűnik, bátor a’ világtól elhagyattattunkis; 
ámbár a’ bűn, halál, ördög és a’ pokolgyötóris;Sót

k*
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ha m ind járt te f iu n k  és lelkünk el-fogy á tkozik  is : de  
Ifién  még -is a m i fz fa ü n k  oromé , és d  m i örökségünk« 
"Solt. 73, 26.

X I. Refz.

Hogy az igaz meg térésnek gyumoltse
a z  Uj terem tett á lla tt: a jó K erefz tyén  a z  ó h i

tire nézve mindennek Ura Szeretettére nezvepe- 
nig mindennek fzolgája és hogy a’ Kríftus éle

te a’ mi tükőrunk.
2. K o r. 5. 17. Ä  ki d  K riftusban Vagyon , a z  ú j 
terem tett állat.

Alakík hitnek általa a’ Jéíus Kriftusban 
vágynak, azok új teremtett állattok * 
az az , azok Iften fiai, azok Iften előtt 
igazak , bűnök botsánatja vagyon ,  
Sz. Lelkek vagyon , az Ifteni termé- 
fzetnek réfzeíi. 2. Pét. 1. 4. az ci

rok életnek őrőkőíi , megfzabadúltak Lelkekben a’ 
törvénytől , az átoktól, az halaitól, ö rd ö g tő l, po
koltól , a* kárhozattól, nem kőtelefek femmi időhöz 
helységhez vagy törvényhez. Mert ók Kriftuftól ke
gyelemből véíznek mindent ajándékon hitnek áJtala , 
valami az idvezséghez kívántatik, mellyekben meg nem 
akadályoztatja őket fém idő , fém helység, lem tö r
vény , fém parantsolat vagy tzeremónia. ők Kriftus* 
ban tőkélletefek, mivel 0 benne vagyon d  törvénynek 
bé tóltéfc bitnek általa, Rom. 10. 4.

§. 2. Azért a’ hivő Kerefztyénnek neve a’ világnak 
nevei között leg nagyobb, leg nagyobb tifzt és hiva
tal , feliül halladja mind az id ő t , mind a’ helységet, 
mind a3 tőrvényt és az egéfz világot. Ismét pedig él
etében az igaz Kerefztyénnek neve legalább való név ,
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c’ világnak minden nevei kozott. Valamennyire a’ 
h it a* Kerefztyént mindennek felette magafztalja; ar>- 
nyira meg-alázza a’ fzeretet a’ Kerefztyént mindenek 
alatt. Ezt jól meg értheted ha a’ Kriftusnak fzent é- 
letét jól megfzemléled. Filipi 2 8- Meily a’ fzere- 
tetnek és minden Virtufoknak fenyes ’s tókélletes 
tüköré.

§. 3. Imé , hogyan lett Kriíhis mindnyájunknak 
fzolgájává, meily alázatos fzívű, fzeléd lelkű , meily 
kegyes fzavaiban, barátságos termetében, irgalmas a* 
fzegényekhez, könyörülő a’ uyomorúltakon , békef. 
séges tűrő a’ fzidalmazókhoz, nyájos feleletében, ke
gyelmes a* bűnösökhöz, meg nem utált íe meg nem 
vetett fenkitis , fenkin bofzút nem á llo tt, minden em
berek idvezségét fzivefen kerefte ellenségiért kónyór- 
gött. Luk. 23. 34. mikép’ hordozta mindnyájunk 
bűnét, betegségét, fájdalmát, gyalázat j á t , tsapását, 
bűntetéfét Es igy tókélletes tüköré a’ fzeretetnek , 
alázatofságnak, békefséges tűrésnek, és minden virtu
foknak; mellyet minduntalan meg kellene fzívűnkben 
ízemlélnűnk, legfóképen ha magunk vagyunk. Mert 
a z , e’ világnak minden mefterségénél és bóltseségé- 
nél jobb. Azért mi ezen Kriíhis fzeretetének petsét^ 
jé t ,  a’ mi fzívűnkre tegyük, Ének. 8. 6. úgy m int, 
az 6  képét, é letét, fzeretetét, alázatoíságát , békef
séges tűrését, Kerefztét, gyalázatját, halálát. Az a* 
mi ízívűnknek világa léfzen , meily által mi megújitta- 
tunk , és az ó képére el változtatunk. Valamint im
már a’ Kriftus minden embereknél , Sótt minden te
remtett állatinál alább való volt e’ világon maga meg 
alázás^nak állapotában ; de az <5 ditsóségének álla
p o táb an , mindeneknek Ura: igy a’ Kercfztyénís, hi
te fzerint, mindennek Ura , 1. Kor. 3. 22. Semmit 

ki nem vévén az egy Iftenen kívül; de életére 
nézve, minden dolgok alá vettetett.

XII,
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XII. Refz.
Miképen a’ Kriftus a’ valóságos Ifteni f é 

lelemnek igaz útja , és tzélja: £ s ha az Is
t e n  az embert nem igazgatja és nem vezeti, te 

hat tsak tévelyeg.

Solt* %6. I I .  M utasd-meg nékem  , U ram , d  te ü -  
tada t 1 já r ja k  a te igazságodban : eroíttfd-meg 
a z  én leikémei $ d  te nejednek féle lm ére*

Z az ut a’ Kriftus. Jan. 14. 6. Eli 
vagyok az tit. Hogyan juthatok hoz
zája ? Hitnek általa. Mert a’ hit ed- 
gyesít bennünket a’ Kríftuflal, a1 fze
retet le-kőtelez, a’ reménység megtart*

_____ ,_ „ és mind a’h it, mind a’ízeretet, mind
a reme nyseg Kriftusból való és mi bennünk Kriftus 
munkája. Ez az ut ő tőle fzármazík, és ő hozzája 
vifzen.

§. 2. A’ hit Kriftus fzemélyjét és tifztit ragadja meg 
a’ ízeretet őtet az ő életében kőveti; a’ reménység a* 
jövendő dítsóséghez ragafzkodik. A’ hitnek ne légy
en más Kriftuía, Meg-váltója , Idvezítóje, közben
járója, és az élethez más útja, a’ Jéfus Kriftufon kí
vül : A’ ízeretet tsupán tsak Kriftus életét vifeli ma
ga e lő t t : A’ reménység egyebet nem vár , fáz őrök
ké való ditsőségen kívül. Ez az igaz u t ; ez az igaz- 
ság, mellyen járunk; ez az egyedül való egy Ifteni fé
lelem, melly által az Iften a3 mi fzíveínket kívánja meg 
tartani. *

§ 3. Ezen három fő virtufok, a3 h i t ; a’ fzeretet, 
a’ reménység , egyek más három virtufokkal. A’ hit 
egy az alázatofsággal, a’ fzeretet a3 békeséges tűréííei 
a3 reménység (az imádsággal. Mert a3 ki hifzen , az

Z £  meg
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meg-alázza magát, a’ ki fzeret, a’ békeségestűrő, a* 
Jci remén!, az imádkozik. Oh ez valóban fzép útja 
az Iílennek. Oh Uram , műt afd meg azt minekünk ! Ez 
az igazság, mellyen járnunk kellene • ez az igaz Illeni 
félelem, ez az egyedül való egy- mellyért Dávid Solt, 
27, 4. könyörög. Ez ám Krííluft követni, alázato
sággal , fzeretettel békeséges tűréífel ; és az ó fzívé- 
ben megölni ama’ mérges férget, a’ kevélységet, Kri- 
ílus alázatofsága által. Gondold-meg, hogy te éret
ted Kriítus féreggé lett, ’Solt. 22. 7. ’s te még is 
kevély vagy. öljed-meg a’ te fzívedben a’ torkofsá- 
go t, Krvftus fzegénysége által. Imé, nem volt annyi 
ó  nékie, a hová fejét le-hajtsa, Mát. 8. 20. ’s te min
dent kívánfz és foha meg nem elégfzel. Imé ő adta 
tenéked életedet, és te irigy led a’ te felebarátodnak 
egy falat kenyerét, öljed meg fzívedben a’ bofzfzu- 
álláíl, Kriílusnak fzelédsége által. Iméő k<^ yőrgőtt 
az ő ellenségiért. Luk. 23. 34. és te nem kőnyőrgefz 
a’ te Atyádfiáiért. Az ő  orrzáját ököllel verték és 
pőkdőzték, ő eltűrte ; te pedig nem fzenvedheted, 
ha valaki roízfz ízemmel néz te reád. öljed-meg a' 
telinek utálatos gyönyörűségét a’ te fzívedben , a ’ 
Kriílus fzent teliének kin-ízenvedéfe által. Tekéntsed 
meg és láífad, ha vagyoni oJlyan bánat, mint az én bá• 
fiatom, Siral. I. 12." és te mégis minduntalan gyö
nyörűségben élni kívánfz. ő tővifes koronát hordo
zott ; te még is aranyas koronát kívánfz hordozni. 
6  más ember vétkét í r a t ta , és te nem akarod , a’ te 
magad bűneit meg íratni. Oh édes Ur Kriílufom ! 
melly kevés ember jár még ezen az utón! Mutafd-megy 
Uram , nékem a’ te utadat, hogy a' te igazságodban jár
jak. ’Solt. 143 .8 . Adj olly fzívet, hogy féljelek; 
olly h ite t, mellyel meg-fogjalak ; olly fzeretete t, a’ 
melly téged’ köveíTcn; olly reménységet, melly a’ te 
dítsőségedet láífa; olly elm ét, a’ melly fzereífen tége
det ; olly érzékenységet, a’ melly meg-ismérjen tége-
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d c t ; olly fü le t, a’ melly a5 Kerefzt-fán kinaidban va« 
ló kiáltafodat hallja ; olly fzemet , melly aiázatofsá- 
godbanláífon ; olly ajakat, melly teveled az ellensé
gért imádkozhafsék.

§. 4. H a te ,  Uram, utat nem mutatfz, 5s reaTem 
vczetíz és" nem igazsatfz en^emet , tehát az én egeiz 
utam, tsak tévelygés, és az én világom letétség. O 
te örökké való világofság, a’ ki megvilágóíitád azö- 
reg Tóbíáft , a’ midőn fzeme világát elveízté. Tób.
3. 1. az Isákot, midőn izéméi meg-homályoíbdtanak. 
1. Mos. 27. i, a’ Jákobot, mikoron fiainak jövendő 
dolgokat jövendölné. 1. Mos. 48. 10. és a 49 az 
óreg Sim eont, a’ midőn látta Idvezítőjét. Luk. 2* 

f 30. Világoíits-meg minketis, hogy mi a’ Kriftusban 
a' Szép vírtufoknak világát laífuk, és azokkal meg vi- 
lágosíttaíTunk és fel-ékesíttefsünk. A’ teremtéskor fe- 
tétség vala a’ melységnek ízinén : igy vagyon a’ mi 
fzívunk mélységének fzinénis nagy Setétség miglften 
azt nem mondja: Légyen világofság. 1. Mos. 1. 2.
3. és míg az Urnák Lelke nem táplálja a’ mi íziveink 
nek vizét. A’ főid vala ékefség nélkül való és pufzta 
igy a’ mi fzivúnk is , ha Idén kegyelmével meg nem te
lik. Az az ige, melly által a’ világofság a’ fetétségtől 
cl válafztaték , a’ mi fzíveinkben is , mint egy új vi
lágban és új teremtett állatban, válafzfza-el a’ fetét- 
séget és azt mondja : Légyen világofság. Mert ez az 
ige , maga a’ világofság, és a’ Kriftusban vagyon, és 
őnnen inaga a’ Kriftus az , Ján. 4. 9. és az a’ vilá
gofság , az igazság, melly nélkül minden , valami az 
emberben vagyon, tsak hazugság és az ördögnekor- 
fzága. Ezen világofság nélkül, melly maga a’ Kriftus, 
merő fetétség vagyon az emberben : ez ut nélkúl , 
minden tsak tévelygés : e’ vírtufoknak élete nélkül , 
az ember a’ vétkekkel és az őrökké való keferü ha
lállal meg telik.

§. 5. Ez immáron az ut; ez az igazság, ez az elet.
Z z  ez
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ez az Urnák félelme, ez amaz tg y  mellyért Dávid kö
nyörög , hogy az Iften és a’ Kriftus hitnek általa , 
minduntalanfzívében légyen • Kriftuft kővethefte fze- 
retetében, alázatoíságában és fzelédségében; Kriftuft, 
mint amaz utat és életnek tükrét miuduntalan ízemlél- 
heífe ’s reménségben az ó ditsöséget láthafta. Ez az 
Urnák félelme, a’ melly meg tartja az embert, a3 ízi
vet megfzelédíti, és a’ bűnnek ellene áll. Mert a’ ki 
félelem nélkül já r, az az Iftennek nem tetfzhetik , és 
a5 maga vakmerősége meg ejti azt. Az Urnák félelme 
nélkül, minden femmire való , mind mefterség, mind 
gazdagság, mind fzépség , mind eró , mind bóltse- 
ség, mind az ékes fzólás. Mert a’természetnek aján
déka, mind a’ jóval, mind a’ rofzfzal közős. De az 
Urnák félelme, kiváltképen való ajándék, kiváltképen 
való világofság, melly az embereket Iftennek Attyja- 
ftaivá , Sőt fiaivá téfzi , a’ kik hitnek általa Iftennek 
tetfzenek. Az Iftennek nem telik kedve fenkinek is 
bóltseségében, mefterségében, eízében , ékcífen fzó- 
ló voltában, gazdagságában és fzépségében ; ha tsak 
az Iftennek félelme nintsen mellette. A1 gazdagság 
fzeretet nélkül, a’ mefterség kegyelem nélkül, a’fzép
ség Iftennek félelme nélkül, ollyan , mint az árnyék 
teft né lkü l, a’ polyva búza nélkül, a’ tok gabona nél
kül , a’ füft tűz nélkül. Az Iftennek félelme minden 
ajándékoknak ékefsége. Az Iftennek félelme, a’ gaz
dagok koronája, a’ bőltsek tanáts adó ja , a’ fzépek 
kellcmetefsége, az erőflek győződelme , a’ Fejedel
mek tifztefsége, és a’ gyermekek oktató meftere. Az 
őrizé-meg D ánielt, Dán. 6. 22. Jóíefet , I. Mos. 
41. 19. és Siisánnát Susánna Hiftóriájának , v. 2. 
62. Ifteni félelem nélkül az ember tsak ízárazfa, fem
mire való üízőg, el-tőrótttserép , a’ mellyet az em
ber el-vét. J ó llebet a JMéltósagofok, a Birak és a
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Hat alma fok ditsöittetnek ; de Senki azok kózzul nem 
nagyobb annál, a ki fe l i  a z  Urat. Syr. 10. 2<?.

XIII. Refz.
Miképen légyen a’ Jéfus Kriftus az élet-

nek igaz könyve, és miképen tanítson min
ket az ő fzegénysége által, e’ világnak dű 

tsőségét meg-utálni.
2. Kor* 8. 9. Tudjátok a mi Urunk Jéfus Krißus 
jó  teteményét ; hogy 6 ti érettetek fzegénynyé lett , 
mikor gazdag Volna ; hogy ti az ó fzegénys egével meg 
gazdagodnátok *

[Indnyájan, valakik az Iftennek Fiában, 
a* Jéfus Kriíiusban hifznek , azok az 
életnek könyvében béirattattak, azok 
nak neve fel-irattatott mennyben, Luk*
10. 20. és meg jelentetik ama’ na
pon, a’ midőn az Iíten , az ő hívei, 

nevekről a’ fzent Angyalok előtt valláft tél'zen. Jelen. 
3 .5 .  A’ mi Urunk Jéfus Kriftufunk pedig élő tűkő
re is a’ Kerzfztyéni Sz. életnek , mivelhogy ő az ő- 
rőkké való Ige , és az Atyának bőltsefsége, azért jö tt 
e’ világra és azért lett emberré , hogy az ő drágalátos 
idvezitő tanitáfa , élete és halála által minket taní
tana , és az ő Szent példájával előttünk járna és vi
lágítana,

§. 2. Azonban az ő tellyes élete, fzűletésétől fog
va egélz haláláig, egyébb nem volt, hanem fzűnte- 
len való Kereízt, melly ezen három dologban állván ei 
nem távozott ő tő le; inig e’ világon élt: az első , a’ 
nagy fzegénység; a'm áíódik nagyobb, a’ megutálta- 
tás , harmadik leg-nagyobb , a‘ kin és a’ fájdalom. 
Ez az ő életével kezdődött, és halálával végeződótt.
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§. 3. Az ő fzcnt fzegénységének, ismét három gra- 
ditsai vágynak. ( 1 .). Midőn panafzolkodik. A ’ 
rókáknak, barlangjok Vagyon, a z  égi m adaraknak fe fz -  
k c k , de a z  ember Fiának n in i sen fe jé t  holott lehajtsa. 
Mat. 8. 20. Luk. 2. 7.

§. 4. ( 2 . ) .  Szegény volt Attyjafiaira nézve. íze- 
génysegben kívánt fzuiettetni, ’s nem kereíle femmi 
gazdagnak, fém méltóságnak íem hatalmasnak ezen 
a ’ világon barátságát. A Betaniai Lázár Atyjafia vala 
ugyan, de azt Atyjafiává válofztotta nem gazdagsá
gáért, hanem az ó hitéért, hogy őtet Médiásnak len
ni hitte. Ján. 11. 3.

§. 5. Szegénységének, ( 3 ). graditsa az ; hogy 
meg űresítette magát az ő ífteni hatalmától és ditső- 
ségé tő l, és magát egéfzen a’ mi nyomorúságunkban 
el-íullyeíztette. Filip. 2. 7. Erőteíenné le tt, és el- 
firado tt, valamint egyéb emberek, legfóképen a’ be
tegek Sokasága miatt , a’ kiket meg-gyógyított, a’ 
kikre oliy fzolgalmatos gondja volt ; hogy azt gon
dolták az ő tanitványi , hogy meg bódult elméjében 
Márk. 3. 21. és efzekbe juta, hogy meg vagyon írva: 
d  mi beiegsegűiket 6 vifeite , £fa. 53. 4. Semminémfi 
fzerentsétlenségnek , femmi fzegénységnek , femmi 
rofzíznak ellene nem állott; holott pedig ó nékie min
den teremtett állatoknak fzolgálni kellett volna , és 
minden Angyaloknak ó nékie kellett volna udvarolni: 
de még is mindent mindenektől békeséges turéífel el- 
ízenvedett, és ellenben minden teremtett állatokon lé- 
vp hatalmával nem élt: meg-engedte, hogy a’ tövis 
az ó fejét mcg-liggatná, és meg-febesítené , hogy az 
6  keze meg kőttettefsék , az ő fzent teile meg-ofto- 
roztafsék , az ő keze lába által verettefsék , az ő ol
dala megnyittattaífék. Mind ezeket ő egy fzóval meg
gátolhatta volna, főt egy intésével, minden terem.
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te tt állatoknak meg-hagyhatta volna , hogy d  nékie 
bűt ne tegyenek.

§. 6. Summa fzerint, minden teremtett állatok alá 
vetette magát a’ mi kedvünkért, hogy minekünk viíz* 
fza nyerje, a * mindenen való uralkodáíl , mellyet el- 
veíztettünk vala, hogy az ő győzodelme és fel-táma- 
dáfa á lta l; győzhetetlenekké tenne minket. Sőt a’ mi 
még több , meg engedte a’ Sátánnak, hogy ótet meg 
késértse, és fel ’s alá [hordozza , Mát. 4. és az ö r 
dög efzkőzeinek a’ Adóknak is meg-engedte, hogy ó* 
té t kínozzák , és a’ kerefzt-fára fel-fefzitsék , hogy 
meg-fzabaditsa az embert az ördögnek és annak efz- 
kózeínek hatalmától.

$. 7. Így a’ leg-eröfebh erötelenná le tt; ,a’ íeg-hai 
talmaífabb cl-ájult; a’ leg-ditsóségefebb lett|leggyalá- 
zatofabbá, a’ ieg-lzebb leg-utalatoíabbá, a’ ki minden 
gyötrelem, fájdalom és ízenvedés alá vettetett, hogy 
meg-fzégenitene minket, kik kényelfek és gyengék va
gyunk, és nem örömeit vefzűnkfel magunkra egy kis 
lzerentsétlenséget és Kerefztet, az Ménért és feleba
rátunk kedvéért ; hanem még azon Kerefzt ellen-is , 
mellyet Iíten maga dítsóségére és a’ mi jobbuláfunkra. 
reánk erefztett, morgunk és zórgöiódűnk.

§. 8- De meg-üreíitette magát, nem tsak Illeni ábra 
zatjára, de Illeni bdltseségére nézve is. Mert ó leg
nagyobb együgyüségben járt mint egy tudatlan; nem, 
mint egy igen tudós nagy tekéntetü Doktor, a’ ki nagy 
tudománnyal és bóltseséggel ditsekedik ;j hanem 
fzép tsendefségbenr igazságban, Illeni erőben, ártat
lanságban , fzentségben , fzeretetben , alázatofságbart 
és fzeiédségben. E's közönséges együgyű fzókkal ta
nította az íítennek utát , Mát. 22. 16. Mellyért a’ 
kevélyektöl megvettetett; és mint egy efztelennek tar
ta to tt; holott pedig ó az örökké való böltseség, 2 
ki a’ Próféták által lz o lo tt; ó az emberek világofsá-
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gok cs Világosítójok a’ mi tanúságunkra, hogy a’ mi 
ajándékinkban el ne bízzuk magunkat, hanem éljünk 
azokkal fzcíédséggel és egyíigyüséggcl.

§. 9. Megmreíitette magát az ő ditsőséges tekén- 
tetétóíis. Azért járt a’ bűnösökkel , evett és ivott 
vélek, hogy az ő tiíztét végbe vigye , az el veszettet 
vífzfza hozza és idvezitse. Luk. J9. 10, Azért azt 
a’ nevet adták reája : hogy 6 a1 Publikánufok és bű
nösök tárlat, boriízák és Samaritánus. Ján. g. 48* 
Sott utoljára, mint legnagyobb gonofz tévő két gyil
kolok közé fekakaíztatta magát, Mát. 27. hogy a’mi 
bűneinket vilelné, Ján. 1. 29.

§. 10. Szerezhetett volna ugyan magának az 6 di
csőségével és ártatlanságával lókkal nagyobb nevet , 
mint Kereíztelo Sz. János, amaz égő és világosízó. 
yétnek, Ján. 5. 35. mindazáltal ö az ollyan névnél - 
kill inkább akart lenni, hogy úgy a’ mi kép-mutatá
sunkat íémmivé tenné, kik gyakorta nagy fzenteknek 
akarunk láttatn i, noha mi bennünk , a’ kegyességnek 
árnyékánál femmi egyéb níntsen.

§. 11. Summa ízerint, meg űresítette magát mind 
a ttó l, valami a’ világban vagyon, ó király vala , és 
engedelmeskedék a* királyoknak és az Urafágoknak • 
Sótt még az ő ízegény Anyjának és Gondviselőjének 
isi Luki 2. 51. ő Ur vala, és leve leg-lzegényebb , 
’s leg-alább való világi fzolgához hafonió , Mát. 20. 
28- ő vala leg-bőltsebb Próféta, és válafzta magának 
fzegény tudatlan embereket tanítványaivá. Az ó ta
nítványai között méltán ő uralkodhatott volna ; de 
ő  azt m ondá: £n ti közterek ollyan vagyok, mint a’ 
kifzolgál, Luk. 22. 2~j. ő ugyan Urok és Mefterek 
vala; de nem azért, hogy uralkodnék ő rajtok e’ vi
lágon: hanem tanítáloknak és életeknek Mefterevala, 
úgy , hogy maga példájával, tanítaná őket az enge- 
delmeíségre fzelédségre és az alázatoíságra. Azért ő:

mint
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mint fejűnk kiváltképen ízenvede gyalázatot, fzegény- 
séget és nyomorúságot, fzolgála tánitványainak , lá- 
bokat meg-mosá. Ján. 13. 5. így vala Mefterek cs 
U rok, hogy őket maga példájával tanítsa. ^

§. 12. Oh jaj melly nagy a’ mi efztelenségünk kik 
nagy tifztefségre és ditsőségre vágyódunk , nem aka
runk femmit ízenvední, fenkinek is engedelmeskedni, 
tsak fzabadságot kercfűnk , és magunk kívánsága fze- 
rint élni kívánunk ; holott pedig a’ mi Urunk Krí- 
ftufunk nem úgy é l t , hanem az ő fzent példájával , 
m intáz életnek könyvével fokkal másképen tanított.

§. Í3. Tekintsd-meg immár , melly távol vagyon 
az az u t , a’ mellyen te já rfz , az Ur Kríftus utjától. 
Mert te nem járíz a’ re Úr Kriftufod utján, hanem c 

világnak utján , a’ melly vefzedelemre vifzen.
Ez a’ Kríftus nyomorúságos életének el

ső tzikelye.

X iV # Réfz.
Miként tanít Kríftus Urunk , az 6 gya-

lázatja és maga meg-tagadáfa által, a* vilá
gi tifztefséget és ditsóséget meg-vetni.

Efa. 53. 3. A z  emberek kozott utálatos és megvet* 
tetett 7 fájdalmakkal te Ily es és beteges Itala.

’ Kríftus nyomorúságának máfodiktzík- 
kelye a’gyalázat. Ha már a’ Kríftus 
életének könyvében meg láttad az ő 
ízegénységét; tehát tovább is fzemléíd 
mélységes valóságos alázatofságát. 
Semmi világi tifztefséget és dítséretet 

magának nem tulajdonított; hanem mind fzóval mind 
tseiekedettel ellene mondott mind azoknak , valakik 
ó te t tifztelni, ditsérni, és tifzteletet néki tenni kíván, 
tanak. Mert ő mindenkoron kerülte e1 ilágnakmin-
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362 A’Kriftus gyalázatja által 2.K14.R.
den tifztefségét , és annak alkalmatófságát. Sőt ő 
nagy alázatofsággal fzenvedtc el a’ leg-nagyobb gyalá
zatot és káromkodáft , a’ midőn őtet a’ 'Sidók Sama- 
rítánusnak hívták, és hogy ördöge volna , és a’ Sá« 
tannak ereje által tselekedne tsudákat , Ján. 8- 48. 
Az ő Ifteni tanítását , Iften káromlásának tartották, 
ő te t fok hazugsággal , gyilkos álnoksággal és rágal
mazásai illették. Utoljára el-árulták , el-adták, meg
tagadták, artzúl verték, pőkdőfték , tőviíTel meg ko
ronázták , gyalázattal illették, megvelzfzőztck, meg- 
febesítették, megvetették , megítélték, kárhoztatták, 
Idéntől ’s emberektől elhagyattatott; meg mezíteleni 
te tték , mint a’ gonofztévőt; S ő tt, mint az átkot , 
felakaíztották. Gál. 3. 13. akoron minden ember 
tsufolta, az ő könyörgését nevették , az ő ruhájára 
Jforfot vetének, halálának kínjában epével és ctzctteí 
itatták, ján. 19. 29. Utoljára a’ Kerefzt-fán igen 
nagy gyalázattal megholt. Mát. 27.63. az ó holttedét 
a* Kerefzt fán által verték , és meg nyitották, végre 
mint gonofz tévőt cl temették , Eia. 9. Sőtt halála 
ntánnis hitetőnek mondották Mát. 27. 63. feltáma
dásának is ellene mondottak. És így életében ; halá
lában és halála utánn mind tsak gyalázattal illették.

§. 2. Mind ezekben pedig , az Idennek Fia , nem 
tsak mint váltságunknak kintse adattatott élőnkben , 
hanem úgyis , mint Doktorunk , Mederünk , Prófé
tánk, Páfztorunk , Tanítónk, Világofságunk , hogy 
az ő gyalázatja által, a’ világnak ditsóségét tanuljuk 
kerülni , ha tsak ó véle , mint a’ mi fejünkkel cgy- 
eíulni kívánunk , és az ó igaz tagjai lenni , ’s az ő  
fzeretete által beiéje bé-győkereztetni és fundáltatni 
akarunk. Efes. 3. 17. 4. 15.

§. 3. Mivel pedig mi az ellen tselekefzünk , és 
minden mi dolgainkban , befzédinkben és tselekede- 
tinkben tsak a’ magunk tifztefségét és nem az Idenét 
kereisük t awai azt bizonyítjuk, hogy Kridus még mi

ben-
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bennünk nem él, hanem a’ világnak fejedelme , hogy 
mi meg a’ világnak fzeretetét le nem vetettük , és a’ 
vi got meg nem győztük , a’ mint Sz. János fzól : 
valami Ifimtől fz ü le tu u tt , meg-gyfzi & világot. 1. Ján. 
5. 4. Nagy tsuda az, hogy mi mind ekoráig is még 
a ’ Kriftuft jól meg nem fzerettük. Mert ha valaki fzc* 
réti e világot , nintsen abban az Atyának Jzerelme , I. 
Ján. 2. 15. fém a’ Kriftnsnak fzerelme. Mert a’ Kri- 
íhisnak egéfz élete arra tanít bennünket, miképen hal- 
junk-meg a’ világnak. Azért nézdmeg a Kriftus éle
tének eleit, közepét és végét. A’ merő alázatofság , 

merő gyalázat, mellyel illették őtet azok , vala
kik a világot fzeretik vala.

XV. Refz.
Miképen kell hordoznunk és e’ Kriftus

által m eg-gyoznűnk a" n y o m o rú sá g o t, es 
a világtól való meg.utáltatáíl.

*Sid. 12* 3, Gondoljátok-meg a z é r t , K it soda légyen 
a z  , ki Hlyen fz id a lm a zá fo ka t fzenV edctt d  b u m - 
soktól, bogy elmétekben el-fogyatkozván el ne fá rad ja tok .

’ kép panafzolkodik a’Meffiás’Sol. 109
25. Gyalázatofsa. lettem ó előttük, m i
kor engem látnak  , tekergetik fe je ke t  
ra jtam : Légy fegéts égül y  U ram , én- 
nékem , Uram Ifién , fzabadtts-m eg  

tngem et d  te kegyeímefseged f z e r i n t , és tud ják meg , 
hogy d  te ke zed  e z , és bogy ? Uram ? te miVeled ezt. 
A tkoznak ók , de te áldj-megy ellenem tám adnak azok9 
de meg fzégyenü lnek  , es d  te fzo lg á d  örvendez. A z  
én ellenségim kórnyül vétetnek g y a lá z a t ta l , és b é fe 
deztetnek m in t egy pa lá fita l a z  ó fzégyenekke l. D i-

tse-
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tsérem  a z  Urat felette igen a z  én f z i m m a l , és Sok 
embereknek gyülekezetében tifz te lem  ötét. M ivel a* 
fzegénynek jobb keze fe lö l  áll, bog y m eg ta r tsa  annak  
k ik é t  a zo k tó l, a kárhozta tják a z t .

§. 2. Ezen panafzfza a’ mi Megváltó Urunknak mél
tán fzívünkbe hathat, és gyakran indíthat bennünket 
az Ur Kriílus és minden fzentek Kcrefztének nézésé
re. JE;S azért hozatík elő tsak nem mindenik ’Soltár- 
ban, hogy tanuljunk miis vélek együtt a’ fok háború 
ságok által az lilén orfzágába bémenni. Tsel. 14 22. 
És miképen keli az ő  meg utáltatásának és gyalázat- 
jának a’ mi meg-utáltatáíimk orvofságának lenni ; és 
hogy tanuljunk kívánni az ő meg-utá:tatott képéhez 
haíonlókká lenni. Rom. 8. 29. Hogy véle együtt 
hordozzuk az ő gyalázatját, Sid, 13. 13. hogy miis 
az ő meg ditsóűlt képéhez a’ dicsőségben leheisünk, 
hafonlók , Rom. 8- 29.

§. 3. A* miképen már a’ 109. ’Soltár a1 Kriílusnak 
imádsága az ő ízenvedésében: úgy panafzolkodik u- 
gyan azon ’Soltárnak vége felé három féle fzenvcdéfc 
eránt, mellyben forgott.

§. 4. (1 .) . Panafzolkodik az ó ízívbélinagy fzo-
rongatáfa és izomorúsága eránt. Mert fzegény és Jzü .  
kólkódő vagyok ,  és az én fzivsm  bennem meg-ftbeßttetett. 
Nézzed ezt a’ nagy és fzent fzemélyt, miért panafzol- 
kodik így? Azért, hogy halljuk, mit fzenvedett éret
tünk. ó azt mondja : jzegény vagyok  ; te pedig nem 
telhctel-mcg gazdagsággal, ő azt m ondja: fzükóíkódö 
vagyok; te pedig mindeneknél ditsőségefebb akarfz 
lenni, ó igy panafzolkodik V  az én Jzivem én bennem 
meg-febefittetett , te még is örvendetes , víg és bú nél
kül való életet kívánlz. Kérlek, gondold-meg; hogy 
a’ te Uradnak a’ Kriílusnak fém volt mindenkor jól 
dolga; hanem az ő fzíve fzent teliében , mint valami 
botokkal, meg-torettetetc és megrontatott volt. Oh
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gondoldmeg ; mítsoda vagy te ehez a’ nagy és fzent 
fzemélyhez képeit ? Mikor izívedoek legnagyobb ízo- 
rongattatásában vagy , gondold-meg^ igy volt dolga 
az én Uramnak a’ Kriftusnakis, az o fzíve fokkal na
gyobb fzorongatáft és fzomorúságot fzenvedett. De 
a’ miképen a’ mi Urunk Kriítufunk fzenvedés által 
ment az ő röm be, gyalázat által a tifztefségre , halál 
által az életre, pokol által mennybe; úgy kell a’ mi 
fzenvcdésunknek is idvezségunkre ízolgálnia és a’ mi 
őrők hazánkba való menésre kalauzunkká lennie.

§. 5. ( 2 . ) .  Panafzolkodik az ő erőtlenségéről :
M int a z  árnyék m ikor el -ha n ya tlik , el kell m ennem  
i s  ide 's tolva hányatta tnom , m in t d  Sáska. A z  én 
térde im  tántorognak a z  étlenség m ia tt, és a zé n te fte m  
meg fza r a d o tt , mivelhogy nedlvefség nintsen én bennem . 
Ezen fzavaival értésünkre adja az Ur , mik vagyunk 
mi e’ világon: az árnyék femmi fém, és abban lémmi 
erő vagy élet nintsen. Hafonlítja magát az UrKriítus 
az árnyékhoz, ki maga a’ világofság és az élet, ( de 
azt az ő alázatofságának idején mondotta , ugyan ar
ról is akarja, hogy értsük , mert máfurt magát élet
nek nevezte ) fokkal inkább árnyéknak és femminek 
kell nékunk tartanunk magunkat, és az Iften Fiától az 
alázatofságot meg-tanulnunk. O azt mondja : hogy  
ide 's tova bányattatik , mint d  sáska , mi pedig örökké 
való maradandó helyet kívánunk itten. A’ Sáskához ha# 
fonlítja azért magát az Ur, mert á’ Sáskának nintsen 
háza , fzaladó ő és félénk. Úgy volt az Ur is e’ vilá
gon , hogy minket az ó példájával más hazának kere
sésére tanítson. Az ó térdei melly tántorgók , és az 
6  teile ^melly elizáradott v o l t e z t  tapafztalta az ő  
kínjai k o z o tt, midón minden eieje el-fzáradott, mint 
a’ tserép. ’Solt. 22. 16. AJ mi teíli nyavalyáinkban, 
crrűl meg kellene emlékeznünk. AJ mi tefti erőnk 
femmit nem teh e t; a ’ mi lelkűnk tsak egyedül az Is-
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ten édes vígafzta'áfa által erős és a’ mennyei gyö
nyörűséggel kő v é r, a’ mint meg-iratott. Efa. 55. 2. 
És a’ Kriftus által erósíttetik és őriztetik - meg. £- 
fes. 6. 10.

§. 6. (3 ) . Panafzolkodik az Ur az ő nagy gya-
lazatjaról, mellyet e’ világon ízenvedett. Látódé ? 
o  nagy gyalázatot ízenvedett, te pedig mindenkoron 
betsűletben akarnál lenni. Azt mondja : gyalázatofsí 
lettem, mikor engem látnak tekergetik rajtam fejeket Hogy 
hogy lehetne valakinek ennél rofzfzabb dolga a’ viia* 
gon? De 6 ezt a’ gyalázatot mi érettünk ízenvedte , 
hogy az őrökké való gyalázattól és íz égy éntől meg
mentene. Az ember Iften gyalázóvá lett ; azért kel
lett a’ Kriftusnak a’ mi bűneinkért fizetni az ő leg
nagyobb gyalázatja által. Ennek pedig orvoísága , 
avagy vigaíztaió okai a’ világi gyalázat ellen, ezek.

§. 7. (1 .) . A’ Kriftus képét viíeled. Rom. 8.
17. 29. és kőveted a’ te fejedet és Mederedet.

(2 ) . A’ világi megutálas által tanulod meg az igaz 
alázatoíságot, a’ melly kegyelmet nyer fftennél, mert 
a’ kevélyeknek ellenek á l l , és az alázatotoknak adja 
az ő kegyelmét 1. Pét. 5. 5.

( 3 ),. A’ Szentek ízáinok közé való vagy , kik átok 
és a’ világnak mindenkoron ízemétjei cs feprei voltá
nak. 1. Kor. 4. 13.

( 4 )  , Ditséreted lefzíz Iftcntől mennyben, minden 
ízent Angyalok előtt. 1. Kor. 4. 5’

( 5 )  . Mivelhogy a’ következendő nagy napon nem 
támadízíel ízégyenre és gyalázatra. Dániel. 12. 2. 
melly tői megízabaditott a’ Kriftus; azért az ideig tar
tó gyalázat ne háborítsonmeg tégedet , és ne fzomow 
rítson meg tégedet felettéb.

( 6 )  . Hogy e’ világon íem vonyja meg tőled az Is
ten az ő kegyelmét , ha ízintén emberek előtt nem 
vagy kedves, de vagy Iften előtt. Azért mondja a’ ’föltár

ü &j .
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Légy fegétségul , Uram Ifién , fzabad its-m eg  enge- 
m et d  te kegy elmefs éged f z e r in t  , es tudjak-m eg  , 
hogy a  te ke zed  ez  es hogy Uram  , te m ixeled  a z t . 
Az az : valmint hogy az ő Fiát az lilén a’ gyalázatból 
és meg utalásból kivette, és a’mennyei ditsóségbehcly- 
heztette , az ő hatalmas keze által : a fzerint tsele- 
kefzik te veled is, ki az ő gyalázatját hordozod, hogy 
minden megismérje , hogy az lilén munkája ez.

(7 ) . Valaminthogy az 6  édes Fiára , az Ur Iíleti 
gyalázatot vetett, a’ mint mondja : Te éretted  ter
heltettem  g ya lá za tta l és d  g ya lá za t bé fe d e z te  a z  én 
őrt zam at. ’Solt. 6p,g. Ismét: Te éretted  kellfzertbednem* 
’Solt, 16. 2. Azért a’ te meg próbáláfodra tette te 
reád is a’ te Kerefztedet.

( 8 ) Hogy az lilén az ollyatén méltatlan á tk o t, ál
dásra fordítja , 5s annak idejében a’ mi gyűlölőinket 
meg.fzégyeníti. Azért mondja itten. Atkoznak ók, de 
te áldj meg engemet; ellenem támadnak , de meg fzégyenül• 
nek és d  te fzolgád örvendez. A’ kit az lilén meg- 
akar áldani, nem hafznál az ellen az á to k , Péld. 26.
2. A’ mint azt a’ Bálám példája bizonyítja. 4. Mos. 
23, 8. de azokat megáldja az lilén, a’ kik ótet fé l ik. 
A z  Ifién fiélőnek jó l  léfzen dolga m in d  "íégiglen, és a z  
6 háláidnak napján meg-á\dat tá tik  ő. Sir. 1. 12, A z t  
ígérte lilén Ábrahámnak és minden hívőknek. Meg 
áldom a zo k a t, d  kik téged meg-áldanak', és d k i k  meg 
átkoznak , megátkozom a z o k a t , 1, Mos. 12. 3. A- 
zért vigafztal benűnket az lilén: Ne fé lje tek  a z  emberek 
gyalázatjá tó l ét azoknak fzida lm okért kétségbe ne efi
f e  tek. Efa. y i. 7, Boldogok léfztek , m ikor titéke t fizi- 
dalm azndk  , háborgatnak és m inden hazugságot mon
danak ti ellenetek én érettem  9 M át, y . 11. Ha fiz i-

da-
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dalom m al illetnek titeket , a' K rtßus nejéért boldo
gok fa g y to k ; m ert m in d  d  ditsőségnek , m in d  pedig  
a z  lßennek  Lelke meg-nyugfzik ti rajtatok , /. Pét* 4 .14 .

( 9 )- D itsérem  a z  Urat a z  én f z k m m a l  fe le tte  i-  
gen  , es fo k  emberek gyülékezetibeh  tifzte lem  étet. 
A5 Kriftus hálákat ád az 6 Szent Attyjának az ó gya- 
lázatjáért és Kerefztéért. Haíonlóképcn ez mind a” 
Kerefztyéneknek tulajdonságok 5 Hogy az ő Keretete
ket és meg utáJáfokat háláadáftal vegyék. A’ mi jó ls- 
TEN&nk mindenkor úgy tselekefzik, hogy vagyon, mi
ért 6 néki hálákat adjunk. A’ Keretetböl nevelkedik 
a’ hálá-adás. Mert a’ ki a’ gyalázatot békeségcs tíi- 
réftel hordozza Kriftus ízereiméért, azt viízontag meg 
tiTzteli az Iften mind ez, mind a’ más életben. Felemsli 
d  fzegényt a' pofból és a’ [legényeket tlő véfzi d  ganéjbóf 
hogy ultejfe azokat a’ fö népek fejedelmi közé , ’Solt. 
1 13. 7. 8- Oh melly nagy jóságos tselcktdet, minden g y a 
lázatot béke séges túr éjfél tsendejen jzevedni d  Krifitis [zé
róiméért.

( 10 ). Mivelhogy a’ fzegétiymk jobb keze felől á ll, hogy 
meg-tartsa ánnak Isikét azoktól, d  kik kárhoztatják azt. 
Ez is a’ nagy gyalázatban és a’ fzidalmazásban gyönyö
rűséges vigatetalás, mert nem mondja azt: hogy a’ha- 
talmafoknak, a’ nagy méltóságban ülőknek és az ár
tatlanok üldözőinek áll jobb kezek fe lö l, hanem a* 
fzegény el-hagyattattaknak, kiknek nintsen oltalmazó« 
jók. Mind ki kereíi azoknak véreket, azokról meg- 

' emlékezik , nem felejtkezik el a’ fzegényeknek kiál- 
táfokról, ’Solt. 9. 13. Azt mondja fTertuliánus: M i
kor d  világtól kárhoztatunk ,  a% IH éntől botsánatot nyc. 
runk. Ä  hitetlen fzemléli az igazat ,  és balálra kérefi őtet9 
az Ur pedig nem hagyja őtet d  hitetlennek kezében ,  fém 
nem kárhoztatja őtet t mikor meg ítéltetik, ’Solt. 37* 32.
33. íme azért még ó nékie fogfz halakat a d n i, és 
fok népek kozott cutsóited nevét, hogy tsudalatofan

meg«
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meg-fzabaditott. En pedig elhifzem, hogy mégmédiaio n 
az Úrnak javait az élőknek földiben: Várjad az Urat,  és 
légy erős ,  és meg-erofiti a te fzivedet ;  várjad az Urat ,  

r ’Solt. 2 7 .  lg. 14. Idő előtt femmit ne ítéljetek , m g
, tiem el jő az Ur , ad ki a’ fetétségnek titkait világofságra

hozza*, és a fzivekmk tanátfit megjelenti, és akkor lé~ 
fzen lH  éntől mindeneknek ditsérete. I. Kor. 4. 5.

I  ^
XVI. Reiz.

Miképen kelljen a’ Kereíztyéneknek az
o dits&segeket es ditse'reteket a’ Kriiíusban 

mennyben keresniek.
í ’Solt. 109. I. En dit ser etemnek'lílene , ne hallgafs.

Z  az Iften őrökké való Fiának kőnyőr- 
géíe, mintha azt mondaná : En men
nyei Atyám,  tudod,  hogy én e világon 
nem ad magam ditsőségét kerefem,  hanem 
a ’ íd  [zent nevednek ditsőségét, és dzegéfz 
emberi nemzetnek idvezségét. Ezért íil- 

dőztetem, ízidalmaztatom, inegutáltatom és gyaláz- 
tatom olly rettenetefen : de az én vigaíztaiáfom az , 
hogy te az én Atyám vagy, és hogy én a’ te egyfzu- 
Jőtt Fiad vagyok; ez az én ditsőségem nálad menny- 

I ben. Ezt az én ditsőségemet annak idejében kijelen
ted , és nap fényre hozod, és eng :met úgy megditsőí- 
tefz , hogy JáíTa a’ világ, kit üldözött és fzidalmazott 
légyen Ján. 12. 2g.

§. 2. Itt tamiljuk meg a z t , hegy azoknak vagyon 
legnagyobb ditsérctek mennyben , a5 kik c világon 
méltatlanul üldóztettnck. Ezt a’ mi Urunk jéíusKri- 
ftusnak példájából kell megtanulnunk ; mert ő tóle és 
ő  belőle tanulhatjuk az igaz bőltseségct, mint szélet 
nek igaz könyvéből; ö minékünk az 6  példájával és 
ízent életével együtt az életnek könyve. Hogy ( 1 .>A*-

A a “ SoJolt,

c3 világot. 369
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Soha c* főidőn a’ maga ditsőségét nem kerefte , ha
nem awal meg-elégedett, hogy az Iften az ó  ditső- 
sége. Oh Ur Iften, adj nekünk ollyan fzívet, hogy 
tsak te benned légyen a’ mi ditséretünk , és/nenő mi 
magunkban, hogy a’ mi ditséretünk tsak menyben, és 
ne e’ főidőn légyen.
*. §. 3. (2 ) . h z  llr  Kriftusnak legnagyobb dítsé-

rete az, hogy ő áz Iftennek egy fzűlőtt Fia, és azért 
fzidalmazta , üldözte úgy ötét e’ világ. Engedd mi
nekünk is, édes Atyánk , hogy a’ mi fzíveinknek is a* 
légyen nagyobb öröme és ditsérete , hogy a’ te fiaid 
vagyunk , és a’ te Atyai fzerelmeddei és jóvoltoddal 
őrökké élhetünk ; és a’ fiűság által az őrökké való 
örökséget bírjuk, ha fzintén gyülőlis bennünket a’ vi
lág , irigykedik reánk, gyaláz és üldöz bennünket, a’ 
mint a’ te Szerelmes Fiadnak is tett.

§. 4. (3 ) . Ditsősége a’ Kriftusnak a z , hogy an
nyi íok Ifteni tsudákat tselekedett, és az emberekkel 
fzerelméból ’s nagy hűségéből jól te tt;  noha azért fe
lette nagy háláadatlanságot vett. Oh édes Iftenem , 
adj nékűnkis olly hűséges fzívet, hogy fok emberek
kel jól tehcfsünk, és e’ világnak nagy hála adatlansá
ga által attól élne ijefztefsűnk: hogy nem nékűnk, ha
nem a’ te nagy nevednek adjuk a’ ditsöséget minden mi 
tselekedetinkben.

§• 5 - ( 4 )- Igen nagy ditsérete az Ur Kriftusnak
.az , hogy ő az ö ízerelméból megholt érettünk , és 
az ő vérével megváltott bennünket; hogy az ő Aty
jához engedelmes volt épen a’ Kerefztnek haláláig ; 
hogy ollyan Szent alázatofságban é lt, hogy a’ felette 
való nagy gyalázatot nagy fzelidséggel fzenvedné és 
a5 KercÍ2t*fán való kínokat nagy békével tűrné. Oh 
Iften mi ditséretünk, fegéts, hogy miis a’ mi ellen- 
ségínket fzeretetteí győzzűkmeg; a’ mi tefícinket Ifteni 
engedelmeíség alá hajtsuk ; a’ Kriftus alázatofsága és 
fzelídsége á lta l, a’ világi gyalázatot felvegyük; béke- 
fcK * seges
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séges tűrés által a’Kerefzt vifelésben győzodelmesked- 
júnk és erőiek Jegyünk az Urban.

§. 6. (5 ) . Nagy ditsérete az Ur Kriftusnak az 
6  lilén jobb keze felől való fel magafztaltatáfa és 
az ő méltósága, melly minden méltóságok felett való 
és hogy minden térd az ő nevére meghajol mind me
nyben, mind pedig a’ főidőn és minden nyelv vad fa, 
hogy a Jéfus Kriílvis Ur, Filip. 2. 9. to. és 11. Oh 
édes Iílenem , fegéts, hogy azt a5 mi legnagyobb d{- 
tséretfmknek tartsuk , hogy a’ KriíluíTal meg-jelenünk 
a’ dicsőségben; addig pedig a’ világ gyalázatjat ’s tsuf- 
ját örömeit eltűrjék, és várjuk azt az örvendetes i- 
dő t , mikor minden az Iílentől ditsértetni fog. 1. 
Kor. 4. 5.

§ .7 .  (6 ) . Ditsérete az az Ur Kriftusnak , hogy
az ó Anyaízentegyházának , és annak minden tagjai
nak ő egyedül a’ feje ; az ö népének ditsöséges kirá- 
lyja, őrökké való Fő Papja. Segéts , édes lltenem , 
hogy ez légyen a’ mi legnagyobb ditsekedésunk, hogy 
a ’ Kriftusnak tagjai ’s az ó Örfzágának Polgári vagy» 
unk , és a’ mi őrökké való Fő Papunk efedezésével , 
áldozatjával és áldásával élhetünk öröké.

§. 8- (7 ) .  Fö ditsérete a’ Kriftusnak az is hogy 
az lilén az ó nevét az egéfz világon kijelentette , és 
az ő nevében való hitet ennyi fok népek között fel
állította , minden ö ellenségi, fz’calmazoi és üldözői 
ellen, kik őtet lftcn Fiának ismérni nem akarták. No
ha az lilén ideig hallgatott, és azt a’ ditsérctet elrej
tette a’ Kriftus Kereíztje alá , és az ő  fzenvedésébe; 
de végre az ö ditsérete meg-jelent, mint a’ fényes nap. 
A' tőkclhtes fzép Sionból jtlcniktneg az l í í in  , A jő  a mi 
Intenünk > és tnm hallgat. ’Solt. 50. 2. 3. Halzintén 
a’ mi dicséretünk az. lilén néha hallgatis a’ mi üldöz
tetésünkben , de mikor a’ próbának idején eltelik , ízá^ 
ját meg-nyitja , és meg-ment a’ mi gyalázatunktól,
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3 7* A’ Kríílus által keil 2.K.17.R.
’Solt. 39, 10. még nem jelent meg # mitsódák léfzünk^
i. Ján. 3. 2.

§. €). íme ez az. Isién én ditséreiem ; és nem-e* vi
lág , pénz vagy jófzág az én ditsérctem. Azértmond- 
ja az Iílen. }er. 9. 23. Ne ditsekedjck a bólts az óbóU 
tseségeben , és az erős az ó erejében, fe o' gazdag ne ditset 

kedjek az 6 gazdagságában, hanem abban ditsekedjek # 
ki J ' i ik , hogy ismér és tud ingemet.

X V II . R éfz#

Miképen kelljen a’ Kriftus által, és min
den fzenteknek példájok által a' rágalmazó 

gonofz és hamis nyelveket meggyőznünk.
’Solt. 102. 9. Minden napon gyalázattal illetnek enge. 
met az én elUnségim, és o ’ kik engemet tsufóinak , én ret 
ám eskufznek.

gs,,* Kerefztyén emberek kereízt vifeléíi és 
ÜSUj nyomonisági közö tt, nem utolsó Ke. 

^  refzt, a’ gonofz ízájak és hamis nyel
vek , a’ miképen azt Kríílus Urunk is 

$ maga példájával meg-bizonyítja. Mí- 
% dón őtet kiváltképen a’ Farizeufok a« 

ma merges kígyók és Sárkányok az ó mérges nyel
vekkel mind életében, mind halálában febesítették.

§. 2. Ez látható bizonyság , hogy egy Kerefztyén 
emberis azeránt bátorságos nem lehet. Mert mennél 
inkább hafonlít az ember a’ Kriílushoz , és mennél 
Í7orgalmatofabb kővetője a5 Krifhisnak', annál inkább 
uldőzretik az a’ hamis nyelvektől. Ezt látjuk Szent 
Dávidban. Miképen győtrettetett az a’ fzent ember 
a’ g o n o f z  nyelvek m iatt, a’ mint a’ 3. 4.. 5. 10. 12. 
l<v 31. 50. 5*2. ^5. 58. 64. 69. I20.( és 140. ’Sol- 
t^rokban kefervefen parafzolkodik. Es egy Próféta 
fém v o l t , a’ ki ezen halálos nyilat nem érzette vol

na.
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na. Mint Jeremiás Próféta azt mondja : meg febefitő 
nyíl az 5 nyelvek , álnokságot fzól ; az 0 barátjának beke- 
s égcfen fzól [zajával , az ó fzivében pedig left hány. Jer. 
9. 8. őrizkedjenek azért minden igaz fzivüek d  rágalma
zóktól. Mert valamiképen a’ bélpoklos mérges lehel
jeiével az embert megvefzti: fzintén úgy az ollyanmér 
ges nyelv meg febesíti azokat , kik oroméit hallgat
ják ótet.

§. 3. Mivelhogy pedig fenki magát a2 illy gonofz 
nyelvektől meg nem óhatja, a’ vifzfza fzidalmazáspe
dig megvitatott, ’s a’ Kerefztyén hithez nemis illik : 
azért nints az ellen femmi egyébb tanáts ,* hanem hogy 
az ember az ellen az Iften igéjéből bizonyos vigafzta- 
!áít végyen, Tsel. 14. 22.

§. 4. (1 ) . Vigafztaláfod légyen, a’ Kriftusnak
és minden ízenteknek péld íjok. Mivel leg könnyeb
ben és leg-elsóben is azok jőnek élőnkbe"; és elménk
be , mikor ízidalmaztatimk , vagy rágalmaztatunk. 
Mert maga a’ Kriítus is , a’ mi fejünk úgy járt. Mert 
nem volt e ’ világon olly fzerentsétlenség, mellyet né- 
kie nem kívántának volna, és mellyre ezerfzer méltó
nak őtet nem ítélték volna. Mi történt Mófefen , a’ 
nagy Prófétán, a’ mint m eghato tt felőle: maga őfze  
lid ember vala minden emberek felett , kik e főid fzinéji 
valának, 4.. Mos. 12. 3. Mit mondjunk Dávid felöl? 
ki az ő idejében tzélul tétetett-ki, kire az egéfz Or- 
fzágban lévő hamis nyelvek, az ő mérges nyílókat lö
völdözték. Minden napon gyalázattal illetnek engem az 
én ellenségim , és, a’ kik engemet tsúfolnak , én reäm es • 
kitfznek. 'Solt. 102. 9. A zaz: fzcrentsétícnségemct 
fzememre hányják, és a’ kinek gonofzt kívánnak, azt 
kívánják: hogy úgy légyen dolga, mint énnekem, a- 
vagy , hogy az én dolgom úgy légyen, mint a’ leggo- 
nofzabb és átkozottabb emberé. Miképén gyótröt- 
ték Sz. Jóbot nyelvekkel az ő baráti ? Dániel az a’ 
Sz. Próféta , úgy efett a’ hamiífak fzájókba, mint va-
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la mi nyílt íirba és az orofzlányok vermébe vettetett. 
■Nézd ezt a’ példát és judon eízedbe üídoztetéíednek 
idején. Ez a’ leg kőzeljebb való vigafztalas , meliy- 
hez legelsőben nyúlhatunk a5 mi fzercntsétlenségűnk« 
ben, Íme, ezen a’ nyomorúságnak utján , ment fok 
Szent te dotted . Tsel. 14. 22. Imé, a’ te Urad a* 
Kriíius te dotted  mégyen • a’ Farizeuíok a’ tokkal ké- 
serik otet. íme, Móles mégyen előtted , kit lzidal- 
maz Kóré, Datan , Abiram, tarfaival együtt kőveket 
ragadozván kezekbe. 4. Mos. 16. 1. ímé , Dávid 
inegyen előtted, Kit Síméi atkoz, utánna menvén. 2. 
Sam. 16. 5. ’s a’ t.

§. 5. (2 ) . De ezeket a’ Szenteknek példáit nem
tsak fel váirol kell tekintenünk , hanem úgy hogy a’ 
fzoroagatá'okban tolók mégis kell tanúimulk a’ béke- 
seges türéíf es lzenvedeft. Mert, kérlek, mondmeg 
énnekem, miképen rudnankmeg , mi légyen a’ beke- 
seges tűrés és a ’ jzelidség, ha jemmí üldözőink nem 
volnának : azért a’ mi Kerefztúnket, bekcséges tűréf- 
fei keli mi magunkra vennünk, és az Ur Kriituíl kö
vetnünk. Ez az igaz Kcreiztyéni és a’ hithez illendő 
tseiekedet, nem a’ magunkért való boízú állás és iz.it- 
kozodás ; hanem arra illik bíznunk rövidségünket, a* 
ki igazan ítél, 1. Pét. 2. 23. O tt a’ gonoíz nyelvek 
ne.K minden haízontaian ízóriílízámot kell adnia, meily 
miatt elég ízorongatásban léíznek, Mat. 12. 36. A- 
zért az lítent illeti a’ boízizúailás • ő tudja legjobban 
kinek kinek az ő jutalmát igazan megadni , 5. Mór. 
32. 35. Emlekezzélmcg az Úrról, ki az 0 fzájátmeg 
nem nyitotta , mint a’ mejzár Jzékre vitetítt Bárány 3 E-

7-
§. 6. ( 3 ). A’ Szentek példáiból azt kell meg ta

nú nunk, mitsoda kiváltképen való orvofsággai eltc- 
ne. ők , a’ gonofz nyelvek ellen • tudniillik kónyőr- 
géíTel. Ka tégedet átkoznak , aldjad te ókét. Luk. 6.
28. Az egéfz ’Solt. 109. nézdmeg; miképen oltal-
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mazta magát Dávid kónyőrgéífel a’ hamis nyelvek e !, 
len, mint valami vas fallal ; mellyhez midőn nyíllal 
vagy golobitfal lőnek, a*nyíl vífzfza eíik, és magát a1 
bolond nyilait Sárti-meg: úgy a’ hazugságok és rá- 
galmazáfok annak fejére térnek vífzfza ; a' ki azo> at 
khokádta. A’ mintS. Dávid mondja: Az lő fegyverek 
mennyen az 0 fzivek.be, és az ő ivek el.tőrettefsék , ’Sóit.
37. 15. Ezeket pedig mind könyörgés által vihet; i 
véghez. Mert mikor valaki a’ hazug nyelv ellen fő* 
nyóróg , annyit téfzen mintha vagy bait vína vele • 
mint Dávid Góliáttal. 1. Sám. 17. 48. 49- Avat y 
mint Mófes vefzfzeje az Egyiptomi varáslókkal , 2 , 
Mos. 7. 12. Mert itt két leiek között vagyon a' baj
vívás. A’ hitből való könyörgés , melly a ’ Sz. Lé
lektől fzármazik , és a ’ hazugság • melly az ördögtől 
jó. De ugyan tsak végtére, az ördög Egyip omi kígyói 
el-nyelettetnek a’ Moles vefzízejétóig könyörgés által.

§. 7* (4 )- Ez is derék vigaíztalás a’ hamis
nyelvek ellen , hogy műsor a’ kegyes lélek az ördög 
kopó itó l, a’ gonoíz nyelvektől hajtatik , mint egy 
fzarvas fut az líten Igéjének hives forrásához , ’Solt. 
42. I. és ott meg-űjjiíl. O tt bátorságoífan befzél 
velünk az líten, mert azt mondja az Ur: Bóldogekléfz- 
tek , mikor titeket fzidalmaznak, es minden gonofz hazug
ságokat mondanak ti ellenetek én érettem, őrüljetek és ör
vendezzetek ; tnert a ti jutalmatok bőséges mennyekben , 
Mát. 5. 11. 12. Itt három féle vigafztalás vagyon : a5 
boldogság, az öröm és a’ jutalom. Vaílyon azé rt, 
ki nem akarná a’ ditsőségért lzenvedni az ideig tartó 
tsáfot és a’ mcgvettctéít ?■ Ha fztdaiommal illetnek ú t i
két a Krijlus nevéért, boldogok vagytok ; mert mind o' di
ttoségnek , mind pedig az ísiennek Lelke ti rajtafok meg- 
nyug fzik , 1. Pét. 4. 14. Jó a' férfiúnak , mikor ifjú 
ságiban vifeli az igát, ő magának ul es hallgat, mert hor
dozta az igát nyakában , téfzi az őfzáját a’ porban, azt 
mondván: talán vagyon még reménység í fordítja ortzáját 
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& vefzekedo<nek , meg elegfzik f r i  dalommal; mert örökké el 
tiftn hágy az Ur. jer Sir. 3. 27. 28. 29. és 30.

§. 8- (5)* Tanúld-meg azt , hogy az iilyen rá
galmazók a’ Pokolnak ízéi vefzei , mellyek könnyen 
rajtunk eshetnek: Mert valamint a’ jövevény vagy utón 
járó , mindenkoron tart az esőtől és a’ fzél-véfztöl : 
ugy valaki e’ világon vagyon és abban bújdoíik, min
denkor tarthat az oliyaten fzél-véfztöl; mint Efaiás , 
midón az Anyaízentcgyházért kefereg: ó te Jzegény és 
fzélvéfztóí hányattatott, hTa. 54. 11. Nem tsuda azért 
ha az utonjárót néha zápor eső veri: ma te rajtad , 
holnap máfon eíik. Híízem , a’ világnak kell valami
ének lenni ; a’ mellyból majom módra tsúfot űzzfn. 
Ma erre adja a’ bolondok tsűf süvegét, holnap másra. 
Ide minden őfzvetódui és hordozzák a’ fzegény enn 
bért a’ hazugságnak piatzán febs alá, valamig kedve
ket tölthetik , és untig, hazudhatnak. Az utánn is
mét mail véfznek-fel. £s valaki minden erejével elle
ne akar ennek állani, e’ világtól fémmit nem akarván 
fzevedni, az , fzintén ugy tselckcfzik, mint a’ kit egy 
méh meg-tsipne , ő pedig oda futván, az egéfz méh- 
kaíl felrúgná. Úgyhifzem, meg próbálhatná ha min- 
denik méh az ő fullánkját belé erefztené. £ ’ fzerint 
fokán egy kis gonoíz fzót el nem tűrhetnek , hanem 
abból nagy fzives gyötrelmet, és vefzekedéft inditnak. 
A ’ gonofz nyelv épen oilyan , mint egy Hidra nevű 
vizí kígyó,* mellynek ha egjr fejét el-vágják; más hét 
nyő helyére: ugy, ha te is erővel állafz egy gonofz 
nyelv ellen , két hazugságot támafztafz-fel ellened. 
De a’ ki ezt a’ meílerségct meg-tanúlja, azt meg-pró- 
bálja és meg-fzokja, hogy minden fzóra nem keil fe
lelni, és mindgyárt békételenkedni, ha, vagy egy mots- 
kos tégy meg-t-sipi, vagy pedig egy eb megugatja; te- 
hát az által a’ békeséges tűrés á lta l, leikének , telié
nek nyugodalma léfzen, mért kűlőmben egy háború
ság után m is háborúságot fzerez magának. Ez az

i  igaz
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igaz útja az ellenség meg-győzésének,- mert másképen 
fegyveredet huveljébe fohanem tehetned.

§. 9 ( 6 ) .  Vágynak kiváltképen való okai is ,
miért crefztí az iften az emberre a’ gonofz nyejveket, 
mint Dávid felelt Simei felöl. Az Ur mondotta neki ; 
fzidalmazzad a Dávidot. 2. Sám. l6, 10. De miért 
tselekefzi ezt az Iften? F elelet: hogy a’ lelki ajándé
kokban, mellyeket adott iften minekünk, magunkat el 
ne higyjuk • hanem alázatofsággal tandíjunk járn i, és 
hogy engcdelmefséggcl és barátsággal legyünk egymás
hoz. Eizonyára emlékezetre méltó két fzó , mellyet 
fzent Dávid mond : az Ur mondotta Síméinek, £s Sz. 
J /b  azt mondja: a’ ki utálatojságba, hozza a Jzabadofokat 
Jób. 12. 21. óh jó Iften! Kicsoda tanulhatja-ki az 
Iftennek végére mehctet'en tanácsit ? A’ teftnek és a’ 
vérnek valóba fáj,* ha valaki kiffebbit. gyaláz és meg. 
utál bennünket. Mert velünk fzületett az , hogy o - 
rőmeft nagy állapotra megyünk, magunk felől nagyot 
állítunk, és az emberektől oroméit betsű'tétünk. És 
ez a’ magunk fzeretere, melly cfzűnket veízti , ez a’ 
Lutzipernek és Ádámnak eíeti. Ezek a’ maga ízeretés 
és betsuiés által vefztetrék-el az Iftennek fzereímét és 
az őrók életet E’ végre ezt gondolja az Ur Iften: ha
zug nyelveket botsátok reád, mint Sz. Jóbra, és Sz. 
Pálra a’ Sátánt; a’ léiken a5 te vefzfződ és oftorod és 
a’ te Sátánod, a’ ki meg-tsapdozzon tégedet, 2. Kor.
12. 7. hogy tanulj alázatofságot. Mert lókképpen 
kell minket az Iftennek próbálni; hogy az alázatofság- 
ban megtartson, és a’ kevélységet bennünk meg-ó!tsa 
’s megölje, hogyne efsünk a’Lutzipernek társaságába.

§. 10. (7 ) . Ollyan igaz az Ur Iften, hogy mind 
azt a’ gonofzt és fzerentsétlenséget, mellybe a’ go- 
nofz nyelvek ejteni akarnak bennünket, minden jóra 
fordítja. A’ gonofz világ az által kárt akar tenni mi
nekünk; de az Iften azt a ’ mi jónkra fordítja. Mint 
a’ Tims nevű kígyó, noha felette nagy annak mérge,
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de orvofságá léfzen: mert a’ Terjeket abból kéízitik. 
A’ minr Sz. Pál Apoftal mondja : Azoknak, a kik az 
l íic n t fzeretik , mindenek javokra vágynak. Rom. 8. 
25 - Ez által tanít bennünket az iften, a’ fzeretetnagy 
nem esis jóságos tselekedeteinek gyakorlására, tudni* 
illik: a’ mi ellenséginkért való kónyörgéiie. Mát. 5. 
44. A ’ ki ezt igazán el-követheti, az , a’ fzeretetnek 
tsak nem a’ felső grádicsát érte-el, és igen nagyra ne
velkedett a’ fzeretetben, es a’ Kriftus Ízívét, indulat
ját és elméjét magáévá te tte , ki azt mond a, Atyám , 
botsásd meg nekik , mert nem tudják , mit tteUkejznek , 
Luk. 23. 34. E’ fzerint kell minden Kereíztyéa em
bernek ízánakodó ízeretetből az ő ellenségért kö
nyörögni : Atyám , botsásd meg nékiek. Mert az igaz 
fzeretet, még az ö ellenségin is fzanakodik , tudván 
azt, hogy az ollyan emberek az íftcntól és a’ Kriftus- 
tól távol vágynak , és hogy az órdóg vagyon bennek, 
Annakokáérr, mikor illyen gonoíz nyelveket látunk , 
vagy hallunk , felette igen keli ízánakodnunk azokon 
mert nem iftentól vágynak, hanem az ó atyjoktól az 
ördögtől. £s ez az oka , mién keli ellenségünkért, 
kónyorgenuk, hogy az ördögnek órőkős fzolgáiatjá- 
ban ne maradjanak öröké. Az Ur Iften gyakran gonofz 
nyelveknek mérgével, az ő híveinek orvosláfókoau él. 
Látjátok, ha Jófefet a’ fajtalan Afzfzonyi állatnak gonofz 
nyelve tömlötzbe nem vitte volna- foha fel nem magafz 
taitatott volna. 1. Mos. 39. és 41. Ha Móléit a’ 
gonofz nyelvek nem üldözték volna , hogy Egyip
tomba a’ Midián földére kellet Farahó előtt futnia ; 
az Iften a’ tüzes tsipke bokorban , nem jelent volna 
meg nékie, midón a’ Hóreb hegyénél juhokat órze- 
ne. 2. Mós. 2. 15. és 3. 1. 2. Ha a’ Doéggonofz 
nyelve Dávidot nem üldözte volna; olly fok fzép Sol- 
tárokat nem tsinált volna. ’Solt. 52. és így a’ Doég 
mérges nyelve , orvofságá volt Dávidnak. Hogy a* 
Períiai király Udvari Tanátsoílnak gonofz nyelvek Dá

nielt
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nielt az Orofzlyánok vermébe veteték, hogy az Iften 
az ő mindenható voltát benne meg-mutalTa, Dán. 6,
11. a* gonofz nyelvek voltak Dániel fel-magafztalta- 
tasának okai. így Mardokheus-is , kit Hainan az ő 
nyelvével meg-akart ölni , és akafztófára vitetni awai 
inkább felmagafztaltatott a’ király előtt Mardokheus, 
és Him ínnak kellett fenn akadni, Efter. 7. 10. Azért 
légy tsendefségben az Urban, és kihozza a te igazságodat, 
mint a világot, és d  té Ítéletedet, mint a' deh > Solt. 
37- 6. Tsak arra vigyázz , hogy az Iftent barátod
dá tegyed. M ert, mikor jó akarattal vagyon az Ur v a 
lakinek útidhoz , meg annak ellenségét is jó akaróvá téfzi 
ahoz, Péld. 16. 7. Ha a* világ eivéízi a’ te bersüie* 
tedet, tűrjed: mert az iften ismét meg-adja. Enmtg 
mentem es meg*dits6item. ’Solt. 91. 15. kegyelmet és 
ditsoséget ád az Ur. ’Solt. 84? 12.

§. i i .  (8)* £s így nagy vigafztalás ezís , hogy 
minden embereknek lzívck az Iítennek kezébe vágy
nak. ’Solt. 33. 14. Az 6 lakó házának Jzékéből néz a 
földnek minden lakofira , ki ttr  erntet te egyetemben az ó f z i- 
veket, és ki érti mindest 0 tsdekedeteiket , ’Solt. 4 í. 3. 
Nem adja azt az 6 ellenséginek kívánságokra. Néha az 
ember el-keferedik, haragfzík, zúgolódik és fenyege- 
tődik felebarátja ellen- de egy óra alatt meg-változik 
fzíve és más fzándékkaí léízen. Néha történik az is , 
hogy valami gonofz ember a’ jámbor ellen mégyen , 
de egy hajfzálniat nem árthat nékie , és még jo ízót 
kell nékie adni. Ezt pedig az Iften tselekeízi, a’ mint 
azt aJ Jákob és Lábán példájában látjuk. Midén Lá
bán felette igen haragudott volna Jákobra , az Iften 
azt mondotta néki : megdáf i , hogy Jákobnak ne jzólj ,  
fe jó t, fe gonofzt. I. Mos. 31. 24. így lón dolga Já
kobnak is Efauval: Efaü meg-tsókolá Jákobot, és nyakára 
esvénfira. 1. Mos. 33. 4 

§. 12. (9 ) .  Végezetre a’ hamis nyelvnek ugyan
tulajdonsága az, hogy noha elő fzokott menni dolgá

ban ,
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ban j hamar nagy tekintetet fzerez magának , ugy , 
hogy minden álmélkodik ra jta , és hozzája futódé nem 
viheti fokáig, hamar meg-fzégyenul és meg-pirúl. Es 
mikor hanyatlani kezd, hirtelen íémmivé léfzen , és 
ollyanjá, mint a’tűz , melly magaifan fel-langal , de 
tsak hamar alább fzáll és elaiufzik. Oka , hogy azl- 
íten a’ hazugságnak felette való gyűlölője; mivelhogy 
ö  az örökkévaló igazság , fokáig azt nem is tűrheti. 
M ert midőn amaz azt gondolja, hogy a’ feltett tzéls 
elérte, és hogy mindennek kell tőle félnie; akkor az 
Iftcn ítélete tsudálatoílán jő  reá. Meg-némüljanak a 
hazugságnak ajakai, kik fzolnak az igaz ellen keményeket 
kevélységgel és utál at ofs ággal 3 ’Solt. 31. 19. Ezeket, a* 
gonofz nyelveknek három tulajdonságé vedd efzedbe 
hogy azok kemények, kevélyek és máft utálok. Jaj 
teneked, ki kóborlafz , holott te maflái nem kóboroltattál , 
mikor meg fzünől fofztani, te is meg fofztatol. ETa. 33. 
I .  Mert nem marad a goncfzoknakbirodalmok az igazak
nak J or fokon y hogy az igazak femmi hamiíságra ne 
nyújtsák az ö kezeket, ’Solt. 125. 3. Az átkozódó ny
elvűi legyen állandó e Jóidon, a’ kegyetlen embert mind ad» 
dig vadáfza, mig nem nyaka fzakad, ’Solt. 140. 12.

§. 13. Ellenségink és a’ gonofz nyelvek ellen való 
vigafztaiáfok a’ foltárokbol.

’Solt. 3. 4. és 8- TV pedig, Uram, énnekem paifom 
vagy , ditsoségem vagy , fel-magafztalod az én fejemet t 
Kelj fel, Uram , tarts meg enge met, én Intenem, verd ar- 
tzü l minden én ellensegimet, fogait ellenségimnek rontsd öfzve.

’Solt, 4. 3. és 4. Meddig kfzen az en ditsoségem g y a 
lázatban , meddig Jzeretitek a' hivságot, és kerefitek a’ ha
zugságot^ De lepjen tudtotokrj, hogy magának válafztott 
az Ur enge met} meghallgat, mikor kónydrgdkó néki,

§. 14. ’Solt. 5 7. ’s a’ t. El-vefzted , a kik ha- 
zu^ságot fiáinak , a vér-fzopó és álnokságnak emberét gyű- 
lóit az Ur. Mert nintsen az 6 fzájokban igazság, fzivek 
merd álnokság, torkok megnyílt koporsó , nyelvekkel hízel

kedő
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kednek. held meg, lTíen, okét, bogy tsalatkozzanak meg 
az ö tanátsokban, £/ örüljenek mindnyájan , /u'A bíznak te 
benned. Mind őrökké vigadnak, a kiket te meg-oltalmafzt  
és örvendeznek te benned mindnyájan , Aí'A fzeretik a te 
nevedet. Mert t e , Uram t meg áldod az igazat a te jóvol
toddal t mint egy paißal kornyül vefzed őtet,

§. 15. ’Solt. 6. 11. jnyúljanak meg és igen háborít- 
tafjanak meg , minden én ellensegim, j&iím térjenek és hirte
len fzégyenüljenek meg.

§. 16. ’Solt. 7. 2. 3. 15. 16. 17. En Uram Is le • 
nem , te benned vetem reménységemet, olt almazz»meg enge* 
met minden én háborgatom ellen> és fzabadits-meg engemet: 
Hogy cl ne ragadja , mint egy Orofzlány , az én telkemet 9 
és cl-fzaggajfa , esne légyen , ki meg-fzab adits on. Íme , 
hamißägot gondolj háborúságra igyekezik, & héjában való
ságot tsclekefzik. Vermet áj o tt, és melyen á fa  azt \ de 0 
maga efett a’ verembe t mellyet áfott. Fordul az 0 munká
ja  az 6 maga fejére , á  <12 0 tetejere jzall minden ő ál
noksága.

§. 17. ’Solt. 17. g. őrizz-meg engemet, mint Szeme
idnek f  nyét• oltalmazz meg engemet a' te fzárnyaidnak ár
nyéka alatt j a’ hitetleneknek ortzajok előtt, kik engemet há
borgatnak  ̂ az én ellensegim előtt, kik életemet halálra köri 
nyúl vettek,

§. lg . ’Solt. lg. 4. ^í’ ditsérendö 1 Ti ént midőn Jé* 
gitjégül hívtam t az én ellenségemtől meg-oltalmaztattam. 
Az en nyomoríts ágimban fegitségid hívtam az Urat 3 ki
áltottam az én illettemhez 9 es meghallgatta fzomat az ő 
templomából, <7 az kiáltáfom őeleibe jutott az őfüleibe,

§. 19. ’Solt. 27. 1. ’s a’ t. /íz IV a z  én világom és 
fiahaditom , féljek? Az Ur az én életemnak erősége , 
kitől rettenjek ? Midőn jöttének a’ gomfzok én ellenem, hogy 
az én teßemet ennek: űz 62 ellensegim és háborgat óim meg
ü t közének és el hullának. Ha fzintén én kőrnyúlem tábori 
járnának is % nem fel az én fz/.vtm Es hogyha had támad 
éti ellenem is , «mjgfs 0 fo»«* fozm  Aíerí elrejtett engem

a z  ő
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az 0 Sátorába, a ve fiz; delemnek napján eí.rejtett etilemet a z  
* Sátordnaktitkos helyén,  és a kőfiziklár a felemelt engemet. 
Tanits-t*eg engem, Uram, a te utaidra, és horduzz en~ 
gemet az egyenes utón az én elknséyimert. Ne tselekedjcl 
velem az en eVenségimnek kívánságok fzerin t ; mert hamis 
tanúk támadtanak ellenem . kik hazugságot [zónák, En pe
dig hífzem , hogy meglátom •íz Urnák javait , az élőknek 
főidőben. Várjad az U rat, és légy erős, és meg-erőfiti o’ 
te fzivedet, várjad az Urat.

§ . 20. ’Solt. 31. 15. 9s a ’ t. En pedig, Uram. te 
lenned bíztam , és hittem , hogy líi.ncm  vagy te. A1 te 
kezedben vágynak az én életemnek napjai . [zab adits-meg 
engemet az in ellenséginnck kezekből, és az en háborgató* 
imtol. M égne múljanak a’ hatnifgSunak aj a kai . / zó/-
nak az igaz ellesi keményeket,, kevélységgel és utálatafság* 
gal. Nielíy igen bőséges a’ te jó-voltod , mellyet elrejtettél 
a téged felüknek, w mellyet megadtál azoknak , Á;1  te ben- 

»fa? bíznak, az embereknek fa i  előtt. Elrejted azokat a 
te ortzádnak rejtektben mindeneknek kevélysége előtt. El* 
rejted őket 4 ’ Sátorodban , 4 ’ habozó nyelvek « ott.

§. 21. ’Solt. 35. 5. 6. Legyenek olyanok , wi«f 4’ 
polyva ad fzé l előtt, és az Urnák Angyala haborgajja őket. 
Legyenek az ő útjaik bctnalyojak 3 í7 fkojjak, í7 42 Urnák 
Angyala kergejfe ti őket.

§. 22. ’Solt. 37. I. ’s a’ t. Ne bofzfzonkodjál a 'h i
tetlenekre, ne irigykedjél 4 ’ gonofzúl tselekedőkre. Mert ,  

m /hí 4 ’ f u , hirtelen ki-vágattatnak . t7 , w /» í  4 ’ zoidellS 
fü , meg-fzáradnak. 1 maisén tart 4 ’ hitetlen az igaz ellett
és fogait tsikergatja ő ellette : az Ur pedig neveti őtet 5 
mert látja , hegy el-jő az ő napja. Fegyvert vontának a  t 
hitetlenek, es meg vonták az ő iveket, hogy le verjek 4 fzc - 
gényt es 4 ’ fzúkőlkőaőt, /'/ mcg-őljek az igazán fiókot. Ds 
az ő fegyvtreik mennyenckbe az ő fzivekbe,  4Z 0 ivek tő* 
reitejjenekel Ä  hitetlen fzemleli az igazat ,  és kérefi őtet 
halálra. Az Ur pedig nem hagyja őtet, a hitetlennek ke

zében *



zeben, fc nem kárhoztatja étet, mikor weg ítéltetik hát
iam egy el-h at almazott hitetlent , és hogy fel fúvalkodott , 
mint a ki-terjedett z óid ellő fa  : de el miilek , és i m t , nem 
vala j keresem etet és nem találám.

§. 23. ’Solt. 38. 14. En pedig, mint d  S iket, nem 
hahók valat és ollyan valék , mint a’ néma k ki az 6 [zaját 
fel nem tátja. És lék o lyan , mint d  Siket ember , kinek 
az ó fzájában nini sen feddés. En hizennydra fsak a nyo
morúságra kefzittettem, és az en Sérelmem, mindenkor én

Í  előttem vagyon.
§. 24. ’Solt. 39. 3. és 10. Meg-némúlék v/fztégléf* 

fel j a  a’ jót is el hallgatom vala ; mikor az én nyav diáim 
tuvelkedntnek. Meg-némúlék, á  wíg nem nyitámfzámat. 
Mert te előtted jövevény vagyok ’Selér, miképen minden én 
Atyáim voltának,

§. 25. ’Solt. 55. 23. és 23. Vejfed az Urra d  te 
terhedet, f'/ 0 gondot viftl te rólad , és nem engedi , hogy 
az igaz ember mind érőkké háborgattafsék. Te azért ifién  

verembe tafzitod ezeket. Mert d  vér-fzopók és álnokok 
az 0 életeknek felét J'em élik. meg. En pedig te benned bizont 

§. 26. ’Solt. 57. 2. ’s a’ t. Könyörülj rajtam , is
ten , könyörülj rajtam, mert te benned bízik az én lelkem , 
és a te Jzárnyaidnak árnyékában vagyon az én reménység 
gém , miglen el-mülnak a’ nyomorúságok. Kiáltok a’ wd* 
gajságos lflenhez , Az elvégezi hozzám való jó akaratját. 
El küld a’ mennyből és meg-tart engemet, dz engenut elnye
lőnek gyalázatja ellen, el-botsátja lilén  az ő kegyelmefséget 
és igazságát. Az én lelkem az Orofzfányok közt vagyon s fe-  
hüjzőm a’ gyújtogatok között: olly emberek között, kikm k fo 
gok dárda esnyilak, és kiknek nyelvek éles fzab'ya> Magafz- 
taltafsál az egeknek felette; mind az egéfzfőldőn d  te ditsősé. 
gtd, Hálót tsinyáltanak az én járáfimnak , °g görbédéit az 
én lelkem;vermet áflanakétt előttem-, deőkejh ibba. KcfzaZ 
énjzivem , i f ié n , kéfz az én fziiem  énikle rt és ditsére*
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tét mondok. Ser kény fel én dits ősegein, ferken] fe l cn éne
kem és hegedűm, jó reggel fe l fér kenek. Uram , tifzteliek
tégedet o’ népek kizott , es éneket mondok teneked o’ Po- 
gäny népek kozott. Mert mind az égig fel-magafzt altatott 
a te irgalma]súgod , és mind o' felhókig a' te igaz mondd- 
Jed. Magafzt alt aß ál-fel mind az egeknek f t  lett* * Islert , 
és mind az égéfz főidőn légyen d  te ditsőséged.

§. 27. ’Solt. 64. 3. ’s a’ t. Rejts-el engemet d  go- 
nofz akaróknak tanátsok előtt ; mert meg-elefitettek , mint 
a fzablyát, az ő nyelveket; az Ő nyílókat reám igazítot
tá k , az ő ktferú befzédeket. Hogy lövöldözzek titkon az 
ártatlant , nagy hirtelen lövöldözzek azt , és nem jelnek. 
Ds meg lövi az Ur őket , az ó nyilával és nagy hirtelen
séggel meg-oßoroztatnak, Es azó magok nyelveikkel meg-űt- 
köznek ó magokban , és meg rettennek mindnyájan , a’ kik 
azt látják.

§. 28. ’Solt.-17. io . ’s a’ t. M ert fzóltak az énei• 
Jenségim in felőlem; és , o’ kik az én életem után lejelked- 
nek , együtt tandíj koznak és azt mondják : Az Isién el
hagyta ötét , kcrgefsétek és fogjátok meg etet j mert Hin
tsen , ki ötét meg jzabaditaná. Bátorsággal járok, az Ur
nák hatalmnf diában bízván. Meg-emlcktzem tsak a te 
igazságodról, l i l é n , te tanítottál engemet az én gyermek
ségemtől fogva , es mind e’ mai napig hirdetem d  te tstt- 
dálatos dolgaidat. Annakokáert vénségmig és az én meg- 
cfzűlefcmig, Is ié n , ne hagyj el engemet , miglen hirdejfeni 
a ’ te hatalmafsúgódat, e nemzetségnek és minden követke
zendő nemzetségeknek d  te erődet. Mert tninek-utánnafok 
és gonofz nyomorúságokat kófloltattál-meg én velem , ismét 
meg-clevcnitetul engemet, és d  földnek mélységéből fel hoz
tál engemet, meg Jókafitodtad az cn nagyságomat, és hozzám 
fordulván meg- vigafztaltál engemet,

§. 29. ’Solt. 121. 1. ’s a’ r. Fel-emeltem az ctifzeé 
tneiniet d* hegyekre, hómét jőne énnekem legits égem. Ax  
én fegitségem az Úrtól vagyon , ki teremtette d  mennyet 
és a' földet. Elem engedi, hogy d  te lábod tl-eßik» Rent
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ftj/ad d  te ő r z ő d A z  Ur teneked árnyékod , és a te jobb 
kezed fe  'ől vagyon. Nappal a nap meg nem fu t  tégedet , 
fém a hold éjjel Az Ur meg őriz tégedet minden gonofztrj 
meg őrizi a te lelkedet. Az Ur meg őrzi a te ki menetele- 
det és bé-memtelidet , mofant ól fogva mind őrökké.

§, 30. ’Solt. I40 1. ’s a’ t. Szabadíts meg eme. 
met , Uram, az álnok emberektől> és o' kegyetlenektől ol
talmazz meg engemtt, kik gonofzt gondolnak az ő jzivekbert 
és minden nap hartzra gyűlnek. Meg-éLfit ettek az ő nyel
veket , mint a k igyák, a fi is kígyónak az ő merge vágyott 
az 6 -ajakok alatt. Oltalmazz meg engemet, Uram, a’ go* 
nofzoknak kezektől, a’ kegyetlenektől őrizz-meg engemet , 
kik arról gondolkodnak^ hogy lábamról le tafzitsanak. A ’ 
kevelyek tőrt vettettek énnekem és kőteleket. Hálót vetettek 
nékem az én ösvényemre, és ártalmat tsinyálnak nékem. De 
én azt mondom az Urr.ak : én lilenem vagy te. Hallgasd*
meg az én A őny őrgéfmnek befzédít. Uram lilén  , én meg 
tartáfomnak ereje, bé fedezted az én fejemet a' hadnak nap> 
já n  , ne engedjed, a mit a gonofz ember kíván. Az 0 
gonofz gondolatkokat elő ne vigyed; hogy ne fúvalkodjanak 
fel. A ’ kik engemtt kőrnyül vettenek , azoknak ajakoknak 
mérge borítsa bé az ő fejeket fzálljon azokra fzén , vefeazo• 
kát az lilén  a' túzbe cs a verembe, honnet, megnef,zaba- 
dúljanak. Az átkozódó nyelv ne légyen állandó e' főidőn. 
A ’ kegyetlen embert mind addig vadáfzfza a’ vefzedelem % 
mígnem nyaka fzakad. Bizonyai tudom , hogy az lilén  
a nyomorultaknak porit feUveJzi % és a’ jzegényért bofzfzüt 
áll. Az igazak pedig a te nevedet ditsérik és az igazak la- 
koznak a' te ortzád előtt.

§. 31. ’Solt J42. 1. ’s a* t. Az én fzómmal kiáltok
az Úrhoz: az én fzómmal kőny őrgők az Urnák, ki-ontom 
c előtte az én leik emel. Az en nyomorúságomat ő előtte meg 
jelentem. Mikor az én lelkem keferegne 'én berniem, te tud
tad az én ösvényeimet : Mikor valahová mennék , nékem 
tőrt vet enek. Tekints az én jobb kezemre, és láfiad, hogy 
tiintsen Ki engemet ismerne, nem fzaladhatokel, nintsen ki
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az én élétemre gondot vifelnc. Kiáltok te hozzád, Uram , 
ezt mondván. Te vagy az én erőségem és en reménységem, 
az élőknek főidében. Fig ycímezzel az in kiált áfomray mert 
igen meg fogyatkoztam. Szubadits-meg engenut az én há- 

borgatoimtól, mert el-hat almaztak én rajtam Enge- 
mtt kőrnyűl vefznek az igazak, mikor én velem 

jól tejéndefzt

XVIII. Réfz.

386___________ M ik ép en  kell K riftu s által 2.K.17.R.

Miképen kelljen minékünk a’ Kriftus-
nak fzomorúsága es fzenvedéfe által a te-

fíi gyönyörűséget meg-oltanunk.
Mát. 26. 38. Szomorú az én lelkem mind haláliglan,

Armadik réfze a’ Kriftus fzenvedésének 
és nyomorúságának ; az 6 ki-mond- 
hatatlan fzomorúsága és fájdalma , 
melly fzűletésében kezdődött. Mivel 
az ó  Sz. Lelke az Ifteni ismeretnek gs 

_ _ _ _ _ _ _  bőltseségnek vílágofságával, a’ fze-
melybeii egyesüléskor bé-tóltetett és meg-világosítta- 
to tt: innét, mind azokat, a’ mellyek ö reája jöven
dőben következcndők valának; mint a’ jelen lévőket 
látta , mellyért is mélységes fzomorúságokkal és fáj
dalmakkal mindjárt az ö fzuletéfckor bé - töltetett. 
Mert előre meg-látta, a’ mint az ő Lelkének kigon- 
dolhatatlan fzorongattatáíit, úgy az ő teftének ki
mondhatatlan fájdalmit is. Mert mennél gyengébb 
tifztább , ártatlanabb, a’ Kríftusban az emberi tcrmé- 
ízet, annál nagyobb fzorongatálokat, fájdalmakat, és 
kínokat fzenvedett-el: a’ mellyet láthatni a’ léleknek 
minden ő belső lelki lzorongatáíiban. Mert mennél 
drágább a’ lélek a’ tettnél az ő halhatatlanságára nézve 
annál nagyobb fájdalmakat fzenved a’ halandó tettnél. 
Annakokáért Kriftus Urunk ó magára nézve nem o r

vén-
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vendett; hanem a’ volt az ó leg-nagyobb öröme, hogy 
az ó mennyei fzent Atyja igazán ismérteísékmeg az em
berektől , tiízteltefsék és az ő mennyei tseíckedetei 
ki nyilatkoztaidnak. Ezért örült az d  lelkében , mi
dón a’ hetven Tanítványok vifzfza tértenek volna. 
Luk. 10. 21.

§. 2. (1 ) . Miveló tudta mind azokat, a’mellyck
6 reá kővetkezendők valának, és kitol? tudni-illík : 
az ő faját népétól ; másképen nem lehetett, hanem 
hogy mindenkor, izomorúságban és fájdalmakban volt, 
és mennél közelebb az ö fzenvedéséhez, annál fzemo- 
rííabb volt, a’ mint maga mondja Luk. 12. 50. Ke* 
refztséggel kell nekem meg-Kercfzteltctuem , és melly igen 
jzorungattatom , mighn az el végeztettelek Es mikor az 
idd ei-jött Volna, monda: minden felől fzomorü az én 
Lelkem mind halálig. Mát. 26. 36. Es midón a’ leg
nagyobb fzomoruságot és lelki fzorongatáfokat fzen- 
vedte volna , véres verítékkel veritékezett. Az ö  
Lelkének fzorongatását és teliének fájdalmát; mellyet 
a5 Kereíztfán fzenvedett, egy embernek nylve fém mond- 
hatjátjameg. Elsőben: mivel a’ bűn egy véghetetlen 
es kimondhatatlan gonofz; azért annak az ó tőkéi- 
Jetes bűntétéfe és érette való elég-tétele is végheteden 
és ki-inor.dhatatlan fájdalmakat fzerzett az lilén Fiának 
teltében és Lelkében, mellyet femmi terméfzet fzerinc 
való ember el nem véfelhctett volna.

§. 4. (2 .)  Mivel égvilágnak bűneit vifelte. az
az, nem tsake’ világ kezdetétől fogva való bűnökért 
fzenvedett, hanem azokért is, mellyek e’ világvégéig 
lélznek. Valamennyi bűne volt minden embernek ', 
mind annyi fájdalmakat fzenvedett a5 Kriítus; Sőttsak 
egy bűnért-is meg fzámlálhatatlan fájdalmakat : nien
nél nagyobb a’ bűn , annál nagyobbak a’ fájdalmak és 
kínzáfok. Ezért könyörög az olaj-fáknak hegyén 
Atyám . ha lehetséges lehet, tnúljtk el én tőlem ?  pohár ,
Mát. 26. 39.
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§. 4. (3 .)  Még vagyon mélységefebb és kimond- 
hatatlanabb kínja a’ Kriftusnak. mellyet ó érzett es 
Izenvedet az ó tőkélletes fzeretetére nézve. Mert 
mennél nagyobb a’ fzeretet, annál nagyobb a’ fájda
lom. Mert a’ mitnemfzeretűnk, azon nem isízomor- 
kodunk. Mivel a’ Kriftus az ő mennyei Sz. Atyját 
tőkélleteífen fzereti , igy az 6  Lelkének tőkélleteíTcn 
és végére mehetetlenűl igen fá jt , hogy az ó mennyei 
Sz. Atyja a’ bűnnel olly igen meg-fértetett. Es 6 néki 
a ’ mi bűneink, minden ő büntetésével egybe nem fáj
tának úgy ; m in t, hogy az Iften, a’ ki merő fzeretet 
a’ bűn által olly igen meg-bántatott. Az Atyának e- 
zen fzeretetéért, a’ mellyet méltó-képen egy teremtett 
állatnak fein kellet volna meg-bántani, a’ Kriftus gya
lázatos halált vett magára , és a’ leg-mélységefiebb ’s 
nagyobb kínokat és fájdalmakat fzenvedte, hogy így 
nékűnk fzegény embereknek , az Atyának fzeretetét 
és kegyelmét ismét meg-nyerné, hogy a’minému mély
ségeden meg-Sértődőtt az ember által az Atyának fze- 
retete, azt olly mélységeden meg is engefztelné.

§. 5. ( 4 ) .  Leg-mélységeíTebbfájdalmakat is fzen-
vedett a’ Kriftus az egéfz emberi nemzethez való fze- 
retetből. Mert valamint hogy mindenekért meg h o lt, 
és mindeneknek bűneit vifelte: igy kívánta is ,  hogy 
mindenek idvezűljenek. Es igy az embereknek meg- 
térhetetlenségek legnagyobb fájdalmi voltak ő néki. 
Mert az ó fzeretete ellen vagyon , az kivált-képen a* 
kiknek vefzedelmeket és kárfiozatjokat előre m eglát
ta , hogy ők penitentziát nem tartanak: hogy arról 
ne fzóljak, hogy az ő ízeretettel tellyes Lelkének igen 
fáj, azoknak aző  nagy irigységek , gyűlólségek, cl- 
lenkezéfek és káromkodáfok, kiket ő akarna idveziteni. 
Innét m ondja: a gyalázat az enfzivem et annyira meg- 
aldzta, hogy meg> nyomor odt am , ’Solt. 69. 21. Mellyen 
ő  nem tsak magáért egyedül panafzolkodik, de leg
inkább azokért," a’ kik olly gyalázattalőtetillették.
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§. 6. (5 .)  Ez is nagy fzenvedéfe és kintija vala

néki, hogy, Iften Fia lévén , még is el-hagyattatott az 
Iftentől. Mát. 27. 46. Jóllehet az lilén ő tet einem 
hagyhatta, mivel maga vala az Iften, ő volt és marad 
Iften, midőn a’ Kereízt-fán függött, meg holt és el- 
temettetett; mégis mindazonáltal panafzolkodik, ’Solt
22. 2. hogy az Iften őtet elhagyta. A’ melly pana- 
fzolkodó fzavaival meg mutatja , hogy az Iften az ő 
vigafztalását ő tőle, mint embertől megvonta, ésma- 
gat előtte el-rejtette és igy az ö nagy nyomorúságát 
aző  panafzolkodókiáltáíááltal ki-jelenti.

7. ( 6 .)  Nagyok valának a’ Kriítusnak fzenve-
déíi és fajdalmi az ő ízeméiyéré nézve, mert ő igaz Is
ten vala. _ Innét minden gyalázat és káromlás melly 
ő  rajta történt , véghetetien gonofz vala, mivel az 
6 egéfz ízemélyén esék, a’ melly Iften és ember vala : 
Es önnön maga az Isten, melly a’ Kriftus Lelkének 
igen mélységes és ki-mondhatatlan fájdalmak valának.

§. 8- ( 7 . )  Mínémű fájdalmakat a’ tefti kínzáfok
és martiromságok az ártatlan fzentséges ízűzi Kriftus 
gyenge teliének ízerzettek , ki gondolhat ja-ki ? Egy 
ollyan ártatlan , gyenge drága, tífzta te il , melly a’ 
Sz. Lélektől fogantatott, az őrökké való Iftennel fzc- 
mely fzerínt egyesült, a’ Sz. Lélekkel és az Iftenség. 
nek tellyeíségével bétőltetett, verettetik, oftoroztatik, 
’s meg-íebesittetik; őkleltetik, meg-fefzíttetik , meg
ölettetek, Ez minden ízenvedéíek felett való fzenvedés 
a’ főid kerekségén, mellyet egy teremtett állat fern be- 
fzélhet-ki. Ellenben, mitsoda minden mi fzenvedéíink 
és kerefzt vifeléílnk nékűnk bűnösöknek : a’kik az ő- 
rőkkén való halált és kárhozatot érdemiettük, még is 
futunk elő tte , panafzolkodunkellene , holott igen id- 
vezséges orvoíságok. Bizonyára , a’ melly lélek a’ 
Kriftuft fzereti , ne kívánjon más állapotot és életet e’ 
világon, mint a’ mi Urunk Kriftufunké volt. Legnagy
obb nyereségnek kell azt e’ Világon tartan i, és az Is-
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TENt lzerető lélek annak örül , ha méltó a’ Kriílus- 
lal ízcnvedni.

§. 9. És mivel tudjuk , hogy a’ nyomorúságnak a7 
Meny-orízágnak utján mi elónkbe kell akadni, Tsel.
14. 22. a1 melly által minékunk egy ki-mondhatatlan 
boldogságba kell mennünk, miért nem járnánk mi az
on az utón nag^őrömmel ? £s tsak azért is, mivel az 
lilénnek Fia is azon ment, és minket az ő ízent pél
dájával meg-fzentelt, és az ó orfzágába nem hagy 
máskép’ bé-menni, hanem háborúságok által, Luk.
24. 26. S ó tazértJs , mivel az illyen rövid ideig tar
tó ízenvedés után, mind őrökké tartó orom következik.

§. 10. Valamiképen már Kriílus a’ mi hozzánk va
ló ízereretébol, Semmiben magának nem kedvezett ; 
hanem mindeneket kéíz akartva mi érettünk el-lzeu- 

vedett: úgy mi-is ö tét ízereísuk, és tsak egyet
len egy háborúságban is el ne fáradjunk

XiX. Réfz.

Miképen kelljen minékunk meg*tekén-
tenünk a7 Kriítusban , úgy mint az életnek kö

nyvében, a’ mi bűneinket, az lilén haragját , 
izerete té t, igazságát és bőltseíségét.

Jelen. 5. 1. Es Játék annak jobb keze fe lő l> a ki a 
Jzekben úl vala így könyvet, melly mind belől kivől bé-íra
tott vala.

’ meg-fefzíttetett Kriíluíl, mint az élet
nek könyvét, fzemeink eleibe adja mi- 
nékűnk az lilén , mcllyből ama’ leg- 
fzentjebb bóltseséget tanúlhatjuk. 
Mert ő benne az egefz Sz. írás, min-

___ , w den Próféták és az egéfz Törvény bé-
tó i te nek tőkéjleteíTen, az ő mindhalálig valótőkélle- 
tes enpedelmefsége által és a7 rettenetes büntetésnek 

D ’s a*
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*s a’ világnak bűnéért való átoknak el fzenvedéfe által. 
Ez az a’ könyv , melly kívól és belől rneg-irattatott, 
tudniillik a’ belső és külső tőkélletcs engedelmefség , 
tőkéllctes belső külső fzenvedés.

§. 2. Annakokáért adja-minékünk élőnkbe Ieg-el- 
lobén a’ meg fefzíttetett Kriftus a’ mi bűneinket, és 
azoknak nagyságokat és fokaságokat. Kinyilatkoz
tatja ő minekünk az ő keferves kiáltáfa által Lelké
nek fzorongatását, mellyel a’ mi fziveinknek el rejtett 
és titkos bűneit fzenvedte. Meg-mutatja az ó febes, 
véres, nyomorult, fájdalmakkal és betegséggel tellyes 
teftét, hogy mi abban, mint egy könyvben , olvaííuk 
és meg-értsűk a’ mi bűneinket mellyeket mi minden mi 
tagainkkal vittünk végbe.

§. 3. Meg-látja a’ kegyes lélek , a’ meg fefzíttetett 
Kriftusban az Iftennek igazságát, hogy a5 mi bűnünk 
és a’ mi bűnünknek bűntetéfe, nem más e'zkőz á-tal 
vétettetthetett e l , hanem ilyetén fő és tökélletes meg 
fizetés által , Sőtt hogy a’ bűn bűntetetlcn nem ma
radhatott: Az Atyának az ő fzereimes F iit előbb oda 
kellett adnia hogy az emberi nemzetnek bűnebűntetet- 
len ne maradna , Rom. 4. 25.

§. 4. A’ megfelzíttetett Kriftusban látjuk az Atyá
nak nagy fzeretetét és irgalmafságát, míképen hogy ő 
rajtunk olly Atyaiképen fzánakodott; hogy, hogy fém 
a’ halálban, kínban, és a’pokolbeli örökké való fzen- 
védésben kellene minekünk maradnunk ; az ó fzerei
mes Fiának kellett mi értünk eleget tenni: mivel azt a* 
mi és minden teremtett állatoknak erejével lehetetlen 
volt végbe vinnünk.

§. 5. Látjuk a’ megfefzíttetett Kriftusban, az élet
nek mint egy könyvében az Iftennek kegyelmes aka
ratját, és a’ mi idvezségűuk eránt való Atyai gondvi- 
felését; hogy ő néki femmi nem vala nehéz és unal
mas mig az ő fzereimes Fia által mind azokat végben
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392 A’mégfefzéttetettKriftusban 2.K.19.R,
vinné, mellyek a’ mi idvezségúnkre tartoztanak. A- 
zért nem kedvezett femminek is, hogy mi az őrökké 
való őrömet örökség fzerínt bírnánk.

§, 6. Látjuk a’ meg-fefzíttetett Kriftusban az Igen
nek mélységes bőltseségét, a’ mellyel ó a’ mimcgvál- 
táfunknak ollyatén efzkőzét találta, a’mellyet fel-taláí- 
ni minden teremtett állatnak lehetetlen v o lt, mellyel 
az Isten igazságának és irgalmafságának elég-tétetett. 
Mert az ó irgalmaísagaval az emberi nemzetnek váL 
tságában úgy élt, hogy az ő igazsága meg ne bántat- 
nék. Mert a’ mi Idvezítő Knihilünk az Iftennek |ke- 
mény igazsága ízerint, az ő halálával a’ mi bűneinket 
úgy fizette meg , hogy egyfzer ’s mind az Iftennek ir* 
ga!maisága mi bennünk betellyefedett; és valamint az 
első Adáin a’ meg tiltott fa által az átkot mi reánk 
hozta ; haíbnlóképen az Iften bőltsen el - rendelte , 
hogy a’ Kerefzt-fa által az átok elvétetődnék és^az ál
dás viízfza-hozattattnék. 1. Pét. 2. 24. Továbbá az 
Iftennek bóltsesége tsudálatofan elrendelte, hogy a* 
Kriftusnak halála által, mindenek meg-eleveníttettné• 
nek, és a’ halál el-vétettettnék: és, hogy ő  az ő fáj- 
dalmi és fzenvedéii által, a’ mennyei és örökké való 
gyönyörűséget, az ő gyalázatja által a’ ditsőséget , 
és az ő fzomorusága által az örökké való oromét ne
künk megnyerné. Olíy tsudálatoífan rendelte a’ dol
got az Iftennek örökké való bóltsesége, hogy ollya
tén dolog által, melly a’ világnak legnagyobb bolond
ságnak láttatik, e’ világnak bóltsesége femmivé légy
en , és ollyatén bolondság által, a’ legnagyobb bőltse- 
ség gyakoroltafsék. 1. Kor. 1. 23. 3. 19.

§. 7. A’ meg fefzittetett Kríftusban láthatni, mint 
egy Könyvben és tükörben, a’ mélységes békeséges 
tűréft és fzelédséget, hogy ő femmi bofzízú álláflal 
nem élt; mert ő még az ő meg fefzítőiért és károm
lóiért is imádkozott: Sőtt ő  érettekés az ő bűneikért 
is meg-hólt.

§. 8



Kriftus

:ggyozet-
fizettetéíe
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§. §. A’ hívő lélek látja a’ meg-fefzíttetett 

ban , ama’ leg nagyobb és mélységesebb alázatotsá 
got a* melly nagyobb és mélységesb nem leh 
mint, hogy a’ ditsőségnek Ura, kéízakartva olly g 
lázatos halált, minden vifzfza ízólás, és tűrheted 
ség nélkül el fzenvedett. A’ hivő lélek látja ezt- 
megfefzíttetett Kriftusban , hogy az ó fzenvedéíc és 
halála, a’ léleknek a’ pokoltól való vaksága, és a’ 
raditsomnak fel nyittatáía , az Iftennek leg n 
meg békéltetéfe , és a’ dühős Sátánnak 
tetéíe légyen; a’ bűnöknek tőkelleres meg 
és az igazságnak tőkélietes vifzfza hozattatáía.

§. 9. így látja már a’ hivő lélek , hogy a’ meg 
fzíttetett Kriftus légyen az életnek és az Iftennek 
rőkké való és meg tsalhatatlan tőkélietefségének igaz 
könyve. A’ melly bűi mi igazán hinni, és igaz Kerefz 
tyéni mód fzerint élni tanulhatunk, ha akarunk igaz, 
eleven és nem holt tagjai lenni a’ mi Idvezítőnk te

liének : Sott ha akarjuk , hogy az ó élete és 
halála mi bennünk munkálkodjék és élőgyű- 

mőltset teremjen.

XX. Refz.
Az imádságnak erejéről, és fzűkséges

voltál ól ezekben az Iíleni elmelkede-
fekben

főiek. 3. 2. Mcgktrefcm azt % a' kit fzerct az én lelkem*

vei az Iftennek és a’ meg - fefzíttetet 
Kriftusnak isméretire másképen nem 
juthatni, hanem ha naponként ésfzűn- 
telen, a’ mi Urunk Jéííis Kriftusnak 
ártatlan és Sz. életének könyvét ol* 
vasándjuk: ez az elmélkedés pedig és 

az elmének az Iftenhez való fcl-eineléfe, nem lehet
Bb 5 - meg
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meg buzgó, hívó, alázatos és gyakor imádság nélkül, 
a ’ melly nem tsak a’ fzájnak bcízélgetéfc , de leg-in« 
kább a hívó fzívnek és elmének és a’ léleknek min
den erejének fel emeléfe , ’Solt. 19. 15. Szükséges 
a z é r t, hogy az imádságnak módját és erejét meg ta 
nuljuk. Mert az imádság nélkül az Iftcn nem talál
ta ik  meg. Az imádság ollyatén efzkőz, mellyel az I- 
ften kereftetik és meg találtaik. Mát. 7. és 8.

§. 2. A’ pedig háromféle: fzóbélí, belső és termé- 
ízet felett való. A’ mint Sz. Pál mondja: ba imádko. 
zom a lelek indításából , értelemmel is imádkozzam. I. 
Kor. 14. 15.

§. 5. A' fzíjja l való imádkozás, olly fzép alázatos 
külső gyakorlás melly a’ belső imádkozásra vifzen ; 
Sott a’ melly az embert az ő fzívébe vezeti , leg-ki- 
váltképen, mikor a’ hittel , buzgósággal meg visgál- 
tatik a’ fzó', mellyel imádkozik. Mert az, felindítja 
és emeli a’ lelket "az Iftenhez , és így hittel való be- 
ízélgetéft fiúi bizodalommal tart azlftennel.

§. 4. A' belső imádság pedig mégyen véghez fzünte- 
len hitben , lélekben és elmében, a’ mint idvezitőnk 
mondja: Ján. 4. 25. Az igaz1 imádók, imádják az A- 
tyát lélekben és igazságban, Szent Dávid is azt mondja: 
^Solt. 19. 15. Az én fzámnak befzédi ér az én fzivemnek 
gondolati legyenek a' te kedved fzerint valók te előtted. Is - 
mét: a’ ’Solt. 77. 7. Az in fzivemben gondolkodom, és 
az én lelkem tudakozódik. Es Sz. Pál. Rom. 8. *5* 
Melly által mi kiáltjuk : Abba, fzerelmer Atya. Azillye• 
tén belső imádság vifzen ofztán a’ terméfzet felett való imád
ságra , a’ melly megléfzen , mint Taulérus mondja , 
hit á/tal az Iftennel való igaz egyesülésben , mikor a’ 
mi teremtetett lelkünk el-olvaa , és az Iftennek te- 
rcmtetlen Lelkében elmerül , a’ hol mindenek egy 
izempillantásban megléfznck, mellyck másképen min
den ízentcktól fzóval és tselekedettel e’ világnak kezJ

deté*
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detétől fogva lettenek. Es így melly kevés egy fillér, 
ezer aranyhoz képeit; annyival jobb ez az imádság a” 
külsőhöz képeit. Mert itten az íítennek fzeretetével 
az elme hit által úgy bé töltetik, hogy máit nem gon
dolhat, hanem egyedül az líten t, és ha valami más 

gondo la ta’ ízívbe és elmébe ütközik, az a5 léleknek 
ígenkeferü. Az ollyatén elme, nem hagyja nyelvét 
fokát íző lan i, vagyha hagyja is , igen kevefet. Fo< 
háfzkodik az Iítenhez gyakran , és ízomjűhozzá azt. 
’Sóit, 42. 2. 63. 2. 84. 3. Egyedül az Iftent kedvel- 
li és ízereti, és az egéfz világtól, és valami a’ világ
ban vagyon elfu t, és inkább inkább az íítennek ismé
m ével , fzeretetével és őrömével bé-tőltetik, mellyet 
a’ nyelv ki nem mondhat. A’ meílyeket akkor a’ lé
lek meg-ismér, ki mondhatatlatiok azok; és ha az olly
atén mélységes elrnélkedéfekben meg kérdettetnék, in t  
gondolfz? megfelelne; jó t ,  a’ meily minden jó. Mit 
látfz te ? egy ízépséget, meily minden fzépséget feliül 
haliad. Mit tapafztalfz! minden őröm felett való ő- 
röm ot. Mit érzefz ? minden barátság felett való ba
rátságot. Igenis azt mondaná: minden fzók, mellye- 
ket arról fzóllok, tsak egy árnyék; mert a’ meily drá
ga do'got lelkemben érzek, ki nem mondhatom. Ez 
az örökké való Igének fzava, a’ meily fzóll a’buzgó 
lélekkel, a’ mint Sz. Ján. 14. 21. írvan vágyói ; 
A ’ ki fzeret en^emet ,  én is fzeretem a z t , ér maiamat néki 
meg-jelentem, Es valami itt láttatik és éreztetik , ter- 
niéfzet felett való az $ itt hallatnak kimondhatatlan 
igék és ízózatok , melíyek , vox intelledualís 8c men
talis , az az , az értelemnek és léleknek fzavainak ne
veztetnek.

§. 5. Itten tamilja a’ buzgó lélek igazán az Iftent 
megismerni és kódolni. Es midőn ő az Iftent megfs- 
méri , fzereti ö té t; és midón ö tét fzereti , kívánja 
azt tellyefséggel magáévá tenni. És ez a’ ízeretetnek



igaz jelensége, hogy a’ meg-fzeretett jóval egéfzlen 
kivan meg egyesülni ; és awá változni.

§. 6. Gyakocta ez az embernek leikébe éreztetik , 
mint egy fzempillantásban , a’ melly hamar elmúlik : 
Kcreíi 1'zorgaImatoíTan a’ buzgó lélek , hogy ezt a’ 
mennyei fzempíllantáft és iilatot ismét megnyerheíTe , 
hogy ewel a’ rzerelmeteíTel így ismét meg egyesülhet 
fen: Kezd külső és belső módon imádkozni , mert 
jó l latja , hogy az illyetén mennyei gyönyörűség és 
nyugodalom, illyetén imádság által kereftetik. Mert 
igy rendelte az Ifteni bőltsefség , és a’ nem tseleke- 
fzik ama’ gyönyörűséges rend nélkül femrnitis , és 
mindeneknek is az ó rendét fzabja

§. 7. Azért rendelte ezt úgy , hogy fenki a’ fzajnak 
imádsága nélkül, nem mehet az elmének imádságára, 
és e* nélkül, fenki fém mehet a’ terméfzet felett való 
imádságra , és a’ leg-fóebb és ízerelmetefebb jóval va
ló meg egyesülésre, mellyet jóllehet tapafztalhatni de 
ki nem mondhatni.

§. 8« Azért parantsolta az imádságot a’ Sz. Iften 
olly eröffen, oliyfokfzor és gyakorta; mivel azimád- 
ság egy zálog és kötés ; melly által minket az Iften 
magához húz , és a’ melly által minket annál tóbbfzer 
’s tovább akar tartani, az által miis közelebb mehe
tünk ő hozzá, és ő véle, mint minden jóknak kútfe
jével, megegyesülhetűnk ,* hogy igy femmi dolgokban 
6  róla el ne felejtkezzünk. Másképen ritkán gon
dolkodnánk ő róla , és az 6  javaiban réízefek nem 
lehetnénk.

§. 9. Hogyha te jól akarfz imádkozni ; fzükség , 
hogy egéfz és nem fél íziwel imádkozzál. A’melly- 
hez nagy gyakorlás kívántatik és fzorgalmatofság, más 
kép’ az imádságnak gyűmóltsétel nem nyerheted. El
lenben , ha te más külső dolgokat tselekefzel , úgy 
tselekedjed azt, hogy a’ te egéfz fzíved ne ragadjon 
hozzá , a’ mint, ha efzel és ífzol, avagy, más külső

dől-

396 Az imádságnak erejéről fi.K.ao.R.

I M H



2 .K.20.R. azlíteni elmélkedéíékben 397
dolgokat mívelfz , ne légyen a’ teneked egéfz ízived > 
hanem a’ te fzived légyen egéfzlen az Iftenben, hogy 
te a* belső imádság által mindenkoron az Iftenhez 
ragafzkodjál. E*s igy mennél többet imádkozol, annál 
jobban meg világosíttatol. Mennél világofabban meg 
isméred az Iftent, annál kedvefebben érzed te magad
ban ama’ legfőbb jó t, és annál jobban fel iobbanol 
az Iftennek izeretetére és ama’ leg főbb jónak el-véte- 
lére alkalmatosbb lehetfz ; mellyet lelkedben , mint 
egy legdrágábbat, és kimondhatatlanabbat, terméfzet 
felett fogfz meg koholni.

§. io . Ezen háromféle imádságnak példáját, tudo- 
mányját , terméfzetct és módját meg találjuk a’ mi 
Urunk Jéfus Kriftusban , ha mi annak imádságának 
módjára jól vígyázandunk. Mert ő gyakorta nappal 
és étfzaka az imádságban meg maradott, Luk. 6. 12. 
minden erejével imádkozott , Luk. 22. 44. és az i- 
mádkozásban és Lélekben örvendezett, Luk. 10. 21. An- 

'nakokáért az ő példájával, fzóval és tselekedettel tx~ 
nit minket imádkozni. Mát. 6. 9. A’ mint az ő  
Tanítványinak mondá : Mát 26. 41. Vigyázzatok és 
imádkozzatok, hogy késértetbe ne juJfatokt Melly fokfzor 
inte ő minket az imádságra ; mellyel mutatja , hogy 
ő  néki femmi nints kedvefebb és kcllemeteífebb az i- 
mádságnál, és hogy ő  minket bizonnyára úgy fzeret, 
hogy mi az imádság által, a’ léleknek legkedveífebb és 
drágább javát nyerhefsük.

§. 11. Es hogy mi magunkat ne menthefsuk, mint 
ha az imádságnak drága és nagy gyűmóltsét el nem 
nyerhetnénk; tehát ó nem tsak azt m ondotta, Ján.
16. 24. Kerjétok és el vefzitck , hogy a ti oromotőktel- 
Jyes légyen, hanem még az ő péljával is minket az imád
ságra indítani akar, mikor őm i érettünk az ő  fzenve- 
désében imádkozott. A ’ mint az Evangyélifta mond
ja : Es mivelhogy nag y  tufakodásban volna: buzgoságosban 
imádkozik vala, és az d verítéke ollyan valat mint a’ vér*
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nektsep]ei9 mellj/ek a főidre le-hullanak vala. Luc. 22. 44.

§. 12. Tegyed az imádságnak tükörét a’ tcfzemeid 
elibe, és tanúi) az imádságban meg maradni, és ám
bár erőtlen légy az imádságban; mindazonáltal tekénts 
a’ te Idvezíó Jéílifodra, mert ó  nem magáért, ha
rtem te éretted imádkozott, és igy a5 te imádságod meg 
fzenteltetik , meg áldatik és meg erösíttetik. Nézd , 
hogy a’ te Meg váitod , ámbár ó  mint igaz lilén , és 
mindenekkel bír ; még is , mint ember , mindeneket 
az ó  mennyei Atyjától imádsággal nyert.meg , és 6  
imádkozik te éretted. Azért az ö cgéfz élete nem 
egyéb vo lt, hanem a’ mindenkori imádság és foháfz- 
kodás , és az lilén akaratjának miveléfe. Azért az 
ő  életét is a’ Kerefzt fán kőnyőrgéíTel végezte cl , 
Luk. 23. 46.

§. 13. E's igy, ha a’ te Kriíluíod te éretted oily 
buzgoságoífan imádkozott, és meg hallgattatott; bi- 
zonnyára nem hagy 6 tégedet is héjában imádkozni. 
Es ha a" te Urad es Meg-váltód az imádság által né
ked javadra mindeneket meg-nyert, gondolodé hogy 
te az imádság nélkül valamit meg-nyerhetfz ? Jól tu
dod hogy az lílennek kegyelme , világoiitáfa, ismé- 
re te , és a’ hit nélkül íenkí ncmidvezülhet. Akaródé 
tehát az lílennek kegyelmét, meg viiágoíitását és is- 
méretét? no hát imádkozzál. Mert azt az imádság 
nélkül meg nem nyered. Kérjed a’ hitet , a’ fzerete- 
te t , reménységet, alázatofságot, békeséges túréit, a ’ 
Sz. Lelket és minden Kercfztyéni virtufokat; meg a- 
dattatnak tenéked, és megőregbíttetnekaz által, a’ki
nél azok vágynak, Luk. 11. 13. Mert a’ kinél azok 
Hintsenek, nem adhatja a*, tenéked azokat. A’ ki pe
dig tenéked azokat adhatja és adni akarja, attól kell 
azt tenéked kérned.

§. 14. Nem imádkozhatol te buzgóságosban és ft- 
gyelmetesben mint ha a’ Kriítus alázatos és fzelid é- 
Jetenek tü k ö ré t, fzegénységét, meg vettetéset, fái

dat*
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dalmit és gyalázatos halálát fzemed cicibe teénded. 
Ha te ebbe az imádságos kónyvetskébe tekínténdefz, 
leg ottan a’ te fzíved és elméd meg-gyullad egy belső 
buzgó és tüzes foháfzkodáflal; jóllehet az ördögnek 
és a’ telinek fok kísérteti jőnek elődbe, mindazonál
tal az imádság által meg győződ.

§. 16, A’ meg-fefzíttetett Kriftusra való nézéífel , 
fel indíttatik a’ könyörgés és erős léfzen , és a’ fzív- 
is az által megtifztíttatik. Melly fzívnek hit által va
ló meg tifztúláfa nélkül , egy igaz imádság fém lehet 
meg. llíyetcn imádság által jő a5 Sz. Lélek te hoz
zád , a’ mint Pünkóft napján az Apoftolokra, midőn 
ők imádhoztanak volna. Tsel. 2. 2.

§. 16. A’ te imádságod eránt való késértctidben 
pedig, tselekedd azt, a’ mit az Ur Jéfus tselekedett. 
Mert mennél inkább késértetett ő  az Olaj fáknak hegy
én az ó imádságiban, annál buzgóságofabban imádko
zott. Luk. 22. 24. így az imádság által te is gyo- 
ződelmeskedel. A z  imádság által jelenti meg magát 
az Iften az embernek; az imádság által gyakoroltatik 
az alázatofság: Itten jőnek ófzve a’Magafság és az alá- 
valóság, az alázatos fzív és a’ Magafságbéli Iften: £s 
igy az illyetén alázatofság által, az Iftennek fok kegy
elme őntettetik az ember ielkébe. Mert mennél in
kább meg alázza az embert az Iftennek kegyelme, an
nál inkább az ollyatén aiázatofságban az Iftennek kegy# 
elme nevelkedik és öregbedik , és annál jobban meg
alázza magát.

§. 17. Az imádságnak leg nagyobb akadálja és ké~ 
sértete ez : midőn az Iften a’ buzgóságnak és áhítat 
tofságnak kegyelmét elhúzza, mellyet teneked legin
kább kell kérned. Jóllehet az Iftennek a’ buzgósá- 
gos imádság igen kedves; mégis mindazonáltal kedve- 
lebb az ollyatén imádság , a* mellyet te a’ te ldked- 
nek fzükségében, a’ te késértetedben, bánatodban és 
ízomoruságodban viízefz véghez. Mert valamiképen

a’tér?
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a tcrméízet ízerint való atya többet bánkódik, midón 
ö té t az 6  beteg fia jajgató és nyőgő fzóval kiáltja ; 
mint mikor ó te t az ó egéfzséges és erős gyermeke teli 
torokkal hívja: igy vagyon az Iftennél is, kinél a’ki- 
tsiny fzivűeknek, gyenge hítűeknek, vigafztalás nél
kül valóknak, lelki fzegénycknek belső titkos foháíz* 
kodáfok kedvefebb, mint fém egy erős hitűnek imád« 
§ága, a’ melly tellyes őrömmel. Az Itten az 6 idejé

ben meg adja ismét teneked az ő kegyelmét és 
meg nem tagadja , meg femvonyja.

XXI* ReYz*

Ama’ nemes virtuínak az alázatoíságnak
erejéről és hafznarol*

Judit. 9. 15. Az alázatosaknak vagy U ra , az erőt tie* 
ra k n ék  figttóje , és a’ ve/zedelembe efleknek oltalma.

í igaz alázatofság nélkül, minden kö
nyörgés haízontalan. Ezt a’ jóságos 
tselekedetct leg inkábba’ mi Urunk Jé. 
fus Krift úttól tanúihatnánk meg, ki tő- 
kélJetes tüköré minden jóságos tsele- 
kedeteknek. M ert, tekéntsed életét, 

a’ lzerete t; tekéntsed tanítását, a’ merő tőkélletef- 
ség és igazság , melly nem a’ fzóban áll , hanem élő 
erőben és valóságban.

§. 2. Hogy pedig ezt a’ jóságos tselekedetet, tőle 
igazán megtanuljak, arra nem tsak fzóval, hanem va
lósággal és Sz. példával taníto tt, midőn 6 magát a ’ ke* 
refztnek haláláig még-alázta. Filip. 2, 8- Azért Jáíd- 
meg, hol légyen ezen jóságos tselekedetnekfundámen- 
torna ; és főbb oka, nem Angyalban vagyon az, fém 
Apoftolban, vagy más Szentben \ hanem magában a’ 
Jé fus Krift usban. Azért mondja: Tanuljatok én talem. 
Mát. 1 1 .2 9 . Mintha azt akarná m ondani: Nézze

tek
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tek engemet, míkép’ mindenek alatt meg-aláztam ma
gamat; holott mindenek felett való vagyok, és men
nél alázatosb az én magam meg-alázáfa, annál fellebb 
való az én ditsőségem, és annál kedvefebbnek kellene 
lennie e’ jóságos tselekedetnek előttetek ; mivel azt én 
Uratok és Iftentek lévén magam életemnek példájával 
mutattam-meg. így fzól ő : Tanuljatok én tőlem , nem 
nagy dolgokat és tsuda tételeket, avagy, a' teremtés 
nek egyéb nagy munkáit; hanem hogy alázatosak és f z e - 
lédék legyetek. Es ha erre az én példámmal nem taní
to ttalak , bár ne higyjétek, hogy ezolly nagy jóságos 
tselekedet légyen.

§. 3. E’ végre gyakorolta az Ur az alázatofságnak 
tsclekedetit, és az ő Tanítványjainak lábait megmoíla, 
hogy ezen jóságos tselekedetet az ő példája által mind
nyájunk fzívébe oltsa , a’ mint fzó l: Ereiteké, mit mi* 
velék veletek* Jári. 13. 12. Mintha azt akarná monda
ni : Ha ehfelejtkeztek az én alázatofságomról , nagy 
réfzét felejtitek el az én tanitáfomnak és példámnak. 
Azért légyen az én példám igazgatója egéfz élete
teknek , ’s tartsátok ez alázatofságnak példáját íze- 
metek előtt.

§„ 4. Hogy azért feltett tzélunkhoz járóljunk, jegy
ezzük meg hogy az imádság, valamint a’ hit nélkül , 
így az alázatofság nélkül femrni. Azért tudjátok meg, 
hogy az alázatofság a’ fzivben fzép világofság , avagy 
isméret mert az álral ismértetík-meg az embernek feni- 
iliire való volta, és az Mennek nagy ditsősége és meg 
foghatatlan jó volta. És mennél jobban isméri meg 
ezt az ember, annál fellebb nevelkedik a’ maga fem- 
mire való voltának isrnéretében. Mert midőn "az em
ber látja az ő alá való voltat és hogy épen minden jó- 
túl üres; akkor kezd buzgóbban kőnyőrgeni az jftea 
kegyelméért és irgalmafságáért.  ̂ Es kezdi az Ment , 
mint minden jóknak kút fejét, igazán ismerni, dicsér
ni, és ditsőiteni, és látja az illyen alázatofságban az

C c lilén
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lilén ditsóségét, meg-foghatatlan fzerelmét, és kegy- 
elmefségét; akkor kezdenek a’ kegyelem vizei Ie-foiy- 
n i, azillyen hivó alázatos lélekre a’ kónyőrgés által. 
Az Iftennek illy kegyelme által, a’ Sz. Lélek is mind 
nagyobb nagyobb mértékben öntetik ki reánk , az ő  
ajándéki nevelkednek , és a’ Sz. Lélek által az lilén 
ízerelme a’ mi fziveinkbe öntetik Rom. 5. 5. M ertha 
a’ hivő lélek látja az ó íemmire való voltát, és hogy 
az lilén Fia mégis illyen mélyen meg-alázta magát : 
és nem tsak emberré l e t t , hanem illy nyomorult te 
remtett állatokért, olly nehéz, kemény és ki mond- 
hatatlan Kerefztet ízenvedett; tehát ez alázatofságban 
az lilén ízerelmének nemes lángótskája ízaporodik , 
és hit által Iítenhez vonyatík , ugy, hogy az lífenben 
és a’ Kríílusban minden embereket fzeret az Iftennek 
nágy ízereiméért. Mert látja melly igen fzerettetik ö  
és minden ember a’ Kriftusban. Es mivelhogy az Is- 
TFNhez vonyatott, és az lilén ízereimébe záratott, az
ért ó is mind fzereti azt, a’ mit lilén fzeret. Innént 
következik: hogy a’ fzeretet felebarátjának minden ja
ván örül, és fzomorkodik minden rajta efett nyavaláján.

§. 5. Es mivel felebarátjához kegyes és jó x. Kor.
13. 4. a’ kárhoztatáífal és ítélettel nem hertelenkedik 
mikor annak nyomorúságát látja: annál inkább nem ke- 
vély ’s nem fel-fuvalkodott, hogy azt meg-utálná. 
Mert az igaz alázatofságban látja a’ maga nyomorúsá
gát és femmire való voltát , és hogy hafonló , vagy 
annál nagyobb fzerentsétlenségben és bűnben hever. 
Ha 0 áll , meg-isméri , hogy magától ’s maga által 
nem á llha to tt; hanem az lilén kegyelme által tarta
to tt-  meg.
! § .6 .  Az alázatos fzeretet önnen magát meg-itéli és 
fententziázza mindenkor clébb, mint fern más embe
re le t, magában fzáll, mikor felebarátja fzerentsétlen- 
ségét látja, magán kefereg. Mert az 6 felebarátja éle

té-



tében látja a’ maga fogyatkozáfit, bűneit, nyavaláját 
és nyomorúságát.

§. 7. Az Iftennek ismeretében és a1 reménységben 
me^-erófittetik az ember az alázatofság által. Mert 
mikor az ember meg-tekénti az ő tudatlanságát, vak« 
ságát, bolondságát j az Iftenes dolgokban hálákat ád 
Iftennek az ő Sz. Igéjének ki-jelentéséért , és annál 
inkább fzivében vefzi és meg gondolja, hogy minden 
ő  ereje, tehetsége tsak femmi, és a5 reménységben 
mes - eróíittetik , és azt egyedül tsak az literiben 
helyhezteti.

§. 8- Az alázatofság által, az ember kűlsőképenis 
kellemetes és kedves. Mert a’ jóságos tselekedet nem 
engedi, hogy az ember veízekedő légyen, hanem ba
rátságos és "engedelmes , és az Ur Kriftushoz hafon- 
lóvá téfzi az embert, ki igy fzól : En pedig , mint a f u  
k é t , nem hallok va\a\ és ollyan valek, mini a néma , ki 
az d fzáját fel nem tátja , Es lettem ollysn , mint o' fiket 
ember, kinek fzájában feddés nintsen, 'Sóit. 38. 14. és
15. Azért az illyen hívó alázatos ember , élő ta°ja 
a’ Kríftusnak; a’ kiben él a’ Kriftus.

§. 9. Az alázatofság fzerez valóságos belső Őrömet 
a’ ízrvben, ’s azt miveli, hogy az ollyan lélek femmi 
Kerefzt vifelés és fzerentsétlenség miatt nem nyugha- 
tatlankodik , ’s felettébb nem í'zomorkodik • hanem 
Sz. Pállal azt mondja: Kit soda fzakafzt-el minket a K ru  
fiús [tereimétől. Rom. 8- 35* *s tiég néked az én kegy • 
elmem. 2. Kor. 12. 9.

§. 10. Az alázatofrág fzerzi a’ hallgatáft is , mert 
isméri az ő tudatlanságát és gorombaságát, esnem me- 
réfzel fokát fzólni és tanítani.

§. 11. Summa fzerint, ki nem mondhatni, mitso- 
da nagy lelki jó , és mennyei Iftenes hints rejtetett lé
gyen el az alázatolságban, mint valami lelki kints tar
tó  kamarában. Azért az iftennek Fia, a’ mi vilá^of-

n-^r>  ö -
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ságunk és életünk, kintsűnk és boldogságunk , nem 
ok nélkül parantsolta, hogy azt ó tőle tanuljuk. Ad
ná Ifién : tellyesítenék-bé minden Kereíztyének az 
Urnák kívánságát, cs tanulnák-meg tőle ezt a' jósá
gos tselckedetet.

§. 12. Mi által mitsoda efzkőz által, vagy, melly 
ik utón iutunk penig ehez a’ nemes kintshez , melly 
a ’ kegyelemnek ennyi ajándékít magával hozzaikét utón. 

( 1 ) ,  Áhítatos buzgó fzívbélí könyörgés által.
( 2 ). A’ meg fefzíttetett Kriftusnak fzemléléfe által, 

tudni-illik, az ő fzenvedéfe és halála felől való elmél
kedés á lta l, k iben, mint az életnek Sz. könyvében 
addig kell tanulnunk ’s elmélkednünk, mig a1 mi Izí- 
veínkben ez a* győkeretske napról napra nevelkedik, 

és abban, mint valami jól. el-kéfzíttetett főidben 
minden jóságos tselekedetek.

XXII. Refz,

404 A’ Kerefztyénnek minden tselekedeti 2.K.22.R.

Az igaz Kerefztyénnek minden ő tsele*
kédeteinek alázatofságban kell végben vitc- 

tődniek, másként, utálatofsággá és bálvány 
imádáfsá léfznck.

Luk. 16. 15. A’ mi az emberek előtt betsüUtes , utála. 
tcs az Istennek előtte. -

[Inden tselekedeteknek ha akarja az em
ber, hogylftennek tetfzfenek és őnála 
kedves áldozatok legyenek, igaz hit
ből kell fzármazniok, melly a’ fzívben 
a’ Kerefztyéni alázatofságot munkálj

_ _____ kódja, hogy igy az ember meg-ismér-
je , hogy az lilén, valami jó , kegyelme által 6  benne 
munkálkodja; a’ mint Sz. Pál ízó l: 1. Kor. 15. 10. 
Nem én , hanem az iTten kegyelme > a1 melly én bennem

vagy.
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vagyon , mivtlte ezt. A’ ki ezt nem tselekefzi, annak 
dupla bűne vagyon. Előfzer az Iftentőlvaló eí-ízaka* 
dás, hogy az Iftentől magát magához fordítja; azaz : 
a’ leg főbb jo tú l, ahoz, a’ mi femmi. Az utána a’ 
fzentség tő rés, midőn azon tífzteletet, melly azjlftc- 
né , magának tulajdonítja; hogy tudni-íliik, mind az, 
a’ mi jő és jónak mondatik, egyedid az Iftené, esnem 
az emberé. Mert az Ur Iften azt mondja: Nem adom 
az én tifzteletemet másnak , és az én ditséretetnet a bálvá
nyoknak , £Va. 42. 8- A’ mellyel azt jelenti, hogy az 
a ’ tifztefség és d itséret, fenkié lem , hanem az lilén* 
né magáé.

§. 2. Innét, a’ ki magának valamit tulajdonit, hogy 
6  fokát tud , fokát tehet és tselekedhetik, vagytsele- 
kedett ; az ollyatén azt a’ tifztefséget és ditsőséget 
magának tulajdonítja, a’ melly egyedül az Iftené , és 
igy az ember magából bálványt tsínáí. Mivel a’ maga 
tilztelete , maga fzeretete, maga tifztefsége, leg-utá • 
latofabb bálványozás. Innét akar az őrdőgisimádtatni.

§ 3. Iliyen órdőgjők, a’ ki mindenektől akar imád 
ta tn i, vagyon minden kevélyeknek , ditsekedőknek 
fzívekben , a’ kik magoktól kivannak tifzteítetni és di- 
tsértetni. Meg-láfd azért, hogy ezt a’ bálványt fzi- 
vedben elronthaífad és lehethetted. Sokan vágynak 
olly fzentek , a’ kik femmi külső képre nem akarnak 
nézni, hogy meg ne ferteztteflenek > holott éfzbenem 
vefzik az ö fzívekben való nagy bálványt, a’ melly 
őket úgy meg-fcrtezteti , hogy"az Iften előtt utálato- 
fokká léíznek. Mert a’ mi betsületes az emberek előtt, 
értsed, a’ mi a ’ maga hitségből és fzeretetbőlvagyon 
az az lftennek előtte utálatos. Minden emberek , a* 
kik magokban, magok erejekben, betstdecekben bíz
nak , bálványozok. Es igy az egéfz világ telíyes bál- 
ványozáflal , és minden házak rakottak eleven bál
ványokkal,

§. 4. A’ bálványozás, melly téged mcg-ferteztet , 
C c 3 QH-
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onnénd belől ízármazik. Mert a7 hová a’ fziv hajo l, 
a mihez ragad, a’ miben meg-nyugfzik, a mit ízeret 
fliinémű az ideig való fzerentse, gazdagság, hatalom, 
tiízteíseg hoizlzu élet: ez, mind a’ bálványnak mun
kája, és bálványozás. Innét a’ bálványozás nem kívül 
vaio, hanem beiso és lelki, és a’ ízivből foly-ki. A 3 
h iv  lzerint itel az Klen mindent, mellyet ő lát ésvis- 
gai. ’bolt. 7. 10. és tégedet a’ te hited, vagy, hi
hetetlenséged ízerint ítél. Azért mondja az Ur: Mát. 
6 . 2 1 . A ‘ hol a te fz iv e d , ott vagyon o’ te kintfed , az 
az , a’ te literied , a’ te nyugodalmad, a’ te békesé- 
ged , a’ te bátorságod, a’ te vígafságod , Paraditso- 
m od, Meny-orfzágod és mindened. Vigyázz tsak a’ 
te izivedre, az örömmel és fzeretettel mihez ragafz- 
kodik,- bizonyoífan az a’ te Iftened, akár mi légyen 
az. Ha az Iftenben nyugfzík meg egyedül a’ te fzived, 
tehát az Iften a’ te lítened, és boldog vagy. Mert 
boldog , az , a kim k az 0 Islcrtc a' Jehova, ’Solt. 144.
15. £s gyönyörködjél az Urban , is meg-adja néked a te
Jzivednek keretet. ’Solt. 37. 3. Ha azért a’ te lzived- 
e’ világhoz ragafzkodik, tehát a’ világ a’ te lítened , 
és igy minden, valamihez ragafzkodoi.

§. 5. Innét látod, hogy e' világon igazán femmi bál
vány nintsen, I. Kor 8. 4. hanem az , a’ mihez az 
ember az ó fzivét ragaiztja. Ezért neveztetik az ör
dög is c világ lílentneK, 2. Kor. 4. 4. mivel az Iften 
télének ótet követik , az ó tselek.edetit tsclckeízik, a’ 
fetétséget fzeretik , és gyönyörködnek az ördögnek 
tselekedetiben. £s igy az emberek az ördögöt magok 
Iftenévé téfzik.

§. 6. A’ fa bálványoktól könnyen meg-oltalmazhat- 
ja magát az ember • őrizd magadat az  arany bálvány
tól. A* lelketlen bálványoktúl is könnyű meg-oltal* 
mazkodni; oltalmazd magadat az eleven bálványoktúl 
és te masadtól. Mert mihelyeft magadnak ditsőségét, 
hirt nevet, okofságot és hatalmat tulajdonitaiz , leg-

ottan
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ottan magadból bálványt téfzefz: mellyet az Itten meg 
tilto tt az ő Igéjében, hogy ó. az ótifzteletét a hatvány
oknak. nem adja , Efa. 42. 8- Mert valameily tifztef* 
ség és ditséret vagyon és annak neveztetik , ám akár 
mi légyen az , fenkit nem illet egyebet, hanem a’ ma- 
gafságos és Sz. Iftent, és azt, a’ ki örökkévaló leg
nagyobb jó. Annakokáért, tanúid-meg innét, hogy 
magadnak íemmi tifztefséget és ditsőséget ne tuíajdor- 
nits, másként magadból bálványt tsinyálíz, és minden 
te tselekedeted utálatos íéfzen. Tanúld-meg azt is in
n é t, mi légyen az igaz alázatofság. Az igaz alázatok 
ság az, hogy magadnak femmi ditsőséget és dítséretet 
ne kívánj Sőtt minden ditséretre méltatlannak ítéljed 
magadat. Ez ám c’ világnak meg-halni, midón min
den magad ízeretete és ditsérete a’ fzívben meg-hal. 
Az illyetén emberben vagyon a’ Kriftusnak drága élete, 
mellyet maga az Ur le-rajzoíván , fzívből való aláza- 
tofslgnak nevez, Mát. 11. 29. Ellenben pedig a’ ki 
az ó fzuletésben a’ teil fzerint él , és mindenektől 
nagyra akar tarttatni ’s betsűlttetni, az ollyatén még 
tefti ember. Mert mind ezek igen tetfzenek a’ tett
nek. Mert a ’ tefti ember és fziv, mind a’ maga aka
ratját kívánja. A’ Kerefztyén lelki fziv pedig nem 
kívánja az ő maga akaratját. Hol találhatni moftiga,z 
Kereíztyéneket, tudni-illik ollyatén embereket, a’ kik 
femmik akarnak lenni ? így mondhatni : hogy az em 
ber magát m egtagadta, mcg-utálta, mindannak, a’ 
mié vagyon, ellene mondott. Ezek az igaz Kerefztyc- 
nek , és a’ Kriftusnak igaz Tanitványi. Luk. 9. 23.

§. 7. De talán azt mondandód: miként kell a’ Kc- 
rerztyénnek tsclekednie, ha néki az Itten kegyelmet és 
ditsőséget ád? ’Solt. 84- 12. Holott még maga az Is
ten is , az ő fok féle ajándékival kűlőmbséget tett az 
emberek kozott és bizonyos tifztet ’s rendet fzerzett? 
Felelet: Ez a’ tanáts: add vifzfza az Ittennek a’ dit-
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sóséget, a’ mellyet tenéked ád , és ne tulajdonítsd azt 
magadnak, a’ mi nem a’ tie d , hanem az lílené.

§. R. Annakokáért mihelyt tenéked tiízteíség ada
tik , leg-ottan az alázatoíság által add vifzfza az Iftcn- 
nek, és ne tartóztafdmeg ; máskép’, el-veízted az Is
t e n  kegyelmét, és Szentség tőrőnek neveztetek Pél
dának okáért: Ha lelki buzgósággal meíhrséggel, böl- 
tseséggel, értelemmel , gazdagsággal és dítsőséggcl 
mákokat fellyűl halladízj ne tulajdonítsd magadnak a’ 
dítséretet, hanem ízived fzerintadd az lflennek. Mel
lyet ha meg-tseíekeízel , magadat nem ditséred ; a’ 
mint erről ízól a’ Proféta-is , Jerem. 9. 23. és 24. 
Ne ditsekedjék a bods az 0 bollseségében f fém az erős ne dim 
tsekedjek az 6 erősségében, fém a’ gazdag ne dtsekedjek 
az 6 gazdagságában : Hanem ebben ditsekedjek , o’ ki ditse• 
kedik y hogy ismerjen és tudjon engemet , hogy én vagym 

ok az Ur , ki tsclekefzcm irgalmafságot , Ítéletet és 
igazságot i  jóidon. Mert ezt akarom: ezt 

mondja az Ur.

XXIII. Réfx,

Az ollyan ember, a’ ki az ő maga fém-
mire való voltat meg nem ismeri, és nem ád az 

Iftennek minden ditsóséget, nagy bűnt és az ö r
döggel egy vétket tselekelzik.

’Solt. 39. 6. Merő héjában valóság minden ember , mU 
flen éhs.

Ogy az ember, hogy az ö héjában va
lósagát meg ismérje, haíonlíttatik az 
árnyékhoz, ’Solt. 39. 8. elmúlnak, 
mint az árnyék ; és ’Solt. 90. 5. az 
álomhoz- Olyan mint az álom. 'Mi« 
tsoda pedig az árnyéké a’ valóságnak,

mely-
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xnellytől függ, lelketlen és élet nélkül való ábrázatja 
és magában nintsen ő néki állatja és élete; ha
nem merő femmi: igy az embernek is ó magától nin
tsen állatja, élete és ereje, avagy valami tehetsége ; 
hanem azlftentől , mint az árnyék a’ teftől, függ; a* 
napnak jelensége , mellynek magában nintsen élete és 
ereje, azért femmi, és nintsen valamié , a’ mellyel ő 
ditsekedhetnék. Mert ugyan is mitsoda ereje vagyon 
az árnyéknak? Mivel maga is femmi, miképen lehetne 
ő  nékie valamié ? Hát az álom mitsoda ? Semmi nem 
egyéb, hanem héjában valóság. Syrák. 34. 2.

§. 2. Annakokáért valaki azt el-felejti, hogy ő az 
Id én tő l, a ttó l, ki egyedül minden nem külőmben , 
mint az árnyék, függ, és azt gondolja , hogy ő vala
m i, holott íemmí; az, magát rutul meg-tsalja, Gál.
6. 3. mivel az igaz és valóságos állattól elefett; tud
ni-illik : ex verő t ectirno, ftimmo entv, m it in nthilum ; 
ab immutabili bono, in vanitatem , a veritate : in menda- 
cium : azaz : az igaz és őrökké való va óságtól oda 
eíik, a’ miíemmi; a’ meg változhatatlan jótól, a’ hiv- 
ságba; az igazságtól , a’hazugságba.

§. 3. E’ pedig már nem tsak legnagyobb bűn de 
még leg nagyobb büntetés is. Mennél inkább azért 
az ember el tér az Iftentól 6  magához , maga fzerete- 
téhez és betsűletéhez, erejéhez és tehetségéhez; an
nál inkább hajol és fordul az ő nagy nyomorúságához 
és vefzedclméhez. E! már az ó bűntetéíe, az ember
nek maga bűne. így el-fordúlván az ember az ő Ige
nétől , az ő  ídvezségének kő - fzikláját el hág yia 5* 
Mos. 32« 15. Midőn ó magának nagy e rő t, mefter- 
séget, tehetséget, bóltseséget, rifztelséget és betsű- 
letct tulajdonít, mellyek által az ember valami akar- 
lcnni; holott mind ezek, nem az emberéi, vagy vaía 
mi teremtett állatéi, hanem egyedül az Iftenéi. Mert 
minden; élet, e rő , tehetség, bőltsefség , betsűlet
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és tifztefség, mindenek az Iílenéi, és nem valami te^ 
remtett állatéi* Mert minden teremtett állat tsak egy 
tsupa árnyék, és magától tsak íemmi: az ő élete, ál
latja , vagyonsága , bőltsesége és ereje, mindenek az 
Iítenei, és nem a’ teremtett állatéi.

§. 4. Mihelyeíl azért 2z ember ezeket, vagy ezek
nek valamelyikét magának tulajdonítja ; leg ottan az 
lílentól el-eíik. Mert e* vala a ’ Sátánnak is efete , 
hogy ő nem maradott az ő teremtett állati tulajdonsá
gában, a’ mellynek, életének, állatjának és erejének 
az Iílenbcn kell lenni. Valamint az árnyéknak mozgá- 
fa , a’ teíltól vagyon de a* mi az lílené, azt magának 
tuajdon íto tta ; fa ját betsűlettel, bőltseíséggel és di- 
tsőséggel bírni akart, holott ez egy teremtett állatot 
feni illet, hanem egyedül az Iílent , mint hogy minde
nek óvei, azért hagyáelőtet az lilén esni, és az ő ke
gyelmében nem tartá-meg. így vagyon minden em
bereknek dolgok , a’ kik magoknak kevélységből és 
Fel-fuvalkodásbói valamit tulajdonítanak, a’ mellyaz I- 
ílená ; azoknak el keli esniek. Mivel ő magokat az 
Iílentuí el-vonyják • azért az lilén is fáz ö kegyelmé
ben nem tartja-meg ókét, mivel az Idéntől el esnek és 
ugyan oliyanok akarnak lenni, mint az lilén, ma
ga az lilén minden, maga egyedül jó , és állat fze- 
rint való jó . Annakokáért, íemmit a’ teremtett állat 
magának ne tulajdonítson , a’ mi jó. Azért mondja 
az Ur. Mát. 19. 17. Senki nem jó, hanem egyedül tsak 
az l i lé n , és tsak ó állat fzerínt való j ó ,  és egyedül 
való minden jó. Innét a’ mi Idvezítőnk is nem akará 
magának tulajdonítani, az Iílennek tulajdonságát, az 
6  alázatos állapot jában; mivel hogy tsak egy tsupa em
bernek tartato tt, azért a’ mi az M éné, magának azt 
nem is tulajdonította.

§. 5. EweI akar minket az Ur lilén tanítani , hogy 
egy emberis, azr a’ mi az íílené , magának ne tulaj

doni-
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donitsa, és az Iftennck tifztefségét magának ne vegye. 
Ha pedig valaki azt tselekedéndi , nagy tzégéres vét
ket tselekfzik az 5 és az Iftent ineg-foíztja a’ magáé
tó l; mivel ő maga Itten akar lenni, és az Iftentólma
gához fordul. Annakokáért az íilyen nyomorult em- 
bér, keres magának fegétséget , tanátsot és vigaízta- 
láft, nem tsak az Iftennél, de még a’ teremtett álla
toknál is , és gyakorta ónnen magánál az ördögnél , 
a’ melly leg-mélységefebb meg-vakulás , és leg-nagy- 
obb bolondság; tudni-illik, a' gonofznáíjót keresni, 
és a’ halálnál életet- az kárhoztaknál idvezséget , a' 
meg romlottaknál fegítséget, a’ meg-átkóztaknál áí- 
dáft ', és a’ íetétségnél világofságot. Ellenben leg
nagyobb bóitseség , a’ minden jónak kút fejénél és e- 
rcdetinél jó t, az életnek kútfejénél életet, és idvezsé

get annál, a’ ki mindennel bir , és a’ kinél feru- 
mi dolog nem lehetetlen , Luk. 1. 37. fe

gétséget kerefní.

XXIV. Réfz.

Ama jeles jóságos tselekedetról, a’ íze*
retctről, és annak erejéről, igazságáról, és 

tifztaságáról.
I. Ján. 4. 8- Ä  ki nem fizereti, nemisméri a zazlften tt 
mert az ifién  fzeretet.

’ Szeretet 1e%-nagyobb minden jóságos tsele- 
keditek kozott, I. Kor. 13. 13. és a’ 
nélkül haizontalanok minden lelki a- 
jándékok. Azért mondja: Minden dől. 
gait ok atyafiul fzeret étből lég yenek. 1. 
Kor. 36.  14. így kell fzeretetböl imád

at Urunk mondja, Ha a te ajándékodat 
az O’tá hoz akarod v in n i, és ott megemlékezel arról, hogy 
a' t felebarátod hava fizik reád , mennyjel , bekélljel meg

eU
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elófzor a te atyádfiával. Mát. 5. 23. 24. Az llr imád
ságában is felebarátunk vétkének botsánatja köttetett 
az lilén botsánatjahóz. Mát. 6. 12.

§. 2. De olly tsudálatos jóságos tselekedet a’ízere- 
te t, hogy abban az ember könnyebben el tévcledhe- 
tik mint akármeliy dologban. Azért femmit olly gya- 
nósnak nem is tarthatni, mint a’ ízeretetet. Mertlém- 
mí az elmét olly erőíTcn meg i;em hajthatja kén ízeri- 
heti , gkadáloztathatja és épen áltál hathatja mint a’ 
ízeretet. Azért, ha a’ fzcretet a’ Sz. Léleknek igaz 
világofságával nem igazgattatik; ezerféle fzerentsétlen- 
ségbe ejti a’ lelket.

§. 3. £zt pedig nem mondom a’ gonofz fzeretet- 
röl, mert az előtt mint ördögi dolog előtt minden Ke- 
refztyén embernek futni kell, hanem fzólok arról a* 
fzeretetröl, melly az Iften és ember ’s annak felebarát
ja között-vagyon. Mert ha a’ ízeretet Illeni bőltsef. 
ség á lta l, nem kormányoztunk ; könnyen meg tsala- 
tik , el tsábittatík , és az ő igaz rendiből ki vétetik , 
ugy, hogy a’ feltett igaz tzélt el nem éri. Sokan el- 
hiízik, ho^y Illeni fzeretetek vagyon, de e’ világnak 
ízeretete, vagy a’ magok ízeretete, vagy a’ Sátánéi 
vagyon nálok.

§. 4. Példának okáért: Ha valaki tsakaz ideig való* 
kért ízereti az Iílent , hogy ötét ízerentsétlenségtől 
oltalmazza, az , önnön magát Ízereti inkább, hogy 
fém az Iílent, és a’ maga javát, az Iílennél nagyobra 
betsüli. És ez  rendetlen ízeretet. M ert, hifzem az 
Iílent inkább kellene ízeretni, mint magát, ső tt min. 
denek felett, az Iílenért kellene mindeneket ízeretni , 
mind a’ ízerentséc , mind a’ fzerentsétlenség

§. 5. De miveJhogv az-ember magát inkab ízereti 
mint az Iílent, tehát önnön magát téízi Iílenné, mint
hogy magát az iílennél inkább ízereti, és mivel az Is- 
TENt nem ízereti ugy, mint az Iílent, az Iílenért ma
gáért; hanem tsak az ő haíznáért: tehát hamis fzerc-
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2.K.24.R. és annak erejéről
tere vagyon. Mert a* kinek illyen ízeretete vagyon , 
mindeneket ízeret őnnen maga kedvéért, maga hasz
náért és betsületiért, mellyet abból véízen. A’ íz ént 
embereket és az Iften Igéjét is tsak azért ízereti, hogy 
az ő nékic Szerzi a’ Szentségnek nevét és ízinét és nem 
az abban el rejtett nemes jóknak kedvekért.

§. 6. Minthogy pedig az illyen Szeretet tiíztátalan 
Szeretet, tisztátalan gyűmóltsőt is terem , melly nem 
egyéb, hanem a’ maga haízna, maga betsulete, ma
ga gyönyörűsége, mellyek mind tefti 5 és nem men
nyei ’s lelki gyűmőltsők. E* ízeréntízereti az ember, 
a’ nagy értelemből való mefterségeket, hogy máfok- 
nál fellebb betsulteSsék, és azokon uralkodjék; nem 
az Iftenhez és felebarátjához valóízeretből, hanem ma
gához való.fzeretetből, hogy nagy betsületre meheífen.

§. 7. Vágynak olyanok is, kik az Iftent azért Ize« 
rétik, hogy a* bűnöknek büntetésétől megkímélje és 
retteneseífen meg ne bűntelle őket; Sőt azért, hogy 
ideig jól tégyen vélek ; ez igen gyarló Szeretet. Mert 
tsak magok haSznokért Szeretik az Iften t, és nem az 
Iftenért magáért, mivel ő leg nemeífebb és főbb jó.

§ 8- Mafok azért Szeretik az Iftent, hogy nagy el
mének és bőltseségnck ajándékát adja nékiek, mellyért 
ditsértetheífenek.

§. 9. Némellyek Szeretik a’ jóságos tselekedetekeris 
de néma’ jóságos tselekcdetre nézve, hanem hogy nagy 
hírek légyen, és hogy derék jóságos tselckedetű em
bereknek állittaftanak. Ez, mind nem igaz Szeretet, 
mert nemigaz tzélja vagyon.

§. 10. Sokfzor fzerecet támad olly Személyek ko
zott is , kikegy máíTaí úgy meg-egyeznek, és a’fzere- 
tet által őfzve-köttetnek; melly is ő kőzőttők olly na
gyra nevelkedik, hogy nékiek, valamit a’ tselekeízik, 
a’ kit Szeretnek, az nékiek mind tetfzik. Mert a’’Szere
te t követi a’ Szerető Személyt, mivel egéfzlcn attól 
f ü g g ,  melly által Sokfzor gonofzra is ragadtatik, avagy

a
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a’ izerető fzemély maga ingerli arra a z t, a’ kit Tzeret, 
tudván, hogy tctfzik nékie , és így az iilyen hamis fze
retet által meg akadáloztatik a’ könyörgésben, és egy
éb jóságos tseiekedetekben.

§. i i .  Azért igen fzukséges , hogy a’ mi ízerete- 
tunk a’ Sz. Lélek által és a1 Kriftus egéfz életének és 
fzent fzenvedésének fzemléléfe által, a’ inellyből fem- 
mi nem egyéb, hanem merő tifzta Izeretet tüudóklik 
igazgattafsék* ő azlftent mindenek felett tifztán fzeret- 
te ; és nem őnnen magát: az embert fzerettc makula 
nélkül való tifzta fzeretettel, nem magát ; mivel min
dent mi érettünk fzólott és tselékedett, ’s nem őnnen 
magáért. £s mind , a‘ mellyeket fzóllot és tseleke- 
de tt, a’ mi jónkra efett. ő nek i abból femmi ftiafzna 
(intsen, hanem minékünk. Minden ő munkáját, fá
radságát és az ő felette való nagy kinnját nem tartot
ta nehéznek, azé rt, hogy az a’ mi hafznunkra légyen 
és az által idvezüijünk: SŐtt tsak hogy az Iften aka
ratját tselckedheífe, az ó Kerefztjét, őrömének tartotta.

§. 12. Ez a’ makula nélkül való tifzta fzeretet, mel- 
lynek femmi nem nehéz, íémmibennem panaízolkodik, 
magát nem kémélli; hanem adja magát a’ kedves íze- 
méíy kedvéért, még a’ halálra is. Ez a’ fzeretet min
dent jó névén véfzen, akárminémű kerefztet, ésfzcn- 
vedéit botsát is reá az Iften. Mert, mivel látja, hogy 
ez az Iften akaratja, fokkal többet kívánna még fzen- 
vedni, az Iftennek Sz. akaratjáért, és meg elégízikav
val, a’ mit Iften akar. Mert tudja, hogy az Iften min« 
deneket igazán és jól rendel.

§. 13. M inthogy pedig a’ izeretet egyesül awal , 
a’ kit fzeret, annak ízokáíitis meg tanulja, és követi 
ötét az ő fzeretetéért; azt tselekfzi, a’ mi annak tét« 
fzik. így a’ ki a’ Kriftuft igazán fzeretí, az, m egta
nulja tőle életet és jóságos tselekedetit; mivel tudja , 
hogy az tetízik ó néki, és az óképéhez hafonlóva lé- 
ízen, ’s megmarad egéíz életének jendében a’ Kriftus



mondalak titeket fzolgáknak, hanem barátimnak ; mert min
deneket meg-jelentettem tinéktek. 4.) Mindenben , a* 
bűnön kívül, haíonló lett hozzánk. Filíp. 2. 7, Sze* 
gennyé lett 9 mint m i; halandóvá, mint .mi.

§. 19. Ha azért igaz fzeretói akarunk lenni ő nék i; 
minekünk is mind ezeket kell tselekednűnk. Mivel
hogy ő mindenekben , minden mi nyomoruságinkban 
hozzánk hafonlóvá lett,- miért ne igyekeznénk hát miis 
hozzája hafonlókká lenni ? Ha e’ izerint fogjuk ötét 
fzeretni , mindent imádságunk által ő tóle meg-nye- 
rünk a’ mint maga mondja: Ján. 14. 2 \ .  A ’ki enge» 
m etfze re ti magamat meg-jelentem néki. O kedves, fze- 
relmes , édes jelenés a’¥zívben , a’ menyei örömnek 
erzéfc , vigáfztalás, bőltseség és igaz isméret által ! 
Itt vagyon az igaz leg főbb Oskola, és az egy igazut, 
a ’ böltseségnek és a’tudománynak meg nyeréfére, melly 
Salamon királytól olly igen ditsértetik , a’ Bőltsefség 
és a’ Példa -befzédek könyvében. Midőn az mond
ja : Kőnyórgék adaték nékem boltseßig. Bőitses. 7.

§. 20. Azért fejezzük bé ezt: hogy a’ lzeretet nél* 
kül femmi igaz könyörgés nem lehet.

XXV. Refe.
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A’ Kriftus mi bennünk való .Szereteti-
nek egynéhány jeleiről.

I. Ján. 2. 15. Ha valaki-e világot f z m t i  % nini sen ab
ban az Atyának fzsrelete.

Kriftus mi bennünk való fzeretetének 
(1. ) je le : e' világ fzeretetének eltá- 

gjjgj voztatáfa.  ̂ Mert hogyha te a’ Kriftuft 
az ó fzegénységében meg-tekénted , 
miképen hogy ó e’ világiaknak fzerete-

____________  tétól üres v o lt ; tehát az ó  fzere-
tete altat megtanulod e’ világnak fzeretetét le-vet-
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ni , és azt el annyira meg.utálod , hogy femmível e* 
világon nem kiváníz b írn i, és a1 te reménységedet , 
a’ Kríftufon kívül femmi teremtett állatban nem hely- 
hezteted.

§. 2. (2 .)  A’ Kriftusért és az 6 fz. megutáltatá-
sáért e’ világnak gyalázatját és attól való meg utál tatád 
őrőmeft el hordozod. Bizonyára Sz. Pállal ditsőség- 
nek fogod tartani, és awal magadat örvendezteted. 
Ámbátor e’ világon nagyra nem betsültetel, azzal fokát 
nem gondolfz, mivel a’ te Uradnak és Meg-valtódnák 
is élete oilyatén volt. Elégedjél meg azzal hogy a* 
Kriftus a’ te betsületed , ditséreted, ditsóséged, vi- 
lágofságod , e rő d , gyözódelm ed, orvofságod , ből- 
tsefséged és mefterséged. Mert leg-nagyobb boltsc- 
ség és mefterség a’ Kriftus kővetéfe.
. § .3 .  (3 .)  Mivelhogy a’ Kriftus az ő Sz. teftében 
és Lelkében, fájdalmakat és fzomorúságot fzenvedett 
mind haláláig : igy teís az 6 fzeretetéért, nem tsak 
békefségestüréflel, hanem még örömmel is, minden 
megbántáft, üldözéft, fzomorúságot, fájdalmat, már- 
tiromságot és kinzáft mind halálig cl-fzenvedfz.

§. 4. (4 .)  Valaminthogy a’ Kriftusnak femmi te
remtett á llattó l, vagy pedig embertől vigafztaláfa és 
öröme nem volt, hanem egyedül tsak az Iftentól, a* 
mint ’Solt. 22. 12, fzó l; igy te is békefséges türéífeí 
fzenveded , midőn e’ világ vigafztaláfa el-hágy. Jól 
tudod az»-, hogy végtére az Iften , az ő  örökké való 
vigafztalásával, tégedet megfog vigafztalni. A’meliy- 
röl Sz. Pál nagy hofzfzú jeles lajltromot ir. 2. Kor.
6. 4. ’s a’ t. Mindenekben uzy  vifeljűk mi magunkat ,  
mint /H ennek Jzolgái, fok tűrésben . a’ nyomorúságokban , 
a’ fzűkségekben, a’ fzorcngatáfokban, a vereségekben, a 
tőm1otzókbenf a' háborúságokban) a fáradságokban a vigyáz 
zá fokban , a bitóié főkben, tifztaságban, tudományban , 
fze l dscgben • jóságban, Sz. Lélekben , tettetés nélkül való 
fzeretetben , igazságnak befztdeben, iflenntk erejében , az

igaz-



igazságnak bal felól és jobb felól való fegyverében. Ditsó- 
jég és gyalázat által y fzidalomés ditseret ákql3 úgy mint 
hitetók , ma%a igazak ; mint ismeretlenek , maga if mérete» 
f ik ;  mint megokoltak, maga , im<, > úgymint kik,
oßoroztatunk , MfW óíettmk meg. Mint bánkódok , «m- 
ga mindenkor örvendező!i ,• mint fzegénytk , jokakat
gazdagítok ; mint ha Semmink nem volna , »Mg* minden
nel bírunk.

§ -5 - ( 5*) A* Kriftusnak kerefztjét, e’világ min
den kintseinél drágább jónak tartsad. Mert ha ollyan 
nem volna ; tehát a’ Kriftus tégedet az ó  életével és 
példájával úgy nem tanított, és azt fzemed eleibe nem 
tette volna. " Mert moft elzedbe veheted , hogy az Is- 
TENnek Fia az ó példájával nem akar tégedet el-hitet- 
ni • hanem a’ leg-nagyobb ’s főebb jó ra , a’ bőltseség- 
r e ’és a’ mennyei őrömre akar tégedet vezetni; bátor 
az ut keskeny és fzoros légyen is: te pedig látod, hogy 
őnnen magais ezen a’ fzoros utón járt. És mivel ke- 
vefen vágynak, a’ kik ótet kővetik , azért mondja : 
kevtfen vágynak azok, a kik azt meg-találják , Mát. 7.
14. Bizonyjára nagy dolog az embernek magát meg
győzni, meg-tagadní, magának meg-halni , a’ világ
nak és mind annak, valamivel az ember bír, ellene mon
dani. Ez ám a* keskeny ut, és kévéién vágynak, a’ kik 
ezt mcg-ralálják.

§. 6. ( 6 .)  Hatodik fele a’ Kriftus fzeretetenck 
ho<7 a’ fzereimetes Jéfus , Soha fém az elméből, fém 
a’ gondolatból ki nem rekefztetik, hanem az ember , 
az "ifteni fzeretetnek munkájáról minduntalan gondol,» 
kodik. Es ugyan.

§ .7 .  ( 1 . )  A’ Kriftusnak emberré lé té rő l, a*
mellyben , mint az életnek könyvében , kiváltképen 
két jo téteményt látunk. 1.) Hogy o minket az ál
tal az ő Jzeretetével bé-to’tőtt. 2 .)  Hogy ő min
ket idvezségűnk és boldogságunk felöl bizonyotokká
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te tt. Oh melly ki-mondhatatlan fzeretet, hogy az Is
t e n  emberré l e t t , az emberhez hafonlóvá hogy így 
az embereket az lilenhez hafonlókká tegye , Filip. 2.
7. O nagy fzeretet! fzolgái ábrázatot vett magára , 
hogy minket királyokká tenne , és királyi koronával 
meg'ékesítene. O nagy fzeretet! hogy a’ meg-fogha
tatlan , láthatatlan lilén , meg foghatóvá és láthatóvá 
lett. Kitsoda mehet végére ezen fzeretetnek ? Oh 
melly nagy és ki mondhatatlan bőltseíség ez, hogy te 
a* nagy gonofzból , tudni-illik a5 bunoől, ollyatén 
nagy és végére mehetetlen jót hoztáí-ki, hogy te az 
által, a’ te nagy fzeretetednek mélységét fel-fedezted. 
Oh nagy vigafztalás, hogy én azt tudom, hogy te az 
én jómra fzulettettél. A’ te emberi fzűlctéfed, az én 
Illeni fzuletéfem, és a’ bűnnek kútfeje ellen való id- 
vezségnek kútfeje.

§ 8. ( 2 .)  Az ő  fzentséges [tudományáról , a’ 
mellyben vagyon örökké való bőltseség, igazság, vi- 
lágofság , élet és boldogság, és az ő {zent életéről , 
a ’ melly által ő minékünk utat és módot mutat a’ Ke- 
refztyén és Iílenes életre. Mert az őSz. életének pél* 
dája, a’ leg-főbb világofság , a’ melly nem hágy min
ket a’ fetétségben járni.

§ .9 .  (3 .)  A’ Kriílus ártatlan halálának titkáró l,
a* mellyben hét dolgokra kell vigyáznunk. Az 1.) 
Az lilén igazságának bé-tőltefe. 2 .) Minden mi bű
neinkért való meg-fizetés. 3.) Az Iílcnnel való meg 
békéltetés. Mert az lilén az ó Fiának halála által en- 
gelztcltctett-meg. Rom. 5. 10. 4 .) Az Iílen ki
mondhatatlan izeretetének ki-nyilatkoztatáíá , a’ mi 
Meg-váltónknak halála által. 5 .) Az Iílennek őrök
ké való igazsága , hogy az ő Fiát minékünk adta • la* 
mellyben meg-mutatja, hogy ő  bizonyoífan a’ mi A- 
tyánk. 6 .)  Minden ellenségen való győzódelem. 7.) 
Az őrökké való életnek és boldogságnak meg nyeréfe.

' § .  10.
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§. 10. (4.)* A’ fel-támadásrol, a’ melly a* mi
tettünknek fel-támadásáról való bizonyos reménységet 
ad ; és az után a’ lelki fel-támadás, hogy mi az Iften
nek kegyelme és ereje, és a’ Kriftusnak élete által, a* 
lelki halálból, a’ Kriftusban, lelkiképen fel támafzta- 
tunk. Rom. 6. 4.

§. 11. ( 5 . )  A5 mennybe menetelről melly a* mi 
őrökké való rdvezségűnknek , igazságunknak és bol
dogságunknak el-végzéfe.Ö Ö O

Es így a’ Kriftusnak ezen ö t titkai és ízeretetének 
m unkái, az igaz Kerefztyéni Oskola, a’ mellybenmi

nekünk tanúinunk kell és foha azokról el nem 
kell felejtkeznünk. *

X X V I R eiz .

Az Iften Szeretednek kiváltképpen va-
ló munkáiról a* m ellyekbül világoO án, Ki- 

tetfzik az Iftennek kegyelme , és jósága.
*Solt. 87. 2. Szereti az Ur a* Sionnak kapuit, o’Jákob
nak minden hajlékinak felette,

Z Itten Szeretetének kiváltképpen ő t bi
zonysági vágynak. 1.) A5 Kriftusnak 
emberré léte. 2. ) Kriftusnak Szén- 
vedéfe. 3 .) Az Iftennek bennünk va
ló lakáfa. 4 .) az Iftennek Szeretete 
a5 teremtett állatokból ki-tetfzik. 5.5) 

Melly lzereimetes légyen az Itten az ő állatjában , és 
hogy ő az ő fzerelmetefségével minden teremtett álla
tokat feílyül haliad.

§ .2 .  ( 1 .)  A’ hol a’ Szeretet vagyon ott vagyon
az egyesülés mert a’ízeretetnek tulajdonsága az, hogy 
az ő Szerelmesével egyesül. Mive! már az Itten az em
bert olly igen fzerette , máskép’ nem lehetett, hanem 
hogy az elet után az Iftennek, tifzta Szeretetbüi, ir-
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galmafságból az emberrel egyesülnie és emberré Jen
nie kellete. Oh tmtsoda az ember hogy meg emlékezelróla 
vágy az embernek f ia , hogy meg-látogatod őtet, ’Sóit. 8.
5. Az embernek leikét annyira fzereti az Iften hogy , 
valamint a’ Kriftus Iften és ember, és az emberitermé- 
fzettel, a1 mi tcftünkkel és lélkünkkel egyesül, úgy fze- 
reti iften a1 mi lelkünket, hogy gyönyörűségének tart
ja, abba magát tellyefséggei ki-ónteni, ha tsak a* lélek 
teilyeíséggel megtiTztíttatnék^ésazember ó néki ellene 
nem állana. Mert az Iftenbenegy végére mehetetlen és ki
mondhatatlan izeretet vagyon, Ez azért az Iften fze- 
rctetének leg nagyob bizonyságinak egyike hogy az 
Iften emberre lett, és magát az embereknek mint azok
nak igaz fzcrctójek mutatja, holott magára vette azt, 
a’ mi em beri, hogy igy ö azt minékűnk adja , a’ mi 
Illen i: Embernek fiává léfiren , hogy minket Iftennek 
fiáivá tegyen: E’ földre mi hozzánk jó , hogy minket 
mennyekbe vigyen. Oh drága és nemes váltás éstse- 
re mélly mind azért le tt, Hogy mi ó benne az Iftentűl 
fzerettcfsnnk! Ez éppen annyi, mint ha az Iften meny
ből minket ízólítana. Oh ti emberek nézzetek az én 
ízerelmes Fiamra, a’ kit azért hagytam én emberré len
n i, hopy ő, az én ti hozzátok való fzívbélifzeretetem- 
nek élő példája és bizonysága lenne , hogy ő titeket 
mind ő magával én hozzám hozzon, hogy igy ti ó ál
tala mind az én fiaim és órőkófim, legyetek. Mclly 
okokból 6  magát az ő Evangeliomában az Ur az ö alá
zatos ízeretetébül ritkábban nevezi Iften Fiának, gya
krabban pcniglen Ember fiának.

§ .3 .  ( 2 . )  Jóllehet már az ő emberré léte igen
nagy jele az ő  mi hozzánk való fzeretetének ; mind
azonáltal az ö mi érettünk való fzenvedéí'e és halála , 
Sokkal nagyobb. Mert fenkiben nint sen nagyobb fzere* 
let annál, mintha valaki a z ó  életét adja másért Jan. 15. 
13. Fbbúl tetfzett meg az Ifi ennek h o zzá n k  való Jzerelme, 
azt mondja Szk János , hogy amaz ó egyetlen egy Fiát
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el botfáid Ifién  e világra > hogy éljünk 0 általa. I. Joh.
4. 9. Ez a’ ieg-fóbb és tokélleteftebb ízeretet, a’ melíyet 
hogy az Iften mi hozzánk meg mutatna, és hogy mine 
mondhatnánk a z t, hogy az Iften valamit olly igen íze
ret, a’ mellyet nem akart volna nekünk ad n i; azért 
adta nekünk az ő Szerelmes Fiát, és nem tsak adta , 
hanem adta, hogy a’ mi bűnünkért meg fizetne. An- 
nakokáért nagyobb ízeretetet mi hozzánk az iften nem 
mutathatott hanem ebben mutatta meg az Ifién az 0 Sze• 
retetit mi hozzánk, hogy az ő tulajdon Fiának nem kedve
zett , hanem adta azt mi érettünk mindnyájunkért, mi mo • 
dón nem adna az ó Fiával né künk mindeneket Rom. 5.
8. réfz: 8. 32. Ha a’ mi leg-nagyobb, azttninékünk 
ajándékozta, bizonyára a’ mi kiífebb, azt-is oda ad
ja. Az őrók életben mindenek a’ mieink léíznek melly- 
ek az Iftenéi. Mert a’ ki diadalmas léfzen, mindenekkel 
bírni fog Jel. 21. 7.

§. 4. (3 .)  Az Iften Szeretetének harmadik bizo-
sága az Iftennek mi közöttünk és mi bennünk való 
édes és fzerelmetes lakáía. Ohmelly nagy vigafzta’ás 
az, hogy az Iften a’ mi fzivünket maga hajlékává fzen- 
tclte és el foglalta. Az ó Teftamentomban, mikora5 
hajlék és a’ Szenteknek ízentje el-kéfzüít volna, meg
áldotta és meg-fzentelte azt Moí'es, és az áldozatnak 
vérével meg-hintette; mert mindennek vér által kellett 
meg-fzenteltetnie , *Sid 9. 21. Az után le. fzállottaz 
Iftennek ditsósége mennybűi , és bé tö lte a5 hajlékot 
és a’ gyülekezetnek sátorát 2. Mos. 40. 34. így
midőn a’ Kriftus a’ mi bűneinkért megholt, és mi az 
ó  vérével megízenteltettünk, az Iften mi hozzánk jó és 
mi nálunk lakó helyet tsinál.

§. 5. A’ ki mit fzeret leg-inkább és leg őrőmeftjebb 
annál marad : az Iften igen fzereti az embert  ̂ azért 
orőmeft is vagyon nála, és annál vagyon ő néki haj
léka. Eíá, 57. iy. En Ifién a' magasságban lakom , ér 
a tórddelmes alázatos fzivűvel-is , hogy meg-elevenítsem az
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aUzatofaknak lelkeket, rr mtg-élcfzfzem a tőrődclmefckntk 
fziveket. Ellenbe a’ kinél örömeit vagyon valaki, azt 
leg-inkább fzeretí. Az Ifíenórőmeíl vagyon az embe
reknél, azért az embereket-is fzfcbül ízereti. A’’Solt
16. 3. azt mondja : a [zenieknek , kik e’ főiden vannak 
és a bŐtsületeféknek t kikben vagyon minden én gyönyörű
ségem. E’ vigafztaljon minket minden mi nyomorusá- 
ginkban, ízegénységinkben , betegséginkben , üldőz- 
tetéíinkben , meg vettetéíinkben, hogy az lilén minket 
fzeret és mi velünk vagyon. De te azt mondod, fze- 
retié hát azt az lilén , a5 kire annyi kerefztet botsát ? 
Felelet. Igen-is, hogy igyó azt a’ Kerefzt vifelés ál
tal meg-ditsóitse, mivel itten fokát fzenvednek, hogy 
ottan azok gazdagon meg vigafztaltaífanak, 2. Kor. 1.
5. Mennél nagyobb nyomorúság vagyon e’ főiden , 
annál nagyobb orom és ditsóség léízen mennyekben 
2. Kor. 4. 17.

§. 6. Ez az oka: miért hogy az lilén annyi fok em
bereket meg-nyomorít, és fzomorít hogy ó  azoknak 
fzívekben lakjék. Mert fohol nem lakik őrőmeíljeb- 
ben, mint a’ tőrődelmes fzívben, ’Solt. 34.. 19. Itt 
az lilén azért tőít-be minket az ő kegyelmével, hogy 
o tt az ő ditsóségévcl, mint a’ mennyei Jérusálemmel 
meg-világoíitson és bé-tőltsen Jel. 21. 23. Efa 66, 2.

§. 7. (4 .)  A ’ az lilén fzeretetének negyedik jele
a’ teremtett állatokról vétettetik. Midőn Szent Pál 
a’ leg-drágább, leg-jobb és ditsőfségeífebb dolgot kí
vánni akarná az ó Efeíhs Városbéli hallgatóinak, azt 
kivánnya, hogy ők az Jelennek fzeretetit meg tudhafsák % 
minden /zeniekkel egybe, minémü legyen annak fzelefsége , 
hfzfzasdga , mélysége, és magafsága, Eph. 3. 18. melly
el azt akarja jelenteni, hogy az Iílennek fzeretete ma- 
gaífabb az égnél, mélyebb a’ tengernél , fzéleífebb ja’ 
földnél, hoízfzabb hogy feni az eílvenck a! reggeliül, 
való meizízesége ’Solt 103. 11. 12. Summa az ég és a’

főid
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főid tellyes az Iften Szereretével, mert valamit az Is
t e n  teremtett, akár láthatók» vagy láthatatlanok legy
enek azok, a1 végre teremtette , hogy az ő  ki-raondha- 
tatlan jósága és ízeretete nyilván légyen. Es nem - is 
más okokból adta az emberbe a’ kíilsó és belső 
erzékenségcket hanem hogy őj azzal az Iftennek jósá
gát és Szeretetét érezheífe. Mert valamit az ember az 
6  okofságával, gondolkodásával, elméjével meg fog
hat , úgy hafonlóképen a’ mit az ó  külső érzékense- 
gével meg-érthet, a’ mind az Iften fzeretetérül téfzen 
bizonyságot. Mert valamivel az ember bir , a’ mind 
az lilén Szeretetének bizonysága. Igenis minden látha
tó  és láthatatlan teremtett állatok , mint egy kővetjei 
és póílái az Iftennek, a’ mellyek nékünk az Iftennek 
fzeretetét hirdetik és jelentik , a’ mellyek által nekünk 
az Iften ízóll mintha azt mondaná. Tekéntsétek meg 
az eget, folder és minden teremtett állatokat, mind
azokat én az emberhez való ízeretetbóí teremtettem, 
es ha mi a’ teremtett állatoknak fzerelmetefségét érez
zük, érezzük az Iftennek jóságát is, hogy mi a' külső 
és a1 belső érzékenséggel meg-kójloljuk, melly já és gyű* 
jiyórüséges légyen az Ur a* mint ’Solt. 34. 9, fzói,

8- A’ nap az ő fénycfségével, világofságával , 
melegségével, befzél mi velünk : mint ha azt monda
ná. A’látható teremtett állatok között én vagyok a’ leg
nagyobb és világofabb, nagy Urnák kell annak lenn i, 
a' ki engemet teremtett Sir 43. 2. ’Solt. 19. r . Nem 
t?ak ezen fzép teremtett állatok által befzélí az Iften igy 
mi velünk; hanem még a’főiden való utálatos férgek 
által-is : mintha azt mondaná; imé, énnekem a’ te te
remtődnek kőfzőnheted, hogy tégedet emberré esnem 
féreggé teremtettelek. Az Iften, a’ ki tégedet ferégge 
teremthetet volna , az ő irgalmaíságából emberré te
remtett. Emlékezél-meg arról, a’ ki azt mondotta : 
Féreg vagyok és nem ember, ’Solt. 22, 7. így ízól az 
Iften minden teremtett állatok által az embernek és

D d 5 az



az 6 fzeretetét hirdeti 6 néki. Vony , húz, édesget, 
vezet, hiv minket m agihoz, Péld: 1. 20. Ismétigy 
fzól: Ez az lHennek bóltsefsége , a tnelly minden helyen 
és ösvényen hivő f á t , örvendeztetvén e világban az ö főidét 
és az én gyönyörűségemmel az embereknek fiait. Péld. 8- 31»

§. 9. Sőtt ha jól meg gondolja az ember , úgy va
gyunk az Iften Szeretetébe bé-rekefztve , valamint az 
éggel bé-rekefztettíink: mert ő benne élűnk , vagyunk 
és mozgunk i Tsel. 17. 28. Valamint az ember fohová 
nem fzaíadhat mindenütt az ég felette, kőrnyülette, 
és alatta , iobb és bal kéz felül vagyon : így fohová 
nem futhat az ember, az hol az íftennek Szeretete és 
jósága nem követné • minden teremtett állat által hívja 
ö té t , Sőt még fzíve és lelki-esmérete által-is, és azt 
mondja: fzerelmes gyermekem, hováakarfz futni? ho
vá akarfz repülni ? a' hol én nem volnék, ha a’ kopor- 
sóba veted o' te ágyadat, ott.is jelen hagyok : Szárnyakat 
véfzefzé magadnak mint & hajnalnak, és a’ tengernek utóL 
só határinál lakóié , ott is az én kszem meg *■fog tégedet. 
*SoIt. 139. 7. 8- 9- 10. Annak-okáért jóvei én hoz
zám • esmérd-nteg az én Szeretetemet és kegyelmemet, 
mellyel én teneked minden teremtett állatokban előd
be mégyek. Vétkcztéié ? én nálam a’ kegyelem. El
hagy tálé engemet ? az én Szeretetem és hivségeni még 
tégedet eí nem hagyott és magától cl nem tafzított ha
nem inkább minduntalan te utánnad fu to tt, téged ke- 
refett, téged hívott, és mint egy el téveledett juhott 
meg-kerefett: És ha a’ nagy világnak, és minden te
remtett állatoknak bizonyságinak, nem akarfz hinni, 
higyj fzerelmes Fiam bizonyságának,kiben e’ világot fze- 
rettem. Sohol nem találhatsz nyugodalmat a’ te lel
kűdnek. Akar hová fordulj bár, ugyantsak az énfze- 
retetemben es kegyelmemben nyughatol-meg. Oh 
boldog fzív, melly ezt érti? Miképen hogy az ég és a* 
főid telly es az íftennek fzeretetével, és valamennyi te

426 Az Iftenfzerctetének 2.K.26.R.
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remtctt állatjai vágynak ő  néki, annyi bizonyság! az 
ó  fzeretetének. Jan. 13. 16. De leg nagyobb bi
zonysága az Iften Szeretetének az ö  Szerelmes 
S*.ent Fia.

§. 10. C 5. ) ötödik bizonysága az Iften Szerete
tének az ó tulajdon fzerelmetes állatja. Mert ha a* 
Prófétáknak és a’ Szent Jánosnak Iátáíit megtekénténd- 
jűk leg ottan efzve vefzfzük hogy az hatalmas Iften 
olly fzép és fzerelmetes, hogy ő mondhatatlan képén 
fcliyűl-hallad minden fzep6éget és fzerelmetefséget c- 
zen a’ világon; ó minden Szép dolgoknak izépsége , 
minden fzerelmetes dolgoknak fzerelmetefsége , min
den élőknek élete , ő minden. Egy régi Tanító mon
dotta , Hogy az Iften olly fzerelmetes és fzép , hogy 
ha az ember egy tüzes kementzében ülne, és haazls- 
TENnek fzépségét és ditsoségét tsak egy fzcmpiílantáíig 
ízem)élhetné, tehát az ő  íeg-nagyobb kinyai közben 
leg-nagyobb öröme lenne. Szent litván midőn az Is- 
TENnek ditsőségét látna illyetén fzókra fakada, Íme lá
tok meg nyilatkozott egeket, ét látom , hogy az embernek 
Fia áll az Jflennek job ja felól. Tsel. 7. 56, Az Iften 
olly Szerelmetes és fzép, hogy ha vaíamelly ember ez
er cfzendeig ötét látna, az tsak egy órának tetízenék 
néki, mert az Iften fzereimetefségének és dicsőségé
nek nézésében az idő elenyéfzík és őrőkkén valósig 
léfzen belőle, mert az Iften mennél tovább fzemlélte- 
tik annál tovább kíván nézettetni, mennél inkább fze- 
rettetik , annál jobban akar ízerettetni és mennél in
kább ditsértetik , annál inkább kíván ditsertettetnú 
A’ mint egy régi Taniró Síxtus mondotta Beatorum 
animae infatiabiles amoris &lauciis Dei. A’ melly egy
ez bölts Sirákka! Réfz, 24. 29. go. Midőn ő  az Is
ten bőltsefségéröl ízól. A’ kién  belőlem efzik, * min
denkor éhezik én után nőm, és a’ki én belőlem ifzik, minden
kor éti utánnom fzomjuhozik. Es jól lehet az Ifteanek 
Szent Angyalai az ó teremtéfektól fogva ő tet nézik ,

mind-
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mindazonáltal még-is elegendóképen őtet nem nézhe
tik. Jol-lehet kczdettül fogva ótet ditsérik , még-is 
elegendőképen őtet nem ditsérhetik. Nam Deus om. 
ni laude laudabílior, omni amore atnabilior: Mert az 
Iften véghetetlen az ő  fzerelmeteíségeben , Szépségé, 
ben, és dicsőségében azért femmi teremtett állat is 
elégségesképpen ő tet nem fzeretheti és nem ditsérhe- 
ti, Az Iften olly fzerelmetes hogy az ember mennél 
inkáb fzereti ő te t; annál tovább kívánja őtetfzepetni. 
Olly dítséretes, hogy annak ditséretének végét nem 
érhetni olly gyönyörűséges a’ nézésre , hogy annak 
nézésében fenki nem fárad: ő te t hallani olly vigafsá- 
gos, hogy őtet elegedendőképen nem halhatni. Tau- 
lerus azt mondja Ha valaki az Iften tőkélletes fzerete- 
tének tsak egy tsőpjéc koftoihatná-meg , e’ világnak 
minden öröme és tcfti gyönyörűsége leg-nagyobb kc- 
ferűségre változnék- Azlftennck’fzeretetéért fzenved- 
tenek a’ fzentek olly nagy martyromságot, az ó telte
ket és életeket arra adták , és ha valakinek fzáz tefte 
volna, azt is fel tenné hogy azlftennek fzeretetét meg
tarthatná, ’Solt. 63. 4. A ' te ktgyelmefiégcd jobb az el
itnél , bogy az én aj akim dits érjenek tégedet. Az Iften 
olly felséges, drága, tífz ta , j o , mellyet mennél in
kább ismér valaki, annál inkább fzeret: ő  egy gyenge 
ki-v.álafztott édefség , mennél inkább koftoltatik annál 
édefebb léfzen: mennél inkább Szerettetik annál fzerel- 
metefTehK Boldog fziv az a3 ki meg-elégefzik az Is- 
TENnek fzeretetével , az ollyan ollyatén fzerelmetef- 
séget talál az ő lelkében, a’ minéműt femmi teremtett 
állatok kőzőt nem talált e’ világon.

§. 11. Láfsátok-meg már embereknek fiai miképen 
meg-tsaíatkoztatok e’ világ fzeretetétűl. Mié vagyon 
az embereknek az el-mulandó fzeretetbul ? gond , bú, 
el-vefzett idő héjában való és haízontalan fzó , a*

✓ mellyrűl fzámot kell adni, pőrlés, vefzekedés, hábo
rúság hartzölás, meg nehezétika’leiki-esmérctet. Min- 
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denek meg bánják hogy ók e’ világot és az elmulan- 
dókat olly igen fzeretik, a’ mint Szent János ez iránt 
in t ,  I. Jan. 2. 15. Fiatskáimne fzereßetek e világot, 
fe  azokat mel’yek e világon vannak, mert minden valamié' 
világban vagyon a' ttflnek kívánsága, fzemeknek bujá.kodá- 
fok és életnek kevélysége, #*»j <12 Atyától vagyon, hanem e 
világtól. E' világ el-műlik és annak kívánsága is: a' ki pe
dig az Ifiennek akaratjai tsdekefzi örökké meg marad, in
nét minden ember bánkódjék az ó egéfz életében , 
hogy ő inkább máft valamit fzeretett, hogy lem mint 
az Iftent egyedül. Az íften ha az ő fzeretetet minde

nek felett a ’ te fzivedbe adja , tehát ő a’ leg
jobbat adta a’ mellyel bír: az az ónnen magát.

XXVII, Réfp,

Miképen az Ur Jéíűs az étet ízeretó lé-
leknek m agát meg-mutatja és véle meg-es- 

mérteti , mint egy leg -főbb fzeretet és 
leg-főbb jó.

Jan. 14. 21. A  ki engemet f z t r e t , magamat meg jelen
tem annak.

A a* meg-fefzittetett Kriftuft jól meg
akarod nézni, tehát nem egyebet, ha» 
nem tsupa , tifzta , tekélletes és ki 
mondhatatlan fzeretetet látfz ő benne 
és meg mutatja teneked az ó fzivét és

________  azt mondja: Imé ebben a’ fzivben nin-
tsen lemmitsalárdság, íeinmi hazugság, hanem a’leg« 
főbb hivség és igazság : Hajtsd ide a’ te fejedet, és 
nyugodjál az énfzivemen, hozd ide a’ te fzádat, és 
igyad az énfebembül a’ma leg-édefebbfzeretetet, mel- 
ly az én Atyámnak ízivébül, én általam fakadott 
és fóldogal.

§• 2.

)



§. 2. Hogy ha ezen fzeretetet meg-koftolándod , 
az egéfz világról el - fogfz feletkezni, és ezért a * ki« 
mondhatatlan ízeretetéért azt meg-utálod, és mail: egy
ebet ezen a’ ízereteten kívül nem kivánfz , hanem a* 
te Uradnak azt mondod. Oh Uram ne adj énnékem 
egyebet, hanem a’ te fzeretetednek cdefségét. Bátor 
ez egéfz világot énnekem adnád, én nem kívánnám , 
és nem akarok egyebet, hanem tsak egyedül tégedet és 
a ’ te fzeretetedet.

§. 3. Oh boldog lélek az, a’ melly ez fzeretetet ér
zi. Mert abban a’ lélekben a’ Kriftus jól meg esmér- 
te tik , és magát meg-mutatja, és nem is más ó, hanem 
tsupa tiízta fzeretet, és a’ léleknek fzerelme. A’melly 
igék igen mélységes értelmet és experientiat vagy lelki 
tapalztaláft foglalnak magokban. Mert hogy a’ Kri. 
ftus a’ mi lelkűnknek fzeretete légyen az ő lelkid jöve
telében , és a’ léleknek kedves vigafztalásában nyilat
koztatja ki. És hogyha a’ mi lelkünk tsak egy tepetsket, 
avagy egy fzempillantáfotskát abból magában érezend, 
tehát teliyeftéggei meg telik őrömmel. Mert ez a’ vég- 
heteden fzeretet oily nagy; hogy , azt a’ mi fzivunk 
meg nem foghatja. Ezt meg próbálta a’ Szent Igna
tius M artyr, a’ ki az Ur Jefuft az ó  fzcrctetének mon
dotta, mondván, az én Szeretetem mcg*fcfzittetett.

§. 4. Ebben a’ Kriftus fzeretetében minden mi tse- 
lekcdetink gyakoroítattaífanak 1. Kor. 16. 14. és igy 
a Kriftusbol és az igaz hitbűi folyjanak ; mdlyek az 
Iftennek jól tetfzenek: akar együnk, akar igyunk akar 
alugyunk, akar a’ mi hivatalunknak munkáját vigyük 
végbe Iften és emberek előtt kedves léfzen. Valami 
az hivő fzeretetből jö n , az az Iftenben léfzen és az Is- 
TENben vitetődik végbe, Jan. 3, 21.

§. 5. Noha penig ez a* Kriftusnak fzeretete menny
ben és a’ főiden leg-nagyobb jó , mivel ebben a’ fze- 
retetben minden jók bé-fogiaitatnak; az Iften m égis

oliy
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2.K.27.R. meg jelenti magát i l l
oily kéíz ezt a’ nagy jót minékünk ad n i, hogy . még 
az 6 fzerelmes Fiat-is erre a’ nyomorúságra küldene 
-hogy hit által ebben a’ ki-mondhatatlan kintsben ré- 
fzefsé tegyen. És fokkal kéfzfzebb ó nekünk ezen 
nagy jót adni, hogy-íém mint mi vagyunk azt elvenni.

§. 6. Ezen fzeretet, a’mellya’ Szent Lélek által a* /  
mi fzivünkbe bé-óntetik , ha tapafztaltatik , jobban / O  
meg-vigafztal, mint aze'géíz "világ, és bátor minden 
teremtett állat jelen volna is még is az hivő fzeremes 
Lélek nem gondolna véie, az Iftennek ezen ki-mond
hatatlan édefségéért. És bátor minden teremttlt á l
latok , fzólni kezdenének is , mégis az lilén fzeretetc- 
nek fzava eróífebb, kedveífebb , hogy fém a’e terem
tett állatoknak fzava. Mert ezen fzeretet kötözi meg 
az elmét, és a’ Kriíluífal egyesíti, minden jóval bé- 
tö l t i , magaflább és jobb minden teremtet t állatok te« 
kétségeknél^ A’ melly nagy jó , jóllehet Lélekben is
mertetik, láttatik , és kóíloltatik meg, delem nifzóval 
azt ki nem mondhatni. Mert minden fzók igen ke- 
veífek annak tsak árnyékának is meg-mutatására , mi
vel femmi embernek tefti nyelve a’ drága, kedves jó t 
mellyet az embernek lelke érez, ki nem befzélheti In
nét fzent Pál-is a’ Paraditsomban haliot ollyan mond- 
hatatlan fzókat, mellyeket femmi ember ki nem béfzél- 
h e t , 2, Kor. 12. 4.

§. 7. És ha az illyetén drága jó magát a’ Lélektől 
m eg-tartóztatja, o tt nagy fáldaíom vagyon , úgy an
nyira mint ha ez egéfz világ ei-vcfzett volna. Az hon- 
nét igy kiált-föl: Oh kedves fzerelem , alég kóftolta- 
lak-meg ént tégedet, miért hagyfz-el engemet? Hafon- 
Ió volt bennem az én lelkem a’ téjtül el-fzakafztatott 
gyermekhez, ’Solt. 131. 2. d ’ te kegyelmeßegcJ jobb 

I az életnél, ’Solt. 6}. 4. ’ Hadd meg-koftolni azt , Az 
én lelkem tsak tégedet egyedül fzomjuhoz, ’Solt* 43 
2. Ezen kívül fenki engemet meg nem elégíthet és meg 
nem vidámithat.

§. 8-
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§. 8. Hogyha az hívő léleknek ezen fzeretet nélkül 

kell élni, keferves és nyomorúságos életet él. Sőtc 
kíván ezért a’ fzeretetért az ember-halni , és a’ rom* 

landó házat le-tenni, és az llrral lenni a’ mint 
Szent Pál mondja, 2. Kor. 5. 8*

XXVIII. Réfz.
Miképen ismertetik és lélekben meg-kó*

íloltadk a’ fóebb jó.
*SoIt. 34. 9. K ójlo ljá tok-m eg  és U ß ä to k - tn e g )  m i l y  igen  

j ó  lé g y e n  a z  Ü r ,

A Z Iften őrőkkén-való, tókélletes , végére mc- 
heteden, fzerelmetes és barátságos állat fze- 
rént magát velünk közlő jó , és azt akarja , 
hogy ö-is eleven hitben lélekben és igazságban 

úgy ismérteffék-meg, a’ pedig máskép’ nem lehet, ha
nem ha az ember az Iftennek jóságát, édefségét, ba
rátságát és vigafztalását az ő fzivében igazan tapafz- 
talja és érzi.

§. 2. Hogy penig e’ meg-légyen , kívántatik hogy 
az emberben valami ollyan légyen , a’ melly ótet az í- 
ftenhez hafonlítsa, hogy igy az ember az leg nagyobb 
jót meg • foghaíTa. A’ penig az embernek lelke , a* 
mellyben az Iften az 6 jóságát ki-őntőtte , Sőtt őn- 
nőn-magát néki megjelenti és vele meg-esmérteti.

§. 3. Mivel penig az ember a’ bűn által ezt a’nagy 
jót el-vefztette, ellenben az ördögnek lakó hajlékává és 
műhelyévé lőtt a’ ki az ö munkáját az emberben gya
korolja, a’ minta’ kevélységet fösvénységet, teftigyő- 
nyőrűséget, haragot, irigységet, a’ mellyek mind̂ az 
ördögnek munkái az emberben. Annak-okáért fzűk- 
séges , hogy az ember hit által, mellyet az Itten mi
vel, a’ világfái az Iftenhez térjen, Kol: 2. 12. Az 
©rdőgtűl a’ Kriftus Jéfushoz. Tsel. a6. 18. és igy

a’ S á -



2.K.28.R. miként kódolhatni ü l
a’ Sátánnak az ó munkájával ki kell belőle menni. Mert 
valameddig a* Sátánnak munkája az emberben vagyon, 
mind addig az Iftenvnem munkálkodik ő benne, és 
mind addig az Mennek munkája meg akadályoztatik 
ugy annyira, hogy a’ lélek nem érezheti mellygyöny
örűséges légyen az Men. Ezért kevefen vannak kik az 
Ment jól meg ísmérnék, mivel legtöbben az ördögnek 
és a’ íetétségnek munkája uralkodik. Az embereknek 
nagyobb réfzek a’ világhoz , a’ teremtett állatokhoz 
és ő magokhoz ragaízkodik.

§. 4. A’ kik penig az Ment jel meg-kóftolni és es- 
mérni akarják, az Úrhoz kell azoknak ragafzkodnfok, 
és egy lélekké ó véle lenniek, és e’ mennél inkább vég
hez mégyen az Iften magát az hivő fzerelmetes lélek
b e , annál inkáb meg jelenti. I, Kor. 6. 17. Mennél 
inkább a’ világtól az Iftenhez fordul a5 fziv, annál job
ban egyeíiti magát az Iften a’ Lécekkel. Mert a’ világ
nak és a3 teremtett állatoknak fzeretetének ki kell men
nie; és igy mégyen bé az Mennek fzeretete, 1. Ján;
3. 15. a kiben e világnak fzeretgte vagyon , nir.isen ab^ 
ban az /ltodnak fzeretete. £s valahol az Men a’ világ
tól üres lelket talál , azt magával és minden ő lósá
gával bé tölti Mennél urefebb a’ fziv a’világnak fzere- 
tetétul, annál-inkább bé tölti azt az Iften zz  ö VÍÍágof- 
fágával és vigafztalásával. Innét mondja egy régi Taní
tó , hogy az lilén  egy üres , tsendes es nyugodalmas lé
lekben inkább hagyja magát éreztetni mint ki magyaráztam 
n i, mi légyen az Iften.

§. 5. H am ar az ember bizonyofon meg akarja tudni 
hogy az Mén jó és leg-fóbb jó,tehát annak jóságár-is az 
ó fzivében megkell érezni.Mellyet ugyan ae írás kuisóké- 
pen meg mutat ,de a’fzivnekkell azt belsoképen érezni 
és az éló igétmeg-kóftolni. ’Síd. 6. 5. A* kik meg-kójlol- 
tak az Isi ennek, jó befzidet, és a jóven dó világnak erejét. 
Hogy az Men gyönyörűséges légyen, jobban eízedbea 
nem veheted , mint ha az ó vigafztaiását kódolod •

E ® hogyf



434 A ’ l e g f ő c b  j ó t 2.K.28.R.
hogy ő gyönyörűséges vagyonság légyen , fenki job
ban meg nem taníthat az Iftennél, midőn maga te ben
ned őrül és vigad : így vagyon az lilén minden tulaj
donságinak dolga. Ha 6  maga mindent te benned 
nem munkálkodik , foba az ő valóságos isméretére 
nem jutfz. Mert az Ifien t meg-esmérni ifién  nélkül le
hetetleny a mint Szent Agofton mondja. Annakokáéxt 
ha az lften magát meg nem jelenti és nem esm érteti, 
fenki ő te t nem tudhatja mi légyen az lften. Midőn 
penig a’ fziv az Iftennek eleven fzavát érzi , igy meg- 
esméri, hogy az lften minden légyen, és minden jó , 
és ama’ tekélletes őrőkén való jó és mindennél jobb j 
valamit a’ fziv kívánhatna és ki-gondolhatna. M erte- 
zen az őrőkkén való leg nagyobb jón kivid femmi te
remtett állat jobbat nem gondolhat és kívánhat.

§. 6. Es midőn ő eképen meg-ismértetik és a’ lé
lekben meg-kóftoltatik, a’ mint ’Solt: 84. 12. és
63. 4. mondja: Uram a te kegyelmeßeged \obb az életnél. 
így kczdi-el a’ hivő lélek a* világot minden 6  őrőmi- 
vel és gyónyőruségivel meg-útálni. Mível az Iftennel 
meg-elégfzik elegendő-képen. Summa ; az Iftenben 
mindennel bír. A’ világ minden ő gazdagságával hé
jában való, fogyatkozáflal és álhatatlansággal tcllyes. 
Az lften penig tekélletes jó , és álhatatos őrőkkén 
való jóság.

§. 7. Ebbid a’ fundamentomból mondja Dávid ’Solt. 
63. 23. Kits oda volna mennyekben nekem te nálodndl tóbbt 
este nálodndl egyébben nem gyönyörködöm. Ez ollyan Lé
lek , a’ melly azt a* tekélletes jót meg-kóftolrn , a’ 
mellyben minden teremtett állatoknak éŝ  e’ világnak 
Szeretete el-enycízik , és femmi ö röm e, vigafsága nin- 
tsen a’ teremtett állatokon a’ világban , hanem tsak 
az Iftenben , a’ leg-fóbb jóban. Ez ama’ tapafztalha- 
tó  csmérete az Iftennek, Sőt az Iftennek mindenek fe
lett való Ä eretete , a’ melly a’ fzivben éreztetik,

§ .8 .

T -------
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§. 8. Mert midón az Itten jól meg.esmértetik, min

denek felett-ís fzerettetik , ditsértetik és tifztelterik. 
Ha már az ember a’ tekélletes , és órókkén való ick. 
val, a’ mellyben minden jó vagyon és a’ melly min
denekben minden, bir, miért fzeretné ama’ fogyatko. 
záíTal tellyes dolgot. Mert midőn az az igaz, tekél- 
letes jó megismertetik, minden fellett fzerettetik i§ , 
minden felett a’ mi nem tókélletes, az az minden te
remtett állatok felett az egéfz világon.

9. Es így az Ifíennek eleven és igaz esméretc ki
irtja a5 világnak fzeretetét, és így kezdi-el az ember 
a’ világot az ő hivságával meg-űtálni, és bőlts Sala
monnal azt mondani. Minden’ héjában való i fe m m i ; 
S ő t tsupa nyomorúság, a mi az ég alatt vagyon. Es így 
a’ világnak fzeretete íemmi léízen a’ fzivben , tsak az 

Itten Szeretete marad-meg , és az órókkén való 
jó , melly meg marad.

XXIX. Refz.
Miképen a’ kegyes lélek az Went nézi ,

az ó jó-téteménnyiben, mintegy kegy
es jóságot.

I.  Jan. 4 .9 . Ebbúi tetfzctt-m eg az Ifíennek hozzánk 
való fzerelme , hogy amaz 6 egyesien egy fzú  lőtt f á t  el-ba
ts  át á Isién e világra , hogy éljünk ő általa, Lbbtti v a 
gyon a' fzeretet t nemhogy mi fzerettúk volna az if te n t  
hanem hogy 6 Szer etett Iminket , és el-bolsátá az ő Fiát , 
hogy lenne engefzttlő áldozat a mi bűnünkért.

Alamit az Itten emberre botsát, akar 
jót akar büntetett , mind a’ végre tsc 
lekefzi, hogy az ember, ki ó tőled* 
fordult ismét ó hozíá térjen.

§. 2. Az ember pedig oliy balgata  ̂
és oftoba mint a5 barom ’Solt. g 2
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és nem érti, miért mutatja az Iften ő neki az ő nagy 
jótétem ényét, tudniillik , mert az által ó tet magá
hoz hivogatia, h.igy az Iftent fzereífe. Azt fern veí'zi 
efzébe miért bünteti ótet az Iften, tudni-illik hogy meg 
térjen , és az Iftenhez forduljon .

§. 3. Előfzer láíTuk-meg az Iftennek tefti javait, az
után a’ lelkieket és az őrókkén valókat.

§ .4 .  ( 1 .)  Az Iften femmit nem teremtett a* mi 
embernek nem fzolgálhatna, ám a’ légyen látlató vagy 
penig láthatatlan. A’láthatatlanok, mellyek nékűnk- 
fzolgálnak, a’ Szent Angyalok, kiknekbó tseségeket: 
erófség eket fzorgalmatos őrzéseket és mi reánk való 
vigyázáfokat fok helyeken a’ Szent írás ditséri és ki
nyilatkoztatja , ugŷ  hogy fok Angyaloknak kell egy, 
emberre vigyázni a’ mint azt Jákob Pátriárkának , és 
Elizcusnak hiftoriája meg-bizonítja, 1. Mos: könyv:
32. I. 2. 2. Király: 6. 17. Valamint hogy fok go-
noíz lelkek lefelkednek egy ember után hogy azt meg
rontsák : igy ellenben fok Szent vigyázok az Iftentul 
rendezettnek. Míképen őrülnek a’ mi pcenitentzia 
tartalmikon, meg-tanit Urunk Luk. 15. 10. Ext a* 
jótéteményt, mivel láthatatlan és láthatatlan-képen is 
vagyon, fokán kitsinynek tartják: de a’ b ő lts , a’ki nem 
tsak a’ látható világot fzemléli, hanem a’ láthatatlant- 
is, jól tudván hogy a’ láthatatlanban, a’ mellyben az 
Iften lakik, fokkal nagyobb ditsőség, több nép és ha
dakozó Urak, több Uraságok, Fejedelemségek vágy
nak , mint ebben a’ látható világban. Es mivel az I- 
ften az ő faját fzolgait nekünk vigyázókul és őrízökűl 
adja az ő Fejedelmit és Uraságít, tehát ki-tetfzik mi. 
nemű nagy jó tétemény légyen ez. Nem kűlőmben va
gyon e z , mint mikor egy Fejedelem az ő fzolgaivat 
valakit késértet és védeímeztet, a’ ki kietlen erdőn , 
vagy ellenség főidén, akar utazni.

§. 5. Tekéntsd-meg tsak az Eget, mellyct az Iften
a ' te
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a’ te ízolgálatodra ízerze tt: Nézd-meg a’ Napnak és 
Hóidnak tsudálatos járását, i. Mos. i. 16. Miért 
futnak nappal cs ejtfzaka olly úntalan, éstsak egyfzem- 
piilantásig-fem állanak-meg: valiyo:i nem fzorgalmatos 
es vigyázó fzo ga e az embernek? Az lilén nemfzükól- 
kódik azoknak í'zolgalatjok munkájok és a ilágofságok 
nélkül, az ember penig lzűkőlkődik. A5 Nap ízolgá! 
néked mint egy ferény Szolga , a’ melly minden nap 
idején fcl-kél, világot és fáklyát előtted hordoz és az 
őrókkén - valóságról téged meg-cmlékeztet, hogy te 
mint világofságnak fia úgy járj. A5 Hold és az ejtfza- 
ka az ő árnyékával be-fedez tégedet, mint egy takaró 
ágy leppel, és nyugodalmat ád ; tanít tégedet a’ Fel
ségesnek árnyékában maradni és ott lakni , ’Solt. g i. 
2 . A’ Hold mint egy el faradhatatlan fzolgáfö, a’melly 
vizet hoz , és a’ főidet meg nedvesíti. Nintsen tsak 
egy tsillagotska-is, melly az ember javára nem vette 
volna az áldáft, és az ember kedvéért nem ragyogna* 

§. 6. Nézd-meg a’ levegő eget és a’ S zelet, melly 
fzépen tiíztítják az eget, elhajtják a’ felhőket, és is
mét őízve ízontják , mint nagy vizes edényeket , azo
kat az után ki öntik a’ földre. Tsudilkozásra m éltó , 
hogy az lilén az ég a la tt , a’ felhőben a’ vizet ófzvc 
ízorítva tartja mint egy kádban , a’ levegő égnek azt 
hordozni és tartani kell a’ felhők nem egyebek , ha
nem nedves gőz, melly az után tselckre ofzop H o b .
37. 3. 4. Az erős mennydorgéíek villamlalok ko*e* 
sók &c. Szolgálnak minekünk, hogy így az Iílennek 
hatalmát ezekben- meg- elmérjük , ö nékie imádkoz
zunk és hálákat adjunk , mikoron ó minket meg-tart 
a’ rettenetes vefzedelmekben, a’mint’Solt. 18. 8. tanít.
§ 7. Nézdtneg a’ fzeleknek fokfélenenut, azok igazgat

ják a* hajózáít, és a’ hová a* fzél mégyen., a’ hajót o* 
da vifzi mint egy m adarat, melly a’ levegő égben re. 
pül.. E’ világon lévő minden hcleket és titkokat ezek 
által látogathatni meg, úgy, hogy fém mi elrejtve nem
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maradhat, meilyet az Iften az ember javára teremtett. 
’Soltw 135. 7.

§. 8- Nézd-meg a’ tengerben lévő fok-féle halaknak 
nemét, ezeknek vagyon idejek, és holnapjok: mikor 
elojőnek, magokat bé-mutatják, az Örvényekből fel- 
jőnek, és mint egy féreg juhok állanak, ső tt ollysű
rűén mint a’ gabona a’ mezőben. Mintha cképen 
fzólanának: moft vagyon a* mi időnk , moll vagyon 
a’ tengernek aratálá , nyúlhatok hozzánk emberek : 
így vagyon a’ madaraknak is dolgok mikoron az ó ide
jek el jó , Seregeiben repülnek és magokat mutatják 
az embereknek.

§. 9. Tekintsd meg a’ főidet , mclly az Iftcnnek 
eledel és kints-tartó kamarája, ez ád elő ételt és italt, 
orvofságot és ruházatot, a’ mi házainkat és lakáfun- 
kat, és kűlőmb kűlőmb-féíe értzeket, aranyotés ezu- 
#et. Minden holnap az ő virágját adja, ók elől jó - 
nek mintha igy lzólanának : Imé itt vagyunk és a ’ mi 
ajándékunkat el-hoztuk , és a’ mint mi a’ mi Terem- 
tőnktől vettük, igy adjuk tinéktek. Tekintsd-meg 
az e rd ő t , a' melly a’ vadaknak lakáfok , meilyet az 
Iften az emberkezében adott és azon őtet Úrrá tette, 
5So!t. 8- 7* és ha az Iftennek minden jó-tétem ényit 
meg akarnád fzámlálni, lehetetlen volna tsak egy or- 
fzágnak.is az ő javait elő befzéllení. Mert nints egy 
leg-kiííebbik alma, vagy más gyűmőlts melly az Iften- 
nek jó-téteménye nem volna, 'Solt. 65. 11. ízánilálja 
ezt meg valaki , ha ollyan efzcs. Ebbűi tehát a’ jól- 
tévő Iftent nem kellé tanulni ? Ha valamelly nagy ki
rály az ő egéfz orfzágát , uraságát minden hatalmaik 
és jobbágyit a5 te fzolgálatodra adná, és meg-paraní 
tsolná , hogy azok téged őrizzenek, oltalmazzanak , 
ruházzanak, orvofoljanak, ereit italt adjanak, és életek 
vefzedelme alatt arra vigyázzanak , hogy néked fern« 
miben fzükséged nelégyen, vallyon azért nem fzeret- 
fiédé ő te t , és jól tévő ízereímetes Urnák nem tartana*
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dé? Bolond volna az a’ ki ezt nem tselekedné. Miért 
nem fzereted a’ te Uradat Iílenedet, a’ ki tenékedmin
den a3 mi mennyben és az égbúi vagyon, a' mi a’ fői
den és mindenütt vagyon a’ te fzolgálatodra ren d e lt, 
és maginak fémmitdem tartott-meg. Semmi teremtett 
állat nélkül nem ízukólkódík, és íemmít nem vét-ki 
az Angyaloknak minden íeregibül, a’ tsilíagokból és 
minden ö tercmtésébúl, a’ meilynek tenéked nem kel
lene fzolgílni. Ha akarjuk , leg -ottan elől állanak 
a’ mi fzolgálatunkra , Sőt még a’ pokolnak - is fzolgál- 
ni kell annyiban, a’ mennyiben minket ijelzt és retteg* 
t é t , hogy mi ne vétkezzünk, S ő t, midőn ők az Is- 
TENteleneket és a’ mi ellenséginket gyötrik és kínoz
zák, inkab hogy fém mintáz ember kívánná.

§. io . Máfoafzor hágjunk-fel a’ teremtett állatok 
nak lajtorjáján a’ teremtő Iílenhcz. Avagy a’ tcllycs 
Szent Háromságnak mindenik fzemélyje magánofan , 
nem nagy kegyelmet és jó-téteménytmutatotcé az em
berhez: az Atya ajándékozta nékünk az ő Fiát , mi 
módon nem adna ingyen az ő  Fiával nékünk mindene
ket: Rom. 8- 32. Vallyon nem adtaé nekünk magát, 
és magával mindent, a’ mivel bír a’ Fiú lilén , Rom. 
5 .  8- Az l íh n  a mi hozzánk való fzerchnét ebben múlat- 
l a  meg, hogy mikoron még bűnösök volnánk, a Kriflusmi 
érettünk meg holt. Avagy nintsené a’ Szent Lélek mi- 
bennünk, a’ ki a’ mi lelkeinket meg-világositja, tifz* 
titja , tanítja , vigafztalja, tsinogatja és ékeíiti az ó a- 
jándékival. Rom. 8- 16. Bizonyságot téízen, hogy mi 
lilén fiai vagyunk.

§. 11. Summa az Iílennek irgalmaísága tellyefséggel 
ki önti magát mi reánk, és femmit el.nem-mulat , a’ 
mellyel 6 az embert az Iílennek fzeretetére fel indit- 
haíTa. Valamennyi jó téteményt az lilén nékünk meg 
mutat, mind-annyi kőveteket küld ó  mi nékünk, hogy 
mi ő hozzá mennjünk és az ő fzerctetével éljünk. 
Hogy ha te az Iílennek ig é jé t, az Angyalokat és min-
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den Prófétákat Apóftolokat , íés az Iftennek minden 
fzenteit meg-kérdezénded honnét jö ttök ti? azt fele
lik : Mi az iíten kegyelmének követei vagyunk , men
nyei tüzet es langat hordozunk, a’ meily az embernek 
halálos hideggel megfagyott fzivétniególvafzíza, hogy 
az iftennek fzeretetébe meg melegedjék. Mindazon
által ohy tüzes és lángas követjei az Iftennek meg nem 
melegíthetik az halálos hidegtul meg-fagyott i>jvet?v 
Ez az ördögnek leg-nagyobb tsúdája, hogy ó az em
bernek ízivét olly igen meg-hidegiti, hogy az Iften 
ízeretetének lángja azt meg nem melegítheti.

§. 12. Annakokáért vedd efzedbe, oh emberi fziv ! 
és lásd meg hová helheztetett téged a’ te Iftencd , az 
ö  fok tüzes jó-téteményinek közibe, a ’ hol a’ világo- 
fttó Angyalok, az 6 tüzes fzeretetekkel te környűJed 
járnak a’ hol az Iftennek annyi fok teremtett állatjaes 
követi vágynak , a’ mellyek teneked az ö  fzeretetét 
hirdetik, Mit vétett a’ hatalmas Iften te ellened, mi
vel érdemiette m eg, hogy te ötét nem akarod ízeret- 
ní ésdítsérni. Kévésé, a’ mit tseíckedctr? imémég to -  
bre ajánlja magát mert Uj Eget és új főidet akar tené- 
ked teremteni, cs egy fzép új mennyei vároft akar épí
te n i, mellyet az ő  ditsósége meg-vílágofít , Jel. 21. 
1. Mond-megnékem % miképen keményíthetné - meg 
m&gát egy ifjú Aízízony, hogy ő egy ízép ifjú V őle
gényt ne fzeretne, mellynek az ő fzépségétés kegyei, 
ségét éjjel és nappal ditsémi hallja, Sót a’ meily ötét 
a’ haláltól meg-mentette , és minden ékefség felett , 
Szép ékeíséggel meg-ekcsífette. Vallyon nem volnaé 
hagy bolond > hogy ha ő azt nem fzeretné ? Annako
káért esmérd-meg oh emberi lélek! mikép az őrdógtül 
meg-hidegittettél annyira, hogy épen tellyefséggel az 
Iftennek ízeretetétul meg nem mclegittethetel. £s mi-, 
vei az Iften minden ember izivébe a lzeretetet bé-plán- 
tá lta , kérlek mond-meg nékéin , ha a’ te fzereteted 
el-aduí való vólnat  kinek árulnád inkább > mint az IS
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TENnek a’ te Uradnak. Gondolodé inkább, hogy az 
Iften a’ te fzeretetedet nem drágán vette és váltotta- 
meg, nem adtaé neked azért a zó  fzere'mes Szent F iá t, 
és még ahoz a’ mennyet és a’ főidet. íMert valamit te 
e ’ világtól reménlefz és várfz, hogy a* te fzeretetedért 
néked adjon, ahoz képeft femmi, a’ mit az Iften tene
ked adott, és a’ mit jövendőre kéfzítctt azoknak a* 
kik ő tet fzeretik , Es : 64. 5. 1. Kor. 1. 9. Talán 
néh i e’ világ ád tenéked egy marokní bőtsuletet és 
gazdagságot, a’ mellet fok fájdalmat, mégis fzereted 
őtet. Miért nem fzereted inkábbaz Iftent, a’ ki őrök
ké való jó? Hogy ha pedig a’ te fzeretetedet ajándékon 
nyerhetni, mi tetszhetik jobban annak hanem hogy as 
mágafságos, örökké való és legfób jót fzereífed, mert 
mindennek az ó fzépsége és ekeísége a* Szeretetben 
áll. . Akaródé az Iftent fzeretni , jobb fzépséget és é- 
kefséget nem találhatfz annál.. ...

1^. Utólyára illik, hogy mi azt fzcrefsuk a> ki 
minket előbb ízeretet, 1. Jan.. 4. 19. Számláld-ofz- 
ve az Iftennek minden jó-téteményit, találod, hogy 
minden teremtett állatok tellyekkaz Iftennek ízereteté- 
vel , a* mégyen te utánnad , és kőrnyul-véízcn tége
de t, és te magadat tő k  meg nem m entheted, é.seió.- 
Ie élnem rejtezhetel, olíy erős, hogy meg- győz té
gedet véle kell céízcsíjlned , hanem ha éppen nem 
akaríz élni.

§. 14. Minden oktalan állatok fzeretik azokat a’kik 
őket fzeretik, alább való akarfzé lenni egy oktalan ál
latnál, és a’ te fzerelmeíedet gyulőledé? A’ kinek íze
reimében éJíz és mozogfz, állafz és járfz , alufzol és 
vigyáfz, Valaminthogy a’ mit meg - akarunk gyújtani 
és égetni, mind addig kell a’ tuzen tartani, még ég ; 
úgy fzukséghogy mind addig tartsad a’ te Ízivedet az. 
Iften fzeretetének tuzéhez még abban meg gyullad , és 
a melly az  Iften jó-téteményinek meg visgáiaía és gon-

£ c 5 " do-
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doláfa, által léfzen meg. Valamint hogy a’ régi idők
be a’ Papok Szent tűzzel gyújtották-meg az áldozato
ka t, 3. Mos. 6. 12. úgy keü amaz őrökké-való fó 
Papnak a’ Kriftus Jéfusnak az ő  Szent Lelkének tüze 
által, a’ te fzivednek áldozatját meg-gyújtanod. £s 
ezen ő Szent Szereteténck tüze mi hozzánk őrőktűl 
fogva égett. Mivel a’ világ fundamentomának fel-ve- 
téle e lő tt, a’ Kriftusban fzeretettunk. M eg-mutatta 
azután magát, az Urnák ditsőséges meg-teftesülésében 
fzuletésében, leg-fó-képen az ő Szent ízenvedésében 
és halálában, a’ inelly által minékünk leg-nagyobb fze- 
retetét meg mutatta , és az ö mi hozzánk való fzere- 
tének tüzes lángja íoha őrökké meg nem alufzik. £- 

hez a’ tűzhöz tartsad a5 te meg!- hidegült fzive* 
det, hogy meg melegedjél, és a’ Kríftusnak 

fzeretetével meg-gyujtatván egyesülj.

XXX. Réfz.

Miképen nyilatkoztatja-ki magát az Iften,
az étet fzeictó léleknek mint a’legfőbb fzépség.

5SoIt. 104. I. En Uram és én Iflenem ditsoséget és ékef> 
séget öltöztél magadra, és magadást világofsággal mint egy 
öltözettel környid vetted.

V Alamiképcn a’ kegyes léleknek nintsen a’ Kri- 
ítusnál Kedveíebb, és nintsen ő néki nagyobb 
és drágább java az Iftennél: így nintsen is ő  
néki fzebb az Iftennél. Mivel igy nézj ő az 

Iftent, m inta’ leg főbb fzépséget, kihez lem az égben 
fém penig a’ főiden femmit nem hafonlíthatni. Az 
Angyalok-is őrőktfil fogva mind őrökké elegendő mó
don nem ditsérhetik az Iftennek fzépséget. Mert ha 
az Iftennck minden Szent Angyalai az ő fcnyefségek- 
ben , és minden el válaíztattak aző dicsőségekben egy 
feregbe állanának , leg ottan ki-tetfze'nék , hogy min

den
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den 6  fzépségek és fényeíségek az Iftentül és az Iften. 
böl vagyon, és az őrőkké-való fzépségbul és fényef. 
ségbűl , az őrőkké-való és véghetetlen világofságból 
cs fényerségbul az 6 eredetieket vették. Mert valamiké, 
pen hogy az Iften minden jó , és leg-főbb jó : igyfzin- 
tén a' leg főbb fzépség, ékeíség és gyönyörűség.

§. 2 . Es lélekben az ember az Iftenhek ditsóségét 
meg - nézi minden teremtett állatoknak , Sőt még az 
Angyaloknak fzépségek-is fe’edékcnységbe vétettetik , 
és lémmin nem fzomorkodík jobban , mint hogy az 
ember ollyan felséges jót és véghetetlen őrőkké-való 
Ízépséget és fcnyeíséget, az ő gonofzságával és tiíztá- 
talanságával meg-bántottv

§. 3. Mivel az {Iftennek Fia az Iften ditsőségének 
fényefsége, ’Síd. 1. 3. emberré lett; így tehát az em
bereket az ő  Ifteni terméízetiben és izépségében refze- 
fekké tette, 2. Pér. 1. 4. úgy hogy valakik hit áltat 
a’ Kriftusban vadnak, azok az Iften előtt- fzépek és 
győnyőrüségefek, ’Solt. 16. 3. és az Iften meg nem 
emlékezik többé a’ mi fogyatkozáíinkróí és tiíztáta- 
lanságinkról, és jóllehet ázt az ő Izéméi látják, mind
azonáltal a ’ Kriftusnak fényefsége, ditsősége és fzere- 
tete bé-fődi azt.

§. 4 Ama’ bőltsPogány Plato, midőn a’ teremtett 
állatoknak úgymint az Egén világoíitó állatoknak , a’ 
mezőn lévő virágoknak, értzeknek és barmoknak Ízép
ségeket meg tekéntette volna, azokol'ságnak folyása, 
ból azt mondá: hogy az I fi  ennek örökké és mindenekfe• 
lett való fzéps égnek kell lenni. Mivel minden teremtett ál. 
latoknak fzépségi 6 benne be,rekefztelvc vadnak. Mi peni- 
glenaz Iftennekigéjébülazt mondjuk ésvaljuk a ’ Szent 
János Evangeliomából: még nem jelentetett-meg mitsoddk 
Ufzünk , 1. Jan. 3. 2. tudjuk penig hogy , mikor ő meg* 
jelenéndik , hafonlatojfak léfzünk ő hozzá , mert meg látjuk 
é te t , a mint vagyon. Hogy mi oíztán az Kennek ké

pére
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p é r e  t ö k é l l e t e í e n  m e g -u ju lu n tí ,  b iz o n n y á r a  a z  I f tc n  h a -  
lo n ía to l 's á g a h o z  h a f o n ló k  l é f z ú n k , a ’ m e l ly b u l  a z  Is- 
TENnek iz é p s é g e  fé n y e fs é g e  és  d í t s ó s é g e  tú n d ó k le n i -  
f o g :  M in d e n e k  f e le t t  p e n ig  a ’ m i U ru n k  J e fu s  K r i í lu s .  
b o l ;  K o l .  2. 9 :  Mert a benne lakozik az Iflenségnek min
den telly efféle te fi fcerént, és tetfzett az Atyának hogy ő 
benne minden teliyefség laknék ,  K ó l .  I. 19 . és hogy 0 
benne mindenek egytefibe rckefztcjfenek. me Ily ck az égben és 
t ’ főiden vannak. E f. 1. i q . m e l ly c t  fe in m i t e r e m te t t  
á l la t  k i n e m  g o n d o l h a t ,

§. 5. Innét az AngyalokHs az emberek Kriftusnak 
ditsóségén és fzépségén tsudálkoznak , leg - főképen 
az lftennek fzcrelmes és vá alztott fiai, hogy az ó alá
zatos tefiek hasonlatos lej'zen az ő ditsőult tefiéhezt Fii. 3. 
21. I. Kor. 15. 42. jz ,  hogy a fztntekfénlenek ̂  
mint az égnek fenyejiége, és mint o' tsillagok» Dan. 12. 
5. és mivel ’Solt. 14. 2. mondatik, hogy az Itten  vi- 

Idgoßdggal magát mint egy ótózettel kórnyúl vóte : 
úgy a’ mi ruházatunk - is nem más léfzen , 

hanem fényefség és dicsőség»

XXXI. Rcfe*

Miképen az Iften az őtet ízeretó lélek
nek k i - n y i i a t k o z t a t j a  magát, mint e g y  v e g  

n é lk ü l  v a ló  h a ta lo m .

’ S o l t .  8 9 .  9 .  Uram ft vegeknek lílen e ,  Kitsoda ollyatt 
erős U r% mint U vagy ? mert a te igaz mondáfod te kór- 
ftyúlcd vagyon.

£ lftennek fzeretete azt akarja , hogy 
a ’ Szerelmetes lélek minden emberek
kel jól tegyen, és az őellenségének és 
jó a k a r ó  iának hafználjon: ezt peniglen 
nem hafzonért vagy bőtsíiletért, ha
nem egyedül tsak az lftennek ízereteti-

ért ,

444 Miképen nyilatkoztatja magát
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é r t ,  mclly az Iftennek véghetetlen hatalmát a’mi h o z 
zánk való le erefzkedéfre indítja és az ó  véghetetlen 
kintsébűl minékunk mindeneket ad , e’ végre , hogy 
mi ismét fzeretetbul vifzíza adjuk , a’ mit az Iften fze- 
retetébul, és az ó hatalmafságának kintsébűl nékűnk ád.

§. 2. Annak okáért, Oh Ember, meg-láfd hogy va
lamit magadnak ne tulajdoníts, hanem mindeneket az 
Ifién hatalmának ismét vifzfza a d j, valamivel birfz, és 
valami te vagy. Semmi teremtett állat nem adhat te
neked valamit és femmit fém vehet-eh hanem az Iften
nek hatalma tselekfzik egyedül mindeneket • egy te 
remtett állat íem vigafztalhat-meg tégedet, egyedül tsak 
az Iftennek fzeretete miveli azt.

§. 3. Az illyetén fzeretetbe látja a’ kegyes lélek az 
Iften meg-foghatatlan hatalmaíságának te.iyeíségét, a9 
melly az Eget és a* földet, a’ tengert és a’ fzározat 
magába foglalja, de ő fcnkitűi meg nem fogattathac 
tik , mert az egéfz világ az Iftennek hatalmához ké
pesít mint egy porotska és egy tsepviz, Efa. 40. 15. 
Bolts. í r .  23.

§. 4. Es az Iften hatalmafságának ezen tellyefségé- 
bűl fzármazik minden Angyaloknak , embereknek , és 
minden teremtett állatoknak erejek , abban áll az ég
nek erófsége, onnét jő a’ tengernek induláfa, a’ főid
nek ereje úgy hogy (m ajd úgy mondhatni) az ég és 
a’ főid teli vagyon Iftcnnel, tellyes Ifteni erővel, tel- 
lyes az Iftennek Leikével; Bolts. I. 7. Az Iftenuek 
hatalmafsága bé-fog és bé-rekefzt, és be-tólt minde
neket, de fenkitűl meg nem fogattathatik, "Solt. 139. 2.

§. 5. Melly magafan vagyon már az Iften mindenek 
fe le tt; olly mellyen mindenben és mindenek benne 
vágynak, Rom. 11. 26. Mert ó to k , ú általa vágynak 
mindenek. Item , ki mindenek felett vagyon és mindenek 
iáit i és ti bennetek tnindsnitekbe, Eph. 4. 6.

§. 6. Mivel az Iften mindenek felett olly nagy, te
hát



hát fenki 6 hozzá hafonló nem lehet, és a’ ki 6 hoz
zá hafonló akar lenni , a’ magából Iftent ts in á í, és 
leg-nagyobb vétket téfzen , a’ vefzedelemnck és rom
lásnak is mélységébe cíik. Mivelhogy az Itten minden, 
igy valami az lftenem kívül vagyon femmi. Azért az 
Iftentúl az ember az ő femmiségét meg ismerheti ’s az 
Iftent félni tanulja. Innét tsak azokban gyönyörkö
dik az Itten, a’ kik magokat az ó  hatalmas keze alatt 
meg-alázzák. 1. Pét. 5. 5.

§. 7. Olly nagy és magas az Itten az ó hatalmafsá- 
gában , de igen kitsinnyé és alatsonnyá téfzi őtet az 
ó  fzeretete. Lásd-meg a’ mi Urunk Jcfus Kriftuft az 
élő Iftennek Szent Fiát , az Iftennek hatalmas karját, 
a* mclly által mindenek teremtettek , és kiben minde
nek vágynak, miképen 6 az ő Szerete által meg-aláz- 
ta és minden teremtett állatoknál alább valóvá tette 
magát. Kol. 1. 16. f

§. 8. Annakokáért valamint mi az Iftennek hatalt 
mát ki nem mondhatjuk és meg nem foghatjuk: igya* 
Kriftusnak-is alázatos és alatson voltát ki nem gondol
hatjuk. Melly méllyen alá-fzállott, olly magaíán min
denek felett fel-magafztaltatott: kinek légyen ditséret 
és ditsőség mind örökké. Amen.

Oh Itten , oh Jéfus , oh drága Lélek: te el-változ- 
hatatlan elme, te ólthatatlan világofság meg-haborít- 
hatatlan békeség, el-ofzolhatatlan egygyefségmeg-tzá- 
folhatatlan igazság, ki«beízélhetetlen barátság, meg
mérhetetlen hatalom , véghetetlen bóltseség , meg
foghatatlan jóság , mindenütt jelen-lévő őrőkkén va
lóság, te mindeneket bé-tő!tó egyíigyűség* mindene
ket igazgató kezdet , mindeneket mozgató állha- 
tatofság, minden élőknek é le te , minden érzékeny
séggel bíróknak érzékenységek minden munkálkodók* ‘ 

nak munkálkodó ercjek ; világosíts - meg enge- 
met , Szentelj-meg engemcc, eleveníts-
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XXXII. Refz.

Miképen esméri - meg a5 kegyes lélek
az lű c n t7 mint egy leg-főbb igafságot

és Szentséget.

"Solt. 36. 7. Al te igafsdgod, m int az Iftennek hegyei^ 
a te ítéleted: mint a' mély bóvséges vizek.
V Alamelly Lelkek az Iftent Szeretik, azt leg

főbb és leg-fzentjeb igaíságnak ismérik , a’ 
melly mindeneken és mindenek felett által 
mégyen. Az Iftenben az Iftennek leg-fzent- 

jebb akaratja vagyon, az Angyalokban Szent engedel- 
mefség , az emberekben a* lelki-ismeretnek bizonysá
ga , és minden teremtett állatokba a’ terméfzetnek 
rend i, a’ mellyek által az Iften mindeneket bizonyos 
rendbe, fzámba, funtba és mértekbe te t t ,  Bólts. I i .
2 2 .  Es a’ mi ez ellen léfzen az a’ terméfzet és az Is
t e n  ellen léfzen.

§. 2. A zért, e’ világon való minden bűnök az Iften* 
nek igafsága ellen vágynak, a’ mellyel minden terem* 
tett állatokat az ember meg-bánt , magának ellensé
gévé tefzi, a’ mennybéli Szent Angyalokat, Sőt még 
az 6  maga lelki esméretét is. Mert midőn az Iften 
meg-sértődik és meg-haragittatik , akkoron mindenre, 
remtett állatok.is meg-sértódnek és meg-haragittatnak 
Mikoron penig az Iften meg engefztcltetík, ő véle egy
ütt minden teremtett állatok meg-engefzteltetnek és 
őrülnek az ollyatén emberen. Ebbül a’ fundamentom- 
bólfzól Szent Pál: A’ Krifius által békéltetett meg az Ifién 
mmdeaekot magával mind a kik földen mind penig a 
kik a msnnyegbtn vágynak , Kol. i . 20. és ugyan a3 
végre , mivel az Iften ő általa meg.bekéllett, fzót Kri- 
ftus Urunk-is, Luk. 15. 10. ormok vagyon az Ifiennek

Á n g y -

2.ÜC-32.R. az Iftentmint a'leg  fóeb igazságot 447
— 1 ■—■■■ ■ ■ "  ■ — — ■■■■



Angyalinak egy bános embernek meg-t érésén. Azért áz 
Iílenért és az emberért örülnek az Angyalok.

§. 3. Midőn peníg az lilén meg nem békéll az em
berrel , minden teremtett állatok, Angyalok és az e* 
géíz terméízet bofzfzút akarnak állani az ollyatén em
beren. Innét ízármazik az Iílennek rettenetes fenten- 
tziája , és minden éltető állatok az illyennek ellenségi. 
Lehetetlen.is ennek a’ boízfzű állásnak és ítéletnek el
lene állani, úgy hogy még a’ főid is megijed, és meg 
rémül ’Solt. 76. 8* TV, te mondonn rettenetes va*y , es 
kit soda álhat-meg a se ortzád előtt, mikor meg- haragfzoL 
Tapafztaljuk ezt azt Egyiptombéli tsapáfokon , miké- 
pen minden teremtett állatok az Iftenteleneken bo- 
fzűt állottának, a’mint e’ bőven leirattatik Bólts. 5. ig.

§. 4. Az lilén Szent igafságának meg-bántásából fzár 
mazik az átok , a’ mint az lilén Szent embere Mofes az 
Iften törvényének által hágói ellen meg-mutatja, 5, 
Mos. 27. 26. Az átok peniglen a’ , midőn az Iften. 
nek igafsága a’ bunt meg-boízúlja, és a’ megátkozott
nak femmi ízerentséje nem lehet, fém az Mentül, fém 
penig valami teremtett állatból, és így minden telinek 
és teremtett állatnak útálatofságul léfzcn, Efa. 66. 24. 
az átok , örökké való nyomorúságra való kötelezés 
és kárhoztatás. Azért a’ m eg-átkoztátott minden te
remtett állatok előtt utálatos és m eg-vettetett és nem 
is fzenvedhetik-el, ó nálok. És ez az Iften igafságá- 
gának utolsó bűntetéle, és k g  nagyobb bofzfzú-álláfa,

§. 5. A z  Iílennek ezen Szent ígafságából fzármaznak 
•ama* tsudálatos, meg-tudakozhatatlan, titkos és ret
tenetes ítéleti az Iílennek, mellyrűl Dávid a’ *SoIt. 36.
7, azt mondja. A' te itéletéd mint a mélységes vizeké 
Szent Pál is azt mondja Rom. 11. 33. melly igen meg 
tudákozf/atatíanak az i  Ítéleti, ét végért mebstetlenek az 
c utai.

§. 6, Mellyet ha megtekcntcndűak , meg-láthatjuk 
* abban

448 Miképen mutatjaMen 2.K.32.B1L
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abban az iftennek ígaíságát, mellyrül Mos. 5. Könyv. 
32. 35. 41. Enyim a bofzfzü d.lds és a'fizetés, azt mond* 
ja az Ur. Ha meg élefitendem az én fényes fegyveremet , 
és az én, kezemet az Ítéletre vetem 5 bojzfzüt - állok az én 
elln sé jm sn , és az engem gyűlölőknek meg fizetek: orvén• 
dezzetek Pogdnyok az ő népével, mert az ő fzolgdinak vé
reket meg torolja és bofizjzűt áll az ő ellenségén és kegye* 
lemmel béfődőzi a főidet és az ő népét.

§. 7. Itten Mófes minden Iftentelenek ellen ki-jelen- 
ti az Iftennek bofzfzú-állását . a’ kik az Iften igafsága 
ellen rúgódoznak. Azok ellen mondja Mofes, hogy 

*az Iften megéleíiti az ő fényes fegyverét, a' rnelly nem 
egyébb hanem az 6  rettenetes ítélete és fententziája , 
a’ melly e lő t t , mint egy villámlás előtt az egéíz fold 
kereksége meg-ijed és ícmmi teremtett á lla t, ellene 
nem álíhatt. Az egéfz világ nem fegérhet; azon a5 kit 
az Iften büntetésre vonfzon , A’ mint a’ ’Solt. 94. 1. 
mondja: Uram bofzfzü áll ásnak erős lfisne bofzfzü álló erős 
líle n  , jelenjél meg: magafztaltaßdl fel főidnek birája.fizes- 
meg a kedélyeknek,• Itt halljuk, hogy az Iften bátor ke
gyelmes , izerelmetes, barátságos, fzeléd, irgalmas ,  
hofzlzú-turő Iften mind azokhoz a’ kik őtet félik : 
mindazonáltal az’ ő igafsága fzerént igaz biiois minden 
Iftentelenekhez, a’kik az ő igafsága ellen tselekefznek.

§. 8. Ezért az ő igéjében nem tsak az 6 irgaímafsá- 
gának és kegyelmefségének hanem az ó igaíságának és 
bofzfzú-állásának-is példáját adja élőnkbe. A’ mint a* 
viz-ózönbe , 1, Mos. 7, 14.̂  Sodomán és Gomorán 
I. Mos. 19. 24. Farahón Egyiptomban , a’ vörös 
tengerben, Kórén, Dátánon és Abirámon 4. Mos :
16. 1. ’s a’ t. Saulon, Akitófelen , Akábon, Jeza- 
beleu, Nabugodonozoron , Boldizáron, Senakeriben, 
Antiokufon: az Uj Teftamcntomban a1 Herodefen , 
N érón, Valentinufon, Juüanufon, Diokletzianufon , 
*s. a’, t. az Iftennek ígaíságát és bofzfzií-állásátíátjuk. 
Ezért neveztetik o bofzfzű-állásnak Iftenének, a’ ki a*

E f  bofz-
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bofzfzű-áiláft magának egyedül tartja , azért, mert ó  
a’ leg igazabb és fzentjebb Iften, Sőt önnön maga az 
igazság. Ezért a’ boldogult lelkek Jel. 6. 10. kiálta
nak az iften igazságához: Uram ki Szent és igaz vagy % 
meddig nem állafz-bcfzjzút a’ mi vérünket. Az iftennek 
illyetén igazsága naponként láttatik , a’ melly tsak 1 
hivóktüfés igazaktul esmértetik-meg, a’ mint ’Solt. 
91. 8- Szól Dávid. Tsak. a te fzemtiddel nézed , és a 
hitetleneknek büntetéfeket meg látod. A’ melly mondáit , 
nem tefti indulat fzerént kell minekünk értenünk, ha
nem lélek fzerént, és az igazságnak ditséretét egyedül 
tsak az Iftennek kell adnunk, és Szent Dáviddal mon
danunk ’Solt. 119. 137: Igaz vagy U ram , és igazak a' 
te itéletid , és ’Solt. 145. 17. Igaz az Ur minden utai- 
ban és Szent minden dolgaiban.

§. 9. Ekképpen látják a’ hívők és az igazak az ó  
örömeket, az Iftennek tsudálatos igazságába, nem teil 
fzerént, hogy ók örüljenek a’ gonofzoknak romlafo- 
kon és vefzedelmeken, melly bofzfzú állásnak vétkes 
kívánságából fzármazik; hanem lélek fzerént látják ó- 
róm eket, az az , hogy őkesmérik és ditsérik az Iften
nek igazságát, hogy ő az ö beízédét bé-tőlti, és hogy 
ö igaz légyen. Azonban íiratják az Iftentelencknek 
az ö romláfokat , a’ mint Urunk íiratta Jérusálemet. 
Luk. 19. 41. és Dávid Abfolont 2. Sam. 18. 33.

§. 10. Es igy kettőre kell minékünk itt néznünk, 
az Iftenre és az Emberre. Ha az embernek romlását 
meg-tekintended; méltán fzivedben meg-keferedel: ha 

peniglen az Iftenre nézendefz; tehát az ó  igaf- 
ságát kell ditsérned , mivel ő fentivel nem 

bánik igazságtalanul. ’Solt, 92. 12.

.XXXIII,
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XXXIII. Réfz.

Miképen a’ kegyes lélek az Iftent, mint
az órókké-való bőítseséget nézi.

Tsel. 15. 18. Tudja az Ifién  őróktül fogva minden 0 
tselekedetit.

Z Iften az ő meg-visgálhatatlan bőltse- 
sége fzerént mindeneket rendel igaz
gat, mozgat és kormányoz ; a’ mint 
meg vagyon írva. Éíá. 45. 4. 5s a’ t. 
ELneveztelek tégedet, jóllehet nem esmerfz 
engemet. En vagyok az U r , és nintsen 

több, én nálomnal több ifién  nintsen, ki a vildgofságotfor
máltam és a fet its éget teremtettem, béke séget Jzerzek és go- 
fio/zt teremtek, én vagyok az Ur ki mind ezeket tseleke- 
jzem. Ja j annak a' ki az ö teremtöje ellen támad , és a 
tstrépnek, melly a’ több tserepekhez hafonló ; avagy mond■ 
jaé a' Sár az ö tsinálójának; miért tsinálfz, holott e’ dolog
hoz Jcmmi kezeid nintsenek. Ja j a ki az 6 Atyának azt 
mondja : mit nemzefz ? és az ö Anyának; mit f z ú j z  ? Ezt 
mondja az U r , az Izraelnek Szentje, és teremtője : 
nek jelenségét kérjétek én tőlem, A az én fiaimtól és kezeim- 
ntk tselekedetitul tiltsatok-meg engemet. En teremtettem a 
fö ld i t , az embert is azon én teremtettem, az én kezeimmel 
terjefztettcm ki az Egeket, á  é« parantsolok azoknak min
den Seregének.

§. 2. Ez hatalmas bizonysága az lilén Őrökké való 
bőltseségénck, és az ó tsudálatos meg-foghatatlan i- 
gazgatásának a’ mellyet efzbe vehetni ebbűi elóízcr , 
hogy ő kit kit nevén nevezett és hivott minek-elótte • 
volnánk és ó tet ismérnénk. A mi nevűnk penig imd- 
lyel az iften minket hív , a’ mi hitűnk, a’ mi tiíztűpk- 
nek hivatala, és a* mi életűnknek egéíz folyáía. I£y 
a* mi egéíz életünknek kezdete, közepe és vége , a-

H  a vagy
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vagy a’ mikép ’Solt. 121. 8- neveztetik a’ mi bé jö
vetelünk és ki menetelünk , az iílen őrökké való ből- 
tseségébe és gondvifelésébe fogiaitatik-bé. M egfzám - 
Jdlja d a ’ tsillagoknak [okafs agát cs min difiiknek nevet ád , 
Solt. 147. 4. azaz- furáit dolm enetek, erőt és mun
kát ád ő nékiek; mennyivel inkább a2 embernek. Efa. 
45. 7. Az Ur mivcli a Se!étséget cs a’ viUgoßägot, bé* 
kefséget és hadakozáft, ez a bűnnek igaz búntetefe, a md- 
lyet d fzerez és hogy légyen meg engedi d hivja a' fegyvert 
és parancsol néki az d igazságának végben vitelére Jer. 48. 
2. és Réfzí 49. 2.

§. 3; Rövideden; mindeneket bőítsen rendel, min
deneket előre meg-lát, és mindeneket hall a’ mint a’ 
’Solt. 94. 8- 9* bizonyítja. Vegyétek efzetekbs magato* 
kflt kik a’ kdfség kozott bolondok vagytok , és ti balgatagok 
mikor tértek efzetekre ? A' ki a' fület plántálta , avagy 
nem halié? és a ki a* fzemet teremtette nem látcl a’ ki a 
pogány okát meg-feddi% nem feddémeg titeket U? és a’ ki az 
emberiket tudományra tajiitja , nem tudnáé ? Itten tanít 
bennünket Sz. Dávid, hogy az iílen az ő minden tu
dásának és őrökké való böltseségének tükörét az em
bernek ízemébe qs fűiébe tette , a’ mellyek két tsudá- 
latos érzékenségek az ember teliében.

§. q* Valamiképen hogy az ember igen bofzfzonko- 
dik , ha valami illetlen dolgot lát, avagy hall: menny
ivel inkább az lilén, a’ kinek mindeneket látó fzeme 
és halló füle vagyon, nem bofzfzonkodiké az embe
reknek hálá-adatlan voltokon? A’ ki az ő bőltseségé- 
vel mindeneket úgy teremtett, hogy az embereknek 
fzolgáljanak. A’ napot, az 6  bőltsescgével, úgy te
remtette , hogy nékunk és nem magának világoskod- 
jék. A’ víz nem ifzfza magát, hanem miifzfzuk őter. 
A’ főid nem magának termi az ő gyűmóltsét, hanem 
nekünk. A ’ tűz nem melegitti magát, hanem min
ket. A’ levegő ég nem magának adja a5 leheljeit , 
hanem nekünk. A ’ kenyér nem magát táplálja, h a 
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nem minket. Tsak egy fuvttske-is nem magát, hanem 
minket gyógyít.

§. 5. Az isrENnek orók bőltsesége annyi erőt adott 
a’ teremtett állatokba, és olly bőltsenki oíztortaazt, 
hogy azok mint egy kezei az iftennek, a’ mellyek á l
tal az iftennek bő!tsesége és jósága az ő kintsét ne
künk ofzrogat'a a’ mint Szent Jób 12. 9. Szól: Mind 
ezek köziül vallyon mellyik nem tudja , hogy az Urnák ke
ze tsdikcfzi a z t? Kinek, hatalmába vagyon minden cíó ál
latoknak éltté, ét mindin embernek okot lelke» Kérd-még 
a ’ barmokat, ét tégedet azok kozzál mindenik meg-tanit ; 
ávagy kérd meg az égi madaraktól és meg mondják néked, 
Avagy befzélj a földel és mer-tanit tégedet; de még aé ten
gernek halai is meg-befze lik teneked, hogy az lítennél va
gyon a' hatalom, igafság, bőltstsg. Mikoron 0 ront, nem 
hajznál femmi építés, midón hé rekefzt, fenki fel nem nyit
hatja. Es ismét: jób 26. 8* Ofzve fofja a vizeket , 
mint egy tömlőbe az ó felhőibe, és o' felhők meg nem fza-  
kadnak alattok. Ki terjejzti ő az égnek kér éhségét az úre- 
fen és a főidet a' feminin füigefztettc-fel.

§. 6. Mivel már az lilén mindeneket bóltsen ren
delt, következik, hogy a’ rni kerefztünket-is előre meg 
látta, azétt ne zúgolódjunk, hanem az iftennek böl- 
tseségét magafztaljuk és békeíséges tnréíel legyünk : 
Mert nem is lehet másképen , hanem úgy a’ mint az 
iften előre meg-látta és el-rendelte Nem tsak az penig 
a ’ mi rajtunk magánofan történik , az iften bőlts rcn- 
deléfe, de még az orfzágon lévő nagy tsapáfok - is , 
úgy mint éhség , hadakozás , dőghalál és az orfzág- 
nak váítozáfa , úgy hogy a’ mellyek nékunk láttatnak 
ofzve keveredett dolognak , vefzedclemnek , és elsül
lyedésnek, mégazokis mindazonáltal az Iftennek bolt* 
rendeléíi. Mellyet mi a’ Szent irásbéii hiftóriákból 
meg-tanűlhatunk, a’ holott a’ hadakozás , döghalál , 
és éhség, a’ világi orfzágoknak pufztuláía , a’ ’Sidó- 
Orfzágnak és'a’ Tsáízári birodalomnak vége Ic-íratfa-
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tik , a’ fogságokkal és más egyébé dolgokkal egyetem
ben Prediü: 3. 14. En vefzem efzwibe, bogy a mit az 
lííen  tseiekejzik , a meg-marad mÍ7it őrökké , Jernmit hoz
zá nem tehetünk és el nem vehetünk abból. Es ez.t az Is
t e n  tsak azért tselekefzi, hogy ótet féljük. £s ismét. 
Predik: 7. 14. Tekintsd megfáz Isién tselekedetit, mert 
kitsoda áltathatja helyre a z t , a mit 6 eUront.

§. 7. Hogy ha mi azt jól meg-rekintendjuk , meg 
kell vallanunk, hogy az lften boltsebben nem tsele- 
kedhctte vóina ezt. így vagyon az Uj Teftamentom- 
béli üldözésnek is, a’ Kriítusnak , a’ Szent Evangeli. 
ómnak a* Martiromoknak és minden más dogoknak 
álíapotjok. E’ minekünk bolondságnak láttatik len
ni, holott az iftennek mélységes bőítseségébül vagyon.

§. g. Valamiképen már az iftennek tsudálatos és el 
rejtett ítéletiben, az Iftennek igazságát kell ditsérnünk 
így fzintén ízükség bogy e’ világnak tíudálatos válto
zásában , minden mi kereízt vifeíésünkben és ízenve- 
dcsűnkben, az Iftennek boltseséget magafztaljuk, mi
vel hogy minden gonofz dolgokat-is jóra fordíthat 
és a’ gonofzból jót tehet, úgy, hogy minden dolgok
ban aző  böltsesége féniik, akar minémű ofzve-zürza- 
vartnak láttaífanak lenni, mint az ó Ítéletiéül az ó 
igazsága.

§. 9. Leg kiváltképen penig látja a’ kegyes lélek 
az Iftennek bóltseségét, az emberi nemzetnek meg vál
tásában, a* léleknek meg-űjulásában és erejében. Mert 
igy tetfzet az lften bóltseségének bogy az emberben 
Iftennek meg-romlott képe , az iftennek állat fzerént 
való képe , az az a’ Kriftus által újítafték-meg% ( 1. } 
Mert minek-utánna az ember ama’ Mennyei bólt:esé- 
g e t , az értelemnek ízép világoságát, a’ mellyel az 
Iftent meg-ismér'nette, a’ bűn áltál el-veíztette vóina > 
a5 külső vakságra és örökké való fetétségre juta a* mcl- 
lyben is kellet volna maradnia , ha az Iftennek Fia , 
meily az Atyának örökké való bőltsesege emberré nem
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lett volna • és így néki az élet viiágofságává lett, hogy 
az eí-tévelcdteket helyre hozná, a’ tudatlanokat tanít- 
taná, a’ bűnőfeket magához hívna, hogy így az lilén 
esméretinek viiágoságát hit által * és a* Szent Lelket 
benne meg-gyujtaná, Sőt őnnőn-magát- az ember lei
kével egyesíttenc és abban világoskodnék.

§. 10. (2 .)  Mivel az embernek akaratja -tellyes-
séggel az Iílentül ei-fordűlt, Sőtt tókélletes engedet
lenséggé változott, az lílennek mindenben ellene volt, 
tehát az lílennek Fia emberré lett , hogy így nekünk 
tókélletes cngedelmeíscgnck példájává lenne, és a’ mi 
gonoíz akaratunkat meg-gyógyítaná, az ó jó-akaratját 
a* mi ízivűnkbe plántálna es a5 mi akaratunkat az 
ő  Szent Leikével meg újíttaná , és minket az ó Szent 
engedelmefségébe réí'zefsé tenne , Gál. 3. 14. olvaL 
Fűk ez t: A’ megígért f  zent Lelket hitnek általa vettük. Sót 
magát mi velünk egyesítette , mi bennünk é l, hogy & 
mi terméfzetunk az lílcnhez hafonló lenne. 2. Pét. I. 4,

§. i l .  és ( 3 . )  Mivelhogy a’ mi ízivünknek ind 
úlatí, és ereje az lilén ellen vagyon, és minden.gon- 
dolatja gonofz gyermekségétül fogva. 1. Mos. 6^ 5. 
az lílennek Fia, a’ melly őnnőn-maga a’ fzeretet, em
berré le tt, hogy igy nekünk egy új egéfz fzivetadna, 
a* mellybe az lílennek ízeretetét alázatofságát, fze- 
lédségét plántálná ; ellenbe a’ teíli ízivét el-venné , 
és igy magát mi velünk egyesítené, hogy mi ó  véle 
együtt egy fziv egy elme , egy értelem és egy lélek 
lennénk. Mcllyck mi bennünk az 6 í'zqnt megteílesű- 
ésének áldot gyümöltseL

§. 12. E’ már az Lílennek leg-fóbbbőltsesége, hogy 
az 6 ízerelmes Fia által az embert meg-újítja- Mert 
valamiképen az lilén az ő bőltsesége által az embert 
az ő tókélletes képére terem tette. igy fzinten az d  
fzerelmes Fia á lta l, melly az ő  őrökké való bóltse- 
$ égé, mikor as emberré lett meg újtott c& úja ízűit
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az Iftcn uj képére, a’ mellyben bóltsesége, ditsóségc 
és igafsága mind örökké fénlenek. Mert kivákkcpen 
ebben áll az Iítennek képe. Es így immár az iítennek 
az emberben meg romlott és el-velzett képe, az lilén- 

nek állat fzerént való képe által a’ Kriílus által 
ismét vifzfza adattatott és meg újíttatott.

XXXIV. Refz.

Miként kelljen az imádság által az em-
bernek az Iítennek bőkseségét keresni* £ ’ mel
lett vagyon egy hafznos kónyvetske , vagy tanítás , 
miképen kelljen a’ fzivet fel-ierkenteni és nyugodal

mas ízombatra vinni, hogy az lilén mi bennünk 
az imádságot munkálkodfa. E’ foglal ma

gában XII. Tzikkeleket.

I. Tzikkel.
A’ mit Adámban ehvefztettünk, azt a’ Kríítusban 

tekélletefen és egéfzlen meg találjuk.
Kol. 2. 3. A’ Kriflusban vágynak a bőltsesignek és is
meretnek tellyes kintiéi el rejtve.

PÄT0Z ember főldbul formált at ott és teremtetett 
az ifién  tú l, és az életnek lehelléje altul , 

föWg eleven és halhatatlan lélekkel meg áldatott. 
i. Mos. 2. 7. éstókélletes böltseség- 
gel, igazsággal, Szentséggel és idves- 
séggel, mint lilén képével , meg éke- 

íitte te tt: mert a’ hol az Iítennek bóltsesége vagyon, 
o tt vagyon a’ bóldogság , a’ hol a’ boldogság, ott 
vagyon az Iítennek bóltsesége. Mert az Ifién fenkit 
nem fzere t, hanem tsak a* kinek bokseséggel vagyon nyd- 
jaßdga, Bolts. 8- 28- így az embernek lemmi fogyat
koznia nem volt a’ Páráditsomban, de minekutánna , 
a’ kígyónak meg tsaláfa által, magát az Iítentülel for

dítván



S.K.34R- azt a’ Kriílusban fel 457
ditván bűnbe efett, az Iílennek képe ő benne el.ól- 
ta to tt, és attól a’ bóltscségtül meg-fofztatott, e’mel
let az ördögnek és halálnak hatalmába is efett, és 
minden nyomorúságra jutott. így már a’parantsolat- 
nak meg-rontáfa által az Iílennek képe tellyefséggel 
meg-romolván az efet utánn az ember magába femmit 
nem láta és talala, hanem az őmaga kárát, nyomorú
ság i t ,  vakságát és kárhozatságát.

§, 2» Hogy penig az Adám, az az minden embe
rek Adámban tellyefséggel ebne vefznének , maga az 
lilén emberré lett. A z-az, hogy az ő Fia az emberi 
terméfzetet magára vegye, ésfzüztul fzuletefsék, akar
ta. Ez a’ Fiú meg mutatta ismét minekünk az ő tu
dom anyja és élete álfa a’ bóidogsignak és a’ bőítseség- 
nek útját, mint egy példázattal és ábrázoláífal, a’mel- 
lyct minékunk kóvetnünk-keü. Mivelhogy minket , 
az ő keferves halálával meg-váltott minden buntúl , 
azért meg is-parantsolta, hogy úgy járjunk valamint ő 
já rt, 1. Ján. 2. 6. Matt. 11. 29.

§, 3. Es így hit által ő tőle újonnan fzűJettetet- 
tunk lilén Fiaivá, és a ’ Fiúban ’s Fiúval Iílennek Fiai 
és gyermekei lefzünk. M én a minemü 0', mi-ü olyanok 
vagyunk e világon, I. Jan. 4. 17. Ebben a’ Fiúban 
vagyon el-rejtve minden bóltseségnck és tudomány
nak kíntse Kol. 2. 3. 9. Mert a’ mit Adámban el 
vcíztettunk, azt tellyefséggel és tőkélletefen ő benne 
meg-találjuk. Rom. 5. 18. 19.

§ 4. Hogyha ez életbe ennek a’ kintsnek fengéjét 
meg akarjuk kódolni, és a’ bőltseséget meg-nyerni 
kívánjuk, tehát azt imádsággal, keresélfel, rőrgetéíTel 
kell végbe vinnünk. Mert lenki nem mehet az Iílcn 
orfzágába , hanem ha az újonnan való fzuletésben jár 
és azért imádkozik: és fenki a’ bunőktul és az őrdőg- 
tul meg nem menekedhetik , hanem ha penitentziát 
tartánd, és a5 Kriílus nevében imádkozándik. Ám
bátor minden jók még régen a ’ Kriílus által vifzíza
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nyeretettenck és fzereztettenek is , mindazonláltal hit 
nélkül íertki abban nem réfzesülhet , melly által is 
imádkozni, keresni és zörgetni kell. Rövideden min
deneket onnét felly ül ide ala a’könyörgés által kell meg
nyernünk Jak. 1. 17.

§. 5. Oh örőkké-való Atya lilén , taníts meg-en- 
gemet a* te lelked által meg-esmérnem, hogy valami- 
képen az Adámban meg. halván mindeneket el-vcfztek, 
úgy midőn a’ Kriílusban meg-eleveníttettem mindene
ket vifzfza nyerjek gazdagon. Tsclekedd azt , hogy 
a ’ naponként való penitentzia tartás által, magamnak
ir.eg-haljak, magamat teneked egéfzen oda adjam, igy 

az én meg-váító Kriílufombán minden cl vefzett 
jókat vifzfza nyerek Ámen.

II. Tzikkel.

Minémü nagy kár következik az imád-
ságnak cl-mulatásából*

Jak. 4. 2. Nem nyer hetit ek-m«g , mert nem kéritek.

AZ Iftennek és Kriílus Urunknak parantsolatjat 
meg rontjuk ha az imádságot elmulatjuk. Mert 
ő parancsolja , hogy fzüntelen imádkozzunk 
Mát. 7. 7. Luk. 18. 1. nem magáért, a’ ki 

úgy is jól tudja mi nélkül fzűkőlkódunk , hanem mi 
érettünk hogy mi meg-tuijuk az Iftentül rendeltetek kin- 
tset és örökséget. Az imádságot el-mulatni nagy vé
tek, az első és máfodjk parantsolat ellen, valamint azt 
Jílent áthozni, fzidalmazni, s. a. t. olly nagy bűn, ha 
Bem nagyobb, mind magat megölni.

§. 2. 2 .)  Az Iílennek drága {igéretinek meg-íítá-
láfa, melly az ó parantsolatjához ragafztatott, ’Sóit. 
50. 15. Hij [egetségül tngemet, és ki ragadlak ; kér
jétek és elvefzitek. Ján. 16. 24, Mert igy az Ilién

egy
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egy álhatatlan embernek tartatik, a’ ki ígér és ígére
té t meg nem álja , a’ kinek javai femmire valók.

§. 3. ) Ha az imádság fzintelen nem gyako-
roltatik, a’ hit meg-fogyatkozik és lafsánként el-a.- 
Jufzik j meltynek, másképen az embernek erősségének 
kell lenni. Mert fegyverrel és a’ teltnek erősségével 
a ’ bűnt, halált és ördögét meg nem győzhetjük, ha
nem a’ Kriftus Jéfusban való hit által I. Jan. 5, 4. 
Az imádság a’ hitnek tápláláfa, az által kell az hitnek 
erejét meg mutatni ’s gyakorlaní. A z, az igaz bólt- 
seség és az őrök élet, mellyet nékünk keresnünk kell.

§. 4. 4 .)  Az Ur Jéíus Kriftus el-távozik azoktól
a’ kik nem imádkoznak és vakokká léfznek a’ fetétség- 
he járnak, fe magokat, fém az Iftent meg nem ismé
rik: Az Iftennek akaratját nem tudják magokat meg- 
fofztják az Iftennek kegyelmétől ’s orfzágától. És mi
velhogy nintsen világoságok az Iftennek akaratjának 
isméretire, tehát a’ késértetben nagy gyötrelmet ízen- 
vednek, gyakran peníg kétségbe-esnek; A’ hol penig- 
len a’ Szent Lélek és a hit vagyon ott a ’ világ-is meg- 
gyözettetík 1. Jan. 5. 4.

§. 5. Ebbül következik egy vakmerő bátorságos 
minden bűnben gyalázatban és lzemtelenségben való 
élet, egyik bűnbűi a’ maiikba élik mert a ’ ki nem i- 
madkozik, nem tudja melly mélyenfekfzik a’ bűnben, 
az ördögnek kaput és ajtót nyit: A5 világnak javai a* 
mellyeket Iften ő néki ajándékoz, úgy mint egéfzség, 
gazdagság, azt gondolja hogy tsak tórténetbűl ízár- 
maznak, avagy hogy az önnön-maga munkáia és fá
radsága által Iften nélkül lefznek , és így aző  Terem- 
tőjéhez hála adatlanná léfzen.

§. 6. Mivel az ember az elét utánn tefti és lelki ve- 
ízcdelemben él, tehát magát az ördögnek hatalma alá 
adja a’ gonofz lelkeknek es minden gonofz emberek
nek a’ kik az őrdóghez hafonlók , a’ kik az Iften fé~ 
lök utánn intselkednek titkon és nyilván , hogy őket

meg*
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460 Az imádságnak el mulatásából 2.K.34.R.
meg-ronthafsák; A’ ki már imádság nélkül él, azolly- 
an Szerentsétienségtül hajtogattatik valamint a’ hajó 
a’ tengernek habjaitól, nintsen néki oltalma , legét- 
sége és vigafztaláía a’vefzedeimekbcn,

§. 7. A z  olíyatcn az ő tellyes életében leg fzeren- 
tsétlenebb , mindenkor félelemben vagyon , bizonta- 
lan és kétséges, miképen léfzen az oki menetele, mun
kával, és fáradsággal keres, és árnyékot talal, ’s utol
jára is jó ki menetele nem léfzen- Azt mondja ugyan 
az iras , a hitetleneknek, jól vagyon dolgok , egy ideig zól» 
déliének, és virágoznak, de egy kevés idő müiva ti vej'znek, 
nézzed a helyeket és ok nem iéfznek. ’Solt. 37. 10. 20. 
Mint a’ nyíl a’ levegő égen által mégyeu és nem látni 
annak útját, és mint a’ madár a’ várofon által mégyen 
és femrni jelensége nem találtatik el menésének, mint 
a ’ füll el-múlik és mint a' polyva el-fzóratik , illyeté- 
nek az Iílentelenek Bőit: 5. 9. s. a. t. De a’ kik i- 
mádkoznak, zóldellenek és ollyaténok, mint a’ folyó 
vizek mellett plántáltatok termő-fa ’Solt. 1. 3. ’Sok 
92. 15. Az igaznak fok nyomor us ági vágynak ’Solt. 34.
20. hogy Menyorfzágba meheífen, Tsel. 14. 22. De 
a gonofznak hétfzerte vagy fzáz fzorta tö b b , ’Solt. 32.
10. 3. Mos. 26. 19. hogy a’ poklot eí-nyerje.

§. 8. Oh irgalmaíságnak és fzelédségnek Illene és 
A tyja, te jól tudod , hogy az ember az ő reítsége ál
tal magát győtri, midőn ő a’ te parantsolatidat elha
gyja, az imádságot ef-múlatja, a’ te igaz és áihatatos 
ígéretedet meg-utálja és kitsinnek állítja, azért indítod 
olly nagyon otet az imádságra. Mivel te vagy a’ te 
teremtett állatidnak lzeretó Illene , és a’ mennyiben 
rajtad áll, fenkit einem akarfz vefzteni. Tanits-meg 
engemet ezeknek meg-gondoláfára , hogy én a’ K.ri- 
ílus Jefusban a’ te fzerelmes Fiadban igazán imádkoz* 

halfám, és igy bizonyofan minden gonofztól és 
kártol bátorságos lehefsek és meg fzaba- 

dúljak. Amen.
III. Tzik-
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III* Tzikkcl,

Az embernek nagy
mádságnak gyakorlásából.

Jan. 16. 24. Kérjetek és el-vefzitek hogy & ti 
telly es légyen.

efett utánn az ember rőft és en 
Jen az Iflennek minden dolgaira, 
azért abban ne maradjon és el n 
fzen, tehát magát a’ könyörgés és 
mádsag által ferkentse és ébrefzfze-fel; 
a’ mint kűlőmb külömb-féle Iííenes el 

mélkedéíek által is. Es ugyan leg elsőben a5 buzgósá- 
gos imádságnak nagy haíznát és gyíimőltsét magába 
jólmeg-gondolja, hogy ő tudni-illikaz őrökké-való , 
igaz élő Iftent meg valja, tiizteljc, imádja, az idegen 
Iftenekrül meg ne emlékezzék, fegitségulne híja őket, 
hanem egyedül tsak az igaz élő W ent, annak panatso# 
latjára mint egy engedelmes gyermek vigyázzon, ke
retien, zőrgeílen, ő te t fegétségűl hívja és az 
tő jé t, Atyját és bóldogítóját ditsérje.

§. 2. Éhez járul ez is hogy az Iftennek ig 
ne veífe, de inkább az ő imádságával meg b 
hogy ő azt nagyra tartja, és hogy az igaz Iftena 
nem tu d , úgy nein-is akar hazudni.

 ̂ §. 3. Az imádság által a’ hit vaftagodik 
a’ fa naponként nevelkedik, mert minden mi erőnk 
eröfségunk, vigafztaláhink a’hitben vagyon, min 
mi ellenségünk és akadályunk ellen; Sót 0 az *
Umi melly a világot meg győzi I. Jan. 5. 4. 
hitetleneket is a’ kik nékunk gonofzt kívámaak.

§• 4. Ezen fellyíil az imádság által vefzfzuk  
lelket. Zak. 12. 10. Luk. 11. '13. azaz: 
lyet adunk az uralkodásra , nálunk marad ,



kot tsinál , Jan. 14. 23. Fel-ferkentetűnk az Iften- 
nek igaz viiágofságában és esméretiben, úgy, hogy az 
6 akaratját jól meg-értjűk és az ő országában mara
dunk, réfzefek lévén minden mennyei jókban.

§. 5. Az imádság által el-távoztatjuk a’ térti bátor
ságot, diene vagyunk a’ bűnnek, a’ telinek és a’ vér
nek Vidám lelki ismerettel járunk ama’ jó vitézséggel 
vitézkedünk, meg-tartván a5 hitet és a’ jó lelki ismére- 
te t ,  1. Tim. 1. 19.

§. 6. Haí'onlóképen nagy késérteteknek veízedel- 
meknek, nyomorúságoknak az ördögöknek és a’ go- 
nofz embereknek ellenek állunk mert az imádság erős 
torony minden ellenségünk ellen , és az Iftennek erős 
hártyája , Péld. 18. 10. Efes. 6. 17. ’Sóit. 31. 3. 
és 91* 2. a’ mellyhez mi az könyörgés által megyünk. 
Es ámbátor az ördög és a’ gonoiz emberek mi elle
nünk támadnak mindazáltal nékűnk javunkra fzolgálnak.

§. 7. Utoljára az álhatatos imádkozó embernek kön
nyű a’ Szent Lélekben örvendezni halá-adáítal Szene 
Pálnak mondáfa fzerént. Mindenkoron őrüljetek ,  
fzűntelen imádkozzatok, és minden dolgokba hálákat 
adjatok, 1. Thes. 5. 16. 17. Mert íemmi fzoronga- 
tás, alkalmatlanság,bú, ízomorúság^ nemízármazik az 
im ádságból, sőt inkább öröm , gyönyörűség vigafság 
az Iftennel az örökké-vajó királlyal tartandó gyönyö
rűséges beízéigetésért. Es az imádság utánn bizonyo
tok vagyunk, hogy a’ mi dolgainknak Szerentsé ki- 
menetetek léízen. Minden gondotokat 6 reá veßetsk } 
mert ő néki gondja vágyon ti rólatok. I. Pét. 5. 7. Fi
lep. 4. 6. Közel vagyon az Ifién  ne fzorgalmatoskódja- 
tok. ’Solt, 37. 5. Hadjad az Urra a te útadaty és híz
zál 0 henne és 0 meg»tselokfzit Minden bú bánat, az Is- 
TENben való hihetetlenségbűi ízármazik, a’ hihetetlen
ség penig az imádságnak eb mutatásából ; a’ hit és az 
imádság az Iílenben hiíznek, és minden bús ízorgal- 
matortagot és az elmének gondolatit elfzélldztik.
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§. g. Oh én Uram Iftenem, íegély engemet, hogy 
meg-esmérjem miképen te engemet ferkentefz és inteíz 
az én nagy hafznomra tudni-illik az igaz imádságra , 
a’ mellyel minden hafzon meg- nyetetik : ferkents-feí 

engemet, és fel fér kenek költs-fel és fel kelek , 
és a’ Kriftuít egyedül kővetem. Ámen.

IV. TzikkeJ.

Az igaz Kerefztyén inkább kíván a’ Kri*
Üusban a’ fzoros úton járni, hogy fém mint

az Adámban a’ fzéles utón.
Rom. 5. 3. Ditstkedúnk a háborúságban*

AZ írás azt mondja, hogy Ádám a’ Paradicsom
ban helyheztetett j és az Iften néki meg-mu- 
tatta az életnek és a’ halálnak fá já t, és meg 
parantsolta hogy meg* oltalmazná magát a’ha

lálnak iájától 1. Mos. 2. 9. Az idő és az örökké
valóság köziben tétettetett ó , hogy a* fzoros úton 
odafen az őrőkké-valóságra igyekeznék ; és így élet 
és halál adattatott éleibe , a’ világofság és a’ letét- 
scg. A* mint Ádámnakdolga volt, úgy vagyon moíí
is. Mert az efet utánn a’ Kriftus jön és az Adámtól 
a1 Széles útból vezet minket ő magához a’ keskeny út
b a , minden kénfzerítés nélkül, ő nem akar fenkit e- 
rővcl huzni a’ kárhozatra , vagy az idvefségre, hanem 
meg»mutatja az ú tat, á z ó  meg előző kegyelme ( ^ )  
által, a ’ mellyel fenkit el nem mulat , akar ifjú akar 
öreg légyen az.

>- ( * )  Ay megelőző kegyelem egy embert fém kerül elt ds
az ember magát gyakorta elkerüli : de innednem kö
vetkezik , hogy ez az előző kegyelem minden emberek 
le plánt ált at o tt , melly tőlők el n tm  vétettethetmk , 
de el nyomait at hatnék* Dors, d’ meg előző kegye*

lem



lem által érti az iHennek közönséget fzerétetét és ir- 
galmaßdgdt, melly minden emberekre elterjed. Varén.
2. Innét azt mondja a5 Kriftus. Máté. 7. 13. 

ÍWennjetekbé a’ fzoros kapun; mert tagos kapu a z , ésfzéles 
út , a’ veszedelemre v ifzen , ér Jükj» vágynak a ki a 
azon járnak; mert fzoros kapu és keskeny út a z , meily v i
fzen  az életre és kevefen vágynak azokt a’ kik azt m eg ta 
lálják, Itt világofan ki tetfzik a’ két út, egyik a’ világ 
útja a’ mellyen fokán járnak, mert az Adámban marad
nak és a’ Kriftuft nem akarják: a’ málodik az Iftcn út
ja , a’ mellyen kevefen járnak; mivelhogy az Adám
ban lévő fzéfes útat inkább fzeretik : Járj a’ mellyiken 
akarfz, 5. Mos. 30. 15. 19. de valamit kell fzenved- 
ned , keferu íéfzen néked mindeník: Ha e’ világ fze- 
rént élfz, fokát kell fzenvedned, és az igazságnak fun- 
damentomára nem jutfz, hanem végtére az őrök kár
hozatot nyered. Ha az Iftennek útján a5 Kriftus által 
járfz , az imádságokban foglalatoskodol , jóllehet aV 
Kriftuífal fokát ízenvedfz e’ gonofz világtól ; de az 
igazságnak fundamentomát meg ésméred , és végtére 
az őrök életrejutfz 2. Tim. 2. 12

§. 3. A* ki imádkozik az maga ellen és az ördög el
len hartzol , magát meg győzi, az ó Ádámot, és 
minden ö  ellenségit , és végtére az ő fő hadnagy ja
vai a’ Kriftuífal az őrökké való nyugodalomban jut : 
A* ki penig nem imádkozik az nem is hartzol az ö  
ellensegivel, hanem azoknak hatalmokban vagyon , 
móp is a’ világtól fokát kell fzenvednie és végtére a* 
fetetség fejedelmével az örökkévaló kárhozatra mégyen.

§. 4. Jobb azért itten tufakodni, és ofztán győzcdel* 
mefenaz őrökké való őrömbe bé menni, mint nemhar- 
tzolni és mégis fokát ízenvedni és mint egy fogoly a’ 
pokolbeli fogságba vettetni. Oh ha az emberek min
den fzorgalmatofsággal ezt meggondolnák; bizonyá- 
la e* világgal jól laknának, magokat meg-utálnák és

meg-
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meg-tagadnák , és a’ fzoros úton egyedül a’ Kriftuft 
kővetnék. Hogy penig ezt fzorgalmatofan meg-fontol 
juk adjunk bútsútaz ő Adámnak, és az llj embert a’ 
Kriftus Jéfuft óltőzzuk-fel, és a’ keskeny kapun az ő- 

rók életbe menjunk-bé, mellyet miveljen mi ben
nünk és engedjen meg az igaz IftennekFía a5 

Jeíus Kriftus Amen.

V. Tzikkcl,v
Mit kell leg-kiváltképen az embernek

gondolni, hogy az 6 fzive az literihez le
gyen igazítva?

Jer. 23. 23. Nem de nem közel való lilén vágyóké én azt 
tnondia az Ur! és nem mejzfzire való Ifién.

Ogy mi az egyugyüeknek és gyengék-

és ei kélzittetünk.
( 1. ) Hogy az Iften mindeneket előre jobban tud , 

a* mi nékünk fzükséges, minekelőtte mi imádkoznánk 
Máté. 6. 8.

(2 . )  Az Iften mindeneket édesget, h ív , kénfzerit, 
indít, és int az imádkozásra , és a’ meg-halgatáft ígé
ri. ’Solt. 50. 15.

(3 .)  Az Ifién  nem fzcmély válogató , hanem minde
neket egyaránt ízeret Tsel. 10. 34.

(4 .)  Szintén ollyannagy vétek, az6 maga kegyes
ségére , érdemére és fzentségére nézve ’s abban bízván 
imatkozni,mintaz ő méltatlanságáért és titkos bűneiért 
az imádságot el-mulatni. Luk. 18. 11. £íá. 5. 21.

(  5 .) Az Iílent az imádsággal nem kell mefzfze, egy

nek lélekben és igazságban való imád
ságokra léphefsűnk , mellyet az Iften 
kíván egyedül, némely fzükséges pun- 
ktomokat magyarázzunk meg, melly- 
ek által az imádságra fel-ferkentetűnk



466 2.K.34.R.Mit kell leg kiváltképen
bizonyos helyen keresni: mert mindenütt meg-találtá
tik. Ján. 4. 21. 22.

(6 . )  Az lilén az ő örökké valóságában meg-változ- 
hatatlan, és egy időben úgy meg halgat mint a’ más
ban nem kóteleztetett bizonyos időhöz , Mai. 3. 6. 
’Sid. 13. 8.

( 7 . ) ,  Az lilén élőnkét vefzi, és kifzolgáltatja, mind 
a\ tcrméízetnek, mind a’ léleknek javait, a’ meílyeket 
mindazonáltal imádság nélkül meg nem nyerhetünk és 
azokkal nem élhetünk.

§. 2. A’ ki naponként ezeket tncg-goridolja és gya
korolja , annak az ő ízive és elméje meg tijul és az á- 
lomból fel-ferkéník Eh 5. 14. a’ tévelgéílül és a’vak
ságtól jneg tifztittatik , és meg-világosittatik, és az i- 
gazságnak fandamentomában meg erősíttetik, az lilén- 
hez el-kéfzíttetik és az imádságrafel-gyuilafztatik.

Mert ebből ezen tudományok következnek.
a. ) Az lilén intés ferkenget minket az imádságra , 

nem m agáért, mint ha nem tudná a’ mi fzűkségün- 
ket; hanem mi érettünk, hogy az imádság által fel- 
ferkenteísűnk és azt meg tudjuk és tamiljuk.

b. ) Az lilén nem .fzükólkődik hozfzú elő fzámlálá- 
fok és kőnyórgéfek nélkül, Sőtt inkább élőnkét véfzi 
az ó mindenütt jelen-lévő mindentudásával. Efa. 65. 
24. és ’Solt. 139. 2.

c. ) Az lilén a* mi kíáltáíunkkal böjtölésünkkel és 
vigyázáfunkkal nem ferkentetik-fcl, mert ő néki min
denkoron vigyázó izéméi vágynak : Solt. 33. 1 8- 34. 
j6. hanem az ember az ollyatén gyakorlás által a’ bű
nöknek álmából ferkentetik fel.

d. ) Az lilén ezerfzerte kéfzebb a’ meg-halgatáfra és 
a’ meg - adásra , hogy fém az ember az el - vevésre. 
Jer. 32. 41.

e. ) Az Iílennek az emberekhez való jósága és irgal- 
mafsága végére mehetetlen ’Solt. 103. 13. az ember-
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nek penig reftsége és tunyasága az imádságban, kere
sésben , és a’ zőrgetésben ei viíelhetetlen Máté. 7. 7.

f. ) Az Iften mindenkor minden ó munkáiban igaz, 
és a’ mi vakságunknak, tudatlanságunknak, fogyatko- 
záíiinknak és nyomorúságunknak épen nem oka , ha
nem egyedül az el-fordűlt ember , a’ meily imádkoz« 
ni és keresni nem akar. 5. Mos. 32. 4. ’Solt 92.7.

g. ) Az igaz imádkozónak minden heleii és időben 
a’ Kríftusban az Atyához való menetele vagyon lélek
ben és igazságban az Iftennel fzólhat, tsak ő magát 
el ne mulaífa és meg ne tartóztaftá. 5. Mos. 32. 6. 
Solt. 92. 2. Ján. 4. 21. Luk. ig, 1.

h. ) Az imádságban reft és tunya ember, meg-fofzt- 
ja magát az Iftennel való gyönyörűséges befzéígetéftűl, 
’Sol. 19. 15. cs igy minden bűnös önnön magát 
bünteti ’Sol. 94. 8-

i. ) A’ Szorgalmatos imádkozó haíznál őnnőn-ma- 
gának , de nem önnőn-magától, hanem az Iftennek 
meg-elöző kegyelme által , meily minden meg-válafz- 
tás nélkül mindeneket meg-elóz. A’ ki ezen dolgokat 
nem tudja, az még mefzfze vagyon a’ Kriftuftól, az igaz
ságot igen kevefsé kóftolta meg: a’ ki peniglen tudja , 
és nem hifzi igen rofzul tselckízik : a’ ki hifzi, és nem 
tselekfzi, nem ferkenti-fel magát, napról napra él, mint 
ha éránta kételkednék, ez nagy bűnös, és fokkal na
gyobban meg-bűntetődik, hogy nem a’tudatlan. Luk.
12. 47. Az ollyatén azért jól vigyázzon , hogy meg
térjen , máskép’ az ő bűneiben véfz-el.

11. Oh! én édes Uram és Atyám, ferkents-fel en- 
gemet a’ te lelked által, hogy én ezeket ne tsak tud

jam , hanem az igaz hitben gyakorol iam-is , 
hogy igy lélekben és igazságban igaz imád

kozó leheífek.

2 .K .34  R' az embernek gondoln i
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VI. TzikkcI.

2.K.34.R.

A’ mindeneket tudó Iften, > mindeneket
tud és hall a mi nélkül fzükólkódünk , m i- 

nek-előtte imádkozni kezdenénk.
*SoIt. 139. 2. Te látod tavai az én gondolatimat.

Nnek fundamentoma Máté. 6. 8. J6I 
tudja , azt mondja Kriftus a’ ti Atyátok 
mi nélkül fzúkólkódtók minek előtte ti kér
nétek 6 tóle. ’Solt. 139. 2. Te tudod 
az én üléfemet és fe l keléfemet} távol látod 

VW',***, az én gondolatimat. ’Solt. 94. 9. A ’ 
ki a júlet plántálta , vallyon nem ballé l ’Sidok : 4* 12. 
Meg-itéli a’ gondolatokat és a* íziveknek indulatit. Nem 
fzükség, hogy a’ mi fzűkségünket fok fzóvál ő  eleibe 
tér,el-tizük, mint egy halandó embernek ; mert az ő 
fzemei előtt minden idők tsak egy idő és^egy fzempil- 
lantás, a’ mellyben ó minden el-műlt é l következendő 
dolgokat lát mint ha jelen volnának. Meg-ízámlálta 
minden hajunk fzálaitminek-előtte íznlettetnénk, tud
ja minden gondolatinkat, minek-előtte^ imádkoznánk. 
Summa, mindenek nyilván vannak az ő fzemei előtt, 
így kell az egyugyueknek, és az imádsághoz kezdők
nek , magokat az imádságra fel-ferkenteniek, hogy a’ 
Szent írásnak fzavai ő előttek legyenek, annak hafz- 
nait meg-gondolják és rövid imádságba foglalják. A’ 
kik peniglen gyakorlottak, azt magok isjól]átják,M i- 
dőn nap világnál fik mezőn járok kőrnyul véizen en
gem a’ nap-világ , a’ melly ha terméfzet fzerént való 
nem volna , hanem lelki, még a’ lelkemet-is által jár
ná. így vagyon minden látható és láthatatlan terem
tett állatja az Iíhennek fzemei előtt , a’ ki mindeneket 
által-hat és kőrnyul véizen, és femmi otet meg nem 
akadályoztatja, Bőlts. 7. 22. 23. A' [ététség 6 előtte 
ollyan mint a világofság. ’Solt. 139* l2 , M inta’ tifz-

ta



2.K.34-K“ tiid mindeneket. 469
ta Kriftal, és vizi-biiborck az én kezemben, mellyben 
még az én tefti fzemeim elótt-is tsak egy leg-kifebbik 
fzör avagy porotska feni lehet el-rejtve; így sört még 
fokkal jobban minden teremtett állatok, és gondola
tok azlítennek Lelke előtt vágynak , a’ ki önnön ma
ga fzem mert ő néki más fzeme nintsen, Bőlts. 1. 7. 
Ez még azoknak-is, a5 kik nem gyakoroltattak , hafz- 
nál, hogy ők awal a’tudatlanságnak, és vakságnak nagy 
és vaftag ködjétől bé-boríttatott fziveket meg tifzti- 
tsák, vigyázóbbakká-is téfzi ókét az igaz imádságra a” 
melly által mi fel-ferkentetunk és fel-ébrefztetiink azok
nak meglátására és ésméresére , a’ mit még az előtt 
nem láttunk és nem tudtunk. Sokan azt gondolják a* 
mit ők nem tudnak és nem látnak, hogy az iften-isnem 
tudja és nem látja azt; a’melly nagy rettenetes vakság 
és tudatlanság azon való boízuállalra a’ kiben vagyon. 
Solt. 7. 10.

§. 2. Oh! mindenható és őrökké-való Szent Iften és 
A tya, a ki vagy a Sziveknek visgálója az elmének és gon
dolatnak, bírája, ’Solt. 7. 10. ’Solt, 10. 14. Te m in
deneket előre ld’f z t hallafz, és tudfz minek előtte mi nálunk 
embereknél meg lennének, Jel. 2. 9. Te hozzád jövők, 
és az én fzűkségemet te elődbe terjeíztem, nem a’ vé
gre, hogy az én kiáltáfominai téged fel ébrefzfzelek , 
m intha te azt előre nem tudnád, hanem , hogy ma
gam meg-emlékezzem és fel-ébredjek azoknak m egér
tésére és meg-ismérésére, miképén hogy te mindenén 
Szükségeimet tudod, tefzám’álod-meg az én hajamnak 
Szálait, Máté. 10. 30. Segélj, fzerclmes Atyám,hogy 
én azt jól meg tudjam és gondoljam, hogy igy az én 
fzivemet a’ te kegyelmes akaratodban hclyhezteífein ,

mert a’leg-iobb; és hogy én tellyefségeífen maga
mat reád hagyván a’ békeségestűrésben álhata- 

toífan meg maradjak. Amen.
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VII. TzikkcI.

Az lilén mindeneket hiv, int, vony, é-
desget az imádságra ’s annak meg-halgatásá-

val mindeneket biztat.

Valaki az Urnák nevét [egétségül hívjat meg

Mindeneknek előtte ezt jól megkell gon- 
fTKj dőlnünk, nem elegendő ezt tudmdiogy 

az Iften előre mindeneket tud, hanem 
£?| azt is kell tudnunk, hogy az Iften ki- 
g t vánja az imádságot, és annak meghal« 

galgatását ígérte, Ján. 16. 23. Vala
mit kérmdettk az Atyától az én nevemben meg adja néktek. 
Mát. 7. 78. Kérjetek és meg-adatik tinéktsk, Kerejfettk, 
és meg-találj át ok, zőrgejfetek, és meg nyittat ik néktek. Luk. 
18. I. Mindenkoron imádkozzatok , és abban meg ne re
fill jetek. Jak. 1. 5. Ha valaki kdzúletek Jzüko kodik 
bőltseség nélkül, kérje Iffentál; ki adja azt mindeneknek 
hovségel, fzcmro való hányás m ikul, és msg adatik 6 neki. 
I . Jan. 5. 14. Valamit kerendünk az 6 akaratja fzerént, 
minket meg-hAgat» Mar. 21. 22. Valamit kerendetek 
kónyorgéfiekbsn, ha hiendttek, el vefzitek. Itt vagyon a’ 
parancsolat és az ígéret , a’ ki ezen meg nem indul , 
kőnek kell annak Ízivének lennie: a’ ki nem hifzi, an
nak igen Iftentelen embernek kell lennie, és nem mél
tónak, hogy embernek hivattafsék. Ez nemisméret- 
len dolog, Miért nem hifzűnk tehát avagy miért nem 
imádkozunk? miért nem ha'gattatunkmeg? miért nem 
nyerjűk-meg a’Szent Lelket? Azért mert nem igaz h it
tel imádkozunk és nem békeséges tűrésfel, erős álha- 
tatofsággal Vcáriuk az Iftent. Mivel az igaz hit békesé
ges tűrésfel egéfzen az Iftenre hagyja m agát: A’ ki 
penig kételkedik, hitetlen az ésj áihatatlan , és az elő- 

J /zer.

Joel. 2. 32. 
fzab adui.
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fzer őnnőn-maga imádságát femmivé téfzi, hogy azís- 
ten ő nékifemmit fém adhat. Máfodfzor az Iftcnt ha
zugnak és erőtlennek tartja, a’ ki, avagy nem akar
ja , avagy nem tudja meg-adni , a’ mi nélkül fzűkől- 
kódunk. Ez ama’ két gonofz dolog.

§. 2. El enben a’ hit a’ izivet tsendeíségben tartja, 
és az lilén kegyelmének meg-nyerésére alkalmatossá te- 
fzi. Nem kíván az lilén í'emmit az embertől többet ; 
hanem a’ fzom batot, és minden maga munkáitól való 
nyugodalmat leg-főképen önnön m agától, i. Mos, 
2. 2. A’ mi lelkünk és a’ mi elménk ollyatén minta* 
viz , mellyet az Urnák Lelke fzüntelen táplál. Mibe- 
lyen az meg tsendesul és a’ földi gondolatoktól mint 
a’ fzelektől ide ’s tova nem mozgattatik ; az lilén ab
ban marad, és az ő hatalmas fzavát meg-mutatja, mint 
egy tfendes vízben, ’s ez a’ fzempillantás jobb és drá
gább az egéfz világnál! Az álló vizek leg-kőnnyebben 
meg melegíttetnek a’ naptól , de a5 febefen folyó és 
zúgó vizek ritkán avagy foha fém , A’ hihetetlenség 
meg-fofztja az Iílent ditsőségétől nevétől, hűségétől 
és igazságától: a’ melly által a' Kerefztyén pogánnyá 
és lilén tagadóvá léfzen. A’ mellyben ha meg-mara- 
dand, örökké bizonyofan el-kárhozik.

§. 3. Oh jó , hivés igaz lilén , a’ ki nem tudfzha
zudni , ismérem a’ te kegyelmed által , hogy te min
den embereket ferkengetlz, inteíz, indítaiz magok nagy 
hafznokért és javokért az imádságra , és a’ te jóvól- 
todból tennen magadat mindenekhez egyerányoífan a- 
jánlód. Segélyj ízerelmes Atyám, hogy én azt, nagy 
fzorgalmatoísággal meg-gondoljam és az által az igaz 
és álhatatos hitre juthaííak, hogy így a’ te nagy jóvól- 
tod én bennem híjában ne légyen, hanem inkább hit 

által tsendeíen és alhats-ollan te reád várakoz
zam , és a’ te világofságodat én bennem 

várjam. Ámen.

2 .K.34-R- az imádságra,
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VIII. Tzikkel.
Az .Iften nem ízemély-válogató hanem

mindeneket egy cránt ízeret.
’Solt. 145. 8. Kegyelmes és irgalmas az Ur kéfedelmts 
az haragra és nagy az ó kegyeImeJJége. v. 18. Közti vagy
on az Ur mindenekhez, kik ötét tőkéIletefséggel hívják.

JOl tudom, hogy az Iften jobban tudja az én fzuk- 
ségemet, mint én ó néki elő tudnám fzámiálni : 
Az imádkozáft meg-parantsolta, és a’ meg-hal- 
gatáft meg-igérte \ üe én kételkedem azon, hogy 

ha parantsoljae nékem is az imádkozáft, és megakaré 
halgatni. Tanuld-meg hogy az iften nem fzemély vá
logató. Jóllehet a’ vak vezérek a’ Szent írás ízavai- 
bó l, úgymint Rom. 9. 13. Maiak. 1. 2. és ehezha- 
fonlókból, az Iftent az embernek ellenségévé akarják 
tenni a’ Szent írásnak világos és meg-tzáfoihatatlan bi
zonysági ellen, mellyeket a’ mi elménkbe kell vennünk 
és attól femmi úttal magunkat el fzakaíztani ne hadjuk. 
Tsei. 10. 34. Bizonnyal látom, hogy az Iften  nem fze 
mély válogató, hanem minden nemzetségben kedves neki a- 
kar kitsoda , a1 ki ötét feli és igazságot tselekefzik. 5”. 
Mos. 10. 17. Mert a’ ti  Uratok Ifientek ifieneknek /- 
flene és Uraknak Ura nagy I f te n , hatalmas és rettenetes, 
ki nem fzemély válogató , Jem ajándékot nem véfzen. v. 18. 
Ítéletet fzolgáltat az Árváknak és az özvegyeknek, fzereti 
a jövevént, és ád annak kenyeret és ruházatot. Gál. 2.
6. Az embernek fzeméyét iften  nem nézi. Ko;oíl. 3.
29. Hintsen az Iftennel fzemély válogatás. Bőlts. 6. 7. 
g. Mert az Ur Jenkinek fzemeiyének nem kedvez, és nem 
fé l a’ nagyságtól, holott minden kitsint ö teremtett légyen, 
és egy nlö kepén, mindenekre gondot vifel. £zek. 33. I I .  
Elek én; azt mondja az Ur : nem akarom d  bűnösnek ha
lálát , hanem hogy meg-térjen és éljen : Hogyha a bund's

penim

-  --- ------------ 1 , 1 ----------- 1--------------- •........t r  1 t l l



penitentziát tartandó nem árt nékie az ő bűne; femmibú. 
ne, mellyet tett , turn tulajdonittatik nekie. I. Tim. 1. 
15. Igaz befzédez, és mindenképen méltó, mtllyhiz ragafz- 
kodjunk , hogy a' Krißus Jéfus jött e' világra, hogy a 
bűnösöket meg tartaná , kik közül első én vagyok: De azért 
könyörült én rajtam , hogy én bennem elsőben meg mutat
ná a Jcfus Krifius minden Kegy elme fo g é t , hogy lennék pél
dául az ő benne hívőknek örök életre. I. Tim. 24. Áz 
Iílen  akar minden embereket idveziteni , és hogy az igaz- 
(ágnak isméretire jujfanak. 2. Pét. 3. 9. Nem akarja 
az I fié n , hogy valakik elvefzfzenek, hanem hogymindnyá. 
jan meg-térésre igyekezzenek. A’ Szent írásnak illyeacs 
chez haíonló bizonyságit kiki tegye magának ismére, 
tefsé , hogy meg tudja miképen az lilén fenkit a’ má- 
fiknál fellyebb nem fzeret , hanem mindeneket egya
ránt válogatás nélkül. Mivel mindeneket ő az ő ke
pére egyenlőképen teremtett és mindeneket a’ Kriílus 
által meg-váltort. Meg-eskűtt ő magára ; hogy egy 
bűnösnek fém akarja el vefztét. Meg előz minket az 
lilén az <5 kegyelmével: Nem várja ő azt míg mi mél
tók lefzűnk; Mert minek előtte mi ó hozzá mennénk, 
ó  jón mi hozzánk, Minek előtte mi ótet ismérnénk , 
ó  ismér minket, Minek-előtte mi ő tet ízeretnénk, ő  
fzeret minket. I. Jan. 4. 19: Mi fzeretjűk ötét, mert 
ő fzerctett előfzer. ő fzeretett minket mikor mér ellenségi
vóltunk , Rom. 5. 10. Az ember vak és Iílentelcn a’ 
ki azt meri mondani, hogy az lilén egyiket, a’ má- 
íiknál jobban fzereti. Az ollyatén káromljaaz Illeni 
Felséget és az Iílent fzemély-válógatóvá téízi.

§. 2. Hogy penig mondatik: a z lü e n  Jákobotfzeret- 
te , Esaut pedig gyűlölte. Rom. 9. 15. Ez nem értet
tetik azoknak emberi állatjokról, avagy merő haragjá
ról , hanem az áldott főiden az örökségből való ki- 
rekefztésrül. Es jóllehet mi mindnyájan bűnösök va
gyunk* de még-is jobban fzereti az lilén azokat, a*kik 
ö té t fzeretik , azoknál, a’ kik a’ bűnben és a* vakság-

G g 5 ban
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ban maradnak és penitentzia tarcáífal az Iftent az ó 
Attyjoknak nem ismérik. Ezekben az Iftennek kedve 
nem telik -y Sót inkább azt akarná , hogy minden em
berek idvezulnének Ismét. 18. versben könyörül at’ kin 
akar, a kit pétiig meg akar kemcnyitteni mcg-keményitti. 
JÓ' vagyon; De ő nem akar íenkit meg keményíteni , 
hanem a’ ki magát az ó hihetetlenségével és térhetet- 
lenségévelmeg-keményíd. Az iliyeténeket jóllehet nem 
öröm eit, mindazonáltal fzabadon ereízti, igy elégen- 
dőképen ’s igen is meg keményedik. Azért nem áll 
a' fu tó it, hanem a könyörüld Iffanen v. 16. Mivel az Is
t e n  élőnkben fu t, el-válafzt minket és nem mi magun
kat ; annakokáért mindenek az Iftennek ajándéka és 
kegyelme : fémmit magunknak ne tulajdonítsunk, bátor 
valami jót tselekedjűnk-is.

§. 3. Ez az igaz magyarázatja a’ Szent írás illyetén 
fzavainak. De a’ maga fúrt fejíick az ónnőn magok 
okofságok fzerént el-tsavarják és az Iftennek rendelés é- 
b ü l  a 5 kárhoztattaknak féregét fokasítják. A z  Iftent 
embereknek ellenségévé tsináljak , és irigy faturnuffá, 
ki az ő maga gyermekeit gyűlöli és meg efzi. Innéd 
nem egyéb következik hanem a’ hitnek romláfa, két
ségbeesés, vadság , Epikureuíli élet, a’ mint fzemunk 
előtt vagyon. Oltalmazzon az Iíten a* tsalárd ördög
nek illyen kótelétűl. Amen.

§. 4. Oh őrökké való és fzemélyt nem válogató 
Szent Iíten , a’ ki az embereknek lzemélyekkel nem 
gondolfz, egyaránt őket fzereted , egyiket úgy mint 
a ’ máílkat, olíy jó vagy, hogy a’te kegyelmeddel min
deneknek eleit véfzed, nem várakozol, míg az ember 
alkalmatos légyen, hanem a’ te meg-előző kegyelmed
del (*') alkahnatoísá és méltóvá téfzed , taníts meg 
engemet a’ te Lelked által, hálá-adóképen meg-ísmér- 
nem a’ te mindenekhez és mindeneken való meg mér
hetetlen jóságodat. Hagyad a’ te világofságodat az

én
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cn fzivemben fél támodni, hogy én a’ jelen-lévő reáin 
bizattatott j ó t , az örökségnek ditsóséges ré fzét, a’ 
fzántó főidben el rejtetett kintset e’ meg vakult világ
gal meg ne tagadjam , hanem azt nagy ízorgalmatof- 
ságga] kereífem, meg találjam, érezzem , és én ben
nem annak jelen voltat kóftolhaílam , Amen.

( '• )  Az Ifién  merő [zcrctetbul és irgalmait ágból minket 
minden jóra alkalmatlan embereket meg előz, farkén- 
g e t, édesget és ingat az ő kegyelme által, hogy a’ jót 
ne tsakjól el kezdjük de el is végezzük. Azért a’ jó 
fzándék , a megelőző kegyelem: az az: nem a' mi 
munkánk, de az ifién  kegyeims előz meg minket és 
ezt a jó fzdndekot munkálja bennünk. Varén,

IX. TzikkeL

Ha valaki az 6 méltóságára nézve imád
kozik, fzinten ollyan nagy vétket tselekc- 

fzik , mint a’ ki az ő tett bűneire nézve
nem imádkozik.

Luk. 15. 2 1. Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened, 
és nem vagyok immár méltó arra, hogy fiadnak ntvéztejjém.

ki az ő  kegyefségében és fzentségében 
bízván imádkozik , a’ nem marad kö
zépén az egyugyuségben, mint a’gyér 

11 jobimek; hanem jobra tsap és mint egy tol
vaj és gyilkos a’ Kriítus előtt íz a! ad ,

_______ annak méltó bőtsiiletét cl lopja f a*
ki egyedid a’ mi igazságunk, méltóságunk, és Szent- 
ségünk, I. Kor. i. 30.) és az ó femmirekellőtsele- 
kedetinek tulajdonítja, mintha ő maga az ember ér- 
demlené-meg és nem a’ Kriftus egyedül, mintha az Is
t e n  az emberi tselekedetekért halgatná-meg a’könyőr- 
géft és nem az ó maga fiáért, holott meg vagyon írva

’Solt.
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*SoIt. 130. 3. Ha a mi bűneinket meg-tartándod, l í 
rám  , Uram kitsoda maradhaUmeg; De te nálad vagyon 
a kegyelem hogy tifzteltefsél. Valamint az ember igen 
kévésé íegéti a’ napot, hogy világosködjék , olly ké
vésé fegéthetik a’ mi tselekedetink az Iftennek kegyel
mét. Ábrahám, Isák, Jákob, Illés, ’s a ’ t. mind
nyájan kegyelemből idvózúltenek, és mindnyájoknak 
azt kellett mondaniok: Uram! ne fzálj fórben a’ te fzol- 
g á d d a l ’Solt. 143. 2,

§.. 2. Ha valaki penig el-mulafztja az imádságot az 
6  tett bűneiért, és magát méltatlannak ítéli lenni, és 
meg-fertőztetettnek : az a’ közép útból bal kézre tér 
és az ö nagy nyomorúságába eíik , mert az Iften fiát 
káromolja ’s gyalázza és ha ő abban meg-marad a’vég- 
hetetlen kétségbe eséfre jut mintha a’ Kriftusnak ízen- 
vedéíe és halála nem volna elég az egéfz világnak bű
neiért. Ez ellen vigalmijuk magunkat ezen ízent írás
beli fzókkal : Ha nékúnk fok bűnünk vagyon líltnnektöbb  
kegyeimé vagyon. Rom. 5. 20. Ahol meg nevelkedik a 
bún ott a’ kegyelem fokkal inkább bővelkedik. A’ mi nyo
morúságunk fegétségul hívja az Iftennek irgalmaíságát 
a’ mi erőtlenségünk az Iftennek hatalmát: a’mi méltat
lanságunk az Iftennek ditsőfséges m éltóságát; a’ mi 
igazságtalanságunk az Iftennek igazságát. Igaz btfzéd 
ez és mindenképen méltó mellyhez ragafzkodjunk , hogy a 
Krifius J tfu s jö tt e' Világra, hogy a bűnösöket meg tarta
ná. 1. Tim. I. 15. Elek én, azt mondja az Ur Jften , 
nem akarom a' hitetlen halálát , hanem hogy ki térjen az 
• utáról, ér éljen: Térjetek meg térjetek meg azért a’ ti go* 
nofz inaitokról, és miért halnátok meg> Ezek. 33. 11. 
Semmi kárhoztatáfok nintsen azoknak , kik a' Jefus K ri- 
fiúsban vannak, Rom. g. I. A ’ hitetlen ha meg tér end 
minden ő bűneiből, élvén él meg nem hal, femmi gonofrági* 
rol mellyeket tselekedett emlékezet nem lefzen , Ezé/.. 18. 
22. Te meg botsátottad az en bűneimnek hamifságát \ azért

kőny-
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könyörög néked minden Szint a meg találásnak idején , 
Sol. 32. 6. Ne légy fellett éb igaz és felett éb ne bőit sei- 
kedély miért keresnél magadnak vcfzcdelnutl ne légy felet* 
teb gonofz és balgatag Pred. 7. 17. Ha meg valljuk a 
mi bűneinket biv és igaz az i f i é n , hogy meg botsájft mi 
ttékúnk a mi bűneinket, és meg tifztitjón minket minden 
hamifságtol. 1. Jan. 1. 9. Az igazság mennyből alá te
kint % az Ur is minden jót d d , Sol. 85. v. s. a. t.

§. 3. Ha előbb imádkozni nem akarunk minekelőt- 
te magunkat méltóknak nem íTmérjuk lenni, tehát fo- 
ha nem imádkozunk : és ha az Iften-is engemet előbb 
nem í'egíténd avagy valamit adánd; hanem ha magam
tól ízent és igaz léízek , igy ő ioha fern ád emlékein 
valamit. Kedves barátom! mit acifz te annak a’ ki a* 
te javaid nélkül nem fzukőlkődik? Rom. 11. 35. Val- 
lyon mit akaríz a’ te femmire kellő tselekedetiddel és 
kegyefségeddeí az Iíientől nyerni ? femmit. Itt taka* 
róajatok el te maga tselekedetekben ditsekedő fzen- 
tek és minden teremtett állatok ó előtte halgafiátok. 
A’ te méltóságod femmit fém hafznál, és a’ te méltat - 
lanságod-ís femmit nem á rt, a’ Kriftus aztmeg-botsá- 
tóttá és cl-fedezte , Rom. 3. 24. ’Sói. 32. 1. Azért 
azt mondjad magadban, valamint egy tsep vizetske a* 
tengertől el-nyelettetik, igy az én bűneim az Idvezí« 
tő  Jefusnak meg-foghatatlan kegyelmére nézve el nye- 
lettetnek.

4. Oh igen jó és kegyelmes Atya, a’ ki engemet 
tanitaíz a’ te igédben, miképen kelljen nékem a’ te 
fiadban a’ Kriftusban járnom, hogy igy közép úton 
maradván , jobra avagy balra ne tántorodjam; az az 
hogy én az én elmémben igen kegyesnek ne állítsam 
magamat és el ne vefzfzek , Pred. 7. 17. vagy igen 
gonofznak-is ne véljem magamat, hogy igy a’ bűnben 
meg-haljak. Tanits-meg hogy fzorgalmatofan meg
gondoljam, hogy az én érdememmel és méltóságom
mal femmit nem érdemiek, és hogy az én bűnőmnek

nagy-
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X. Tzikkcl,

nagysága engemet meg nem akadályoztat a’ Kriílus- 
ban, így ofztán álhatatos maradok minden késérte
tekben , helyt nem adván a délbe kárt tevő tsalárd ör
dögnek: Ne engedjed holy meg-ijedjek az éjeit utalatofság
tól és a’ fetétségben járó dögtúl. ’Solt. 91. 6. igy az én 
bűnömben el nem ájulok, hanem örömmel tcllyes 

lévén a5 hitben meg-maradok. Ezt Oh Jefus 
Kriílus, munkálkodjad és el-végezzed én 

bennem, Amen.
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Az igaz imádkozó nem fut az Iítenhez
egy bizonyos helyre , hanem mindennütt

ötét meg-találja lélekben és igazságban.
Jan. 4. 21. El jö  az óra mellében feni az begyen , fern 
Jerusálemben nem imádjátok az A tyá t, mert az igaz imá• 
dók lélekben és igazságban imádják az Atyát.

OI találom már meg az Iílent? Jer. 23.
23. neméSz. Jákobnál, Vagy amaz 
homállyos tsillagnál, vagy Jérusálem- 
ben , Vagy pedig a’ Tábor hegyén ? 
Ali nem hanem lélekben és igazságban

____ ___ Ján. 4. 21. 24. A’ Fejedelmekhez ’s
Világi Urakhoz mefzfzc kell menni, hogy fzűkségét 
az ember meg-befzélheíTe. De az lilén mindenütt je
len vagyon , a’ Mennyet és a’ földet bé-tő lti, min
den teremtett állatokhoz közelebb, vagyon, hogy 
fém azok magokhoz. Mindenekben, mindeneken kí
vül és mindeneken által vagyon , Ef. 4. 6. Minden 
helyek ö nékie egy hely , és minden idők egy idó , 
*Solt. 139. 7. L. a’ t. Midőn valaki a’ fik mezon 
nappal jár fogja ötét a’ világofság a- 

; így , még kőzeljebb az I-



den minden iteremtett állatokhoz ők az a’ víz , a* 
meliyet az lírnak Lelke táplál, és mincfen tiTzta , fer
telem ’s makula nélkül való lelkeket által hat. Az Is
ten mindnyájunkkal jelen vagyon, de mi mindnyájan 
ö  néki nem vagyunk jelen; az az: nem érezzük az ő 
jelen-létét, valamint a’ vak nem látja a’ napnak fényét.

§. 2. Az Idén foha nem fordul el mi tőlünk, de mi 
el-fordúlunk ő tőle és ez által nagy vakságba esünk, 
úgy hogy e’ fzókra fakadunk: azlftenel-fordűltmitő* 
lünk, haragfzik és nem kegyelmes nékünk. Iilyetén 
változás tsak mi bennünk és a’ mi fzivünkben eílk • 
azt úgy találjuk abban ’s úgy fzólunk lilén felől a* 
mint érezzük. így minden bűnös , az ő maga el for
dulásával az Idéntől, bünteti és gyótri önnön magát. 
c pediglen mind őrókkc meg nur ad a mint vagyon , ’Sói 
145. 8- Jő és el-változhatatlan , igaz az ó tseleke- 
detiben; bátor a’ meg vakult és el fordult ember, ő- 
tet haragosnak , nem igaznak, és nem kegyelmes
nek tartsa.

§. 3. Innédmegtetszik a’ Szent írás béli az Idén orízá- 
gáról, való ízóknak igaz értelmek miképen az , hogy 
nem mi kívülünk , hanem mi bennünk vagyon , Luk. 
17. 21. Ismét: bUtxoda kozom vagyon , mondja Szent 
Pál, a' kívül valókhoz* 1. Kor. 5. 12. A’ melly (tudn. 
Idennek orfzágá) nem értetik a’ külső helyről , de 
hit fzerint a’ Lélekről és a’ belső emberről.. Máské
pen ha az Idennek orfzáganak külső helyhez való kőt- 
tetéfe (* )  az Antikridusnak tulajdonsága, a’ mintld- 
vezíttőnk ezt meg-jövendölte , hogy azt mondjak : 
ime itt vagyon o’ Krijlus avagy amott , Máté : 24. 23.' 
A’ hely lem nem idvezitt fern nem kárhoztat, máskép 
a’ boldogságnak helyén a’ mennyégben a’ Lucifer ö r 
döggé nem lett volna, Adam-is a’ paradicsomban nem 
vétkezett volna. Es így ha a’ hely kárhoztatna fenki 
az emberek k ö z ü l nem  idvezűlne: m ivel ezpn a’ vilá-
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Minden órában4 8 0 Ä.K.34.R.
gon az ördögnek orfzága alatt élűnk , a’ ki c’ világ
nak fejedelme , Ján. 14.. 30. Annakokáért a’ ki hi- 
fzen,akar a’ tengerben légyen Jónáífal, mindazonál
tal az lílennek orfzágában vagyon. Ellenben bátor a’ 
templomnak közepében légyen is valaki, predikátzió- 
kat halgaífon, Sakramentomokkal éljen , de a’ hitet
lenség által az ördögnek orfzágában és az lilén fzemei 
előtt oda ki vagyon*

Itt meg vettetik 1.) amaz rofzfz vélekedés; mikor 
az Ifién  orfzága bizonyos helyhez kóttettetik, a1 hon- 
néd az emberek kegyelmes és telly es butsut unalmas 
járás által hozzanak 2 ) a fzines Kerefztyéneknek 
kép mutatáfok, kik azt vélik , hogy ók már az Is• 
tennek orfzágában vágynak, ha tsak templomba men
nek és buzgó s ág , Intés cngedelmefség nélkül, feni* 
tentzia és \obbulás nélkül a külső házban vagy hely
en az Ifién igéjének predikállásán jelen vágynak. Az 
Anyafz. helye a’ templom, az Oskola, ház és Kama
ra. Mindenütt a hol ketten vagy hárman a K ri- 
ftus nevében ófzve gyűlnek , ott lakik az ifién . Sóit 
ha az ember magában elmélkedik az Ifién  igéjéről , 
c tt%van az Ifién  az ő angyalival, munkálkodik és 
úgy f ió l  » bogy az Ifién  orfzágába való menetel 

tárva légyen minekünk. Varenius ex Luth.

§.4. Oh Ur Jefns Kriftusegyetlen egy ut világofságcs 
kapu az egekbe! ízivből ditsérlek tégedet, hogy enge
met ezen elmélkedés által tanítafz, miképen hogy én 
te benned és te én bennem légy : én akar h o l, a vi
lágnak akar mellyik végén legyek én •* Jan. XV. 4. 5.
6. 7. Te tanítafz engemet, miképen te egy igaz va
lóságos pűfpók én velem vagy és az én bűneimből 
engemet fel-óldofzíz mindannyiízor a’ menyifzer fo- 
háízkodom. Bátor én a’ halálnak völgyében járjak is ,  
nem félek , mert te én velem v a g y , ’Solt. 23. 4. Ta

níts-
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nits-meg engemet Uram azt meg-esmérnem, hogy azt 
a’ fzántó földben el-rejtetett drága kintset, e’hála-adat- 

lan világgal meg ne tagadjam, vagy el ne mulaftam; 
de az igaz hitben azt várjam, meg-taláíjam, 

érezzem és magambankóftoljam Amen!

Xí* Tzikkel.

Az Iftennek imádását bizonyos idohoz
nem kell fzabnunk, de m inden órában  ve

le befzélhetűnk, tsak magát az ember meg 
ne gátolja ;

Efa : 49. 8- Kellemetes időben meg halgattahk téged, és 
űl Jzabaditásnak napján [egétségéi voltam neked , es meg
tartottalak tegeditt«
Réíz: 55. 6. Kerefséttk az Urat mig meg-találtatik, hív
játok ótet [egitségúl mig közel vagyon.

'Ind e z e k b ő l a ’ melíyeket az imádság 
helyéről elő-hoztunk és tovább is elő 
hozni akarunk, ki- tetfzik, melly ból-

É dog légyen az ember, a’ ki az Iften or- 
fzágában vagyon; mert magábankintse 
vagyon, akar minémü helyen légyen; 

a’ ki penig hitetlensége miatt az Iftennek orízágában 
níntsen, a’ ki-rekefztetett, bítormáfokka1 predikátzi- 
ó t halgaflőn és Sakramentomokkal éljen. Mert a’ hely 
fen kit le nem idvezithet, fe ei nem kárhoztathat, ha
nem a’ hit vagya’ hitetlenség, melly az embernek fü
vében Lélekben véghez mégyen.

§» 2 .  A’ Kerefztyén akar hol légyen a’ kegyelem és 
a* bűnöknek botsánatja mindenütt ő nála vagyon , 
mert a’ Kriftus ő benne lakik, Ján. 15. 4. 7. Ezt pe
nig nem kell é rten i, mintha a’ fzájjal való predikál- 
láft meg vetnénk, hanem minden kegyes fziveknek vi- 
gaíztaláfokra ; hogy ók ftzükségben , betegségben és

H h ide-
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idegen helyeken, a’ Kriftusban vágynak és nemkivőlc: 
egyí'zer ’s mind mondattatik ez az lílentelcneknek, pe- 
nitentzia tartatlanoknak rettentéíekre , hogy bátor a’ 
Kerefztyéneknek gyülekezetinek közepette, mindazo
náltal az lftennek izéméi előtt ki- rekefztve vágynak. 
Mert minden hitetlen ki-rekefzti és az ó benne való 
kintitől meg-fofztja magát. Úgy femmit nem hafznál- 
nakaz Iftentelen, hitetlen betegnek a’ Szent Sakramen- 
tomok , Lelki tanítók, Gyónáíok , bátor ő a’ tem
plomnak kőzepiben légyen-is, hogy ha nem hiénd. Ha 
peniglen hiízen,íemmit fém árt néki, bátor ó Törők or
szágban, Tenger mélységében, Lelki-tanító nélkül Sa- 
kramentomok és Gyónálok nélkül hal-is-meg : Mivel 
ó  a’ Kriftuft mint igaz Fő Papot, az lftennek orfzá- 
g á t , magában vifeli , a’ mint a’ Kriftus elegendőké
pen meg mutatja. Ján.4. 21. Luk. 17.21. Mat. 24. 23,

§. 3. Oh nyomorult emberek! a’ kík az ő idvefsé- 
geket a’ halandó embereknél kerefík, azt tefti helyhez 
kötik és a’ külsőkre néznek. Hány ezeren tselekelzik 
a z t , a’ mellet ez ő bennek lévő kintset el-veíztik. A ’ 
külső dolgok tsak eízkőzők , a* mellyeket nem kell 
meg-vetni • de nem őnnőn-magok a’ kínts • hanem a* 
Kriftus és az Iften , (*) a’ ki minden efzkőzók nélkül 
e ljö h e t, ámbátor azokra fzert nem tehetünk. Mi 
mindnyájan egy bizonyos helyen a* Tómplomban őfz- 
ve jóvünk, hogyigy egy lziwel egy máftintsük ésem- 
lékeztefsük az lftennek jelen-létére, híjuk ótet Segétsé- 
gül a’ jelen-lévő nyomorúságoknak el távoztatására, 
és a’ többi Ifteni dolgokban gyakoroljuk magunkat, 
mind magunk kedvéért; hogy mi fzegény vak emberek, 
felferkentetvén meg-értsük és tapogathattuk az Iftenr, 
a* ki valamelly helybe bé nem rekefztethetik, és kit az 
rgeknek Egei bé nem foghatnak, I. Király. 8- 27- ma•
gafdbb a’ magas Egeknél, mélyebb d  mélységnél , hofzfzabb 
a földnél és fzélefebb a tengernél , Job. I I . 8. 9.

(*)
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(* )  A' Szent írás mutatja nekünk , ki légyen az ut 

jan. 14 6, a kegyelem és az élet: de ó maga nem 
a z , hanem az Ur Jefus. Varén.

§ 4. Va:amint vagyon a’ helynek dolga, ugyfzíntén 
$z időnek-is , a5 mellyhez az lilén az 6 örökké-való# 
ságával nem kóttettetett, mivel ö meg-változhatatlan r 
Egyik időben mint a’ máíikban meg-halgat. A’ világi 
Ur és Fejedelem nem hallgat mindenkoron , Sőt rit
kán. M ajdaluízik, majd vadáfz, avagy mail valamit 
tselekfzik, gyakorta meg-akadályoztatnak a’ Szegény
ek a’ meg-halgattatásban. A' világ meg nem akadály
oztathatja a’ mi Iílenünket, mindeneket egy fzempil- 
lantásban Iát, hall ’s tud mindeneket, még a’ te gon- 
do!atidat-is, minek-elótte fzü lettettél, ’Solt*. 139. 2. 
A’ te fejednek haj ízálait meg fzámiália, Mat. 10. 30. 
Ezer efztendó ollyan néki mint egy nap} ’Solt. 90. 5. lérn 
nevelkedik íémfögy ö, fém ideje, fém helye nints né
ki , mindenkor kéíz a’ fegétségre és az adásra, min
den fzempillantásban a’mi ajtónk előtt vagyon és vár
ja , hogy ó néki megnyiiTuk, Jel. 3. 20. A z  ő ideje 
minden idő , de a’ mi időnk nem minden idő. Ha a* 
hitben egy kevefsé tsendefek lefzűnk , majd meg-hal- 
gattatunk.

§. 5. Oh Uram lilén! melly gazdagon vigafztalfz ben
nünket ! A’ világi dolgok a’ mi elménkben változáso
kat fzereznek , a’ buzgó imádságtól cl-vonynak: azért 
az időiül, helyrül és minden teremtett állatokról , el 
kell nekünk feletkeznünk, az az fzűks g mikoron imád
kozol , itt és am ott, ezt és amazt, ma és holnap el
hagynod, és minden erődnek, elmédnek te! yes tsen- 
deíségére jutnod: (*) igy támad-fel az illyeten fzom- 
bat vagy Vasarnap a’ te fzivedben, és meg-nyugfzoí 
minden te világi gondaidtól és gondolati J tol és az Klen 
leg-ottan a’ magafságbóí az ó vigaíztaló igéjével alá iá  
’Soh 91. 14. Mivel hogy ez engemet fzeres, meg fzaba*
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dilim ótet ,*fel magasztalom ótet,  mert efmtri az én neve* 
m tt: Segítségül hívott engtmet,  meg halgatom ótet,  véle vagy
ok háborúságában ,  meg mentem ótet és meg dúsóitem ó- 
te t , s. a. t. A’ hol te erezed és koftolod az ó hívse- 
g é t , jóságát és igazságát; miképen hogy <5 illy fokáig 
te reád várakozott, minek-előtte te ismerted volna 
ótet. Innénd MojfeíTel magadban aztkell mondanod. 
Jehova, Jehova! trós ,  irgalmas és kegyelmes Isten ;  kefe- 
dehnes a5 haragra, és nagy irgalmafságu és igazságu, min
deneknek eleit véfzed minek-elótte könyörögnének , 
g Mojfes. 34. 6. Itten tsudálkozni fogfz, hogy vak
ságodból a’ te édes Ilyenednek fogyatkozás tulaídoní- 
tafz, mintha ő tzeremoniák, (*) (*) kiáltáfok imádsá
gok által lerkcntetnék-fel, mintha az Isten lzükőikód- 
nék a’ te imádságod és hofzfzn befzélgetéfed nélkül. 
H olott ő a’ te fzivedet és gondolatidat látja és tudja 
minek-elótte te fzuletettél volna. ’Solt. 1 3 9 .2 .3 .'s a’t.

( * )  Nem fzól d  lelki munkáktól,  az Yslen fzeretetitóí 
' /  a f .  de d  világi dolgoktól való meg fzünésról.

( * ) ( * )  Nem veti meg a’ Tzeremoniákat,  hanem tsak d  
mennyiben az ember azt véli ,  mint ha már d  külső 
tselekedet elég volna.

§. 6. Mindenható órőkké-való jól tévő édes Atyám 
és Iftenem ! a’ te jóságod és igazságod ma^aífabb az 
égnél, méllyebb a’ mélységnél , íJ1fzéleírebb a földnél, 
minden helyek te előtted egy hely és minden idők egy 
idő. Te vagy minden helyek és idők felett, álral hatíz, 
által járfz , és bé-tőltefz mindeneket, kozel/ebb vagy 
én hozzám, mint én magam, a’ te kegyelmeddej né
kem élőmét véízed; engemet fzegény méltatlan bunoft 
minek-elótte meg-ismérnélek , lzeretfz. Tanits-meg 
engemet a5 te Lelked által, annak valóságos meg-gon- 
dolására; hogy ez utánn teneked minden-tudónak és 
mindenütt jelen-való Atyának , az én tudatlanságom
ból ne tulajdonítsam, mintha tégedet az én kiáltáfom

által,
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á lta l, moft előízer kellene fel-kőltenem , ide ’s tova 
futkoznom , téged keresnem , avagy bizonyos időben 
te veled fzólanom; hanem hogy meg-tanuljam és ért- 
fém, hogy tégedet az igaz imádok minden helyeken 
és időben meg találnak,,, és a ’ te jóvóltod mindenütt 
jelen vagyon: Ján. 4 /2 1 . Senki avval penig nem élhet 
és a’ te édefségedct meg nem kóftolhatia , hanem ha 
te tőled a’ Szent imádság által arra fel.ferkentetik. Ho>- 

gy penig én arra juthaífak , munkálkodjad azt 
én bennem a’ te Szent Lelked által >

Amen!

X II. T z ik k e l.

A’ fellyebb elo-hozott elmélkedéfekbol
nem tsak a Sz ív  egyedül az  ig az  im ádságra 

el kélzíttetik, hanem más ízép taníttáfok- 
is abból következnek.

Efa. 65. 24. Minek előtte kiáltanának én nug halgatom , 
még mikor fzólnának én meg hallom.

Vned tanuljuk , 1. Hogy az Iften nem 
magáért parantsoltameg az imádkozáft, 
mivel ő mindeneket előre tud ; hanem 
hogy minket az által fel Serkentsen an
nak meg tudására, hogy ó  mindeneket 

_______előre tud. Olly Szorgalmatos az Is
ten mi érettünk , hogy ő előbb valami dolgot nem 
akar tudni, hanem hogy mi magunkban is meg tapafz- 
taljuk, hogy ő mindeneket tud. Annakokáért, ha mi 
fzorgalmatofan nem imádkozunk , leg ottan azt gon
doljuk, hogy az Iften azt nem tudja : Ha penig magun
kat az imádságban gyakoroljuk , leg ottan meg tanul« 
juk , hogy az Iften minden mi Szükségeinket tudja , 
még a’ mi fejeinknek hajfzálai is niegfzámláltattanak ö
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tőle, minek előtte ízűletettünk vólna. Ez mindelrej- 
tetve vagyon az imádságnak meg utalóinál.

§. 2. Hogy az íften hoí'zfzubeizéd n Ikiil nem ízű. 
kó:kődik mint az ember, hanem mi h űkólkódűnk min* 
den napi gyakorlás nélkül , a’ mellyel a ’ belső ember 
az Iftennek orfzágába bé tér.

§.. Hogy az íften ezerl'zerte kéfzebb a’mint Dok
tor Taulerus mondja , az adásra , hogy lem mint rni 
az Imádság és a’ reménység általazelvévésrc.

§. 4 Hogy az íften a ’ mi tzeremoniánk, (*) verro- 
gatáfunk, bojtöléfúnk, kiáltálunk nélkül nem ízükül- 
kőd ik , mintha ő az által fel ébrefztetnék a’ ki jóba 
nemfzunnyaáoz, ’Solt. 121. 3. 4. és meg elóz , mi4 
nek előtte mi imádkoznánk , Sót minek előtte mi őtet 
ismérnénk. Jer. 1. 5. hanem a’ tunyaízunnyadózó em« 
bernek ez által kell vezettetnie, vitettetnie , igazgat- 
tatniaés fel ferkentetnie arra, hogy meg tudja, a ’Men* 
nyei Atyának melly híven vagyon mindenekre Izorgal- 
matos gondja.

Az Iílcn nem fzükekődik a mi imádságunk nélkült 
nem is magáért rendelte a z t ,  hogy 6 az ál.al fel fér* 
ktntleßek : mert Ő mindeneket előre lát es tud  ,  a 
miért mi kőnyormunk, Suti minek előtte mi kőnyőrge-  
nénk az ő kegyelmével meg g őz :  hanem mi érettünk 
rendelte az imádságot, bogy mi rejt emberek az áltál 
fel ferkentetnenk ,  bogy mind a ’ mi nagy fzegenysé-  
gíink t es fogyatkozásunkat,  mind az. Ilién kegyes jó 
voltát meg ismernénk.  Varén.

§. 5. Meg-tanú!jűk az Iftennek meg-mérhetetlen jó . 
ságát minden emberekhez való hűséget és irgalmaivá, 
gát, Sir. lg. 12. ellenben az embereknek vakságokat 
tunyaságokat és meg-mondhatatian reftsegeket ebben^ 
hogy ők az iliyet n hűséggel nem gondolnak , hanem 
hogy fokán az imádságot, a’ kéréséit és a’ zőrgetéft 
meíf-vetik.

486 Az imádság eránt 2.K.34..R.
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§. 6. Az Itten minden ó tselekedétiben igaz, ’Solt. 

14^. 17. é só a ’ mi fogyatkozáfunknak, és vakságunk
nak nem oka, hanem mi magunk, a’ kik az ő  parantso- 
latja fzerént nem imádkozunk, keresünk, és nem zör
getünk. így bofzfzuíja-meg magát a’ gonoízság és a’ 
refíség, minden bünós ö magát győtri, a1 jó Itten pe- 
nig minden 6 munkáiban igaz.

§. 7. Az Isten feni időhöz, fém helyhez nem köt
tetett, Jan. 4. 21. Sőt inkább azok felett fel-emel- 
tetett és m indenütt, mindenkor , minden módon lé- 
lekhen és igazságban akar imádtatni.' Ezek az elmél- 
kedéfek meg-mentik az embert a* fokféle téveiygéfek- 
tü l , és leg-ottan az ő fzemeit fel-nyitják annak meg- 
esmérésére, a’ mi máskép a* tudatlanságban maradott 
volna. Mert azoknak nem tudáfa a’kerefztyénnek nagy 
gyalázat : tudni penig és azt nem gyakorlani, fokkal 
nagyobb gyalázat.

§. 8- Oh Itten! ferkentsfel bennünket és így fel ébre
dünk, vonnyj magad utánn, és így az egyenes 

utón a* Kriftns által, az Itten orfzágába fu
tunk, Amen!

XXXV. Réfz.

Az igaz Kerefztyénnek, az az, az Klen-
tül meg-kcnettetctt embernek tulajdonsága ,

és jele az imádság.
"Solt. 86. I. Hajtsd le Uram a' te fü ledet, balgajs meg 
engtmet, mert nyomorult és fzegény vagyok én. Láfd ’Solt. 
36. 1. és 76.

Tten vagyon hatalmas tanúság, hogy a8 
könyörgés az igaz Kerefztyéneknek tu
lajdonságok és béllyegek, és hogy a 
nyomorúság ferkengeta* kőnyőrgéfre. 

Mert 1. A’ ki Kerefztyén, az megke- 
H h 4 neu
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nettetett a5 Szent Lélekkel és meg-kerefztelkedett ; 
ha azért az ember a’ kenetnek és a’ Szent Léleknek 
helyet ád , azt meg nem fzomorítja, nem akadályoz
ta tja , tehát a’ Szent Lélek nem tselekefzik fém mit egy
ebet az ember ízivében , hanem ízűntelen fohászkodik 
Rom. g. 16. Az ember lelkét az Iftenhez fel emeli ’s 
magával együtt a’ főldtül fel-vifzi. Mert valamint az 
erősíttó íubtílis viz vagy Spiritus a’ virágokból az erőt 
magahoz vonnya : úgy az embert is, áz íftennek virá
gát, kit az Ur plántált, Efa. 3. Az Iften házában va
ló plántákat , ’Solt. 92. 14. a’ Szent Léleknek kell 
el-kefzítteni ’s azoknak jó illarjokat magával fel-vinni: 
próbálja-meg a’ Kereíztyén ember, engedjen a’ Szent 
Léleknek ne akadályoztaífa-meg, nem fokára egy kis 
foháf kodáfa indul, hogy az ember mondhatfa : Oh 
édes I fie m m , te igaz ifién  könyörülj én r alt am! Mihelyt 
valaki temjént, mirrhát, vagy egyéb fiiílalgő efzkózt 
téízen a’ tűzre, mindjáráft fuft mégyen fel és Szerez 
kedves illa to t, melly tűz nélkül nem leíz-meg; úgy a’ 
Szent Léleknek tüze-is mihelyt illeti fziveinket, ha meg 
nem akadályoztatik, azonnal fel-mégyen a’ fohálzko- 
dás és a’ könyörgés jó-illatja; és az ám az Angyalok
nak amaz Arany pohárok, Jel. 5. 8. 8. 3- es. L ek i 
temjényjek mellyel temjéneznek. Annakokáért az á- 
hitatos foháfzkodás és könyörgés bizonyos jele an
nak , hogy a’ Szent Lélek az emberben vagyon.

§. 2. Ezt bizonyítja a’ Szent Lélek Iften lakóhe
lyének és templomának tmajdonsága-is. Mi lehet ott 
egyéb a’ hol a’ Szent Léleknek műhelye vagyon, ha
nem könyörgés? oka: mert a’ Szent Lélek a kegye
lemnek és a’ könyörgésnek lelke. Z ak. 12. 10. A- 
zért bizonyos jele a’ Szent Léleknek a' könyörgés, ha 
az a’ fzivnek belső réfzeibűi fzármazik. A’ fzines kő- 
nyórgésrűl nem f/ólok, mellyről az Iften így ízód : 
Ez nép kózelget én hozzám fzijával! az Ó ízivek pedig tá
vol vagyon én tóiéin, Eía. 29, 13. Az igaz kőnyór-

az igaz Kereíztyénnek 2.R.35.R.
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gés, melly a’ Szent Léleknek munkája, a5 Szívnek mé
lységéből foly : valamint a’ bő-vizú fris kutaknak mély 
forralok vagyon, és mennél méllyebben kereíi az em
ber a’ forráft annál fellyebb mégyen a’ viz a’ tsatornán 
által. Kriftus az órők boldogságnak bő-vizű forráia 
mindnyájan ebből, a kik fzomjuboztok, igyatok, Efa. 55. 
I. Látjátok melly mély forráfa vagyon ennek a’ k ú t
nak az őrökké való Iftenség , a’ ki benne kifzen , azt 
mondja, élő víznek forráfi folynak annak hasából, Jan. 7.
38. azaz: a’ könyörgés és a’Szent Léleknek ajándéka.

§. 3. Ezt bizonyítja a’ Szent Lélek tifzti-is: ő a* 
mi vigafztalónkés tanító mefterunk, Ján. 16. 13. Ha 
a’ mi vigafztalónk és tanítónk, tehát ízólma kell, ha 
fzólnia kell, templomnak is kell-Ienni, a’ hol fzóll : 
Az ö temploma penig az embernek fzive, az ő fzava á fziv- 
nek foháfzkodáfa, melly aző munkája; El rejtettmen- 
nyeifzava (*)van, meliyet a’mifzivimkérez. Mert d  Sz. 
Lélek téfzen bizonyságot d  mi leikeinkkel, eg y ü t , hogy mi 
Istennek fiai vagyunk ki által kiáltjuk Abba fzer elme s Atya! 
Rom. 8- Ha vigasztaló tehát kell ollyan ízivnek 
lenni, melly vigafztalását bé véfzi , a’ töredelmes és 
keferves fziv ’Solt. 51. 19. Végy példát valami meg 
romlott tagról, kézről, vagy a’ telinek valami tsont- 
járól, melly nyavalyákkal tellyes. Oh melly nagy kón- 
nyebségére vagyon a’ meg-romlott tagnak a’ hafznos 
gyógyítóir, meby a’ fájdalmat enyhíti; akkora’ tagok
nak olly nyugodalmok vagyon, mintha édesdeden a- 
lunnának , úgy a’ f/.iv is ha*fzomorűság miatt febes és 
d  nyomorúság által m eg -ro n ta to tt, tő rettetett, a’ 
Szent Lélek az ő vigafztaló tifztit úgy kővetheti el- 
hafznoífan, és az ő mennyei balfamomját beléje töm
heti, ó gyógyíthatja meg* a’ tőrődelmcs fzivneket és 
ő  kőtőzibé azoknak fajdalmokat, ’Solt. 147. 3. Gyó
gyíts  nvg Uram engemet, ét meg-gybgyúlok tarts-meg en- 
gemet, és meg tartatom : mert az én ditséretem te vagy. 
Jer. 17. 14,

H h 5 (*) Szol
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('*) Szól az hitnek belső bátorságáról, melly ay Szent 

Léleknek bizonyságából emelkedik és nem valami Enthu-
ßafmufnak fzaváből vagy képzett jehnéfot, Doríeus.

•

§. 4. Itt látjuk a’ Szent Kerefztnek hafznátis : az 
e iiß  égés emberek nem fzükolkődnek orvos nélkül , hanem a  
b.tegek. Máté. 9. 12. Oh jőjjel te mennyei orvos , 
mindnyájan fzükőlkodünk nálad nélkül { Uram hajtsd 
le a ' te füleidet és hah aß  meg engemst, mert fzegény nyo
m o ru kva g yo k , ’Solt, 70. 6. Az igafságban fzegény, 
oh ollyan fzegény az ember, hogy ha az Illeni irgal- 
mafság nem ruházná , és a’ Kriftus igaz sága bé nem 
fedezné, azlílenítélőfzéki előtt mezítelenen kellene ál
lania és minden Szent Angyalok előtt meg kellene fzé- 
gyenülnie. Terméfzet fzerént ollyan fzegény minden 
ember , hogy fzegényebb teremtett állat nem lehet. 
Nem tudódé, melly nyomorult , nyavalyás, fzegény , vak 
és mezítelen vagy ? Jel. 3. 17.

§. 6. Nyomorult U vagyok , így fzóll a’ ’Soltár. Ez 
a’ legénységnek munkája, mert a’ ki meg-ízegényedik 
a’ nyomorült-is:• mit téfzen a’ nyomorúság? Felelet : 
kinek fohol maradandó helye nintsen, nem tud hová 
lenni, és mindenektől el hagyattatott, minden embe
ri fegétségtül megfőfztatott. Oh melly nyomorultak 
minden emberek terméfzet fzerént, hová legyünk, hol 
maradjunk meg, ha ezen az életen kívül nintsen egy- 
ébb reménségünk minden teremtett állatoknál nya- 
valyáfabbak vagyunk, 1. Kor. 15. 19. Itt tanuljuk 
meg esmérni minden mi Lelki nyomorúságunkat és 
fzegénységünket. Mikor e’ meg-léízen. a’mennyeior
vos és vigafztaló Jelen vagyon, és tanít tégedet a’ te 
ízegény égedben foháfzkodni az Klen ‘ kegyelmének 
gazdagsága és dicsősége után, és a’ te Lelki-nyomorú
ságodban és fzarindokságódban fzemeidetíílenhez fel
emelni, a’ ki mennyben, lakozik, mellyrőí fzo llazlír. 
A z  en Atyámnak házában fok hajlékok vágynak, Joh. 14

2. Ha
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2 . Ha az én Atyám és Anyám el hagynak-U engemet , az 
Ur hozzá véfztn engem  ̂ ’Solt. 27. 10. ,Ha nyomorult 
vagy, fzámkivetésben, Mennyben vagyon a’ te házad, 
Efa. 61, 10. Ha fzegény és mezítelen vagy , a’ Kri- 
ftus igazsága az idvefségnek ruhája és kóntofe £ía. 61.

10. Azért őrizd-meg erőfen a’ te ruhádat , hogy 
mezítelen ne talált aß ál és ki ne láttájának a te 

fzemérmeid, Jel, 16, 15.

XXXVI. Réfc

Az Imádságnak hafznáról, gyűmoltséról
es crcjerül és minémü fundamentomának 

kelljen lennie a’ mi imádságunknak.
5Sid. 4. 16. Járuljunk azért hizodalommal a kegyelem• 
nek fzékihez , hogy irgalmaßdgot nyerjünk és kegyelmet ta 
láljunk az alkalmatos időbe való Jegétségre.

én fzómat halgafd meg a’ te kegyelmeße- 
gtdfzerént. Solt. 1:9. 149- A’ mi 
imádságunknak első fundamentomaaz 
Iftennek kegyelme. Az penig a’ mi 
Idvezító Kriíhifunkban vagyon, kitel- 
lyes kegyelemmel és irmaim újsággal, és az 

ö tdytjsejtből vcfzunk mindnyájan kegyelmet kegyelemért. 
Jan. I.  16. Azért ó a’ mi engcfztelő áldozatunk ,  
Rom. 3. 25. A’ hova a’ mi hitünknek ortzájat for
dítanunk kell a’ mi imádságunkban, Valamint az Izra
el fiai imádságokban fordították az ő ortzájckat a* 
kegyelemnek fzéke felé. Azért az Ur annak Szent 
nevében ígért meg balgatáfi. A’ mint a’ Szent Prófé
ták is úgy imádkoztának Dán. 9. 17. Halgajf meg (!• 
ram minket az Űrért.

§• 2. A’ mi imádságunknak penig idvcfséges hafzna, 
a mint Dávid mondja: Elevenyits meg engemet a te tör
vényed fzerént. ügy vagyon, mert az líien kegyelmé

be!



bűlfzármazik az élet, az lilén kegyelmén kívül, az em
ber élvén megholt. Máskép őrökké nékűnk az lílen- 
nek haragjába kellene maradnunk, Vallyon mit hafz- 
náí mi nekünk a’ miéletunk az Iflennek kegyelme nél
kül? Ezért mondja Dávid. A' te heg y.ímefs éged jobb az 
életnél. Solt. 63. 4* Ez a' meg-elevenítő erő is a Kri* 
fiús által jő mi hozzánk. Azért lett ő emberré és a’mi 
téliünkét és vérűnket magára vette, hogy az ő meg
elevenítő teile által mi-is meg elevenítefsűnk Hlyen 
meg-elevenítő erőt találunk mi az imádságban az imád
ság által. Valamiképen hogy a’ kik a’ Kriftuíl illet
ték , mind meg-gyogyúltanak, mivel elevenítő eró 
ment-ki ó belőle, és mep gyógyitta mindeneket , a* 
mint az Evangelifta mondja. Luk. 6. 19. Matt. 14. ‘ 
36. így mikoron a’ mi lelkűnk beteg, fzomorű, bán
kódó és a’ Kriftuíl a’ mi imádságunkkal és hitünkkel 
illetjük eleveníttő erő jön ki belőle, a’ melly mindent 
meg-nyugoíztal: a’ mint ezt fok fzomorú lelkek ma
gokba érzik,

§. 3. Tanuld meg ezt itten. 1.) Hogy egy meg fzo- 
m orodott fziv-is nem talál nyugodalmat vigafztaláft és 
őrömet az imádság nélkül , a’ mint ezt magán a’ Kri- 
ílufon az ő kénfzenvedésében latjuk. Ezért hálákat 
adhatunk a’ mi édes Iílenűnknek, hogy a’ mi fzomo- 
ní fzivűnknek orvofságul adta az imádságot. Mine- 
kok íértmaga az Ur-is tanított minket az imádságra.

§. 4. 2 .j És mivel Szent Dávid azt mondja 'Solt. 
119, 149. HalgajJ meg engem a' te kegyclmeftégedfzerént. 
Evvel emlékeztet, hogy olly efzkőz légyen az imád
sága’ melly által az lilén kegyelmének fok ajándéka 
mi hozzánk j ő , úgy mint a’ hitnek a’ Szeretetnek, bé- 
keséges tűrésnek , az lilén ismeretinek , áhitatoíság- 
n ak , békeségnek, őrömnek, vigafságnak és a’ fzivuek 
gyarapodáfa. A' mellyek mind a’ kegyelemnek di- 
tsőséges ajándéki: Mennyei erő és kints , és jobb az 
égnél és a’ főidnél, erő hatalom, gyózódelem minden

mi
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mi ellenségünk, a’ világ és az ördög ellen. Melly lel
ki erő egyedid az imádságban áll, a’ mellyel Dávid és 
minden fzentek az ő ellenségeket meg-győzték. A’ 
mint ezt latjuk Mofesben , Illyésben Jofafátban és ma
fokban, miképen ők az ő erejeketés győzedelmeket a’ 
hitben és az imádságban helyheztették.

§. 5. 3.) Kinek-kínek az ó hivataljában tifztében 
és állapotában igen fzükséges az imádság , hogy ab
ban jól el -járjon , ’s annak fzerentsés ki - menetele 
leheífen.

§. 6. 4.) Summa fzerént minden némü fzükség-
ben az Iílent az ő Szent Leikéért, vigafztalásáért kell 
fegétségül hívnunk. Mivelhogy mi ennek az életnek 
fel-haborodott tengerében naponként vefzedelemben 
ufzunk. Innéd mondja Dávid: én hozzám kőzelgetnek a* 
gonofz háborgatok kik a te törvényedtől mefzjze távoznak. 
az az én ellenemhartzolnak eltávozván a’ te Törvé
nyedről. ’Solt. 119. 150. Itt valóban fzükséges az 
imádság. Mert valamit az őrdög maga nem tseleked- 
hetik, annak végben vitelére az ő efzkőzeivel a’ go
nofz emberekkel él , a’ kik éjjel és nappal arról kod
nak, miképen hogy máfoknak árthaílának. Illyetén 
gonofz emberek miatt nintsen bátorság: ez ellen leg
jobb orvofság az Iftenhez való éneklés , a’ mint Dávid 
mondja: Ä  dit térendő Urat midőn f i gets égül hívtam t az 
én ellenségemtől meg-oltdlmaztattam, ’Solt. 14 4. ismét. 
’Solt. 25. I. 2. Te hozzádfü r am emdem fel az én LeU 
kernet,  én Iflenem te benned bízom,  hogy meg ne gyaláz- 
tajfam ,• ne őrüljenek az én ellenségim én rajtam,  mert min
denek kik téged várnak meg nemffzeßtyenülnck,  fzégyentil- 
jenek meg a’ kik gonofzül tsekkcfznek ok nélkül.

§. 7. Jól reá keli azért vigyáznunk a’ mit Szent 
Dávid mond: hogy távol vágynak az ő ellenségi az ifién 
törvényétől: mind azok a’ kik máfokat kergetnek, tá 
vol vágynak az Iítennek igéiétől és annak Szent félel
métől. Ha ők az Iítennek törvényétől távol vágynak,

2.K.36.R.
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az Iftenisö tólek távol vagyon, de Veízedclmek kö
zel vagyon hozzájok, és fzerentsétlenségek hirtelen el- 
jő. A’ hivó és Iften félő fziv peniglen közelgőt az Is- 
TEN hez az imádság által.

§. 8- 1‘ Valamennyiízer a* mi fziveinket napon
ként az Iftenhez fel emeljük , és így ó véle tárfolko- 
dunk, mind annyifzoraz Iftenhez kőzelgetünk, laffan- 
ként a’ főidről és a ’ világról el felerkezunk és földi em
berekből, lelkiek, mennyeiek lefzunk, a’ mint Moíes- 
nek, midőn ő az Ifteund negyven nap és negyven (éjei 
befzélgetett volna, ortzája meg fényeífedék 2. Mos.
34. 29. 2. £s valamint mi annak erkóltseit és virtuf.
fait tanuljak , a’ kivel tárfolkodunk , ésfenkivel nem 
kívánunk úgy tárfolkodni, mint avval a’ kivei megfzok- 
tuk • igy a’ mindennapi imádság által a’ mennyei er- 
kóltsőket és nyelveket tanuljuk, és jobban jobban az 
Iftennek fzeretetében gyulladozuk. 3. A’ kedves i- 
mádság fok blinókét el-távoztat, és a’ jövendőbeli fzc- 
rentsét’enség és tufakodas ellen orvofság; a’ mint az 
Ur mondja, Máté. 26. 41. Uigydzzatok és imádkozz*» 
tok ,  hogy késérteibe ne jujjatok, és ha ezen közben vala
mi rajtunk eíendik, jól tudjuk, hogy a’ hatalmas Iften
nek engedelméből léfzen, és őrómeft akaratjának min
den békeséges turéífel helyt adunk a’ kerefzt vifelésnek 
enyhítéséért imádkozunk.

§ .  9. Közel vagy te Uram és minden le parantsolatid 
igazak, ’Solt. 119 151. it Itten tefzi le Szent Dávid 
a ’ mi imádságunknak máfodik és harmadik fundamen- 
tomát az Iftennek jelenlétét, és igazságát. Az Iften
nek jelen léte vígafztal bennünket a’ mi nagy vefzedel- 
minkben, Efa. 41. 10. Ne félj ,  mert én teveled vagy* 
©fc, meg ne rettenj mert en vagyok a’ te líltned. Ezért 
minden némü helyen nagy bizváft őtet fegétségül hív 
hatjuk. Ezért mondja llrunl# Máté. 6 . mikoron te i* 
tnádkozni akarfz,  menny bé j ’ te kamarádba,  és ajtód bél 
zárva imádjad a' te Atyádat,  a ki titkon vagyon i  és a

U
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te Atyád, a ki reád néz titkon,  meg adja néked nyilván ,  
a mit kérfz. A ’ mellyel nem köti az imádságot valami bi
zonyos helyhez, hanem fzóll a’ kép mutatók elleti , 
a* kik kép mutatásból mindenekelőtt imádkoznak.

§. io. OivaíTuk Isák Pátriárkáról hogy 6 eftve felé 
ki méné a’ mezőre imádkozni, i. Mos. 24. 63. Sőt 
ónnőn magáról a’ Kriílusról olvaííuk, hogy ő magá- 
nofan fel méné a’ helyre imádkozni és az egéfz éjtsza- 
kát az imádságba töltette el, Luk. 6. 12. Így mi is , 
minden helyen, és minden időben imádkozhatunk , 
leg főképen midőn magán vagyunk és az emberi társa
ságtól meg fzünunk. £z fzolgáljon ferkentésunkre , 
hogy mi az Iftennel befzélgetunk és mind untalan ar
ról gondolkodjunk, a’ mit Dávid mond : kőzelva yon 
az Ur. Ha az Úr közel vagyon, jobbat nem tehetünk; 
hanem ha ő véle befzélgetunk, Efa. 55. 6. Kereßetek 
az Urat,  mig meg találtaiig hiv\átok őtetJegétségül mig közel 
vagyon, ’Solt. 145. ig. Közti vagyon az Ur mindenek
hez kik ótet tőkélletefséggel hívják.

§. 11. Az Iítennek igafsága-is hatalmafan erősíti a* 
mi imádságunkat, mert jól tudjuk, hogy az Iftenmeg 
parantsolta: hij engem fegétségúh a’ meghalgatáft meg
ígérte. Minek előtte kiáltanának, én meg baigatom, meg 
mikor fzolanának megfelelek, Efa. 65. 24. Valóságo- 
ían meg is-adja. Parantsolatot adott ígéretet tett, meg 
is tellyeíitette. Nézzed Mofesnek, Sámuelnek, Dá
vidnak, Jofuenak és Korneliusnak példájokat, kiknek 
imádságok és alamisnálkodáfok lilén eleibe jutottak , 
Tsel. 10. 4

§. 12. Az egéfz Sz. írás tellyes példákkal , és bá
tor te igy gondolkodnál, ha én Mofes , Illyés , Da
vid , Jofue volnék? Felelet: ők is emberek voltának 
mint mi , Szent Jakab 5. 17. bizonyítja. Ki volt 
Kornelius? Egy Pogány; ki volt Manaífe? leg nagy
obb bűnös. Az lilén a’ nyomorultaknak meg ígérte 
a meg hagatáft, ’Solt. 24. 7, Mikor a nyomorult f t -
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gétségül hívja az Urat meg halgatja ötét. ’Solt. 102, ig 
Az cl h agyait attaknak imfylságákoz fordul, és azoknak kő* 
nyőrgéfeket meg nem utálja ’Solt. 9. 19. A’ nyomorultak* 
nak kónyórgéjek el nem véfz mind örökké.

§ .  1 3 .  Régtói fogva tudom a’ te bizonyságidat: ho?y a* 
zokat örökké ál andókkátetted, ’Solt. 119. 152. Ez egy 
hatalmas mondás, és a’ mi imádságunkat és hitünket 
hatalmaían megerősíti, és a’ mi imádságunknak meg- 
mozdűlhatatlan negyedik tundamentoma. Az Iften 
belzédének és igéretinek őrökké való fundamentoma 
vagyon: tudni-iilik : önnön maga az Iften és az ő fze- > 
relmcs Fia a’ Jefus Kríftus. Erre fundiltatott az líten 
igéje és a’ mi idvefségűnk minek-előtte a’ világ funda- * 
mentoma fel vettetett volna. Valaminek örökkévaló 
fundamentoma vagyon, azt ideig való el nem ronthat
ja. Ide néz Szent Pál Apoft: midőn azt mondja, mert 
én bizonnyol el hittem ,  hogy fém halál,  fém élet , fém An~ 
gyal,  fém Fejedelemségek, jem hatalmajságck , fém ]eUnvat 
lók,  fém kővetkezendők, fém magaßag ,  fém méység ,  és , 

femmi eíyéb teremtett állat el 7iem fzakafztbat minket az Is-  ,

ttnfzer elmétől, melly va^y.n a Jefus Krijtusban Kom  8 -  3 8 *
§. 4. Vallyon mi lehet nagyobb vigafztalás , ^mint 

hogy a’ mi hitünknek és imádságunknak egy őrökké- | 
való fundamentoma, Sőt egy örökké való eredete va
gyon. Ez örvendeztethet meg bennünket valahány
szor arról gondolkodunk, Efa. 2 8 .  1 6 .  íme én vétek 
fionba követ,  próba követ,  drágalátos Sztgelet követ,  o’ ki j 

hifzen nem fiet a z : Avagy a’ mint Szent Péter m ondja,
I. Pét. 2. 6. a meg nem fzégyenül. Más fundamento- j
mot fenki nem vethet azon kívül o' melly egyfzer vettetett,  

m ily a Jefus Kriflus. i. Kor. 3. 11. Es máfodfzor.
Az líhnnek fundamentoma meg áll,  mellynek pets étje ez :  {
Tudja az Ur kik legyenek az övei ,  I .  Tim. 2. 19. E- 

zen fundamentonmi a' pokolnak kapui gyözedelmet nem vehet \
nek. Ez a’ mi ídvefségunknek és hitünknek erős fun
damentoma, a’ melly eröfebb az égnél és a’ földnél.

Mert

I
J
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§. I5. Mert az Imádság.
Az Iftennel való befzélg 
Az Egek kultsa ,
Paraditsom virágja.
Az Iftenhez ízabud bé-menetel,
Az Iften háza tselédje.
Az Iften e lre jte tt dolgainak esmérője,
Az Iften titkainak kínyilatkoztatója,
Az Iften ajándékinak meg-kéröje,
Lelki jól-lakás,
Mennyei gyönyörűség,
Ajakinknak lépes méze,
Virtu foknak táplálója,
Vétkeknek meg-gyözője ,
A’ bűnökért való könyörgés,
Léleknek orvofsága ,
Az erőtlenségnek fegétsége,
A5 bűnnek Mérge ellen való orvofság,
A’ világnak ofzlopa ,
A ’ nepeknek engefztelője ,
Áldásnak magva,
Boldogságnak kertje,
Gyönyörűségnek fája,
Hitnek nevelője,
Reménységnek m eg-tartója,
Szeretetnek Anyja,
Az igafságnak útja,
Az álhatatofságnak meg-tartója,
Okofságnak tűkőre,
Mértékletefségnek meftere,
Szűzefségnek ereje ,
Szentségnek Tzimere,
Kegyefségnek gyulladáfa,
Tudománynak világa,
Bőltseségnek kamarája,
Szívnek bizodalma,

! i F r -



Félelmes fzivűnkneJk orvofsága,
Békefségnek fundßhentoma,
Szívnek öröm e,
Elmének jubileumja, , j
Vándorlásnak útitáría,
PaiíTa a’ Kerefztyén vitéznek,
Alázatofságnak mérték íímorja,
A’ bőtstiletnek kalauzza,
Eledele a’ békeséges tűrésnek,
Engedelmeßegnek őrzője,
Tsendeíségnek kútfeje,
Az Angyaloknak kővetője,
Az ördögnek el űzője,
Szomorúak vígasága ,
A’ Szenteknek őrvendezéfek,
Igazaknak örömek,
A’ meg nyomoríttattaknak Segétségek,
A’ meg nyomorodttaknak vigafztalójok ,
Az ebfáradtaknak nyugodalmok,
A ’ lelki esméretnek ckefsége ,
A’ kegyelemnek vaftagító ajándéka,
Hála-adó áldozatnak illatja,
A’ jó-akaratnak indítója 
A* nyomorult életnek enyhítője,
A’ halálnak édesítője,

* Az őrök életnek meg kóftoláfa ,
Az örök idvefségnek kivánáfa,
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XXXVII. Réfz.

A’ mi imádságunknak meg halgattatásá-
nak Fundamcntoma és okai.

Solt. 88* 5* 6. 7. M értté  Uram igen jó vagy és kegyel- 
»?*/, ó  fok] irgalmafságu azokhoz, a kik téged fegétségül 
hívnak. Figyelmezzél Uram az én kőnyőrgéftmrc, ishal- 
gajd meg az én kőnyőrgéfemnek befzédét, űz ő* nyomorítsa* 
gomnak idején [egétségül hívlak tégedet. Azért halgajfmeg 
en^tmtt. . ■

J Eremiás Próféta Sír, 3. 22. mondja. Az Urnák 
Kegyelmeßege, hogy tellyeßeggel meg nem eméj'zt et
tünk : mert nem fogy at koztak-meg az 0 i r falniafs á^iy 
minden reggel megújulnak az ő irgalmaßdgi , na^y  

a te igaßagod. En őr ab egem az Ur, azt mondja az tnlelktm , 
azért várom őtet.

§. 2. Itten vigafztal minket a’Szent Lélek a1 mike- 
refztfinkben hogy az lilén [ó-volta, irgalmafsága tart- 
meg minket mert külőmben meg - eméíztetnénk. A* 
mint a’ világofságnak és fetétségnek változását a’ ter- 
méfzet fzerént való életben lilén rendelte ; úgy vagyon 
a’ Lelki életben is , mind világoíság ’s mind penig 
a’ Setétség , fzomoruság és orom , lílentől vagyon,- 
Úgy kell fzuntelen fel-főni a’ világofságnak a’ Setét- 
ségben , és az őrömnek az embernek ízivében ’Solt. 
97. 11. Az lilén irgalmafsága az , a’ ki minden em
bert élettel ’s áldáíival tart , mert őáltala élünk , moz
gunk és vagyunk, Tsel. 17. 26**4#en eredete és 
kút-feje az é etnek és minden jónak: Ezt bizonyítják 
az ő munkái; mert minden valóságos munka az ő o- 
kára és fzcrzőjére mutat. Minthogy az lilén terem- 

• tett minden élő állatokat, tehat magának kell-lenníe 
életnek, mivel mindeneket jól teremtett, tehát a* lég

ii 2 főbb



főbb jónak kell ő néki lennie. Minthogy mindeneket kel- 
metefséteremtett, tehát ő nékie magának kell a’Sze
retetnek lenni. Azért-is neveztetik éló Iftennek. Te 
•vagy ama1 Krijius az élő istennek f ia , a’ mint Szent Pé- 
cer mondja, Máté. 16. 16. Es nem tsak állatjában va
lóságában, azért hogy maga él, hanemtsclekedetiben 
is ,  hogy mindeneket mcg-elevenít, életben ta rt, ho
lo tt ő mindeneknek ád eletett lehelletet. Tsel. 17. 25. 
és a’ ’Solt. 104. 27. A’ tsinált literieket ditséred, er 
az lílen! , d  kinek kezében vagyon a’ te lelked és minden u- 
taid nem tifzteled} azt mondja Dániel Baltasár király
nak , Dán. 5. 23. El - hagytak ingemet élő kútfejet 
és magoknak kutakat ájlanak , kiben viz nintsen , Jer. 
2. 13. ó a te életed és életednek hofzfzasága , 5. 
Mos. 30. 20. Az Ur az én eleiemnek erößege, ’Solt. 27. 
i. Mellyből következik , hogy az Iften minden élő 
állatoknak élete valóságofan, és hogy ő munkái kód
ja ,  tartja az é le te t, és az Mentól foly , valamint a’ 
meleg a’ napfényből, melly által nem tsak az ember , 
hanem minden teremtett állatok élnek. Mint Szent 
Pál m ondja: mert ő általa ő tőle és ő benne vágynak min
denek , nékie légyen ditsőség mind örökké Amen. Rom. 
I I .  36. Mindenekben minden a' Krißus, Kol. 3. l l .

§. 3. Noha minden teremtett állatok Mentül veíz- 
nek életet, de még-isaz embernél vagyon az legnagy
obb mértékkel, az embernek vagyon leg-nemefebb éle
te minden földi teremtett állatok kozott , a* benne 
lakó okos lélekre nézve. Ajz Angyalok élete ugyan 
ennél-is ncmefebb, fellyebb-való az emberekénél, mert 
az Men ditsősége bennek világoskodik, azért nevez- 
tetnek az ő h at akm fs igának Angyalinak , 2. Theíf. I.
7. 10. mert nem vettettek íemmi változandóság és 
múlandóság alá, mint az ember. De az Ur Kriftusé- 
lete mindeneknél leg-nemefebb é le t, mivel igaz Men ő 
és maga az őrök élet. Ez az igaz Ifién es az őrök élet ,* 
I. Ján. 5. 20. Nála vagyon az életnek leg-feiiye^H
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való gráditsa. Iften Iftentől, vilagofság világofságtól, 
igaz Iften igaz Iftentől.

§. 4. A’ miképen hogy az élet az Iftentől vagyon, 
így minden jóság és jók az Iftenben és Iftentől vágy
nak. Mert ő  az őrőkké-való jó. És minden a ’ mi jó 
és jónak mondatik ebből a’ kútfőből fzármozott. A- 
zért minden teremtett állatoknál vagyon az Iften jóvól- 
tának valami tsepetskéje mellyel bizonyságot tefznek 
az ő teremtő jek felől, fzinten mintha befzé ínének vé
lünk és példának okáért a’ fzőíő tő mondanánékünk: 
Látod ember az én édefségem az én teremtómtűl ada
to tt nékem hogy avval a’ te fzivedet meg-vidámitsam. 
A* kenyér így lzóll hozzánk: látjátok ez az én táplá
ló erőm* a’ te és az én teremtüí vagyon. A* legfőbb 
jóság minden teremtett állatokat az ő jóvcltának tfepjeivel 
meg h in tett, azt mondja Szent Agofton a vegre, hogy 
az embereknek hafznokra, legyenek* Meg-ékefted azefztcn- 
dőt a’ te jó voltoddal, és a te ősvényid kövérséggel tsepeg- 
ttek% ’Solt. 65. i2 .

§. 5. A’ mi a’ terméfzetben Iftennek jóvólfának hí- 
vattatik, az az Terméfzet jóságának,az a’ fz. írásban Is
t e n  kegyelmeíségének neveztetik, atnaz illeti a ' teilet, 
e ’ penig a’ lelket. Mert miképen a’ terméfzctnek nagy 
könyvében ezernyi-képen jelentette-meg az öjóvóltát, 
és azokat az emberekkel meg-esmértette : azonképena’ 
Szent írás könyvébe meg fzámlálhatatlan módon jelen
tette az ő kegyelmét és fzerelmét, melly mindbé-teí- 
lyefedett a’ Kriftus Jéfusban, mert a* Kriftusban fog
laltatott egybe, minden jóság és fzeretet mennyen és 
főidón, és mind ö benne, vagyon.

§. 6. A’ mi penig jó ’s mindenek felett j ó , máink
kal is fzokta az magát kőzleni, mert kűlömben nem 
lehetne jó. Mert mi formán tudnánk hogy jó , haraa- 
gát meo; nem ismértetné ? A ’ /zőlőtőnek jóságát hogy 
hogy tudhatnánk , ha a’ fzőlő gerezdeket nem terem
né: Hafonlóképen fenkí nem tudhatta volna melly jó
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és kegyelmes azIften, ha jóvóltít ’s kegyelmeíscgét 
ki nem jelentette’s velünk nem kőzlette volna, ki tud
ta , ki légyen a’ Kriftus, ha az 6 fzeretetét rajtunk meg 
nem bizonyította volna*

§. 7. Miért jelentette hát ki magát az Iften , hogy 
jó , irgalmas és kegyelmes? Azért hogy higyjunk őben
ne őtet mindenek felett fzerefsúk, és minden mi fzűk- 
ségunkben őtet hijuk fegétségül. Es ezen ki jelentés 
által akarta a’ kőnyőrgéft felgerjefztni, és oltania’ mi 
fzivunkben. Mert hogy hogy hívnánk fegétségül a z t , a 
kit nem ismérnénk. Rom. 10. 14. Vegyetek példát 
Moíesról mikor ez az Iften ortzáját kívánta látn i, az 
Iften azt felelte nékie. Nem láthat engem egyember-is éU 
vén , az az , az én foghatatlan állatomban* de azt m ű  
velem, hogy egy kőfziklának hajadé kjáb a áihtlak és mindenén 
jóvoltom a’ te ortzád előtt mégyenel Jegyezdmeg, nem tsak 
gy tsópjét avagy réfzét az én jóvóitomnak, a’ mint 

minden teremtett állatokban azt látod , hanem az én 
jóvóltomat tapafztalni fogod. fi. Mos. 33. 19. 20. 
Az a z , az én tselekedetemrul , ismérfz-meg engemet. 
Midőn le-fzálla azért az Ur a’ felhőbe és mikoron Mó
fes előtt el-ment volna minden jóvolta, dicsősége , kí- 
áíta az U r: Jehova Jehova, erős, irgalmas, is ktg y times 
i f ié n ,  kéfedelmes a’ haragra,nagy irgalmajságu és tgafságuf 
ki meg tartja irgalmajságat ezeriglen, a' bunoji büntetés nél
kül nem hagyja, 2 . Mos. 34. 6. 7.§. 8« Látjátok, mihelyt Mófes az Iften jóvóltát ta. paíztalta fel-kiáltott az Ur: így jelentette-ki a’minden
ható Iften az ő jóvóltát, kegyelmét, fzerelmét, î aL ságát az embereknek: fzintén úgy mégyen el előttünk 
az Iften dicsősége} mint Mófes előtt, hogy mi-is ugy kiáltsunk és könyörögjünk Ha azt feleled, hogy lehetne az , hogy az Iften nékeni-is ugy jelenjek-meg 
mint Mófesnek? Felelet: A’ Kriftüsban meg-Iett az : mert ő benne ment-el mi előttünk lárhatóképen azls- 
TENnek minden ditsősége, Láttuk az 6 dns őségét ugy•

mint
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Mint az Atyának egyetlen egy fzúlőttének ditsoséget, ki tel- 
lyes vala kegyelemmel és igajs ággal, Ján. I.  14.

§. 9. Mikor meg-gondoljuk, mit tselekeaetta’ Kri- 
ítus érettünk , fel kiálthatunk: Jehova  ̂ Jehova, erős 9 
irgalmas és kegyelmet ifién  , kcjedelmes a’ haragra, »tfgjy 
trga’mafságu és igafságu..

§. 10, Itt látjuk mint tellyefedett be az írás, és mi
képen fzállottle az lilén az égből, felhőben, az ö d í- 
tsőségét előttünk kőldette-el a’ Kriílus emberré lété
ben. Midőn Szent Pál és Barnabás Athcnásban a’po- 
gányok között nagytsudákat tettenek volna, azt mon
dották egymás kozott az emberek , az Ifiének jöt
tek mi hozzánk emberi áhrázatban , Tsel. 14. I I .  E’ 
volt az ő ítéletiek. ’S Úgy jö tt e ! főidre mi hozzánk 
az Iílennek minden jóvőita, és kegyelmefsége a* Kri- 
ílusban , e’ végre, hogy az lilén minket magához hív
jo n , hitünket, könyörgésünket fel-indítsa. Mert az 
imádság által közli velünk az ő jóvóltát és kegyelmét 
az lilén.

§. 11. Ebből egynéhány fő okot kell efzunkbe ven
nünk , mellybül m egtudjuk, hogy a’miimádságinkat 
az lilén bizonyofan meg halgatja. Mivel 1. a’ köny
örgésnek , ollyan tulajdonsága vagyon , hogy a’ fzeléd 
embert, ső t íokfzor a’ kemény embert-is fel-indítja : 
m intáz özvegyről és a’ hamis bírórúl m eg-írato tt , 
Luk. 18. 4. A’ hol az1 özvegy az ő gyakor kőnyőr- 
géfe által a’ kemény bírót fel-indította. Mert a’ kő. 
nyörgés mivel hogy lélekből ízármazik, ereje a’ lélek
nek , melly által »fokfzor fókáknak ízivek el-foglalta- 
tik és fel ferkentetik. Minthogy pedig az Ifién nem 
kemény lilén , hanem leg-nagyobb lkelédség , leg- 
nyéjaífabb’ barátság , íeg-főbb békeséges tő rés, leg- 
nemefebb engedelmeíség , leg-erőfebb fzeretet: és 
fumma fzerént: az lilén minden ’s leg-főebb vir
tus azért ez nem hibázhat, és lehetetlen , hogy 
a’ fzivbul fzármazot könyörgés által , fel ne induljon
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koiiyoruletefségrc , mert ha a’ nem lenne, nem volna 
ő  leg-nemeífebb kegyefség és leg-jobb kegyelmefség. 
Azért a5 melly igazán az Iften leg-fóebb kegyelmefség 
és jósig; olly igazán leg jobban felindul a* ízivbélí 
könyörgésre.

§. 12. Taulerus ezt igy bizonyítja: Az Ifién  ú g y  fe- 
rénykedik és ßet utánnunk> úgy téjzen, mint ha a zd lß en . 
sége magdban el akarna fogyni, vagy femmivé lenni t hegy 
nekünk megjelentfe az ó Ifijsns égének megmér hitetlen^ és az 
q természetinek's állatjának teílyes voltát. Úgy Siet hogy 
minekünk oily an fajdtunk légyen mint magának faj útja. 
Es ismét; mi meg mérhetetlen nagy és órókké-vató dologra 
teremtettünk, hivattattunk éshivogattattunk, az iflennek 
Igen ellenére va n , hogy mi a’ kitsitt, femmirt valókkal , 
fnulatidokkal elégedünk mtg , mivel kéfz 0 minekünk min
deneket adni, sót ónnón magát-is. Ismét: az Ifién  a' mi 
hozzánk való igaz Szeretete miatt femmi kérésünket meg nem 
vetheti, femmit tó  ünk meg nem tarthat , sót meg előzi a 
pii imádságunkat, és elónkbe jón, kér bennünket, hogy ba
ráti legyünk, és ezerfzer kéfzebb az adásra, mint mi a? ve- 
vésve, hajlandóbb az adásra, wi a’ kérésre.

§. 13. 2. Az Iften drága igéreti, és igaísága is azf 
kivánnja: Híj engem frgétségül a* r? nyomorúságodnak ide
jén , és én meg fzabaditlak téged t ’Solt. 50. 51, Mert 
te Uram jó vagy és kegyelmes és fok irgalmafságu azokhoz 
kik tégedfegétségül hívnak. ’Solt. §6. 5. Közel vagyon az 
Ur mindenekhez , ű’ kik ótet fegétségül hiv'ák , ’Sok, 145 
18' Az az, az Ur jó  ha az kevés, tehát kegyelmes , 
ha az fém elég , nagy irgalmafságu. Kihez? minde
nekhez a’ kik fegétségül hívják, és meg-tselekefzi, a* 
mit az lilén felók kívánnak, kiváltáfokat meg halgatja y 
meg fegéti ókét j Efa. 65. 24. Kérjetek’s meg ne fzun- 
jetek , kerefsétekisjde félben azt fe hagyjátok, hanem 
zőrgeííetek is, Ján. 16. 23. Mát. 7. 7. Mért a’ ki 
valamit kér el ve jz i: Valamit imádkozásokban kérendetek , 
higyjétek, hogy el-vefzitek és meg Ufzsn nektek, Mark, 11.
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24. Luk. i i .  9. és 18. 1. E ' fogadáft az Iftennek 
meg kell-tartania, mert külómben nem volna a z , a’ ki- 
magát meg-jelentette az 6  Szent igéjében. Es hogy 
minket me^-halgaífön , és az ó jóvóitát velünk fok- 
képen kőzolheífe meg-parantsolta ? hogy gyakran, fo. 
kát és fzűntelen imádkozzunk.

§. 14. 3. Ezt az Iftennek mindeneknél leg-jobb 
édes Atyai fzive is bizonyítja , Luk. 11, 11, Kitsoda 
ti kozzuletek , ki Atya. tévén ha az 0 fia kenyeret kéry kávét 
adna nékii? Ha ti annak-okáért gonofzak lévén tudtok a 
ti fiaitoknak jó ajándékokat adni , menyivel inkák a’ ti 
mennyei Atyátok Szent lelket ád azoknak , a kik 0 to* 
k  kerendik. Luk. 11. 11. Nem ő é az igaz Atya * 
Kit ül mind a’ mennyedben mind é fo. dán valótellyes tse- 
léd neveztetik. Efes. 3. 15. Szent Pál nevezi az
Iftent irgalmaßag Atyjának, és minden vigafztálás I lle 
ttének 2. Kor. 1. 3, Ha az ember könyörületes 
lehet, annak, a5 ki a’ fzánakoaó fzivet teremtette , 
hogy ne-volna Atyai Szive. Miért adta volna Iftenma- 
gának azt a’ nevet, hanem volna atyai kegyelmes fzi
ve. Azért avagy meg kell néki minket halgatm, vagy 
pedig nem Atya az ő neve, Mofi te mi Atyánk vagy , 
orfktul fogva vagyon a te neved. Es 63. 26, Mert az 
Israelnek atyja lefzek , és Efraim nékem első fzulo tem. Jer. 
31. 9. Az! anya’ fzív ugy teremtetett hogy könyö
rül az 6 méhének gyümóltsén, hogy ne volna ö né- 
kíe magának könyörülő fzive , hogy ne könyörülne 
rajtunk ’s hogy ne halgatna meg, midőn ötét kefer 
veden fegétségül hijjuk cs kiáltjuk? Látjátok mikor a’ 
gyermek beteg , az ö annyának fzive mint eíik azon * 
fzintén ugy és fokkal inkáb az lír Iftennek fzive a5 mint 
maga mondja : Az én belső réfzeimmegindulnak ». rajta , 
Könyörülvén kányrnlák raita. Jer. 31.

§. 17. ( 4 )  Bizonitja azt a’ mi Urunk Jefus Kriftus- 
rrak érettünk való efedezéle is Miképen kónyórgóttaz 
Ur e ’ világon való éltében az ó anyafzent-egy-házáért

Ii 5 ,  és



cs minden hívekért, mint ajánlotta őket az ő menyei 
Szent Attyjának? (1.) Atyám tartfd mega te neved által 
azokat a' kiket adtál nékem, bogy eg yck legyeneky mint mi. 
Ján. 17. II .  (2.) Szenteld meg cíket a’ te igazságoddal a' 
te befzéded igazsága 17. (3.) őrizd meg ókét a’ gonofztol 
15. (4.) Nem fsak S érettek kőnyőrgők pedig , hanem azo• 
kért is , a kik az ó befzcdek által hiendők lefznek én ben
nem j 20. (5 )  Atyám , a' kiket nékem adtál akarom, hogy 
a holott én vagyok azok is in velem legyenek , 24. (6.) 
Hogy a te [zerelmed a mellyel tngemet [zerettél légyen ő  
bentiek , és én is 6 bitinek ^ 2 6 .

§. 18. Nem tsak e’ világon kőnyőrgőtt pedig éret
tünk , hanem moíl is az Iílennek jobján. Rom. 8- 34* 
Mivel hogy azért nagy Papi fejedelmünk vagyon , ki az ege« 
két által hatott a i tudni-illik a’ Je[us az Istennek fia : Járul
junk azért bizodalotnmal a kegyelemnek fzékihez, hogy ir- 
galmafságot nyerjünk es kegyelmet tálaljunk az alkalmatos 
időben valóJegétségre, Sid. 4. 14. Réíz. 7. 26. és 9. I I .

§• x9* (5-) Erőíiti ezt a’ Szent lélek bizonyságté
tele is , melly tefzen bizonyságot a mi lelkűnkkel együtt , 
hogy mi Iílennek fiai vagyunk: Rom. 8- 16. Es lehe
tetlen , hogy a* Szent lélek bizonyság tétele a’ mi fzi- 
veinkbe hafzontalanná és femmivé légyen.

§. 20. (6.) Mint hogy Iílen *s a’ Kriílus velünk 
vagyon , és hit által bennünk lakoznak, hogy ne tud
ná az mi foháízkodáfunkat? "Solt. 139. 4. Mikor még 
az én nyelvem alatt nints a’ hefizéd , imé Uram azt mind 
jól tudod távul látod az cn gondolatimat. Szerelmes Aty
ámba, ne véld azt hogy az lilén l'ok ezer mély fóldnire 
légyen te tőled , nem halgatja meg kőnyőrgéfedet ; ,
mert te benned vagyon, te is ő benne. Az lilén élés 
bennünk vagyon. Tsel. 17. 28. Ján. 17. 23. Hogy 
hogy ne hallaná meg a’ te imádságodat. Uram te előt
ted vagyon minden éti kívánságom , és az cn nyőgéfem te 
előtted el nem rejtetett, ’Solt. 31. Io. Az enjzám nakbe •
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fzédi es az én fzivemnek gondolati legyenek a te kedvedfze. 
rin t valóké Sol. 19. 15-

§. 2 i .  (7.) Mivel hogy a* Szent Lélek, ki igaz 
lilén a’ kónyőrgéíl mi bennünk munkálkodja. A 'S z in t  
Leltk kőnyőrgesneklelke, Zaeh. 12. 10. Fohdfzkodík ben• 
etünk. Rom. 8- 26. hogy ne hallaná , tudná ’s látná 
az lilén azt, a’ mit maga tselekefzik, és munkálódik. 
Azért lehetetlen, hogy tsak egy ohajtáfotska is elvelz- 
fzen, a’ melly a’ Szent Lélektűl fzarmazik ’s lílenhez 
küldetik. Iílentól jón , lílenhez mégyen , Iílenben 
femmi el nem vefzhet. Az lilén fzerint való jó tsele- 
kedet világofságra mégyen. Ján. 3. 21.

§ 22. (8.) Az lilén nem feledéken, mint az em
ber , minden jó tselekedetet emlékezetben t a r t , mint 
egy petsétes gyűrűt, és minden igazán hivő ollyan 
ó  előtte, mint egy emlékeztető levél, Maiak. 3. 16. j£s 
igy az imádságot fém felejti el, az lilén a’ jót nem fe
lejti el, hanem a’ mi bűneinket. És az lilén irgalmai- 
sága olly nagy, ollyán felJetéb való, hogy a’ mi bű
neinket nyomja és el tö r l i , és foha azokrul meg nem 
emlékezik. De a’ jó t melly ő tőle fzarmazik el nem 
felejtheti, kűlőmben az ö tselekedetit és ónnón ma
gát kellene el felejtenie. A’ mi könyörgésünk a’Szent 
Lélektűl lévén, el-felejtenéé a’ mi könyörgésünket és 
foháfzkodáfunkat, mellyet bennünk maga munkálko
dott. Az lehetetlen , mert az 6 tselekedetit el nem 
felejti, mellyet bennünk munkálkodott. Az lilén az 
ö fzavát és fogadását el nem felejtheti. Miólta Jzóht- 
tám ő felőle, meg emlékeztem ő rolá Jer. 31. 20. Azért 
mondja Solt. 56. 9. A T mi kőnyhulatáfinkat meg fzdm - 
ládád, Az 6fzóvetségének érőkké való meg tartását paratt' 
tsoha. Solt. i n .  7. 9* Mitsoda az 6 fzővetsége ? 
A’ bűnnek botsánatja, melly a* Kriílus halálával meg 
erőfíttetett,a’ Szent Lélekkel meg petsételtetett Ef. 1.13.

§. 23. Azt mondod ? ha ez igaz miért nem halgat 
hát meg engemet az Iílen, és miért nem adja meg ké-

réfc-

I.K.37-R- fundamentomárol. 510



réíemet. Sokfzor könyórgóttem kiáltottam, foháfz- 
kodtam , még fém haigattattam meg.

§, 24. Es ezt fokfzor látjuk, hogy némelly gyakran 
valamiért fok ideig könyörög, de még fém nyeri azt 
meg a’ mi vélekedésünk fzerínt, nem halgattatik meg. 
Hol maradnak hát a’meg halgatásnak bizonyos funda- 
mentomi? Ez nagy késértet, mclly fok fzegényfzivet, 
bagyafzt és meg tántorít. De vigyázz im ez feleletre,

§. 25. Az imádság mindenkoron meg halgattatik , 
és lehetetlen hogy meg ne halgattafsék , a’ meg neve
zett fö okokra nézve , mcllyek igazak, bizonyoífak és 
cróffek. 1.) Oly bizonyoífak, melly bizonyos, hogy 
az lilén jó Klen. 2.) Olyan bizonyofsakmelly bizo
nyos , hogy az Klen igaz az ö igerétiben és ő maga 
az őrökké való igazság. 3.) Ollyan bizonyoífak , 
melly bizonyos, hogy az Iílcnnek mindenek felett leg 
Könyórületeífebb atyai fzive vagyon. 4.) Ollyan 
bizonyoífak a’ melly bizonyos, hogy a’ Kriílus a’ mi 
Közbenjárónk. 5.) Ollyan bizonyoífak, a’ melly bi
zonyos hogy az Klen *s a’ Kriílus mi bennünk lakoz
nak. Ebben egy hivó fziv fe kételkedjék.

§. 26. Hogy pedig nem mindenkor adja meg a* mit 
kívánunk és kérünk, melly miátt úgy tetfzik nekünk , 
mint ha nem halgatna meg, az onnan fzármazik. 1.) 
Hogy az Klen nem mindenkor a’ mi akaratunk fzer- 
mint, hanem a’ mi idyeségünkre halgat meg minket. 2.) 
Hogy az Klen magának tarto tta, hogy ha a’ mit kér
tünk, téliünknek adjaé meg vagy lelkűnknek. M ert 
mikoron idő fzerint valókat kérünk tóle , és az Klen 
isméri, hogy nékűnk nem hafznos ’s nemidvefséges , 
tehát nem adja meg azt nekünk a’ teili ,  hanem a’ lelki 
jókban De még is el nyerjük azt lelkiképen lelkűn
kén : ’s többet is annál a ’ mit kérünk í Mert a* me
nyivel a’ lélek nemeífeb , ’s jobb a’ teílnél és a’ lelki 
jók a’ földi lóknál ; annyival jobb nékünk, ha az Is
t e n  a’ mit kűlsó-teílíképen kérünk, lelkűnk javára tor

ditja.
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ditja. A’ mi könyörgésünket bé tölti azon, a’ mi leg 
főebb, tudni illik a5 leiken. Hifzem nem a’ teil a’ na- 
gyobb-réfz, elég ha tsak a’ léleknek vagyon fegétsc^c. 
Ha teíli nyavalyát erefzt az lfíen reád, és te azon Ké
red , hogy meg gyógyítson • a’ te könyőrgéfed nem 
hibázott, meg halgattatot, mert ha teíli egefséget nem 
a d , lelki egefséget ád, az pedig jobb. Nem kivánízé 
inkáb egéfseges lelket mint egéíséges teilet, mit hafz- 
nál teneked, az egéíséges te il, ha a’ lélek beteg, az 
az': ha hiteden volna, ’s az örökké való halállal kel
lene meg halnia. De ha a’ lé:ek egéíséges Dáviddal 
mondhatjuk : Kit soda válna nekem menyben tt náladnál 
több ,  és te na ódnál tgyebben nem gyönyörködöm* főiden ,  

s. a. t. ’Solt. 73. 25. 26. És a beteg Jobbal; Jót 
doni, hogy az én meg váltóm e l , job. 19. 25. így meg 
íegéttettik a’ lélek. Azért betsúlte Szent Dávid a’men
nyei jókat fellyebb minden idő fzerint valóknál: Jobb 
nekem a’ tefzádnak törvényje fok ezer arany és ezuft yénznelt 
’Solt. 119. 72.

§. 27. De azt mondod , mind a kettőt kívánnám 
é n , úgy mint az egeíséges lelket és az egéíséges teilet, 
az idő ízeri és őrökké való jót. Azt feleli az Ur Is
ten ; Elég néked az én kegyelmem, 2. Kor. 12. 9. Szene 
Pál is azt akarta volna, de ez ion a’ válafzfza. Rö
videden minden hitbűi fzármazott könyörgés meg hal- 
gattatik ésbé telyeíedik ha nem a’ teilen, de a’leiken.

§. 28. E’ mellett magának tartotta az líieii ezt is 
hogy a’ mi imádságinkat itt telyeíitseé bé, va£y a’ 
jövendő, életben. Ha itt el nem éred, a’ mit kéríz, 
gondold meg azt is, hogy az néked itt nem volt hafz- 
nos és idveíséges,' az Iften meg tartja azt ízámodra a’ 
jövendő életre, hiízen nem áli minden e’világi életen. 
A mit lilén itt nem ád , o tt ezerízerte adia meg, mert 
a’ míképen lehetetlen, hogy az lilén el felejtse a’ mi 
imádságunkat, úgy lehetetlen , hogv ingyen ke^vel- 
mébűl meg ne jutalniaztaífa, ha ez világon nem is, bi

zony-



zonyoífan meg léfzen az őrök életben. Mely fok fele 
a5 könyörgés , anyiféle az ajándék az órók életben 
m e n  ott meg fzünés nélkül fogunk aratni, Gál. 6. 9. Ak
kor fzól minden igazán hivő léleknek imhol z te imád
ságod.' mellyet botsátottál volt hozzám! imé itt az is, 
a’ miért kőnyőrgettél, a’ te imádságídért ezer annyi aján
déké Ezt pedig békeíséges türéííel kell várnunk.

§. 29. Efztelen fzántó vető ember volna az, a’ki a’ 
m \c moft vetett annak termését mindgyárt akarná ven
ni , el menvén Zúgolódnék mondván: oh én vetettem, 
de abbul azén fzeméim femmit nem látnak! Te bolond, 
nem várhatódé az aratásnak idejét • a’ mikor a’ te el 
vetett magodat‘’s annak bő termését véfzed. így 
nem egy ízól : En fok ideig fokát imádkoztam, de 
femmit nem látok hogy lenne abból, az Iften nem'akar 
meg halgatni. Efztelen alég vetettél, már aratni akarfz. 
Nem várhatódé el az őrök élet nagy aratásának idejét. 
A’ mit itt vetünk azt fogjuk o tt aratni. Gál. 6. 7. Ha 
itt fok imádságot, kőnyhulatáft vetfz, mint nemes ma
go t, ott ezer annyit fogfz aratni őrömmel.. Sok. 126.
5. Ennek bé kell telnie, mert az Iften mondotta, ha 
itt bé nem telik, az őrök életben bé kell telly efednie. 
Mint fokán kiknek gyermekek, hitvős tárfok, jó ba- 
rátjok meg holtának keferveífen íirnak: oh édes Atyám, 
fia nem tudódé, hogy ez a’vető idő,* hifzen eléb vet
ned és plántálnod kell a’ te kedvefeidet, Sótt a’ te te
ltedet is, hogy nem mint aratnál. Várjad az aratás
nak idejét a’ hol a’ Szent Angyalók aratok léfznek és 
a’ te kévéidet egybe gyüjtvén, az őrökké való tsür- 
be vifzik. Az aratás közel vagyon és fiet hozzánk. 
Akkor a’ mi imádságínkat, fohafzkodáfinkat, és kő- 
nyhulatáfínkat, ( mellyeket íok ízben Iften eleibe bo- 
tsátottunk) gazdagon megtaláljuk, mert az Iftenben 
mindenek meg lefznek és maradnak valamiket kiván- 
hattunkés kérhettünk volna.E's így az Iftcnnek minden fo- 
gadáfi ’sezenhiba nélkül való erőíségeka’KriftusJéfusbari

iga-
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igazak iéfznek és maradnak mind őrókkén és min
den igazán hívőknek őrökké való öröm ökre, boldog

ságokra felletéb gazdagon bé tellyefednek, hogy 
azokért az lílent örökké dicsérni és fel ma- 

gaíztalni fogjuk.

XXXVIII. Refz.
4  V

A* mi erőtlen imadságinknak hét íe-
gediról.

Rom. 8.^26. 27. Hafonlatosképen a lélek is fegélli az mi 
erőtlenségünket,  wert mit kelljen kérnünk a* mint kellene'. . 
nem tudjuk; de d maga a hick efedezik mi érettünk meg 
mondhatatlan fobafzkoddfokkal; A'ki pedig a' fziveket vis- 
gdllja, tudja mitsoda a’ léleknek kívánsága j m ert lilén 
fzerint efedezik a’ ízentekért.

keznűnk.

§. x.
ível az mi imádságunk ( melly Sajnal- 

kodásra való dolog) igen hideg, és 
erőtlen visgáljuk meg mitsoda fcgito 
eízközcket mutatott légyen lilén az mi 
imádságunkban az ő igéjében mellyen
ről a’ mi imádságunkban kell emlé-

2 ‘ ê»ed a' mi közben járónk és Prokáto- 
run az Iílennek Fia a’Jefus Kriílus: ő a’ mi fzófzó- 
on azlftennél, bátor a’ mi nyelvűnk úgy nemtud is 
zo ni, mint nri akarnánk és fziviinkbűlkivánnánk. A- 
crt mondattatik o  az Atyának őrökké való Igéjének, 

I J P  aZ ^ en, °  nekünk az ő  tanátsát ki nyi- 
^ °ztatta , es hogy a’ mi fzónkat lilén előtt fzólja 

\ f  !r l mi k °zben járónk. Ez fzépen le ábrázaltatott 
o es  en az O Teítamentomnak Közben-járójában , 

midőn az nép az lilén elő tt futna a* Sinai hegynél ,
moq-
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mondaná*. Szólj te minekünk 2. Mos.. 20. 19. Item. 2. 
Mos. 4. IO.  JI .  12. midőn Mojes magát mentegetné hogy ő 
nem tudna fzólni Farao előtt , mert bántatott nyelvű vólná, 
akkor felele az ifién  néki ’/ monda : Aron a te Attjádfia 
éktjfen fzbló , és lefzen teneked jzájad gyanánt. így mi 
mindnyájan bántatott és nehéz nyelvűek vagyunk mi. 
dón imádkoznunk kell-de a’ mennyei Áron a’mi ízánk. 
Ezt tanítja és adja élőnkben az kegyelem fzékinek pél- 
dájá is. 2. Mos. 25. 21. Ennek okáért parantsolta 
meg minékunk az Urhogy az 6 nevében imádkozzunk* 
Jan. 16. 2 j. 6 az mi erőkké való fő  papunk, a’ kiélném  
múlandó papsággal b ir , Sid. 7- 26. mi érettünk efedezik. 
Rom. 8. 34. Kiben vagyon fzabadságunk és bizodaloni- 
mai való bé menetelünk az Atyához az ő benne való bit ál
tal. Efes. 3. 12.

§. 3. Az máfodik fegéda* Szent Lélek. Zách. 12.
10. Ki ontom a Dávidnak házári, is Jerusalem lakoji- 
ra a* kegyelemnek és a könyörgésnek Léiket, az ki minket 
az Iftennek kegyelmében bizonyofokká téfzen , és né- 
künk kegyelembíd adattatik, úgy mintáz fiuságrul való 
tanú. 1. Jan. 4. 10. 13. Ezen isntérjűk meg hogy mi 
lflen tü l vagyunk , hogy az 0 Leikéből adott m inekünk 
Rom. 8- 15. Mert nem vettük a' fzolgálatnak leckét , 
ismét a1 felelemre hamm a’ fiús ágnak lelkét, ki által kiált* 
ju k : Abba, az azt Szerelmes A tya , ét ez a lélek tejzen 
bizonyságot a' mi lelkűnkkel együtt, Ö példáztatott ázó 
Teftamentomban az Papoknak fel kenettetéfek áltál * 
2. Mos. 28. 14. item. 29. 1. Úgy kent meg minket 
az Iften a’ Kriftusnak leikével, hogy az lítennek min
dennap áldozatokat a’ mi aiakiuk tulkait fe l vigyük, 1. Jan. 
2. 20, Solt. 69. 32. Az Iftennek ezen lelke indít mi 
bennünk foháfzkodáfokat melyről Dániel, 9. 19. U• 
ra m , halgajj meg, Uram , légy kegyelmes, Uram légy fim 
gylnutes és tselckcdd meg.

§. 4. Továbbá az Iftennek ígérete a’ mi imádságun
kat hatalmaiban meg erőfíti. ’Solt. 50. 15. Hívj enge•

met
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met Segítse gill, meg ízabaditlak téged. Hogy az engem 
fzeret, meg fzabaditom ötét &c. Solt. 145". 19. Luk. 11.
I I .  Hol vagyon az a'fin a ki az ő Anyjától kenyeret kér, 
ét a* helyett követ adna ő néki, /ízért fj gónofizok lévén tu d * 
loJt V  ti fiaitoknak] jó ajándékot adni, mennyivel inkába’ íj 
menyei Atyátok Szent lelket ád azoknak, /?’ kik 0 tőle kévén- 
dik. Luk. 18. b. 7* Haljátok mit mond a hamis hivő : 
az Ifién  pedig nem állé bofzüt az 0 válafztottiért, áíá 0 
z i kiáltanak éjjel és náppal, ha érettek válói bofzii állását 
el halafiztja is ? mondom nektek meg-fzabaditja őket hamar. 
Efai 65. 24. AíitfeÁ WcTrr kiáltanának én meg halgatom , 
#iég mikor fzolnának én meg ballont. Solt. 34. 16. Az 
Urnák fzemei az igazakon, és az ő fülei azoknak kiáltáfokon. 
Joel. 2. 32. Valaki az Urnák nevétfegétségül h íjjá , 
fzabaduU Mat. 7. 7. Kérjétek és meg adatik tinéktek , 
kerefsétek és meg tálaljátok, zőrgefletek és meg nyit- 
tátik néktek. Rom. Io. 13. Az Ifién  gazdag mindenek
hez , a’ Áiá őttt fegétségül hijják.

§. $. 4.) A’ Szenteknek, kiket az lilén meghaíga- 
to t t ,  példájok. Tekéntsd meg a’ régieknek példáso
kat , úgy meg erőíitetik hathatóképen az mi imádsá
gunk, és nagy fegétsége vagyonú néki, ha meg gon* 
aoljuk az Iftennek az ó elóbbenikegyelmefségét, és 
fzabaditását. Ezen fundálták a’ Próféták az ő imádsá
gokat. 2. Mos. 32. I I .  Midőn az Izraelnek fiai vét- 
keztenek volna, az arany borjúnakimádásával : mon
da az Ur Mofesnek: hadj békét nékem, hadd gerjedjen fel 
az én haragom 6 ellenek, és törüljem el őket: akkoron Mo- 
fes azőválafztott fzolgája, a’ romláfon dlla m int Solt. 106 
23. vagyon, fohaízkodék, és erőien imádkozék , és 
az Iftent az ő előbbeni fegétségére emlékezteté mond
ván : Miért gerjedne Uram o' te haragod a’ te népedre t 
mellyet ki hoztál Egyiptomnak főidéből nagy erővel és hat ah 
tnas kézzel. Miért mondanák az Egyiptombéliek mondván í 
Álnoksággal vivé ki őket , hogy el vefztené őket az hegyek 
hozott és hogy el törülné őket a’ főidnek fzénérül, tnuljekel
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d  te bufuláfodnak haragja > és vált őzt afd el o' gonofzt, a 
mellyet d  te néped ellen gondoltál, v. 14. akkor ti  változ
tatta az Ur a v tfzedehne t , mellyet mondott vala3 hogy tü 
lekednék az ő népivel.

§. 6. Dávid valóban meg tanulta ezen Meiler dara
b o t, mert minden Soltáriban az Iílent előbbeni irgal- 
mafságára jóvoltára és hűségére emlékezteti. Solt. 25. 
6. Emlékezzél meg Uram a te irgalmafságidról: mellyel1 kez
dettől fogva vannak. Solt. 77. 12. Megemlékezem az Ur* 
nak tselekedeiirol; Sőt meg emlékezem a te eleit ül fogva való 
tsudá latos dolgaidrüly v. 8. El vet e az Ur ő előle mint őrők- 
két Solt. 85. 2. j ó  akarattal voltáig Uram a te földed
hez , a Jákob nemzctségébúl való foglyokat ki fzabaditodtad\ 
a te népednek álnokságát meg engedted, el fedezted minden 
ő búnőket, el vetted rólok minden haragodat, hogy fel ne 
gerjedne. Térj mi hozzánk mi fzabaditáfunknak lílen e , és 
fzálljon le ellenünk való haragod, avagy mind őrőkkén ha- 
rag fzo lé  ellenünk , avagy nem elevenitefzé meg minket ismét 
hog y a’ te néped te benned örvendezzen.

§. 7. Melly ditsőségesfzókkal emlékezteti a’ Prophé- 
ta Eíaiás az Iílent c. 63. 11. az ó előbbeni kegyelmé
re , és az lilén tsudálatos irgalmaíságának ládáját fel 
nyitja, mondván. Hol vagyon d  ki aző  népét ki hozta 
az tengeriül az ő nyájánák pásztorával egybe, hol vagyona* 
ki ő beleje adta Szent Lelket ? ki vezérli való őket. Mofe» 
jobb keze által, az ő ditsőséges karjával, ki d  vizeket őelőt
te ketté válafztotta , hogy magának őrökké vala nevet fzer- 
zene , ki vifelte ezeket, a' mélységes örvényekben, hogy meg 
ne ütköznének mint a’ ló a' fik  mezőn , mint o’ juhokat mel* 
lytk d  völgyre fzállanak alá, úgy vifelte őket az Urnák Lel- 
ke : igy  vezérletted a* íí népedet, hogy magadnak ditsősé
ges nevet jzerzcnél.' Tekints alá az égbúi, razz 4/4 a* 
íe fzents éged fit k és ditsőségednek hajlékaiul , hol vagyon d  
te buzgó fzerelmed és butaímafságod> d  te irgalmafságodnak 
és ke?yehneßegednekfokaságok megtartózotte mi tőlünk. Te 
mi Attyánk vagy, ha Abraham nem tud is minket és Izrael

nem



nem ismér is m inket, mind az á lta l, Uram , te o’ mi A* 
tyánkvagy e's <*' ***** nugfzabaditónk órÓktul fogva a te neved* 

§. 8- Ebben vadnak ezen fundamentomok; ( 1. ) 
Uram a’ te kegyelmed örökké való , azért én tőlem 
íém vonyod meg. (2 . ) Jóllehet én bűnös vágyok, 
de a’ bűnösökhöz mutadtad meg a’ te kegyelmedet , 
a’ kik penitentziát tartottak, Solt. 25. 7. Az én {hiú
ságomnak vétkéirul meg ne emlékezzél. ( 3 .)  Jól
lehet az én bűneim nagyok, de engedd meg, hogy az 
te irgalmafságod én rajtam bővőlkedjék. (4 .)  Em
lékezzél meg hogy én a’ te teremtett állatod vagyok* 
Jób. 10. 9. 12. Emlékezzél meg kérlek, hogy inge
met főldbúlformáltál, és ismét porrá téízízé cngemet? 
A’ te meg látogatáíod oltalmazza meg az én lelkemet;

§. 9. ( 5. ) A’ mi imádságunkat fegéti az
Iftennek az emberekhez való buzgó Szeretete , és 
barátságos volta , a’ vigafztaló igeretek , hogy az 
Iften a fzegényeket meg tekénti. Láfd meg az én 
nyomorúságomat, és gyötrelmemet, és botsáfd meg minden 
bűneimet. Solt. 25. 18. Ez a fzegény kiáltott és
az Ur meg halgatta, és minden 0 háborúságából meg fzaba- 
ditotta out. Solt. 34. 7. Es így ígéretűnk vagyon , 
hogy az Iften a’ nyomorultakat meg nem utálja, minta” 
kevély emberek. Mert az Iften nem ollyanmint az em
ber , és nintsenek néki tefti fzemci, hogy úgy nézne j 
mint az ember néz és ítél. Job. 10. 4. Mennél nyo
morultabb az ember, annál tovább állanak máfok ő tő 
le. Az Iften pedig nem ollyan : mert mennél nyomo
rultabb az ember, annál inkábakar annál maradni, Soh 
34. 19. Közel vagyon az Ur az töredelmes fzivekhez, és 
a töredelmes lelkieket meg tartja, Solt, Io. 14. Te látod 
mind az nyomorúságot, mint az fájdalmat, hogy Kezeddel 
megfizejf, te reád hagyat atolt az fzegény az árváknak te 
léjzefz Jegitóje. Itt elég matériát és alkalmatoíságotta- 
lál az Ur , az ó irgalmafságának meg mutatására , és 
hogy femmi nyomorult kétségben ne efsék fok nyomd-
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ruságokat véfzen íommába, A* nyomorultaknak ítéletet 
fzolgáltat, eledelt ád az éhezőknek , az Ur meg fzabaditja 
“ foglyokat. Az Ur vildgosétja megazvakokati az Ur fize
theti az igazakat, az Ur meg oltalmazza a' jövevényeket, az 
árvákat és ö zveg ye it táplálja, Solt. 146. 7. és ismét 
Efai. 66. 2. Arra tekéntek a’ ki fzegény és töredelmes f z i • . 
»«, és a ki az énbefzédemet rettegi. Solt. io2. 18. Az  
nyomorultaknak Könyörgésekre teként, és azoknak kőnyőr-  
géfeket meg nem utálta. Solt. 9. I I .  19. Ä  nyomorultak« 
/*<*£. reménségek nem mind őröké véfz el.

§. 10. 6.) Meg eröíiti a mi imádságunkat, az lilén
ki mondhatatlan irgalmafságának meggondóláfa. Jobb 
néven vefzi az mi imádságunkat, hogy fém mint azt 
mi ő eleibe nyujthatnánk. Jobban érti az mi fzuksé- 
gűnket , hogy fern mint mi néki meg panafzkodhat- 
nánk. Ha nem jól imádkozunk, az mi gyarlóságunkat 
jóra magyarázza, a’mint Abrahám mondja. Kérlcbie ha* 
ragudjál Uram , ha meréfzelek te veled fzólni 9 I. Mos. 
23". 30. Szent Pál Apoftol azt mondja , 2 . Kor. I .
3. Áldott az Ur Ifién  aö mi Urunk Jefus Krijlusnak Atty • 
ja , az irgalmaßdgoknak attyja , és minden vigafztaldfoknak 
Iftene, hogy minket vigafztal minden háborúságokban. Solt. 
103. 8- Ezért az irgalmaíságért egy imádság íem léfzen 
híjába. Megfzdmlálja ifién  az mifoháfzkodáfinkaty és kő* 
tiyhulatáfinkat, Solt. 56. 9. az Kriftusnakfzentségcs kő- 
nyhulatáíiért. A' ki dz Ö tefiének napjaiban nagy ki ált á* 
fokkal, és kőnybulatáfokkal való köny őrgéfékét fel áldozott mi 
érettünk. Sid. 5. 7*

§. i i .  (7 .)  A 'm i imádságunk hatalmaiban meg e- 
rőíittetik ha Iílennek mi velünk tett kegyelem fzerint 
való kötésárul megemlékezünk, Je rem. 31. 33. Ez a , 
fzővetség mellyet vetek az Izraelnek házával t én lefzek Ifié
nek , és ők énrfkem nepeim. &c. Eía. 54. 10. Azénbe- 
keßégemnek fzavétségc , meg nem tántorodiky azt mondja a,* 
te könyörülő Urad. Efa. 55. 1. Mindjájan kik fzornju- 
hoztok jőjetek a’ vizekre, ir. 3. és fzerzek ti veletek őrökké

való
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való fzövetséget. Ebben a’ kegyelemnek fzővetségében, 
a’ meg halgatás meg ígértetett. Azért kerefétek az urat 
míg meg talált atik hívj át ok ötét fe^et s égül mig k ö z i  vagyon.

§. 12. Mind ezeknek fzép példája vagyon Dániel 
Prophérának imádkozásában. Dán. 9. 4. KcrkkUram  
nagy és retenetes I ffe n , ki meg tartod a fogadáfl, ésazir- 
galmaßdgot azokhoz, a kik téged fzeretnek es meg őrizik a* 
te parantsolatidat. 15. Mi Urunk iH enünk , kihoztad- 
a’ fi népedet az Egyiptom földebül hatalmas közzel, ésfzer- 
zettél magadnak örökke való nevet, (Ez az előbbenii'egit- 
ségre való emlékeztetés) Halgafd meg Uram az mi imád 
Ságunkat , £r tekéntsd meg kegyelmeden a te Szent helyedet, 
mtlly el pufztittatot az Ű rért, (Ez a’ Meílias , és ez az 
ő  neve) 19. Uram halgajf meg, kegyelmes
(  Ez a’ Szent Lélek Iílennek fohafzkodáfa ) Uram légy  
figyclmttts én lílenem is én Uram , «jj/iW fel a’ fe fzemei- 
d e t, és lá/d meg, ( ez az ígéret) Tekentfd meg a* fi izm i 
helyedet a’ mely e lpu fztita to tt: Mert o’ mi bűneinkért Jeru- 
fálem gyalázatot Jzenved, ( Ez a’ bűnöknek meg ismé- 
réfe, és a’ nyomorúságnak és keferüségnek meg gon
dolára) Wirf wíw a’ wí igazságaiknak, bizodalmába vet
jük elődbe a mi könyörgésünkét, (Ez a’ mi tehetetlensé
günknek és méltatlanságunknak , és az Iften irgalmaf- 

ságának meg gondoláid, és végre a’ fzővetség) 
Wirf <*’ ff nevedről neveztetik a’ fi várofed 

és a te néped
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XXXIX*

JA’ Hivő Léleknek lítennel való be-
fzéigctéíc.

Solt. 85. 6. 7. 8- II- Avagy mind őrökké haragfzoléeh 
lenünk , és o’ te haragodat meg tartanodé nemzetségről 
nemzetségre* Avagy nem elevenitejze meg minket ismét , 
hogy a te néped te benned örvendezzen. Mutafd meg mi» 
nekünk. Uram a te irgalmaßägodat , és a te fzabaditáj'o« 
d it ad,ad minekünk. Az irgalmadig es az igajság e ói ta* 
idlják egy m iß , az igaftdg és a bekeßeg egy m iß ts okolj dk.

§. i-
B & S m W ^  a> embernek az Iftennel valóba-.
ÍCj torságos befzélgetéíe, Mert mellyikki

rályai avagy Fejedelemmel volna vala
kinek annyi bátorsága, hogy véle úgy 
fzóllana ? Mikor a’ király vagy Fejede-

______ lem haragfzik méré valaki igy ízólnia,
hozzája? nem reménlem. De az Iften a2 hivő lelket 
úgy f/. ere ti, és ez ollyan mint ha az Iftennek bé járó 
Komornyik ja volna, ki ajtó kolompózás nélkül mehet 
he az Iftcnhez, és mihelyt bémégyen igy Izól néki az 
Ur iften: Mit kévániz? jó jb é , ne félj. Ezt példázta 
Bethsábé, ki bé méné az Dávid király komorájába, meg 
hajía, és térdet hajta a’ királynak, és meg esküvék né
ki a’ Király, 1. Király, 1. 15. És Efther, ki bé ment 
Ahasverus Királyhoz, és az Király ki nyujtá reá az arany 
veízfzőt. Eít. 5. 1.

§. 2. Mikor nagy emberek az ő fzegény jobbágyak
kal beízélnek, kiváltképen való nagy betsfftetnek, ke. 
gyelmefségnek, és boldogságnak tarttatík, kiváltképcn 
való ditséretekre is ízolgál nékiek. A* mint olvaftiik 
mint hogy Ticus ama’ Romai Tsáfzár ollyan nyájas volt, 
nem tudták őtet alatta valói jobban ditsérni , ha

nem
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nem az emberi nemzet fzerelmének és gyönyörűségé
nek , Amorem & delicias humani generis nevezték ötét, 
mint hogy ugyan gyónyórködtenek benne az embe
rek : Menyivel nagyob ditsőfség gyönyörűség és öröm 
az , midőn az Men minden Uraknak Ura , és minden 
királyoknak királyja, ki felől a’ Soltár mondja: Hogy 
az Ur felséget rettenetes király mind az egéfz f é  dón , Solt.
47. 3. A5 ízegénnyel befzél, ki nemtsak por ’s hanem 
mint Abrahám mondotta: moft kivinnék fzólni az én U- 
ramnak, noha por és hamu vagyok) 1. Mos. t8. 27, ha
nem hogy a’ bún miatt Tőle el vált bünoifel, Es. 59. 
2. ollyan barátságodon befzélget. Mert midón a’ ke- 
refztényi fziv az Meni felségét és nagyságot: ellenben 
a* maga és az egéfz emberi nemzet alatson voltát, nyo
morult állapotját, bűnös méltatlanságát visgálja, ké
ség nélkül fel kiált Dáviddal: Uram kitsoda az ember , 
hogy meg emlékezd ó róla, avagy az embernek fia hogy meg 
látogatod ótet, Solt. 8. 5- Mert minden embernek meg 
kell vallani, hogy érdemeden az Ménnél való befzél- 
getésre , akar minémü nagy és Szent ember légyen is. 
Mc lyről Abrahám Pátriárka jól gondolkodott, mikor 
a’ Sodomabéliekért kőnyőrgött, hogy az Iílent meg ne 
bántsa, azt monda* Ne haragudjék kertek az en Uram , 
hafzóllok tsak egyfzer. 1. Mos. 18. 31. Es valahán- 
fzor ízóllott Abrahám, anyifzor felelt meg néki azUr. 
£ ’ Szép tüköré az Men befzédének az hivó emberrel 5 
mert Abrahám minden híveknek Attyiok.

§. 3. Azért bizonyos és kétség kívül való dolog , 
hogy valahányfzor kiált Mcnhez a’ hivő lélek, anyifzor 
felel néki az Ur Men az igaz vigafztalás által. Vegye
tek példát Szent Dávidrul magatoknak , ki így ízólitfa 
meg az Ment: Jó akarattal voltál, Uramy a' te folded* 
hez% a te népednek álnokságát meg engedted, el vetted ró- 
lók minden haragodat, térj mi hozzánk. Avagy nem eleve- 
inttefzé megismét ; Meg hallom mit mond az Ur iHen, Solt 
*5- 1. 3. 4- *. ^  t. mellyrc fzivében vá’alzfza Ion ,
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azért mondja: meg hallom mit fz'ol az Ur I fié n , megfelel 
az Ur kétség nélkül fzól békeféget az ó népének , kétség nél
kül kőzet vagyon az 0 fzabsditáfa az ót f t  félűkhez» Es 
Solt, 50. 7. így felel az Isten ; Halgafd én trépem , és 
Jzólok, te lflened vagyok. Szól a*meg keíeredett Lélek: 
Uram a’ bufuláfodban ne fed] meg ingemet, Solt. 6. I, 
Erre vifzont meg felelt : Irgalmas és kegyelmet az Ur , 
kéfedelmes az haragra és igen kegyelmes, Solt. 103, 8- 8, 
Uram hova mennék a’ te lelked előtt.és a te ortzád elól hová fu t 
nék* Solt. 139. 7. Arra meg felel az Ur : Jöjjetek én 
hozzám mindnyájan, kik meg fáradtatok és meg terheitettet
tek , én meg konyebitlek titeket, Máté. 11. 28. Tudom* , 
Uram , hogy az embernek uta nintsen tulajdon hatalmában, 

fém az utón járónak, hogy az 0 lépését igazgaßa, Jerem, 
10. 23. Erre meg felel az Ur: Boltsé tefzlek tégedet, és 
meg tanithk tégedet az útra , mtllyen já r j , tanátsot adok 
tettéked fzemcimmel, Solt. 32. 8- Szól a’ hivő lelek : 
M utafd meg Uram nékem a te utaidat,  hogy járjak a’ te 
igaßdgodbtn , Solt. 86. i l .  Mellyremeg felel az Ur : 
En vagyok az ut az igafiág és az élet, Jan, 14. 6, azaz, 
hanem akarfz tévelygeni! En vagyok az u t , ha nem a- 
karfz megtsalatni, En vagyok az igaßag ; ha nem akarfz 
őrók haiallal meg halni? En vagyok az élet, PanafzoL 
kodik z hivő lélek: Nintsen épség az ín tefiemben a’ te 
haragod miatt és nintsen bekeßeg az én t fontaimban , az 
én bűneim miat*, meg rothad am k és meg fenvettenek az én 

ftbeim az én bolondságom miatt, Solt. 38. 4. 6. Erre meg 
felel az Iften : Kriftus meg febefittetett a’ ti álnokságtokért, 
meg rontattoH a ti bűneitekért, a ti békeségteknek vere
sége vagyon ó rajta , az ő febeivel gyógyultatok meg, Efa. 
53. 5. Szól a’ hivő lélek : "Gyógyíts meg Uram engem ,  
és meg gyógyulok, tarts megengemet és meg tartatom , Je
rem , 17. 14. Erre meg felel: En meg kegyelmezek m in . 
den U büntidnek, meg gyógyítom minden betegségeidet , 
Solt 103. 3. Manafeífel panafzolkodik a’ hivő lélek: 
Az én bűneim, a' tengernek fövenyének fiám a t fokkal feliül



balladjáli Manas. Jr. 9. Mellyre megfelel az lilén. En 
•vág yok ki el tárlóm a te álnokságodat, én magamért, és a 
te bűneidről meg nem emlékezem, Efa, 43, 25, OB igen nagy 
bűnás vagyok azt mondja a’ Lélek, mellyre meg felei 
az Kriílus • Nem jöttem , az igazakat hívnám , ha
nem a bűnásáket a’ penitentziára , Mat. 9, 13. Szól a’ 
hívó Lélek, Az én ifiius ágamnak bűneiről , és vétkeimről 
meg ne emlékezzél y Solt, 25, 7. Az lilén meg felel: A' 
hitetlen ha meg tér élvén él t meg nem hal, femmi ganofzsá* 
giróly mellj két tselekedett, femmi emlékezet nem léfzen* E- 
zek 18. 21, 22, Moß meg engemet az én alnokságimbúl , 
és az én bűneimbűl tifztits ki engemet, Solt. 5. I. 4. Fe 
lelet: Ha a ti bűneitek profok léfznek , ollyanok lefznek 
m inta fejér gyapjú* Efa. I. 18« Ne poroly a te fzolgád- 
d a l , w rf  f gjj/ igaz is nem talált a tik} te eloted az élők közül 
Solt, 143. 2, Felelet ; Nem azért botsátotta az Ifién  
az 0 fiát e világra , hog y kárhoztatja e’ világot , hanem 
hogy Bieg tartaßck e" vHág á általa, f i  ki hifzen 0 
benne el nem hárhozik , ján. 3. 17, l8- Teremts én 
bennem tifzta fzivet Ifién  , és az erás lelket újítsd meg 
én bennem Solt, 51, 12, Felelet: Adok tinektek űj 
fz iv e t , és új lelket adok belétek, hogy az énparantsolatimon 
járjatok, Ezech. 36. 26. 27. Le horgattam , és igen le 
nyomait ott am % és minden nap fzómoruanjárokt Solt. 38.
7. Felelet: A' Kr iß us kűldettctett, hogy a firalmafokat 
vigafztalja, Efa. 61. 2>, Láfd meg az én nyomorúsága* 
mat és gyötrelmemet, Solt. 25. 18. Felelet. Arra te- 
kéntek á  ki fzegény és töredelmes, Szivű. Efa. 66, 2, Az 
én bujdos ifimnxX fzámát jól tudod, Solt. 56, 9. Feleleti 
Nektek tnég hajatoknak fzálai u mind fzám an vadnak , 
Mat. 10. 30. Váljon mikor mehetek el hogy bé műt a fiám 
magamat az Ur elett, Solt. 42. 3. Felelet. Az holott 
én lejendek, ott léfzen az én Szolgám is. Ján, 12. 26. 
Miglen rejted el a' te ortzádatén tőlem, miglen tandtskozom 
az én lelkembe , keferűségemet naponként miglen tartom Jzi- 
vemben, miglen magafztaltatik fel ellenségem rajtam , Solt.
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31« 23. Felelet: Egy Szempilantáfig hagytalak el tégedet, 

az e# » 4 ^  irgalmfs ágimban ófzve gyújtelek tégedet, E- 
fa. 54. 7. Visgáld meg itt oh ember a’ te nyomo- 
ruságidat , és az őrökké való k e g y e lm e té s  ha 
az ígéret bé telyefedéfe el haliad is, várjad azt bi- 
zonyoífan el jón nem kelik?, Habak. 2. 3. Ne tá* 
vozzdl tnefzfze én tőlem , mert nyomorúság közzel 
vagyon , és fenki nini sen , ki énnekem Jegit s éggel légyen, 
Solt. 22. 12. Felelet. Veled vagyok az háborúságban , 
meg mentiek és meg ditsőitlek téged, Solt. 91, 15. Én 17- 
ram lílenem világofitjd meg az én fzemeimet, ne alugyam 
el az halálban , Solt. 13. 5. Felelet: A' kopor sónak ha
talmúkul megmenthetlek téged, H )S. 13. 14.' Kívánok el 
költözni, és a' Krifiujfal lennii Philip. I. 23. Ma léfzefz 
velem a Parádésomban, Luk. 23. 47.

§. 4. Summa. Az egéíz fzent írás nem egyéb ha
nem- a’ hivő Léleknek az Iftennel való befzélgetéfe. 
Es valamenyifzer az hívó fziv az ő ízukségét, az Is- 
TENnek panaízkodja, vagy az Iftenhez foháfzkodik , 
mindenkor arra meg felel (*_) az Iften belső vigafz- 
találTal , vagy az ő Szent igéjének vigafztaláfa által.

( '* )  Luther. Solt. 51. 9. A ’ te titkos fugalláfodat 
( meg bot satt attak a1’ te bűneid') fenki éfzre nem vefzit 
hanem a ki azt hallja, Senki nem látja //  nem érti, 
halhatni azt , és a hallos fzerez vidám lelki ismeretet 
és; iílenbsz való bizodalmát.

XL. Réfz*

h í  hitnek Iften Írgalmafságával való be-
fzelgetéfc.

Solt. 85- TI. d z  irgalmaß ág és Hgafság elől ta lá lják  e g y  
májl , igaßig és a' bekeßeg egymájl tsokolják.

Az
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Iften jóvólta elöl talál benunket az hit
nek belső befzélgetéfe által. Mert az 
Ur jóvólta véfzen kórnyül, minket , 
Solt. 32, io.  és ezt mondja Jerem. 3, 

«  II. Tér] meg , és nem tartok haragot 
mind őrökké , mert kegyelmes vagyok en. 

Tsak hogy ismerd ?neg a’ te bamißä tódat, hogy a' te Ura
dat Istenedet el hagytad. Az hit felel: Könyörülj én raj
tam én lííenem a te irgalmafságod fzerint, a te irgalma/* 
Ságodnak foksága fzerin t, töröld el az én bűneimet, Solt. 
52 i. Az iften irgalmafsága élői talál ’s aztmondja : Az 
ki hozzám jött} el nem vetem tő em ján, 6. 37, Az hit felel 
Oh Uram jégéij hogy hozzád mehejfek , vonyj engemet és te 
utánad futok, Ének. I. 4. Az Iften irgalmafsága elől ta 
Iái m inket, és fzől Kriftus által. Az Vr cl küldötten* 
gémét hog y a' fzegényeknek Évangeliomot hirdejjék , hogy be 
kötözném< d  töredelmes fziveket és vigafztalnék minden meg 
fzomorodtakßt, Efa. 61. i ’ 2. Az hit felel: Add megné

zi kern a’ te idvőzetéscdnek prémet ,  és az cngede'emnek leikével 
$[ erößts meg engemet Solt. 51. 14. Az Iften irgalmafsága 

Szól; El tőr Öltem a3 te álnak*ágidat, mint a3 felleget, és mint 
a felhota' te bűneidet. Fia. 44. 22. Az hit Izól,- Láfd meg az 
én nyomorítsagimat, és győtr(Imimet és botsáfd meg minden 
bűneimet, Só t. 25. 18» Az Iften irgalmaísága vígafztal 
bennünket és Szól: Mikepcn az atya könyörül az ő fiain , 
azonképen könyörül Vr az ötét félóken, Solt. 103. 13. Az hit 
ízol: Te mi Atyánk vagy őröktől fogva vagyon d  te neved,Efa. 
64 26. Az iften irgalmafsága Szól: Jöhetek én hozzám mind-, 
ttyájan , kik meg faradtatok és meg vagytok tér hihetve , 
Mat. I í. 23- Az hit Izól ; Te hozzád emelem fel az én 
telkemet, Solt. 25. I. Az irgalmaikig fzol : Tcentűlem 
el pártoltál, tőlem el futottál , fok túrjaiddal paráznáikod- 
tál; mind az által térj hozzám azt mondja az Ur, Jer. 3. 
I. Az hit felei: felkelvén elmegyek az én Atyámhoz es 
ezt mondom nekie : Atyám vétkeztem az ég ellen, és te eile 
tted, cs nem vagyok immár méltí arra, hegy te fiadnak

hi-
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hivattajfam, tégy engemet ollyanná mint a te bcrefidneke• 
gyike, Luk. 15. lg . 19. Az Iften irgalmafsága elöl ta- 
iál minket és ízól: Ez <izöí fiam még holt vala es feltárna* 
dott, á  el vefzett vpla és meg találtatott , Luk. 15. 24. 
Az hit fz o l: Enpedíg a1 te jó voltodban bízom, örvendez 
az én fzivem  a te fzabaditáfodban, Solt. 13. 6. 'Az ir- 
galmafságelöl talál minket és fzól: Mindnyájan kik fizom- 
juhoztok jöjjetek a’Tizekre, Efa,*55# 1. Az hit fzol: M i
képen kívánkozik a' fzarvas a folyó vizekre, akképen kivan- 
kozik te • hozzád az én lelkem Is ié n , fzomjuhozik az én lel
kem az élő Iffenhezi valljon mikor mehetek el, hogy bému- 
tájfam magamat az Fr előtt, Sóit, 42. 1. Az irgalmaíság 
fzo l, En meg kegyelmezek minden te bűneidnek , cs meg 
gyógyítom minden te betegségedet, Solt. 103. 3. Az hit 
fzo l; Ne pöröly a te fzo ’gáddal, Solt. 143, 2. Az irgál- 
mafság pedig igy fz o l; En vagyok , az F t , az igtfság , 
az élet, Ján. 14. 6. A’ hítfzoi: A 'te  űtaidat Fram mu- 
tafd meg énnekem, és az te öfvényidre taníts meg en gémét,
Vifélj ingemet a te igaflágodban, és taníts ingem et, Solt. 
25. 4. Az Iften irgalmafsága fzó l: Az koporsónak hatal. > 
mából meg mentiek téged, az hálákul meg fzabaditlak tégtd : 
halát te vefzedelmed léfzgk én , koporsó romláfod léfzek én 
teneked, Hős. 13, 14. Az hit fzól : Az Ifién  minekünk 
fzabaditó Ifien tm k, és az uralkadó fzabadit ki az halálbul, 
Solt. 6g. 21. Az irgalmafság fzol: En vagyok a’ felta* 
támadás és az élet,  a’ ki én bennem h i f im , ha meg hal is 
é l ,  Ján. 11. 25. Az hit fzol: Tudom hogy az én meg 
váltom él, és hogy az utólso ember az főldbűl fe l támad , 
Job. 19. 25. Az Iften .irgalmafsága elöl talál minket és 
ízól: Ne fé l] , imé az én kezemre fel irtalak tégedet, £fa. 
41 10. 49. 16. Es fenki ki nem ragad tégedet az én ke- 

zembő', Ján. 10. 28. Az hit felelvén ízol, A’ te keze
idben ajánlom lelkemet, mert te meg váltót. 

e t | l  engemet,Framigaságnak I ften e .S o ltu l.6.

XLL
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X L I. R eiz ,

Az lilén ditséretinek és az Éneklésnek
idveseges h a íz n á iu l ,  és er éjéiül.

Sók, 77. 27« Meg emlékezem az Istenről mikor háborgók 
gondolkodom, mikor az én lelkemnek fzomorusága vagyon* 
Meg emlékezem az én énekeimről, étjzaka az én fzivembett 
gondolkodom vala.

§. 1.
Z  a* mondás a’ mi életünknek igen ízép 

igazgató íinórja, miképen viíeüjük ma
gunkat a’ mi Kerefzt vifelésunkben. 
Mert valamiképen az Iítcn igéjéneka’ 
mi életünk regulájának kell lenni, mi
kor jói vagyon dolgunk, a’ mint Sóit. 

32. 8* ízól: Megtanitlak tégedet az utr a mellyen já r j , ta~ 
tiátsot adok teneked fzemeimmel. Solt. 73. 24. Ä  teta- 
nátsoddal igazgatfz engemet, hogy az után d  ditsőségbe bé* - 
fogadj engemeti Sött miképenaz literinek igéjének a’mi 
hitünknek regulájának kelljen lenni, Solt. 119. 105. 
A z én lábaimnak Jzóvétneke a’ te igéd, és az én őfvényem- 
nek világa. Solt. 17. 5. lgazgajfad lépéfimet a* te ősvényid- 
be, hogy ki ne hágjanak az én lábaim: így a’mi Kereízt- 
viíélésünk regulájának is kell lenni az lilén igéjének , 
ez mondás fzerint: Mikor fzomoru vagyok meg emlékezem 
az Ifienrői: az a z9 az én Kereíztviielésemnek ókait vis- 
gálom, hogy honnét ízármazzék az , tudni illik a’ jó 
IftentűJ , a-' kinél az én ízűkségemnek idején tanátsot 
kell keresnem.

§. 2. Szerelmes Kerefztényem í tanuld meg a’ te Ke
refzt vifcléfedben, a’ te gondolatidat az literihez igazí
tani , hogy ide ’s tova ne tsav^rogjanak. Midőn as 
én fzivem fzorongatáfokban vagyon befzéllek, imád
kozom és éneklek, mert az által a’ fzívnek fzomorusá-

• &  »
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ga , a* fzomoru lélek és az nagy fzorongatás el fizette
tik. Mert valamint a’ Szív kónyebedik és mint egy 
nagy terhet télzen le magárul midőn az ő jő akaratjá
nak izfikségét meg panalzkodhatja : Úgy a’ fziv meg 
kónyebedik midőn az ő ízorongatáíiban azlftennel be~ 
ízéi, és Soltárt énekel. Azért mondja Dávid Solt. 77.
7. meg emlékezem az én énekeimről etszaka és jzivemben 
gondolkodom vala az az: Óhajtottam vala míg meg vi- 
radna, hogy én azénlftenemet regveliorán ditsérhet- 
ném, és hogy az én fzomoruságomat az ditséretnek é- 
nekléfe által elűzhetném. Azonban fzóíok az én fzi- 
vcmben , és titkon imádkozom és az az Iften a’ ki az 
én fzivemnek és lelkemnek befzélgetését érti, és Foháfz- 
kodáfomat meg halgatja, meg vigafztal, m egújít, és 
meg vidámit engemet.

§. 3. Ebbül a’ ízép mondásból a* többi kozott ta
nuljuk meg a2t is , minému haízna ereje és idveséges 
gyumőltse légyen a’ ditséretnek és az Iften ízép ditsé- 
retinek. Mert nem lehet kfilőmben, az Iften ditsére- 
tinek midőn ízivbul fzármazik, nagy ereje vagyon.

§ .4 .  1.) Meg tanít minket erre a’ terméízct. (2.)
meg mutatja azt az imádságnak ereje. ( 3 .)  Az O 
Teftamentomnak és, ( 4 . )  A’ új Teftamentomnak 
példái- ( 5 .)  A* példák, hogy az Iftennek ditséreti 
által a’ ízentek tellyeíTek voltának ízent Lélekkel az O 
cs az Uj Teftamcntomban. ( 6 . )  A’ Soltároknakki
váltképen való módjok, és tulajdonságok. (7 .)  Hogy 
kiváltképen való fzfikségben a’régiek Soltárokkal élté
nek. Ebből az fundamentombúl világos , hogy az Is- 
TENnek ditséretinek és az énekeknek magánoflan való 
nagy hafznoknak , erejeknek kell lenniek, Mellyetfem. 
kinek fém keíTugy érteni, mint ha a’ püfzta ízóknak 
ónon magokban minden hit és buzgófság nélkül, ol- 
lyatén erő tulaidonitathatnék tsupa a’ Zengésnek vol
tá é rt, hanem hogy azoknak a’ dicséreteknek, hahivó 
ízivei énekeltetnék és mondattatnak illyen kiváltképen
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való erejek vagyon mellyről is moftansággal rövidta. 
nitás lcfzen.

§. 5. (1 .)  Az Ifteni ditséretnek első hafznát és 
idvefséges erejét leg elófzőr meg mutatja a’ terméízet. 
Mert ez a’ vége minden teremtett állatnak. Tckéntsd- 
meg elófzőr az Angyaloknak gyülekezeteket, Efa. 6. 3. 
és János Mennyei Jelenésben, im itt, amott. A’ Solt. 
148. 2. le írja az Iftennek ditséretit a’ mellyre minden 
állatok teremtettek és leg elófzőr az Ángyalokrul kez
di e l: Ditsérjétek etet minden ő Angyali dits érjetek etet 
minden 0 Seregi. Az Ángyai i világból aláfzól az egek
nek világába: Ditsérjétek étet nap és holdt ditsérjétek étet 
minden fény es tsillagok. Job. 38* 7- A'fényes tsillagok egy- 
enlőkepcn dttsenk az i f i  ént. Az után a* Soltár aláb fzal- 
van , inégyen a’ tengerre mondván: ditsérjétek az Urat 
Tzet halak és minden melységek. Azután a’levegő égbe: 
Túz es kő eső, hó és nedveßeg fzelek, kik az óakaratjának 
engedtek. AZ után a* főidre : Hegyek és minden halmok], 
gyómő ts termő fák és minden Tzedrus fák. Az után a* 
vad állatokra Minden b irmok tsúfzó máfzó állatok és repe* 
ső madarak. Az után az emberekre , felül el kezdvén, 
alá jón: Királyok, Fejedelmek, bírák, népek, fiák és fizu- 
zek , vénekés gyermekek. Végre az Anyafzentegyházra 
jón , A' nép* metlyő" néki fzolgál és minden fzentek d  fő.dőn 
ditsérjétek az Vrat.

§\ 6. (2 .)  Meg mutatja ezt az imádságnak ereje is.
Minému nagy ereje légyen az hittel tellyes imádságnak, 
meg mutatja az Iftennek igéje az fzenteknek példája , 
és a’ minden napi próba. Mert oda tzéloznak minden 
ígéretek, hogy egy imádság, egy foháfzkodás , egy 
könyv hulajrás is el nem véfz, Sok 6. 9. Á  kik vetnek 
könyvhula')tájfal na^y w ő  nmei aratnak, Solt. 120. Az 
Iftenízámlália a’ kőny hulatáfokat, Solt. 56. 9. Közzel 
vagvon az Ur mindenekhez , kik ó tet tókelletéíséggel 
hívják, Sok 145. 10. Az imádság nélkül fenimi fzc- 
fentsés dolgoknak előmenetele nintsen, mert minden
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tőkélletes ajándékokat az Illentül kell kérnünk. Imád
sággal kell életűnket el kezdenünk, és boldogul bére- 
keíztenünk. Mivel az illeni ditséretnern egyéb hanem 
egy örömmel való imádság , a’ mellyben az Iílennek 
fzentei az Iílennek leg nagy o b , és emlékezetefseb jó 
téteményít és tsudáit emlékezetre egyben kaptsolták ; 
igy nem lehet kűlómben, az lilén ditséretinek kivált
képen való hafznának és idveséges erejének kell lenni.

§• 7» (3*) Az ó Teftamentomnak példái meg mu
tatják azt. I . Mos. 15. 5. Mos, 32. í .  Sam. 2. E~ 
fa. 12. 26. 3#. és 63. fonás. 4. Hab. 4. és azegéíz . 
Soltáros könyv. *

§. 8* (4.)  Az Uj Teílamentonibéli fzép példák is 
bizonyságot tcfznek erről leg kiváltképen Zakariásnak 
és Mariának fzép ditséreti Luk. 1. 46. Mellyet az ( a’ . 
Német) Anyafzentegyház rendelt egyiket minden reg
vei, a’ máíikat minden ellve énekelni, mint egy regveli 
és eílvéli áldozatot. Mellyel jelentetik hogy mi azna
pot Iílennekditséretivel kezdjük, és végezzük el. A’ 
mint Solt. 92. 2. 3. bizonítjá. Hogy jó dolog az Vrat 
tifztelni , és az 0 nevének éneket mondani, a’ Felséges iHen  
nek. Hirdetni regvei az 6 kegyelmcßtgét9 és az d igaz mon • 1
elás át minden éjjel. Miért minden reggel az ö kegyelmét 
mivel az ókegyelme minden reigel meg üjült Miért az az igaf. 
ságát minden étfzaka! mivel az lilén őrizőnk nékunk 
étszaka, és a’ ki minket őriz nem fzunyadoz : fém nem alti- 
Jzik y Solt. 121. 3. Jól tudjuk azt is , hogy az Ur az 
ó  Tanítványival az ó utolsó vatsoráján ditséretet ének 
lett. Mat. 26. 30. Szent Pál is azt mondja Efes. 1.19. 
Tellyefed]etek bcSzent Lélekkel fzólvánti magatok kőzőt Ének * 
lé fék és Isteni dit seretek által, és leikig énekek által énekelvén 
és ditséretet mondván az Frnak Jzivetekből. Ismét: Ä  K r im 
fiúsnak befzéde lakozzék ti bennetek bdvséggel, minden boltit 
séggel tanítván és intvén egy máfi ti magatok kozott Pfal- 
tn újakkal, dineretekkel, és lelki énekekkel, nagy őrömmel éne
kelvén a ti fziveitekben az Vrnak ; is valamit tfelekefztek



befzéddel s. a. t. Hogy Szent Pál Apoftol itten az di- 
tséretekről emlékezik , néz 2. Sam. 23. 3. a’ hollo: 
azt mondja, hogy Dávid gyönyörűséget ének Jzerző  volt 
Izraelben : az az fok Szép gyönyörűséges foltárokat 
énekelt a’Meíliásról. Szent Jakab is aztm ondja: Szén- 
vedé valaki ti közietek , imádkozzék, oromé vagyoni valaki
nek? éneklejjel d itté ty  az Iftent. Refz. 5. 13.

§• 9» (5 .)  Az Ifién ditséreti által az ó és az Uj 
Teftamentombéli fzeiitek voltának tellyefek a’ Sz. Lé
lekkel, í .  Sam. 10. 5. Es 19. 24. Két példáink vad
nak ( 1.) Midőn Sámuel Sault fel kente volna az Király
ságra , jelt ada neki : Elől találod a Prófétáknak [ereget 
és az Vrnak lelke te reád fzáll és más emberre változol. (2.) 
Kiidőn Saul kővetet akarna Rámába küldeni és Dávidot 
magához hozatni, Saulnak követeinek eleiben jövének 
ennyihánfzor a’ Prophet:- knak feregei, kiket mikor Saul
nak kóvCtjei hallották volna Profetálának ők is végtére pe*

I dig maga, Saul is. Mikoron Eliíeus hallotta volna az 
/ éneklőt énekelnij profétála. 2. Kir. 3. 15;

§. io. Az O Teftámcntömban kulőmb külőrnbféíé 
feregi valának az Éneklőknek. Nemelijek ditsértékaz 
Iftent íipokkal, némeljek foltárokkal és Hárfákkal, né- 
raeljek tzimbalmokkal és más féle mufika tévő Í2erfzá- 
mokkal. Innéd némellyek azt vélték , hogy a’ gradL 
tsoknak Soltári fzármaztak, mert a’ Soltárok nem egy
féle Inftrumcntomon énekeltettek ; hanem a’ mintizo- 
morűésvig foltárok voltának, ahoz hafonló fnílrumen« 
tómmal is éltének. Ezek a’ kulőmb kulom féle karok 
és fzerfzámok mellyeken áz ó Teftamentomban kulőmb 
kulőmb féle foltárok énekeltettenek mivel az külső Tze- 
remoniai Ifteni ízolgálathoz tartoztanak már mind el 
múltának , és tsak mi lzivunk elménk , Lelkünk és 
fzánk változtatlak az íftennekíípjaivá, Soltárivá HarfáL 
vá, Czimbalmivá. Innéd mondja Szent P á l: A’Kriftus- 
nak befzéde lakozék ti bennetek bővséggel, nagy kedvel 
énekelvén o’ tifzivetekben az Urnák , Kolos.' 3, 16.- A’
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m.cllyet nem úgy kell érteni, mintha a’ gyülekezetben, 
avagy othon nagy fzóval avagymás féle mufíka fzerfzá- 
mokka! , nem kellene az Iílent ditsérni, femmiképen 
nem; hanem Sz. Pál Apollóinak ez az értelme , hogy 
mindeneknek fzépen buzgofágoífan Lelkiképen , és a’ 
fzívnek méljségéből köií fzármazniok nem tsak külső 
Zengéífel és kiáltáíTal. ••

§. n .  (6 .)  Meg mutatják ezt a’ Soltároknak fzcp 
rendekés külómbségek. Mert némellyek kónyőrgo 
Soltárok, némellyek vigaíztalók : némellyek Penit'en- 
tziatartók: némellyek tanétók némellyek jövendölök. 
A’ meilyckbiil az embernek Szive mind kűlómbkülőmb 
féle halznot és erőt érez.

§. 12. ( 7 . )  Meg mutatják ezt Mófesnek és Dá
vidnak példájok, hogy ők ditséretekkel, kiváltképen 
való nyomorúságokban és efetekben éltének, úgymint 
íló fze r , az ő ellenségek ellen való oltalomul és azok 
neveztettnek védelmező Soltároknak , mint a’ 6$. dik 
mellyet Móles az ő ellenségi ellen imádkozott, midőn 
a’ táborok meg indultak: Kelj fel Uram , s. a. t. Né- 
mellyek azt gondolják hogy az 91. Solt az nagy dog 
halálkor Dávidtul tsináltatott, midő^ három nap alatt 
hetven ezeren holtanak meg; kétség nélkül az a’ Sol- 
tárjorfzágos dog halálnak idején fok embert meg tar
to tt. Máfbdfzor , az ellenség ellen való győződele- 
m űl, és hivátatnak győzedelmes Soltároknak. Mert 
midőn Dávid hatfzor győzedelmeskedett a’ ig. Soltárt 
énekelte 2. Sam. 22. 1. Midőn Jofáphát a’ Moábitá- 
kon győzedelmeskedett, ditséreteténekelt, 2. Kron.
20. 21. Tsudálatós rendi vala akkor az ütközetnek , 
az hol a* Papok ditséret énekléífel mentek elől. Har- 
madfzor, Az nagy ínségekben is Soltárok énekeltettek 
a’ mint olvafluk 1. Sam. 21» 13. Midőn Dávid el vál
toztatta volt az ő ábrázatáját Achfs élőt az 34. Soltárt 
énekelte, a’ mint annak tituluífa meg mutatja. Item 
az harmadik Soltárt midőn Abfolon előtt futott volna,
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Es az Apoftalok, Tsel. 4. 31. az 6 nagy ínségekben, 
az máfodik föltárt énekelték, mellyen meg rendült a’ 
fo ld ; Ezek a’ ízukségben mondandó Soltárok. Ne~ 
gyedfzer? vadnak vigaíságos Soltárok, úgy 1. Kronik.
17. 7. Sz. Dávid, az 105. Soltárt énekelte az lilém
nek ládája mellett úgy 84- és 63. Sok ótődjzer vad
nak izomoruságnak idején mondandó Soltárok ; úgy 
mint a’ 102. Sol. a’ mint ezt a’ Titulus meg mutattja; 
Item a’ rágalmazók ellen a’ 4. 7. cs 51. Soltár, Item 
■betegség ellen, az 40. Soltár.

§. 13. Es így elegendő bizonyságokkal meg mutat
tuk az gyönyörűséges Illeni dicséreteknek ercjekct, a’ 
mellyekbői meg tudhatjuk, miképen az hivó Kerefz- 
•tényt illeti az minden napi imádság, úgy illeti a’ min
den napi Iítcni ditséret is. Mert ( 1. ) Kiváltképcn 
való egyesűléíek vagyon az embereknek gyűlezetinek , 
•az Angyalok gyulezetivel mennyekben, és valóságos 
Angyali tulajdonság az Ifient naponként imádni. An
nak© káért imacfko'^unk a’ mi Anyánkban. Légyen nug 
o’ te akaratod, mi kepén mersnyegbtn azonkipen itt é  főidőn 
is. Az után midőn te egy imádkozó órátskát tartafz, 
hé menendefz a’ te kamarátskádba hogy titkon imád
kozzál , énekelj a’ te Uradnak literednek egy éneket 
is. (2 . ) Valóban Kerefztjéni fzokás volna ez, hogy 
mi az Kisdedeket gyermekségekül fogva , fzép Illeni 
ditséretekrc és Pfalmufokra ízoktatnánk a' Solt. 8- 3. 
veríe ízerint: <*’ Kitsinyeknek cs tsets jzopóknak [zajok ál
tal crófitetted meg a* te hatalmadat* Esmindjáráíl mene
te vagyon ennek ereje, és gyómóitse, hogy meg ron
tsad az ellenséget és bofzü állót. ( 3.) Az Iítennek velünk 
való kegyelmes Jakozásáért kell mind ezeknek meg Jen
nie , Solt. 22. 4. Te Uram Szettt vagy , ki lakozol az 
lsraelnek ditséreti közót, ( 4 .)  A’ próba élőnkbe adja
hogy az líleni ditséretek a’ mi fziveinkben kiváltképcn 
való ; hitatoiságof, Lelki oromét*, meg elevenítő vi« 
gaíztaláft békelséget, és lftenben való nyugodalmat in
dítanak. L1 2 XL1L
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X L IL  R e á

Mitsoda indítsa és intse az embert azlften-
nek minden napi ditseretire.

Solt. 106. 109. n g .  Ditsérjétek az Urat, m é r t je ié r t  
mind örökké vagyon az 6 irgalmaß ága*

S- *
•Zent Dávid Solt. I19. 164. azt m ódja: 

Minden napon hétfzer ditsérlek tége
det a’ te igafságodnak ítéletiért , az 
az Naponként a’ té nevednek dítsére- 
tire fokfzor éneklek. A’ mellyel meg 
mutatja hogy íenki az o életét jobban 

nem folytathatja, mint ha napjában egyfzer az ő ka
marájában magát bé zárván tsendefségben az ő Iílenét 
ditséri. A’ mint Dávid is azt mondja, Solt, 61. 1. 
Téged kell vagy tsendefieggel várnunk, tied Ifién  , a’ di- 
tséret [ionban , Avagy midőn az ember az ő  munká
jában , vagy az ő Szivének tsendefségében vagyon , 
ám akar hol légyen; az Went ditséri. Az igaz Ke- 
refztény nem kŐtettetett az ő imádságával bizonyos 
időhez, avagy helyhez, hanem lélekken ésigafságban 
megyen az véghez Ján. 4. 24. A’ lélek pediglen fem- 
mi időhez vagy helyhez nem kőtóztettetett. Azért 
mondja Szent Pál Kol. 3. 16. A’ Krifttunak be/zéde lám 
kozze'k ti bennetek bőséggel, Psalmufokkaldit ser etekkel és lel- 
ki énekekkel nag y  kedvel énekedven a ti fziveitekbe. Ez 
az lilén ditséretinek igaz helye.

§, 2. Mivel penig mi terméfzct forin t tunyák és re- 
ílek vagyunk az. lilén ditséretire, a’ mint azt magunk
ban tapafztaljuk, azért az Ur lilén az ő igéjében ele
gendő efzkőzőket m utatott a’ meilyekkel az lilén ditsé
retire ferkentetunk.

§. 3 -
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§. 3. Ezek kozott leg első az Ifién parants 

Mi tőlünk mint teremtett állatjaitul , és fzolgaitul ki
ket a’ végre terem tett, kívánja, hogy őtet ditsérjük; 
nem kűlömben mint egy valaki bizonyos munkának 
végbe vételére ízolgát fogad. A’ ki az Iftent naponként 
nem ditséri azt az Ifién hafzontalan teremtette, és az 
ollyatén az Iftennek nem fzolgája. Azért hozatík olly 
gyakorta elő ez a’ parantsolat az Iftennek igéjében : 
Ditsérjétek az Urat , Urnák fzolgai ditsérjétek az Urat , 
Solt. 113. 1. Adjatok hálát az Urnák , Solt. 118. I. 
Hij engem fegitségúl, Solt. 50- I. 5- s. a. t. A’ mel- 
lyelmeg mutató dik hogy az Iftennek minden napi di- 
tséreti az Iftennek leg nagyobb fzolgálatja.* Ebben fog
laltatnak bé ‘az Iftennek minden egyéb fzolgálatjai , 
Sőt a* mi leg nagyob ditséretünk a’ más világon is 
az fog lenni. Annakokaért az légyen a’ mi leg nagy
obb tiíztefségünk, örömünk, és igaíságunk, hogy az 
Iftent naponként ditsérjük az mint Dávid mondja. 
Solt. 93. 6. mint a5 követséggel úgy bé 'tellyefedik az én lel• 
kém , mikor vi% ajakkal ditsér téged az én Szám. Es Solt. 
37. 4. Gyönyörködjél az Urban es meg adja neked a te fz i-  
vednek Kérését. Boldog az a’ki az ő Ifteni tifzteletiben 
anyira elő ment, hogy ő az Urban győnőrködikés ö- 
tet naponként ditséri- Ennek nagy vig^D^Ufa vacv. 
on az ő Szent templomárul, Solt. 65. 
nagyobb tifztefsége az embernek , mint hogy o íem- 
mire való por és bűnös ollyan hatalmas és minden ha- 
talmaíságoKnál leg hatalmaífabb, és méltofságofíab Ur
nák fzolgálhat. Miképen őrül egy valaki midőn ez vi
lágon egy'méltoságos Urnák fzolgálhat: menyivel in« 
káb itt: Ez elegendő lehet minden nap a1 Kerefztyén, 
nek fel ferkentésére.

§. 4. Az Iftennek illyetén ditsérete tsak nekünk fzol 
gál javunkra. Nem fzűkolkődik az Iften az mi ditsé- 
retűnk nélkül, és ő az által íe nagyobbá fém pedig kif_ 
fcbbé nem léfzen. E’ mellett a’ mi ditst etünk tifztá-
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ta au, Eía. í .  5. Mert meg fetőztetett ajakuak vagy
unk. Minekünk penig kiváltképen való javunkra fzOl
gái , mivel mi az által íftennek íok javait és áldáíit vo 
íiyjiik magunkra Az hálá-adó íziv ollyan edényetske , 
niehyet az iften fok malafzttal és kűlómbféle áldáíTal 
meg tóit. Az által vonyjuk magunkhoz az Iftent és 
az áltál lefzunk az íftennek templomivá és fzentséges 
helyeivé,, a5 mellyben ó lakozik, ott minden áldásnak 
és jónak kell lennie. A’ minden napi Iftenes ditséretek 
által lépünk az lilén Triumfdó Anya-Szcnt-egyházának 
t  ársaságába, Vallyon mit tsiná’nak az íftennek Angy
alai és az válafztottak máit egyebet mennyegben, ha
nem hogy ók ízűnetlcn való fzóval ditserik ésmagafz- 
talják az íftcnt Ez által győzedelmeskedünk mi fzün- 
tclen, Solt. 8- 3- 18. és 84. 8- Es végtére bizony ob
iak léízünk az mi fzivünkben T az íftennek ditséFeti ál
tal, hogy mi az 1 (tennél őrökké léfzüflk és örökké ma
radunk. Mivel hogy ő ígérte: a hol én lcndek , ottlé- 
/ze n a z  én fzol^ám is Ján. 12. 26. Vajha mi ízegény 
emberek azt jól meg gondolnánk , valósággal véghez 
vinnénk és Ízű netten az mi fzivünkben elménkben és 
gondolatinkban az Iftent ditsérnénk, igy lenne az mi 
izivünk az imádságnak igaz és valóságos háza,

§. 5. Az Iften mindennapi ditséretire indítson ben
nünket az íftennek barátságos volta fzerelme és jósá
ga a’ melly mind őrökké meg marad. Az Iften ditsé- 
retinek illyetén oka gyakorta hozattatik elő a’ ízent 
írásban , annak meg mutatására, hogy az Iften ditsé- 
retinek, és z Szivbéli hála ad snak igaz és valóságos 
fundamentoma és oka , az íftennek barátságos volta 
jósága, irgaímafsága, az melly mind őrökké meg ma
rad. A’ meliynek minémüségét fcmmi emberínyelv ki 
nem befzelheti íémmi íziv meg nem foghatja , hogy az 
Iften,ki egy hatalmas nagy Ur,magát az emberekhez,a’ kik 
fold és, hamu , igen nagy bűnösök és az íftennek el
lenség!*, magát jónak és hajlandónak mutatja, el nem

fárad
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fárad és nem neheíztel míveíünk méltatlanokkal és ha
la adatlan bűnösökkel jói tselekcdni, hanem örökké 
egy hajlandó ’s jó Ízivet mutat azokhoz, a’ kik mo» 
lián élnek, és az útin élni fognak mind örökké. Min
den emberek érzik az Iílennek gyönyörűségét és jósá
gát, lég fökepen ö magokban. Tekintsd meg tsak ma« 
gadat, ki vagy te? nagy bűnös. Az lilén pedig olíy 
várakozó és tűrő fziv, hogy olly hamar olíy hirtelen 
és íietséggel a’ bírnod meg nem bünteti, és az álnok
ságát meg nem kereíi: és nem is olíy rettenetesképen 
és keményen büntet minket bűnös embereket, a’ mint 
mi meg érdemlettűk; és ebben minden embereket feL 
lül hadad: Mivel az emberek között íenki olly belső, 
erős, állat ízérént való jósággal és kegyeíséggel nem 
bir , mint az idén. Innét íenki az emberek közül olíy 
fokára nem hallafztaná a’ bünteted és ezerízerte erőik 
íebben büntetne, mint az idén. Mindnyájunknak meg 
kell azt vallanunk , hogy midőn az Idén b ü n te t, a5 
mellett mindenkor kegyelem és hajlandóság vagyon , 
és az Iílennek bünteted , kidébbek az mi bűneinknél. 
Innét az Idennek belső képen , épen és állat fzerénc 
való jóságnak, hűségnek és kcgyefségnek kell-lennie, 
A ’ mellyet minden ember naponként magában ta- 
pafztal.

§. 6. Az Idén olíy barátságodon befzéll mi velünk 
az ö igéjében és olly alázatos fzivűen ábrázaltatja le 
magát, hogy egy atya és anya az ö ííránkozó gyer
mekeit barátságodabban és fzerelmcteífebbcíi nem fzó- 
lithatná: Avagy nem va?yé énnekem kedvei gyermekem , 
at>agy nem kedvere tartott fiam vágyé ír , azért azt éti heh 
só (agaim meg midulnak te rajtad: könyörülvén könyörülök 
rajtad^ Jetem. 31. 20. azt mondja az Ür.

§. 7. A* Szeretetnek és a’ barátságnak ininému-nagy- 
irmnkiját mutatta meg a’ teilen és lelken. Azcnm  
kon nagy vigafságnm , hogy ö vélik 1\ol tehetek , azt mondja 
az l í l tn  Jerem. 32. 41, Oliyan jó' és olly íz er címei es
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az lilén , hogy örvendez, mikor valakit talál a’ ki az 
ö jó voltával e l: Ez a’ Szeretetnek térniéizete, Ha 6 
olly jó nem volna , ki élhetne ? Mivel az o jóságábúl 
ízarmazik az é le t; Sött az ö jósága jobb az életnél , 
Sói. 63. 4. A' kik az I f f  ent félikt azokat a* jóság kortyul 
ve fzi, Sol. 32, 10. Valamint az Anya az 6 gyermekét 
bátorítja, úgy bátorít minket az lilén jó volta, a’ mej. 
ly minket kornyul véfzen.

§. 8. Az Iftennek jó és barátságos voltát , minden 
teremtett állatokban látjuk, mellyek az lilén jóságának 
nyomdoki és tukőri. Tellyss az Urnák jó voltával az 
főidnek kerekség* , Solt. 104. 24( Gondolja meg min
den, az Iftenkiért teremtette mind azokat az jókat , 
a’ meiiyeket az ég és a’ fold magában foglal. Magá
ért íemniit feni teremtett; mert femmi nélkül nem fzü- 
kölkődik, és íémmi teremtett állatra fzüksége nirítsen, 
magával meg elégfzik. A’ nap hold és csillagok ö n é .  
ki nem világoskodnak, hanem minékünk. T űz, viz, 
levegp ég, fold, ő neki nem hafználnak hanem né- 
künk. Midón ö a’ mi fzivűnket étellel és itallal betöl
ti , Tsel. 14. 17. akkor tapafztaljuk éskoftoljuk az Is- 
Tf-Niick barátságos voltát és jóságát. Avagy nintsene- 
ké az Iftennek tóbb javai és ajándéki mindén embere
ken , hogy feni mint meg fzámlátathatnak. Egefsé- 
gestefteóés tagokat a d ó ,  avagy ki adná e2t egy Tsá- 
ízári birodaimért. Mitsoda jóval fizethetné meg az 
ember tsak az egy elejnentumnak a’ víznek árrát , ha 
azt Iften mi tülőnk él venné , és mint Egyiptomban 
vérré változtatná, 2. Mos. 7. 20. Avagy mitsoda Fe- 
jedelem fizethetné meg minden ó kénesével az napnak 
világát, ha az Iften, mint Egyiptomra, fetétségetbo- 
tsána, 2. Mos. 10. 22. Ha tsak egy fzempilantáíig 
fofztatnánk meg a’ levegő ég tü l, mit hafználnának ez 
világnak minden kintsei. Mind ezek az Iftennek nagy 
ajándéki, a’ mellyek az emberek előtt el vettettek, és 
fenki azokat az Iftennek meg nem köfzőni. Ha mi az

lften-
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I(lennek frerelmét és jóságát meg gondoljuk a’ mellye- 
ket a’ meg váltásnak és a’ meg ízentelésnek idején hoz
zánk meg mutatott, életünknek minden idejében, Sótt 
mind örökké őtet érette elegendőképen nem ditsér- 
hetiűk. Sokkal nagyobb munka ez világot meg válta
ni, hogy lem azt teremteni. Lelki mód ízerinr az em
bert úja fzulni, hogy fém teíli módon. Summa , ha 
mi az I (lennek tsudálatos gondviíelését meggondoljuk 
mindenütt az Iftennek jóságát tapafztaljuk,

§. 9. Mivel mi ollyan goromba feledékeny és hála 
adatlan fzivuek vagyunk , hogy azokrul, meg nema- 
karunk emlékezni t tehát az Iíren némelykor minket ke- 
refzt, és az ő javainak el vonyáía által emlékeztet bé
liünkét és értésünkre adja , hogy kitűi légyen minde
nünk, hogy mi ő néki meg kőízőnjük és minden jó» 
nak az ő eredetit meg tanuljuk. Innét panafzolkodlk 
lilén az Prófétánál; Efzekbe nem vefzik ho^y en adom 0 
nektek a búzát, a bort és az olajt, éí én fzaporitom me* 
az tzuftot nékik , Hős. 2. 7. Azokáért reá terek, éj elv*, 
fzem  to ók, Mellyre nézve a’ kercfzt olyan mint a’ vi- 
lágoíság, mellynél az Klen jó vóltjt láthatjuk és ta- 
pafztalhatjuk. .. Az hála adatlanság a’ fzivnek nagy vak
sága, az Iftennek leg nagyobb kiífebsége holott az I- 
ílen ditsóségével az egélz világ téllyes , mennyi« 
vei inkáb az ember fziyének az^al tellyesnek kellene 
lennie.

§. 10. Tsudálkozásra méltó dolog a’ mellyból az Is- 
TENnek barátságos voltát és jóságát meg tudhatjuk , 
hogy azt, az ő ellenséggel is a* gonoízokkal közli: 0 
az 0 napjai fe l támafztja mind a ’ gonofzokra, mind a jókra 
Mat. 5. 4$.

§. i l .  Végezetre az c  fzeretetit és jó voltát abbul 
is meg ismerhetjük, hogy mi ám bátor oily háláadat- 
lanok és gonofzok vagyunk hogy a’ mi íziveink a’ go- 
nofzságot naponként úgy buzogják , mint a’ kút fő , 
még is, mind az által az iíien olly jó , kegyes ésbarár-
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ságos, hogy az ó jóságával a’ mi gonofzságinkat feliül 
múlja, és meg győzi nem is fzünik meg az ő jósága; 
innét mondja a’ Soltár: Az ö irgalmaßiga meg marad 
mindörökké, So't. 104 Az embernek fzive minden gonosz
ságoknak mélysége , Jer. 17. <y. Ellenben az Iftcn min
den jóságoknak feneketlen örvény je és a’ mi háláadat 
lanságunk által nem hagyja magat el vonyattattni a’ 6  
joságárul. Ez igen nagy jóság mellyel egy ember feni 
bir. Nehéz az emberi terméfzetnek jót tselekedni, és 
merő gonofzt hellyében venni, De így tselekefzik az 
Iften. Azért az 6 jóságának meg mérhetetlennek és nagy
nak kell lennie.£s bátor ótet gyakorta haragra indítjuk,és 
úgy tetfzik hogy ő  el feletkezett az ő  irgalmafsagárul, és 
az 6  irgamafságát haragjábúl bé rekefztette;mindazon ál
tal mégis tsak ugyan atyai harag az,mellyben femi veíz de
lem nintsen hanem irgalmafság. Sótt az ó jósága min
denkor nagyobb haragjánál, Solt. 89. 51. Ha az öfiai 
el hagyánd\ák an /« törvényemet meg látogatom vcfzfzóvtl ; 
de az en irgalmaßigomat el nem vefzem 0 tülök. Haragja • 
ban az Ur Iftcn az ö irgoim tß igáról meg emlékezik, Hab.
3. 2. Nem fzive fzerint vér , Siral 3. 33. Mert az, az 
ó  terméfzeti és állat fzerint való jósága ellen volna. Jól
lehet az írás azt mondja, hogy az Iften haragfzik mind
azonáltal 1.) Szól az Iftenrül emberi mód lzerfnt, az 
mi okofságanknak tsekély voltára nézve. 2.) nem ha
ragfzik Iften az hívekre, bátor őket vcfzőzzeis, hanem 
inkáb az ó fzeretetibül dorgálja őket. A’ pehitentzia 
tartás nélkül valókra pedig haragfzik, és az ő  harag- 
jábul bünteti őket és az Iftennek haragja ó rajtok ma
rad , Ján. 3. 36. Azért könyörög Dávid, Solt. 6. 2. 
Uram a’ tg bufuláfodban meg ne fed) engemet: mintha azt 
akarná mondotti, hanem fzeretetedben, mint atya. An* 
nakokáért valamiképen a’ homályos felhőtől az 

nap el nem nyomatatthatik, és meg nem óltathatik , 
mert végtére ugyan tsak ki adja magát: fzinténugy a’ 
nyomorúságoknak felhője az Iftennek jóságát, irgalmás
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el nem fojthatja. Valamiképen a’ tenger ki nem me- 
rittethetik; ízintén ugy az Itten kegyelmének tengere 
ki nem meritettethctik. Mert az 6 jófrátta meg marad 
mindörökké, Solt. 136. 5. E$ ez is az oka, hogy ó mi
ért engefzteltethetik meg olly könnyen és a’ meg botsá- 
tásra miért olly hajlandó, és azt nemegyízer, és nem 
e”y avagy két nap mivel! ? mivel az ő jósága mind ő- 
rókké meg marad- Oliyatén terméfzete és állatja va, 
gyón néki. a* melly tökéletes jóság. Annakokáért az 
ember nem foháfzkodharik olly fokfzor, olly buzgo- 
ságoflán , hogy az Itten még tőbfzőr és buzgoságof- 
fabban meg nem botsátaná az bűnt. 6 fokkal hajlan- 
dób a’ meg botsátásra, hogy fém mi a’ meg botsátás- 
ért való könyörgésre.

§, 12. Hogyha az íftennek jó volta olly gazdagon 
mi rajtunk el hatalmazik, hogy mi azt láthatjuk és fe- 
gitségulhívhatjuk, mint léfzen tehát ott az örökkéva
ló életben, a’ hol voltaképen tapafztaljuk, hogy az ö  
jó volta örökké való. Hogy ha ezen a’ világon olly 
fok jóvoltát mutatja mi hozzánk, a’melíyben mi élünk 
vagyunk és mozgunk holott még ebben az bűnös tett
ben lakozunk, mint léfzen tehát o tt, mikoron mi tel- 
lyeséggel a’ büntűl meg izabadulúnk és bún nélkül fo
gunk lenni.

§. 13. A’ fzenteknek leg fób munka ak volt az Is
ten ditsérete. Majd egy Próféta íints az O Teftá- 
mentómban a’ kinek tulajdon ditsérete nem volna. 
Mófes, 2. Mós. 15. 5. Mos. 32’ Anna 1. Sarn. 2. 
Jofaphát, 2. Kron 2 0 . Eíai ’S, Efa. 12. Ezeki Is kirá
ly, Efa. 38. Jeremiás, Siral. 3. ’s a. t. leg fóképen 
Dávid íok Soltíriban az Itten ditséretit magafztalja , 
és azon imádkozik, hogy az, az ó fz jából íohaki ne 
fzakadjon, Solt. 34. 1. Az három Ifjak az égő Ke- % 
mentzében. így az Uj Tcftamentomban Maria és Za
kariás, Luk. 1.47.68-Sz.Pál, és Sz.Péter minden leveikbe, 
a’ mellyel elegend® képen értésünkre adják, hogy ők
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az Iftennek ditséretit leg drágábnak tartották , a’ mel- 
lyet az ember ebben az nyomorúságnak völgyébe tsc- 
lekedhetik. Akármiké a’ fzenteknek egyeségébűl ki
nem rekeíztetni, tehát fzuntelcn magunkat az Iften di- 
tséretiben gyakoroljuk.

§. r4. így minden teremtett állatok intenek bennün
ket az Iften ditséretire. Mert igy fzól Dávid. Aldjá* 
tok az Urat minden 6 teremtett állati, Solt. 103. 22. az 
0 uralkodásának minden helyein. Minden munkái az Is
it, no ck , az ő módjok fzerint ditsérik az ő medere
k e t, az Iften az ő ditséretit minden teremtett állatok
ba az ó ujjaival irta bé és egy teremtett állat is az iften 
ditséretit el nem halgathatja. Az egek hirdetik az erős 
I ff  ennek ditsőségét és az 0 kezeinek munkáját hirdeti ama 
ki terjefztett erójíég. Solt. 29. I.  X  fény es tsillagok egyen* 
Ükében ditsérik az Iff ent, Job, 38. 7* úgy, nap, hold. 
is 6 világofságokkal , Sol. 14g. 3. Nagy Urnák kell 
annak lennie, a ki azokat tsinálta, Sirák. 43. 5. A’ főid 
ditseri az Iftent mikor zőidellik és virágzik : A’ füvek 
és a’ virágok ditsérik az ö Teremtőjeket , annak ha- 
talmafságát és bőltseségét az ő illatjokkal, ízépségek
kel és fzinekkel; hirdetik az ég alat lévő madarak az 6 
hangitsáláfokkal. A’ fák ditsérik az iftent az ó gyó* 
mőltsekkel • az Tenger a’ fok halakkal és tengeri tsu- 
dákka). Summa; minden teremtett állatok ditsérik az 
Iftent a’ mennyiben az ő parantsoiatját végben vifzik. 
Minden teremtett állatok az Iftentul beléjek óitatott 
erejek általmi velünk befzélnek, megjelentik a’Terem
tő t nekünk , és annak ditséretire béliünkét unfzolnak. 
Minden valamit látunk az Iften ditséretiről bizonysá
got téfzen. Az Iften a’ teremtésnek nagy könyvét teli 
irta az 6 ditséretivel. Mivel pedig az Iften egy terem
tett áliathazis nem mutatott olíy nagy irgalmafságot mint* 
az emberhez, azért ó is köteles tőbfzór és gyakrab
ban az Iftent ditsérni, mint minden egyéb teremtett ál-
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§. 15. Továbbá a’ mi , és minden teremtett aktok

nak ditséretekígen tsekéljá Az Iften fokkal nagyobb , 
hogy fém minden teremtett áliátok ditsérete. Ditső- 
ségeífcbb minden teremtett állatoknak ditsőségénél , 
a’ mellyet ő néki adnak. Ditséreteífebb ó minden te
remtett állatok dítséretinéf , és tifztefségénél. Senki 
ditsérettel fel nem éri az ő ditsóségét, Sirak. 43. 34. .
Bátor mind üntalan ditsérjuk az lílent s még is mind 
azon által igen vékony az ; mert ő nagyobb minden ő  
teremtett állatinál: ki befzéíheti meg az Urnák nagy j I
téteményit, és azó ditséretes munkáit ki magaíztalhat- 
ja , Sir. 43. 31. s. a. t. Innét a’ fzentek mikor az Is- 
TENnek ditseretit magafztalni akarják, inkábtsudálkoz- 
nak hogy feni mint az Iften ditseretit fel - érhetnék^
Akaratjok és kívánságok vagyon arra , de azt el nem 
követhetik.- Mely hatalmaiban Szól Sz. Dávid fok he
lyeken arróljés fzolitja ó magát és az ő lelkét az Iften 
ditséretire, Mofes is így fz ó l: 2. Mos. 15. 2. En e* 
roßcgem és én énekem az Úr : ez az én erős l ’slenem , azt 
dit serem ̂  ez az én Atyámnak lffene, azért fel magafzt alom 
etet. Azt mondja i az Iffen az ő erófsége, Hogyha az 
Iftennek erófsége és ereje, minálunk és mibennűnk és í j
mi felettünk nem volna , és ha mi az Iftennek erejében 
bé nem volnánk rekeíztve, ófzve dűlnéijk mint a’por; 
el múlnánk mint az árnyék. Innét Soltár. 39. 6. Bi
zonyára , úgymond merő híjába valóság minden ember mig*
Un él-is. A zért, az Ur én idvefségem, ó az én Igafsá- 
gom az bűn ellen , erőfségem az erőtlenségbe, az éli 
folyamodáfom az üldözésben, örömöm a’ Szomorúság
ban , életem az halálban, s. a. t.

§. 16. Hol találhatunk ollyatén íftent, az kinél oi- 
lyatén idvefség légyen , és a’ melly az eget és a’főidet 
méri’startja, Efa. 4 0 .  1. 2. 12. a’ki oly Szent, hogy 
minden Angyalok ö tét imádják , E’fa. 6. 3. Olly ret
tenetes , hogy az fő id , ég és még a’ pokol is ő előt
te rettegnek. Éfa. 45. 22. 23. Filip. 2. 10. Ollydi-
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tséretes , hogy mind valamit ő teremtett , ditséretre 
m éltó, i. Mos. i. 31. az ég és az fold tellycs az 5  
ditsőségével, Efa. 6. 3. él, valami és ditséri az óT c- 
rem tójét, Sol. 148. egéfz. Olly tsuda tévő <5, hogy 
femmibúl valamit, a’ fetétségbu! világofságot, 1. Mos. 
1. 1. 2. 3. a’ hunból igalságot, és az halálból életet 
teremthet, Efa. 25. 8. Ofe. 13. 14. 1. Kor. iy. 55-. 
s. a. t. Kitfoda mondhatja ki a* meg váltásnak mun
káját? ö az a - ki az ő fzerelmcs Fiát, embernek fiává 
hagyá lenni, hogy mi lilén fiaivá lennénk. Rettenes 
nagy kínokat hágy ő néki fzenvedni, hogy mi az ö- 
rokké való őrömet meg nyerhetnénk. Mindeneknél 
leg utálatolTabnak engediótet lenni, hogy tsak mi bc- 
tsíiletre juthaífunk , mi érettünk meg fagyja halni , 
hogy tsak mi éljünk , Ján. 3, 16. Valljon nem nagy 
tseíckedeteké ezek? meJlyekct valljon ki ditsérhet elc- 
gendóképen , Nem nagy dologé , hogy az Iften mi 
bennünk lakik, a’ kit az egeknek egei bé nem foghat
nak. ó az mi lelkeinket halhatatlanokká teremtette , 
és halálunk után magához véfzi, és az mi földnek po
rává lő tt tefteinket, az őrök életre fel támafztja, 1. 
Kor. 15. 43. Bizonnyára nagy munka , hogy az ha
landó halhatatlanságot magára végyen: Annakokaérc 
áldjad én telkem az Urat.

§. 17. A’ ki akarja, hogy halzontalanul teremtett ne 
légyen, és az íftennek minden teremtett állati között 
hála adatlannak nem akar találtatni , a’ ki kercíztény 
akar lenni, és az elet után az órők életbe menni kíván, a9 
Szfent Angyaloknak minden cl valaíztottaknak társasá
gába , és végtére az liléiméi órókke való örömbe akar 
élni, annak lelke ditsérje és kérje az Iftcnt, hogy az 
ő  ditseretit a’ mi Izivcinkben 11c hadja el foha alunní. 
A’ mit pediglen mi ebben az életben elcgendoképe» 
ki nem mondhatunk és ditsérhetünk, o tt meg léízen 
az hol mi tekélletcíck lefzűnk, mert a’ mi reiz fzerint

/ va*

■IÉM



vagyon meg Izunik , itt látjuk az Iftent egy homályos 
tükörben , ott pediglen ízinrul ízinre. Az 

inellyre az Ifién minket fegélljen , I.
Kor. 13. 12.

X L III. Réfz.

Az literinek dicsérete az embernek leg
nagyob s Angyali méltósága.

Solt. 92. 4. Tíz hítrít hegedűvel lanttal énékkel és hege- 
duvel ditséríek tégedet: Mert meg vidamitottál Uram a tg 
tselchedeteddel ,  a te kezeidnek tselekedetiben örvendezek. 
Mtüy nagyok a' te tselekedetid, igen mclységefek a te gon
dolatid, /T  balgatag ember nem véjzi azt ejzébe , és a bo
lond nem érti ezt.

§. X.
U Sóltarok vadnak mellyeknek titulu- 
fok ez : Drága kints , vagy drága k(> 
gyanánt való Ének mint a ’ 16. és az 
56.--éo . mellyel jelenttetik, hogy az 
Iftennek ditsérete , a’ hivő íziveknek 
lelki és mennyei drága* kintsek. Hogy 

pedig az ’Iftent ditscrni az ember ditsősége légyen , 
abbul meg tetízik ( 1. ) mivel az ember minden bátor
sággal az Iften eleiben mehet; és őtet ditsérheti, Solt. 
96. 6. Ditsóség és fzépség vagyon 6 e d tt; ,  erdfiég és mél
tóság az dSz. hajlékában. Nagy ditsósége azért ez az 
Iftent ditsérő embernek, hogy naponként az Iften elei
ben mehet, és ő tet ditsérheti, meilyetmég a’Szent An* 
gyalok is nagy ditsőségnek tartanak, Luk. 1. 19. En 
vagyok a Gabriel,  a' ki az lílett előtt állok.

§• (2 .)  Az Iftennek ditsérete azért az embernek leg 
nagyob méltósága mivel mi az által az Angyalokhoz 
haíönlók léfzunk. A’ mint hogy mikor Kriftus az era.

be-
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bereknek jövendőbeli ditsőségeket le akarja írni , azt 
mondja. Az lilén Angyalihoz hafönlatojck lefzntk , Mat.
22. 30. A’ mellyet a’ mi ditsőűit teltünknek ditsősé- 
gérui kell értenünk és az Angyaloknak ditsőséges a- 
jándékokrul, mellyekkel az lilén az ő válafztottit fel 
ékeíiti a* más világon és mellyekkel ók nem tsak az 
Angyalokhoz , hanem az Kriítiisnak meg ditsőűit te- 
ítéhez is hafonlatofok Iefznek. Filip. 3. 21. és. 1.
Ján. 3. 2. Még nein jelent még, hogy mitsodák léfzúnk , 
tudjuk pedig hogy mikor d mtg jdoundtk, hajonlato/ok. Ic- 
fzúnk  d hozzá , mert» meg látjuk dtet a mint vagy on i 
Mind-ízon-által valamint Senki a’ Kriítushoz haíonla- 
tos nem lehet, hanem ha ez életben ö hozzá hafonla- 
toísá le tt, az az : ó benne h i t t , a’ Kríítusbaii cl, kő
veti annak fzelédségét, és alázatofságát , a’ fzeléd a- 
lázatos meg utaltatott és meg fefzitetett Kriítusnak ké
pihez hafonlatofsá le tt , hogy ofztán a’meg ditsőűit, 
és fel magafztaltatott Kriítushoz hafonló leheífcn ; 
igy fenki az Angyalokhoz az utolsó napon hafonló 
nem lehet, hanem ha itt ő hozzájok hafonlóvá lett.
A’ melly jobban már nem lehet, hanem aZ lftennekmin- 
den napi buzgó ditséreti áltah Mert ez az Angyalok
nak tifztjek , a’ mint ez meg vagyon írva , Es. 6. 3. 
Solt. 103. 20. hogy ők fzűntelen áz Iftcnt. ditsérik.
A ’ ki ezt tselekefzi, az aZ Angyaloknak tifztjeket bé 
tö lt i ,  .és az Angyalok fzáma közé fz ml ltatik. A’ 
mellyból következik , hogy aZ lítennek ditséreti az { 
embereknek leg nagyob ditsőségek és drága kintsek , 
a’ melly belsőképen az ízivben ízűntelen való buzgó- 
ságos gondolatokkal végben mehet. Mert az lítennek 
igaz és valóságos ditsérete Jég főképen az fzivbűt 
fzármazik Kol. 3. 16. Nagy kedvel énekelvén a,' ti Jzivetck- 
ken az Urnák.

§. (3 .)  Az lítennek ditsérete azért az embernek leg 
nagyob ditsőségc, és drágá kintse , hogy az ember az 
által az lítennek efzkőzévé, az lítennek hegedűjévé és •

harfá.
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hárfájává lé íze n , melly leg kedveífeb és kellemetefleb 
zóngéíl tsinál, melly által a5 Szentlélek az lilén ditsé- 
retit ki terjefzti. E’ fzépen le íibrázaltatik Jelen. 14. 
2. a’ hol az Evangeliíla látott nagy Sereget, melly az U  
fennek bár anyját fejér ruhába követte és azoknak hangjok 
vala, mint fok ezer hegedűsöknek fzavok Es mind eze
ket az O Teftainentomban fok féle tsudálacos és kelle- 
metes nuiíikák példázták , a’ mellyekról Dávid a’ 150. 
Sóltárban emlékezik, a’ mellyek nem máit, hanem a’ 
Szent Léleknek kűlőmb kulómb féle ájándékit példáz
ták, mellyek által az Iílennek neve, ditsérete, tifztef. 
sége, ismerete , munkája , jó téteményje és tsudái ki 
terjesztettnek. Mellyek azért meg is fzüntenek, hogy 
azok helyekben a’ lelki hárfák, a’ Sóltárok az  lilén di» 
tséretire tétettetnének. Valamint az mufika ízerízám 
az embernek efzkőze, mellyen muíikál úgy az ember
nek leike az Szent Lélek Iílennek efzkóze, melly által 
és a’ mellyben az Iílennek ditseretit munkálódj'a, Solt. 
8 .2 .  A' kitsinyeknek és tsöts fzopóknak Jzájok által ercß- 
ted meg o’ te hatalmadat. Miképen lehetne az ember ízi
vének, fzájának és lelkének nagyob ditsősége, mint mi
dőn ő a* Szent Léleknek miv efzkőze. Dávid az ő 
utolsó ízavában azt m ondja, 2. Sam, 23. 2. Az Urnák 
lelke fzóüot én bennem , és az 0 befzéde fzármazott az én 
nyelvem által. Efes, 5. l8- J9* TeUyefedjetek bé fzent Lé
lekkel énekelvén és ditséretet mondván a ti fzivetekbűl.

§. (4 .)  Az Iílennek ditsérete azért is az embernek 
leg nagyob ditsősége és drága kintse, mivel az Iílen- 
nek ditséretiben leg nagyob orom vagyon- innét fzól 
Solt. 92. 4. Meg vidámitottál engemel Uram at te tscle* 
kedeteddel, a te kezeidnek tselekedetibe örvendezek. Már 
pedig az Illeni orom kiváltképen való réfze az őrök 
életnek és az Iílennek mi bennünk való orfzágának , 
a ’ melly nem egyéb hanem igazsága bekeßeg és öröm a 
Szent leiekben , Rom. 14. *7- A’ ki naponként az Őrök 
életnek} és az paraditsomnak mennyei őrömet akarja
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meg kofrolni, azt naponként végben viheti az Iftcni 
ditséret által. Meliy ha fzivbül vagyon tehát a5 teil és 
a’ lélek megörvendezteti m agát, a’ mint áz 63. és 
84- Soltár valóságosan meg mutatják. Mitsoda más 
egyéb a1 paraditsom, hanem merő órom és vigafság , 
a’ hol meg koílólhatni és láthatni, melly igen jó légy
en azU r, Sói. 34. 9. és ini légyen az órók élet , 
tudni illik, az örömnek tellyesége, és gyönyörűségek vad
nak az Ißennek jobb keze felól mindenkoron. Solt. 16. I I .

§. (5 ;)  Az Iílennek ditsérete azért is az embernek 
leg nagyot) ditsősége és drága Kintse, mivel abban az 
ember az- Iílennek leg nagyob munkáját , -és az Iílen- 
nek leg főbb bőltseséget gondolja meg és az által Sza
badulunk meg az emberi bolondságtul és vakságtól a’ 
mint Sóit. 92. 6. 7. bizonyítja. Uram melly nagyok a 
te tseieksdctid, cs mélységefek a te gondolatid: Ä  balgatag 
ember nem véjzi azt efzebe és a bolond nem érti azt. Szent 
Pál mondja: A' Lelek mindeneket visgál', még az Iílennek 
mdységét is , i . Kor. 2. 10. Mennél inkát) bővelkedik 
ember az Illeni ismeretivel ő te t, és annál inkáb ditséri 
mennél inkább ditséri, annál inkáb nevelkedik,az lilén is- 
méretiben,és mint egy az Illeni bóltseségnek mélységébe 
botsátkozik,a’ hol iemmi feneket nem találhat,és azlílent 
mindenek felett ditsériés feli. Mert az ember mennél felly 
eb mégyenaz lilén ditséretiben,annál melységeífebben el 
merül a’ gondolatokban,és azlílentul el nyelettetik.Nem 
égy mint ha valaki tsintalanságbúl, a’ meg visg Ihatat
lan dolgokat, mellyek ő néki nehezek meg méricskél
hetné; hanem hogy gyakorta az lilén az ó mélységé
nek gazdagságát, az lilén fzerető és ditséró embernek 
meg engedi lá tn i, a’ mellyben ő meg némul , és azt 
ki nem mondhat ja. Mert ha falamon Király az Arabia 
orf/ágbul való királynénak az ö kints tartó házában , 
és az 6  bőltseségének ki nyilatkoztatásában az p gaz
dagságának és kintsének ollyan fényefséget tudta mu
tatni, hogy azon az el ámulván ditsérné utet mondván:

A'te



A ' te bő tseséged nagy ob a te hírednél. Boldogok a te fzoL 
gtid a kik udvarlanak néked, hogy halhatják a te bőitsea 
segédét, 2. Kir. 10. 8. Sokkal inkáb az Iften úgy tse- 
lekefzik, a’ ki az őtet íz ere tőknek és ditsérőknek gya, 

. korra és egy ízem pilantásban az ö bőltseségének oly- 
atén kintsét mutathatja, hogy az ember el ámúl és Dá
viddal fel kiült: Uram me Ily nagyok a te tselekedetid igen 
mélységesek a’ te gondolatid, Solt. 92. 6. Az Urnák tité  
ka azoknál vagyon a kik őtet félik , Solt. 25. 14. Enge« 
met meg tanítottál a titkos bólseségre. Solt. 51. 8. Vala
mik pen az Arabiai királyné mondotta : Boldogok a’ te 
fzólgaid kik udvarlanak teneked, hogy mindenkor- hallják a 
te bőitseségedet , 1. Királj. 10. 8. így hafonlóképen az 
Iftennek fzólgai, a’ kik az lílent ditsérik és 6 élők ud
varlanak , az lftennek bóltses get lélekben hífzik , és 
az ó igéjét halgatják. Ebbűi a’ kút főbűi folyaz igaz 
bóltseség, a ’ mint egy régi Szent Atja i r t : Az iften  
bőltseségének mélységes tengerérül. A’ Soitár penig az
mondja. Az erteilen ezeket nem h i fi i> és a' bolond az il- 
lyent efzébt nem v /fzn  Summa: Mennél inkább közel- 
get va’aki az Iften ditséretivel az Iftenhez és aval tár- 
íalkodik, annál inkáb az Iften az ő  bőltseségének és 
gondolatjának kintsét és gazdagságát néki meg nyitja, 
a’ mel'y a’ balgatagok és bolondok előtt őrökké bépe- 
tsételve vagyon.

§. (6 .)  Az iftennek ditsérete azért is leg nagyob 
kintse az embernek, mivel ai Iftennek ditsérctíbenva
gyon minden mi igaz győződelműnkaz mi ellenségün
kén , az ördögön és az embereken, Solt. 8. 3. és ig.
15. és 118. 4- Ditsőséges példánk vagyon a’ Jofaphát 
királyban, a* ki nagy ütközetet egy ditsérettel vitt vég
be minden fegyver nélkül, 2. Kron. 20. lllyetén Sol- 

tári Győzedelmes ditséretek fzámoíián talál? 
tattnak úgy mint 18. 46. 76. s. a. t.
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X L I V .  R e f z .

A’ békeséges tűrésrűlmelly által minden
k c r c f z t c t  m e g  g y ő z n ü n k ,  é s  a ’ m e g  í g é r t d i -  

tsőséget várnunk kell.
S íd . i o .  3 6 . Szükség nektek a békeféget tűrés, hogy mi- 
etek utánna az I f i  ennek akaratját Uelekedenditek el vegyé
tek az ígéretet.

Z  igaz Kereíztényi békeséges tűrés ol- 
lyan jóságos tselekedetmelly által min. 
den nemű keferüségében, és Szenvedé- 
íiben, mellyeket femmi rend fzerínt 
való külső efzkőz által el nem kerül
het, magát az ember, az lilén kegy- 

ilá adja, és engedelmeíséggel magán azt 
véghezvinni hagyja, és inkáb mindeneket el tűr, hogy 
fém az lilén ellen zúgolódjék vagy tőle el fzakadjon.

§. (1.) Ennek a* jóságos tselekedetnek fő oka, az 
lilén kegyelmes akaratja és tanátsa , melly által a’ ke- 
refzt vifelés és fzenvedés alá válafztattunk és rendel
tettünk ? Mert (C kiket óróktul fogva tudott azokat el vám 
Jafztotte, hogy a zó  Fiának ábrdzatjához lennének hafon.
iófc, Rom. 8. 29. Valamint az lilén az ő Szerelmes Fiát 
kerefztvifclésre fzenvedésre rendelte és válafztotta , 
hogy a’ kerefzt által ótet meg ditsőitse úgy rendelte 
kcrefzt vifelés alá a* Kriílusnak minden igaz tagjait , 
mert külómben nem lehetnének az ó  lelki telle. A- 
zoknak kerefztjeket előb el rendelte, meg fzámlálta , 
meg mérte mennyit kelljen fzenvedniek. Ezt fenki el 
nem kerülheti, annyival is inkáb türhetetlenséggelmeg 
feni változtathatja, de az engedelmefséggel és békefsé. 
ges türéíTel íulyoságát kőnnyebithetjűk és a’ Kriítus ál
tal meg is győzhetjük.

§, ( 2 .)  E világnak el közelítő vége: mivel hogy ,az
hűn



bűn igen fokafodik,  az attyafiui fzeretet is igen meg hidege-  
dik Mat. 24. 12. Mellymiát fok fzenvedés; üldözés, 
kerefzt, háborúság és halál vettettik az Iften híveire, 

f .  Tim. 3. 13. Es mindeneknek kik az Jefus Kriftusban 
akarnak kegy ejfen élni, háborúságot kell fzenvedniek a’ mint 
az llr Jefus maga meg jövendölte , hogy az ö hívei 
az igazságért nyomorgatatnak , üidöztetnek, Ján. 1. 
20. és 16. 20. Az egéfz Szent János jelenéséből ki tet- 
fz ik , hogy az Anti-Kriftus az Kriftus Anya-Szent-egy- 
házát az Ur utolsó el jöveteléig fogja üldözni, ésak- 
kor léfzen vége a’ hart nak és a5 Sárkány az ő hamis 
Apoftolival együtt a’ pokolbeli tüzes tóba vettetik. 
Azért fenki ne ígérjen magának arany hegyeket avagy 
jobb időket ne reménljen, hanem kéízitse magát a’ bé- 
keségcs tűréshez.

§. (3 . ) Erősétefsék meg a1 mi fzenvedéünk minden 
dolgoknak jővendőbé helyre állításának , és az őrök 
boldogságnak reménsége által. Mint a' fzántó veto cm* 
bér várja a' földnek drága g y  ómólt s / t , Jak, 5. 7. Nem 
nézi fáradságát, hanem annak drága haíznát ’s jutal
mát reménli- Úgy a’ Kercfztyén ember is békeíséges 
rürésnek álta’a bírja az ő lelkét, Luk. 21. 19. el hí
vén bizonyosan , hogy az utolsó ítélet napjának ara- 
táfa helyre hozza mind a’ mit el vefztett; mit mondok 
clveíztett, nem, hanem elvetett, avagy plántált. Mert 
valamint hogy a’ fzántó vető ember azzal el nem vefz- 
ti az ő gabonáját, hogy a’ földben veti , hanem veti 
’s ülteti azt reménség alatt, úgy te is a’ mit itt elvetfz 
cs ültetíz, te ltedet, javaidat, betsűletedet, ne gon* 
dőld , hogy el vefzted, hanem tsak el veted és plántá
lod a’ jövendő-bóv és fzünet nélkül való aratásnak re
ménsége alatt. Azért hafonlitatik a* mi nyomorúsá
gunknak és kcreíztv kelésünknek ideje mag vető idő
höz , 'midőn azt mondja Sz. Dávid ? A' kik vetnek kő 
ny halat ájfal ̂  nagy őrömmel aratnak; a ki az o kérefett mag•

Mm 3 '

2.K.44-R* meg győző békeíséges tűrésről 5%Z



550 A’ minden kerefztct 2.K .44.R .

vát vetvén firva még yen valet, az térjen meg nagy ének. 
fzóval hozván az o kévéit Solt. 126. 5. 5.

§. (4 .)  Erőíltse a’ mi békeséges tűrésünket a* mi 
Urunk Jefus Kriftusnak el jövetele, a’ mikor minden 
fzenvedésűnk el végezódik, és örömre változik, Ján,
16. 2o A' hol az Iítennek igaz ítélete és Sententziája 
ki mondatik minden ellenségünkre. Es akkor léfzen /- 
Jlentúl mindennek ditséretí, I. Kor. 4. 5. Es az a’ nap 
közti vagyon , Jak. 5. 8* A* bíró az ajtó előtt van. 
Szent Pál is azt mondja: A’ bofzii állás az lílenct Róni
13. 29. Mi kevés ideig fzenvedunk , mellyre követ
kezik örökké való őröm , és nem késhetik ez mar 
fogáig.

§. ( 5 .) Az Iftcn igéreti és örökké való igafsága is 
eróíitse a’ mi békefséges tűrésünket, erőíitse meg ap 
mi íziveinket, minta’ Szent Jakab Apofíol mondja. 
Jak. 5. g. hogy ne ingadozzanak. Mert valamiké
pen az gyenge fiatal fáktsár, karóhoz kötözzük, hogy 
a’ ízéi le ne tőrje , vagy mint a5 tengeri vefzedeJcm- 
ben vas matskát vetnek k i, a* mellytól a5 hajó tarta- 
tik , úgy kell minékünk as mi ingadozó íziveinket az 
Ifién Szent igéjének és irgalmafságának botjához kö t
nünk , és a’ Szívnek el merülő hajótskáját a’ rcmén- 

- ségnek vas matskájával meg eröíitenunk hogy el ne 
sűiledjen. Síd. 6. "19. Meily fok igéretink vadnak , 
hogy az is: meg ízabaditani akar,meily fok példáit látjuk 
tsudálatosízaliaditásának, meily fok ezer módja vagy
on abban az iftennek, meily íokízor íegitett nehéz nya
valyákban és a ’ drágaíságban, 2. Kir. 6. 15. 7. 17. 
Nagy haboruságbul meg fzabaditott , 2. Kron. 22. 
22. és 14. 12. Iften az el enkezó feleket az hadban 
mind két réfzról egyeíségre hajthatja. Meily íokízor 
gátolja meg Iftcn az ellenséget, melyről elégséges pél
dánk vagyon, avagy tsak a’ kisded gyermek Jeíusban. * 
Meg holtának a’ kik az gyermeknek életit kereíikva’a 
Mat: 2. 20. Az Iíten a’ mi eileks^ginkct győlőlö-

T



inket is meg térítheti, mint Sz. Pál, Tselek. 9. 3. 4, 
Melly gyakran akadályoztat megver fzömjuhozóigye- 
kezeteket. Saul Dávidot el akarja nyelni, kőrnyülis 
vette , hagy el ne fzaladhaffon, de az lilén viíza hi
vatta egy követ á ltá l, ki azt vitte néki h iru l, hogy a* 
Filifteufok mentenek orfzágára. 1. Sam. 23. 27. A’ 
papi fejedelmek meg parantsoiták az ó ízolgájóknak , 
hogy az Ur Jefusra vetnék az ő Kezeiket, fogva vin
nék hozzájak, de a’ fzolgák halván az 6 tanítását , 
meg rettenének és nem tselekedhettek femmit. Jan. 7. 
46. Néha vaksággal veri meg az ellenséget a’ mint 
Loth, 1. Mos. 19. 11. Elizeus 2. Kír. 6. i3* Szent 
Athanaíius hiíloriajábul is ki tetízik, Vannak az ís- 
TENnek fzámlálhatafan fok Angyali, kik vigyáznak a* 
Kerefztyénekre, kik által gyakran tsudálatoffan meg 
izabadittatnak mint a’ Szent Péter, Tsel. 5. 19. és 12,
11. Medy tsudálatoffan fzabaditatott meg Szent Pál 
Apoítoi, midőn az ellene való gonoíz tanács ki nyi
latkoztatott, Tsel. 22. 26. Végezetre meg (zabaditja 
azlíten az öveit idö-ízeri halál által is,és úgy minden nyo
morúságnak vége fza ad.

§. ( 6 .)  Melly nagy gyönyörűség adatik az hívek
nek a’ más világon a’ moílani fzenvedés helyében, úgy
hogy azon fzenvedésunket nem adnánk a’ vLagnak min
den dicsőségéért. Boldogok a kik firnak , mert ók meg 
vígafztaltatnak, Mat. 5. 4. Kom. 8. 18* meg íratott 
Jel. 22. 4. és Efa. 25. 8, hogy az Ifién cl tóról min
den kónyhulatáfl a mi Jztmeinkröl, De miképén törli el 
lilén ha foha te fziveffen nem íirtál.

§. (7 .J  Tekéntsük meg a’ régi fzenteknek az Ábel 
nek Nőének, Lóthnak, Ábrahámnak, Jákobnak, Jo- 
lefnek, Dávidnak, Jóbnak és kiváltképen az íftenem
berének Mojíesne ; példáját, ki felöl az írás bizonyít
ja, hogy minden emberek felett nyomorult ember volt 
hányfzor zúgolódott ellene a’ nép, veszekedtek véle 
kövezni akarták, de ő fzeíéd ember lévén, vélek mind
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fzépen befzéllett, kőnyőrgőtt érettek, és hogy az Is
t e n  el ne tőrlené őket a’ fő idrő l, kívánt az életnek, kö
nyvéből ki töröltetni, 4. Mos. 12. 3. 2. Mos 32. 32. 
Illyés noha felettéb üldőztetett, de még is esőt kért 
az egéfz orfzágra, I. Kir. 18. 45. Mikeás az hamis 
Prófétától meg tsapdoztattot, Aiíáb és Joíafít király
ok előtt, és fogságban tétettetett-, hoíiott a’ Királyt 
jővendóbéli veizedelméről meg intette. 2. Kron. ig.
23. 1. Kir. 22. 22. Efaiás az ő jóságáért két darabbá 
füréízeltetett. Melly nyomorult ember volt Jeremiás, 
Jer. 15. 10. Dániel az orofzjányok vermében vette
te tt, Dán. 6. 16. Mint járt kerefzteló Szent János , 
Sz. Mat. 15. 23. llgy a’ több Szent Mártyromok, 
’s mind a’ Szent Apoítoíok, nézd arról, Síd, 11. 36, 
Ha mind ezektül kérdenéd mitsoda utón mentenek az. 
Iítennek orízágába, azt felelnék az háborúságnak ut
ján, Tsel. 14. 22. Ezen az utón ment maga is a’ mi 
Urunk Jefus Kriítus az ő ditsőségébe. Ä  Kriftusfzen* 
vedlett ti érettetek, tinéktekpéldát hagyván^ hagy az ónyom- 
dokit követnétek; ki mikor fzidalmaztatnek, fenkitnem fzi- 
dalmaz vala, és mikor fzmvedne fenkit nem fenyeget való., 
hanem annak hagyd vala d  bofzü álláfl,, d  ki igazán Ítél. 
i. Pét. 2 21. A’ te meg váltod alázatofsága ollyan 
nagy v o lt , hogy noha a’ nap is nein nézhetvén kín
ját meg ÍÖtétűit, a’ főid meg indult, a’ kőfzik ákmeg 
repedezének, még fém zúgolódott a’ Kerefztfán az ő  
ellenségi eíien , és íemmi tűrhetetlen maga vifeléíc 
vagy fzava nem volt; Sőtt még kőnyőrgőtt az ő ellen- 
ségiért, és az ő vére által örömeit meg elevenítette vol
na azokat, kik azt ki ontották, Luk. 23. 34t Azís- 
t e n  minden ő fiait, a’ kiket fzeret, meg dorgálja és 
a ’ kit fiának fogad, az vagy meg dorgálttatik , vagy 
nem lefiz fia, Síd. 12. 6. Es azért nem akarta Iíten 
hogy az ö egyetlen egy fzulőtt Fia oíior nélkül légy
en , noha vétek nélkül való volt. Ha azért maga egy
etlen egy fzulőtt fiát, az ki vétek nélkül való volt dór.

gál-
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gálta ne véld az t, hogy te dorgálás nélkül maradíz , 
ki ollyan fokát vétkeztél és tsak fogadott fia vagy. 
De lám melly hofzu tűrő az lilén hozzánk bűnösök
höz , ne túrjuké hát mi is békével az 6 dorgálását , 
melly által min et magához akar téríteni? hgyfzóval: 
őrülnünk kell, a’ mint Szent Péter mondja. Hogy a* 
Krifittf Szenvedésének tárfai vagytok azon örüljetek, hogy 
mikor az o ditsősége meg jelenik , akkor is örvendezvén vi- 
vadjatoky 1. Pét. 4. 13,

§. (8 .)  Abbul ővetkezic tehát ez a* vigafztalás 
(  melly minket a’ békcséges tűrésben meg tartson )  
hogy a’ Kriftus a’ mi fzenvedésün ;e t , az ő fzenvedi- 
sével meg fzentelte és meg áldotta , és hogy az nem 
léfzen vefzedelmünkre , hanem meg á dattatáfimkra , 
életre ’s ditsőségre való. A’ mint a’ Kriftus fzenvedé- 
íe ditsőségre való volt, úgy léfzen minden kerefztyé- 
nek fzenvedéfe is a’ Kriftusban.

§. 9, Nézzétek azoknak ditsőséges jutalmokat kik 
békeségcs türéífel a’ kerefztet el fzenvedték. Noha 
fok S/ent Mártyromok hallatlan, kegyetlen kínokkal 
őlettettenek meg , némellyeket kegyetlen vadak elei
be vetettek, némellyeket olajba sütöttek, némellyeket 
forró ónban főztek; De még is nintsen közöttünk egy 
is ollyan gonofz lílentelen em ber, az ki inkáb nem 
lenne azo nak helye ben mind azoknak helyekben a* 
kik őket meg ö ték , ki volna az a' ki a* fzégény Lá- 
fzár helyén moft nem kívánná inkáb lenni , mint lém 
az ga da helyén. Luk. 16. 25. Ezt érti az Ur midőn 
azt mondja: Boldogok léfztek mikor titeket fzidabnaznak , 
háborgatnak és minden hazugságot mondanak ti ellene- 
tekt in érettem: órái]etek és örvendezzetek, mert a,' ti ju 
talmatok menyeiben bőséges, Mat. 5. 11. Hogy ha ó véle 
együtt fzenvedünk, d véle együt meg u ditsdülúnk : Mert 
e! melly eket mojl fzenvedünk nem hafonlitandók a' dits őség
hez melly nékúnk meg jelentetik, Rom. g. 17. és 18.

§. 10. Erőíitse a’ mi békeséges tűrésünket az Ilién 
M m 5 fzi-
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fzive Szerint való irgalmafsága , hogy meg em ékezik 
végtére mi rólunk, valamint az Atya nem felejti el az 
ö  gyermekét, Efa. 49. 15. Az ő belső tagjai meg indul- 
nak és könyörülvén könyörül rajtunk, Jer. 31. zo . Az 1~ 
Jten igaz, ki nem hagy feÜyebb kisértetni annál a m int el 
Szenvedhetjük y I. Kor. io. 14. Mert nem dorgál ve- 
fzede5műnkre, hanem idvófségűnkre. Mert mikor bűn 
tettetünk az Úriul taníttatunk, hogy a világgal el ne kár
hoztatunk. 1. Kor. 11. 32. Mert ha az kerefzt merd 
lzerctet, mit akarfz h it inkább? Szüntelen őrömben 
é nié, mint a’ gazdag és ofztán el kárhozni, vagy ke- 
reíztet vifelni és idvezűlni.

§. 11. Mind ezeket meg magyarázza Szent Pál: Nagy
alhat at o f tággal a’ mi elünkbe adattos ízéit ki fujjuk nézvén 
az hitnek el kezdőjére és el vegezőjére a' Krifiúsra, ki az e- 
lőtte való őröm helyében fzenvedett kerefztet, a gyalazatot 
meg utálván, és az Isién fzékinek jobjára ült. Gondoljátok 
azért kilsoda az , a1 ki Hlyen ellene vaó fzidalmazáfoka;Szen
vedett a' bünősőktüi, hogy elmétekben meg fogyatkozván , 
meg ne fáradjatok, mert még fzintén a* vérig nem tolakod
tatok a' bűn ellen tufakodván El fcletkezteuk pedig az in
tésről , melly nektek mint fiáknak fizol: Fiam ne vejd meg az 
Urnák, dorgálását és el ne fáradj lelkidben mikor ő tőle dór• 
gáltatól, mert az kit fzeret az U r , meg dorgálja : valakit 
fiává fogad meg oftőrozza, Ha a’ dorga’áfi el fzcnvtditek 
az iHen magát nektek ajánlja mint fiáknak. Mert kit soda 
«llyan fiú , kit az Attja meg ne dorgályjon hogyha dorgálás 
nélkül valók vagytok mellyben mindenek réfzejfek, bizonyá
ra fa tty fik  vagytok, és nem fiák. Annak okáért, ha a 'm i 
te fii Atyáink minekünk dór gáláink váltanak, és őket bttsü- 
lőttúk , avagy nem fokkal inkáb engednünk keile a telkek
nek Atyjoknak, hogy éljünk, kik kevés ideig oktattanak minn 
két az ő tetfzéfek Jzerin t, de ő hafznunkra dorgál, hogy 
réfzefi Ügyünk az ő Szentségének. Minden dorgálás penig 
mofian \oÚehet nem Iá!tátik örvendetesnek, hanem fzomorü- 
ságosnak lenni, mindazonáltal végtére az igazságnak tsen
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des gy úrnőit sét adja azoknak, a kik abban gyakorolták ma* 
gokat, Síd. 12 I.-II .

X L V * Pvéfz,

Az Iftennek vigafztaláfa a’nyomorúság-
ban m unkálódik  a’ mi fzivünkben bekesé-

ges túréit.
Ján. 1. 12. Boldog ember a* At ő* kísérletet el fzenvedi\ 
mert minek utánna meg próbáltatik el véfzt az éleinek koro
náját , mellyel Ígért az Ur az őtet fzeret éknek*

S- I.
te líten a’ terinéfzetben , úgy a’ lélek 
orvofsá^át is az igében : mivei fen > i nem

völgyében kei:refzt,nyomorus íg is  hábo
rúság nélkül. Bőltsetselekefznnk azért 

ha egynéhány punchimit az igaz állandó vigafztaiásnak 
meg tanu'juk , és azo at fzivűn be vévén a’ mi ke- 
refztünknek ellenébe vetjük, hogy azokkal kónyebitsut 
nyomoruságinkat.

§. 2. 1.) Vizafztals ez; Hogy minden nyomoró
ság az Iftentól jón reánk. A z'U r meg ol és meg elevenít 
pokolra alá v é t, cs ismét fel hoz, i.\Sam. 2. 5. á ‘ jókés 
gonofzok élet és halai, fzegénség és gazdagság az Úrtól vad* 
ttakSir. i l .  14. Az ur adta, az Ur vette el, Job. I.2T. 
Egy veréb fém efik á főidre a ti menyei Atyátoknak akaratja nél* 
kúl Mat. 10. 29. A 'vildgoßigot formáltam és a’ sötétsé
gét teremtettem , békés éget Jzcrzek , gonofzt teremtek , én 
vagyok az Ur , ki mindezeket tsel kefzm  , Eía. 45. 7. 
Bold g ember az kit az lilén  meg dorgál ‘ annakokáert a’ 
mindenható büntetet/t meg ne utaljad, mert 6 aé ki betegség
gel meg látogat, és 0 o’ ki bé kétézget , é a’ ki meg felefit ,

. . i  és
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és a kinek kezei meg gyógyitnak. Job. 5. 17. és 18. 
Miért pastafzolkodik az éló ember, és a' férfiú az ó bűnének 
lüntetéfe felól, Tudakozzunk inkáb a’ mi utaink felól és ke~ 
refsük meg és térjünk meg az úrhoz, Síral. 3. 39. 40. Az 
Itten penitentzia tartáft kíván, és nem zngolodáft.

§. 3. 2.) Vigafztaiás, hogy az Ur Itten nem gyű- 
lőlségbűl vagy haragbul küldi reánk a’ kerefztet , ha
nem Atyai fzeretetből, ho^y idve it§en. Mert hogy 
mi a1 jó ízerentsében minden féle bolondságban , és 
gyönyörűségben kónyen el veízthetjuk' az idvefséget, 
ezt bizonitja nem tsak a’ Gazdagnak rettentő példája , 
Luk, 16. 15, hanem bizonitják a’ mi első fzűleink is 
a ’ Paradicsomban, 1. Mos. 3. 6. kik azta’ ditsőséget 
’s gyönyörűséget el nem bírhatták, hanem az gonofz 
Sátán által magokat az ő teremtőjőktül el forditattni 
hagyták, a’ mint ma-is az emberi fzivet az nagy fze- 
rentse ’s a’ jó napok el fordítják az Iftentől. És no
ha az llr Itten az ő igaz ítélete ízerint az embert őrök 
kárhozatra ítélhette, ’s el vethette volna , d mégis 
könyörült rajta, utat ’s modot talált, melly által az 
embert az idvefségre fegitené. Azok között vagy
on a ’ Szent Kerefztis. Azért űzte ki a2 Itten az em
bert a’ Paraditsombul, az őrömnek és gyönyörűség
nek kertjéből nyomorúságra, hogy ortzájának veriték- 
jével egye kenyerét, a’ kereíztés fzorongatás által haj- 
tafsék a penitentzia tartásra. Úgy tselekefzik moft is 
mindnyájunkkal és noha ezerféle képen bántjuk meg 
é te t ,  de még is olíyan kegyelmes, hogy minden efz- 
kőzeket meg próbál , hogy meg térítsen bennünket. 
Azért rendelt kinek kinek az ő egyedül va’ó bőlts ta- 
nátsából kerefztet, hogy az igaz penitentzia tartásban 
és az Itteni félelemben meg tartsa azt. Ez okbul 
mondja Sirák: A 'k it a zU r Szeret, meg dolgál]a9 hogy 
e’ világgal el ne kárhoztattunk , Sir. 30. I: Péld. 3.
11. 1. Ivor. I I .  32. Sid. 12. 5.

§. 4. 5.) Gondold meg Kerefztvifeléfedben bűnei
det,

• f ---------------------- —
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det, ha azt valóban nem érdemlettede meg és azt ma- 
gadnak meg kell vallanod. Azért az Ifteni igafság azt 
kívánja, hogy a’ bún ineg bűntetteinek , ha az lilén 
igaz lilén. Mint hogy pedig a’ bűnnek meg kell bűn- 
te tte tn i, tehát jobb , hogy itt büntetteísék meg mint 
fein ott. Mert ez a’ büntetés tsak ideig ta r tó , amaz
f lenig őrökké való. Itt vigafztalja lilén a* kerefzt viie- 
ő k e t, de o tt íoha nem lefz vigafztalás. Itt az lilén 

könyörül rajtunk; de o tt foha nem léfzen femmi kó- 
nyőrületefség. JuíTon efzedben a* Gazdag mint kiál
to tt : könyörül rajtam , Luk. 16. 24. Azért ez is egy
ik vigafztalás a’ kerefzt vifelés közö tt, hogy az lilén 
az örökké való oílort el fordította tuled 5s azt egy ki- 
tsiny és tsak kevés ideig tartó vefzfzóvé változtatta.

§. 5. 4.) Kerefzt vifeléfed alatt gondold meg azt is 
hogy a’ te édes Idvőzitód, az Ur Kriílus mit fzenve- 
dett te éretted , nem fzenvedetté nagy fzegénységcc 
m iattad, nem léven annyihelye, a’ hová fejét le hajtot
ta volna. Mat. 8- 20. A* leg nagyobb gyalázatot 5s 
meg utáláíl is el fzenvedte te m iáttad, úgy hogy ő  
minden emberek között kg ut álalofabbá megvettet ettjebbelön- 
tic, Efa. 53. 3. Féreg, embereknek [zidalma t a népek- 
nak utálatoßága volt, Solt. XXII. 4. Meliyhez hafonlót 
fenki nem fzenvcdett, nem is fog izenvedni, A’ legna
gyobb fájdalmakat, gyötrelmet, és fzomoruságot ő  
lzenvedte, mellyet elme meg nem foghat. Tellyesvólc 
fájdalommal ’s betegséggel. És mivel hogy minden 
embereknek ínségeket, fájdalmakat kellett hordoznia t 
annyira, hogy az napés hóid is meg homályofodná- 
n ak , és az föld meg indulna, a’ kófziklák meg repe
deznének. De még is ollyan nagy békefséges tűréflel, 
nagy alázatofsíggal Sz. fzelédséggel fzenvedett, hogy 
[zaját fém nyitná fe l mint a' bárány , Efa. 53. 7. Min
dent ártatlanul fzenvedett az ö leg nagyob ellenségi. 
é r t, tsak az ő  meg mérhetetlen fzerelméből, és hoz
zánk való hűségéből* Es noha ötét naponként fzám-

talaa
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tálán bűnnel bántjuk hozzánk mégis hu , ’s kéfz, va. 
íabányfzor penitentziát tartunk, minket kegyeimében 
venni Sőtt ha fzükséges volna és az ó egyfzeri meg váltáfa 
örökké való megválás nem volna , ol yannagy az ofze- 
reime.hogy még egyízer kéfz volna érettünkmeg halni. A- 
zért tűr, és éjjel nappal várja a’ mi térésun et. Mert az o  
fzerelme oliyaneros es buzgó hogy femmi bűn hálá adat- 
lanság el nem ó ’thatja tsak igaz penitentziát tartsunk. 
Az ő fzerelme magaífab az égnél, méllyeb a’ tengernél 
’s mérte kelhetetlen egyedül tsak az igaz penitentziát 
kívánja. Azért mindeneket igy h ivo t: Jtrufalem , Je -  
rufaiem mennyifzcr akartam a te fiaidat (gybe gyűjteni , 
mikepen a tyűk az ó fiait egybe g y ű jt i , az őj'zárnyai alá, és 
t i  nem akartatok. Mát. 23  ̂ 37. és, I I .  28. Valaki fzorn- 
júhozik jöjjön én hozzám és igyék, Ján. 7. 37. így 
kiált naponként az o  Szent igéjében. Látod , hogy 
hagyna el az Iften a’ te nyomorúságodban , ki annyit 
tselekedett éretted ? Azért nevezteti magát Atyádnak, 
Ef. 3. 15. Mát. 6. 9. Az édes Atya fokkal inkáb meg 
halgat és hamaréb könyörül, mint va ami Ur : és akar
ja , hogy ötét fzerefted, ne féljed úgy mint ellensége
det ; azért is nevezte magát Atjádnak. A’ mit azért a* 
te édes atyád erefzt reád , ízenvedd azt békével, meg 
gondolván hogy kegyes kéztől jö tt, és tartsad boldog. 
Ságodnak az Iften irgalmafságát, és hogy a’ te Atyád 
femmit ollyat reád nem erefzt, a’ mi a’ te jódra és id* 
vőségedre nem fzólgálna.

§. 6. JuíTanak efzedbe 5.) a’ te meg váltódnak igaz 
fogadáíi-is. Bizony , bizony , mondom néktek, firtok ti és 
jajgattok , e' világ pedig örül , ti fzomorkodtok de a’ ti fizó- 
fworuságtok őrömre fo rdu l, Ján. 16. 20. Valamint hogy 
egy kis magotskából fok fzemek nevelkednek , úgy egy 
nyomorúságból fok őrómléfzen. AJ kik vetnek kónybtt- 
latájj'al nagy őrömmel aratnakt a ki az ó kér efett mag vát vet
vén /Írva még yen vala , az térjen meg nagy ének fzóval hoz
ván az ő kévéjét, Solt. 126. 56. Gondold meg ha a*

‘ f  i ' m i
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mi édes Iftenűnk jönne te hozzád és azt ígérné , hogy 
a’ te udvarodon lévő köveket arannyá ’s gyöngyé vál
toztatja, melly ízorgalmatoíTanizednédőfzve a1 kővets- 
kéket és fzeretnéd azokat. így kel enék fzeretned a* 
te  kerefztedet, fzorongatáíiaat és nyomoruságidat. 
Mert az Iften azokat merő őrömmé és dicsőséggé vál
toztatja. Az igazak az ekeßegnek crfzágát véfzik , is fzcp 
koronát az Urnák kezéből: Délért az ő jobb keze fedezi ezeket> 
és az ő karjaival oltalmazza őket # Bóhses. 5. 17. A' mel- 
lyeket mofian fztnvedünk nem hafonlitandok a dittos éghez meU 
ly nekünk meg jelentetik, Rom. 8* 18»

§. 7. 6.) Tekéntseda’fzenteknek példáit is . Hol 
vagyon tsak egy Szent avagy Iftennek egy kedves ha-is 
kerefzt nélkül ? kérdjed mind azoktul, a’ kik élrenek, 
azt felelik : Sok nyomorúság által mentünk menyorfzagba , 
Tsel. 14. 22. Kérdjed a’Szent Angyalokat, kitsodák 
ezek, a’ kik fejér ruhába öltöztettek? aztfelekk: Ezek 
azok a kik jöttének na,y nyomoruságbul • kérdjed Abrahá- 
m o t, Iíakot, Jákobot, Mojfeft, A ront, Dávidot , 
D aniéit, lllyéft, J ó b o t, a’ Prófétákat és Apoítolokat, 
azt felelik mindnyájan kerefzt poharából és az Ur kel- 
héből ittunk. Solt. 116. 13. Hameg visgáljuk tsak a* 
Szent Martyromok nyomorúságokat és ínségeket meg 
kell azon rettennünk ; még fém vonhatta el őket fem
inineren kin ’s gyötrelem a’ Kriftuftul. Micsoda a’ mi 
kereíztünk ezekhez képeft tized réfzit fém tefzi a’ Szent 
Martyromok nyomorúságának. Még fzintén vérig nem 
tufakodtánk , Síd. 12. 4. Mi tsak egy gonofz ízót a- 
vagy kis gyalázatot ei nemfzenvedhctünk a’ Kriíhisért, 
holott a Szent Mártyromoknak ollyan gyalázatos ha
lállal kellett meg halniok , kinek feje vétetett, kit meg 
sütöttek , kit meg feízitettek, kit vízben öltek , kit 
meg köveztek kit fel akafztottak kit nyilakkal lövőldez- 
tenck álta l, némelyeknek eleven fzénen kelletett mezí
telen lábbal jarniok ,* kik is a’ Kriíhisért inkáb kívántok 
eleven fzénen iárni hogy lem rósákon.

§. 8.’



§. 8. 7 . )  A z Itten je len lé te  is légyen  K erefztu nk- 
b en  vigafztaláfunkra. N em  találjuk azt í o h o l , h o g y  
az Itten m o n d o tt-a  vo lna  , h o g y  a’ vig k edvűekkel la
k ozik  , hanem  a’ m eg k efered ttek k el, és a ’ ízom oru ak -  
kai. En d  magaßdgban és Szent helyen lakomét a tőr edel* 
met alázatot fz ivu  emberrel u , hogy meg elevenítsem az a- 
lázatofaknak lelkeket, ét meg éllefzem a tőredehnefeknck jz i-  
•veket, Efa, 5 7 . 15. Ne fél] mert én te veled vagyok , meg 
tie retteny; mert én vagyok a’ te Intened, ki tégedet meg erŐfet- 
lek. M ikor vizen által menendefz te vtled Ufzek és az vizek 
el nemburitanak téged. Mikora' tűzen járandafz meg nem 
égfz e's a ’ láng meg nem pőrsől téged. £fa . 4 1 . io .  és  
4 3 . 2 . Segítségül hivott engemtt meg halgatom őtet vele 
vagyok háborúságában , meg mentem és meg ditsőitem Őtet 
S o lt . 91. £ 9 . Közel vagyon az Ur a’ töredelmes Jzivúek 
h ez% és a töredelmes lelkűeket meg tartja , S o lt. 34 . 19. 
és 33. 9 . A zért lettenek  a* S zen t M ártyrom ok o lly  bá- 
trokká és vig kedvuekké* m id ő n  az Itten je len létét , 
és édes vigafztalását tapasztalták, úgy h o g y  a ’T yránnu- 
fok at az 6  leg nagyobb k ínok  k ö z ö t t  is tsufolnák  , m int 
S zen t L ő r in cz: Szent V in tzen t m id ő n  e leven  Szénen 
k e lle tt  járn ia , a zt m on d otta  hogy jó illatú rósán járna« 
Baby las azt k íván ta , hogydlántz, mellyel meg vala kőtőz- 
tettve vele temetejje’k el hogy azzal jelenhessék meg a’ Krtfiur 
előtt az utolsó ítélet napján és hogy meg ne fofztaßek az ő  
ék eßégétóly Szent Ignátz azt k ívánta , hogy lehefjen tifzta  
búza fzem és a vadaktul őlettesek meg ho$y légyen tifzta ke
nyerűi az Idvőzitőnek. Ez nem  em beri , hanem  Itteni 
erő  cs bátorság M int a* Szent litván  fe lő l m eg íra tta -  
to t c ,  h o g y  vádaltatásakor oily an volt az ortzája, mint az 
Ifién  Angyalának, T se l. 6 . 15 . Igaz annak okáért ez  : 

Az én bennem való fok gondolkodáfimban, d  te vi- 
gafztaláid meg vidámittoták az én lelkemst,

S o lt . 9 4 . 19.
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XL VI.



munkálódfk vigafztaláfl 561

XLVI. Reiz.

A’ békeséges tűrésnek indító okai és a’
Szent K ereíztnek  haíznai.

Jakab. 5. 7. Békeségefek legyetek Atyámfiái az Urnák el 
jöveteléig. ímé o’ fizámó veto ember várja a földnek drá* 
g a ^y ó molts ét , bekeségejfen várván azt, migregveli és ejtve, 
li eső léjzen reá.

§. I.
E’keséges tűrés az, mikor az ember azl<$- 

TENtol reáerdztett kerefztjét engedd- 
mellen el viíeli és Illeni mindenható
ságába és bőltseségébe ajánl mindene
k e t: tzéit, id ő t, m értéket, m ó d o t, 
helytIílennek nem mutat, hanem egéfz- 

Icn az lilén kegyelmes akaratjára hagyja magát. Er
re pedig indítsanak minket a’ következendő okok.

§. 2. ( 1.) Hogy a’ mi kerefztunk és nyomorúsá
gunk, az éhség, háborúság, dög halál, Iftentülvagy
on. Mert noha a’ mi nyomoruságink az ördög és an
nak efzkőzeiáltal jőnek reánk; mind azáltal ncrn léfz- 
nek tőrténetbül, hanem az Illen rendeléséből. A' v i. 
lágojságot formáltam és á sötétségét teremtettem bekeß0get fixer- 
z«k ésgonojzt teremtek : En vagyok az Uz, ki mind ezeket tsele- 
ke/zem , Efa. 45. J . Az Űr meg ól és tnsg elevenít , i .  
Sam. 2. 6. Mit akaiTz hát te ? lilén ellen akarízé ha
dakozni, és hartzolni ?

§. 3. (2 .)  Mivel a’büntetéil és egyéb kerefztetmeo-
érdemiettük, és annál még lókkal nagyobbat. Mert 
a’mi bűnünk mindenkoron nagyobb az lilén büntetésé
nél,és a’ büntetés mindenkor kőnyebb a’i5.mi bűneinknek 
és vétkeinknél, mint a’ bátor fzivú, bolts Judith mondfa

n  “  M
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Jud. 8. 23. Azt is meg kell vallanod , hogy hozz d 
a’ jó Iften Anyádnak méhétöi fogva több kedvefségct 
mint feni keíerűséget, tébb jót hogy feni gonofzt mu
tatott miért nem akarnád hát kéfzengedelmeíséggel ol- 
lyan fok jó téteményiért Atyai dorgálását fel venni , 
mellyet mindenkor néked jódra intézés fordít, 
t § 3, (3 .)  Mint hogy pedig a’ bűntctéft meg ér- 
demlettűk tehát Dániellel meg kell vallanunk , hogy 
az Iften nem téfzen nékűnk bofzuságot , Dán. 9 7. 
Ne bunteflené hát meg az Iften fe itt , fe pedig ott a* 
te bűneidért? Ez nem volna igafság, a’ mint magad
nak is meg kell vallanod. Miért nem akarfz hát enge
delmeskedni és miért zugolódol az Iften igafsága és íté
leti ellen, mert jobb e’ világon dorgáljon mint ott ó- 
rőkké; mert mikor büntettttünk, azt Urtul dorgáltatunk, 
I. Kor. 11. 32. Ha tűrhetetlenkedei vagy ellene Zu
golódol, nem tartod igaznak az Iften t, mint ha aző  
ítéleti és tselekedeti hamiífak volnának , noha igaz az 
Ur minden utaiban és kegyelmes minden dolgaiban , 
Solt. 145. 77. Igaz vagy Uram és igazak o’ te ttelctíd , 
Solt. 119. 137.

§. 5. ( 4 .)  Nem mutatnál-e békefségestűréft a* te Is- 
TENedhez? nem várnádé ótettsendeífen ? ho lo tt ő o lly  
nagy turéífel vagyon hozzád és fzenved nagy tűréífel, 
annyira hogy meg Pál is , Rom. 2. 4. 9. 23. c. 11.
33. említi azlffe tt kegyeímefségenek, hékefséges túréfsének 
és fzenvedesének gazdagságát , melly teged a meg teresre 
indiu

§. 6. (£ .)  Tekéntsed a’ mi Urunk Jefus Kriftusnak 
békefséges tűrését,* egy-fzempilantásban nem tehette 
vólnaé femmivé minden ellenségit és káromJóit : de 
el Izenvedte őket, kőnyőrgőtt érettek ártatlan^ lévén : 
minékűnk, kik minden némű bűntetéft ,  ̂és a’ pokol
béli tűzet meg érdemiettük, fokkal engedelmeífebbek- 
nek kellene lennünk. A’ Kriftus érettünk fzeretetbűl 
bekeséggel mindeneket el tűrt:m int Jákob hét efzten-
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de 5 izolgáit R áchelért, Cen. 29. 18. Úgy a’Kriíhis 
érettünk harmintz három efztendeig. Nem fzenved- 
nénké hát mi is ő érette egy kevés ideig. Nézd meg 
minden üzenteknek engedelmefségeket JofefétMojfeséc 
ki a’ népért kőnyőrgőtt és örömeit meg is hóit volna 
érettek, Gén. 29. 18. 2. Mos, 32. 22. Dávidét, ki 
azt mondja. Ha én az Ur előtt kedvet léfzek engemet is
mét haza hoz, ha pedig azt mondja, nem kcllefz nékem, im 
hol vagyok én, tselekejék úgy velem mint nekie tét fz ik , 2. Sam 
15. 25. 26. Hafonlóképen a5 Jób, az Apoítolokés Sz. 
Martyromok engedelmefségeket meg mutatták.

§. 7. ( 6 .)  Az Iítennek jó tétemenyi indítsanak 
bennünket a’ békeíséges tűrésre. Mert előfzer azt jól 

tudod hogy a’ Kriítus által meg békékéi lítennei , a- 
zért fenki és femmi éllenséged nem veheti el tőled az 
Iíten kegyelmét és ízereimét. Ha fzintén az cgéfz vi
lág ellened dűhőskódik és kegyetlenkcdik is , mert 
az Urnák jó volta mind örökkön őrökké vagyon az ötét fém 
lökön, Solt. I03. 17. Semmi nem fzakafzt el minket őtő
le , Rom. 8. 38. Tudod azt is, hogy a’ Kriítus tége* 
det meg váltott az őrök életre , mellyet femmi teremi 
tett állat tőled el nem vehet. Mint hogy pedig az Is« 
ten fzerelmét és az őrökké való jót femmi teremtett 
állat túlad el nem veheti, minden világi ellenségidet 
kegyetleneket, üldözőidet , minden ő tselekedetek- 
k e l, örömökkel, gyönyörűségekkel meg vetvén tsu- 
folhatod , mellyet a5 Szent Martyromok örvendezve 
tselekedtenek.

§. 8- ( 7 .)  Uafonlóképen az Iíten őrökké való igaz
sága , és az ő igaz ígérete tartson minket a’ békefséges 
tűrésben. Annakokáért vár titeket az l i lé n , hogy könyö
rüljön rajtatok, és annakokáért magafztalja fel magát hogy 
meg kegyelmezzen néktek, mert Ítéletnek lílene az l i lé n , 
Efa. 30. 18. Mert mindenek kik tégedet várnak meg 
nem fzégyenűlnek, Solt. 25. 12. Siralm. 3; 251 BoU
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dog ember ki a kisértetet el fzenvedi, mert minek titánná meg 
prob állatik el véjzi az életnek koronáját, Jak. X. 12.

§. 9. (8 -) Illen ditsőségéért akar mitel kellfzcn- 
vedni. Mint a’ három ifjak az égő kementzébcn, Jő- 
fef a’ fogságban, Dávid a’ jfzámkivetésben terjclztikaz 
igaz Illeni ditséretet.

§. 10. (9 .)  Magunk faját hafznáért is. M ert el
sőben a’ mifzivunknek és lelkűnknekhafznára vagyon, 
mivel ugy a’ békefséges tűrés által fokát tanul az ember 
a’ Kerefztvifelésbe. A ’ békefséges tűrés fzerez meg késér- 
tefi, (tapafztaláíl) Rom. 5. 4. A’ Kerefzt könnyebbé 
Icfzen a’ békefséges tűrés által. Lelki nyugodalmat 
fzerez. Mát. 11. 28- Ellenben a’ tűrhetetlenség nagy 
nyughatatlanságot nemz. Nem is vihetni ezzel femmit 
véghez, Sőtt febét nagyobitjaés gyakran békételenség- 
ból ellik ember mind idei mind örökké való halálba. 
Mint az Israel fiai midőn zugolódtanak az Illen ellen, 
a’ tüzes kigyóktul meg őlettcttenek. 4. Mos. 21. 6.

§. 11. ( io .) A’ békefséges tűrés gazdagon meg ju- 
talmaztatik, mert Jóbnak két annyiadattatott, minta* 
m ié’ el vefzett vala.Job .42.10. Boldogok az alázatofok,mert 
ék óróksék fzsr in t bírják e földet, Mat. 5.^.Boldogtalanok 
tehát a’ tűrhetetlenek , mert el vefztik az örökséget.

§. 12. (1 1 .) Ezenkívül melly nagy hafznot fzerez- 
zen a’ bekefséges tűrés minden rendben és állapotban 
azt ki nem mondhatni. Az egy házi rendben nagy 
jóságos tselekedet, mikor az űlaőzéíl békével fzenve- 
di az ember. A’ külső állapotban, ha ki az ö tét gya- 
lázóknak és fzidalmazóinak bofzuság tételeket el tűr
heti. Mert olvaífuk a* hiítoríákban , hogy a’ tűrhe- 
tetlenség ’s bofzfzu állás miátt egéfz birodalmak me» 
fzakadoztak és el pufztúltak. Melly hafznos légyen a 
házi redben is, tudhatják az házafságban élók. M ert 
jobb a bofzfzu tűró az erősnél, Péld. 16. 32#

§. 13. (1 2 .) E’ mellett a’ Kriílus minden mi nyo« 
moruságiukat néküttk gllya^okká t e t t e ; hogy a’ mi id-

yeD
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veíségűnkbcn kárt nem tehetnek; m ertő minden mi 
bűneinkért az ó keferves Szenvedésével és halálával ele- 
get te tt, és a’ bűnnek büntetését magára vette, és an
nak erejét el rontotta, mellyre nézve minden mi nyo- 
niorasámnknak idvöséjűnkre kell fzólgálniok, mivel a* 
Kriftus az o fzenvedéíé által meg fzentelte a mi fzen- 
vedésűnket, és azt leg jobb és hafznoífabb orvofság- 
gá változtatta. Azért mondja Szent Pál: Azoknak, a 
kik az Ifiin tfzere tik , mindenek javokra vágynak. Rom.
18. 28.

§. 14. (13 .) Végezetre gondold megmitsoda a’mi 
mofíani Szenvedésünk az örök ditsőséghezképeft, Nem 
bafbnlitandok a ditsőségbcz. Rom. 8-8- A z é r t  nagy kegy - 
clmefsége Iftennek hogy fujtol ez időben , melly igen 
kevés idő az őrökké valósághoz képeft. Ellenben azt 
a z  öröm öt adja minekünk, a’melly őrökké való: mél
tó  volna azt kívánni, azért kónyőrgení, hogy az Is
t e n  őtet itt ne kéméljen , tsak hogy őrökké kedvez
zen. Azért mondja Szent Péter : Kik moß egy keveré 
fzomorusdggal illetettek, örvendeztek ofztdnki mondhat átlátó 
is ditrősegej őrömmel. I .  Pét. 1 . 6, 8»

A’ Szent Kerefztvifelésnek
Hafznairol.

§. 15. A’ Kerefzt, egy ollyatén fzoros és keskeny 
n t, melly vifzen az örök életre. Az lilén dorgáló ve- 
fzeje, melly benűnket fel ferkent a’ bűnnek álmábul. 
Atyai dorgálás. Hajnal-tsillag , melly a’vigafztalásnak 
fényes napja előtt jár. Kegyelemnek jele mint a’ Szi
várvány. Téízen a’ Kriftushoz hafonlokká. A’ Sötét- 
ségnek fegyveréből ki vetkőztet. A’ világofságnak fe
gyverébe öltöztet. Balfamus gyümólts. Rothadatlan 
Mirha. Hafznos fu. Gyógyító ital. Egéfséges po- 
bár. ^Hitnek próbája. Felebarátunk épülete. Szere-- 
tét fzűlője. a ’ reménségnek tátfa. A’ kegyelemnek 
elöl járó követ jc. A* léleknek orvofsága. A* bűnel-
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len oltalmazó hatható efzkóz. .£1 tőrlője a5 teli fzerint 
való életnek. A’ lelki életnek élleíztője. A’ földi el
mének el változtatója. Világ el hagyatója. Az lífcn 
jó voltának el jedzője, A’ mennyei ajándékoknak fza- 
poritó ja. Kevélységnek meg zabol ízója. Az alázatof- 
ságnak Dajkája. Békeséges tűrésnek tanítója. A’Lé
leknek még újítója, A’ jóságos tselekedeteknek meg 
tartója. A’ telinek fanyargató meliere. Az elmének 
táplálója. A’ bőltseségnek annyja. A1 ízelédségnek 
dajkája. Az imádságnak indítója. A’ békefséges tű
résnek igazgatója Tií'ztaságnak őrzője. Lelki ism rét 
tifztasága. A* belső örömnek gazdagsága. Karbun- 
Rulus , melly a’ fzentek koronáján tűndöklik. A’ hb 

vöknek drága kővők. Paraditsomnak jó illatú Ró
mája, A ’ mártyromoknak koronéjok, A’vá- 

lafztottaknak ékes öltözetek.

566 A’ bckeíséges tűrésnek 2.K.47.R.

XLVII, Refz.

A’ békefséges törésnek bizonsági, példá-
ja és vigafztaláfa

Tsel. 14. 22. Sok bdbormágok által kell nekünk az Isién  
crjzágába mennünk.

§. I.
Sínt hogy a Kerefztyén embernek élete 

ezen a világon femmi nem egyéb, ha
nem kerefzt, nyomorúság , melly ál
tal , nekünk az lilén orfzágába kell men 

^ ^  nunk; azért fzűkséges hogy kéfzitsük
IS ö il tfe á R l magunkat a békefséges tűréshez ’s azt 

Iílentul kériuk. Ne kéfzülj jó napokhoz, hanem a’fok 
Szenvedéshez, és az békeséges tűréshez.Mellyröl mi ez 
három következendő punélumokat jegyezzük meg : 1.) 
A’ Szent irásbélí mondáfokat és bizonyságokat. 2.) 
példákat. 3-) a’ Vigafztaláíl.

I. A.
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i. A’ Szent írásbeli mondáíok és tanú
bizonyságok

§. 2. A’ bskefséges tűrés ollyan'joságos tselekedet, 
a’ melly fzeléd, tsendes alázatos , engedelmes fzivvel 
adja magát a’ kerefzt alá , és mindenfele fzorongatáíl 
nyomorúságot fi!dőzéft, akartefti , akar lelki légyen 
az ; mint Kriftus kereíztét ’s igáját magára vefzi , a* 
Kriftuft követi, íften ellen nem zúgolódik, hanem hit
b ő l, isméri , hogy a’ Kriftusban kegyelmes Iftenűnk 
vagyon» ki is , a’ meg Izabaditásnak reménsége által 
kőnyebiti a’ kcrefztet: és azokhoz való izelédség, a” 
kik minket bántanak és üldöznek: Iftenre bízza a’ bo- 
ízű álláft. Ez nem ízármazik magunk okofságából a- 
vagy a’ teliül ’s vérmi, hanem a’Szent léleknek kivált- 
képen való ajándéka , és az igaz hitnek gyümölcse, 
Ennek a’ le rajízolásnak Tzrkkelei iinezek.

1.) Az engedelmeíség. 2 .\ A’ kővetés. 3. Nem 
zugoiódás. 4.) A’ könyörülő Iftenre a’ Krifiúsba va« 
ló nézés. 5.) a’ kerefztnek reménységgel való enyhi- 
tetéfe. 6.) az üldözőkhöz való ízelédségnek mutatása
7.) Bofzűnak nem álláfa.

Magában foglalja a’ h ite t, a-5 fzeretetet; a’reménsé- 
get, az alázatofságot, fzelédséget, és cngedelnieséget

§. 3. Ezen jóságos tse'ekedereket mind azoknak 
kell tanúlniok, a’ kik a’ Kriftusei , kik a’ mennyor- 
fzágra és az örök életre váltattak meg - mert azok ellen 
hadakozik az ördög a’ nagy Sátán , a’ régi kígyó ése’ 
világ. Es meg haraguvék a Sárkány az afzfzony-i állatra’& 
il méné hogy hadakoznék az 6 magvábul valókkal, az Ifién 
parantsolatinak meg őrzőjével t és a’ kiknél vasyon a Jefus 
Krifiusnak tanú bizonság tétele. Jer. 12. 17. Innéd vi
gyáznunk kell im ez következendő igékre.^’ ki akar 
én utánnam jőni, tagadja meg mágat es vegye fel az ő kerefzt 
tét gs kőve fen  engemet: Mert valaki az a életét meg akarja 
tartani el vefzi a z t , és valaki el vefzti az ő eletet én érettem
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meg találja az t, Mát. 10. 39. és 16. 24. 25. Az az , 
valaki a5 Krifhiscrt nem akarja hordozni az ö Kerefz- 
té t, és futni akar az előtt, ei vefzti a’ miatt az 6 lel
két. Es, mindenek előtt gyűlólségefiek lefztek az /» nevem 
m et, Mát. 13., 13.

§. 4. Ez valóban nehéz kerefzt mindentől gyülőltct- 
n i, de ellenben, mivel hogy a’ Kriftusért eíik , nagy 
vigafztaláfra fzolgál.

A’ lelki űldőzéfek felől jövendőt mondott az Ur : 
Titeket kergetnek adván gyűlt kezetek eleibe és tcmlótzó- be , 
Királyok és Tifziartók eleiben vifznek az én nevemért. A- 
zért a ti békejigrys tű n  fűk által bírjátok a ti lelkeiteket. 
Lllk. 21. 3 2. I9.

Ha e világ titeket gyo!ól tudjátok , hogy engemet előbb 
gyű ólt te Hálátoknál. Ha a világból va ók volnátok  ̂a v i • 
lav a mi óvé fzeretné a z t, de mivel nem i  világiul valók 
v idtok, b-nem cn választottalak e világ közül; annak 0- 
káért gyűlöl titeket e' világ , Jan. 15. ig, 19. Az az 
mint hogy engemet űídoztenck titeket is üldözni fognak , 
Ján. 16. 2.

A ’ gyülekezetekből ki vetnek titeket; Sdtt eljön az idő , 
mikor valaki titeket meg ólsnd , álltja hogy Isteni tifztele- 
t t tselekeditt, Ján. 16. 2.

§. 5. Mikoron Szent Pál Lyftrában meg koveztetett 
és a’ tanítványok őtetmeg élefztették, inté őket Szent 
Pál , bog y ál hat atomon meg maradnának a’ bitbe: Es hogy 

f ik  háborúságak által kellene nekünk az Ißen orfzágábamen• 
nűnk, Tsel. 14. 22.

Mi Wo« nrndenútt nyomorgat tatunk ,  de nem fzorítta* 
tünk meg , kételkedünk,  de mindé ne fiúi nem esünk kétségbe,  
háborúságot jzenvtdűnk ,  de abban el nem hagyatunk ,  meg 
alafztatunkt de el nem vcfzitu . Mindenkoron a Jcfus Kri-  

fiús oldókdléset a mi te fűikben velünk hordozván,  hogy a ’ 

ffefutnak amaz élete ü o' mi te fűnkben meg ismcrtcjíék. 2 
Kor. 4. 8-

A' munkának terhét hordozzad, mint a Jé fa  K ri fiúsnak
j é

; ........ 1
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jó vitéze, mert hogy ha tufokodik is valaki nem koronázta- 
tik meg , hanem ha igazán tufakodik. Ha tárunk 6 véle 
orfzágiunk is , I. Tini. 3. 5. 12. Mindenek a' kik fzentúl 
akarnak élni az U rje fu s  Krifiusbant háborúságot kell nékik 
fzenvcdftiek. 2. Tim. 3. 12.

Szükség nektek a bekeféges tűrés, hogy minek utáttna az 
Istennek akaratját tselekeditek el vegyétek az Ígéretet, Síd. 
1°. 36.

Hagy alázatofsággal az élőnkbe adatott tzéh kifuffuk , néz
vén <*’ hitnek Urara és elvegezö ére a JeJusra ki az ő előtte 
való őrőm helyében fzenvedett kcrefztet, o' gyalázatot meg 
utálván, és az Ifién  fzékinek jobjára últr Gondoljatok meg 
kitsoda légyen a z , a ki ollyan ellene való fzidalmazáfokat 
fzenvedett a’ bünősőktúl9 Síd. 12. I. 2. 3.

Kik fzomorusággal egy kévésé moji kuíőmb kulőmb Késér
tetekben , illettettek, ho y  a ti hiteteknek meg probáláfa , 
melly fokkal drágáb az árannynál, melly el vé jz , mindazon 
által tneg próbákatik a’ túz által, 1. Pét. 1. 6.

Mivel bog y meg tartottad az békefségre intő befzéde> 
niíf, <2Z«rf ó« is meg fzabadi tlak tégedet a kifér tétnek idejéé 
bői, melly mind az egefz világra következendő, Jel. 3. 10. 
Légy hú mind halálig /s  teneked adom az életnek koronáját%

2 .  A’ Példák.
§. 5. Abrahámnak fokát kellett fzenvednie, a’ kal- 

deufoktul, kananéufoktu! és Egyiptziujfoktul, Ki ment 
ed ká'deufok főldebő. és lakozik Harántban, Es nem ada Ijlett 
néki abban örökséget egyláb nyomnit is és monda: A' te ma
god idegen léfzen azon az idegen főidőn és fzolgálnak azide* 
gen főidőn valóknak , és őket nyomorgatják: Tsel. 7. 4. s. 
a. t. Hitnek általa engede Abrahám Iffenqek, és ki méné a 
helyre , nem tudván hová menne. Hitnek általa, lakozik 
az ígéretnek főidén, mint idegen főidőn sátorban lakván, mert 
vár Vila oily várofi mdlynck mejiere és tertmtője az Ifién  > 
Síd. 11. 8. 9. 10.

N n  5 §.  6.
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§. 6. Meg fzabaditotta Iffen az igaz Lotot, a kinek a t  

i  igaz lelkit gyötrik a gonojz emberek az 0 gonofz ísclekzde- 
tekkel: Tudja az Ur moßa?t is a’ híveket a5 Jzorongatásbül 
ki fzabaditaniy a' hamifakat pedig az ítélet napjára a' bün
tetésre meg tartani. 2. Pét. 7. 18. Isák kéfz volt magát 
meg áldozni. 1. Mos. 22. 9.

§. 7. Jákobnak fokát kellett tűrnie, Efau előtt el 
kellett bujdosnia, Tsak egy páltzával ment áltaLa’ Jo r
dánon 1. Mos. 32. ro. Jákob az ő [zorongatájlba küsz
ködött az i f f  ennél, kúfzkódék az angyallal, meg győzé ,  
firaés kőnyőrgt néki , Hof. 12. 3. 4. Monda Pharao 
Királynak: Az én biAdosáfimnak esztendejének napjai, fzá% 
és harmintz efz^endők: heve fék és nyomoruságoJJok voltak az 
én életemnek efztendeinek nap}ai 1. Mos. 47. 9.

§. 8* Jóbnak az ói üresét hallottátok és minémú véget adta 
az Ifién az ó nyomorúságának, Jak. 5. 11.

§. 9. Mofes igen nyomorult ember vala minden emberek 
között, kik e’ föld Jzinen valának, 4. Mos. 12. 3, ma
gának váU fztá , hogy az i f f  ennek népével együtt nyomor usá* 
gokkal illcttetnék. s. a. t. Sid. I I .  25:.

§. 10. Dávid Kriftus példázatja és képe miket ízen- 
védett, Solt» 7. I.  En Uram I f f  essem benned vetem remén- 
ségemet s. a. t. Al nyomorultaknak reménségek nem mind or
roké véfz el Solt. 9. 19.

§. i i .  Az Urnákfé'clme bolt setéinek tudományja és a tifz-  
teßegnek ellőtte jár az alazatoßdg, Péld. 15. 33. ( értsed 
a’ jovenbóbeli ditsőségrul ) Fiam ha az Urnák akarfa 
fzolgáhii kcfzitsedmagadat a késértethez, Sirak. 2. I. Mi- 
tsoda békcfséges turéft kővettenek el a’ három ifjákaz 
égó kementzében Dán. 3. 31. Úgy mindenszent A- 
poftolok és mártyromok.

§. 12. De minden fzenteknek türéfeketfelül hallad- 
ja Krittus Urunk példája. (1 .)  Leg engedelmeífeb- 
vólt a’ kereízthen ( 2. ) Nem zúgolódott az Itten el
len; mint Job , Jeremias, Mofes zugolódtanak ( 3 . )  
leg erőífeb hiti ( f )  vo lt, mert noha Iftentulcl hagyat-

ta-
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tatott , de még is az Iftent az 6 Iftenének mondja , 
Mát. 27. 46. ( 4 . )  fzive fzerint kőnyőrgőtt az 6  el- 
lenségiért, bofzút nem á llo tt, noha meg tselekedhet- 
te volna.

('•') Ez által értsed a hűséget és á'hatatofságot, mellyel 
Kriftus az 6 fzetwedefiben Istenhez ragaszkodott, nieU 
Ívben is ötét követnünk kell,

3. Vigafztalás.
§. 15. Boldogok a’ kik íirnak , mert ók meg vi- 

gaí'ztaltatnak. Mat. 5. 4. Jöjjetek én hozzám mind
nyáján kik meg fáradtatok, és én még nyűgöt lak titeket V egy • 
étek fel az én igámat és tamiljaink en tőlem , hogy énfzeléd 
és alázatos Jzivü vagyok, és találtok nyugodalmat a’ ti lei
keiteknek, mert az <n igám gyönyörűséges és az cn tér bem 
könnyű Mat. I I .  28. Ebben ott féle vigafztalás vagyon 
I.) A’ Kriftushoz menni. 2.) Meg nyugodni. 3.) Az 
ó  igáját vifelni 4.) Lelki nyugodalmat nyerni. 5.) Az 
ó  igáját kónyunek érzeni, Mivel a’ Kriftusérthordoz
zuk , meg vigafztal. Azért mondja Szent Pál ditseked- 
jűnk a’ háborúsa okban tudván , hogy a’ haboruságbekeseges 
tűréft nemz , a' bekeseges tűrés pedig meg kiserteft, a' kísér
tés remenstget, a remenség meg mm fz ig y e n it, owf /- 
/ lennek fzerelme ki ontattot a mi fziveinkbe a Sz, lélek ál
ta l, Rom. 5. 3. 4. 5.

Boldog ember o' ki kisértetet Jzenved, minek titán
ná meg próbáltatik , #/ vefzi az életnek koronáját j mellyet 
ígért az ötét fzeretóknck. Jak. I. 12.

E' világon nyomcruságtok léfzen, de bízzatok én meg g y 
őztem e’ világot. Ján. 17. 33.

Kitsoda fzakafzt el minket a' Kriftusnakfzerctitul\ ny<s> 
tnoruság . fzorongató üldözésé, mezítelenségé vcfzcdeleme * 
fegyvere? Tudjátok , hogy azok ak a’ kik az Iftent Jzere• 
fik mindenek javokra vágynak, Rom. $. 28. 35. /Íw<íz 

hartzot meg hartzoltam , futáfomat el végez
tem, a bitet megtartottam, 2. Tim. 4. 7.

XL Vili.
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XLVIII. Réfx.
Nintsen olly nagy keferuség niellyben
az Iiien nem rendelt volna vigafzraláít: mert az 

Iften vigafztaláfa mindenkor nagyob , a’ mi nyo- 
moruságinknál. Ez tartsa és erőíitse a’ 

békeséges túréit.

§. r.
púikor Szent Pál , Apóitól elmélkednék 

a’ mi menyei Sz. Atyánknak az embe- 
rekhez való nagy jó voltárul ’s kegyei

éi mefségérui, miképen nyitotta légyen 
ki az ó Atyai ízivét mínékunk mindnyá • 

P junknak, fzegény nyomorult emberek 
igen dicsőíti a’ jó lítent mondván : Áldott az Ifién 

és az mi Urunk Jefus Krijhunak A try a az irgahnaßdgnak 
Atyja és minden vigafztalásnak iilene , hogy minket v i -  
gajztal minden nyomorul áginkban, hogy mi is vigafztjilhaf- 
Junk minden nyomorít!útban éjiekét , azzal a vigafztalájfal , 
mellyel Ifién viga/ztal m inket: mert mik/pen bővelkednek m i 
bennünk o’ Krijlus fzenvedéfi , azonképen bővő;kodik a m i  
vigafztaláfimk is o’ Krifitu á lta l, mert tudjuk , hogy ti mi
képen tár fáink vagytok a’ fzenvedésben azonképen társaink 
lejztek a vigafztaiasba, 2. Kor. I. 4. 5. 7« Melly ked
ves ízókkal ez a’ nagy Apóitól hálákat ád azUr Iíícn- 
nck menyei vigafztalásáért; mert ez az egyedül való 
orvoság e’ világon: a’ fok féle nyomorúságokban és ín
ségben. Egyfzer ’s mind tanít minket, hogy nintsen 
ollyan nagy Kcrefzt és nyomorúság , mellyben az Is
t e n  mennyei vigafztaláft nem rendelt volna, és hogy- 
az Ifién vigaízfaláía nagyobb minden emberek nyomoru- 
ságáníl. Ezt pedig meg bizonyítja hét egy más után 
fel tett okokkal,

§. 2. 1) Oka , hogy az lilén  az irgalmaßdgnak ,
at tja
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attja. Ezek oily bövségeífek vigafztaláfTal telly es ízók, 
hogy azokat elégséges képen meg nem foghatni:

Mert az lilén itt úgy jelenti ki magát , minden meg 
keferedctt fziveknek, mint édes atya , a’ ki nem tsak 
tsupán névre hanem igazán és valósággal Atyánk. Mert 
miben áll az Atyaság, hanem ebben , hogy az At ja az 
ó  gyermekeit i .)  litere t i , 2.) Azoknak gondjokat vi- 
íeli, 3.) ókét Táplálja. 4 )  oltalmazza. 5.) oktatja ,
6.) erólcnségeken fzánakodik 7.) rajtok könyörül „ 
és g.) nékiek örökséget hagy. Ha valaki ezt jó l meg 
gondolja, meg kell nékic vallani, hogy ezen egy fzó- 
ban Atya tókelletes vigafztalás vagyon melíy egyedül 
e’égségcj). minden nyomorúság ellen , és hogy ez a* 
vigafztalás nagyobb minden nyomorúságnál. Hogy 
pedig ótet igazán meg ismerjük mitsoda atya légyen , 
nevezi ótet Szent Pál irgdlmaßd* att\dnak , a’ kitűi ve- 
fzen eredetet minden atyai irgalmafság; órók eredetet
Í)edig. Mert mind azoknak az írgalmaságoknak, mel
yek ennyi fok ezerni ezer atyai fzivekbe píantáltattak , 

az ííten eredete és atyja, mellyból következik hogy 
az lilén fiai közül egynek is annyi fzenvedéíe nem eshe- 
tik e’ fó ;dön , hogy annál fokkal tób vigafztalás’nem 
volna az irgalmafság Atyjánál.

§. 3. 2.) Oka, ho«;y*z Ificn  minden vigafztslásnak 
Ificne. Ezen fzókban foglaltatott be újonnan, az örök
ké való véghetetlen vigafztalás, Az lilén a véghetet- 
len leg föebb jóság: Az örökké való jóbúi penig mi 
ízármazhatnék és jöhetne egyéb; hanem minden nyo
morúság el'en való vigafztalás, és ugyan nagyobba’vi- 
gafztalás a’ kerefztnJ. Ez o kbó l, hogy a’ Kerefzt 
ideig való és vége léfzen, de az Kleni vigafztalás örök
ké való és véghetetlen, mellyból ismét látjuk , hogy 
az Iften vigafztaláfa nagy ob a’ mi Kerefz tűnknél»

§• 4. 3.) Oka ez, hogy magát Szent Pál minden 
fzentekkel együtt nekünk például dónk álitja, midón 
•Ut m ondja. Az Ifién  vi^afztal minket minden mi nyomo

r o d •
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rusÁginkban. Mikor meg gondoljuk a’ Szenteknek ku- 
lőmbféle példájokat, mit lzenvedtenek azok, mikepen 
vigafztaka Ifién, és a’ Kerefzt viíelés kozott miképen 
tartotta meg ókét, tehaj a’ mi i'zenvedésünk a’hoz ké
ped: í'emmi. Feliül haliadják a’ Szent Martyromok pél
dái, az ó vigafztaláfokkal minden mi kerefztünket. Ki 
fzenvedett annyit mint Szent Jób. i. i . Kicsoda volt 
oily meg keferedet, mint Jeremiás, Jer. 20. 7? Ki- 
tsoda volt olly nagy kisértetben, mint Dávid. Solt. 
88- I» De mitsodá a’ mi ízenvedésünk a’Kriftus fzen- 
vedéséhez képed. Nem vóltanaké mind a’ Szent Mar
tyromok az lftennek fiai ? Es miért téfzi az Ifién őket 
fzemünk eleibe ? azért, hogy tanuljul^meg .h o g y  a* 
kerefzt vifelés, 1 )  Az igaz kerel'ztfének Szentsége. 2.) 
Mennyei lelki tifztefség. 3.) A’ Sátán és e’ vi ág ellen 
való gyózedelem. 4.) Mennyorfzágba való kéfzület. 5.) 
Mert kerefzt nélkül egy kerelztyén fém mehet menny, 
orfzágbá. 6.) A’ Kriftusnak Szent hafonlatofsága. 7.) 
Somma: a’ jó Kerefzt vifeiésnagy mélységes titok,mel- 
lyben el vagyon rejtve az lftennek mélységes bőltsesé- 
ge és tanátsa, mellyet a’ teft és a’ vér nem érhet, nem 
iskoftolhatja meg az Ifién igéjében el rejtett mannát 
kerefzt nélkül. Azért az Ifién vigafztaláfa , nagyobb 
minden emberek nyomorúságánál.

§. 6. 4 . )  Okát ezen fzókkal téfzi fel Szent Pál , 
hogy mi is vigafztalhaßunk minden nyomorúságba efleket azzal 
<*’ vigajpalájfal, mellyel lílen  vigafztal minket. Mivel vi« 
gafztajla penig a’ Szent Ifién az Apoftolokat, és a’ Sz. 
Apoftolok vifzontagmivel vigalminak minket? Az Is
ten ne k Szent igéjével ’s drágalátos igéretivel, mint a* 
Rflmabélieknek irt levelébe fel vagyon téve. Mert a* 
melly ek meg irattattak a’ mi tanúságunkra irattattak meg hogy 
o' be kés égés tűrés által és az iráfonnak vigafztaláfok által rémén- 
ségúnk legyen Kom. 15.4.Hajói meg tekéntjük az Is: igéjét 
melly kedveífenfzól minékunk az Ifién, melly nagy kegy- 
elmefséget és mennyei nagy jókat ígér nekünk az ő igé jé

ben^
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ben , tehát bizony meg kell vallanunk és azt monda
nunk, hogy az a’ vigalztalás fokkal meg haliadta min
den ember nyomorúságát. Boltsfirák igen fzépen ki 
rajfzolta az ember életét, midón azt mondja: Nagy nyo
morúság rendehetett minden embernek és nehéz iga vettetett 
Adam fiaira anny ok me hétül fogva, mind a napig mellyen 
mindeneknek annyokhoz a’ földbe meg térnek , Sirak.
40. 1. De ellenbe tegyük a’mcllé a’ mennyeiórók éle
tet az ó fényefségével és ditsőségével, és meglátjuk, 
hogy az életbéli ínséget lókkal fellyebhalladja , aző- 
rók életnek ditsósége, melly igertetett minekünk az 
Iftennek igéjében. A’ bűn ugyan utálatos rettenetes 
gonofz, mellyet minden,nap nyakunkon hordozunk , 
mcllyyiínátt annyi fok ínséges l'zorongatás alá vagy
unk vettetve. De ha meggondoljuk, hogy a’ Kriftus 
a ’ mi igazságunk, teli t a’ vigalztalás nagyob a’ bűnnek 
terhénél. Mert a’ Kriíhisban több igafság találtatik > 
mint bűn mi bennünk. Egy fzóval az Iftennek igéje ol
lyan gazdag vigafztaláííal , hogy az mi fziveink elégte
lenek mind anak meg fogására, minta’ ízegény özvegy 
Aízfzonyi állat olajos Korfoja,mclly ollyan gazdagon ál« 
datott-meg Iftentűl Elifeus Próféta által, hogy több 
olaj jött belőle mint fern edényi voltának el töltésére 
2. Kron. 4. 6. Sok helyen vagyon a’ Szent írásban 
ollyan fzótska, melly fokkal inkáb vigaíztaihat, mint 
feni az ö rd ö g , és az egéfz világ meg fzomorithatna. 
Az l í l  ennek folyóvize tellyes vizekkel, Solt. 6$. IO. Azt 
ki nem merítheted. Azért nevezi Iften magát kútfő
nek , Jer. 2. 13. Mert nálad vagyon az életnek kútfeje , 
és a te világoságodá túl látnun vilagoßagot, Solt. 36. IO. 
A’ bűn az halálnak Kútfeje. Adhaté hát több nyomo
rúságot, mint az élő kútfő vigafztaláft.

§• 7. 5.) Vigafztalásnak oka ez, hogy Szent Pál 
a’ hivő Kerefztyéneknek fzenvedéfeket nevezi Krijlus 
fzenvedéfineh y mivel azt mondja : Mert miképen bővel
kednek mi b.ennűnk a’ Kriftusnak fzenvedéíi : azonké-

p e n
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pen bővelkedik a’ mi vigafztaláfunk is Azért, 1.) mert 
minden hivók a’ Kriftusnak lelki tágjai. Valamint már 
a’ fö ízenvedi a’ tagoknak fájdalmát, a’ főnek a’több 
tagokkal való egyesűléfe m iítt, úgy érzi a’ mi Fejűnk 
a’ Kriílus, az ó tagjainak nyomorúságokat és fzenve- 
défeket 2.) Mivel a’ Kriílus az ő benne lévőkben la
kozik , és él , és velek egyesült, azért fzenved az ó 
tagjaiban azokban űldőztetik , az mint az llr fzólótt 
az égbűi • Saul! Saul! mit Kergetfz engemet , Tscl. 9.
4. Mivel hogy mi a’ Kriftusban újjá fzűícttettunk, ő a’ 
mi örökké való atyánk. Az atyai fziv érzi azt, a5 mit 
az ő gyermeke fzenved. Azért minden hívőknek fzen* 
vedéit a’ Kriftusnak is ízenvedéíi. Hogyhogy lehetne 
a’ te fzenvedéíed és kereízted ollyan nagy , mint ez a’ 
nagy vigafztalás: hogy a’ Kriílus a’ te fejed , te pedig 
az ő tagja vagy, veled egyesült, bennedlákik, ésízen- 
vedte benned, minden te kerefztedet magáénak tartja 
néked őrökké való atyád, és az ö Szent Szivében érti 
a’ te fzenvedéíidet.

§. 8 6.) Okát véfzi Szent Pál minden mi vigafzta*
lábunknak fundamentomábúl ’s kútfejébul a’ Kriílusbol 
midőn így fzól: Azonképen lóvókedik a’ mi vigazt alapunk 
is o' Krijlus által. Minden mi nyomoruságunknak kút 
feje a’ bűn , hafonlóképen minden mi vigafztaláfunk* 
nak kút léje a’ Kriílus Jefus IílennekFia. Mint hogy a’ 
Kriílus hatalmaífabb a’ bűnnél, úgy az ó  vigafztaláfa 
is hatalmaífabb és nagyobb minden nyomorúságnál,mel- 
ly a’ bűn miatt jón reánk- a’ mint Szent Pál mondja. 
A ’ hol nevelkedik a’ bűn ott a’ kegyelem fokkal inkáb 
bővelkedik, Rom. 5. 20. Mert tetfzer az Atyának , 
hogy mindíti tellpsségő benne laknék Kolos. 1. 19. Azért 
küldötte ő tet az lilén , hogy minden ízomoruakat vi- 
gafztaljon Efá. 61. 1. Azért femmi nyomorúság fém ke- 
refzt nintsen ollyan nagy hogy a1 Kriftusban annál na- 
gyob vigafztalás nem volna.

§. 9. Az utolsó fundamentom mellyet- Szent Pál fel
tett

■ U P I» !— . JL ............... -------------------------------------- — -------- -
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te t t , a’ Kriftus dítsósége. Mert tudjuk , hogy mikéven 
ti társaink vadtok a fienvedésben , azon képén £  vigafzza- 
lásban is tár fáink léfztek. Tudjuk az ó ki mondhatatlan 
dicsőségének gazdagságát, hogy ó nem egyedül az 6  
fzemélyében ditsóséges, úgy, hogy az ő any a-Szent
egyháza abban a * ditsőségbe réfzes nem volna, hanem 
a’ Kriftus fel emeltetett az ő ditsőségére , mint az 6 
Anya Szent egy házának feje a’ végre, hogy minden 
ó tagjái ebben a’ ditsőségben réfzefek legyenek. A- 
zcrt mondja Szent Pál, hogyfej* azAnyajzent egy háznak 
a meUy az 6 te f t  és tellyefsége annak, a' ki mindeneket bé 
tóit mindenekkel. Kol. 1. 13. hogy lehetne tehát ez 
az időbeli Kerefzt nyomorúság és ízenvedés ollyan 
nagy, hogy a’ jővendőbéli ditsőségbúl nem volna an
nál nagyob vigafztalásűnk. Szent Pálfem taraja ez ide
ig való fzenvedcfinket hafonlitandóknak az őrökké való 
ditsóséghez, melly nékünk adatik, Rom. 8- 18

§. 10. Hogy már ezen vigafztalásbap réfzefeklehef- 
sunk, kivántatnak ahoz o tt dolgok.

( 1 .)  Azigazpemtentzia tartás és bűnöknek meg is- 
mérefc; mert a bűnnek ismérefe nélkül a’fzivmegnem 
vigafztaltathatik. Az egeßeges emberek nem fzúkólkódnek 
orvos tiélkúf hanem a betegek, Mat. 9. 12. a’ bún meg 
ismércsében látja meg az ember , hogy maga a’ bún ál
tal ejtette magát ínségbe, és nyomorúságba, azért a' 
Kereízt vifelésben ne zúgolódjék lilén ellen , hanem 
az ő bűnei ellen, Siral. 3. 38. 39. meg látja és meg 
isméri, hogy lilén nem téfzen femmi bofzuságot, mert 
valamint hogy a’ bún közönséges gonofz , mellyriek 
mérge minden embert meg vefztett, úgy a’ fzoronga- 
tás és a’ nyomorúság , a’ buntul fzármazván minden 
emberekre el hatott. De valaki azt fzive fzerint meg 
valja, Dán. 9. 7. annak küld az lilén vigafztaláíl men
nyből, mint valami Angyalt, miképen Daniel Prófétá
hoz. ír. 9.

§. 11. (2 .)  Az hit) melly a’Kriílüílól, m inta’gyer-
O o mek
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5 7 «
mek az ő anyától függ; mert a’hitfogódzik és tartóz
kodik az lilén ízivéhez, a’ minden vigafztalásnak Is- 
TENéhez, meg fogja a’ Kriíluíl , és erősen tartja mint 
Jákob: Nem botsat lak el t  rgedet mig meg áldafz engrmet , 
I. Mos. 32. 26. A’Kriílusba győzedelmeskedik a’hit 
a’ bűnön, halálon, ördögön, világon és minden fze- 
rentsétlenségen. Mert mindenek lebetségcjjck a’ hívőknek 
Mark. q. 22. és a * ki hifzen mer látja az Ifttnnek dttsósé- 
té t  Jan. i t . 40.

§. 12. ( 3 .)  Az imádság , melly az Illennel való be- 
fzélgctés. Valamint hogy ízivűnkbe vigafztaláíl , kő- 
nyebséget érzünk, mikor valamely igaz barátunk előtt 
meg panafzkodjuk a’ mi nyomoruságinkat ’s igyunket; 
úgy és fokkal inkáb vigafztaltatik meg a’ mi fzivünk az 
Iílennel való befzélgetésben, a’mint Szent Dávid mond
ja: A' medy nap kiáltottam azonnal meg balgattdl ingemet, 
meg Szaporítottad az én lel en ben az erőt , Sol. 138- 3- 
A’ Jefus nevében va'ó imádság fzintén ollyan mintegy 
mennyei lajtorja , a’ me lyen az Iftenhez fel menünk. 
Egy imádság fém mégyen mennybe , hogy azzal egy 
Angyal az az egy vigaf talás lene fzáilana 1. Mof. 28.
12. Ez az Illeni vigafztaíás melly élőnkbe ábrázolta, 
to t a’ Kriílus kin Izenvédésében. Midőn az Urbuzgón 
kőnyőrgőtt Angyal jelent meg nekie , ki etet bátorítaná , 
Luk. 22. 43. Mert az Iílennek fogadáíi, (mellyekbe 
meg halgatáft ígért) meg máfolhatatlanok. 1

§. n.( 4 . )  Hogy az lilén vigafztalásának el véte
lére alkalmatoíok lehefsünk, fzükséges az Illeni Szent di~ 
tiéret. Minden Illeni ditséretben lelki őróm vagyon. 
A’ ki minden nap ditséri az Iílent Angyali tifzteíetet 
vifzen végbe: mert tudjuk azt, hogy a’ Szent Angya
lok ditsőitik az Iílent, és a’ mi mennyei Atyánk or- 
tzáját nézik mennyben, Mat. 18. 10. Ez azoknak leg 
főbb örömök és angyali kenyerek, mellyel élnek, azért 
femmi Illeni tifztelet nem lehet őröm és vigafztaíás nél
kül , a* mint a’ Soltár ízól r áldom az Urat minden idő-

Minden nyomorúság ellen 2.K.48.R.
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ben mindenkoron az 6 ditsérete fzánihan vagyon : Az Ur
ban ditsekedik. az én lelkem azt meg halván a nyomorultak 
örülni fognak , Solt 34. 12. Itt Szent Dávid az Is- 
TEni d-tsérctet az örömmel együvé téfzi, és tanít min
ket arról, hogy egyik a’ máíikbul fzármazik.

14. (5 ") E is igaz eízkőz a’ vigafztalás el nye
résére , mikor az Ifién  igéjét fzorgalmstojjan olvaffuk hal
hatjuk , ’/ arrul elmélkedünk és az Ifleu fzájára vig yá
zunk , mert a5 végre jelentetett meg nekünk az Itten 
igéje , hogy a’ békefíéges tűrés által, és az irafoknak vi- 
gajztaláfa által reménségúnk légyen, Rom. iy. 14.

Es mind c’ meg nevezett dolgokat, tudni illik az 
igaz á'hatatos vi afztaláft minden nyomorúságban, és 
miképen kelljen azt keresnünk ’s magunkhoz kaptsol- 
nunk az igaz penitentzia tartás, az igaz hit , fzivbéli 
buzgó imádság és Itteni ditséret á: tál , egyedül tsak 

Itten igéiéből mint az igaz vifztalásnak kútfe
jekül kell merítenünk és vennünk,

XLIX. Réfz.

Az Iften hiba nélkül való és meg tsalha-
tatlan igafsága , es ígérete a mi Szivünk

ben békefséges türéft nemz.
Mich. 7. 7. 8- 9. 10. En pedig az Urranézek. várom 
az én Szabaditáfomnak Iflenét és meg halgat engem az én 
istenem: He örülj az én nyavaljámon én ellenségem* mert 
noha el cjlem , de fel kelek y mikor a sötétségben ülendek is3 
az Ur léfzen nékem vildgoßagom. Az Urnák haragját hor
dozom , mert vétkeztem 6 ellene mind addig mig meg nem 
látja az en poromét, és igaz törvényt léfzen nékem. Ki vi- 
fzen engemet a vilägoßagra, hogy meg láffam az 0 igajsá• 
gát. Es meg látván az en ellcnstgem azt megfzéiyenlima* 

g á t, ki azt mondottam felőlem, hol vág yen a te Urad I» 
flentd  ?

§• x.Oo 2
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§. i.
LvaíTuk Jercm. 9. 4. hogy a’ Babyloni 
ai fogság előtt , minek elote cl ó íz őr 
Jerusalem el rontatort , az orlzág cl 
puíztittatott, és a’ Sidok a’ Babylor.iai 
fogságra vitettenek a’ bálványozásnak 

^  btme mellett, mellyel a’ buntctéft ér- 
üeniiette.s., igen el hatalmazott a’ huságtclcnség , ha
zugság hamiiság , vifzavonyás, gyúlólség, irigység és 
minden fzeretet meg hűlt cs el alutt volt. Mert az hol 
ez történik , azon orfzágbul , és városbul , s ő t t . 
az embernek fzivébúl az lilén el távozott, £s erre kö
vetkezik a’ vefzedelem. Mert igy izol Jeremiás Pró
féta : Minden az 0 barátjátul meg oltalmazza magot , és, 
minden Atyátok fiainak ne Indjetek , mert mindéi Atya f i  meg 
tsalván meg tsál t és minden barátod t solar dúl já r , és kiki : 
mind az 6 barátját meg tsalja es igazat nem fzolnak, Mert 
az 0 nyelveket fzoktatták hazugságoknak fzolósáro, d  gonofz* 
súg tselekeditiben el fáradtak. Meg febefitó nyíl az 6 nye'- 
vek , álnokságot fizol; kiki az 6 barátaitok barátságosán 
Szol az ő fizujával, az ő fzivdenpcdik lefi hány Jer. 4. -- g.

§. 2. itt látjuk mint vént a' dolog Jerusá'em váro
sába a ’ romlás e lő tt; tudni illik ollyaii egyenetlenség 
volt abban a’ városban, hogy fenki nem mert másnak 
hinni, és mind azon igyekeztenek , miképen tsalhafla 
meg egyik a’ maiikat, az után intselkedtenek aző ízi
vekbe, és e’ volt az ö romláfok és veszedelmek.

§. 3. Panafzkodik Mikeás Próféta ez iránt: Ja j én
nekem mert úgy maradék mint a nyári takar edás után a 
tarló, és d  fizedés után d  fzedett fizó 6 , egy enni való ge
rezd fém mar adott: elein érő g y  úrnőit sót kíván való az én. 
lelkem : El vefizett d  fióldrül d  jó tévő ember , egy igaz it 
ninXsen az emberek kezűi, mindnyájan d  vér után oláíkod• 
tűik , kiki mint hálóval vadáfza az ő atyafiait, hogy végben 
vigyék d  gonoßdgot a* melly kezek között vagyon, Mich.
7. I , 2. 3. A?ért a’hol ezek mennek végbe, ottmim-
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kálkodják és erőiben álfák a ’ veízedelemnek vermet , 
mellyben Szánt-fzándékkal akarnak esni. Tekintse 
meg minden, ha ez mái nap nem a’ Szerint vagy óné ; 
azért látju ; a’ mi izéméin e előtt lenni a’mi romJáfun- 
kat, mert ez a’ mi rom áfáink mi magunktul vagyon. 
Adná Iíteii, hogy meg ismérhetnénk és hagyhatnánk 
el a* mi gonofz gondolatinkat, és változtatnánk el a’ 
gonofz vifza vonyó fzivet, és fzeretnénk az igalságot 
cs békefséget, melly ha nem léfzen, feiumi fegitségímk 
nem lehet.

§. 4. Mind azáltal hogy a’ jámbor emberek a’ fzo- 
moru időben is vigafztalás nélkül ne legyenek , meg 
kell tekéntenunk, mivel vigafztalták magokat a’ fzo- 
moru fzivüek, kik mi előtniik éltének hafonló efetek- 
ben, és fzereiitsétlenségben. Itt meg mutatja Mikcás 
Próféta és mint egy ujja! mutat az igaz és fő vigafzta- 
lásra, mikor így ízól: Ért pedig az Urra nézek várom arí 
én fzabadítáfomnak ifieaét. Ez az első- vigafztalás. 2.) 
Es meg b ligát engem az én Isi ettem. 3 ) Ne or id j az én nya- 
V alj ómon cn ellenségem, mert noha elefiem de fel kelek, 4.) 
fdikor o’ fetétségben ülendek is az Ur nekem vüáyofágom. 
5O Az Ur bará\át hordozom mert vétkeztem 6 dl m , mind 
addig mig meg nem látja az én peremet, és i^az törvényi té- 
fzen  énnekem. 6.) Kivifzen engem a' világofágra, bopy  meg 
iájjam az 6 igafságát. y . j  Es meglátván ezt íze n  ellenségem 
meg fzegytnli magát,

§ . 5. I . )  V ig a f z ta lá s :  Enaz Urra nézik, várom az.
én az ín  fzabaditáfámnak lííenét. I t t  vagyon a* 
h i t r u l  é s  a ’ r c m é n s é g rü l  v a ló  t u d o m á n y ,  m ik é p e n  n é z 
z e n e k  a z o k ,  m in t  k é t  b á to r  cs v ig y á z ó  Ezernek az  í s -  
TENre m in d e n  fe le  n y o m o rú s á g b a n  m és; a ” leg n a g y o b b  
ín s é g b e n  i s , és m e n n é l  n a g y o b  iefz  a ‘ fz ii  s é g , a n n á l  
e r ó í le b b  lé g y e n  a ’ h i t  é s  a z  f í te n b e n  v a ló  r e m é n s é g .  
M e r t  i t t  m e g  k e ll e m lé k e z n ü n k  a '  m i k e r e f z ty é n  h i t ú n -  
i r u l :  H ifz e k  a z  a ty a  M é n b e n  m e n y n e k  f ő i d n e k  te- 
r e m tő jé b e n .  Az az : é n  h ifz e m  h o g y  n e m  l e h e t  o l íy a n
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nagy nyomorúság, mellyból az Iftenmind meg fzaba- 
ditani nem akarna ’s mind pedig meg nem fzabadithat- 
na , Solt. 74. 13. Azért tanuljuk itt Szemeinket el for
dítani az ideig tartó nyomorúságtól esne nézzük tsak 
azt, hanem az Ur lítent, ki minden fegctségct téízen, 
valami mennyen és.e’ fóiddón történik. A’ mint arra 
Sz. Dávid tan ít: Te hozzád emelem [zeneimet, ki lakozol 
mennyben imé mint néznek a fzolgáknak fizuméi k az {írók
nak fegits egekre, mint a1 fzolgáU leányok az 0 AfzonyokJt- 
gits egekre , azonképen a mi fzstnsink a’ mi Urunkra Isle- 
etünkre tnig nem könyörülj rajtunk Uram könyörül) rajtunk 
mert meg telyefedtünk gyalázottal t igen meg telyejedet a mi 
lelkünk a’ gazdagoknak tsujaláfokkal > és a’ kevélycknek 
meg utálatokkal, Sóit. 123. 1. 2. 3. 4.

§. 6. £$ mint hogy az lítcnnck tulajdonsága ez , 
hogy ó  fegét az ő idejébe, és nem akkor a’ mikor és 
mint mi akarnánk, telist a’ mellet kell mondanunk a’ 
mit a1 Próféta m ond: En az Urra nézek, ’s annak is ott 
keli lenni : Várom az én fzabaditáfomnak Islcnét. az az: 
Hitnek, Rcménségnek és Békefséges tűrésnek együtt kell 
le n n i, a’ mint minket Szent Dávid tanít, midőn ő el
sőben hit által Iftenhez bátorodéi, mondván; Az Ur 
az én világon és fzabadttem ’s kit ül féljék: Az Ur az én éle
temnek erößige, kitül rettegjek El végezi ezt végre re- 
ménséggel és ezt mondja: En hifzim  , hegy meg látom 
az Urnák javait az élőknek főidébe. Várjad az Urad és lé* 
g y  erős és meg erößti a' te fizivedetj várjad az Uratt Solt« 
27. 1. 13. 13. VáromazUrát, várja az én lelkem , és 
az 0 bsfzédeben vagyon reménységem, az én lelkim figyel
mesebben várja az Urat , hogy nem mint a’ vigyázok a 
regveit s Solt. 30. 5. 6. A látás , azaz, az ígéret, bi
zonyos időre hallafztatQt, és végezetre fizol, és meg nem tsal 
ha kéjendik is. várjad a z t , mert kétség nélkül tncgléjzen az 
és nem kefik , Hab. 25 3. Noha némelly meg fzomor 
rodott lélek igy ízól: de nézem késűnez látízik. Fel 
lelet: így kell annak lennie, hogy a’ hit reménseg és



békefséges tűrés meg probáltafsék. Ez inkáb tetfzik az 
lftennek mint az egéíz világ ditsósége. Mint hogy már 
az Iften abban győryókódik Oh miért nem akarnád hát 
békefséges türéíTel fzenvedni ’s várni ? Sirák. 2. 1. s. 
a. t.. Mindek dolognak kezdeti és vége vagyon , és 
há végét nem várja ember, í'emmi abból nem léízen  , 
Pred. 3. 1. Nem egy favanyu fzél éri a’ mező termé
sét, a mig meg é r k , de ha végét érik , annál édef- 
febb léfzen. Igy«vagyon a’ Kereízt dolgais, hábékef- 
sé :es tűréíTbl várod a’ végét, tehát békeséges édes gyü- 
moltsét hozza az igafságnak, Síd. 12. 11. Mere Szent 
Pál mondja: A ’ reménség meg nem fzégyenit , Rom. 5*
5. Miért? azért mert az Iften igéjén fundáltatort mint 
egy kőfziklán , a ért meg áll minden fzercntsétlenség 
ellen. Mert mindenek kik az Is i ént várjak meg nem Jzé- 
gyenülnek. Solt. 25. 3. A' kik ő reá néznek és hozzá fu t
nak azoknak ortzájok meg nem p ir u l , Solt. 34. 6. Te 
lenned bíztam Uram , kérlek, foh^ meg ne gyaláztajfam , 
Solt. 31. I. Váljon kitsoda fzégyenúlt meg o' ki az Urban 
h ízo tt, avagy kitsoda hagyatott c l , <*’ ki az ó feleimében 
meg maradott avagy kitsoda hívta őtét fegitsibul es meg u- 
táltatott Q tálé, mert kegyes es irgalmas az Ur nagy túró 
és gazdag irgdmafsá^ü, meg botsátja a’ búnektt t és meg 
tart a nyomorúságnak idején, Sirák. 2. II . 12. 13. A' 
nyomorultaknak reménségek mm mind óráké vejz el, Solt.. 
39. 19.

§. 7. 2.) Vigafztalas: Es tneg hdlgat engem az én I- 
jlenem. Ez nagy vigafztalas a’ nyomorúságba hogy tud
juk , és bLonyoía; vagyunk abban hogy a’ miimádsá- 
ginkat meghaígatja az Iften. Meg ha'gaita az Ur az ín  
Jiralmimnakfzavát, meg halgatta az Ur az én kónyórgéfemet 
és az Ur bé vette az in  efedezéfemet, Solt. 6. 9. Az én 
nyomorúság-mban feglts gul hívtam az U ra t, kiáltottam az 
en Istenemhez, meg halgatta fzomat az ó tcmplomábúl és 
az én ki ált áfőm ó előtte jutott az ó füleibe. Solt. 18. 7- 
afzegéuy kiáltott és meg halgatta átet az Ur 1 Az Urnák fzt*
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2.K.49.R.584 Az I (lennek idézete
wei az igazakra és az 6 fülei azoknak Kiálttfokra , Solt.
34. 16. Segítségül hivott engemct meg halgatom ófet, Solt. 
91. 15. Meg búgat od az én könyörgést met azért mégyentg 
hozzád minden te jt: Halgas meg minket, s ’te tsudálatosigaf• 
sigod Szerint, s. a. t. Az Ifiéit mind azoknak bizodalmok, 
a kik o’ főidőn és mefzf a tengereken laknak, Solt. 6. 3.
6. De azt mondod. Azok Szent emberek voltának de 
mi vagyok én ? Felelet: Mindenek tétkeztenekes az Ifién 
ditsőségétül el maradiéinak, Rom. 3. 2§. De még is a tö  
kegyelméből mejhalgatta őket, mikor penitentzi it tar
tottak és az Iílent fé ték. Közel vagyon az Ur mindenek
hez j kik őtet fegitségüihívjak) Solt. 145- 8- A' nyomorul
taknak kőnyórgélét meg nem utálja: Irat tá jik  meg ez a’ kö
vetkezendő nemzetségnek hafznára, Solt. 102. I§. 19.

§. 8- 3 ) Harmadik vigafztalás: Ne őrülj én nyava
lyámon cn ellenségem, mert noha cl eßem, de felkelek. Noha 
az álnok gonofz tsalárd világ ő rü l, mikor a’ j mbor- 
nak roízízú vagyon c^?lga, vigad annak ízomoruságán 
de az ó ellensége femmivé és ízégyenné I fzen , mert 
mind örökké einem hagy az Ur : Ha Bánattalillet, ismét 
kegyelmes léfzen az ő kegyehneßegenek gazdagsága fzerin t , 
mert n.m fzivefzerin t ver , Jem bánattal nem illeti az em
bernek fiá t, Siral. 3. 30. 31. 32. Az itten  hivkinem bá- 
g y  felly tb Kísérteni, a 'm int el fzenvedbetitik, Sőt m ega  
kísértettel egyetembe a fzabadulásra utat nyit , hogy elfzen- 
vedbeßéteki 1. Kor. 10. 14. Az lilén terhet ád reánk 
deíegitis: Az Isién minekünk fzabaditó Ifiénünk, ésazu- 
ralkodé Ur fzabadit ki a' hai álból, Sol. 68. 21. Fordítot
tad az én firalmimat énnikem őrömre > le vetetted az én gV- 
áfz ruhámat és bé ővedzettél engemet őrömmel, Solt. 30. 
12. A’ kísértet után vigaf tál: A' mi álnokságunkért meg 
ofioroz minket és vifzontag könyörül rajtunk. Tc b. 1 3 ■ 5- 
Az Ur támogatja az e főidőket, és fel emeli azrkai a kik meg 
görbe dtsnek Solt 145- I |. Egy kis bufuiáfómban el i: t* 
te*n vala az én ortzámot te tő.c 'd egy fzempiluntáfig , de az 
én erőkké va ó irgalmaßägomban könyörültem rajtad. F.'á.

54.
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<̂ 4. 8. Az Vrnak ktgyelmeßege , hogy telly es éggel meg nem 
cnufztcttiink , mivel mm fogyatkoztak ti az ó irgalma]}ági , 
minden regvei meg újulnak azó  irgalmaßdgi, Siral. 3. 21. 2.

§. 9 .  4 . )  Vigaíztalás : Mikora Sötétségben úlendek it 
az Vr lefizeti énnekem vilagoßdgotn. Mikoron nyomorú
ság érkezik , u y tetfzik mintha nagy sötétség venne 
kórnyül, m r barátink fém ismernek, itt minden világi 
vigafztai s ei alufzik, o tt ül az ember az halálnak árnyé- 
k iban , ó it van meg utálás és gyalázat. Az iliyen se- 
t tségben mozognak minden fene állatok* orolzlánok- 
medvék, a’ gonofz lelkek, és gonofz emberek; de’az 
lilén léfzen vilígofságok azoknak kik iliyen fzomoruság- 
nak árnyékában ülnek : Mert lilén leg elófzor az ő 
kegyelmének fényével világoíit az iliyen Sötétségben 
és a’ Szomorúságnak kózepete vigaíztalja ókét, hogy 
az Klen e;yelmes jelen létét az emberek az kerefztvi- 
feléfek kozott tapafztaiják , Solt. 97. 11. Vilá^ofiag 
támadott az igazaknak, és az igaz fz i iü  embereknek vigaf. 
sdg: So . 112. 4. Fenlik o' sötétségben is az igazaknakvi» 
lágofságok, a’ kegyelmes, irgalmas és igaz ifién  által.

§. 10. Az őtódie vigaíztalás: Az Vr haragját hordo
zom mert vétkeztem ó ellene, mind addig, míg meg nem látja 
az én peremet, és igaz törvényt téjzen énnekem. Mert no
ha azoknak a’ kik kefergetnek nem vétettünk , de az 
Iílentül meg érdemiettük : ’s ugyanez ám az: a’ kinek 
rendeléfe Ital mindenek esnek rajtunk, azért itt nevez
tetik Klen harag) nak,’S így mindent, a’mit a’ gonofz 
emberek tselekeíznek, gondolj lenni Klen haragjának. 
Azért boldog az, a’ kifzenved íiben békefs ges túró , 
úgy vef?i fel azt, mint ha az Klemül jött volna. Bol
dogember, a' kit le oktatfz Vram , és a’ kit a' te törvény- 
edre meg tanitafz Hogy nyugodalmat adj annak a vefzedel* 
emnek nspjan, mikor azlftentelenr.ek vermet ásnak, So!. 
94’ 12. Jó várni és tsendesegben lenni az Vrnak fzabadi• 
fásáig Jó a’ férfiúnak mikor ifim ágában vifeli az igát nya
kában: téfizi az ö  f i i já t  a’ porban azt mondván , talán
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vagyon míg reménség, fordítja ortzáját a verekedőknek s 
meg elégfzik fzidalommal, Siralm. 3. 25. 26. 2g. 2. 2. 
Ennek Szent Dávid jeles példája , ó ezen három dol- 
gokrul meg emlékezett: En az Vr haragját hordozom 
meri vétkeztem 0ellene, meg vallotta, hogy a’ gyaláza
to t , mellyet Síméi tett rajta, Iften ercfztette reá , 2. 
Sam. 16. 10. Ha én az ür előtt kedves l/fzek , úgymond, 
engemet ismét haza hoz , h l pedig azt mondja az ifién  nem 
kdlefz nékem, ime it vagyok, 2. Sam. 15. 25. 26. No 
haragudjál a’ hitetlenekre , légy tsendeßigben , s. a. t. 
Só t. 37 1.

§. 11. Hatodik Vigafztalás: Ki vifzen engem a' vilá- 
goßdgra , hogy meg lájfom az 6 igaßdgit. Egy sötétség
ben ülő embertől vétettetett halon atofság ez, meliyet 
e l . felejtenek mint egy meg holtat, kit minek utánnaa” 
mély tómlóczbül vi ágoíságra hoznak, a’ mint ott az 
előtt egvebet nem látott a' fzomoru fetérségnél, ugy 
moft öröm eit nézi az égnek fzépségét és a’ nap fent. 
A’ Szerint van a’dolog a ’fzerentsétlenségbenés kcrefzt- 
vifelésben i s , melly mikor el múlik, akkor jó n  fel az 
Iften vigafztalásának fzép fényje , a’ mikor oíztán ő- 
rómmel nézheti az ember az Iften kegyelmét és fege- 
delmét. így volt Jófefnek dolga, mikor az ő nyomo
rúságának sötétsége el múlt, olíyanná le tt, mint egy 
nagy viiágoíság, 1. Mos. 41. 38* Hafonloképen Dávid, 
király mel y nagy hatalmas lő tt, mikor a’ sötétségnek 
vége lett. Melly fzépen hozta ki Iften őtet világoíság- 
ra. Ugy lé Ízen az ítélet napján is , midőn minket az 
Iften a’ halálnak sőtctségébul ki rántván, világofságra 
vifzen. Akkor őrömmel fogjuk nézni az ö kegyeimét.

§. 12. Hetedik Vigafzta^s ez : Ezt meg látván az én el
lenségem msg fzégyenli magát. Hlyen jutalmok vagyon 
minden gonofz embereknek ; kik más fzerentsétlensé- 
git őrülik, meg fzégyenülnek. Végre az illyen ember 
kárhoztatóknak, gyalázóknak, fzégyent kell. vallaniok, 
mert az ónon magok fzive bizonyság ellenek , hogy
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2.K.49-R- 587békefséges túréit nemz
igazságtalanságot tselekeíznek. Mint kellett végtére 
megfzégycnulni Síméinek Dávid és Salamon e lő tt , 2. 
Sam. 19. 16. N e ts  ufóid  m eg a z  em bert ̂  k inek lelke keserű 
ségben v a g y o n : m e r t v a g y o n  , a k i m eg a lá z z o n , és f e l  tn á-  
g a /z t  aljon : T ő r re l fo g a t a ltn a k  m egy a ’k ik  őrü lnek a z  l i l é n  
f tlő k n ek  rom lá fokon , és m eg em éfz ti őket halálok elő tt a ’ fá j*  
d a lo m , Sirák. 7. 12. és 27. 32. Nem efteneké gyalá
zatban a’ Philifteufok Sámíon miatt, midón órét tsu- 
folnák, az ház meg ólé őket ? Bírák, 16. 23. 24. 30. 
A kkoron  áll n a g y  bizodalom m al a z  ig a z  em ber, azok előtt 
a’ kik nyomorgatták ő te t, s. a. t. Bolti. 5. 1. M e r t  
ig a z  dolog ez a z  I s im n e k  e lő t te , h o g y  v ifzo n ta g  fizejfen  a -  
zo k n a k  , k ik  ti te k e t n yom orga ttan ak  n yom orú ságga l, tin é k -  
te k  ped ig len  % k ik  n yornorgatta ttok  nyugodalom m al m i ve lü nk  
e g y ü t t  t Thes. I. 6. 7. E allyon  ö rven d eztem  é a z  engem  
k trg e tő n ek  n yom orú ságán , és őrü ltem  é m ikoron  ő te t ve fzed e 
lem  ta lá lta  e lő l; N em  en g ed tem , h o g y  v é tk e zze n  a z  én f z á m  
ebben , h o g y  én á tk o t k ér tem  vá lna  a z  ő  le lk ére , job. 31. 
29. 30. S zereß e tek  e llerség tek e t, á ld já to k  a k ik  ti te k e t a t
kozn ak  , \ő l te g y e te k  azokka l , d  k ik  t ite k e t g yű lö ln ek  , és 
im á d k o zza to k  a zo k é r t a ’ k ik  ti te k e t h áborgatnak  és k e rg e t
nek  , h ogy legye tek  d  t i  m ennyei A tyá to k n a k  f a i  , k i a z  

ő  n ap já t f e l  tá m a f z t ja  m in d  d  g o n o fza k ra  m in d  o ' 
jó k ra  , és é j i  őt á d  m in d  az ig a za k n a k  V m in d  

o’ h a m ifa k n a k , Mat. 5. 44. 45.

L. Refz.

A’ Reménségrul, miképen és miért nem
hagy meg fzégyenűlni, és miképen pro-

bá’tatik m ega’ lelki és a’tefti kísértetekben.
Efa. 49. 23. Es meg tu d o d , h o g y  én v a g y o k  a z  U r  , é t 
h o g y  nem jz tg y e n ű ln e k  megy d  k ik  vá rn a k  engemct*
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rememé" békésé-o

§• r -.
lAlamint a' hit íemmi nem egyéb, hanem 

v iágos, *s kételkedés nélkül való bizo- 
dalom az Iftennck a’ Kriftusban ígért 

/ jk íp  kegyelmében, Síd. 11. 1. Melly által 
T/ÍV« az egéfz fziv, és elme az Iilenhez ra- 

gafzkodik: Úgy a’M & s i  _ v ________ _-------- ,u **J ____________  „
ges tureífel való álhatatosvárakadis,ahoz va’ó álhata- 
tos támaízkodás a’ mit frifzen; avagy békeséges türéf- 
felváló váráfa annak a’ mit hifzen; ésfemminem egyéb, 
hanem mind végig túró és várakozó hit.

§. 2. Erről a’ reménségrul mondja Szent Pál* A'Re- 
mtnség meg nem fzégyenit. Rom. 5. 5. Oka, mivel meg 
niozdűlhatatlan fundamentoma vagyon , mint izintén 
a’ hitnek is, melly maga az lilén, azért meg nem f'é- 
gyenűlhet, mert fundamentoma erős, meg mozduíha- 
tatlan, őrökké váló és azért az ő békefsége, öröm e, 
nyugoda ma , ditsősége, és vigafztaláfa őrökké való , 
fenki olly igen meg nem fzomorithatja hogy elégséges 
vigafztaláíl nem vehetne az ő meg mozdúlhatatlán kő- 
íziklijábul. Ha izintén égi háború , oftrom ó fzelek 
jőnek is , nem fél , mert háza kőfziklan építtetett , 
Mat. 7. 25.

§. 3. Es mivel a’ reménségnek bizonyos meg moz- 
dulhatatlanfundamentomának kell lennie, a’ melly nem 
ingadoz , minden ideiig való dolgok pedig nem állan
dók- tehát a’ reménség nem keres ideig tartó fzeren- 
t s é t , ö rö m ö t, tifztefséget ditsóséget, hanem tsakaz 
Iílenben nyugfzik meg, az Urban ditsekedik , ott talál 
állandó nyugodalmat, és békefséget, a’ mint Dávid 
mondja: A* kik bíznak as Vrban hufonJatoßak lifznek a 
Sionnak begyéhez'- mint Jen t falom kőrnytil hegyek vadnak, 
azonképen vagyon az Vr, azónepe korúi, S o lt/125. 1. 2.

zun
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fzüntclcn való félelemben , gondban , győtreemben 
keli lenniek , e’ világ lábai alá kell fekünnick , és az 
álhatatlan fzerentsével, mintegy tengeren fe l’s alá kell 
hajózníok, és továb való békeiségék ’s nyugodaimok 
nem lehet, hanem mig ez világ és az ő izomfzédjaik 
akarják.

§. 5. Ezt, pedig a’ Kerefztvifdésben meg kell pró
bálni, mert a’ meg kisértés mind ki nyilatkoztatja, ki
nek micsoda reménsége és bizodalma vagyon, és fok- 
fzor tapafztaltatik, hogy nem egyedül az íílenben, ha
nem tsak adom nyjában és a’ fzerentsében bíztunk fö
vényre építettünk, sort a’teremtett állatokat Iílenünké 
tettük. Mert a’ vak terméízet ollyan meg vefzett , 
hogy az teremtett állatokhoz ragad, holott azoknak 
fzemléléfck által teremtőjőkhpz kellene vonyatniok.
Mert az lilén azért ád az embernek ízerentsét, ’s vilá
gi boldogságot, hogy az által ónón magátul Iílenhez 
vonyatafs k az adományok által az adóhoz, Sort hogy 
az Iílent tanuljuk meg ismérni, félni, és tifztelni, és 
tsak ó benne bízni. De ollyan fel fordűlt a’ gyarló 
terméízet, hogy az lilén adományinak eíik,minta’ sőr- 
tés a’ Sárnak, az adóval lemmit nem gondolván.

§. 6. Azért kell az Iílennek reánk Kerefztet’s keíe- 
rüséget botsátani a’ teremtett állatokat tólünk el von
n i, hogy tanuljunk ó benne bízni , őtet ismérni, di- 
tsérni és ditsóiteni. Mert mint hogy mi magunkba a’ 
mi hatalmunkba, erőnkbe és Virtusunkba vetettük re
in uségünket, az Iílennek meg kel bennünket gyakran 
tö rn i, és Semmivé tenni , meg alázni épen meg üre- 
íiteni, és mi maguntul minket el vonni, hogy ó magát 
nékunk adhaífa. E ’ pedig nem lehet meg addig, va
jamig a’ mágunkba való bizodalmát , melly leg inkáb 
ellenkezik az ő kegyelmével, épen tőlünk el nem véfzi 
és femmivé nem tefzi,

5. 7. Azért a* reménség egy hártzoló jóságos tsele- 
k ed e t, melly hartzól a’ mi magunkban való bizoda-

fom-
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lommal, úgy mint a’ magunk jóságos tselekedeti, ér
deme, jósága, ditsősége, fzerentséje , tifztefsége és 
gazdagsága ellen. Ezen ördögi áll ortzákkal kell né- 
kie tufakodni, magát ezektől el fzakafztani, Iílcnben 
cl rejteni és ő benne nyugodni.

§. 8. Azért mind a’ Reménségnek, mind az hitnek 
és a’ ízeretetnek tsak az Iílcn Objeéluma és tzélja. 
Mert ha valaki másban avagy az lilén mellett egyébben 
remén!, és nem tsupán az Iftenben, a’ iémmit lem re- 
m énl, mert az lilén kivul mindenek femmik, és így a* 
reménség el veízett. Azért é három virtuíokhit, íze*, 
retet reménség egéfzlen lelkiek, és femmi földi dolog 
nints bennek , és az láthatatlanra tzéloznak: Fgéízen 
ók lelkiek , és tsak az lilén az ó íundamentomok ’s 
tsupán tsak az Iílenre tzéloznak, azért mondja Szent 
Pál: A’ Reménség ha meg láttatik, nem reménség, mert a 
ki mit lát miért reménli azt ? Rom. 8- 24. A’ kilátható 
dologba veti reménségét, nem tartja a’ láthatatlan I- 
ílcnt reménség fundamentomának, hanem tsak az ár
nyékot. Azért az ő  reménségének c’ világgal el kell 
múlnia és meg ízégyenulnie Azért kell az embernek az 
el mulandóknak , és az őrökké valóknak őízve vetéfc 
által vitettni az igaz boldog reménséghez és az állandó 
nyugodalomhoz. Az örökkévalóság változhatattlan, 
m ertő benne Eemmi egy bűi máisá való változás nintsen 
De az időben vagyon változás. úgy minta’ napruléjei
re, az hétrül holnapra, hólnapruleílendőre,télrűl nyár
ra , és valamint az idő változik , úgy változik az ele- 
mentumoknak, éltető álatoknak és minden teremtett 
állatoknak mi voltok, hogy ne emlétsemazt, hogy az 
ég egy fzempilantáíig vefztég nem ál, cs minden a'attá 
valókat meg mozdít. Ebből következik hogy femmi 
meg maradandó nyugodalom nem lehet az eí mulan- 
dóiiban, hanem idővel mindenek elmúlnak, és .vala
mi az ég alatt vagyon, annas mind el kell múlnia, azért 
minden el múlandó, s. a. t. Az őrökké valóságban
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vagyon az nyugodalom, és nem az időben. A’ jók 
és gonoízok futnak az őrök nyugodalom után, de len- 
ki azt el nem éri,hanemtsak azok, a’ kik a’Jefus Kri- 
ftusbah a’ kiben egyedül őrök nyugodalom vagyon tud
ják magokat meg tagadni. Éhez pedig nem nehéz mun
kával és jóságos tselekedetekkel jutunk, hanem béke- 
séges túró reménségben, a5 léleknek tsendes fzombat- 
jában vagy nyugodalmában. Es. 30. 15.

§. 9. Es igy már a’ reménységnek nem tsak az ideig 
való fzerentsének; hanem a’ kegyelemnek is el vony- 
attatáfa által a’ nagy kísértetekben kell meg probál- 
tattnia. Mert mindenektől el kell maradnunk a ’ re
me ns ég próbájában , annyira , hogy az Iftennek kegy
elmének még legjobb ajándéki is , a’ meliyekhez tá- 
mafzkodhatnánk el véredének, hogy igy a5 mi remén- 
ségünk tifztán ’s tsupán tsak az Iftenben légyen. (*)
Az illyen próbában az embernek reménleni kell, hafzin- 
tén femmi helye is nem láttatik lenni. A’reménségnek 
a’ rcménség ellen kell reménleni, (**) miképen Abra
ham felől ízól Szent Pál Rom. 4. 18. Az embernek 
le kell vetkőződni, a* KriftuíTal mindemül el hagya- 
ta tn i, sőtt még az Itteniül is, úgy lefz va’ósággal ha
sonló a’ Kriftus képihez: ’s igy probáltatik meg a’ re- 
ínénség igazán.

( 0  Nemß b l itt egy magányos áltálján fotóvá való vége•' 
zésről és reménységről, mintha mi abba bé volnánk 
rekefztvej hanem az ljlennek.cz iliycn kéfértetekből Va* 
lom/gßabaditdsärol az Ifién kegyelme á lta l, mellyet 
a' nehtz késirtetekben nem erezhetni mindenkoron, 
Dorfeus. V

V  '0 Az oŰyan kétséges és meg fzorongattatott fzivben, 
melly tsak merő rettegéft, félelmet és tsüggedéjl érez.
Itt vagyon még reménység noha tsekély, melly az ljlen 
igéjére és meg tsalhatatlan ige'retire vagyon epitve, a 
reménység az az : okojfág ellen, a' hol a mi okoßa.

gunk
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gunk , és a mi ßivünknek emberi gondolat ja és tapafz- 
tildfa fzerint jemmit nem reménlbetni» Itt fsm m it 
nem találunk és femmi reménységünk nini sen , ha ma
gunkra és a mi tsuggó félben levő fzivünkre és .ciki 
űméretünkre nekünk , sőtt inkább nai y rettegeß és 
fzivbéli fzorongatdß erezünk: az Ifién nie* vonyja 
az őkegyeim et, vigafztalását és minden malafztját, 
mellyhez t ám afiko db ásnánk és igy  fzivünkbtn femmi 
tűm marad, melly ben nménlhetnénk, hanem egyedül 
az I fién . Varén.

§. 10 Mas fé’e fzenvedéfekben egyedül tsak a’bé- 
> keíféges tűrés, alázatoífág, könyörgés, ’sa’fzeretetpro- 

bál tátik meg, de a’ lelki isméretnek kísértedben a’ re
ménség probáltatik és késértetik meg. Itt az ember 
meg fosztatik minden kegyelemtől; de még is remén- 
séggel koronáztatik meg, melly nem hagyja meg Szé- 
gyenulni. Noha gyakran együgyíiségbül olly nagy zu- 
golódás tűrhetetlenség , káromkodás következik, de 
ugyan tsak indít az lilén a’ szívben egy kis fohászko- 
d á íl , melly ezeknek ellene mond; ugyazosztán meg 
bo tsátta to tt, és el fedeztetett: így az ember , mint 
ecry égó üszög a’ tüzbul ragadtatik ki , Zak. 2. 2 . 
is mint az Orojzlánynak fzájábul a fülnek külső réfze meg 
fzabadittatik. Amos. 3. 12. Mert a’ nem kétségben esés 
melly a’ mi akaratunk ellen eíik, és mellynek az em
ber ki mondhatatlan fohászkodáífokkal ellene mond, 
hanem ez a’ reménységnek leg sulyoífabb próbája és 
meg kisértéfe. Ezek azok a’ ki mondhatat an fohász
kodások a’ mellyekrül Szent Pál Rom. 8.26. Szól.

§. 11. Ez illyen emberek a’ leg nagyob Szentek és 
kózeljebb vadnak az Iítenhez , mint a’ kevély lelküek 
kiknek magokban vagyon remenségek; mert ezek min
den ó ditséretekkel, az Iftent leg nagyobban károm- 
lyák. Azok pedig leg kedveífebbfiai az Iftennek, a* 
mint ezt Jóbon és Dávidon látjuk. Mert meg tiszti

tat-
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tatnak és meg probáltatnak mint az arany, magok di- 
tséretektól és tehetségektűl meg fofzrattatnak, és mint 
egy tündöklő drága kő az arányba, igy ők az lilén- 
be foglaltatnak , hogy femmije ne maradjon, mellyel a’ 
kevély ember kérkedhefsék.

§. 13. Ez illyen mindemül való meg foíztatásban ta
nul meg ember femmiben egyébben nem bízni, hanem 
tsak az egy. iílenben. Mert ha a’ ízorongatás által min
denünk el vétetik is, de az lilén el nem vitettethetik 
tőlünk. A’ nyomorúság az Went nem veheti eltolunk, 
hanem inkáb azjlílenhez vezet bennünket- és azlíhen- 
nek ád minket, és az Iílent ismét nékünk. Es igy tsu- 
pán tsak a’ reménség tarthat meg minket, a’ Kereízt- 
vifelésben , és azért nem is hágy meg fzégyenülnűnk. 
Valamint a’ lélek tsupán tsak az Iílentül jött, úgy tsu- 
pán tsak az lílenhcz kell teremtett állatok fzeretette 
nélkül, mennie. Mert a’ ki őnnón magátul és a’ te
remtett állatoktul el eíik; hová tud esni , hanem tsak 
az lilén kezébe, melly mindent által fog, arafzízal méri 
meg az egeket, ’s az egéíz világot markába ízoritja , 
Efa* 40. 12 .  Valaki azért e’ világiul bűtsut véfzen, és 
tifzta minden teremtett állattul, annak ízeretetitül, az 
az, az ő fzivével femmihez nem ragadott, hanemíza- 
bados, és fzabadon marad Iílenben, az lílennek aka
ratjára! hagyja önnön magát; az eíik az lílenbe és an
nak kezébe. De a’ kik magokban és a’ teremtett álla
tokban maradnak, a’ kik a’ízabad ákaratottsak magok

nak tulajdonítják, és nem elégefznek meg az Iílen- 
nek jó akaratjával, azoknak ő magokban 

kell cl romlaniok.

P p LJ.
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LI. Réfz*
A’ hitnek erőtlenségében való vi-

gafztalás.
Eíá. 42. 3. repedezett nád fzila t meg nem rontja
és a ifüftólgo gyért ja beit meg nem óltja.

§ I.
felette fzép vigafztalás a’ hitnek gyen« 
geségében, mellyet a’ Profét! két ha- 
íbnlatoíságba foglal. Az elsőt vefzi 
a’ meg töredezett nád fzálrúl, a’ mel
lyet az embernek tsak gyengén kell ke
zébe venni , hogy tellyeséggel cl ne 

törjék : hafonlóképen tselekcfzik a’ mi Iftenunk a’mi 
erőtlenségünkkel és hitünknek gyengeségével. Es va. 
lamint a’ fuftőlgő tseppíit mcllybe egy kis fzikra aka- 
d o tt, nem kell erős fuyáíTal élefzteni, mertkülőmben 
ízéllel fuvatik ; hafonlóképen a’ mi hitünknek ízikráts- 
káját is meg élefzti a’ mi Urunk Jélus Kriílus az ő lel
kének tsendes fzellőjével az 6 ízájának gyenge fúvásá- 
val , és az ő  fzine elől botsát fzelédségnek lelkét , 
hogy minket a’ mi gyengeségünkben meg ne retten
tsen, hanem meg újítson, Efa, 57. 15. Mivel pedig 
ezen mi hitünknek gyengesége, és erőtlensége nehéz 
próba, melly miatt elég dolga vagyon a’ Kerefztény 
embernek , ( jól lehet egynek nehezebb mint a’ maiik
nak J  azért a’ Szent Lélek az lilén igéjében hatható 
vigaíztaláíl tett le , a’ mellyet fzorgalmatoífanefzünk- 
bc kell vennünk, hogy avval a5 fzomoru bajvivásnak 
óráján idveségeílen élhessünk.

§. 2. ( T.) Nagy fzorgalmatofsággal azt kell efzűnk- 
be vennünk , hegy a’ hit , nem a* mi tselekedetűnk 
vagy munkánk, hanem lilén munkája. Ez az Istennek 
tsefekidete. ho^y bigyjetek abban, a kit ó el botsátott : 

Senki nem jöhet hozzám, hanem ha az Atya, a’ ki engtmet
' bottá-

• '• H M lS im m m  ja e W "B T!r - n -



S.K.5I.R. való vigaíztalás r>T

botsátott vonándja azt, János. 6. 29. 44. őhatalmaf- 
í  ágának mat óságát nagysága vagyon mi bennünk , hi- 
fz u n k , Ä2 0 hatalmas erejének hathatosága fzerin t Efes. r.
19. Kegyelembül tartattok meg hitnek áitaia, r/ az nemit 
fületek vagyon , lHen ajándéka e z , a«»í a tsslekedetekból, 
Efes. 2. g. Nagy aláz atofs ággal % a’ mi élénkbe adathatott 
tzélt ki M ű k , nézvén d  hitnek fejedelmire és el végezöjere 
a' JtJusra , Síd. 12. 1. 2. ^2 Istennek fzerelme ki önte
tett d mi fzivünkbe d  Szent Lelek által , a ’ melly adatott 
nekünk 9 Rom. 5. 5. A’ Szent Lelek fengéjét vettük , a’ 
mdly fegiti d  mi erőtlenségünket, Rom. g. 23. 26. Mivel 
az hit az lílennek munkája mi bennünk és nem a’ mi 
munkánk, azért nints hatalmunkban ’s tehetségűnk
ben, melly erős , vagy gyenge légyen a’ mi hitűnk. 
Valamint már az lilén minekünk meg ígérte, hogy hit 
által akar bennünket idveziteni, igy azt is tudja, m el
ly erősnek kelljen a’ mi hitűnknek lenni , melly által 
mi az idvefséget el vehefsűk, és annyit akar lilén mi- 
nékunk adni. Azért mondja Pálnak: Ekgtenéktd az én 
kegyelmem, 2. Kor. 12. 9. Ugyan is ß n k i nem vehet 
femmit magának , hanem ha meuybúl adatik nékie , Ján. 
3- 27.

§. 3. (2.) Nem is érhetjük el ez életben a’ tőkéle- 
tefséget, fokban maradunk hátra. Az lílennek ez a- 
karatja, a’ mi izórnyű meg romlott voltunk, és vaksá
gunk m ia tt, hogy a’ mi teíli bátorságunk, és lelki ke- 
vélségűnk mi bennünk meg gátoltaísék. Ezért mond
ja Szent P ál; Nem hogy immár el értem volna o' íze lt, a- 
vagy hogy immár tökéletes volnék $ hanem igyekezem, hogy 
elérjem , meUymk okáért ü meg fogadtattan d  Krijius Jeßu- 
íu l , Filip. 3. 12. Ha fzintén nékem olly tókélletcs 
hitem nintsen is hogy én őtetolly erőíTen és hatalmaf- 
ián meg foghatnám, a’ mint akarnám; mind az által 
még is ő tűle annyira meg fogadtattam, az az, hogy 
én a’ Kriílus Jefusban vagyok hit által, ő azt adta én
nekem; Ha ótet meg nem foghatom is, d  mint ki\án.

P f  2  RE-



tárnék, ő mégis megfogott engemet. Azért eléged
jünk meg a’ mi erőtlenségünkkel míg tókéíetefségre 
jutunk.

§. 4. (3 .)  Nem akarja Itten a’mi gyenge hitűnket
meg vetni hanem kegyelmeden tekinti, erőíiti, neveli, 
és boldog végre vezeti. Vedd erről efzedbe az Itteni 
dítsőséges belzédeker. A' meg tóredezttt nád, fzd latel 
ntm töri, és d  főfiőlgő gyertja bélt el nem óltja , Efa. 42.
3. Te voltál erößege az erőtlennek , troßeg d  fzúkőíkődőnek 
nyomorúságában, oltalom d  fzél véfz ellen; árnyék d  hev- 
sé* ellen, Eí a. 25. 4. Az ti cl lankadott kezeiteket erősítsé
tek meg, erőteleti térdeiteket erőfitsítek meg. A'meg felem- 
lett Jzivueknek azt mond] át ok: Ne féljetek, imé d  ti ífen 
tek j ő , és megfzabadit titeket. Efa. 35. 3. A'm egfárad*  
taknak erőt ád t és d  kinek nintsen ereje, annak ereiét meg 
fokafilja, kik az Urban bíznak, azeknakerejek meg ujíil Efa*
40. 2q. 31. Az Ur ád nékem bőlts nyelvet, hogy alkalma 
tos időben tudjam ez igét fzolni d  meg fáradt aktiak Efa. 50.
4. Meg elevenítem az alázatofaknak lelkeket, és meg élefz- 
tem d  tőredelmeftknek fziveket. Az én ortzám előtt a’ lel- 
k k meg emefztettnek, és a* lelkeket én teremtettem, Efa. 5y  
i y. 16. 6  küldött engemet, hogy a’ fzegényeknek Evange- 
lio n o t hirdetnék hogybé kötözném a’ töredelmeslzi- 
vűeket és fzomoruakat vigasztalnám, Efa. 61. 1. Meg 
vagyon írva, 2. Mos. 34. 26. Aé ketske gődőlet meg ne 
fő zd  az ő annyjának tejébe t az az: a’ gyenge, moll ere
deti mint egy tsets fzopo hitet meg ne botránkoztaE- 
fád, avagy Tzomoritsad. Az erős hit mindent el ízen- 
vedhet, őtetakar íufsék, akar főzzék mind vízben mind 
pedig tűzben meg áll, dé a’ gyenge tsetsfzopó hittel 
gyengén kell bánn i, mint a’ gyenge töredezett nád 
fzál'al, hogy tellyefséggel: cl ne tőretteísék. Meg ön
tözöm a’ fzomjuhozó JelkekfPV ffdndcn fzomaru lelkeket bé 
töltök, Jer. 31. 25. V a la k i  g/énge hitűeknek ifmérik 
magokat lenni, azok lelki fzegények. Boldogok pc dig d  
lelki fzegények, Mat. 5. 3. A ’ gyenge hitűek azok,

6 Az hitnek erőtlenségében. 2.K.51.R.
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kik lelkiképen betegek, azokat vigalmija az U r, Mat. 
9. 12. Az egéj^égejjek nem fzükőlkődnek orvos nélkül % hunon 
a betegek. Rom. 14. 1. 15. 1. A ’ ki hitben erőtelen azt 
fel vegyétek y de nem vetekedefekbtn való verfmgésre, I. Kor. 
9. 22. Az erőtejeneknek lettem úgy mint erőtelen, ho;y  az 
erőtleneket meg nyerjem. Ezek. 34. 16. A' meg firültet 
bé kötőm és a beteget meg erófitem. Ján. 6. 37. /i’ ki éti 
hozzám jón el nem vetem« Ezekbe a’ vigafztaló igiretek. 
be rejtse el minden gyenge hitü ember ó magát és hi
teibe el magával, hogy hív a’ ki ígérte, meg is tse’e- 
kefzi, mert igaz az o igéje, és az ő ígérete melly bi
zonyos. Láfd meg a’ gyenge hitűeknek példájokat 
ama’ fzegény emberben , kinek az llr azt monda : 
ha hiheted a z t; mindsntk lehetségtfík a’ hívőnek, ó pedig 
firván azt feleié: Hifizek Uram légy Jegét s égül az én hitet
lenségemnek , Márk. 1. 9. 23. 24. Ama’ király udvará
ban való fó embernek példáját, kiigy fzó l: Uramjere, 
minek előtte meg halljon az én fia m , Ján. 4. 49. A’ hajó 
ban levő tanítványoknak példáját, kik igy kiíltnak : 
Uram tarts meg bennünket, mert el ve fiunk l Mát. 8- 25
26. A* tengeren sulyedezó Péternek kezét nyújtja a i 
Ur mondván: Oh kitsin hitű! miért efel kétségbe ? 
Mat. 14. 37. Azért inti Szent Pál az Efefusbéiieket • 
Figafiztaljátok azokat, a’ kik félelmes fzivúek; az erőtlené* 
két Jegeljetek, tárok legyettk mindenekhez. 1. Thes. 5. 14.

§. 5. (4 .)  A’ gyenge hitűeket a arja kv.ltképen
való oltalma alá venni az U r, mert az erőjfeknek nem k í
vántatik az orvos hanem a'betegeknek. Mat, 9* 12. Elba* 
gyja a jó Páfztor a kilóit zven kilcntz juhot a' fufizták an y és 
ut ánna mégyen az egyel tévéiedéinek mig mcg találj a, L iu,
15. 4. Mint az édes Anya a’ beteg gyermekhez lát , 
leg inkáb is vigyáz arra , úgy az Iftcn is a’ gyenge hi- 
tűekre.

§ .6 .  ( y . )  De razt m ondod: én majd femmi hitet 
nem érzek magamban. Azt kerdem tűled őrőmeft akar- 
nálé hinni? Ha te ahoz való kívánságot érzeíz magad
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ban, a’már hit, mert az akaratot is azlftennek kell ben
nünk munkálódni; ha te azért örömeit akarnál hinni, 
akkor érzed magadban az Iítennek munkáját , és meg 
vagyon te benned a’ vigafztalásnak reménsége, ha az 
a’ ki az akaratot benned munkáiodja, fogja mivelni , 
h o g y  véghez viheífed, Fi!. 2 . 13. r. 1. 6 .

§. 7. (6 .)  Az líten a’ hívőknek kívánságokat olly- 
an kegyeken tekénti, hogy egy nyomorult fzivnek is 
ohajtálael nem véíz örökké. Á  fzegényeknek kívánsá
gokat halgátod te Uram, megerofited az ó jziveket,  és
Jídaddel rtájak ßgy  címezel, Solt. IO. 17. Annak okáért 
a’ minénu. nagy hitet kivánfz hogy légyen líten előtt 
ízintén ollyannagy az az líten ei©tt mert az Ifién a fzi- 
vekel nézi cs a’ veséket, So t. 7. 10. Mivel hogy ez en* 
gémét fzerct, mrgfzabaditom ót esi feget s águl hívott engemet 
tn&gbalgatom étet. Sok. 91. 14* 15.

§. 8. ( 7 .)  Sokkal, jobb minékunk , hogy a’ mi
gyenge hitnrt kel ditsekedunk, mint fém erőíTél, mert 
az líten úgy rendelte, hogy valamiképen lelki kevélség- 
be ne elsőnk Az én erőm azt mondja az U r, az erőt m -  
ség által végeztetik el, 2, Kor. 12. 9. Azért mondja a- 
zon helyt Szent P á l: Nagy oromé fi ditsekedem az én erőt
lenségemmel, b ity  lakozzék bennem a Jefus Krißus hatalma. 
Ezzel vigasztaljad magadat te gyenge hitű,

§. 9 /  (8- ) Azért a’ gyenge hit is h i t , mert a’ mi 
ídvesígünk nem áll a’ mi hitünknek érdemében , akar 
melly erős vagy gyenge légyen az , hanem a’ Kriítu- 
fon, kit a’ hit meg fog. Valamint a’ kitsiny erőtelen 
gyermetske valami drága m üvet, vagy gyöngyöt azó  
erőtelen kezével Szintén u'gy meg fog és tart mint az 
erős ember, fzintén úgy meg fogja és tartja a’ gyenge 
hitü a’ Kriítuft , amaz nemes kintset minden ö érde
mével , mint az erős hit. Szintén úgy bír a’ gyenge 
hitü ó általa, és ő benne az igafsággal és idvefséggel, 
mint az erős hitü. Es valamint a’ ízem fény, jóllehet 
kitsiny, még is a’ napnak világát és fényét, még mikor

leg

598 Az hitnek erőtlenségében

T - -----



2.K.5I.R- való vígaíztalás 599
leg magaíTabban jár az igen, sőt magát a1 napot is melly 
fokkal nagyob a’ főidnél el érheti, ízinten úgy a’hit
nek fzeme, noha kitsiiiv és gyenge még is az igafság
nak napját a’ Jefus Kriftuft, az ő egéfz világával, és 
egyéb ki mondhatatlan javaival, ajándékival megfog
ja , és el veíii.

§. 10. (9 .)  Az is a* hitnek egyik tulajdonság^ , 
hogy nem mindenkor egyaránt erős, hanem néha épen 
gyenge, és néha úgy tetfiik hogy a’ hitnek világa mi 
bennünk egéfzien el alufzik a’mint ezt minden fzentek- 
nek példái bizonyítják, de kiváltkcpen a’ Dávidé, és 
az Abrahamé is; a’ ki ugyan a’ hívők Atyjának nevez
tetik , 1. Mos. 12. 11. Olvaííuk, hogy ő azon busáit 
vala, hogy az Egyptombéliek ótet meg ölnék a’ Sá
ráért, jól lehet már ó a’ Médiásról az ígéretet ve; te. 
Hafonlóképen Mofes is midőn kételkedett a’verfengés- 
nek vizénél, 4. Mos. 20. 10. Dávid az ő hitivel olíy 
erős volt, mint ha már az égbenvólna; de néhaoliy- 
an erőtelen, mint ha pokolba volna, irgyanyita, hogy 
panafzolkodnék, hogy az Iftennek ortzája elől ő-el vet
te te tt , Solt. 31. 23. Azirt az gyengehitbül nem hoz 
hatni azt k i , hogy tellyeséggel ott femmi hímem vol
na , és mint ha az ollyan emberek egéfzien el hagy ir
tattak volna Iftentul. Mert valamint nem ítélhetjük 
hogy a’ hamu alart femmi tűz nintsen-, azért, hogy 
femmi világofságot ’s meleget nem ád , vagy hogy a” 
fákban nintsen íemmi élet, mint hogy télben virág ’s 
Jcvél nélkül vadnak; ízintén úgy nem kell azt gondol
nunk, hogy ott femmi hit nintsen, a’ hol ki nem mu
tatja magát mindenkor: mert? az Iftennek lelke fáj mint 
egy ízéi a’ mikor ’s hoá akar. Ján. 3. g.

§. 11. (10. ) Midőn az ember az 0 hitinek gyen
geségén panafzolkodik, jele a’ viaskodó hitnek, és ugy
an ez az igaz hit. Ugyanis lzuntelenvalóhartza vagy
on a’ hitnek , és a’ hitetlenségnek az emberben. A’ 
hitnekitt a’ kísértetnek fegyverei kozott kell állani.Mert
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nehéz dolog az , és elég munkából áll, hogy a’ földi 
íziv aJ Kríftuűal, és a’ rofz íovány főid a’ mennyei 
maggal hit áltál egyesüljön,és a’ sötétség a ’ világolsá- 
got meg foghaíía. A’teil mindenkor mas utat keres és 
akar uralkodni a’ leiken, és a’ sötétség a’világosadon 
akar győzedelmeskedni. Ezen hartz felől panaizol- 
kodtanak az Iftennek fzentei, és ez bizonyos jele, hogy 
o tt vagyon az igaz hit. Mert a’ kiknek tellyescggel 
fernmi hitek nintsen , ezt a’ hartzot nem érzik. E* 
mellett penig ez a’ vigafztalás, hogy az Iften a’ viadal
ban el nem hágy m inket, és nem engedi hogy erőnk 
felett probáltaífunk, hanem azoknak oily jó ki mene. 
telét ádja, hogy el vifelhefsük, 1. Kor. 10. 13. Az 
Ur ád erőt a megfáradtaknakt és a’kinek nintsen ereje , 
erejét megibkafítja. Es. 40^ 29.

§. 12. (11 .) Ha a’ mi erőtlenségünkben a’ Kriílus- 
rul meg emlékezünk, tehát világoiTán velünk vagyon 
ő , sőtt mi bennünk lakik hit által, a’mint maga mondja; 
Ha az én mvtrnrúl meg emlékezel, te hozzád mégjek és meg 
áldlak tegedet, 2. Mos. 20. 24. Nem isjgondolkodha- 
tunk bizonnyára Iítenrül lilén nélkül. Azért vagyunk ó  
benne, mint élő ízőló tőkébe plántáltam , Ján. 15-. 1. 
s. a. t. úgyhogy életet és erőt tőle veízünk. Ugyanis 
a’Kriítusban élünk és a’mi hitünknek élete ereje a’ Kri- 
ílusban vagyon elrejtve, Kolos. 3. 3. A' Szent lélek 
iéfzen bizonyságot a’ felöl a mi fziveinkben. Rom. 8-
16. A’ békefség , őröm és vigafztalás által , a’ mint 
hogy egy Próféta fém volt az O Teílamentomban, a’ 
ki magában nem hallotta volna az Iílentfzólani. Szin
tén úgy nints egy Kerefztény is az Uj Teílamentom- 
ban , a’ ki a1 Kriíluft nem hallotta volna fzivében fzó- 
lani, és a’ Szent Lélek kenetét magában nem érzette 
volna. Ének. 8- 6. Es ez olly erős egyesülés a’ Kri- 
íluífal, és a’ mi hitünkkel, hogy azt fém ördög feni ha
lál fej nem oldozhatja. Mert a* Kriílns a’ kinek élete 
benned vagyon, halhatatlan, ha fzintén te azt nem

min-
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mindenkor érzed is fzivedben, mert hatalmasb a’ kite 
benned vagyon , hogy nem a* ki e’ világban vagyon, 
I . Ján. 4 . 4 .

13. (1 2 .)  így a5 mi ihitunknek gyengeségében 
néznünk kell a’ mi meg váltónkra és őrök fő Papunk
ra a’ Jefus Kriftusra, ki magát mi érettünk a’ Kerefzt- 
fán meg áldozta , és könyörög mi érettünk, a’ mint 
Szent Péternek m ondotta: E'11 imádkoztam te '€retted , 
bo^y el ne fogyatkozó  . a te hited, Luk. 22. 32. E saző  
mindenható, fzabaditó, kegyelmes kezét nékie nyújt
ja, midőn a’ tengeren kezdett volna el merülni , Mat.
4 .  31. Es igy könyörög Ján 17. 11. 20. Szint Atyám 
Szenteld meg őket a’ te igaßágadban , nem tsak ő érettek 
( tudniil! k tsak Apoftolokért) kőnyőrgek, hanem mindenek
ért , kik az ő befzédek által, hiendők Icfznek in bennem. A- 
zért igy fzól az'Apofiolis , Sid. 4. 15. 7. 25. Mert 
nintsen olly fő  Papunk ki a’mi erőtlenségünknek érzésén meg 
nem indulhatna, hanem olly ki meg kísértét mindenekben ha- 
jonlókepen: ki az Atyának job ján ül és efedezik mi érettünk. 
Ez az cfedezés minden gyenge hitüeknek vigafztalá- 
ltokra fzolgál és meg is koftolják azt bizonnyal.

§. 14. (1 3 .)  A z Iftcnnek irgalmafságával kell ma
gunkat vigalmimnak a’ mi • erőtlenségünkben a’ melly 
ki mondhatatlan sört ollyan nagy, mintő maga. A z o n  
fenki kétségbe ne efsék , mert az egy meg előző vá
rakozó , fel vevő és őrökké tartó irgaknafság. Soha 
Iftcn fenkirül az  ő irgalmafságát meg nem tagadta. A z 
Iften irgalmas karjai közé rekefzfzék bé magokat min- 
den gyenge hituek.

§. 15. (1 4 .)  Vigalmijuk azzal is magunkat, hogy
az Iften a’ ki kegyeimcbűl mi bennünk a’ hitet el kez
detre, azt fogadtajhogy azttőkéjetefségreis viízi, mind 
a' Jefus Kriftusnak napjáig , Filip. 1. 6. 0 bennünket 
ti kéfzit, megerőfit áíhatatofokká téfzen az Isi ennek ereje 
által, őriztettünk hit által az idvefségre, ho^y o' mi hi
tünknek végét el vegyük, tmlly o' leieknek idvcfsege^ I . Pét. r.
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5. 9. Az Itten a’ végre nézett, mikor a’ hitet bennünk 
cl kezdette. £* már Itten ereje , ez által vezet ben
nünket a’ tökéletefségre. Azért nevezi Szent Pál a* 
Jefuß az bitnek nem tsak el kezdőjének hanem el vegezojémk 
is, Síd. 12. 2. A’ Kriftus is azt mondja: Az en juhai- 
mat fenki az én kezeimbül ki nem ragadja, Ján, 10. 2g.

§. ló. ( 15. ) Ezért is rendelt Itten ennyi efzközö- 
k e t , hogy azok által mi bennünk a’ hit meg tartafsék 
's meg erőíitefsék , úgy mint az ö  Szent igéjét, a’ Sa- 
cramentomokat, aT könyőrgéft. Uram neveljed a mi hi
tünket Luk. 17. 5. Segítsd meg a mi hitetlenségünket , 
Márk. 9. 24. Azért Ígért Szent Lelket azoknak , a’ 
kik azért könyörögnek , Luk. 11. 13. Az mi egéfz 
kerefztímségünk oda tzéíoz, hogy mi a’ hitben meg tar
tattunk , és meg eröfittefsünk.

§. 17. Ezen mi hitünk az Iftennek örök el választá
sán is fundáltatott. Á ’ kiket el válafztott, azokat meg ü 
igazította , Rom. 8- 30. de egyedid tsak a’Kriftusban 
való hit által igazulűnk meg. Rom. 5. 24. Válajztott 
minket az igaßägnak biti által, 2. Theft. 2. 13. Azért 
felette igen ne fzomorkodjál a1 te hitednek gyengesé
gen, mert a’ mikor gondolod hogy éppen femmi hi
ted nintsen, akkor a’ Kriftus közeíjeb van te hozzád 
hogy fém mint ítéled. Valamint a’ tanítványokban 

közeíjeb volt mikoron á tengeren fzorongattatanak, 
úgy fzintén mikor a* te hited leg nagyob fzo- 

rongatáft fzenved, veled vagyon ő.

K  mélységes .lelki tufakodáfokban lé
vőknek vigafztaláfok és oktatáfok. •

Eía. 48. 10. Meg tifztitlak tégedet a nyomorúságnak ke- 
fnentzéjében.

Ezt
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Zt mindeneknek előtte bizonyosan meg 
kell tudnunk, hogy az lelki Szomoru- 
ság az Iftentuljó, mert 1. Sam. 2. 6. 
7. igy vagyon megírva : Az Ur megöl, 
és ismét mtg ekvtn it, pokolra alá vét és 
ismét fel hoz. Az Ur fzegénnye tifzcn is  

isméimét gazdagít, meg aláz és fel magafztal Ez a’ po
kol menyre Idén az embert veti, a’ lelki Szomorúság , 
melly Semmi vigaíztalád nem Szenved. Valamiképen a* 
pokolban Semmi vigaSztalás nintsen, úgy ebben a’ jel- 
k i  pokolban Semmi vigaSztalás nem találtatik. Azt gon
dolja a’ lélek ebben a’ nyomorúságban, hogy nékimajd 
meg kell halnia , és el ájulnia, Solt. 77. 3. és hogy 
minden teremtett állatok őtet v dolják , és mind ebe
ne vadnak. Ebben a’ Szorongatásban az ember Dávid 
dal azt mondja. Az én lélktm vigafztaiäß nem akar bé 
venni. Minden ő tűié meg vonyja magát, mind az Is
t en  ’s mind pedig az Idén igéje. Ez az a’ pokol, a* 
mellybe az Ifién viSzen a’ hói Semmi Sem tanatsolSab a* 
halgatásnal és törésnél , és hogy a’ Szívnek mélységé
ből ki mondhátatlanul SoháSzkodiék és panaízolkod 
jék Ebben a’ kcServes ízorongatásban , és kínban az 
ember nem gondolkodhatik az Ideáról és az írásiul. 
Mert a’ hitnek minden ereje el enyéSzik, és az ember 
mint a’ sáska meg Szárad Solt. 38. 8- 9- io2 - 24« 
hogy ha az idén az ó el rejtett igéje és ereje által az 
embert meg nem tartaná , leg ottan el kellene veSznie, 
és Semmivé lennie.

§. 2. Ebben a’ pokolban volt a’ mi Idvóziró JeSus 
KriduSunk is mikoron Szomorkodni, bánkódni és reSz- 
ketni kezdett, az halállal tuíakodott, és vérrel veríté- 
kezet, Mát. 28. 38- Luk. 22. 44. Ez a’ .pokol Sokkal 
nagyob Szorongatás, hogy Sem m inta’ halál, sótt az 
íllyetén Szorongatásban az ember az halált kívánja , 
mert az volna öröme és SzabaduláSa. MennyiSzer kí
vánja Jób magának az halált, Job. 7, 15. Kriftus a’

mi

II é » n i l i  É n  í r

W É M  f f i ü



— .................................................—

604 A’lelki tufakodásban 2.K.52.R.

mi Urunk illyen ízorongatásbanvérrel, veritékezik, de 
a’ Kcrefztfán halálos infégében nem. Ezen pokolbeli 
fzorongatásban kiáltá a’ mi Idvőzitő Kriftuiunk : En 
Ifienem ! En íTtenem , miért hányái el engemtt ? Mát. 27. 
•46. Itt minden vigafztalás távol vala, de mind azonál- 
taí ebben a’ pokolbeli fzorongatásban is az Iften ö véle 
vala, és meg tartá őtet. Avagy nem nagy tsudaé ez 
hogy a’ K riftusazö pokolbeli ízorongatáfiban fem- 
mi vigafztaláft nem talála, ho lo tt az Iftennel egyesülve 
vala ? ó vala Iften és ember, mind azon által még is 
az Iften az ő vigafztalásával olly méllyen el rejtezett, 
hogy ő az 6 emberségére nézve femmi vigafztaláft nem 
látna és nem találna. Ha ez az JCriftufon meg történt, 
ki az örökké való Iftenséggel egyesült és a’ mennyei 
vigafságnak olajával meg kenetett, még is mindazonáh 
tál olly mélységes bánatra ju to tt , nem tsuda tehát , 
ha egy fzegény gyarló ember olly fzomorúságra jut.

§. 3. Azért valami rajtunk meg történik , a’ még 
előre a’ mi Idvezitó Kriftufunkon mint a mi fejűnkén 
meg történt. Es igy nem illetlen, ha a’ tagok a’ 
fejnek fájdalmát érzik.

§. 4. Ezen ismertetik meg , hogy te a’ Kriftusnak 
igaz tagia, és annak nyomoruságiban réfzes vagy. Eb
ben .a’ pokolban vala ama kegyes király Ezckiás, mi
dőn ezt mondá: Mint a* daru ét d  fetske d  kepén tsivo- 
gok vala, nyögök vala mint d  galamb, Efa. 38. 14. Es a’ 
Szent Jób Pátriárka is: Midón kiáltok az lílcnhez. nem 
felel meg nekem, fegitségul hívom őtet, nem halgat megen- 
gem. és 9. réfz. 16. Ha ingcrlem is őtet vallyon meg feleié 
nekem : Nem hihetem , hogy az én fzomat meg halgatná, 
Ezen képen panafzólkodik Dávid is az 6. 13. 38. és. 
88- Soltárokban. Itt lát az ember tsudákat , miké
pen az Iftennek fzentei a’ pokol al birkóztanak és tu- 
fakodtanak. Meg tetfzik ez Jóbnak .Dávidnak tsudá- 
Jatos indulatokon. Majd meg tsűggednek s nem hi- 
fzik, hogy az Iften őket meg fzabadithatná ’ Majd a’

fza-
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fzabaditóban reménlnek, hogy az él , mint Jób. 19.
25. Azért a5 teííi emberek az illyetéa Ízókat ésindu- 
latokatnem érthetik, a’ mint ezt láthatjuk a’ Jóbnak 
barátiban, a” kiknek a’ ízegény ember néha néha nem 
jól láttatott fzóllani: de nem érték a5 vizeknek ára- 
dáíit, a’ mellyek lelkén által mentenek. M ert ezJIIy- 
ctén fzüks gben az ember olly mélységeiben el me
rül a’ hitetlenségben , hogy az ő hitit nem veízi e- 
fzébe. A’ hitnek minden ereje magát egy pun&umban 
meg mutatja egy ki mondhatatían föháízkodásban , a* 
mellyben ő nem tudja hogy a’ hit el rejtve légyen. Es 
igy ez az el rejtetett hit, az embernek hitetlensége , 
p o k la , és mártyromsága Ebben a* pokolban nem hi
heti , hogy az Wen néki kegyelmes légyen , innét ezt 
mondja: melly igen akarnék hinni , ha az Wen az ő  
kegyelmét adná énnékem. Az írás lém adhat ittvigaíz- 
taláft ('0 mig a’ ízéi vefzek el nem múlnak. Itt az Is
t e n  meg ismérteti az emberrel annak femmiségét, hogy 
magában íemmi és femmivé léfzen minden 6  erejével. 
De mindazonáltal mint egy rejtekbül és távúkul meg 
mutatja magát az Iften, a’ ki mondhatatían és mélysé
ges foháfzkodáfokban és ez által tartatik meg az em
ber az ót ők életre.

('•) Nem mint ha a Szent írás erejét el vefztétte volna, 
mert a mindenkor hatható: hanem a kéfértetnek kül
ső fulyofiága miatt. Dors. Hintsen a' fzó o' közönsé
ge s kerefztról és kefe tr er tói 3 hanem a hg nagy ob és f i t 
ly ojf ab kísérteiről, mikor minden vígafztalás a fzivból 
el tűnik és az ember a’ fzomoruság és késérté* miatt olly 
nagy Ínségre j u t , hogy majd nem hiheti, hogy az í-  
flen ó hozzá kegyelmes és az 0 fzavát meg halgatja. I tt  
az Ifién igéjében műt altatott vígafztalás nem hathat a 
fzivbe , a fz iv  azt a nagy fzorongatás miatt nem fog
hatja , mig a fzélvefz el nem múlik és a sűrű fily  hók 
egy keveffé el nem ofzlajtak, Val. Herberger. Egyi-

—i r r ------ - W ' I V
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deig el múlik a fzivből minden vigafztalds, minden /* 
des mondáfok^medy eket h adott unk, vizze lefznck, és fern* 
mi hátaimat mondás nem fog. Egy kevés idő múlva az 
jgtßdgnak napja a’ pfefus Kriflus az ó[ugarival ismét 
a fzivbe efik és minket meg bátorít. Akkor ismét lát
juk az líleu  kegyelmét és kedvünk érkezik. Varén. 
Luth. Noha a Szánt irájfal az ember bővelkedik, úgy 
hogy azegefz világot is taníthatná , mikor békefségi 
ben vagyon : de ba maga az lílen  az oftromnak ide« 
jén nem jón és nekünk maga, vagy ember által nem fzó l , 
tehát minden feUdékenségbe megyén és a bajotska t í  
[ülled,

§. 5. Bátor az ember az illyetén fzorongatáfokban 
kínokban , és bágyadáfokban, gyakorta türhetetlen- 
kedjék és káromkodjék, még is az itten nem tulajdonít
ja ezt 6 néki. (*) Mert az embernek akaratja ellen 
vagyon, és annak leg nagyobb próbája (**J mellyál
tal őtet az Itten meg tifztirja, és a* bunt ki irtja : sótt 
«intsenek az Iftennek nagyob ízentei, és kedvettcb gyer
mekei, mint az illyetének, a’ kik ez illyen probán ál
tal mentenek, a’ mint azt Jóbon Dávidon és Jéreiniá- 
fon látjuk, Jób. 42. 1. s. tőb. Jer. 20. 12. Mivel 
ezek tanulják meg inkáb a’ hitet az igaz Oskolában. A- 
ma gyenge és a’ Kerefzt kerülő ízentek azt vélik, hogy 
a’ lágy párnán tanulják meg a* hitet Kerefzt nélkül.

(*) Nem mond] a bog y  az ideien karomkodáfok nem bű
nök , hanem hogy az lHen azokat nem tulajdonit ja ,  
mivel az ember hittel ismét a' Krifiúshoz fordul. D or- 
feus. Luth. Mindnyá]unknak kellktsértetes fzenved- 
nűnk , kiválik, kik lelki dolgokban foglalatoskodunk, <»2 
a z , az erős Kérefztyének az Ördögtől; de ez a ke« 
sértetnek érzéfe, mivel akaratunk eUen vagyon, és mi 
attól inkáb meg mtnekednénk, fenkintk nem árthat.
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(**) Maga a karomlás nem próba, hanem az a'kísér
tét , melly az embert a túr hitetlenségnek leg fóebbgrá- 
ditsára vifzi. Dors.

§. 6. Gondold meg ama gyönyörű mondáft Siralm.
3. 32. Ha bánattal illet, ismét kegyelmes lefzeny a zó  ke
g y  elmeßégének gazdagsága fzerint. Mert nem fzive fze « 
rint vér 3 hogy meg rontsa lábai alatt az embernek fiait. 
A 9 honnét tanúid meg eióízer, hogy az lilén meg fzo- 
moritort tégede t, de azért mind erőkké nem lafzit- 
cl magáiul. És bátor azt m ondod: az illyen gondo
latok , a’ mellyekct én fzenvedek Hintsenek az Iftcn- 
t ü l ; hanem a* Sátántű 1. Jól vagyon: Az a’ Sátán íéra
mi t nem tselekedhctik az Iílennek engedelme nélkül. 
Vegyed tsak efzcdbe a3 ré~jdv5zito Jeíiis Kriftufodar. 
El botsátá az lilén a’ Sátánt, hogy 6 a’ Kriftuít meg 
késértse. A* izó és a’ tüzes nyilak a*__mellyeket a’ Sá
tán fzólott a’ Kriftus ellen nem voltának az Iílentul , 
hanem a5 Sátántul, mind azonáltal az lilén engedte meg 
hogy azokat fzólja. És bátor a’ Kriflji§nak mind azo
kat el kejiett tűrnie, és fizenvednie , mind azonáltal Is- 
TENnck fzerelmes fia vala ő ,  és a’ Sátán az ő tüzes nyi
laival n£m árthata nék i, bátor a’ Kriftuft 6  magával 
hordozta. Úgy nem árthat a’ te idvefségednek a’ Sá
tánnak tüzes nyila. Tekéntsd meg, a’ .Sátán az iften 
engedeimébül a’ Jóbot mint győtrótte, és ízorongat- 
ta mind kívül mind belül lelkében úgy, hogy még az o  
ízüíetésének napját is meg átkozná, még is mindazon 
által az Iften vala ő véle és meg áldotta őtet. Azért 
mondja O : Noha mind ezeket a’ te fzivedben el rejtetted 
mind.azon által tudom, hogy mind ezekről meg emlékezel 
Jó b. 10. 13.

§. 7. Ha a’ te Szomorúságodnak eredetit bizonyok 
fan tudod, tehát annak az ö okát is, meg kell tanulnod^

( 1 . )  Igaz az hogy midőn az Iftennek igéjét a* mifzi-
vunk-

a w r t M W W l l ' l  lfl ^
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vünkben költőijük, ki mondhatatlan vigafztaláft, ö rö
m öt békeségct találunk mi magunkban , melly Ifteni 
vigafztalás fokkal fellyeb haliadja e’ világnak minden 
orom ét és boldogságát. Az illyetén vigafztalás nem 
egyéb, hanem az őrók életnek fcngéjének kóftoláfa. 
Mert a’ Kriítusnak igaz és valóságos ismérete mutatja 
minekünk az Iítennek Atyai fzivet és langadozó , buz
gó , és gyönyörűséges fzerelmét, melly foha el nem 
alufzik, hanem örökké való ; mint az Illen maga. Ha 
mi illyen vigafztaláft gyakorta érzünk magúnkban a’ mi 
meg íromlott terméfzetűnk az ollyatén mennyei fö aján
dékot az erőtlenség miátt el nem vifelheti , maga fe
lől fokát kezd tartani, mint ha mi egyedül mindenek 
felett ollyan boldog emberek volnánk , kiket az lilén 
olly méltóságoífan meg ajándékozott volna; ellenben 
máfokat femminek tartván, nagy lelki kevélségbe esünk 
Sőtt a* mennyei ajándéknak igaz eredetit el hagyván 
magunkat imádjuk. Az illyen fel és viíza fordult er- 
kőltftelenséget nem fzenvedheti az Iften mi bennünk , 
mivel nékűnk a’ mi idvefségűnkben és az igaz peniten- 
tzia tartásban igen káros és akadályos. Azért vonyja 
meg mi tölünk a’ mennyei vigafztatáft, és mindazt a* 
miben mi örülnénk és gyönyörködnénk és ofly mély
ségedén el rejti magát mi tölünk , hogy mi ö tét fém 
nem láthatjuk fém nem halhatjuk a’ mi l'ziveinkben. És 
igy a’ menyorfzág és pokol között hágy bennünket 
ulzkálni, úgy, hogy a nagy fzorongatás miátt nem 
tudjuk magunkat hová fordítani, nem tudjuk, hifzűn- 
ké avagy nem, vagy óné reménségűnk vagyfemmi íints? 
kegyelmes avagy haragos Iftenűnk vagyoné? A* halál
ban, avagy az életben vagyunké ? E’ mondatik az Ifteni 
vigafztaiasnak meg vonyattatásáuak a’ mellya’ 8B« Solt. 
egéfzlen le iratattik : és Sok 31. 23. azt mondja Dá
v id é  En gondolom vah  az én hitetlenségemben el vettettem 
a te jzemeid elöl, de még U meg halhattad az en kónyórgé- 
femnek fzavát midón kiáltottam te hozzád.

S* s :
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* 8- Ez az íftenne^ ma?a me§ yonyaía hafznoífab 
minekünk e’ világnak minden ditsőségénél, bátor a5 
mi teltünknek nehéznek és fokáig valónak tetfzik egy 
jdeío- Iften nélkülienni és fzükólkodni, so tt ötét épen 
nem erezni, és nem tapafztalni. Ez minden fzenvedé- 
lek felett való fzenved s. Mindazonáltal ebben a’tü
zes próbában meg tanuljuk az igaz alázatofságot, az 
i?az penitentzia tartáft; e’ világnak meg utalását és ma
gunkat minden teremtett állatoktul , minden ajándé
kodu l , minden el múlandó dolgoktul el fordítjuk, mi- 

' vei látjuk hogy mind azokban, femmi valóságos vigafz- 
taláfa a’ Eleknek nintsen. Es bátor a’ f  iv pokolbeli 
fzorongatáfokkal és Szomorúságokkal meg veretetik , 
h o fTy magát az íílenhez nem emelheti fel, mind azon 
által még is vagyon egy Szent Iften és annak kegyelme 
után való el rejtett foh fzkodás, nyögés és kívánság , 
mellybül meg tanulhatjuk minémü Felséges jó légyen 

/az Iften , hogy ő kivulette femmi igaz álandó vigafz- 
talás nintsen. Ezt máskép meg nem tanulhatni, hanem 
egyedül ebben az Oskolában es ez a’ legfóbb.a’mellyet 
minekünk e ’ világon meg kell tanulnunk mert a’ iezt 
nem tudja,' nemtudja , mi légyen az Iften és a’Kriftus.

§. 9. Oh adná az Iften hog}' az menyei vigafztalás* 
nak meg vonyatását, és ezt a5 drága próbát az Iften 
ditsősé^ére és magunk ki mondhatatlan hafznára ö rö 
meit fef vennénk, cs meg állanánk így látnánk tsudát; 
mert az ollyatén ember-a’ kit ez illyen próba meg tifz- 
títto tt, ollyat.n léfzen mint a’ finom arany , a’ meliy- 
nek fém a’tűz, fern a’ viz , fern a’ fzerentsitlenség , 
sö tt oié<* az ördög és az halál fém árthatnak. Mert 
az után tudja mint a’ fzerentsében, mint pedig a’ lze- 
rentsétlenségben magát alkalmaztatni, a kerefzt alatt 
metr nem lankad, a’ fzerentsétlensé?ben magát e' nem 
bízza, ma» ban és javaiban, vagy ajándekiban nem bí
zik, hanem minden dolgaiban a’ minden jóknak kút 
fejére az Iftenre néz, és az Iftcnnek akaratját, akarfa-

Qjcj vanyu
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vanyú akar édes légyen, egyedid azó leg nagyobb fze- 
rentséjének és mennyorfzágának tartja. És igy minden 
ő  fzerentséjében és fzerentsétienségében, az ó egyedül 
való órőme, békefsége és gyönyörűsége tsupán egyedid 
az Iftenben vagyon.

$. 10. (2 .)  Azért igen fzükséges, hogy mi nyomo
rult férgetskék ebben az olvafztó próba ken'*entzében, 
többet imádkozzunk a’ békeíséges tűrésért és álhata- 
toirágért, hogy fém a’ meg fzabadulásért. Mert ha mi 
egyfzer a mi gonofságunknak falakját jól el hagyjuk 
égettetni, úgy minta’ kevélységet, teíli gyónyóriisé- 
get, fösvénységet, irigységet; annál jobban az után 
meg álhatunk a’ Kerefztvifelésnek minden tüzében, és 
magúnk akaratját, egcfzlen az Iften akaratjának alája 
vetjük. De mivel milzegény emberek igen gyarlók és 
gyengék vagyunk , és a’ próbát nem őrőmeft akarjuk 
megáílani, tehát kívánunk gyakorta meg fzabaduláft e- 
léb, hogy fém meg melegedtünk és meg tiíztulturik. 
Es ha akaratunk ellen gyakorta az Iften minket ebben 
az nyomorúságnak kementzéjében eróífcn nem tartana, 
tehát a’ probábul előre el fzaladnánk, és nem gondol
nánk azzal ha tifztán meg tifztultunkéavagy nem! mint 
a’ gyermekek a’ főrdóbül néha el fzaladnak, bátor még 
nem is tifzták. Az Iften penig jobban tudja és látja a* 
mi nékünk fzükségeífebb és hafznolfab , mint mi ma
gunk. Azért botsátja mi reánk a* kereízt vife ésnek 
órátskáját, hogy mind addig tartson, mig az ó aka
ratja végben nem vitetődik. Azért inkáb kérjük ótee 
a’ békefséges tűrésért, hogy lem a’ meg fzabadulásért.

§. 11. ( 3 .) Bizonyos fzabaduláft remén hetünk és
hihetünk , hogy fém mint abban kételkedni kellene. 
Mert itt vagyon az Iftennek igéje, és őrökké valóigaf- 
sága , ha bánattal Hitt is az U r , ismét kegyelmes léfztn az 
ő kegytlmeffygéntk gazdagsága fzerént. Siral 3. 32. Eze
ket a’ fzókat gyakorta a’ te fzivedben meg gondoljad, 
nem is áll azon, hogy te Sz. írásnak fok mondáfít, ta
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núljad, hanem azon hogy egy Szent írásbeli mondád: jól 
meg fo g j, és ízivedre végy. Mert ha egyfzer egyet hien- 
deíz , az urán mindeneket hifzefz; Eshaelófzőr egyik- 
búi magadnak vigafztalád: veendefz, az után mindenik- 
bui vigafztaláfod íéízén teneked, lm Okozzad gyakor
ta a* 88- Soltárt, ott meg látod, miképen a’te ízived 
le ira tta to tt, és abból efzedbe veheted, hogy te előt
ted is voltának emberek ollyatén lelki fzorongatáfok- 
ban. De az Idén ókét ismét meg fegétette és vigafz- 
talta , a’ mint ez ki tetízik 89- Soltárbul : Az Urnák 
kegy elmefs éget mind örökké hirdetem. Ez te rajtad is bé 
tellyefedik, bizonnyal el higyjed. A’ fziveket győtró 
nyughatatlan lélek eleitúl fogva foha nem nyugodott az 
ő  tüzes nyilaival, hanem mindenkoron, mint léleknek 
elensége a’ fziveket nyomorgatta és gyótrőtte , féle
lemmel rettegéífel, fzorongatáífal, türhetetlenséggel , 
el rejtett be'só káromkod fial kételkedéífel, hihetet
lenséggel , roíz gondolatokkal, mellyek a’ lzivben fel 
buzognak , mint a5 fel háborodott tenger, a'melly egy 
más után habokat gyakorta hány úgy , hogy egyik mé
lység a’ maiikat kóveti, majd félelem, majd rettegés, 
majd fzumoruság , és fokfzor olly mélséges fzomorusá- 
gok , hogy egy teremtett állat íints e’ világon a’ melly 
az ollyan meg fzomorodott fzivet meg vigafztalhatna. 
A’ mi más.embereket meg vidamit, a’ meg fzomoritja 
az ollyatén em bert, az egéfz világ, minden ő vigaf- 
ságával keferu kerefzt néki, úgy hogy mé^ az Idén is 
é  néki nehézségéré volna a’ mint Jób fzól \ 7. 14.. leg 
kivált épen mikoron a’ te lelked isméreti teneked azt 
mondja : Hintsen neked femmi JzabadüláJed az I fh n tú l  4 
Solt. 3. 3.

§. 12. Ez ellen jobb orvofságot nem találhatfz , ha
nem ha úgy tselekcfzel, mint Jób, Dávid, és e^yébfzen* 
tek. ( 1. ) Hogy ezt a’ fzomoruságot mind addig fzen- 
vedd , míg az Iften rólad el nemvefzi. Ezt a’ ízéi-ve* 
fzet te reád jönni hagyjad. Efa. 54. i It Mich. 7 .9 .

való vigafztalás 6 i l
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A z Urnák haragját hordoztmt mert vétkeztem 0 ellent^mind 
addig, mig meg nem látja az én peremet. Nínts egy te
remtett állatnak is hatalm ;ban azt meg vigaíztalni, a* 
kit az lilén meg fzonioritott. Mert a’ ki meg febeíit, 
annak kell meg is gyógyítani, a’ ki a’ koporsóba alá 
vifzen, annak kell fel is hozni, a’kim egóí, annakkeil 
meg is eleveníteni.

(2 .)  Szükséges, hogy te ebben a’ te lelki fzúksé- 
gedben e’ világnak ítéletit ne halgaflad, mint Job tse- 
iekedék , midőn őtet az ó baráti ítélek, avagy a’mit 
ama’ vigafztalás nélkül való lélek az ördög m ond, a- 
vagy a’ mit a’ te magad ízive, lelked is mérete, teíled 
és véred mondanak. Mert ha minket kárhoztat a’ mi 
fzívünk, azt mondja Szent János, hatalmajj'ab ifién  a' 
mi fzivünkncl. 1. Ján. 3. 20. hatalmaííab az egéfz vi
lágnál <s az ö rdögnél, sőtt inkáb azt haljad, a’ mit 
az lilén , az ollyan nyomort! t emberrul mond , Efa. 
66. 2. Arra tckéntek a’ ki fzcgcny és töredelmes fzivú . 
Ismét: Meg tifztitlak tégedet a nyomorúságnak kementzc- 
lében. Efa. 48. 10.

§. I 3* (? •)  Hald mega’ ízenteknek példájokat is,
tekéntsd meg magadat körös kőrnyúl és laid meg nem 
voltaké előtted ollyan nyomorult emberek, és ha meg 
íegitetteé őket az lilén. Miképen panaízolkodik Dávid, 
Solt. 13. 6. Uram , miglen feletkezel el rólam : Lásd 
meg, ha vallyon abban a’ ízukségben el hagytaé a Is
ten öter? Nem. Mert azt mondja 6. $•. En a1 te jó vol
todban bízom , örvendezz az én fzivem  a te fzabaditáfodba: 
Solt. 77. 8. panaízolkodik. Avagy n ind örökké ti  v * t-  
neé az Ur és ntm lentité többé jó akaró: Vallyon el hagy
taé az lilén ebben az Kcreíztben ? íemniiképen nem. 
Mert azt mond*a: Ez az éti nyavalyám, de ezeket el vál
toztathatja a tnataßdgos I f i  ennek j(b keze. ir. i i .  Igen 
rettenetesnek látízék az Jílcn a’ Prorétának azért azt 
mondja: Je!*. 17. 17. Ne levy énnekem félelmemre, el 
hagytaé az jílen a’ Prófétát ebben a’ rettegésben? n°in

mert
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mert azt mondja: Te vagy nékem reménségem d  háború
ságnak napjan. Avagy nem kiáltaé a’ Kriftus : En iHe- 
nem , miért hagytál el engtmet! Solt. 22. 2. D eelhagy- 
táé őtetaz lilén abban a’ fzukségben ? Nem ; mert azt 
mondja: Hirdetem d  te nevedet az én Atyámfiáinak, Solt. 
22. 23. és Sol. 118. 17. Nem halok meg > hanem élek és 
hirdetem az Urnák dolgait.

így kell teneked a’ KriftuíTal mirhával egyeiitettbort 
és méréggel ctzetet innod hogy így mennyedben az ö  
afztalánál az őrökké való őrömnek borát ihaííad. Ta
núid meg gyalázatjít hordozni, ugy fo od hordozni 

ditsősé ét is. Tanulj a’ meg feízittetett Kriíhis- 
hoz hafonlóvá lenni, Ugy léfzefz a’ meg di- 

tsőult Kridushoz haíonló.

L i l i .  Réfz.

Vigafztalás a’ nagy lelki Kísértetekben*
Hía. 41. 17. A' fizukőlkődők is o’ fizeginyuk Kernnek vi
zeket ,* de nem találnak, á z ó  nyelvek fizomjus ág miatt meg 
fzáradott. En Ur meg balgatom őket: En Israelntk Iflens 
nem hagyom el őket.

§• 1.
Z  egynéhány fzóban vigafztal a’ Szent 

Lé.ek , minden keferedett, fzomoru- 
ságot és késértetet fzenvedo fziveket, 
kik fzomjuhozz^k a’ vígaíztaláft, kik
nek elméjükben tsak az vagyon, hogy 
épen kétségben ke 1 esniek , és hogy 

n el hagyta és el vetette ö lté t, mint 2 
Sóltár. 88. 3. mondja: Az én lelkem mcgtellycfiedettnyo
morúságokkal , és az én életem a’ koporsóhoz k ö z t Igét. De 
azok, az ő nagy lelki kísértetekben, vegyék efzekbe 
és fzivekbe a* vigafztalásnak e*következendő fő okait.
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§. 2. Elófzer, hogy a’nagy le ki kísértetek, fzomo- 
ru , nehéz gondolatok, a’ léleknek rcttegéíi, a’ lelki 
ismeretnek győtrelmi, reánk nem jónek azlftenne ki
váltképen való tanátsa és kegyelmes ákaratja nélkül : 
akar meíly keményen oftromo ja is az embert a* Sátán. 
Meg bizonyítja ezt az Iűen igéje, hogy az Sátánnak 
még a’ leg aláb való teremtett álatonis, egy haj, vagy 
tsak egy fzalma ízálon is hatalma nintsen Mát. 10. 30. 
mivel minden teremtett állatok az Iften kezében , és 
nem az ördög hatalmában vadnak, Job. 1. 12. an
nál kevelébb hatalma vagyon ez emberen, hanem ha 
az Iftentül adattatnék és engedtetnék meg nékie, m:nt 
a ’Gergeíenufoknak hiítoriajábul és Jób példájából ki 
tetizik. Mát, 8.

§. 3. Mint hogy pedig femmi tagján vagy haj fzáf. 
án is az embernek hatalma nintsen, fokkal ink b a zö  
lelkén, hogy azt úgy győtőrheífe, fzorongathaífa és 
kinozhaílá Íftennek kiváltképen való tanátsa és enge- 
delme nélkül, azért mondja a' Söítár. 34. 8- Tábort 
jár az lilén  Angyala az ót et félók kórul,  és meg fzabadit- 
j* ókét, £n léjzek 6 nékie azt mondja az Ur tüzes fa l kd~ 
rüiótte, Zách. 2, 5. őrizz meg engemety mint a te [ze
nied J \n y it , Solt. 17. 8* A* Sz: Dávid Sol. 88- 7. 8- 
16. az íftennek tulajdonítja a5 nagy kisértetet, midón 
azt mondja A ' leg alsó ßrba vetettél engtmet a sötétség- 
be , a' mélységes belly be a' te haragod én ream fzáUott , és 
minden te habjaiddal nyomorgóit á l: Szegény 's holt % eleven 
vagyok a’ nyomorúság miatt es a te tőled ream botsát ott 
rettszéfeket hordozván felek. Láfd. Sol. 71. 20. s. a. t . 
Es az Anna Próféta Afzfzony mindent az Ur íftennek 
tulajdonit. Az Ur meg ól és ismét meg elevenít, pokolra a* 
Iá vét és ismét fe l hoz> I. $am, 2. 6. Es mikép az Is- 
TEtmckFia elóízór pokolra fzállott, minek előtte men
n y ek é  menne; a’ fzerint tseiekefzik Iften az ő tagjai
val, az igaz Kerefztényekkel is. A ’ pedig így léfzen 
ín eg, mikor az Iften az embernek lelki ismeretiben je

lenti



lenti meg annak bűneit, meg érezteti véle a’ bűnnek 
erejét és hatalmát a’ hálálná falánkját a’törvénynek át
kát és a’ Sátánnak tüzes nyilait: akkor az ember lelke 
anyira meg keferedik, és ollyan ízomoruságba eíik , 
hogy minden emberi és Ideni vigafztaládúl meg fofz- 
tátik, nem is akar vigafztaláfi venni, a’mint Dávid mond
ja, Solt. 77. 3. Úgy tetízik ő néki hogy minden te
remtett állatok 6 ellene vágynak, femmi óróme nem 
lehet, minden vigafztalásra érdemetlennek tartván ma
gát, kufzködik a’ kétségbe eséífel, és bajt viva’ pokol
lal, érzi a’ pokol gyötrelmét, Solt. 18. 5. Ez a’ po
kolnak valóságos mardozáía avagy inkáb maga a* po
ko l, melly femmi vigaíztaláft nem enged , hanem ott 
merő gyötrelem rettegés, kétségbeefsés vagyon. így 
valóságoífan pokolba vifzi bé az Idén az ollyan embert, 
rem tedi, hanem lélki képen, lélek fzerént Úgy vagyon 
do'ga , mint a’ Kridusnak volt az Olaj fáknak hegy
én , mikor fzomorkodni kezdett rettegett és az haláh 
lal küfzkőkőtt,

§. 4, Miért engedi meg pedig az Idén néha , hogy 
az ó hivő fiai, kik a’ Kridusban meg Kerefztelkedtek 
kiknek bűnöknek botsánatjok vagyon , kik hit által 
meg igazűltak ’s az őrök életnek bírására fel vétette- 
nek a’ gonofz órdőgtűl ollyan fzőrnyen, m eneteden 
|?okolbéli gondolatokkal késértettetnének és lelki már- 
tyromokká tétettetnének. Nem fzűkség ezt visgál- 
núnk, hanem azzal kell meg elégednünk , hogybizo- 
nyofokká tétetünk az Idén igéjében, hogy maga az Is
t e n  ereíztette reánk a’ kisértetet- A’ mi pedig az Is- 
XENtűl jó  , nem léízen az az embernek vefzedelmére, 
fián em idvefségére: mellyre kellfzólgálniok mindenek«* 
nek, mellyek azokon, kik az Ident fzeretik, esnek. 
Mindazon által némelly okok is meg felentettenek mi
ért botsát a’ kegyelmes, jó igaz Idén aző kedves fiaira 
Hlyen nagy késértetett.

( i . )  Hogy a’ bűnnek erejét, melly a’ halálnak fu- 
Q^q 4 fánk-
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lánkja (mint Sz. Pa mondja: A’ bűnnek foldjá a halály 
és a bun o' haláluak fulánkja , a’ bűnnek pedig ereje a’ tör
vény , 1. Kor. 15. 5 6 .)  a’ törvény á tkát, azlílennek 
a’ bún eilen való haragját, kemény ítéletit, igafságát 
és az ördögnek nagy kegyetlenségét igazán meg ismér- 
jűk , mei t ez mind egy maiiul fug , mellyrül Ezekiás 
király panafzoli'odott, midőn tsivog valat mint a daru 
és nyögött mint a galamb Eía. 38. 14. mikor ízive a’vi- 
gaizta'áfí igen óhajtja vala.

( 2. ) Hogy mi az által a’ Kriílus fzenvcdésénék mél
tó íságát, nagyságát és az ő  drága meg váltásába való 
nagy jó téteniényit meg tanuljuk hogy ő minket aző- 
rőkké vaU5 pokolbeli gyötrelemtől éskintűlmegfzaba- 
ditott az 6 lelkének gyötrelme által. Sóit. 22. 2.

(3 .)  Hogy a’ Kriílus ábrázatjához legyünk haícn- 
lók. Rom. 3. 29.

(4 .) Hogy az lilén igéjének erejét, és az Iíleni vi- 
gaíztaláft abhui tanuljuk érezni. A' késértet az Ifién igéjére 
való figycímezésre ta n ít, Eía. 28. 19.

( 5 .)  Hogy a’ hitben reménségben , ízeretetben, a , 
lázatoíságban és békeséges tűrésben való gyakorláft 
meg tanuljuk , hogy a’ n i hitünk drágábnak találtai- 
sék a’ veízendő aranynál, meily tűz áltai probáltatik 
meg. 1. Pet. 1. 7.

( 6 . )  Hogy annak utánna annál nagyobban vigafz- 
taitaííunk meg; mint a’Szent Pál mondja: Miképenbo- 
Telkednek mi bennünk a Krifius fzenvedeji, azonképen bő
velkedik a7 mi rigaiztaláfunk is. 2. Kor. 2. 5.

( 7 . )  Hogy az őrók életben annál nagyobb ditsőfc 
seggel bírjunk hogy ha ő véle együtt fzenvtdúnk , ő véle 
agyúit meg is ditsőuljánk Rom. <3. 17.

§. 5. De ha ízintén ezt a’nagy haíznot nem tudnánk 
Is, íem az lilén tanátsát nem értenénk is, meg kellene 
azzal elégednünk, bogy tudjuk, hogy ez az Klen aka
ratja j hogy igy probáltaífunk. Mert ha a’ fejünkén 
lévő haj jfzáiok meg ízámláltattak , mennyivel inkáb

akar-
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akarja az Ur Iften a’ mi lelkeinket oltalmazni, hosyaz 
ördög által azok kétsépbe ne ejteífcnek. E b b ü í  jól 
meg értjük hogy ezen kísértetekből fenkimennem fza- 
badithat, hanem egyedül az Iften, a’ Kriftus által, ki 
a’ Sátánt és e’ világot meg győzte, Ján. 12. 31. és.
16. 11. A z é r t  egyedül ts a k  a ’ K r if tu s b a n  keresünk ezen
fzorongatáítnkban fegétséget, tanátsat, és vigaíztaláft 
és nem valami teremtett álatoknál.

§. 6. Máfodfzor, Nem keile’ nagy kísérteteketu^y 
néznünk mint Iften haragjának, hanem mint kegyelmé
nek jeleit, mivel hogy az Iften azoknak fzámok közé 
akar bennünket venni és, vinni, a5 kiket e ’ világoniily 
igen próbált. Illyen vala Szent Dávid a’ ki igy° pana- 
ízo lkod ir, Solt. 38. 5. Kórnyúl vettentk volt engemet a 
halálnak kötelei, és az egéíz 88- Só t. panaízolkodik 
annak lelkének pokol ínségéhez hafonlo gyötrelméről. 
Jeremiás. 22. 17. azt ivánta, hogy bár anyának mél 
he lett volna néki Koporsóvá, és elevenen ne jöhetett 
volna világofságra , hogy ollyan ízerentsétlenséget ne 
láto tt vó na. ItemSz. Jób. ki ezt mondja R .  6. i .  Ha 
fontba vettetnének az én nyomoríts ágim , <*’ tenger fövényé
nél nehezztbbtk volnának, és R. 7. 1^. az ő  lelke inkáb 
kívánta a’ keferü halált hogy fern mint hoízfzií életet 
Iften Sátán Szent Pál, kit az Angyala meg tsapdozott, 2. 
Kor. 12. 7. Sott önnön maga az Iftennek Fia; mikéi 
pen refzket^ az ó Szent telte , mikép fzomorkodik az ó  
le ke, mikep kiált; En Ißenem, én JJtencm, miért hagy ál 
t i  engemet, Mát. 46.

§. 7. Ezen példákbúl tanuljuk meg, hogy nem mi 
vagyun; elsők, kik az nagy kísértetekkel probáltatúnk 
és győtretünk, hanem annak előtte aMeg nagyobb üzen
teken is meg történt. Ebből e’ nagy vigaíztaláft kell 
vennünk, hogy valamiképen azok a’ halálos fzoron- 
gatásban, és pokolbeli gyötrelemben el nem hagyat- 
tartak, úgy minket is meg fzabadít az Iften. Es ha a* 
tefti betegségek űldőzéfek és több ezekhez haíonlók ,

Q /l  5 )C Cl
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jelei az Iften fzerelmének, melly által az Iften az ö Fiá
hoz haíonlókká akar bennünket tenni, és minékünk 
az illyentefti Kerefztet, békeséges türéffel a’ Kriftus, 
után kell hordoznunk; Mennyivel inkába’ kegyelem
nek és a’ következendő nagy dicsőségnek jelének kell 
lenni, midőn nem tsak téliünkre, hanem lelkünkre is 
Kerefztet bo tsát, azt hagyja tufakodni és jől meg iz- 
zafztja, hogy az embernek mind tefte mind lelke ízen- 
vedjen hogy annál hafonlóbb légyen az ő Urához a * 
Kriftushoz. Mert valamint a’ Kriftusnak Szent tefte 
az ő fzenvedéfekor tellyesvólt tetétül fogva talpig nya
valyákkal , fájdaimokkal, és az ő leg Szentjebb Lelke 
fzomorusággal, rettegéífei, gyötrelemmel; hafon’óké- 
peu kell az ő lelki teftének, minden lelki tagjainakés 
6  benne hívőknek i lyen külső és belső fájdalmakban 
refzesűlniek , hogy az ö lelki tefte is olly igen rakva 
légyen fajdalmokká1, mint önnön maga volt az öfzen- 
vedésekor. Ezt érti Szent Pál midőn azt mondja : Ä ’ 
Krijl us fzenvedésenek maradekit bé foltom az én teftemben , 
Kol. 1. 7. Ha azért a5 Kriftus lelki teftének igaz tagja 
vagy, a’ fájdalmakat vé é kell hordoznod , hogy bé 
tölteífenek a’ fzenvedéfek maradéki, és tellyefek legye
nek. Azért őrülnünk kell a’ fzenvedésnek , mert a* 
melly eket mojlan fzenvedúnk nem bafonlitandók o' dit so séd
hez melly nékünk meg jelentetik , Rom. 8- l8- Hogy az 
illyetén kísértetekbe az Iftennek haragját bekefségestü- 
réífel tanuljuk hordozni, és az Iftennek fegétséget vár
ni : Mich. 7. 9. A’ kőnyőrg sbe reftek ne legyünk ha
nem azt gondoljuk, hogy , a’ mint láttatik , ez a’ha
ragnak ideje , a ’ kegyelemnek ideje is el jő , mikor a* 
harag el múlik. Efa. 54.. 7. 8-

§. 8- Harmadfzor, Hatalmasan vigaíztalhat bennün
ket, hogy fogadta és meg igerte né ünk az Ur Kriftus 
az iliyen nehéz lelki hartzban bajvivásban a’ győzedel- 
met, noha az ugyan nehéz dolog, a’mint az Ur mond
ja: Eljött e világnak fejedelme t de én ellenem ftm m i hattal-
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w anints, Ján. 14. 30. Bízzatok , én meg győztem e 'v i
lágot , Ján. 16. 33. Mert a’ mint a’ Góliát ellen való 
gyózedelem Dávidnak és az egéfz Izraelnek győzede- 
me volt, 1. Sam. 17. 42. így a’ Kriftus győzedelme, 
minden híveknek ^yózedelmek. Mofi k t t  a fzabaditás 
és az erő és a mi Istenünknek orfzága és az ő Kr fiúsának 
hatalma, mert a’ mi atyánk fiainak vádoloj* le vettetstt, ki 
vádolja vala őket éjjel es nappal a' tni Istenünk előtt. De 
ők me% győzték őtet d  báránynak véréért, és az ő bizony
ság tételmek b jzédéért, és eleteket nem kim/lettek mindha
lálig , Jelen. 12. 10. 11. Es noha az ördög a’ kísértei
be lévőket ezen tüzes nyilaival lövöldözi a2t fugván 
nékiek: el kárhoztál , el velztél az Iften meg vetett 
téged és enyim vagy, fzünnyel meg reménleni, hinni; 
imádkozni. Feleld ezt: Hal od te ördög, nints néked
f.z én el kárhoztatáfomra hatalmad , nem bizatot te- 
reád az ítélet avagy a’ fententziának ki mondába , ki 
nek kelljen cl vefzni és kárhozni , hanem inkáb az 
igazán hívők az ítélet napján e’ világot és az ö rdögöt 
meg fogják Ítélni , 1. Kor. 6. 3. sött már e’világnak 
fejedelmét meg ítélte az Iftennek Fia , Ján. 16. 11.

§. 9. Negyedfzer : és noha az ember nem óhatja ma
gát a’ Sítának fzőrnyá káromkodáfítul melly neveztetik 
káromlásnak lelkének; de mint hogy elsőben azok az 
embernek akaratja ellen esnek, máfodfzor az ember a- 
zoknak az ő foháfzkodáfival , gondolatival, könyör
gésével fdvel és fzájjal; ellene mond, de még is nem 
álhat ellenek hanem el kel nékie azokat f envedni.
Azért vegye efzébe ezt a’ vigafztal f̂t i hogy Iften nem 
tulajdonúja néki azt a’ kíromkodáft, mivel hogy 
akaratja ellen eíik, azért nem övé a’ k ’romkod's, ha
nem az ördögé , az embernek ezt tsak fzenvedni 
kell. (*'*) mint Szent Dávid mondja, Ez az én nyava
lyám ; de ezeket el változtathatja a’ ma^afifágos Istennek jobb 
keze, Sóit 77. 11. Mert az ollyaténkáromkodáfok a* 
Jeleknek lzenvedéí ’s nem tselekedeti ; azért nem is
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tulajdonítja az Ifién vétekül : mivel ez ízintén úgy efik, 
mint midőn az ellenség tüzes efzkőzekkel Jóvőldőz 
a’ v í o ba, attul ótet meg nem tilthatn i, kedvére kell 
hagyni, de a’ mint lehet a ’ tűz ellen oltalmazzák ma
gokat, Mint Eztkiás Rabsakénak nem tilthatja meg a* 
káromkodáft; Ela. 36. 11. úgy a’ Sátánnak fém rilt- 
hatfuk meg hogy oüyan pokolbeli fzikrákat ne adjon. 
Hadd ízenvedje azt lelked fijdalmafíán és foháfzkod- 
va , de ne mond ki a’ k írom kodáíbkat, hanem a’ te 
Ez dat fogd bé mint Jeremiás in", Siral. 3. 2g. 29. és 
oltsad a’ belső tüzet, hogy ki ne űfsőn. Mivel hogy 
az ollyan kísértetek akaratod ellen esnek , jelen vagy
on még a* viaskodó h i t , mehy hartzol a’ kísértettel,

(*) N  m fzól az otsmin fzájból kéfz akartva ki botsa- 
tott károtnkodúfokrol; mellyeket az lílen  bizony meg 
büntet; hanem a’ késértetekról és háramló gondolatok- 
ré l, mellyeket az órdog fugall. Dors.

(**) Luth. Mikor a fzomorusi^nak pokolbéli hike az 
ó nyilaival jón , akkor azt kell gondolnod, hogy azok, 
a gondolat ek nem tieid , nem is a’ te fzivedben ter
mettének , hanem azokat a’ Sután fugallotta és azokat 
el keli fzenvedned.

§. 10. o tődfzer: Nagy vígafztalás még az is , mi
kor valamelly fohá fzkodáfotska van a’ ízivben , mi
dőn Iftenhez fohálzkodik , cs az Ifién igéjéből vagyon 
egy fzó avagy mondás: mert a’ még a’ léleknek és a* 
hitnek kitsiny fzikrája, melly olyan mint egy fnftőlgő 
gyertyabéletske, azt az Ifién nem engediel alunni, ha
nem a’ leg nagyobb kifértetben is meg tartja. E* bi
zony jele, hogy-a’ Szent Lélek még jelen vagyon, no
ha méllyen el rejtve. Azért nem kell mindgyárt ké t
ségbe esnünk mert valamint a’ teft még meg nem hóit, 
valamig a’ lélegzet és a’ fziv mozog benne, úgy az Is- 
TENnek Lelke meg el nem fogyott, ha még valami ki-
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tsíny gyenge fohaj áfotska, és az Iílennek egy ízava 
nálad vagyon mese az még a’ léleknek belső le.kié'ete 
melly még egéfzlen meg nem hóit. Ézt pedig jó n é 
ven kell venned, mind addig, míg ez vidámitó Lélek 
ismét el jó és lelked ujobban és egéfzlen meg gyógyul 
Mert tegyük , ha vala i mar nem könyöröghetne , 
nem foh fzkodhatnék és ügy láttámé :, hogy már min
dennek vége vagyon, örömeit imádkoznék , de nem 
lehet , ó azt fzive fzerint fagjí ja , ’s mindenek felett 
való panafzfza, ’s gyötrelme az , hogy nem könyö
röghet. Már azzal könyörög, mint hogy ezen pana- 
fzólkodik, hogy nem lehet könyörögnie, és hogy bel
sőképen fájlalja, hogy nem imádkozhatik, ezt fzive 
fzerint bánja. Ugyan azzal könyörög leg buzgóban, 
és ez a’ léleknek ki mondhatatlaii foháfzkodáia, Rom.
8. 26. itt telik bé a’ mit Eíai ásnál, mondott az Ur • 
A' fzúkélkódók és a fzigényik keresnek vizeket és nem ta
lálnak) az 0 nyelvek a’ Jzomjus ág miatt el fzár adott. En Ur 
meg halgatom ókét; En ísr aelnek lílens nem hagy on el Őket , 
Efa. 41. 17.

§. I I .  Hatodfzor: Noha a’ kísértedet f  envedö fziv 
olly keményen fzorongattatik 9 de az Iílennek igéje bi- 
zonitia, hogy lilén lakozik benne, esnem a’ Sat n .• 
A’ Sátán kivulvagyon, azért oftromo'ja fzivedet, mint 
e lenség az ó álnok erejével. Hatalma] bb a ki ti ben
netek vagyon , hogy nem a' ki c világban vagyon, I. jáil. 
4 . 4. ble félj) mértén teveled vagyuk) Efa. 41. io. Mint 
hogy pedi ; ez a’ lelki ellenség leg nagyobb nyomo
rúság melly éshetikaz emberen, azt penig Klen illeg i- 
gérte, hogy meg tekinti a* nyomorultakat, és la ikaz 
alázatos fzivü emberekkel, Ffa. 57. 57. 15. és. 66. 
2. és a’ küldötte a’ Kriílust hogy a’ nyomorultaknak 
prédikáljon, es a* fzomoruakat ma ához hívja, a’ 
minthogy az Klen Fia az ol'yan nyomorultakat magá
hoz hívja; Mát. I I ,  23.  Azért fenki az olyan fzo- 
rongatásban kétségbe ne eísék, mert aj, ollyan embe-
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reket parantsolta Iften vigafztalni. Erófitsétck meg a ti 
ti lankadott kezeiteket, és erótelen térdeiteket ercfitsetckmcg 
Mondatok azoknak kiknek fzivek feleimet,  legyetek erófek,  
ne féljetek, Efa. 35. 4. Es az Iften azt mondja : Az 
én erdm eróulenség által végezódik el , és Szent Pál is 
azt mondja: Mikor erótelen vagyok, ugyan akkor erős vet* 
gyök. 2. K. 12. 10. Ugyan még is tsak az Iften kegy- *  
elme az emberben vagyon, ha fzintén a’ Sátán Angy
ala tsapdozza is,mert éppen akkor mondotta Iften Sz. 
Pálnak, Elég néked az én kegyelmem, 2. Kor. 7. R.

§. 12. Hetedfzor Nintsen egy példánk is, hogy az 
Iften valaha tsak egyet i s , ez illyen ínségben és nagy 
Kísértetekben el hagyott volna , hanem inkáb fok bi- 
zonyságink vadnak, hogy mikor Iften valami fzentet 
a’ nyomorúságnak kementzéjében jól még olvafztotc 
és meg tiztitott. Eía. 58. 10. azt bizonyoíTan követte 
a’ ízabaditás. Es ez nagy vigafztalás , hogy mikor a’ 
próbáló óra eltelik és az ember a’ próbát megállotta, 
bizonyoíTan el jő a’ fzabaditás. Mert mikor a’ ízo- 
rongatásnak vége vagyon, akkor jön az orom bővsé- 
geflen. Boldog ember a kit az Ifién megdorgál, Job.
5. 15: Azért ne vonyogafd magadat d mindenhatónak 
dorgált ás átül, mert ő febefit meg és 0 bé kótóz, ó oftoroz és 
az 0 keze gyógyít meg. A' te fok nyomoruságidbul meg fza • 
hadit tégedet, de még a te fzámtalan háborúságodban U, nem 
illet a vefzedelem tégedet* o  a’ pokolba vezet és ismét 
ki h o z , azért fenki ne efllk kétségbe az illyeten kísér
tetek közt hanem egy kevés ideig hordozza az Iften- 
nek haragját , Mich. 7. 9. Mig az igafságnak napja 
ismétt fel jő . Solt. 112. 4. Fénlik a fetclségben it az U 
gazak viiágoságok.

§. 13- Nyoltzádfzor Taulerus az Iftcnnek kiváltké
pen való ájandekikőzél Tzámlálja a’ Kéíírteteket, és igy 
Írja le ezeket: A’ nagy kísértetekben el véfzen Iften 
mindent az em bertal, a* mit annak előtte adott volt 
nékie, akarván embert az önnön maga valóságos isme
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retire hozni, és ezt akarja , hogy láífa meg, és ismér- 
je meg az ember mié van, és mit tselekedhetik magá
t u l , és az ó kegyelmének el vony áfakor, miképen fog
ja magát vifelni. Itt az ember egttzlen el hagyattatik 
hogy femmit nem tud az Itten felől, a’ kegyelem és a* 
vigafztalás felül, fém egyeb felül, a’ mié az előtt volt 
mert minden el vonyattattik tőle , úgy hogy az ember 
nem tudja mihez fogjon, és hová légyen. Igenízük- 
séges az embernek illyen meg fogyatkozáskor, hogy 
úgy vifelhette magát, a’ mint az itten kívánja tőle , 
hogy az Itten fzabad akaratjára és ítéletire hagyhatta 
m agát, és valóban nagy dolog , hogy a’ Szent Ivlárty- 
romok az Itten kedvéért az ő életeket el hagyták, mi
vel beisőképen Itteniül vigafztaláfok v o lt, úgy hogy 
minden kínokat tsufnak tarto ttak , és vígan hóltana; 
meg. De ehez nintsen femmi hafonló fzenvedés, mi
kor Itten né kül és az ó  vigafztaláfa nélkül kell az em
bernek lenni, mert az mindent feliül múló ínség, mi
vel ott kél fel az emberben minden fzerentsétlenség , 
fogyatkozás és késértet, mellyekct az előtt már meg 
győzött v o lt , azok támadnak ismét ellene felette fit
ly ottan, és fokkal nagyobban, mint mikor még a’bűn
be hevert az ember. Itt az embernek nagy alázatos
sággal kell fzenvedni, és az Itten akaratjára magáthagy- 
ni mint addig , mig Itten kívánja.

§. 14. Az illyen embereket nevezi Taulerus lelki 
Mártyromoknak is, mert ők minden lelki vigafztaláftűl 
meg fofzttatnak, hogy azt fém tudják, hová legyenek 
és beisőképen igen kinoztatnak , mikor látják hogy 
más embereknél vagyon malalzt és a’ vigafztaiásnak a- 
jándéka; mellyek náloknintsenek, és azt vélik minden
kor, hogy ez az ő magok vétke, hogy nálok is nintsen 
a’ malafzt, és noha igen igyekeznek azon , de beiül 
mindenkor fzárazabbak, kívül pedig a’ kőnél keményeb
bekké léfznek. Néha békételenkednek és igy még an
nál inkáb kinoztatnak vigafztalás nélkül ’s azt vélik ,
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hogy minden dolgokban meg haragítják az Iften t, és 
azt ízivek fzerint bánják. De végre békeíséges törésre 
foglalják magokat, noha nehezen jutnak ah o z , de el 
fzenvedik, mig az Iften meg változtatja, mert jó l látják 
hogy annál továb nem mehetnek. Es az által lefznek 
fzentekhez jelesben haíonlókká , mert igy lefznek a’ 
Kriílushoz kinek élete teliyes volt fzenvedcfekkel, ha- 
fonlóbbakká. Ezen lelki Mártyromok mindenek felett 
a’ kik éínek, leg fzegényebbek, az ő itéletjek fzerint 
de az lilén előtt leg gazdagiabbak, magok ítélete íze- 
rint leg távoljabbak az Iflentűl, de még is leg kőzel- 
jebbek az Iftenhez, ő k , a’ magok ítélete fzerint leg 
lítálatoífabbaklilén e lő tt, noha o k a ’ leg válafztattabb 
hívek: lilenhez leg hüségtelenebbeknek ismérik magokat 
noha leg hivebbek, és leg fzorgalmatoífabbak az ő di- 
tsőségének helre alifásában, és gyalázatnak meg gáto
lásában: mert ugyan azért fzenvednek. Sokféle dol
gokkal, mellyeket ők nem javainak meg késértettnek , 
és az ne hezebb fzenvedéíl fzerez nékiek a’ terméfzc- 
ti halálnál. Mert őrőmeíl meg győznék az ő fogyat- 
kozáfokat, őrőmeíl gyakorlanák a’ jóságos tselekedete- 
ket, de nem lehet tolok melly miatt nagy fzenvedéíek 
és belső gyötrelmek vagyon, mint ha pokol kínját fzen
vednek, e’ pedig az iftenhez való nagy fzeretetbül és hü- 
ségbul fzármazik noha ők azt magokban lenni nem tud
ják , és e’ világon leg gonofzfzabb embereknek tartják 
magokat, de lilén előtt ók leg tifztábbak.

§. i$  Azért tsendes békeséges türéífel kell végét vár 
niok mert ha békeséges türéífel nem fzenvedík, magok 
meg hofzabitjákazt. Mert ezen fetét éj után jő fel a’ 
fényes világoíság , melly őket mondhatátlanul meg 

örvendezteti, az lilén ízereimében valamint an
nak előtte az ó fzomoruságok ki befzélhe- 

tetlen volt.
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LIV. Réfc:

Vigafztalás a’ gonofz Sátánnak belső tit
kos t i  rejtett kisertete e llen , m cllyct 6 g o n o fz  

káromió j ízivet gyótro , nyughatatlan, fzoron- 
' gató gondolatokkal fzerez.

Luk. 22. 31. 32. lmé a Sátán kívánt titeket, bogy meg 
rofidlna mint a gabonát. Di én imádkoztam éretted, hogy 
meg ne fogyatkozzék a’ te hited, te azért idővel meg fordul» 
van , a’ te atyádfiáit erőfitsed.

§• T-
ínémű dühös meg eskütt'ellensége lé
gyen a5 Sátán az emberne , azt megmu
tatja fok helyeken nem tsak az lilén 
igéje 1. Pét. 5. 8* Józanok legyetek vi
gyázzatok , mert ti ellenségtck az ördög 
m in táz  ordító orofzlán fzellel jár , k .n s -  

vén kit ei nyeljen. Efes. é. 12. Jel. 12. 12. Jaj a1 föld
nek is o ' tengernek lakofinak , és Szent Jóbnak hiíloriá- 
ja, hanem még a’ minden napi próba is kinek kinek fze- 
me eleibe téfzifok retenetes ésfzánakodásra méltó pél
dákban és eletekben, és fó vefzedelmes késésetekben, 
mellyekkel némelly kegyes fzivü fzorongattatik és ki- 
noztatik és ugyan olly tsúdálatos külómb kulómbfeíe 
hallatlan m ódon, hogy attól magát fenki meg nem ol
talmazhatja. Majd a’ mi hitünket, majd hivatalunkat 
késérti meg , majd imádságunkat zavarja fel, mellyek 
mind a’ Kriílusnak kísértedben példáztattanak, Mát. 4«
3. A’ mellybül éfzbe vehetjük, hogy a’ Sátán énkinek 
nem kedvez, hanem minden embert meg késért, mert 
ha a’ mi fejünknek nem kedvezett, hanem azt meg ké
sértette, hogy hagyna valakit kisértet nélkül. Ezért 
int bennünket Urunk: Vigyázzatok és imádkozatok, Mát. 

26. 41.
R r  §•
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§. 2. Egyéb kísértetek között ezzel is él a’ Sátán , 

hogy ó az embertgonofz, káromló, utálatos, nyug
hatatlan gondolatokkal gyótri, izivét fzorongatja, kí
nozza és faggatja és minden kedvét eí'vefzi. És azil- 
lyen gonofz gondolatok oliy hamarságoífak , ve^zedel- 
meíTck és mérgesek, hogy tsak egy ízempilantáííg isbá. 
torságoífan miattok nem lehetni. Azért Szent Pál 
Apoftol nevezi azokat a' gonofznak tüzes jjyilainak, EíE
6. 16. az az, valamiképen a’ nyilván való ellenség a' 
várod tűzzel fzorongatja, ugy fzorongatja a’ Sátán a ’ 
fzivet pokolbéli gondolatokkal. £s valamiképen a* 
mérges nyíl fájdalmas febeket, és ízenvedh etet len fáj
dalmakat fz er e z ; igy az ördögnek tüzes nyilai a’ lélek 
nck fzorongatáft , és titkos ki mondhatatlan fájdalma 
kát fzereznek , a’ mcllyekhez íémmi fajdalmi a’ telinek 
és femmi Szerencsétlenségek nem hafoníitathatnak. Az 
illyetén titkos és belső Kerefz.tek ellen , mellybűl a’ 
léleknek nagy izorongatáíi következnek, jer a’ vigafz- 
ralasnak egynéhány fundamentomit az lilén igejébűl hall
juk és láífuk meg.

§, 3. Flófzőr ez igéket maga mondja az llr : Iméad 
Sátán kívánt titeket, a’ melybűi ki tetízik , hogy azo
kat rajtunk való ízivbéli fajnáikodáífal hozza Urunk e- 
l ő l , és az által panafzof-odik a’ mi nyomorúságunkon 
való fzánakodásával. Azért bizonyos, hogy az oilya- 
tén fzorongatáfok femmi jelei nem lehetnek"az lilén ha
ragjának és az emberen való kőnyörűletlenségnek, hogy 
az idén el akarna minket vefztení, ás a’ Sátánnak adm ; 
hanem inkáb hogy kemény fanyarg.vefzfző,melly áltai az 
lilén az embert meg alázza, a’ mint ezt Szent Péter
nek példája meg mutatja, kinek vakmerősége az őnagy 
kisértetire , és efetire nagy okot adott. Szent Pál is 
azt mondja: hogy én feletéb el tu  hinném magamat, ada
tott énnekem hegyes djztdn, melly az én teßemben ragadott, 
tudni illik a Sátán Ang yala , hogy engémét tsapdozzon. 
Mdlyert háromfzor kónyorgettem az Úrnak , hogy én fülem
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el távoznék. De ezt mondd nékem; Elég neked az én kegy
elmim , mert az én erőm éretlenség által végeztetik cl. 2. 
Kor. 12. 8, s. a* t. Ez a’ mondás tanít minket (1.) 
hogy mindazok a’kik meg késértettetnek, a’ Sátánnak iljyctén tsapáíi által meg aláztatnak. (2.) hogy ez 
az Iftennek tanátsa által léfzen meg. (3.) hogy az 
/Ilyen meg kísértetett ember az Mennél kegyelemben 
vagyon, bátor az órdőg olly igen gyötörje is ötét. 
A’ mint itt az Lír maga mondja: Elég néked az /« ke
gyelmem.

§. 4. A’ máfodik vigaíztaláfi: ezen fzókben adja az Ur elönkbe. A 1 Sátán kívánt titeket, itt halljuk, hogy 
a’ gonofz ellenség kívánja ugyan íurűenaz ő tüzes nyi
lait ellenünk el lövöldözni • de nem meri, mert tel- 
lyefséggel nem engedtetik meg nékie? még eíófzór ö néki az Mentül kell azt kérni, és bátor az lilén néki 
meg engedje is, mindazonáltal határt vét és mint egy 
Jántzra vetet kutyát, úgy tartja ötét. Innéd mondja. Szent Pál. 1. Kor. 10- lg. Az lilén  hit nemhágy tite
ket felly ebb ?kísértetni annál , a’ mint el jzevedbeiitck% 
Azt mondja itt Szent Pál, hogy az Men nem engedi meg a’ Sátánnak, mert ő hű. Meg mutatja eztSze;it 
Jóbnak példája , mikor a’ Sátán azt monda: Engedd 
meg nekem : De az Men egy bizonyos határt téve nékie§. 5. A’ harmadik vigafztaláft az Ur adja uékünk 
elönkbe mikor azt mondja: de én imádkoztam teeretted , 
hogy el ne fogyatkozzék a' hited. Miképen imádkozott légy
en az Ur érettünk meg mutatja ján. 17. mikor az ö 
híveit az ő mennyei Attyjának híven és nagyon aján
lotta , hogy ö azokat meg oltalmazza a’ gonofmil és hogy az atya ő bennek, és ók az Atyában maradjanak 
és nem kíván ö egyet is azok kózzűl el vefzteni,. ki
ket az atya adott nékie. Ez az imádság minden meg 
keferedett és meg fzomorodott fzivet meg tart, hogy ök hit által a’ Kriítusban maradnak, és a’ Kudus ö ben- 
nck, és hit által győzedelmeskednek.
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§. 6. A’ negyedik vigafztaláíl adja élőnkbe mine
künk Ján. 17. 21. R. 17. 21. miképen az Ur imádko
zott mi érettünk és mit kért legyen az Iftentűl, tudni 
illik, hogy mi a’ Kriftusban és a’ Kriftus mi bennünk 
maradjon. Innét azt mondja Szent János. 1. Lev. 4.
4. Hatalmasb a ki ti bennttik vagyon, hogy nem a’ ki e* 
világban vagyon. Hit által a’ Kriftus minden kerefzté- 
nyben lakozik. Ez a’ ditsoséges vendég, te nálad is 
vagyon , és a’ te lelkedben lakozik, bátor a’ Sátán an
nál tüzeíTebben oftromoljon is. A’ Kriftusnak magának 
is kellett fzenvednie, és a’ Sátántűi meg kisértettnie, 
holot az lilén vala ő benne, az az, az lsltnségnek min
den teMyefségc ő benne lakozik állatja fzerint , Kol. 2. 9. 
Azért ne gondold azt, mintha a Kriftus nem volna te 
benned, hogy ha te meg kisértettél is, tsak a’Kriftus 
légyen te nálad, hadd oítromoljon a’ Sátán, a’ Kri
ítus nem hagyja, sőtt meg tartja, az ő házát és hajlé
kát. A’ Szent Lélek is te nálad vagyon , a’ ki a’ te 
erőtlenségedet együtt íegiti, 6 maga efedezik mi érettünk 
megmondbatatlanfoháfzkodáfokkal, Rom. 8- 26. a’ melly 
foháízkodáft a’ te ízivedben érezni fogod, és az által 
meg győzcttetelhogy a’Szent Lélek te benned vagyon 
és nem is távozik el te tő led , a’mint az Urmaga mond 
j a : Más vigafztalót adok néktek, hogy veletek maradjon 
mind őrökké , Ján. 14. 16. Az lilén is azt mondotta 
hogy o  o' töredelmes alázatos fz ivü  emberrel lakozik, Eía. 
57.w 15. Nem lehet pedig meg fzomorodottabb fziv ez 
íő ld ő n , mint a’ ki a’ Sátántűi fzorongattatik.

§. 7. Az ötödik vigafztaláíl ez a’fzótska adja elünk
be : Hogy a te hited el ne fogyjon Minémü nagy vigafz- 
taíás ez minékűnk a’ mellyel az U ritt minket vigaíztal, 
hogy a’ mi hitünk el ne fogyjon. Mindenkor egy kis 
ízikrátskájának kell a’ hitnek maradni, a’ fűílőlgőtsc- 
pünem óltatik el. Efa. 42. 3. bátor nagy erőtlenség
ben légyen is, hogy mi gyakorta azt gondoljuk, hogy 
a hit el oltatott, mivel femmi vigafztaláíl nem érzünk.

Min-
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Mindazonáltal még is cl nem fogy, azt mondja az ÍJr. 
De azt mondod te , mibülismerhetem azt meg. (1.) 
A’ hit után való kivánságbul, mivel őrömeft hinni akar
nál és nagy kívánsággal vagy a* hit után, ez bizony
os és eleven fzikrátskája a’hitnek. (2.) Veddefzed, 
be a’ Kísérteteknek kűfzködésébűl , a5 melly foha hit 
nélkül nintsen. A’ tufakodáft pedig innét elegendő
képen efzedbe veheted, mikoron vélek hartzolfz, mert 
a’ hol a’ tufakodás, és a’ viaskodás vagyon- ott vagy
on a’ hit, a’ tufakodáft pedig és a’ viaskodáft innéd 
efzedbe veheted, hogy a’ te kisértqtid, gonofz, Iften- 
teíen, káromkodó gondolatid akaratod ellen léíznek , 
és úgy fájnak azok teneked, mint ha ököllel vereget
nél. A’ mi már az embernek akaratja ellen eíik , az a’ 
hitnek tufakodáfa és az Iften azt tenéked nem tulaj
donítja bűnül. Mert egyedül azok kárhozatos vétkek, 
as mellyeknek végben vitelére az embernek akaratja va
gyon. A’ gonoíz akarat meg fertőzted az ember lel
két. Ha Adám nem engedelmeskedett volna a’ Sátán 
fugallásának, minden bűnöktől tiíztán maradott volna. 
Mihelyt pedig az ó  akaratját az ördög akaratja alá 
veté, leg ottan bűnbe esek. így nem bűn az, a’ mit az 
ó  akaratja ellen fzenvedni Kinfzeritetik. Midőn az el
lenség, melly a’ város előtt fekfzik, jtűzet hány bé , 
azt el kell fzenvedni, de azon kell lenni, hogy az el 
óltafsék, a’ mennyire lehet. így mi ízegény emberek 
a’ Sátántul mi magunkat úgy meg nem oltalmazhatjuk, 
hogy az, az ő tüzes nyilait a’ mi fziveinkbe ne lövöl
dözze, de mivel mi avval nem egyezünk meg, Sőtc 
inkáb ellene álunk néki, végtéré el kell néki alunnía, és 
nem árthatnakminékűnk, "innét látjuk, hogy a’ mi hi 
tünk el nem fogy.

§. 8. Hogyha a’ mi hitűnk el nem fogy, végtére a* 
gyözedelemnek kell következni, a’ melly a* hatadíkvif 
gaíztaláft adja élőnkbe, ama drága mondás ízeiéin , 
ján. 14. 30. El jóst s világnak fejedelme , de én sllewm
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femmi hatalma nintsen: Bízzatok én meg győztem e v i l i '  
got Ján. 16. 33. Valamit a’Kriílus tselekedett, mind 
a’ mi javunkra tselekedte, mert 6 minden ő érdemével 
és jó  téteményivel miénk. Mivel hogy a’ Sátántó meg 
győzte j nem tsak az ő fzemélyjére, hanem mi reánk 
nézve is,a’ mint azt Dávidnak, Góliáttal való hadakozá
sának péíuája meg bizonyítja. A’ melly ütközet a’ 
végre kezdetett c l , hogyha Góliát győzedelmeskedett, 
és Dávid meg győzettetett volna , az Israel fiainak , 
mindnyájaná Filiíleufoknak fzplgáivákellcnc lenniek.Ha 
pediglen Dávid verné meg a’ G óliátot, a’Filiíleufokaz 
Israelnek fzolgaivá lennének. Valamikép’ Dávidnak 
gyózedelme az egéíz népnek haíznára volt, u^y a’ Kri- 
ílusnak gyózedelme minden hívőknek haíznál. Azért 
a’ Kriílus gyózedelme, a’ migyőzedelműnk, a’ mintSz. 
Pál mondja : Legyetek trófek az Urban éí az 0 hatalmas 
erejeben , Eíf. 6. 10. Ismét; Háld légyen az i f f  ennek, ki 
adott minekünk diadalmat a mi Urunk Jé  fut Krifttu által.
I. Kor. 15. 57.

§. 9. A’ hetedik vigafztaláíl a’ fzenteknek példái ad
ják élőnkben, a’ kik is az őrdőgtűl igen kegyetlenül 
meg késértetjtenek , a’ kikrül a’ Kriílus itten ízó l: Te 
azért idővel ha meg tér endefz> ad te Atyád fa it  meg er o ft séd 
a’ mellyel minket az Ur, a’ mi Atyánkfiainak példájok- 
ra mutat, a5 kik is a’ Sátántiil meg kísértettének. A- 
zért mondja Sz. Péter t. Lev 5. 9. Tudom, hogy a ti 
otyátokfiain ugyan azon nyomorúságok töltenek bé.

§. 10. Végtére az mi idvőzitő Kriílufunknakpéldá- 
ja minket méltán vigafztaíhat. ő az Iílennek izerel- 
mcs Fia vala, még is meg engedte az lilén , hogy igen 
mélységeden a5 Sátántűi meg kisértefsék , úgy hogy a’ 
Sátán őtet magával hordozta, és akaratja fzerinto ve
le b á n t, mellyet egy ember fém foghat meg, hogy a’ 
Sátánnak annyi hatalma légyen. De ezt a’ Kriílusnak 
az ó meg alázásának álapotja mivelte, hogy 6  kifűreíi- 
tette önnön magát, és [az őjjlíleni méltofságát le tette ,

ugy> '

A’ Sátán titkos kísérteti ellen 2.K.54R.



2,R.5^.R. való Vigafztalás.
úgy, hogy mint egy ember meg kísértettjeit, és az 0 Atya- 

fiaihoz hafonlatojja lőtt. Szent Jóbnak és Szent Pál
nak példái is minket vigafztalhatnak,

LV. Refz.

Az Itteni fegedelemnek késéféroh
Habak. 11. 3. 4. E' látás bizonyos időre balafztatott, és 
végezetre fzól es meg nem tsa l, ha kéfendik, varjad azt , 
mert kétség nélkül meg léfzen és ntmkéfik. lnt$ a kinek lel
ke nem igaz, ő benne fel fuválkodik, az igaz ember pedig az 
ó hitiben él.

§• C1-)
Z  mondásbanvúrafztal bennünket a Sz. 

Lélek az Klen fegedelme késébe eránt.
T.) Melly minékűnk ugyan késésnek lát- 
ízik lenni, de lilén előtt az nem késés, 
hanem a’iegitségre fzüntelen való íietés.

_________ I  Mert mivel hogy hatalmas Klen, az ő
gere mehetetlen egyedül való bőlts tanátsábul, minden 

embernek az 6 kerefztét meg fzámlálta, megfontolta, és 
mérte,kinek mennyit kelljen fzenvedni; Es így egy más ti
tán erefzti az Ur Klen azt,és ílet, hogy a’ nyomorúságok
nak l'zámok bétellyék és mindenkor fegit azokat egymás 
után meg győznünk mind végig. Ez íátfzik minékűnk Is
t e n  fegétsége késésének lenni. Demiazt nem tudjuk r 
melly igen íiet az Klen azzal, valamig az el végezete 
nyomorúságok bé nem telnek. Azért a’ mi nálunk, 
kéfes , az liléiméi az a’ fzabaditásra ízüntclen való 
Sietés.

De a’ ki kemény nyakú, az az, a’ Kerefztvifelésbeu 
engedetlen, békételen , annak femmi nyugodalma nem 
léfzen ízivében; mert a" békefséges , tűrés enyhét! és 
tsendefiti a’ fzivet és nyugottátefzi: a’ békételenség pe
dig fcfzerez nagy háborúságot, és ó maga a háborúság,

l í r  4 azért



azért mondja az Ur Kriítus : Tanuljátok meg én tőlem ,  
hogy én fzeled és alázatos fzivu vagyok , / /  találtok nyugo
dalmat o' ti lelkeiteknek, Mát. I I .  29. Továbbá a’Pró
féta azt mondja; Az igaz ember hitbúi él. Néz az Iften 
kegyelmének igéretire, mel yet a’ hit meg fog, és eb
ből a’ vigafztalásbul él a lélek, azáltal meg újjul, mint 
Tzekiás mondja : Uram mind azoknak,  a kik en után m 
élnek tudtokra léfzen az én lelkemnek élete. Efa. 38. 16. 
A ’ hitetlenségbűi pedig fzármazik békételenség, a’bé- 
kételenségbűl háborúság, a’ háboruságbul kétségbe esés, 
a’ kétségbe való efsésbűl őrökké való halál. Azért igen 
is az igaz az ó hitibűi fog élni, és békefséges tűréífel vár
ja a’ iégétségct.

§. ( 2 .)  Mert mindennek vagyon ideje, a’ mint Sala
mon mondja : £s ideje vagyon az ég alatt minden akarat
nak, Préd. 3. 1. Itt halijuk miképen kell a’ mi Kerefz- 
tnnkct ésnyomoruságinkatfzemJélnűnk, nem úgy, mint
ha tórténetbűl efett volna rajtunk, hanem hogy ugyan 
az Iftentűl válafztatott, és rendeltetettidő, a’ mellyben 
fzenvednűnk kell. Azért a mi Kerefztünkben fzeme- 
inket fel kell emelnünk ahoz, a’ kinek kezeiben vágy
nak mindenek, fzerentse és fzerentsétlenség, fzegény- 
ség és gazdagság, élet és halál, mellyek mind az Iften- 
tul vágynak , Sirák. 10. 14. Kinek a'nyomorúságnak 
ide'e és órája iskezében vagyon. Vegyetek ebben a’Jo- 
feífrűl példát. I. Mos. 42. 1. Annakiffiuságába rendelt 
az iften Kerefztet és abban hagyta tizen három efzten- 
deig , a’ míg Iften az ő befzédét küldötte, és őtetmeg 
próbálván meg fzabaditotta , a’ mint arrul az Sóítar. 
jo g . 19. Szól, Imé látjuk melly nagy hafznára és be- 
tsűletire fzólgált a’ fegétségnek késéfe, mert mikor őjel 
adattatott, tizenkétefztendős volt, mikor Iften rab- 
ságbul ki fzabaditotta harmintz efztendős, és az Ura'- 
kodásra alkalmatos v o lt: A ’ Kerefzt által megprobál- 
tatván ditsőfségefsé tétettetett. Ezen ditsóségben élt 
80. efztendeig , és igy a ’ tizenhárom efztendeig való

Ke.

632 ATften fegedelmének a.K.^.R*
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késéséről. 633a .K .^ .R .
Kerelztvifeléfe jól meg jutalmnztattot nékie. Mert az 
úrin hétíz ér tizenhárom efztendőnél továb élt a’dicső
ségben. Élt pedig fzáz tiz efztendeig. Jól lehet fok 
Kerefztyén ember is tóm lőtzőzéd, üldöz éd , meg u- 
táiád, betegséget fz^nved , de tudnia kell azt, hogy az 
Idén órókké való bőltseségébül rendelt órája vagyon 
a z ó  meg fzabadulásának, va’amint hogy a’ nyomo
rúságnak ideje is az egyedül bólts Identül rendeltetett 
Mert valamikép a bóits építő m eder, avagy tselédes 
gazda, ki az ő tselédének dolgot ád , tudja mi idő táj
ba, és mitsoda órába kéfzithetik el a’ munkát; úgy az 
egyedül bólts idén is kinek kinek ügy mérte ki az ő  
Kerclztét , hogy bizonyosan tudja az órát meilyben 
annak meg kelljen változnia. £s a’meg keferedettfziv 
nek Idén kegyelmébul rendeltetett órája , akkor bizo- 
nyoífan cl jő.

§. (3 .)  A’ mint már a’ mindenhatóidén a’ mi nyo- 
moruságinknak fzámát; úgy a’ mi fzabadulálünknak o- 
ráját is magának tartotta és azzal nekünk meg kell elé
gednünk, hogy tudjuk azt, és emlékezünk az l í r a ’ta
nítványoknak mondott fzavairul: Nem ti dolgotok az idő
ket tudnotok és az alkuim at oßdgokat,  méllyé két az Atya az 6 
tn aga hatalmában hely b ezt etett. Tsel. I .  7. Mikor az I s 

t e n  az Israel fiainak, a’ következendő Eabyloniaifog
ság á:tal való bűntetéfeket Mofeífel meg jővendőltet- 
te, így fzolott: Nem de el rejtve vagyoni nahm , bé pásé« 
teltetett az én kintsem között. 5. Mos. 32. 34, íme hall
juk, mellv nagy és végére mehetetlen bőltseséggel igaz- 
gatja bünteti és odorozza Idén az embereknek fiait, 
mint Szent Pál mondja: Az égéfz emberi nemzetséget ,  
egy vértül teremtette,  hogy lakoznának e’ főidnek cgéfz fzí- 
n/n  ,  és rendelvén az időnek alkalmatofságát,  és az ő lakó• 
fokát meg határoz: an. Tsel. 17. 26. Itt halljuk miképen 
tett az Identzé taz emberéletének, meddig és hol kell- 
jen laknia e’ főidőn. Valamint hogy a’mi életünknek 
ideje az Iftentul vagyon, úgy az Identúl rendeltetett az

R r 5 > i s ,



634 Akerefzt alatta’ Kriítusbek. 2.K.^6.R
is ,  hol kelljen élnünk. Ez az Iílentül rendeltetett idő 
és hely magával hozza kinek kinek nyomorúságát és 
Kerefztét.

§. (4 .)  Valamiképen hogy az Ur lilén minden hívok 
Kerefztinek ’s nyomorúságának tzé ltid ó t’s helyet ren
delt úgy minden gonoíz embereknek is,kik az ártatlano
kat kesergetik, fzorongatják, í'zidalmazzák, gya ázzák 
és üldözik, időt, tzé lt, és mértéket rendelt. Kik mi
kor ki fuják magokat, és minden mérgeket ki öntik , 
akkoron az lilén , a’ kié a’ bofzu állás, fel ferken. E- 
tiyim a hofizfizíi állás ,  és a megfizetés, mikor ideje lefizeti,  
tántorgani kezd az olahok, mert közel vagyon az óvefizedel- 
meknek napja,  és fietntk a’ tnellyek reájok következnek 5 '.

Mos. 32. 35. Az lilén Anya-Szent egyháza is az előtt- 
a ’ kegyetlenektűl és hitetlenektül rend kivúl’s retrenel 
teífen uldóztetett, és az lilén fok időt engedett a’Sá
tánnak , hogy ordíthatott, és dühőskődhetett; de mi 
kor idejek e ltö lt , meg alázta ókét az lilén, úgyhogy 
az egéfz világnak félelemmel és rettegéifcl kellett néznie 
az lilén ítéletét Azért bekeßegefiek legyetek ti is, és erőfitsc4 
tek meg a’ ti Jziveitekett mirt az Urnák el jövetele el közzel- 

get. Ne pana/zolkodjatok egymás ellen fohájzkodajfial A- 
tyamfiai,  hogy ne vádoltajfiatok Íme <*’ biró az ajtó 

előtt vagyon• Jak. 8- 9>

XVI, Réfz.

A’ Kerefzt vifelés alatt, a’ Kriftus nagy
békefégcs tűrésének példájá t, és a’ következen

dő nagy jót nézzük melly által minden, akar mel- 
ly nagy kerefzt meg kőnnyebbittetik.

Luk. 24. 26. Avagy nem ezeket kelletté Jzenvednic a Kri- 
fibusnak, és úgy bé mennie azó dits ős égebe.

■ - - - - - - - - - - - * — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



g Z  örökké való Iítennek Szentséges Fia,az 
ő Szentséges emberré léte áltat, minden 
emberi ínséget és gyötrelmet magára 
v e tt, nem fzukségbui avagy kinteienség- 
bid vifeltetvén hanem fzerelmébul, hogy 

______ minket az ó tulajdon példájával taní
tson a’ békeseges tűrésre , és a’ Kerefzt hordozásnak 
’s a’ nyomorúságnak meg győzésének , aranynál drá
gább mefterségére. Mivel hogy pedig emberré akart 
lenni, fel kellett azt'venni az mi emberi, tudni illik az 
emberi nyomorúságot. £s mint hogy minden emberek 
javára lett emberi é, minden emberek nyomorúságát vet
t-e magára. Azért fzűletéíe orájátul fogva , Kerefztha
láláig, nem volt nyomorúság , fájdalom és ízoronga- 
tás nélkül, minden emberi nyomorúságot és nagy fze- 
génységet Izenvedett /i’ rókáknak barlangok vagyon,  au 
égi madaraknak fefzkek , de az embernek fiának nint sen fejti 
holott le hajtsa, Mát. 8- 20. Nagy üldőzéft izenvedett, 
az ő hivatalában minden gyűlölte, vádolta, gyalázta, 
fzidalmazta. Az ö Szenvedéfekor leg nagyobb gyalá
zattal illettetct, kgutdlatoßdb volt minden emberek kozott, 
Efa. 53. 7. Miért nem akarunk tehát mi is meg utal
tatni gyalázatot ízenvcdniPó leg nagyobb jótéteményért 
leg nagyob hála adatlatlanságot, ditsöséges tsuda té
tedért fzidaimat, hu tanításáért, gyalázatot nyert.

§. 2. így ment előttünk a’ Kriftus, és megmutatta 
a’ mennyorfzágban való u ta t , kinek nyomdokit kell 
minekünk is követnünk. 1. Pét, 2. 2. Az 6 élete a* 
mi példánk, a’ Szent békeséges tűrés által követjük 
ö té t , ugyan azért is ment előttünk, hogy mi is ötét 
kóveísük , de melly távul és rhefzi maradnak azokhátra 
kik ezt a- példát nem nézik, nem követik, melly nagy 
fetétségben járnak , kik ezt a’ világofságot nem nyo
mozzák, mert azt mondja az Ur: En vagyok a’ világof- 
tá^, a' ki követ engemet,  nem jár Jetéiben hanem életnek vi
lága Ufizm annak. Ján. 8 . 12.

2.K.56.R. és a’ jövendő ditseséget nézzük 635
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§. 3. A’ jővendőbélí ditsőségért , és az őrök éle

tért j e’ világnak minden gyötrelmét el kellene az ember
nek fzenvedni, mert az ideig való nyomorúságéi múlik 
de az őrőe ditsőség meg marad. A1 mind kit dny és 
rövid, valami idővel el múlik, és nemmélró az ö rök 
ké valóra, 2. Kor. 4 17. Mert az őrökké való fok
kal nagyobb tusakodáft és hartzot érdemel. Hogyha 
egy fzempilantáíig nézhetnéd a’ditsőségnek koronáját, 
és órókkén való örömeket azoknak, kik ez életbenhá- 
boruságot, és nyomorúságot ízenvedtenek , és nem 
voltak az emberek előtt kedvefek és érdemelek, hogy 
e* világon éljenek , mindenek felett meg aláznád ma
gadat , és a’ te Kerefztedett őrömmel hordoznád , 
nem kívánnál ez világon íok örvendetes napokat, és a* 
nyomorúságot nyereségnek tartanád.

§. 4. Azért emeld fel fzemeidet az égre, és nézzed 
Szent János Evangeliftával a7 nagy fokaságot, melly fe
jér ruhában öltözve követi az íftennek bárányját , 
niellyet'ismérvén az Evangelifta, azt felelték neki: Ezek 
azok a? kik jöttek a nyomor uságbjtl,  és meg mofták megfe.  

jérétették az ó ruhájúkat aé Báránynak verében. Jel. 7. 14. 
Azért 6 nála vágynak és követik a’ bárányt valahová tnégy- 
e n , Réfz. 14. 4. .Erre vigyázzanak az Iften fzentei, a7 
mint Mofes felül meg Íratott. Hitnek általa nem akart 
Mofes,  mikor immár öreg volna farao leánya fiának hivat-  

tatni , inkáb valafiztotta magánakhogy az isién népével 
együtt nyomorúsággal illettetnék,  hogy nem mint a bűnnek 
ideig való hafiznávalélne, ki nagy ob gazdagságoknak ítélte Un
ni j  aé Krifiustrt való gyalázatot,  hogy nem mint az Egyip-  

tombélieknek kintieket,  mert néz vaiaa jutalomnak fizetésé
re , Sid. I I , 24.

§. 5. Itt látjuk , hogy a7 Szenteknek kintsek és gaz- 
dagságok a7 Kerefzt és a7 Kriftus gyalázatja volt, és 
nem ízámláltatik fenki a7 Szenteknek ízámok közé men
nyben, valaki a7 Kriftus Kerefztes Záfzlója alatt nem 
hartzolt. Miképen néznének a7 Szentek minket men-
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nybc, ha a’ Kerefztvifelés jeleit velünk nem vinnénk ? 
nem ismernének meg bennünket és idegenek volnánk 
6  kőzőttók. Azt mondja az U r : a ki'győzedelmes le
ftzen fejér ruhába öltöztetik,  és einem tárlóm annak nevét az. 
életnek könyvéből, Jelen. 3. 3. mit mond Szent P á l :  A- 
ma nemes hartzot meg hartzoltam, futáfomat el végeztem a 
hitet meg tartottam ,  végezetre el tétettetett nékem az igaf • 

Ságnak koronája, mellyet meg ád nékem az Ur amaz igaz 
biró Jejm Krifius 3 nem tsak nékem pedig, hanem min- 

dentknek, kik várandják amaz ő ditsősége's el jö
vetelét. 2. Tini. 4. 7.

LVII. ReTz.

Vigafztalás a’ tefti halál ellen.
2 . T im . I .  10. A' Krißrn o’ halált eltórlótte azéletet pe
dig és a ’ ha'hatatlanságot vildgoßägra hozta.

[Z a Szent írásnak fzava magában fog
lalja a’ legg főebb orvoíságot, és a" 
légy erőííebb vigafztaláft a5 tefti \ halál 
ellen. Mert ha az halálnak hatalmát 
el vette, nem félhetünk tó le , és ha az 
életet és a’ halhatatlanságot vifzfza nyer

te méltán őrülhetünk, hogy az életnek és a’ halhatat
lanságnak bírására a' tefti halál után jutunk. Mivel pe
dig az emberek közül olly Szent ezen a’ világon nem 
vó t ,  a’ ki a’ hálákul néni félt volna ; tekéntsük meg 
azért az halál ellen való vigafztalásnak leg nagyobb funda- 
mentomát és azt két réfzbe vegyük. Az első legna
gyobb és leg fóebb fundamentoma a’ vigafztalásnak , 
a’ Kriftus hajálábul, fel támadásábul , és annak gyű- 
móltsébül, a’ máfodik pedig c’ világnak hivságábulvé- 
tettetik, mindenik réíz magában foglal hét vigafztaló
fundam entom okat.

§ . 2 .
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§. 2. Az e’ső és leg fóebb vigafztalás a’ tefli halál 

ellen az mi idvezitő JeJus Krifiufunknak. Szent és ártatlan 
halála, mellyel ő az halált meg győzte és annak hatal
mát el vette. A z  halálnak hatalma pedig a’ minden
kori az lilén kemény ítélete előtt való félelem, rette
gés ,ízorongatás, és ámulás , mellyel az embernek lelke 
győtretretik,úgy,hogy mindenkor meg hal, de foha meg 
nem halhatt, mivel hogy-ha hatatlan. £z az halállnak 
hatalma, sőtt a’ máfodik halál és az őrőkkénvaló ha
lál. Ezt a’ halált gyakorta az ördög retteneteífebbé 
téfzi, azért mondja Szent Pál Síd. 2. 14. hogy az e r 
dődnél vagyona halálnak biroda ma3 az az , faggatja gyó- 
tri a’ lelki ismeretet, pokolbéli félelemmel, ijedség
gel, refzketéíTel és bánkodáílál. Ezért panafzolkodik 
Szent Dávid Sóit. ijy 5* Kőrnyül vettenek vált ingemet 
a’ halálnak kötelei, a pokolnak kőtelei kór nyúl vettenekvólt 
engem et, élőmét vették volta5 halálnak tőrei és az álnok em
bereknek árvizei rettentenek valaengemet. Láfd. Sóit. I I 6».
3. Ez az halálnak hatalma mellyct a’ Kriílus elvett és 
tsendes el aluváífá, egy békefscges által menetellé, a’ 
Léleknek és a’ tcflnek boldog nyugovásává változtat
ta. Ha a’ lélek tsendes a’ teil is édelfen alufzik, mert 
a’ léleknek békeísége a’ telinek tsendes és édes nyugo
dalma , és álma. £s így az igaz hivő Kerefztény nem 
érez valóságos halált a’ mint Szent Jánosnál 7. 51. 
vagyon. Bizony , bizony mondom nektek, valaki az énbe- 

fzédemet meg tartja, foha halált nem lát.
§. 3. A’ máfodik fő vigafztalás a mi te fűnknek fel 

támadd fa. Mert a’ Kriílus úgy vette el az halálnak ha
talmát, hogy nem tsak a’ lelket nem fzoróngathatja , 
hanem még a’ mi tefleinket is őrőkkén meg nem tart
hatja ; mert valamint a’ Kriílusnak halála mi bennünk 
olly hatalmas , hogy mi a’ halálnak keferuségét meg 
nem ofloljuk, úgy a’ Kriílusnak fel támadáfa is mi ben
nünk.olíy hatalmas, hogy a’ mi halandó teílcink ő á l
tala meg elevenitettnek

Mert

T T  ------- r ~ —-mar— —
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Mert a’ mi fel támadáfunknak I.) fundamentoma a* 

Krijtuifel támadafa, a’ lüintjmaga mondja: Ján. 14. 19. 
Elek en és tíis éltek, Ján. 2. 25. £» vagy oka fel támadás 
és az elet, ű’ á/' berniem hifzen , »iff /M w 1̂ , e/iu* 
laki él es hifzen én bennem Joh a meg nem hal. Jób. 19. 2% 
En jól tudom , hogy az én meg váltom él , és hogy az utol
só ember az főidőül fel támad , és minek utána fel ebredek 
ebben a te f ben, meg látom az Istent, ugyan önnön magam 
látom meg, és azon fzetmim látják meg. Egy ember altul 
vagyon d  halál, az hallottak fel támadd fok is egy ember ál
tal le tt: mert miképen Adámban mindnyájan meg halnak , 
azonkepen d  Krifitaban mindnyájan meg elevenittetnek, I. 
Kor. 15. 21. 22.

2.) Fundamentoma az Iftennek baz mondáfa. Efa, 
26. 19. Meg elevenednek a te hullotaid, az tejemmel, 
egyben fel tanúdnak. Ezech. 37. 5. 12. ígyfzólazU r 
Iften a’ tetemeknek, britén botsatok belétek lelket és é t k ,  
ime en meg nyitom a’ ti koporsóitokat és ki hozlak titeket d  
ti koporsóitokbul én népem. Dán. 12. 2. Es fókák azok kö
zü l, á/A alufzn :k d  főidnek por ab a , fői Jer kennek, némellyé k 
az őrók életre , némellyek gyalázatra és őr őkken való utál a- 
toßdgra. Ján. 5. 25. Bizony, bizony mondom nekttk , el 
jő  az idő , és moft vagyon mikor az hallottak haljak az ifién  
Etának fzav a t , és a' kik h aland jak elnckt v . 2g. Eljön az 
óra , mellyen mindenek kik a’ koporsóé an vadnak , meghall
ják az ő Jzavát, ó- kik jól tselekedtensk, ki jőnek az elei
nek fe l támadásara. Es lát ám a’ halottakat , nagyokat és 
kitsinyeket allani az Ifíesi előtt, Jel. 20. 12.

2.) Fundamentoma ű’ Kriflusnak hatalma és ditsősége. 
Mert valamiképen meg ditsőitetett a’La"'árnak fői tá
madásában, kiáltván na^y fel fzóval, Lázár jőj' kő. fán. 
11. 43. így fzintén az ítélet napján az 6 ditsóségét és 
hatalmát kif nyilatkoztatja , hogy ő légyen Ur az hol
takon és az eleveneken, ÁJ koper so hatalmaiul megmen
tem ctiet, halál te vcfzcdclmcdiefzek én; koporsó} romlájodlé- 
fzeken neked. Öle. 13. 14.

való Vígaíztalás 639
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4. ) Fundamentoma , az Istennek igaßdga , mert vala
mint az Iftennek igazsága bé tő it ezen íententziának ki 
mondásában: Halálnak halálával halfz meg , 1. Mos. 2.
17. így az Iften igaíságának bé kell tcllyesédnie eb
ben , hogy 6 minket ismét meg elevenítsen, mivel a’ 
bűn tőké Jeteden meg fizetődőtt. Mert a’ hol a’ bűn 
el tőrű 'tetett, ott a’ bűnnek Soldjának is meg kell Ízun
ni. Ezt kívánja az iftennek igaísága.

5. ) Fundamentoma azoknak példájok a kik az halálbul 
az életre fel támafztattanak, az Sunaminak meg hóit fia, 
a’ melly Elifeusnak illetésébűl meg eievenedék. Jai- 
rusnak Leánya, a’ NainbéJ özvegynek fia, L zár és 
T a b ith a i .  Király. 17. 21. 2. Király. 4. 37. Item. 
13. 21. Mát. 9 .25 . Luk. 7.15, Ján. 11.43. T s.9 .41.
- 6.) Fundam. a Krifius mind a’ lelket mind a teftet az 

erők életre meg váltotta.
7.) A) terméfzetbül vett fzép hafonlatoßagok a* búza ma- 

grul , Ján. 12. 24. 1. Kór. 15. 36. Balgatag ember 
a ’ mit te a' földbe vetfz nem elevenedik meg, hanem ha meg 
vothatánd. Azért a’ temető helyek az Kr. fzántó főidé
nek neveztetnek.

§. 4. Az harmadik fő v'gafztalás a’ Kriftus fel táma
dásának hafzna, az örök élet, a' balhatatlanság, mellyet 
a5 Kriftus vifzfza hozott. Mert valamiképen minden 
emberek az első Adámnak huniért az halál alá vettet- 
tettnek , úgy minden emberek a’ máfodik Adám által, 
az életre és az halhatatlanságra el tétettenek. Imémin- 
dencket meg ujitok , Jel. 21. 5. Abban az uj halhatatlan
ságban nem léfzen bűn , halál, femmi fájdalom, ha
nem merő igazság, élet és orom. Azért mondattatik 
az őrömnek és az kedvefség paraditsomának. Solt. 16 
15. Elégséges öröm vagyon te előtted és gyönyörűségek vad
nak a' te jobbad felül mindenkor. Fia azért Paraditsom , 
tehát abban nintsen fájdalom, femmi kiáltás, panaf T 
fzomorúság, nyomorúság, nintsen éhség és fzomju- 
sá^, hideg és meleg, fzerentsétlenség és Uralom ; mert

>ű: ■ -/■ •- 'V - 1 a  - w r
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mind azok ezen múlandósághoz tartoznak. Ezért ne
veztetik az ó rők  élet oily örökségnek , melly el nem 
Víjzbet megjetn motskoltathatik, meg fern bervadbat% I. P .t, 
I .  4. Ez a’ Kriílus fel támodásának amaz ditsóséges 
győmőkse mert ó i  tala mndenek viízfza hozattatta- 
uak és meg ujitattanak. Az el mul an dók az el múl- 
hatatlanságra válnak, az rothadandók rothadatlansá- 
gra, a’ tifztitalanok tiíztal'ságra, az ideig valók, órók- 
kén valóságra, minden fájdalom vigaíságra , minden 
ízomoruság óróm re, az bún igaíságra, az harag kegy
elemre, az átok áldásra, fzegénységgazdagságra, a5 be
tegség őrőkkén való egéfsége, a’ meg utá latás men
nyei tifztefségre, a’ gya ázat uraságra, a' nyugharatlan- 
ság órómre , minden fáradság és munka teliyes e ége
té sre , a’ hal d életre , Erre a’ halhatatlanságra jutunk 
mink a halál által. Azha'álajtóaz életre, és az őrók- 
kén való jókra.

§. 5. Az negyedik fő vigafztalás a’ halál ellen az i- 
mádság. Látjuk melly buzgosá^oflan imádkozott az 
Iílennek fia , az ő Szent halálának hartzába , a’ mint 
az írás mondja j Es mivel nagy tufjkodatb-nvala, buzgó- 
ságosbban imádkozik vala, Luk. 22. 44. Az ó t^ßmek nap- 
) aiban nagy kiált ájfal és kony hidat afkkal való kondorgéjeket 
és imádkozafokat v itt annak eleibe, a ki étet a halait íd , meg 
fzabadithatja vala, és meghalgattatott, Síd. 5. 7. A’meg 
halónak imádsága fzarmazik a’ fzivnek mélységéből és 
álralhatja a’ felhőket. Itt vagyon az igaz valóság , és 
az lilén is nintsen mefze. Közel vagyon az Ur azokhoz 
a’ kik ótet fegéts égül hiv]ák, S ó t. I4<r. i<̂ . Veit vagyak 
az 6 nyomorúságában , és meg fzabaditom ótet, Seit. 91. 
*5- Ne félj mert én te veled vagyok, meg ne rettenj, meg 
trófitlek tégedet, és meg ftgétUk. £fa. 41. 10.

§. 6* Az ótódik a’ mi téliünknek el változása. NUrt 
mi mint mennyei Polgárok vagyunk , bonnet a’ meg tan ó 
Jefus Krifiuft is várjuk , ki el vátoztatja a’ mi alázatos tt-  
f iú n k tt , bogy hafonlitos légyen az 0 meg ditjóúlt tefteheza-

S S WM5
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máz 0 hatalmas ereje f z .r in t , melynek általa mindé ne ka un 
0 birodalma alá is vethet, Filip. 3. 20, Minémü nagy 
ditsöség léfzen az, midón a’ mi tettunk nem tsak az 
Angyalokhoz haíonlatos léfzen , hanem még a’ fejfus 
Krittusnak meg ditsóult tettéhez is. a ’ mi vigafztalá- 
iunkra az ittennek Szent Fia a’ Tábornak hegyén az ó 
me" ditsóűlt tefteben meg mutatta magát, hogy igya* 
mi fzivunkben nagy. kívánságot buzdítson, a mi tette
inknek meg ditsőirésére. Oh mclly drága ditsó tem
ploma léfzen gz Ittennek a’ mi tettünk, Szent és ara
nyos edények az Itten házában, királyi és Papi ékef- 
ségek léfzunk.

§. 7. Az hatodik. A' Szent Angyaloknak jelen Útik, 
a’ kik a’ mi lelkeinket az Abraham kebelébe vilzik. A’ 
mi lelkünk a’ Szent Angyaloknak táríáságába mégyen 
az őrók nyugodalomba, a’ melly Abrahám kebelének 
mondatik , mellyet a’ halálnak lémmi gyötrelme néni 
illet. Bolts. 3. 1. Innét Solt. 116. 7. azt mondja : 
Tér] meg én lelkem nmet a' te nyugodalmadba, mert az Ur 
jól tejzen te veled: 6 fzabaditotta meg az en lelkemct az há
ládul , fzemeimet a' konyhulatifiül, lábaimat aztséjlul^fzün- 
te'en járok az Urnák ortzája előtt az élőknek főidében. Ak
kor meg fzabadula’ lélek a’ tettnek igájátul. Mintegy 
fogo’y meg fzabadűl a’ halálos tettnek tómlőtzébul. 
í §. 8- Az hetedik , A' jövendő örökké való ditsöség. 
Bolts. 5. 16, Az igazak őrőkkén élnek , kiknek jutalmok 
vagyon az Urnái, és azoknak go ndvifeléfék a’ magaságofnál 
Annak okáért az bekßegnek orfzágit vefzik , és fzép koro
nát az Urnák kézéből. Jel. 7. 16. Nem éheznek többé es 
nem fzomjuhoznak többé és a' napnak hévsége vagy valami 
egyéb hevség n,m árt nékick. Mert a1 bárány a’ ki va
gyon a' jzéknek közepi ben, a’ legelteti őket , és a’ vizeknek 
élő for rajtra vifzióket, esel tőrül lilén  aző  fzemeikrúl min 
den kőnybulatáft. Eía. 32. 17. Az igazaknak tselekedetek 
léfzen tsendeßeg, és bátorság mind őrökké : Mert lakozik az * 
én nepem be kesédnek, hajlékában Js bátorságot Sátorokban, ét

gaz-
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g a z l 45 nyugodalomban. Fia. 66. 12. 13. kné én ki árxfz- 
t<,m a bekeße^tt , mint egy folyó vizet: VIeg vigafztoÜak ti
teket tvint a férfi a t , fut az 0 sttnya vigafztal: Meg lát- 
yatukjs örül a ti Jztvetek. Ffa. 65. 13. Azén fzolgaim efz- 
enk, i/znak , vigadnak az q fzivtknek győnyőrüsig/ben. Ez 
az é el es ital az lftcnnck kedves látáfa. itten látjuk 
e r e t ,  mint e . y homályos tükörben, ott pediglen f  inrul 
f ? n re ,  T. Kor. 13. 12. Meg látjuk ötét a' mint vagy n,
I Tán. 3. 2. Fn igazságban meg látom a te Krizádat}nng 
tie,’itt etem a te ábrázni óddal, midőnf i i  ferkcnek, Solt. 16. 
í r .  Oh örvendetes nap midőn mi az lílent mog látjuk ! 
Vüképen kivánko ik ez után Dávid. Falion mikoron 
mehetek el, h>y be műt «{fim mag a*, a lfí>n előtt! So’t. 42 3.

§ 9. Annak okáért az órők é etnek őmme ebben 
d! 1.) Hogy mi az íftennek ortzáját meg látjuk. 2.) 
a’ n i idve itó Téíiis Kriftufunkat az ő ditsdségében 
fogjuk ízemlclni, fán. 17. 24. Atyám a kiket nékem ad
ta i, akarom hogy a hói én vagyok azok U én velem leg ye
nek , h<> y  laßak amaz én ditsőségemct, meliyet neLm rd- 
tál. 3 )  Ko'iy mi a’ Szent Lélek vígafztalásának min
den ajándékit és édefségct, mintegy eleven fórrá ft meg 
Kóftoljuk. 4 )  Minden Válaíztattaknak, Prof t knak, 
Pátriárkáknak, Apoftoloknak, Martyromoknak tárfa l-• 
kodását n eg fogjuk látni. Az Urmeg váltottai meg ter
m ek, es na y  éncklejjel [ionba mennek, és őrökké italó őr cm 
le [zen az ő feleken, érőm gs vigaßag véfzi őket kőrry id, és 
el távozik tinők kefirüség es nyögés Efa. 35. 10.

Ez az első réfzek a’ halál ellen va d vLafztalásnak, 
flmdamcntominak, mellyeka’ Kriftushul vétettek. Va
lódik réfzek a’ hét vigaf taláfoknak i lilágbuívétetünk.

§. 10. ( 1.) Fz é et nyomorúságos élet, Sírák. 40 
T. Na y  n)omoruság rendeltetett minden embern k. M;n~ 
din nap fteg halunk, I. Kor. 15. 31. Mertaz idő min
den nap egy darabot el véfzena’ mi életünkbíi1, mert 
a’ mennyiben eíztendőnktnt nevelkedünk, annyiban é- 
ietünkben fogyunk. Sött ezt a’ napot mellyen tnoft é-

S'* 2 lünk.
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lünk, a’ hala Iái kell ofztanunk Mennyi fok nyomo
rúságos fzánakodásra való betegségekkel, gyótrettciik 
a’ mi halandó téliünk a’ mellyek a’ mi téliünkét mint 
egy méreg meg eméfztik • míg az végtére cl dúl. Men
nyi gonddal, ízorongatáíTal, fáradsággal és munkával, 
folytatjuk a’ mi életun et. Jól mondja a’ Prédikátor. 
Jobb a halálnak napja a fizuiét és nek napjánál, Préd. 7. 
1. Avagy nem hartze az ember elete e főidőn és az őnap

jai w n t  a béresnek napjai: Miképen a’ fa r  adott fizolga ki- 
vánja az árnyékot, és mikép a béres várja az ó munkájá
nak végéi; azonkgpen lóit az en dolgom, bo y  élnem o’nyo
morúságos holnapokat, de még az etzakak U bántáfimrtfren- 
deltettenek énnekem. Job. 7. 1. Az Ajzfizonyi állat túl f i ú • 
lettet At ember rövid életű és búvárkodó háborúságokkal, Tób.
14. t. Ha tsak az ember boldogul hal meg, mindennyo- 
morusági véle meg halnak.

§. 11. (2 .)  £z az ideig való élet fok bűnökkel és
gonoü-ságokkal is tellyes. E óbb nem is fzabadulha- 
tunk meg tellyefséggel a’ büntül, hanem ha boldogul 
meg halunk, innét panafzolkodik Szent Pál , Rom. 
7. 23. Látok az én tagúimban más tőrvényt, metty az en 
elmémnek törvényével ellenkezik , is engem rabul ád a’ bűn
nek törvényének, melly az én tagúimban vagyon, ó énfize- 
geny ember, kit soda fzabadithat meg engemet a’ halainak 9 
te/kbül, Vallyon mit tefzűnk mi egyebet e’ világon f i  
hanem bűnt. Azért ama’ régi Atya kónyórgótt ezt* 
mondván: 0 Uram hadd haljak.meg; ho y  bűnt tenni meg 
Jzűnjek, Minden teremtett állatok nagy fiz orgalmatoft,ággal 
várják és fioháfizkodnak az ifiben fiainak ditsőségeknek meg j v  
lenéset, Rom. 8. 19- hogy ók is a’ bűnnek ízolgálat- 
ja alól meg fzabaduljanak. Mennyivel inkábmi? Me
nyi botránkozáífal tellyes e’ világ, mellyet néznünk 
és fzenvednunk kell akaratunk ellen. Mind azokbul 
mi ki menekedunk a’ teíli halál által. Az igaz, ha hir
telen meg halánd is nyugodalomba lefzen: M ,rt a* volt az 
iíiennéf-kedves, a volt fizer elmet , mikor a bűnösök közős

lak-



hknek elvitettetett. El ragadtatott, hogy a gonoszságéi ne 
változtatná az 0 értelmét, vagy a' tsalárdság, meg ne tsal
ttá az öleikét. Az o lelke az Urnái kedves vala annak okáért 
fetett ótet ki venni az lfiéntelenseg közül, Bőlts. 4* 7 ' ]4* 
Ebben az utolsó időben anyira meg nevelkednek a’ bo- 
trínkozáfok; mellyek áitai az iga aknak lelkek győ- 
trettetnek, mint Loth Sodonuban, 2. Pét. 2. 8. há
tam azokat kik a’ nap alatt nyomorgatattnak, mert imé nyil
ván vagyon azoknak a'kik nyomor gitattnak konyha a ájok, 
a kiknek femmi vigafzt alójok nintsen: Ditsérem va’a én 
a' meg holtakat, a’ kik mar meg holtak volna, az elóknsk 
felette, a’ kik meg élnek, werí Kern /iíjáA 02t a' gonofzt , 
mdly a’ nap alatt Ufzen , Préd. 4. i. i. Mennyi utálatos 
t velygéíek és eretnekségek legyenek a’ hitnek dolgá
ban, mennyi fzakadáíok , hamis Próféták, és hamis 
Kriftufok t niadnak , úgy annyira , bogy el hit fű k  , ha 
lehetne még a5 vá afztattakat ü , Mat. 24. 24. Azért íiet 
rz Ur Iftcn az öveit innét, a’ gonofz életbul ki vinni ; 
Mennyi hallatlan, rettenetes és fzánakodáíra méltó e- 
fetek hallatnak. Mennyi hadakozáíok és vér ontáiok , 
retenetes éhség és dog halál, mclly nyomorúságot íém- 
mi Kcrefztyén ne kívánjon.

§. 12. (3 .)  A’ halál minden emberekkel köz.
Minden emberekre el hatott ay, halál, mivel hogy min) ájan 
vetkeztenek, Rom. 5. 12. Mennyi nagy, és Szent em
berek már előtted el mentenek : minden Patti rkák , 
Próféták és fok ezer hívek; miért nem akarnád okét 
követni ? Nem vagyok én is jobb az en atyáimnál , azt 
mondja Illyés : vedd el az en telkemet, 1. Király. 19. 4* 
11 vagyon végezve , hogy minden ember egyjzer meg hal
jon, és az után ítélet lejzen, Síd. 9. 27. banden teßolly- 
on, mint a f ü , és annak fzepsege mint a' mezei t irág: Meg 
]  árad az fu le efik a’ virág, mikor az Urnák fzele fuvaíl 
arra, Efa. 40. 6. En te előtted jövevény vagjek ésJcller y 
mint mindenen alyaim} Sóit. 39- 13.
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§. 13. (4 .)  Egy ember fém hal meg tórténetbuf % 
azf lilén Ura a' te életednek, határt és tzeit tett a’ tt é- 
letednek. Mert az ó holnapjainak Jzama te nalad tudva va
gyon határt vetettel^ mcliyet által nem halhat, Job. iq . g. 
e az a’ ki az embernek fiait femmivé tejzt, es azt mondjax 
Térjetek o' földbe embereknek fiai) Sóit. 90. 3. A'te köny
vedben minden en napjaim fel irattattanak, a' napok mikor 
meg azokba e y  Jemvotna, Sóit. 139. 16. Nektek Jejcstn« 
titk hajzalai U mind fiámban va.ynak , Mát. 10. 30. 
Az Ur a te d tttd  cs a te eleiednek hofzusaga, 5. Mos.
30. 20. 9.

§. 11* (5 .)  így a’ halál nagy nyereség, Filip, i.
12. Többet nyerünk a’ halálban , hogy lem mint el 
vcízunk, mert a5 bnn helyett igalságot , a’ nyomorú
ság helyett ditsoseget, e’ világi gazdagság helyett o- 
rokke való joizágot, e’ világi attyafiSsg helyet-, ó- 
rókké való Atyafi^ágót mennyegben, a* halandó bete
ges ábrázatian teft helyett, mennyei és meg dirsőüít 
te ile t, a’ izámkivetés helyett valóságos igaz hazát, az 
avatatlan békefség és e’ világ helyett paraditsoniot., 
Summa j mi vagyon e* világban , a' melíynél ezerlzer- 
te jobb nem volna az őrók eletben ? A kar ízé gazdag
ságot betsületet, ditsőséget, atyafiuságot vigságot és 
bekeséget, ott mindenket jobban meg taiálfz.

§. 15. ( 6 . )  Minden, teremtett állatok kozott, az
ember leg nyomorultabb volna, ha ebben a’nyomorú
ságban mindenha kellene maradni. Ha tsak e világon 
hifzünk a Kriftusban, minden embereknél nyavalyajjabbak 
vágyó, k, 1. Kor. 15. 19. azért teremtettünk mi jobb 
és diraőíégeíleb életre. Kiváltképen való nagy irgal- 
maíságot az Ur Klen tselekefzik mi velünk a’ halál ál
tál , "hogy e’ világnak nyomoruságábul ki ízabadit, és 
nem hagy mind őrökké e’* világnak nyughatatlansá- 
g-iban. Az igaz el v e fz , ér az irgatmafiag tevő emberek el 

fe d e t t  étnek , és fen ' i m g  mm gondolja, ho y  a' követke
zendő vejzeJelem előtt vétetik el az igaz : el jő  a ,

nyn-
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tiyu^ofznak az ő ágyai házaikban a’ kik j  árán dán ak óelót- 
Efa. 57. I. Boldogok a halottak a kik az Urbante

halnak mtg  ̂ mert meg nyugofznak az ófaradsagaktül, és 
áz ó tselekedeteknek jutalma követi ókét. Jel. 13. 13.

§. 16. (7 .)  Ezekkel a’ mi halandó és bűnös fze-
meinkkel nein láthatjuk az Iftennek ditsőséget, és a’ 
mi halandó teltünkkel uj eget és új földet nem birh 1- 
tunk , mellybe igafság lakozik. Azért tegyük le ö rö 
mért ezt a’ földi Sátort, hogy mi mennyei és lelki té
rtél mehefsimk bé. Mert az örökké valóságban lém mi 
halandó és femmi bún az örök igazsággal nem lakha- 
tik. Azért ismét nagy irgalmafsága az Iftennek, hogy 
ó  minket ebbül , az utálatos bűnös ruhábúi levetkőz
tet. O tt léfzen őrökké való lakodalom, fzép ün
neplő ruha , mert ott léfzen az őrökké való izom- 
hat, fzép papi konrős, mert ott vagyon a’ legg fzen* 

tebbhelly, a’ mellybe nékünk bé kell men
nünk és meg ékeíittetnunk drága Szent , 

békefséggeh

LVIII. Réfc.

A’ Terméfzet fzerint való ég, és az e-
gcfz világ , minden 6 terméfzet fzerin t való e~ 
{ rejével, a’ Kerefztény ember hitinek és imádsá

gának aiája vettetett.
Jer. .10. 2. Az égen váló jtUktCd m ' féketek , mint a  
pogány ok.

jOk derék emberek Theologtiíok és vi- 
Já i bóltsek a’ tsilagokbul való jöven
döl s ellen irtanak, és nem akarják 
meg engedni, hogy a’tsillagok az em
berben valamit munkálkodnának, a* 
mennyire az ember életet és tsekke- 
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detct illetnék. Sok nyilván való erős bizonyságokat, 
nagy bőven őfzve gyujtötrenek, azt gondolván, bogy 
az által az íften hatalma gondviieléfeés igazgatáfa igen 
meg tsorbitatnak, kiváltképen mivel a5 tsilagokbul való 
jövendő mondók a’ Profétáktul igen meg feddettette- 
nek, a’ íidóknak meg parantsóltatott, hogy ezektől 
tanátsot ne kérdenének a’ mint az Sz. írásban vagyon 
No én is bizonyosan azt tartom , hogy ha ezen mc- 
fterség bálvány imádásrababonázásra, tsimalanságra,cl 
mének, furtsas^gára, a jövendő dolgoknak visgálására 
fordirtatik , melly az embert a’ hittul és az Iftcnifélc- 
lemtiil el ízakafztja, azzal való vifzfza élés, méltó fed- 
défre, és azt nem kell fzenvedni. Mert innét lőtt , 
hogy a’ Szent Próféták nem tsaka’ tsillág nézőket fed- 
dették; de meg is tsufoíták őket, mivel a’ íidók ő  hoz
zátok-mentenek, és a’ jövendőbeli fzerentséjekrül ő  
tülök tanátsotés jövendőiéit kértek a’ terméfzetnek és 
az égnek forgásábul; holott az íften azt a’ népet ma
gának válafztotta, hogy ó azt a’ terméfzetnek folyáfa 
felett és az ellen tsudálatoífan vezetné , a’ mint meg is 
tselekedte. Innét tsak egy is a’ tsiilag nézők közül as 
íidóknak jó vagy gonofz fzerentséjekrül jövendőiéit nem 
tehetem - hanem a’ Prófétáknak mint Iftennek fzája 
által kellet nékiek azt hallani, az urat félni és az lír 
Iftennek magokat ajánlani, és magokat az ő igéjéhez és 
bizonyságihoz fzabni.' Es Úgy kell az Uj Teftamen- 
tomban is fzukségképen a’ Kerefztyéneknek tseleked- 
niek. Mert a’ mi Urunk Kriftus akarja maga az ő hí
veit igazgatni és azoknak uj egek lenni, és őket hataU 
niaífan hajtani, mozgatni, vezérleni, vinni, a’ mint 
Solt. 4. 4. írva vagyon, Tudatotokra légyen, hogy az l-  
Tten macának valajztotta (vagy ' tsudálatoífan vezette) 
az 6 fzenteit. A’ melly tsudálatos vezérlésérül az Is- 
t e n  nek Sóit. 139, I. Szól. Moft fzukség, hogy a’ jó 
Kereízty énnek élete ésjáráfa, egyedül az Mentül, és az

újon-



11 jonnan való fzületésbül légyen, és az Iílentül igaz
gatta lak , és vezérelteísék.

§. 2. ( 1.) Hogy pediglen az embernek életében ,
és dolgaiban , az égne< és a’ tsillagoknak terméfzet 
ízerinr fémmi erejck ne légyen azt én nem tudom, hogy 
ha teüyeséggel tagadhatnie , és hoyy az által az Illeni 
gondvifeíésbén és igazgatásban tsorba lennee ? mivel a ‘ 
mindenható lilén a’ termáfzet által , mint efzkőz által 
munkálod ik. Mert az égnek forgáíá által igazgatja az 
id ő t, és az efztendót, és minden mi do gunkat bizo
nyos időben és fzám afog’aita Inn tmondja Salamon: 
fahnden dobinak rendelt ideje vagyon, és ideje vagyon az ég 
alatt minden akaratnak , Préd. 3. I.  9. I I .  Mindenek 
idd fzerént léfz á. Sőtt az idő kivá’képen va’ó fő eífek- 
ttifa ’s munkáía az égnek, mellvet tapafztalunk, hogy 
nem] minden idő egyeránt va ő , az embernek dolgai is 
nem mindenkoron, és minden időben fo ynak egye
ránt. Mellyet maga Kriílus Urunk is meg jelent, mi
kor igy Hói. J n. 11. 9. Nem de nem tizenként órája 
vagyoné <*’ napnak ? mintha azt akarná mondani , a’ mi 
egy órába elő nem mehet, vefzedeinies vagy káros volt 
a ’ más órában könnyen meg változhatik. Az lilén úgy 
rendelte, hogy minden dolgok az ő idejében legye
nek meg. Boldog a’ ki arra az időre akad. Vajha | i ’ 
fdok  a’ Meíliásnak idejét és az ő meg látogatáfoknak 
napját a’ Profétákbul és a7 Kriílusnak 'prédikatioibul 
ekekbe vették volna, Luk. 19. 44. jól lett volna dol
gok. Az időnek bőltsen va’ó visgáláfa nem hogy meg 
ro rb itaná , de inkáb meg’erőíiti az Iílennek bőitsesé- 
gét, Szent Jánosnak mennyei látála tellyes a’mélységes 
titkoknak ízámával.

§. 2,. (2 .)  Maga Kriílus Urunk az égnek napnak
hóidnak tsillagoknak jeleire igazit. Mivel az égtukőr- 
je a’ nagy világnak, meliyben az okos meg láthatja 
minek kelljen e7 főidőn lenni. Mivel az ég ízomorko- 
diií és jelt ad mikoron a7 főidre nagy bíintetéfek kó-
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vetkeznek, a’ mint a’ Pro éta mondja : A' nap homályos 
léfzcn, a holdnak is viligofága fgnyet nem Itfzen. Efa. 13. 
lo . Bé borítom az eget a  azon való tsill szokat lé sót éti- 
ttm  t a napot kőddel fogombé, és a' hóid az 5 világój^ágát 
nem adja : Az égen való minden világofitóvilágofiágokat meg 
sötétítek te rajtad, Ezek. 32. 7. A' nap fetétsegge válik^es 
a’ jfoW vérré, Joel. 2. 31. Innét mondja az Ur lilén:
Az égen való jegyektul ne felietek , Jer. 10. értsed , ha 
kegyelek léfztek, és az én4 félelmembe éltek. Mert 
azoknak, a’ kik az lílentül fzulettettek, és az újonnan 
való fzületésben élnek, az ég, és egéíz terméfzet nera 
árthat. Azért nem is félhetnek azok az egek jcleitúl: 
Mert az igaz fobs meg nem indul , hanem orok emlékezetben 
léfzen y Sóit. 112. 6. Midón valami tsapás kdvetke- 
zendik, az igaz nem fel, az ó izivereménlnagy bátor
sággal az Urban. Innét fzokták mondani: Sapiens do» 
mivabitur ajjrit,  azaz :

A’tsillagok Urak tsak a’ bolondokon A’bőlts Ural
kodik de tsillagokon.

Mert a’ kik tijonnan fzü’etettek a* terméfzet fzeriiit 
való égen feliül magafztaltattanak , és többé nem aE 
Saturnusnak, Jupiternek, Marsnak, avagy Napnak y 
Merkuriusnak, Holdnak, hanem Iftennek az ő fiai , és 
élnek a hitben, melly által magokat a’ terméfzet fze
rint való égnek erejétűl, és munkálkodásátúl el von
hatják. Azok pedig, a’ kik nem az újonnan való fzu
letésben, hanem teil szerint élnek, félhetnek az egek
nek fenyegetéséiül, mivel pogány módón élnek«.

§. 4- ( 3’) Tagadhatatlan hogy az égen való két
nagyjvilágofságnak meg fetétüléfe , a* mint az ü fiókos 
tsilagok is kiváltképen való nagy változatokat hoznak 
a’ földre magokkal, és nem tsak a’ fó Izemélyeknek 
halálokat^hanem még az orfzágoknak uraságoknak vál
tozáfokat, ésofzágos búntetéíeket'is jelentik, a mint

ve-' * . < - ' ■[ .
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e’ példákból meg mutatodik. Semmi uttükos tsii ag 
meg eddig nem jelent, hogy valami gonoíz nem kö
vette volna. Mellyeknek ^példájokkal tel'iyeiek a’ hi- 
ítoriák.

Világos , Julius Tsáfzárnak példája. Ezt egy tsfl- 
lagvisgáló meg intette hogyvigyázna Martiusnakl 5.nap- 
jár ,mc lyen a Romai tanáts házban mcg öletrctett. £s 
midón az a' nap el jött volna, a’ tsiilag nézőt tsufol- 
ván azt monda : íme el jött már ez a’ nap , melíyre 
a’ tsiilag nezó azt feleié; de még el nem múlt. és a’ 
napon a’ tanáts házba bé menvén nyomorultul meg 
ólettcték.

§. 5. ( 4 .)  Nagyobb réfze a’ betegségeknek a’ tsil- 
lagokb il vagyon, a’ mint ezt a’ tudós orvofok jólrud- 
] k , kik a’ csil agok fzerint való betegségeknek kezde
tét okait, orvoslását is jó érték, a’ minému a’ hava- 
íok ( vagy a’ hold fzerint való betegek) a’ kik a’hóld 
nak bé folyáfa fzerint magokat vifelik, és a’ ízerint híz
nak és fogynak , a’ mint a’ fulladozás és nyavalya tö 
résnek némclly nemei, peftis cs más mérges betegségek, 
me!lyek{mitsoda változáfokat az ember életében és fo- 
gla’atofságáhan okozzanak , a’ példák meg mutatják. 
Innét egy hites nevezetes Medicus vagy orvos a’ tsilal- 
gok visgálásának mefterségét, az orvoíi tudománynak 
negyedik olzlopának téízi, a’ mint igaz is.

§. 6. (5 .)  Azt írja egy bölcs férfiú : Illetlen do
log azt állítani, hogy olly nagy égi tettek , a* mclly 
ek fok izbéli nagyságokkal follül haliadják a’ főidet, 
eró és munkálkodás nélkül volnának ; Mivel hogy a’ 
mint a’ Filofofiis mondja: A’ Dolgoknak formái \uen
nyivel jclcfebbek , annál nemefebbek s-jelelébbck a- 
zon dolgoknál a’ mellyeknek formái és munkálko- 
dáfi. Az ember a’ na ;y Világnak Centrumja va^y 
Ennctomja, a’ kibe minden fugári irányoznak s-ófzve 
tódulnak.



6 5 2 . Az ég és az cgéfz Világ 2.K.58.R.
§. 7. (6 .)  E’ mellet miként tagadhatni, hogy az

égi Kerekségnek femmi ereje az emberben nem vol
na , holott az egéfz égi Kerekség az emberben vagyon , 
és kis Világnak neveztetik. Es e’ kis Világnak firma- 
mentumja az nagy viiágnak firmamenáimjávaí, kivált- 
képen va ó titkos, ésnagy meg egvezéfe vagyon , a* 
mint a’tudós Filoíbfufok azt jól tudják. Azoknak a’ 
tsil agoknak erejekrül nem fó lo k  n, a* mellyeket a’ 
tsillagoknak himpeilér tsiilag nézők tulajdonítanak , 
és arra az ő jóvendőléfeket fundáliják, meliy ellen a* 
mi időnkbéli Theologufok irtanak, és azt meg vetet
ték , hanem az égnek és a’ tsillagoknak terméfzet fze- 
rint való erejekrül, hogy azoknak az ő munkálkodá- 
jokat az emberben mint egy kis világban nem tagadhat
ni azért, mivel a’ tsillagok visgá oiigen kétséges dolgo
kat jövendőinek. Mit tehetnek a* tsi.lagokarrúi, hogy 
a’ tsiilag nézők azoknak erejeket, és munkál od ló
kat jobban nem értik. Es ha mi a’ mi moftani orvof- 
ságinkat, és a’ tsillagok moftani visgálását arany mér
tékbe akarnánk tenni, leg ottan meg látnánk , hogy az 
orvos donorok , az ő orvos'áíokban is meg botjának 
fzintén úgy, mint a’ tsiilag visgálok az ő  jövendölé
sekben. Tagadhatnie azért az füveknek erejét, távul 
légyen? Mit tehetnek a’ favek róla, hogy az ő ereje- 
ket jobban nem értik. Az iráfok bizonyság tételék
ben mellyek a’ Profetáktul, a’ tsillagok nézéfek és ab 
bol lő tt jövendő mondáfok ellen mondattattanak, E- 
fa. 41. 22. kulómbséget keli tennünk az lften mun
kája, a’ mellyet az lften efzkőzők nélkül végben vifzcn, 
és a’ terméfzetnek munkája kozott. A’ Sidok az lften 
meg visgálhatatlan munkáit, a’ terméfzet folyasábul 
meg akarták tudni, a’ me ly lehetetlen: Innét a’ tsil’ag 
nézőkkel cgydtt meg ízégyenültek és meg tsufoltár
ták. Farao Egyiptomban, Nebukodonozor Babyilo- 
niában akarták az Egyptombéli, és Babyloniabéli ból- 
tsek által az Iftennek terméfzet felett való dolgait vir>-
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gálni, tudniillik az 6 álmokat és azoknak magyarázat- 
já t. melyek termefzet felett valók vajának, a’ m ely 
nem vala azoknak a’ bőltseknek hatalmokban. 1. Mos.
41. 8. Dániel. 11. 24. Nagyobb bőltseség kívánta
tik ahoz , tudniiiik az íftennek lelke, a’ ki mindeneket 
visgil, meg az Íftennek mélységét is, 1. Kor. 2. 10. 
Az.rt mentegette Danié a* varáslókat a’ Király előtt, 
kérvén hogy a’ Király őket meg ne ölné: ő peni^ en 
a’ Király álmának bizonyos és va óságos magyarazat- 
ját meg mondotta a ’ Szent lélek által, valamint j o í e í  
Faraónak. Ide teéloz Salamon az ő Prédikátori kö
nyvében , hogy az ember nem mehet végére az Ifién 
dolgainak, Préd. 9. 2. értsed a’ termél'zetbul, de a* 
Szent lélek által igen is. Azért az iilyen Szent írás
beli mondáfok , a’ firmamentumnak erejét el nem 
törlik.

§. 8- Akar mint legyenek penig a’ égnek munkai , 
akar melly hatahnafak erőíTek, hamarságoíTak hertele- 
nek , még is mind azok az égnek tcrméfzet fzerint való 
creji, és minden Elementumok az hitnek és az imád
ságnak alája vettettetnek. Mert a’ Kriftusbanhivő az 
cgéíz terméfzeten U r, melly a’ nappal fel ékeíittettetc 
Alzfzonyi állat által le ábrázaltattott , kinek a’ hóid 
az ó lábai alatt vagyon , Jel. 12. 1. Az az, a’ Kri- 
ftusban hivő , melly mindennek felibe emeltetett , és 
ó  belé plántáltatott, a’ KriíluíTal fel ruháztatott , és 
az ö ditsoségében és világofságában réfzefsé lő t t , ki
nek az egélz tetméfzct Iába alatt vagyon. A’ Kriftus- 
ban hivő uj teremtett állat, és mindent a’ Kriftusban 
m eggyőz, Szent Jánosnak mondáfa fzerint, 1. Ján.
5. 4. Vdiami Ifi ént tü fzülettetett , meggyőzi e világot,
is az a diadalom, melly meg győzte e világot tudni illik, a 
tni hitünk. Mindenek lehetségesek a’ hívőnek. Márk. 9* 
23. lmé adok néktek hat a m at, hogy a’ kígyókon is j k o r -  
piókon tapod\atok , az ellenségnek minden erején , Luk. IO. 
Í9. Ha el esnek melőled eztren és jtb kezed felül tiz ere»

ren ,
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, m/W <*z áltál te kozzad nem közeidet. Az orojzlatt , 

es jáfpls kígyón járjz > wĵ  tapodod az or oft 1 an kő kot et a* 
Sárkányt^ Sóle. 91. 7. 13. Ml rejt en*en let az ő sátorá
ban a vcfztdelnuknek napjak, <;/ r*)/ engemet az ő Sátori- 

titkos helyen es a* kójztklara Jel emel engtmet , Sole. 
27. 5. Mikor a’ vizeken áltál nunendejz véna lejzek, £-/ 

ózM el nem buritanak tégedet , mikor a’ («zo» jurán* 
dajz meg nem égjz es a' láng meg nem perjel legedet. Eía. 
43. 2. Ml jött c’világnak f j  dtlme, ellenem jemmi
hatalma »intsen) Jan. 14. 33- Búzátok en meg győztem  
e’ világot, Jín. 16. 35. dz iHennek legyen hala kiadott 
minekünk dudáimat, a’ wi Urunk Je J u t Krtjiusnak altala „ 
1. Kor. 15. 57. Kits da fzakafzt el mini t azíjltn n k  

fzerelmétül? nyomorgatáfe fzorongató keferüsege üldözése, éh
ségé , mezítelensége , fegyvere? Mértén bizonnyal el hittem 
hogy íem halál Jent elit , Jem Angyalok Jem ft]edtleniséyk 
fém batalmaßdgok, yc’Wí Jí/é# vaont Jem következendő< , 

magaßdg Jem melység , r/ femmi egyeb teremtett allat , 
el nem Jzakajzthat minket az lííennek Jzerclmetul, Wi//̂  
vagyon a’ mi Urunk JeJrn Krijlusb<n 1. Kor. g. 35. 
gg. 39- Mindeneket mtg győzünk az által a’ ki minket 
Jzeretett. Hit által rekelztették bé az eget a’ Szentek t 
ts azt ismét meg nyitották, az égó tüzet el oltották: 
A’ napot és a’ hoidot meg álitották , és az oroízlá- 
nyoknak fzájokat bé zárták , Sid. 11. 33» Nem tsak 
a’ terméfzet a’ hitnek alajja vettetett, de még a’ pokol- 
béii hatalmafságok, és a’ pokolnak lap u i, a’ bún , 
halál , ördög és pokol is. Mert a’ Kriítusnak gyóze- 
delme a’ mi gyózcdelmünk. ő benne győzedelmeske
dünk és ó mi bennun . Innét mondják a’ hetven ta
nítványok: Uram még az ördögök is engednek minekünk a>* 
te neved által. 6  pedig monda nékik : De*zo» ne őrüL 
je tik , bogy az ördögök engednek nektek , hanem inkab ázom 
őrüljetek , hogy a ti nevettek fel Írattak menyben , Luk. 
10. 17. 20. Ez a’ tigyózedelmerek, eróségtek ditső- 
ségtek, idvefségtek, es a’ ti ditsekedéftek. £n álta

lam
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lám vagytok iílenneK fiai, örököli és mindeneken lí
rák. És így minden hívőknek nevek fel vagyön me
nyben írva, hogy ok a’ Kriftusban való hit által iga
zak , boldogok es gyózedelrhelék. És meg órókólök 
és Urak is a’ Kriftuífal mindeneken. £ ’ Izerint igaz- 
gaífa ítélje minden okos es hivó az ó terméfzet fzerint 
való fzuletését, és meg tudja, hogy 6 az égnek Ura, 
és a' tsillagoleon Uralkodik.

Luk. 21. 36, Vigyázzatok azért minden időben, kér
vén hogy méltókká tegyen íílen titeket; kik el tvoztatbaf- 
eátok mind ezeket, a melíyek következnek , és meg álhajja- 
tok az ember Jia előtt.

A’ máíödik könyvnek bé fejezéfe.
Végezetre a ’ kegyes Olvaíot még egynéhány dolgo

kra emlékeztetem: tudó. hogy ^énnekem más tzélom 
és fzándékom n Intsen ezen könyvemben, hanem hogy 
azon tifzta religio és hitnek valiáfa mellet , melly az 
Augufztai Comfcílion lévő Ekkleíiákban hirdettetik ésa' 
Concoraiának FormuHiában újonnan fel tétettetect 
(mellyhez is magamat fzájjal és fzivel valloom és kívá
nom , hogy ezen íráíim nem másként , hanem a’ Sze
rént értetteífenek) a’ Kerefzténi Szent élet el plántál- 
tattafsék. Mert a’ tífzta tudomány nem hafznál azok
nak a’ kik Szent életet nem élnek. A’ tudománynak 
tilztaíságát vigyázó ízemmel kell őrizni; de az életnek 
Szentségét, nagyobb buzgósággal kell elő mozdítani. 
Mit halznal a ’ nagy tudomány kegyeíség nélkül. Sok
kal kedveíFeb az Ifren e lő tt , a’ ki egy lilén félőtt ne
dvei, hogy lem egy tudóikat. Sokan a’ Kriftusnak tu
domány jár, nagy fzorgalmatofsággal és buzgósággal 
uziv, de annak életét kevefen. Mellvrül bővebben ol
vashatja* kegyes olvasó ezen könyvnek elsődik réfzé- 
nckelől járó bcízédeben,és a’negyedik könyvnek befe
jezésében.



Ha pedig valaki mondaná hogy a’ Kerefztényi élettől 
való tudománynak le Írásában igen hofzfzas voltam , 
annak azt felelem: hogy a’ mi gonoíz életünk is igen 
hofzfzas és fzéles , aJ mi nyavalyánk is igen nagy és 
gyógyulás nélkül vagyon. így a’ mi váltságunk is nagy 
munka, és mély tender, Kereíztunkis kulomb kulómb 
féle. A’ ki pedig rövidjében akarja tsak olvaífa azt a* 
mi az első máfodik , harmadik könyvbe, a’penitentzia 
tattásrul a’ hitrul a’ fzeretetrul alázatoísá ;rul, ízeled- 
ségrnl békeséges tűrésről KerefztvifeJésrul bizonyos 
réízekbebé fog altatott, azegéfz Kereíztényi életet ró  
videden meg találja. Akaródé penig az egéfz munkát 

olvasni, mind az idő mind penig a* munkatené- 
ked gazdagon meg jutalm aztad.

Vége a’ máíödik könyvnek.

6 $o Az ég és az egéfzV. a’Kér. hiti a!a vet. 2K.58.R.

HAR-
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HARMADIK KÖNYV
Az igaz Kereíztyénscgről.

Elöl járó be ízed*
p^E§p.Alamint a’ mi terméfzet fzerént való 

életünknek graditsaivannak; gyermek
sége, férfiúi állapot ja és öregsége, így 
vagyon a’ mi lelki és Kerefztyéni éle
tünknek is ideje. Mert annak kezdete 
a’ penitentzia tartásban vagyon, meily 

áitai az embér önnön magát minden nap meg jobbítja. 
Arra következik nagyobb meg vilagofitas, mint közén 
idő mikor az Iffeni dolgoknak meg gondom a , az 
imádsáo- és a’ Kerefztvifelés által, az [{len ajándéki fo
k a id n ak  ’s óreg bűinek. Végre érkezik a’telly es idő, 
éal mclly áll a’ tőkclíetes egyesülésben a Szeretet ál
tál • mellyet Szent P d <*’ Krißus meg öröködön alLpotjd- 
n akn tv tz , és teÜyc férfiúnak a Kriftmban Efes. 4. J k  
Hlyen rendre vigyáztam én a menyire lehete tt, ez há
rom könyvekben, és ugy gondolom, hogy ezekben , 
az egefz Kerefztyénség ( járulván ahoz az Imádsággá 
könyv P aradit som kertetske ) a* mint a’̂ Izukség kívánta, 
le íra to tt; jóllehet nem mind oliyan tokcllerefen, vagy 
iiay hooy femmi ahoz nem kivántathatnék. A’ Ne
gyedik könyvet pedig azért akartam hozzájok tenni 
hoay ki ki láífa, mint egyezzenek egy máííal az írás , 
a’ Kriftus, az ember és az egeiz termeízet, és hogyan 
folyjon minden ismét vilzfza és mikéntvezdfcn az egy, 
ó to k , éló eredetbe , ki maga az lilén. Hogy pedig 
cnaem ez harmadik könyvben jói megérts, tudd meg, 
hogy az oda tzeloz , m iképp kercaücid és taiáihafj

T t rne?



658 Az harmadik könyvre való 3.K .I.R .
meg magadban az Iftcn Orfzágát, Luk. 17. 21. Mel y 
hogy meg légyen, az Iftennck kell teneked cgéíz fz~  
vedet és lelkedet adnod ; Nem tsak elmédet , hanem 
akaratodat is, és fzivbéli Szeretetedet. Sokan azt vé
lik , hogy az épen elégendő és kclletinél több az 6 
Kereízty nségekhez , ha értelmekkel a’ Kriftuft meg 
fogjak, olvasás és difputalás által, a’mint moll: fokak
nái a’ Theologyiának vagy Ifteni dolgoknak tanuláía 
tsak theoriában vagy gondolkodásban áll, és meg nem 
gondolják, hogy a’ léleknek maiik fő ereje is , "tudni
illik az akarat és fzívbélifzeretet ahoz tartó ik. Mind 
a’ kettőt Iftennek és a’Kriftusnak kell tenéked adnod, 
Így adtad ő néki a' te egéfz lelkedet. Mert nagy kii- 
lömbség vagyon az elme kozott, mellyel az ember a* 
Kriftuft meg isméri, és az akarat kozott, mellyel őrét 
fzereti. Mert annyira ismérjuk a* Kriftuft a’ mennyire 
tolunk lehet, úgy fzeretjűk pedig őtet a’ mint vagy
on. A’ Kriftuft tsupa tudománnyal meg ismérni és nem 
fzeretni femmit nem hafznál. ^Annakokáért ezerfzer 
jobb a’ Kriftuft fzeretni, m in tő  felőle fokát fzólaniés 
vetekedni, Éfes. 3. 19. Azért úgy kell nékiink a * Kri
ftuft elménkkel keresnünk, hogy mi őtet fzivbéli aka
rattal és jó tetfzéftel is fzerefsuk: Mert a’ Kriftus igaz 
isméretiből jön a’ Kriftus ízereteteás. Ha mi aztnem 
tselekefzfzük meg találjuk ugyan őtet , de a’ mi nagy 
kárunkkal; Mert fzintén ez az a’ mit az Ur m ond: -Nem 
minden a ki azt mondja nékem . Uram , Uram ; mélyen 
bé mennyeknek Orfzágába. Matt. 7. 21. így vannak két 
utak is a’ bőltseségnek és isméretnek meg nyerésére. 
Az e]ső áll fok olvasásban és difputálásban; és tudo- 
fokká, ( b )  a’ maiik Imádságban és fzeretetben , és 
fzentekké téízi az embereket. Ezek között na^y ku- 
lőmbség vagyon. Amazok ha tsak tudófok és nem 
fzeretók ; kevélyck és fel fuvalkodtak : ezek fze’édek 
és alázatofak. Az eNö utón nem találod meg a’ te 
belső kintsedet; A’ maiik utón pedig meg találod azt

ma-
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magadban ( c )  Ide tzé’oz az egéíz harmadik könyv. 
Mel y fő drágalátos és kel emetes dolog immár ez ! 
hogy a’ mi leg főbb és leg jobb kintsimk az Ifteunek 
Orfzága, nem külső hanem belső j ó , ( d ) rneliyct mi 
ízüntelen magunknál hordozunk, és mind az egéíz Vi
lág 's mind maga, az ördög előtt el rejtünk, ínelíyet 
mi tolunk feni e’ Világ, fém az ördög el nem vehet, 
a ’ mellyhez nem fzukségdék nekünk a’ nagy Tudomá
ny j Mefterség, kulómbféle nyelvek avagy íok kőny. 
vek , hanem á’ magát Iftennek adó és abban meg nyu* 
govó fziv. Annakokáért azon fzorgalmatoskodjunk, 
hogy bé térjünk a’ mi belső el rejtettett mennyei és 
örök Jónkhoz és gazdagságunkhoz, ( c )  Mitkeresunk 
mi kívül e’ Világon, holott belől mi bennünk minden 
meg vagyon, és az Ifteunek cgéfz Orízága minden ő  
javaival ! A* mi ízivünkben és lelkűnkben vagyon a* 
Sz. Léleknek igaz Oskolája , a’ Szent Háromságnak 
igaz Műhelye, az Iftennek igaz Temploma ,. 1. Kor.
6. 19. ’s a’ lélekben és igazságban való imádságnak , 
Ján. 4. 2%. igaz háza ( f) Mert jóllehet az Iftcaaz ő 
közönséges jelen volta által minden dolgokban vagy
on, nem úgy mint ha azokban bé rckefztetett volna , 
hanem meg foghatatlan módon , melly által a’ men
nyet és földet be tö lti, mindazálta! kivált! épen és iga
zán az embernek meg világofitattott lelkében vagyon , 
mellyben lakik és marad mint ö tulajdon képében és 
hafonlatofságában. O tt munkálóuik 6 ollyan dolgot, 
mint önnön maga: O tt felel meg ő mindenkor a’ íziv- 
ben a’ mi foháfzkodáftnkra. Mert hogy lehetne, hogy 
6  magát attól meg tagadná kinél az ő hajléka vagyon? 
Sott a’ kit ó maga indít és hordoz? Nints nálaienm i 
kedveífebb és kellemetcífebb, mint mikor magát min
denekkel közli, a’ kik ötét kercfík, Ahoz tartozik 
m á^fzép, tsendes és nyugodalmas lélek. Akkor nyu
godalmas pedig és tsendes a’ leiek, a’ mikor el fordul 
e’ Világnál, lnn tt mondottak a’ bólts Pcgányck is :

T  t 2 Ánu
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An mám noßram tum demum fieri fiapi entern, quietatf
tranauilla f i t : Akkor léiken a’ mi lelkünk bolts _s okos 
midőn nyugodalmas és csendes. De a* Szent Czipria- 
nns még ízebben fzó!: Az úgy mond, az dlhatatos nyu
godalom és bátorság, midőn az ember a ’ Világnak zűrzava
ros , háborgó fzéívefzeitő, meg fzabadittatik es Jzemeit cs fizi
vét e' főidről IßenbtzfelUmeliys elméjével Jfienhez leg közti ebb 
(fik,meg isérti,mindazt,vaLrtni az embet i dolgok kozott naeyn k 
és drágalátosnaktarttatik , fizivében cs elmedben elrejtve f  . . .  

“ fizik, úg y hogy fiemmit e’ világbólnemdeiván és nem kér, mivel 
az ollyanelme e világ felett vagyon, és több 's nagy ob ő bogy 
fém e Világ. Oh melly drága mennyei kinss az ,  e' Világ 
fogságából 's kőteleiből fiel fzabadulni, melly fő es nagy jó 
az , mellyhez nem kívántatik nagy munka , fő  embereknél 
való e fedezés, vagy fok ide V tova való futkozás , hanem ez 
az Iflenntk kegyelembéli ajándéka. Mert mikrpen hogy a 
nap Istennek parantsolatja 's rendeléfe fizetint magatói fen - 

Uk 's világoskodtk, o’ kútfő magától buzog is forr ki, az efő 
magától foly , efiik és nedvefet , azonképen kiónti magát a' 
Szén* Lélek az ollyan fizivben , melly e' világtól magát l'Üen- 
htz emeli.  Ezekben a* fzókban nagy boltseíség vagyon, 
és ezekben áll ez Harmadik Könyvnek Summája. így 
ofztán meg mutatja magát gyakorta , noha egy fzem- 
pillantásbanizei rejtettkints a’mi lelkűnkben: és enne* 
érzéfe iobb az égnél és a’ földnél és minden teremtett 
állatok kedvefségénel és kdlemeteíségénél, a’ mintSz. 
Bernhard mondja: A' melly lélek egyfzer jól meg tanulta 
a' magaban való bé téréfi és az i f i  n fzinének keresését,  e's 
az ifién jelen voltának belső réfzeben való trug kófiolását ,  

nem tudom, ha az a' lélek nagyobb és fájdalmafjabb kínnak 
tartanáé ideig a' pokolban való fizenvedésft ,  vagy hogy a' 
meg ismert és meg érzett edefoég után $' Szent gyakorlásból, 
vifzent a' tefii gyönyörűségre ki menni akarna , vagy itt-  
kább e világnak és teftnek győnyőrűségt elem egére is nehézsé
gére , és a' meg elegét hét etlen kívánságra és az érzekenségek-  

nek nyughatatlan*ágára térne. Eddig Bernhard. Mert
az

66o Az harmadik könyvre való
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az ollyatén lélek talál fa nem tsak a’ Ipg főbb Jót ön
nön magiban , midőn az Iftenhez be tér; hanem a’leg 
nagyobb nyomorúságot is önnön magában , mikor az 
Iftent el veízti. Jói efzébcn veízi, hogy ó az Iftenben 
él, mint az élet eredetiben, midón meg hal e’ Világ
nak ; és ellenben, mennél inkább él e’ Világnak, an
nál inkább meg hal az Iftennek. AzjeUyan lélek, mel- 
iy e’ Világnak meg hóit, igazán az Iftenben é l, és ő 
Iftenmk gyönyörűsége és öröm e, édes és meg érett 
fzöló gerezd a’ Kriftus fzóló|ében, a’ mint* bolts Sala
mon énekli: Ellenbene’ Világ fzcrelmétöl betegízivek 
ama kefern tojtós és éretlen fzolok. Az ollyan lélek
nek pedig , a : ki e’ Világnak m egholt, jelei im ezek: 
Midőn ember minden dolgokban , az Iften akaratját 
az ó akaratjánál felijeb betsulli, maga fzeretetit meg 
fojtja , a’ tefti kívánságokat meg óldökíi , a’j Világi 
gyönyörűségektől el fut, mariát tsekélj, alá való em
bernek tartja, felebarátját könnyen nem ítéli és fzenten 
tziázza , az ítéletet és fzent< ntziázáft az Iftenre hagyja, 
fel nem fuvalkodik mikor ditsértetik, meg nem hom o 
rodik , hogy ha fzidalmaztatik, mindent békcségesru- 
réífel el fzenved , és önkire nempanafzolkodik. Hly
en Iftennek fel áldoztatott akaratnak példáját találjuk* 
Dávid királyban , 2. Sam, 23. 25, Midőn ó ollyágen 
kívánt volna vizet a’ Bethléhemi forrásból, és a1 há
rom vitézek az ellenség táborán által vágtak volna ma
gokat , és a’ királynak abbűl vizet hoztak volna , ki 
tő lté  azt az Ur előtt: az az, meg tagadá az ő maga 
akaratját, mivel az három vitézek az ő kedvéért élete
ket próbára vetették. Ebben álla’ Kerefztyén életnek 
igaz tókélletefsége, és nem a* mint némel.lyek vélik a* 
fó , nagy lelki, mennyei örömben és áhiratofságban ; 
hanem a1 te magad akaratfának, ízercretcdnek, ftifz- 
tcfsfgednek meg tagadásában , és a’ te tulajdon* fem- 
miségednek meg ismérésében, az iften akaratja: akftun- 
télén való bé tellyesétésében, felebarátodhoz való bűz-
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gó fzeretetben , mífokon való fzives fzánakodísban , 
és Summa fzerint ollyan fzeretetben , a’ melly íemmit 
nem kíván, gondol, keres, hanem egyedül az M ent, 
a’ mennyire ez életnek erőtlenségében lehet. Abban 
áll az igaz Kcreíztyéni Virtus is, az igaz fzabadság és 
békelség , in Victoria carnis éj affeciuum, a’ telten és a* 
tefti indulatokon való gyózódelemben. Illyetén dol
got fogfz te továb ez harmadik könyvben olvasni, és 
a’ gyakorlásban találni , mellyhez én tenéked és ma
gamnak kívánom a’ Szent Léleknek kegyelmét, a’ Ki
nek kell mi bennünk mindent kezdeni, elő mozdítani 
és el végezni az Mennek tifzteíségére, ditséredre és di- 
tsőfségére, Ámen.

(a) Nem mint ha az ember azt épen elérhetné, hanem hogy 
arra minden erókódéjjel kell igyekeznie. Dors. Ez p, 
tókeiletejkg kettőt foglal magába I.) A’ fzivnek Kerefzty- 
éni kefzséget, buzgbságát es bátorságát az ó b Adámjan*k 
meg ofromoltatására és hogy annak gonofz kivánsaktnak 
ellene áll es minden jóiágos tselekedetekben magát gyakorol
ja 2 .) hogy fziveffen, és képmutatás nélkül Istennek és 
felebarátjának fzolgálni akar. Varén.

(b) A' tudófok által, a mennyiben azok a fzentektol el kü~ 
lőmbózttetmk, érti azokat , kik egyedül olvasás és vett- 
k. d s á tál lefzmk ért elme(ékké : kik a’ Krifiufi elméjekkel 
m e^foyák  , a' Krifiusrbl tudnak fok fzbt Jzap; ritani , 
Mat. 7. 22. de mnts bennek fzeretet azirt kevéiyek es fel 
fuvalkodtak, mivel nints nálok a’ Krtfius Lelke es min
dest méllységcs tudományok mellett világi , irigy  , bofzu 
álló és fösvény fzivek vagyon. Al fzentck á tál p. értet
tetnek azok, kik va?y fok olvafás és tanulás nélkül, mint 
az tgyügyü .k vagy az olvasás és tanulás melí.tt az imád
ság és Jz. rétit állal az lílennek igaz Ismeretire \utotta 
n*k: k.k a íín fivjt n m lsek ismerik de fzeretik is. 
Luth. íVlég az emb r  táliltanult embereket , de kevefen 
vaunak, k ih ű l az !fcn Lelke volna. Varén.

(cjLu-
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(c) Luther. Non intelligendo, lelendő, fpeculando; fed vi- 

Tcndo , into moriendo, damnando fit Theo.ogus^az az: 
Nem nagy tudomány fok olvasás .és elmélkedés 3 hanem élet 
halálj <;/ kár hozás áltál lefz ember Theologuffá. Nem oda 
tzelcz penig i t t , miként nyerjük meg az Isién Orßdgdt , 
de mikent taiá juk azt magunkban a mi kg-drágább kin- 
tsünket mike'nt ismerhetjük j es érezhetjük• Varén.

(d) A3 fzivben vagyon az Iflenmk fzéke, \és ott önti ki az 
6 ajándikit: így az híveknek rnindenjek magokban vagy- 
on: mert az ifiénbennek lakozik , ki mindenben minden. 
Varén.

( t j  Az I fi ennek Orßdga az ige, és Sakrament ontok által mi 
hennünk fel építtetik : bírjuk azt hitben , es imádság al- 
ta l , ha a ’ Jzcretet, és Szent élet mi bennünk naponként 
gyarapodó. Varén.

( f) A’ Szent Léleknek külső Mühbelye az Oskola > és V Ke- 
refztyeni Gyülekezet: a be só és Le ki Múhhcly a hivó Lé
lek , mellyben az iflennek Lelke & külső Műhelyekben is az 
ó munkáját véghez vißi. Erről Jzól itt 3 de az által a 
külsőt ki nem rekeßti. AuguíL Qui Catedram in ccelo ha
bet intus in corde docet. Az Ifién kinek tanetó fzeke 

mennyben vagyon, belsőképen a’ fzivben tanét.
Varén. ' x

I. Réfz.

A5 meg világofíttatott embernek nagy
belső kintséról.

I. Kor. 6. 19. Avagy nem tudjátok é , hogy d  ti tefle-
tek a3 bennetek lakozó Szent Léleknek Temploma, mcIlyet vet
tetek az Ifi éntől) és hogy nem ti magatokéi vagytok?

Tt 4 Hogy
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6 6 4  A ’ m egvilágotttta to tt  embernek 3.K.1 R.,

Ogy «V hivó ízivek , a’ Szene Három
ságnak hajléki, fok helyeken rnegmi*. 
tarja a’ Szent írás, ügy mint, 3. Mos. 
26. nr. Efa, 44. 3. és 57. 15. Jóéi.
2. 28, fán. 14. 23. 17. 23. Rom. 
ív. lg. I. Kor. 2, i i .  3. 16, 6. 19 

Gál. 2. 20. Efes. 3. 17. 4. 2$. 
Tán, 4. 13. 15. De Kitsoda a’ Ke-,

refzryének közö tt, a’ ki e’ kincset magában (*) isme
ri , nagyra becsüli és kereíi ? Hogy azért az igaz Kereíz- 
tyen az ó tulajdon mennyei és lelki méltóságát megta
nulja ismerni, és az ó leg fóbb kintsét ő magában|ke- 
reífe és meg találja, arra ezen harmadik Könyvben e- 
légséges útmutatás adatik. Ahoz előbb is az első kö
nyvnek ötödik réfzében fnndamentom ve tte te tt, tud
niillik, hogyan kelljen az Itten igéjének az emberben 
hit által meg elevenedni. A’ maíodik könyvben pe
dig az 27dik réfztől fogva az 34dik rdfzig miképen je 
lenti meg magát az Itten az ötét fzcretó lelkeknek ; 
mint leg főbb Szeretet, jóság, fzépseg. Szentség, ből- 
tseség, ’s. a5, t. '

(*) Nem fzól arról miek lég yen a’ Kerefztényeknek az 0 
meg romlott termefzetehben, hanem a' Krtfiusban mi
vé lettének légben az újonnan valófzúletes ált ah Var, 

§. 2, Mivel pedig az illyen nagy kints a’ ízivbenmeg 
nem i s m e r t e t h e t ik  és kerettethetik, a’ fzivnek tsendes 
és belső Szombatja nélkül, holott a’ Szent Lélek be
lől tanít, az Sz, Igének visgáláfa és elmélkedéle által, 
m e g  v i l á g o í i t ,  m e g e l e v e n í t ,  mindeneket, meg az Is- 
TENnek m é l s é g é t  is , visgálja, 1. Kor. 2. 10. Annak- 
o k á é r t  fzükség meg tudni, mint kelljen a’ fzivet illyen 
tsendes l/on hatra hozni, ahoz a’ máfödik könyvben 
az Imádságról va'ó tanúságban a’ f u n d a m e n t o m  le té- 

Itten pedig e’ harmadik könyvben tovább bő-tetett
vebben meg agyaráztatik , m int kdíjén  nz el rejtett

-  n  ti ^  .  ,  y ' /  X- P  « 1 : .

kint set _s qraga gvongyot a‘ fzivnek ízánro fö ldében  
kerbs '
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Keresni , Máét, 13. 44. tndn. ónnőn macába», Sőtt 
az lítenbe való meg térés által. Mert ez az ollyan fziv- 
uek belső fzivbéii ízombatja, melly hit által meg tifz- 
titta to tt, és a’ Szent Lélek'által meg világofittatott, 
Tsel, i<y, 9. Ebből a’ Léleknek és az Itten orízágának 
kintsébol , melly az nívó ízive ben el rejtve fekízik, 
eredett és fzármazott az íftennek meg világoséttatott 
embereinek , a’ kik valaha éirenek , a* Sz. Próféták
nak és Apottoloknak is minden bőltseségek. Ezt a* 
drága gyöngyöt illik keresni azt a’ fzántó földet kell 
mi vélni, az Léleknek és Itten kegyelmének ezen aján- 
dékit fel kell serkenteni, mint a’ kitsiny fzikra tü z e t, 
mellyet az ember meg fuj és fel gerjeízt, a’ mint Szent 
Pál mondja, 2. Tini. 1. 6. Hogy penig e’könyvnek 
kezdetiben , a’ melly tsupán a’ belső emberre igazitta- 
to t t ,  egyűgyuen és fundanientomoíían meg tanittafsíl 
arra , mint kelljen az Itten fait a’ külső embertől a’ 
belsőhez vinni, az az , a’ fzivnek rejtekébe, hogy azt 
meg vlsgálják , megismerjék, meg tifztitsák, el vál- 
toztafsáK, és abban az ö íziveknek belső réízében Is- 
TENnek Orízágát eízekbe vegyék: arról én az ctsóréfz- 
ben in Genere & Specie, közönségeiben és magáii.yo- 
ían való tanitáft téfzek együgyüen, és ofzrán a’ kóver- 
kezendókben ama’ nagy lelkű férfiúnak (;:‘J Taulerus 
Jánosnak Theologiáját bé hozom, kinek fzavnit is e’ 
könyvben a’mennyire épen tsak lehetett megtartottam*

(*) A' mi a Tauleruß illeti, noha a Tanítóknál az Osko
lákban ismeretlen es meg vettetett, de tudom, hogy 
több tifzta tudomány vagyon abban mint a’ fcboUJtiku- 
foknak minden könyveikben az Akadémiákon, a' tifz- 
ta tdveßeges tudománynak ally mejlerségét találod abban, 
meUyhez kepe fi minden mefterseges tudományok földiek, 
akar Görög akar Deák akar Sidó nyelven legyenek. L, M.

§• 3. Arról már/Ilyen tanitáft jegyezzetek meg : Mi
vel az egéíz oz, Írás az ember íz  ivére néz, és ízo ru l;

T t  5 an
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666 A’ me» viiárroíittatott embernek ". K. t . R.C* J j
annakokáért a5 Taulerus egefz Theologiája a’ belső em
berre igazittatott, és a’ fzivnek vagy a’ léleknek belső 
rejtekére. Innét ízóí ő oily gyakorta a1 léleknek bel
ső fenekéről vagy rejtekéról, hogy az ember az Ifíent 
és az! lilén orfzigát abban tifztán tartsa, kercífc és meg 
találja: az az , a’ miről a’ Szent írás es annak egyenes 
magyarázatja külsőképen tanít, ennek a’ lzivnekrege
kében valóságoífan és igazán úgy kell találtatni é ta- 
paíztaltatni. (*) £hcz fzukséges az embernek az ő ma
ga belső réfzében való bé térébe. Es mennél inkábaz 
ember magában e’ Világból ki megyén, annálinkábbé 
mégyen az Iítenhez mint ó maga örök eredetében. Es 
azt mennélirikáb tselekfzi az igaz Kerefztyén,annál inkáb 
ki nyilatkozik ő benne az Iílennek Orfzága és az el rej
tett kínts. A* ki azért a’ Léleknek vagy új embernek 
ezen belső gyümőltsát el nem nyeri , kitsint ér az Is
ten előtt az ő mélységes profeííiojával, és külső aján
dékkal; hanem azUrnak ítéleti alatt marad, Matt. 7. 
21. Sokán mondjak nékem ama napon  ̂ Uram , Uram , nem 
de nem a’ te nevedben tanittotunk é. Es akkor vallájlte jzek 
nékiek: Soha nem ismertelek titeket távozzatok én tőlem át• 
tiokságnak tselekedói. Mert lilén előtt femmit nem (*'•') 
ér a’ külső, hanem belső, nem a’ mi a’ bőtüben áll , 
hanem a’ mi a’ Léickből ízármazik és Lélekben megma
rad. Annakokáért, a’ mint az elöljáró beízédben is 
meg mondatott , nagy külőmbség vagyon a’ Vilá i 
mód ízerint taníttatott és lílentol taníttatott ember ko
zo tt , vagy a’ tudós és a’ Szent kozott. A’ tudós ta« 
mii kívül a’ bőrűből, a’ Szent tanul az Iftenból ,
belől a’ Szent Leiekből annak kenetéből, mclly min
ket, mindenekre megtanít, 1. Ján. 2. 21 A"
tudósnak tudományja a szó k b an , a’ Szentnek az erő
ben vagyon : Mítí az Ifién Orfzága nem áll befzédben , 
hanem erőben t . Kor. 4. 20.

(y )  Noha a Szent Lelek maga mindeneket a' fzivben ta
nít , hogy tudbajja, mi legyen igaz , de meg is a’ Sz*

lra[-



hájjal kell elm annak meg mutatására,  hogy az ugJ 
legytHy a mint Jzivünkben bifzfzük. L.

Azt akarja mondani,  hogy az Ifién nem nézfóképen 
a külső tse'ekedetekre,  mint az Ifién igéjének haiga- 
tására es predikallásara ,  hanem arra miként légyen 
kelői a’ jziVy vannakc abban a’ Léleknek g yümőltsii ,  

ha az isten igeje életté váliks és belső, lelkikepen gya- 
korohatikci nie Ily belső gyokorlás nélkül jemmit Jem er. 
Varén.
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(***) L. Mundus plenus efilabiity Unguis vocibus contiona- 
torum ,  tmquam lingua Chriftt Jucculenta agilis. 
Varén.

jye netn az j ffen ig ĵé nélkül az lííennek ki jelen
tett igéjének jzorgalmatus halgatáfais buzgó elmelkede- 
fe áltál.

§. 4. Hogy pedig mi ne maradjunk ín Genere, ha
nem in Specie, nem a’ közönséges igék mellett , ha
nem magánofan , az egyugyüeket az ó fnndamentomo- 
kra fegétvén míg azt jobban meg foghat] -k : azért vi- 
gyázniok kell az ő Katechismufo nak ő t fő Réfzeire, 
miképen azoknak nem ó kivu.ottők, hanem ó bennek 
kell lennick. (*') Es elsőben : Te hifzed, hogy az Is
ten az ó Törvényét a’ Sina hegyén két ko táblára irta, 
és hogy a’ Törvény légyen az iftennek Szent akaratja, 
melly fzcrént néked kelljen élned. Igazán hifzfz • az 
pedig néked íemmit nem hafzál, ha az Iften azjó Lei
kének u;javai Tórvényjét a’ te fzivedbe, nem írja Jer.
31. 33. és Ifteni akaratját te benned bé nem tellyesé- 
ti. Ha pedig azt akarod, hogy Iften eztmegtseieked- 
j e , és e’ nemes munkáját te benned véghez vigye, te
neked a’ te fzivedet egéfzlzen, mivel már Kerefztyén- 
né e tté l, ő néki kell adnod, es akaratodat ő nékie 
fel kel áldoznod; igy léfzen meg akaratja te benned. 
Es mint hogy ez az Iftennek fő és Nemes munkája mi

ben.



bennünk, azért könyörög annyira a’ kirá'yi Profé.a 
David, oily fzorgalmatoíán, kiválta' 119. Soltúban, 
mert oda tzéloz ez egéiz hoízfzu Sólrár hogy (ftenótet 
"az ö Törvényje és bizonyság! ízerint vezérelje , igaz- 
gaífa, és tanítsa, hogy az lftennek illyen fo Szent mun
kája ö benne meg ne akadáloztattaísék. Továbbá, el 
hiized te azt, hogy a’ Kriftns légyen a’ te igazságod, 
életed és idvófséged, 1. Kor. 1. 30. igazán hiized ; 
Mert más fundamentomot Jenki nem vethet, a' kívül a' meU 
ty e^yfzer vettetett, meíly d  Jefrn Krijtus I. Kor. 3. í r .  
£j Hintsen fsnkihen másban idvójíeg, es nem is adatott emm 
berek kozott eg alatt, más név, melly által kellene nekünk mtg 
tw ta tnunk, Tscl. 4. 1. Dere benned légyen ám a’ Kri- 
ítus, azaz, belől hittel fogd meg, hogy faját tied lé
gyen ízeméi vével és tiiztiveí együtt. Nézd, ha a’ Kri- 
fius tied, tehát az is mind tied, a’ mi az Iftené : Es 
bátor ezer Mennyarfzága volna is , és ismét ezer Ege 
tellyes igazsággal es idvóíséggei , mind tied volna* 
Mert Kriftns az o igazságával több és nagyobb , mint 
ezer igazsággal és. idvóséggel tellvcs óz. Es igy nem 
árt néked a’ te bűnöd is , ha fzintén bűnnel meg tö lt 
ezer Vilög nyakadon fekunnék is. így légyen a’ te 
kintsed fzivedben , nem magadon kivul. íme az Isten
nek Orjzága ti bennetek vagyon, Luk. 17. 21. azaz , /- 
gazság , bekeßeg es a Szent Lélekben való órom, Rom. 14,
17. Hiized azt, hogy a’ Kriftus az Atyának örök Igé
je, az embereknek igaz világoíságok és életek, igazán 
hiized j de meg láfd, hogy ez ige te benned izoljon, 
hogy ez a ’ Viiágoíság te benned világoskodjék, hogy 
ez éiet te benned éljen • másként íémniit az néked nem 
hafznál: E*kintinek te benned kell lennie, és a’ Kri- 
ftuíTal hit által kell egyesülnéd. Elhilzed te és tudod, 
hogy drága dolog légyen imádkozni, az Urnák hálát 
adni, és a’ felséges lftennek nevét fel niagaíztalni, Sói. 
92. 2. Igazin hiized; Ha pedig a’ Kriftus te benned 
nem imádkozik, és a’ Szent Leiek, a' ki a ’ kedveié-
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miiek és imádságnak Lelke, Zách. 12. 10. éretted nem 
éledezik, Rom. 8- 2-6. és te a’ Léleknek és Igazság
nak igaz Templomában, Szivednek belső réfzében nem 
imádkozol, Ján. 4. 23. az néked nem fokát háfznál. 
t i  hifzed te azt, hogy teneked a’ Kerefztségben ada
tik bűnöd botsánatja az újonnan fzúletés és az iften- 
nek fiús ága : igazán hifzed; Ha pedig a’ Kereíztségnek 
gyümölcse, az újonnan való fzületés, a’ Lélek kenetc 
az igaz n eg vilígoíitás Hintsen te benned, mit halknál 
az teneked? Te hiízed azt, hogy a’ Szent Vatsorának 
külső Sacratnentom ban, a’ Kriftusnak igaz valóságos 
teliét és vérét vefzed : Igazán hifzed az Urnák fzavai 
fzerint, Mitt. 26. 26. De ha a’ belső Lelki élet a’ 
mellett nintsen, nem tsak fenimi hafzonnal ésgyümől- 
tsel nem járfz, hanem még annak felette , Ítéletet is 
elzel es iízol, t. Kor. 11. 19. Fd hifzed hogy a’ Kri- 
ílus , az iííennek meg óletett és a’ Kerefztfán fel oldoz
tat >tt Bárányja, j  n. 1. 19. Igazán hifzed; Ha pedig 
ő nem a’ te mindennapi belső ételed , mit fog haft- 
nálni ?r 1. Kor. 5. 7. Eképen látod mint kelljen ma
gadban keresned a* te kintsedet, hogyan kelljen annak 
te benned és nem te kivédetted lenni.

( v) A' külső és belső itt egymásnak elltnéhe nem tettett- 
n tk , hogy az egyik o' mdßkat ki rtkefttené: hanem 
egy mafiól így  hűlónibőztetnek el t mmt az , a mi 
az ó tzgljához nem ju t attól , melly az ő tzélját el
éri. íg y  az az isméret, melly egyedül £  betűben va
g y  irasbjtt maradj kűlombóz attól, melly az 
ó lelki erejét meg mutatja az emberben.

Ii. Rcfz;
Mi módon kelljen az embernek az 6

belső kintséhez jutni, tudniillik, az igaz e- 
lő hit által, és magába való bé térés által.

Eía. 46. 8. Szállj átok fzivetekbe ti gonofzok.
Az
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6y o Mi módon juthat 3.K.2.R.
’ embernek belső kintséhez és le? főbb 
javához való bé térésre, igaz ut az igaz 
éh; hit. Jóllehet azért, ez az ő ere- 
jé el és tulajdonságával együtt, miké
pp n rágafzkodjék egyedül a’ Kriftus- 
h o z , cs mint fundálja magát egyedül 
s máfodik könyvben meg magyarázta

to tt ;  Mindazáltal itt még egy dologra igen nagyon 
kell v’gyázni, tudniillik arra, melly nékünk a’ mi fel 
tért fzándékunkra fzolgál. Annakokáért az igaz éló 
hitnek tulajdonsága Iftenhez híven , egéfz fzivből, ra- 
gafzkodn?, bizoäalmunkat egéfzfzen Iftenbenhelyhez- 
te tn i, fziveífen ő benne bízni, magunkategéfzf en cS 
néki adni, ’s irgalmafs gára hagyni, Iftennel eyes.ul- 
n i, ő véle egyé lenni és maradni , egyedül ő benne 
nyugodni, és belső fzombatot, nyugodalomnak nap
ját illeni, őtet felette igen kívánni, Óhajtani, őben
ne győnyőrkedni és örvendezni, minden teremtett ál
latokat ki rekefzteni femmit fém kívánni, femmit fém 
kérni, tsak egyedid az lílent, mint a’leg főbb, örök- 
kén való, véghetetlen tőkélletes Jó t, a’ ki egéfzfzen 
jó , melly nélkül mennyben és e’ földön íemtni igaz 
jó nem lehet , ez időben és az őrökké valóságban, és 
mind ezeket kell tselckedni a’ Krifhis Jelüsban mi U- 
runkban, ki kezdője és el végezöje az hitnek , Sid. 12. 2. 
Ez a’ h it, a’ melly minket a’ mi belső kintsűnkhez és 
leg főbb Jónkhoz vezérel.

§. 2. Ennek példáját vegyétek Asáfban. Annak é- 
pen illyenhite volt, midőn azt mondotta: Kitsodaváj
na nékem mennyekben te na adnál több? es te nálodnál egy* 
éhben nem gyönyörködöm e' födön^ ’s. a’, t. Sói. 73. 25". 
Illyeii| hitet mutatott Maria, Lázár nénnye, mikor az 
Ur lábaiho# ü lt, és annak befzédét halgatra, Luk. 10.
39. Mert ez illyen hit tsinálja a’ Szívnek igaz Szom
batját az Iftenben való nyugodalomra , melly belső 
Szombatban (*) magát lilén ki nyilatkoztatja és ki je

len-



len ti: Azért monda az Ur Mártának: M árta , Márta , 
Szorgalmat os vagy es Jókra igyekezel; De egy a Szükséges 
dolos: Maria pedig a jobb rejzt választotta , mellyel nem 
vetetik ó tóié 1 ir. 42. Meiiyik pedig a’ jobb reiz? ké
tség néikul, az lilén egyedül a’ Kriílus jeíusban. Mert 
az illyen hit által, melly egyedül íftennek ád helyet és 
térséget a’ Szívben, válaiztja ember magának a’ jobb 
réfzt. Az illyen hit által birja lilén az ember fzivét . 
és lakozik Kriftus mi bennünk a’ Szent Lélekkel egye
temben , és a’ tellyes Szent Háromság, Efes. 3. 17. 
Ján. 14, 23. Ez a’leg jobb réí'z, melíyet az ember vá
laszthat, ez az idvófség és őrök élet. Es mind az, a* 
mi az igazKerefztyénséghez tartozik,* ezen egyben fog
laltatik Ebből foly a’ Szeretet és minden Virtufok. 
Mert a’ ki hifz, a’ fzeret, a’ ki fzeret, az reméni, a* 
ki reméni, az tűrő fzenvedő, a’ ki tűrő ízenvedő, a’ 
fzeiéd, a’ kiízeléd, az alázatos, a’ ki alázatos, az 
féli az Iílen t, az imádkozik , az fefzéti meg az ó te
liét , Gál. 5. 24. meg tagadja önnön magát , gyűlö
li a’ maga tulajdon életét, utálja e’ Világot. Mátt. 
16. 24. Azért nevezi Sz. János az hitet e’ Világ meg 
győzőjének, 1. Ján, 5. 4. Ez őrökkén való egyhez 
igazította az U ra ’ gazdag iífja t, Luk. 18. 22. a’ki 
kérdé ő tet: Jó Meßer mit tselekedjem, hogy azórók életet 
el vehejfem ? Es midőn az Ur őtet a’ T ő n k é re  igazí
totta volna, azt mondá: Mind ezeket az én ifin Ságomtól 
H  va meg tartottam: Jeíus pedig ezeket halván monda 
néki: Még egy héjával vagy • add el mind a’ mid vág yon ? 
is ofztogasa o' /regényekre, is léfzen hintsed mennyekben y 
és jóvei kóvefs engemet. Itt az Ur ötét az egyre tanítja , 
tudniillik a’ jobb réfzt v lafztani hit által, és az ő ere
detibe , az Iílenbe, be térni a fzivnek be ső Szombat
ja által. Ez egyetlen egyből az egéfz Kerefztényi é- 
le t , és minden Ííleni parantso’a t, valamellvet az em
ber elmével foghat, minta’ víz a’kútfőből, kön
nyen, nem kéntclenségből vagy tőrvényből, hanem fze-

re-
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rétéiből és a’ Léleknek fzabadsigah, 1, forr ki. Mert 
ezt mind az munkaija mi bennünk az ó jó tet'/éfc fze- 
r in t , Filip. 2. 13. Es a’ mit maga n i bennünk nem 
munkálkodik, nem ismeri, azt magáénak lenni.

L. Akkor uralkodik a Krijlui mi bennünk. , mikor a 
mi tula\don t sekké deleinktől nyugszunk és 6 mi ben
nünk lakik és az ő mi általunk meg jzenteltetettJzotri- 
batjaban maga mi bennünk marad es minden mi lse- 
hkedeteinket miveli.

§. 3. Annakokáért nem fzükség ittfemmi k.-nfzeri- 
tö  törvény, parantsolat vagy tilalom, mert a’ hit min* 
dent meg tseiekefzik, valamit tselekedni kell íz, bad 
léíekből, a z a z , iílenre hagyja magát, a’ ki kegye cin
ből mindent mi bennünk munkálkodik Es fzinr ■ ez 
az, a’ mellyre maga az Lír , Efa. 5^. 1. 2. 3. , j a 
két édesget: Jótjetek, vegyetek minden pénz nélkül es min
den jutalom nélkül bort és tejet. Rali aß átok engem vakban, 
hogy jót theßetek, s. a. t. Ez hát már az eí'zkóz a’ mi 
belső kintsunkhez való meneteire, tudniillik a’ hit a’ 
melly Iítennek egy tsendes Szombatot ta rt, és az em
bert bé férővé tefzi önnön magába. Mert valamint az 
égnek fütáía azért leg nemeííebb és tőkélleteífebb, hogy 
ö  fzuntelen önnön magában vifzfza tér az o eredetibe, 
mellyból az ó futását kezdette: Úgy az ember (*) fu- 
táfa akkor leg nemeífebb és tőkélleteífebb, midőn vifz
fza tér az ő eredetibe, melly az lilén. Ez peuig kűlóm- 
ben nem lehet meg, hanem mikor az ember minden ere
jével, tehetségével és értelmével, akaratjával és emlé
kezetivei önnön magában bémégyen, és a’Világ
tó l és minden teíli dolgoktól meg fzabadul , és az ó  
lelkét minden ó kivánságival Iílenhez a’Szent Lélek ál
ta l, fordítja és e’ Világtól egy tsendes Szombatnak ul* 
lisének általa, megnyugfzík^ Úgy akkor kezd ofztán 
Ilién ö benne munkálkodni: Mert erre a’ ízivbéliSzom
batra virokozik lilén, éslegnagyoob öröme az, hogy
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az ó munkáját mi bennünk véghez viheti. Mert az 
lilén úgy óhajt minket és olíy igen fiet utánnunk, Ének 
2. g. és úgy vifeli magát , mint ha az ó Illeni állatja 
akarna el törni, rom’ani és femmivé lenni 6 magában, 
hogy meg jelentené minekünk az ő lílenségének min
den mélységét, és az 6 állatjának ’s terméfzetének tö 
kéi letefégét. Ittíiet az Iftenhozzánk, hogy a’ mi íajá- 
tunk légyen , a’ miképen ö maga önnön magának fa
ját ja. Nem tehet az ember Iftennek kedveíTcbb dol
g o t, m intha nyugfzikés ezt a’ fzombatot meg fzcn- 
teli;

Ez a futás tulajdonittatik nemegy embernek , hanem 
az cgtfz embert nemzetnek, nem mint ha 6 abban jár
na , hanem hogy arra kell igyekezni, és hantikor lát
ja az 6 fogyatkozását, azt <*’ Krißus tekelletefségébol 
helyre állítsa.

Ezt Bernhard igy magyarázta: Fiam férjbe a' te fzi *
vedbe , fzakafzdel magadat o' mennyiben lehet, min
dentől és a te Lelkedntk fzemeit mindenkor tartsd meg 
az otifzt as ágában és tsendeségeben. A’ te elmédet tartfd 
fzabadon <*’ gyárló dolgoknak képzésétől, a’ te fziv td- 
nek hajlandóságát vond el a’ földi gondoktól hogy a na jg 
lftenhez buzgó fzer eteti el ragafzkodjál.

§. 4. Az lilén nem kíván többet az ó  munkájához * 
hanem hogy az ember ő néki alázatos és nyugodalmas 
fzivet adjon : Úgy munkál ö ollyan munkát a’ leiek
ben, melíyhez haí'onlót femmi ember nem tehet. Az 
Iftennek örök böltscsége ölly titkos ’s gyönge az ö 
munkájában , hogy nem fzenvedheti, hegy azt vala- 
melly teremtett állat nézze. A’ mennyit nyugfzik a - 
zért a’ lélek Illenben, annyit nyugfzik Iften ó bénne.( ) 
Ha ö Iftenben egéfzfzen nyugfzik , az Iftenís egéfzfzen 
ó  benne nyugfzik. Ha pedig te a’ te tulajdon akara
toddal, a’ te értelmeddel, emlékezeteddel és ivánsá- 
goddal tetfzéfed fzerint élfz tehát az Iften azokkal néni
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élhet, fém az ő munkája azokban nem lehet. Mert ha 
kettő egy akar lenni, tehát egyi nek nyugodni es fzen- 
vedni, a’ máíiknak munkálkodni kell. Imríiár pedig 
az lilén véghetetlen fzüntelen munkálkodó e rő , nem 
nyugfzik hanem munkálkodik te benned ; ha egyébe- 
ránt az ő munkájához férhet, és te őtet meg nem gá
to lod; mellyetim ezen hafonlatofság által jobban meg 
érthetik. Ha a’ te fzemed vaiamelly képet látni és 
képzeni akar , minden más képzéílől s formától üres
nek kell annak lenni, mert ha más kép ’s forma volna 
ó  benne, tehát azon képet nem láthatná s’ fel ne u ve
hetné : Úgy a’ lélek is az ő erejével, értelmével, aka
ratjával , emlékezetivei , kívánságával az Ment meg 
nem foghatja , ha e’ világgal és földi dolgokkal meg 
tő it. Miképen hogy a’ fülnek minden zengéílől üres
nek kell lenni, ha fzép Muíika fzót akar hallani; azon- 
kepen a’ te lelkednek üresnek kell lenni e’ világtól, ha 
az Mennek kegyelmét ’s édefs gét kívánja érzeni, kó- 
ftolni. Mentői inkáb el vonya azért magát a’ lélek a’ 
földi dolgoktól, annál mennyeiebb lefzen ő : Mennél 
inkább meg fzünik a ’ teft a’gyönyörűségekről , cs a- 
zoknak le m ond, annál inkáb réfzesül az Illeni termé- 
fzetben, 2. Pét. 1 .4 .
(*) I. Nem tselekedet, de fztnvedét által lefzútik kegyef- 

/'* , tudn. ha az lilén  munkáját magunkban fzenv edjúk 
e's magunk fsak nyugfzunk. Akkor adja az ember az 
Zablát iflennek, magat fajátul nekie adja , magátol 
femmit fém tseltkefzik, az Islent hagyja magában mun4 
kálkodni , hogy minden gondjai, félelme, kére f t  eski- 
r ám ága oda néz jzüntelcn , hogy az ifién ne engedje 
megi hogy maga az ember maga munkáját tegye.
5. A’ terméfzet femmi üres helyet nem fzenved, 

minden dolgot be tő it ónnőn nagával • A Terméfzet- 
rck előbb el kellene romlania , hogy fem valami ő 

benne üres maradna. Es ezen Princípium és efzkőz ál
tal nagy Meílerségck találtattak. Úgy ha az ember

ma-



3.K.2.R, az ember aző belső kintséhez
maga fzivét egéfzfzen ki űreséti c’világ fzerelmétől, az 
ő tulajdon akaratjától , gyönyörűségétől , és k(- 
vánságitól, és mind azoktóluresfen áll, tehát az üres 
helyet az Klen nem hagyhatja , hanem azt bé kell töl
teni nékie, illeni kegyeimével, fzerelmével, boltsesé- 
gével és isméretével : Ha pedig meg akarfz e’ világgal 
telnyi, üresléfzfz a’mennyei jóktól. Midőn Abraham 
lilén parantfolatjára hazájából , és az ó Attyjafiai kő* 
zűl ki menr, akkor meg világofittatott Idéntől, i.Mos,
1 2 . I. 13. i. A’ mi tefti indulatink , a’ mi rendetlea 
ízerctetűnk, akaratunk, tulajdon betsíiletűnk, bóltse- 
ségünk és gyönyörűségünk a1 mi leg közelebb való ba
rátink: Fáj a’ teílnck azokat el hagyni, és ezektől cl 
menni- de bár mind ez úgy Jégyen is ; ugyan tsak ez az 
első bé me etel a’ fz into főidben elrejtett kintshez és 
a’ dríga gyÓngyhez , mint a’̂ mi Urunk Matt. 13, 46. 
mondja, hogy egy kereskedő ember mindenét a’ nric 
volt cl adá, hogy azt meg nyerheífe. Mitsoda ez egy
éb , hanem az, a’ mit az Ur mond , Mark. 19. 29. 
Bizony mondom nektek , nintsen d  ki el hitgyándjet
h á zit1 vagy attyjafiuit , vagy nénnyeit ,  húgait vagy a t-  
ty á t , vagy annyit y vagy feleségét^ vagy gyermekit, vagy 
Jzántó főde it én érettem és az Evangeliomért a’ ki fzáz an
nyit nem venne moftan ez időben és a’ jövendő Világon őr ők 
életet. A’ mi tefti indulatink; akaratunk és gynőyŐrü- 
ségíink, a’ mi Atyánkfiái és nénéink a’ kiket el kell 
hagynunk. Valamint hogy a’ Szűz Maria tifztamaku- 
Ja nélkül való fzuz volt ( Ss az is marad mind Ő rük
ké) midőn a’ Kriftuft teil fzerint fogadta, Luk. 1. 27, 
Úgy légyen a’ mi lelkűnk is, mint a’ tifzta makula nél
kül való Szűz , az a z , ne légyen ő  e” Világ fzerelmé- 
tő l meg m otskoltatottj úgy fogadja a Kriftufi lelki 
mód fzer t ,  és úgy vagyon, a* leg fő jb  kints Őben
ne, ugy Ő belől fel ékeíittetett és ditsőséges a’ Kirá
ly leány, Sói. 45. 10. a’ ki az ő  kintsét magában hor
dozza elrejtve j Ha pedig e’ Világnak el jedzetett, nii-
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képen jegyeztethetik cl Iftennek ? Azt mondja Kriftns 
a’ mi Urunk, Luk. 12. 49. Azért jöttem , hogy e' Pü  
lúgra tüzet botfájjak: Adná Iften, hogy bár az Iftenifze* 
retetnek túzében, minden mi indulatink , tefti akara
tunk és gyönyörűségünk meg égne, hogy egyedül tsak 
az iften akaratja és jó tetzéíe vitetnék véghez mi ben
nünk. így ízól továb az U r : Ne véljétek hogy én azért 
jöttem e Világra, hogy békejfégetbouájjak a jóldrcyem jö t
tem bekejléget fzerzeni hanem fegyvert és vifzfza vonaß , 
Mát. io . 34. Luk. 12. 51. Adná Iften, hogyazlftcn 
Lelkének fegyvere által minden tefti gondolatok és kí
vánságok meg ölettetnének és meg fojtatnánok , hogy 
az Iften mi bennünk élne és munkálkodhatnék. Ha 
pedigjtégedet tifzted és hivatalod meg tartóztat és meg 
akadáíoztat, hogy te ízivedben be nem mehetíz; min
denkor éjjel vagy nappal egy helvetskét kerefs , vagy 
id ő t válaízfz a’ te í'zivednek belső réízében való be té
résre , akar mi módon lehelben tő le d , és mondjad Sz* 
A^oftonnal : Oh édes Uram! fzóvetséget fzerzek te veled * 
Heg y te élj én bennem, magamban igazán meg halni akarok• 

Hogy te Jzolj én bennem, magamban egéjzlen halgatni 
akarok; Hogy te én bennem munkálkodjál,  aka

rok is magamban nyugodni.

III. Réfz.

Azhitben vagyon a’ belső embernek egéíz
kintse, tudniillik az Iften, a’ Kriftus, a’ Sz.

Lélek és az Iften Orfzága.
Iifes . 3. 1C. 17. Az Ifién adja meg néktek 'az 6 gazdag 
ditsóségéért, hogy álhatatofon erősödjetek meg az ó Lelke ál
tal ű’ belső emberben ,  hogy lakozzék a ’ Krifim o’ hitnek ál
tala a' ti jziveitekben, hogy a* Szeretetben meg gyökerezvén 
és fundamentomot vetvén, meg tudhaßdtok minden Szentek
kel egybe , minémü légyen az Ifién jóvóltának ama’ fztlef- 
sige, s. a’, t.

A’



Kerefztyén embernek leg fob dolga és 
gondja a’ légyen, hogy a’ hírét tanuld 
ja jól meg érteni és gyakorlani - mert 
a’ hitben vagyon a’ Kriftusés az 6  egéíz 
Orfzága és minden idvefség. Azért a* 
hit neveztetik Sid. 11. 1. Hypofta'íis- 

!nak avagy valóságnak. Mert az egéfz 
Jcíki valóság és élet az hitben á ll, nem a’ tsupa ísiné- 
retben, nem fzinben, kép mutatásban és árnyék sulin
kéban, hanem igaz, é lő , valóságos, munkás erőben, 
rövideden: A’ hit hoz minden icívefséget, és el vcfzt 
minden boldogtalanságot. Azért mindjárt a’ mi Ke- 
refztyénségünknek kezdetiben, a’ Szent Kerefztségbea 
mellyen mint egy ajtón a’ Kerefztyénségbe lépünk, a* 
hit elől van teve: Ä  ki hifzen és meg Kerefztelkedík idvő- 
z ú l , Mark. 16. 16. Es Szent Pál is mondja, Rom. 10.
8. 9. IO. Ez a' bitnek ama befzéde a’ mellytt mi prédikál 
lünk , ha bijendefz * te fzivedben meg tartatól, s. a. t. 
Mivel pedig a’ hitetnem tanulhatjuk jobban meg érteni 
és gyakorlani, hanem tulajdonságúról azért ezeknek 
nyoltzát halljuk meg egymás u^n.

§. 2^1 .) A’ b ű n tő l, haláltői, Ö rd ö g tő l, pokoR 
tú l ,  Törvénynek átkátul, a’ Mofesnek minden példá
zó Tzercmoniáítól, és minden emberi találmányoktól 
és parantsolatoktól való lelkifzabadság. Mert va amint 
hogy a* leiken nem eshetik nagyobb kin és fz rongá
lás, és ''em lehet a’ Léleknek zörnyü'ob gyötrelme, 
mint h aő  néki fzenvednikeliaz ördögnek tüzes nyila
i t , és az Anti Kriítus kegyetlenséget, mellyel a’ lelki 
ismeretek emberi parantsolato kai meg fogattatnak , 
tőrben éjttetnek és fzorongattatnak : Úgy ellenben ,
1 ints nagyobb nyugodalma , békesége, vigafztaláfa és 
Öröme a5 lélekne k , mint a’ lelki isméretnek igaz íza- 
badsága, és az Ördögnek és a’ bűnnek hatalmából és 
minden emberi találmányoktól való meg fzabaduláía. 
Melly lelki {ismeretnek lzabadsága bizonnyára dwnrasi
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3.K .3.R.A’ hitben vagyon

nem egyéb, hanem az igaz idvözitö hit. Okai Mert 
a ’ hit meg fogja a’ Kriftuftaz iften Fiát, annak kegy
elmének minden mennyei kintseivel egyetemben, kivált 
az Iftennel való engefztcléft, a’ bűnnek bot Bánátját, 
a’ Sz. Lelket és mindent a’ mi az lüené, és az Örök é- 
letet is. £s így nem árthatnak az Hlyen embernek férn
iük a5 bűn, halál, ö rd ö g , pokol és e’ Világ. Mert 
Ó benne és Ő nála lakik a’ Kriftus , a’ ki az Ő igaz
sága a’ bűn ellen, élete az halál ellen, erősége az ö r 
dög  ellen uiennyorfzága a’ pokol ellen, gyözödelmc 
e ’ Világ ellen, áldáfaez Világ minden átka ellen, bol
dogsága e’ Világnak minden boldogtalansága ellen,fza- 
badsága minden emberi találmányok ellen , mellyet az 
Ilr Ján.8. 36. ama kitfiny mondásban foglal bé : Ha a* 
f iú  r,i*g fzabadit titeket, bizonnyal Jzabadofok lefztek, Úgy 
a ’ Kriftus a’ hitnek mindene, és egyéb nékie nem fzűk- 
séges az idvcségre, hanem a’ Kriftus. Annakokáert a* 
hit a’ léleknek és a’ le ki isméretnek nyugodalmat, bé- 
keséget és fzabadságot ád , el űz minden félelmet, fzo- 
rongatáft és rettegéft, és a ’ fzivet Iftenben meréfzfzéj, 
bátorrá, vidámmá, gyorsa és serénnyé téfzi.

§. 3. 2.) Egygyé tefzi a’ hit a* mi lelkűnket a* Kri- 
ílusfal, mint a5 Menyafzfzony egyé tétetik a’ Vőlegén
nyel, Hős. 2. lg. 19. E ljegyzelk  magamnak téged há
ta  ftár fü l mind örökké, - - el jegyzetek tégedet magamnak hit• 
tel. Azután mind ketten együtt bírják az 6  javokat ; 
SÖtt kercfztjeket cgyűt vilelik és fzenvedik : Mert a’mi 
a1 Kriftuféi, az a’ hivó fzivnek fajátja léfzeu, és valami 
van a’ léleknek a’ Kriftusnak fajátja léfzen. Immár pe
dig a’Kriftus minden mennyei és ő rö k  jókkal , bó it- 
seséggel, igazsággal, fzcnrséggel, vaksággal, fzabadí- 
táíTal, boldogsággal és ö rö k  élettel bir, i.K o r. i.?o.

Sőtt
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SÓtt ÓnnOn maga az ö rö k  é le t, Ján. 14. 6. Kol. 3.
4. Ez mind a’ Jeleknek fajátjává léfzen : Ellenben a* 
mi lelkűnknek bűne, tifztátalansága, nyomorusága,ín
sége , átka és halála , vagyon, ez léfzen a5 Krifhisnak 
fajátja. A’ mi nyomorúságunkat az Ó nyomorúságának 
tartja , az Ő javait nékűnk ajándékozza, a’ mi fzegé- 
nységűnket és nyomorúságunkat magára veízi. Mivel 
pedig a’ Kriíhis javai örökén valók győzhetetlenek ; 
SŐtt mindenhatók, annakokáért meg győzik,el nyelik 
és el törlik minden mi bűneinket és a’ halált. _ Mert a* 
Kriílus Ő rök, győzhetetlen igazsága igen erős a’ bún 
ellen, úgy hogy ennek engedni ’s távozni kell, el nye# 
letterin' és cl töröltetni* így léfzen fzabados a’ mi lel
kűnk a’ bűntől , és ellenben a’ Kriítus igazságával fel 
ru h á z a to tt, Efa, 61. 10. Szép és tsudáíatos tsere ez, 
a’ bűnért, halálért, átokért, kárhazatért; igazságot 4 
életet, áldáft, ésidveséget venni, Annako aért lehe
tetlen hogy a’ bűn a’ hivő embert el kárhoztasfa; mert 
a’ Kriftusban el nyelettetett az halál fzintén a’diadalo
mig, I. Kor. 15. 54. Ha az halál el nyelettetett tehát 
a ’ bűn is el nyelettetett és el töröltetett.

§. 4. Ebből kóvekezik, 3) hogy a’ hit a’ mi lelkűn, 
ket és elkűnk ifméretit bizenyofsá teízi az Őrök iuvős- 
ség felel, En bizonnyal el hitt m , azt mondja Sz. Pál, 
iogy minket finki el nem fzakafzthat az IJhnntk Szerelmé
től y Rom. 8. 38. 39- Íme én vetek Sionba drágalátos fze- 
gelet követ , a’ ki hifzen nem fiet az , Efa. 28 16. vagy
mint Sz.Pál magyarázza, meg nem fzégycnül, Rom. 10. 
l 'i . Szerzek ti veletek őrökké való fzóvetséget, Efa. 55. 3. 
Az én irgalma fsúgom te tőled el nem távozik ,  és az én béke» 
r egemnek Jzóvetsége meg nem tántorodik ,  azt mondja a te 
könyörülő Urad, Efa. 54. 10. y
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í.§. 5. 4) Ebbői következik immár a’hitnek, a’ bű
n ö n  halálon, ö rd ö g ö n  , poklon és a’ Világon gyÖ- 
zedeínie. i.Ján .4 . 4^. Valami Ificntói fzüU ttt , meg győzi 
* VíUgot, és az a diadalom,  meg győzte e Világot, 
tudniillik, a" mi hitünk ; De ki győzi meg a Vila zo tt, hanem 
fi3 ki h ijz i , hogy a Jefm Ißen Fia legyen. A’ hói egyfzer ’s 
mind a5 hitnek eredete is meg jelentetik, hogy az nem 
a’ mi tulajdon terméfzet fzerinc váló emberi erőnkből 
fzármazik , hanem lilén munkája mi bennünk ; és az 
újonnan való Születés líteni és terméízet felett való 
munka. Az ő méhitől fogva, ha jnaltól fogva jelen lefzen né
ked a te ifjaidnak harmat jók , Sóit. 110. 3. Mivel már 
ez újonnan való Születés terméízet felett való , azért 
az égé íz világ fém árthat néki. Mert jól lehet a’ jám- 
bor kerefztyénnek e’ Világ átkának kell lenni j minda- 
záltal Ő a’Kriítusban gyÓzOdelmes és épen .győzhe
tetlen Fejedelem. Rom. 37. Ollyanok vagyunk mint 
a mejzár fztkere való \juhck,  de mind ezekben diadalmafoknál 
fel jebb valók vagyunk az által> a ki minket fzereteit.

§. 6. 5) Ebből következik a’ hitnek dicsősége, £  
nielly két féle, egyik Lelki, el rejtetett ; a’ m áíikjő'- 
vendó, látható ’s°az Örök életben meg jelenendő. A* 
Kriftusnak mindkét dicsőségébenréfzéfít minket a’ hit*. 
A’ Kriílus dicsősége áll az ő  királyi orfzágában és fő  
Papságában : Minket is pedig királyokká és Papokká 
tett Iften e lő t t , a’ mellyet Szent Péter nem tud elég
képen ditsérni, 1. Pét. 2. 9. Ti valafztott Nemzetség y 
királyi Papság, Szent nép vagytok,  és olly nép,  mellyet Ifién 
fsjátjának ta r t: Láfd I len. 5. 10. A* K r i f t u s  királyi 
Orfzágának pedig dirsőségcaz, hogy az ő rü k  Orízág  
és annak minden javai Örökké valókr^órők kegye
lem, Őrök igazság, Őrökvigafztalás, jörők é le t, O - 

,rŐkkcvaló Őröm , Őrök békésig Őrök boldogság. 
Mit h'afználna minikünk a’ Világi király ? A’ Vi ágiOr- 
fzágnak javai e’ Világgal elmúlnak, is e’ Vi ági Urak
nak grátziája, kegyelme ő  vélek egyetemben meghal*

‘ Kri-
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Krittus pedig és annak kegyelme igafsága és idvósége 
Őrökké való. Annakokáért a’ Kerefztyénnek lelki Ki
rálysága ebben áll» hogy 6  hit által lelki mód lzerint, 
mindeneknek felette magafztakatott, hogyö  nékiíem- 
mi nem árthat idvőségében. Ö az Ur mindeneknek 
felette; SÖtt minden dolgoknak O aiája kell vettetit
ek és fzolgálniok az idvőségre: M ert azoknak a’ kik 
Iftenc zerctik mindenek egyaránt jajokra vannak, Rom,
g. 2g. akar élet akar halál, ŐrdÓg, pokol, Világ lé
gyen az. Ez igen nagy ditsO, lelki llraság, és Királyi 
méltóság: holott ícmmi olly jó , vagy gonofz nem le
h e t, hogy az hívőnek nem kellene ízolgáíniidvŐségé
re. Mivelhogy Krittus Övé és bírja Otec,és Krittus vi- 
fzont Ötét. £s igy a’ Kerefztyénnek lemmire nints 
tObre fzükségeaz idvóség megnyerésében, hanemtsak 
a ’ Kriftusra hütnek általa, elég nékiek a5 Krittus. Nem 
fényes fzabadsága és hatalma é ez a’ Kereíztyénnek a’ 
belső ember fzerént? Mert bi zonyos dologaz , hogy 
femmi külső dolog Itten Igéje és Parantsolatja kívül", 
jámborrá és boldoggá nem teheti a’ Kerefztyént, mi
velhogy a’ Kerefztyénnek jámborsága, idvósége, fza
badsága , nem külső tefti dolgok; valamint hogy az 
Ő romlandoságok, fogságok és nyomorúságok nem 
k ü lsők : Azért nem is halinál a’ léleknek femmi^külsó 
teftij dolog, a’ mit az emberek ki gondoltak ; SÖtt mit 
hafznál az a’ léleknek, ha fzintea’ tett fzabados, fris, 
és egéséges, efzik és iízik s. a*, t, Viízontag- mit árt 
az a’ léleknek, ha a’ tett rab , beteg és erőtlen éhe
zik , fzomjuhozik, inlódik, s. a. t. Mind e* dolgok 
nem illetik a’ lelket, hogy azt meg fzabadittanák va y 
meg fognák, jámborrá vagy gonofzlzá tennék. R ö 
videden az hivő léleknek femmi külső dolog nemárt
hat; meg marad Ő nemes , Királyi fzabadságában és 
táraságában. így eképen femmi külső dolog a’ lélek
nek nem árthat, meg feni tartóztathatja Lelki Papsá
gában; Mert annak áldozati, imádsága , fcháfzkodá-

Uu 5 ia,
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fa , áhitatofsága, lelki módon hitben , minden külső 
akadálok nélkül, mentiek véghez, akar idő , hely, ele
del, ruházás akar Tempiom iégyen az. Ellenben a*lé
leknek fém hafznál, ám bár minden külső dolgok egy 
Seregben itt állanak is. Szentségek, ruházatok, tem
plom» tefti b ö jt, íz íjjal való imádkozás és minden kül
ső  tselekedetek, Másnak kell annak lenni, a’ mi a* 
lelket jámborrá és fzabadofsá tefzi. Mert a* gonofz a* 
fzineskedo és kép mutató ember is azokat a* külső 
dolgokat tselekedheti; de lelkének femmic nem hafz- 
nál: Mert a kleknek femmic fints fe mennyben, fe fő i
dőn  miben ő  kegyeífen, fzabadon, boldogul, és Őr«* 
vendeteífen élhetne, hanem tsak a’ Kriílus , kiben Ő 
egyedül nyugfzik hit által. En vágyik az út, azt mond
ja az Ur, az igazság, és az élet, Ján. 14. 6. Jöjjetek ér* 
hozzám minnyájan , és találtok nyugodalmat a’ ti lelkitek
nek) Matt. 11. 28. Ha tsak a] hit az Ur Jefuft magáé
vá tette nem kell néki íemmitobh, van mindenből bö- 
velkedéfea’ Kriftusban, Ján. 10. 10. e edele, ŐrOmey 
békesége, világosága, tudoniányja, igazsága, boltse- 
sége, fzabadsága , vigafztaláía, idvefsége élete, imád
ságának meg halgatáfa és mindene. Minden ér minden 
ben a Krift Kolos- 3. I I ,  Ha pedig a’ jó fény étek
nek és rendtartásnak okáért embernek külső Tzéremo- 
niákkal van dolga, ám a’ tifztáknak minden tifzta , Tit. 
I . 15. Tifzták vagytok a befzédert Ján. 15. 3. Esekép.’ 
femmi a’ Lelket meg nem fertőztetheti, hanem a’ hi
tetlenség és annak gyümóltsei.

§v 7. 6.) Meg is újítja a’ hit az egéfz embert, mun
kál O benne Szeretetet és minden Kerefztyéni Virtu fo
kát, és az irgalmaságnak tselekedctét , nem hogy 6  
azzal valamit íftentül érdemlene, hanem hogy h Iá a- 
dó légyen. Áldozzál ditsérm el, és add meg a’ ma- 
gafságban lakozó iílennek a’ te fogadiíídat, Sóit. 5.
14. O tt kezdi el ofztán az hit az új életet az ember
ben, cs az lilén Igcjét meg eleveníti O benne, mert az

A’hitben vagyon 3.K.3.R..
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hitben foglaltatott az eg -fz Szent írás. Valamint hogy 
azért az lilén Igéje Szent, igaz mondó , élő , lelki , 
fzabad, és minden jóval teilyes: Úgy azokat is a’ kik 
azt igaz hittel vefzik; Szeme ké igazakká , élükké , 
igazm ondókká, ízabadoíokká, Iítenfiaivá, és minden 
jóval tellyefekké tefzi.

§. 8. 7.) Jóllehet pedig az idvözitö hit e* Világot 
és az ö rd ö g ö t meg győzi és le tapodja ; mindazon- 
á tál ollyan tulajdonsága vagyon annak , hogy magát 
mindennek fzolgájul a’ ízeretet által adja , mivel hogy 
Iften ingyen ajándékozta O néki a’ Kriftuft, és Ó ben
ne mindent, úgy hogy az Ö idvóségére femmi nélkül 
nem fzükO kOdik, mind abból valami e’Világon vagy
o n , nem is fzakafzthatfa el Ötét femmi az Ifrcmiek íze
reimét ' Rom. 8- 28- 29. Nints is femmi e’ Világon 
a’ mi 6  néki árthatna,eSólt. 27. 1. 118. 6. Annako 
káért így gondo kodik 6  : En is köteles háíáadósá- 
gomból az én édes Iftenemnek tifzteségére, vifzontag 
az lélzek felebarátomnak^, a’ mi Kriftus énnekem. Min
den én böltseségem, erűm, értelmem , gazdagságom, 
vigafztaláfom , ismét fe ebarátomd legyenek, miképen 
Kriftus javai enyiniek lőttek.

§. 9. 8.) Az hitnek terméfzete az, ho^y 6  minden 
Kerefztet könnyebbét és meg győz, és ditsekedik a* 
Kerefztben: Merthilzem a’Kriftusban fokkal nagyobb 
’s több javaink vannak minekünk , mint a1 mennyit e* 
Világon kell hagynunk; A’ Kriftusban fokkal nagyob 
betsuletünk vagyon, ámbár minket minden emberek 
gyalázzanak is : A’ Kriftusban nagyobb Szeretetünk 
vagyon minekünk, ha fzintén minket ez egefz Világ 
gyűlöl is: A’ Kriftusban fokkal több áldásunk vagyon 
jninékűnk , ha^az egéfz Világ átkoz is. A’ Kriftusban 
fokkal tö b  öröm ünk vagyon minékünk, ha fzinte az 
cgéfz Világ meg ízomorit is. Es ha lehetséges dolog 
vó na, hogy a’ mi teftunk e’ Világon ezerlzcr megfoj- 
tathatnék és meg Ölettethctnék; mindazonáltal meg ma-
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rad a’ Kriílus a’ mi Urunk, a’ m ió rő k  életűnk, melly 
elet ugyan véghetetlenképen jobb, mint a’ mi ideig va
ló életünk.

IV. Réfz.

Mint kell az hivó Léleknek az Iftent be*
161 ónnón magában keresni 5 Es a’ léleknek,

melly Iftennel meg e yeséttetett, ízépségé- 
ró í és idvőségéről.

Meg jelentettem nékiek a te nevedet, tovább 
hogy Ama fzeretet, mellyel [zerettél engemet^

és en is 6 bennek.
Z lilén kétféleképen Kereftetik, külső és 
belsOképen. Az elsO meg |léízen tse- 
leked-sképen , mikor ember az Iftent 
kereíi, a* maiik fzenvedésképen , mi
nőn ember Iflentői kereftetik A’külső 
keresés véghez megyen a1 Kerefztyén 
 ̂ fokfele gyakorláfa által, bójtöléífel , 

imádkozásai, tséndes hagatáífal, fzelédséggel, a5 mint 
a1 Kerefztyén ember M entői indittatik, vagy IftenfdŐ 
emberek által vezéreltetik. A’ maiik véghez vitettetik 
mikor az ember bé mégyen az O fzivének belső réfzé- 
be, és ott efzébe vefzi azlílennek Orízágát, melly mi 
bennünk vagyon, ('•■) Luk. 17. 21. Mert ha az Iílen- 
nek Orfzágá mi bennünk vagyon, tehát az lilén maga 
vagyon mi bennünk, minden o  javaival. O tt az lilén 
a’ lélekhez kőzeljebb és beljebb van, mint a’ lélek Ön
nön  magához: O tt kell a’ léleknek belső rejtekében 
kereftetni. Ez igy kéízul meg : Ha az ember Pajfive , 
lzenvedésképen minden külső és belsO dolgokban úgy 
hagy magával bánni, a’ mintlftennek tetízik, csegéfz- 
fzen lílenre hagyja magát, jneg elégfzik egyedül az Is- 
T£N akaratjával, a’ mint Ötét lilén akarja fzegénnyé

vagy

Ján. 17. 26. 
ü meg jelentem,
0 berniek légyen,

tSe-CfcCáCtCK.iC
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vagy gazdaggá , OrvendezŐvé vagy ízomoruvá , nagy ’s bátor lelkűvé avagy vígafztalás nélkül valóvá tenni: 
Mert az által tifztittatik mê  a’ fziv, minden teremtett állatoktól, és mind attól, a mit azérzékenségésokof. 
ság kívül abba bé hordott,valami nem maga az Idén. Ha azért a' lélek minden okoíság és érzékesség alá vet
tetett ’s teremtetett dolgoktól igy meg mezétel enitte- tik, a’ mellyek nem maga az Iften, (**) tehát a’ lélek 

, oda Jut, holott az Iftent tifztán meg találja az Ö világod 
ságával és állatjával. Summa fzerint mindent el keli 
hagynod, ha te a’ belső réfzt meg akarod találni. Es 
a’ kik azt meg találják, leg kedvefléb emberek, a’ter- 
méízeten feliül emelkednek; mert nem ragafzkodnak 
többé a’ teremtett állatokhoz, mint a’terméfzetízerint való, vagy tefti emberek , hanem Iftenben vannak és 
az Iftennel egyesültek , az Iften is O vélek.
(*) fia az IHen orfzágát akarjátok tudni , ne kereßetek 

azt mefzfzé és azért ne bujdojjatok : mert közel vagy
on hozzád % ha akarod, Sótt nem fsak ndlod; de ugy
an te benned vagyon. Meri fenyíték, fzelédseg, igaz 
mondás, tifztaság gs minden virtufok ( ez az lííennek 
igaz orfzdga) vizen vagy fzdrazon nem kersßettetik , 
hanem a fzivben kell tamadniok. Azért nem azt kér
jük : mi atyánk hadd mennyünk a te orfzágodboz, ha
nem jojón hozzánk o' te orfzágod. L.
£’ végre, hogy mi egyedül az Ifimhez ragafzkod- 

nánk, az Ifién minden egyek dologtol, melly nem ma
ga , akar magához vonni t mivel ő egyedül a' halha
tatlan jó. L.

§. 2. A’ ki azért illyen lelket láthatna, a’ Iegjzebb teremtett állatot látna, és az Iftenivilágofságot0 benne fénleni tapaíztalná: Mert Iftennel egyesült és Ifteni; 
nem a’ terméfzettól, hanem kegyelemből. Esazo’ly- an lélek nem kíván egyebet fém ez időben, fém az 0- 
rókkén valóságban, hanem egyedűltsakaz Iftent; Sott

------------ .1 — *—     __________________1 ____________________________________ _



tsupáa ’s egyedül tsak az Iftent óhajtja, és fern mit leni 
a’mi magáé, feni a’ lélekben fém a’ terméfzetben. E - 
lenben a’ ki ollyan lelket láthatna, melly minden ő  
Szeretetive! a’ teremtett állatokhoz, a’ teltnek kivánsá- 
gihoz, fzemeknek bujalkodáíihoz és életnek kevélysé
géhez ragafzkodiJfe, és az 6  Izeretctivel a’ teremtett ál
la to t formáját és képét magára vonta, és magit azok
kal egyesétette ; az minden Szentek Szemeik elő tt igen 
utálatos inonftriimot , és rettenetes nagy dOglcietes 
tsudát, az Ördögnél is rútabbat és utálatoífabbat látna. 
Es mint hogy ama’ napon minden embernek Szive és 
lelki iímérete ki nyilatkoztaik , és bclsO fzeme min
dennek meg nyittatik, hogy minden lélek Önnön ma
gát meg ismerje , 1. Kor. 4. 5. tehát^akkor ofztán 
az ollyan tifztátalan lélek meg látja az Ő el rejtett u- 
táíarofságát, kell is néki vég nélkül és Örökké látni, 
és léfzen Ó benne a* miatt minden nyomorúság, fziv 
fájdalom, fzorongatás és kin; De a’ tifztaIfteneslélek 
magában meg látja az Iftent és az Iftennek Orfzágá% 
az Iftent állatjában mindenkor fzemléli, mint magát az 
Iftent , és Ötét magiban 'tartja és bírja Iftennel való 
egyesülésére nézve. A’ ki azért ezt á‘ léleknék lftcn- 
nel való egyesülését érti és meg gondolja , az meg 
fogja érteni azt, a’ mitSzentP.il Rom. 8. 39. mond, 
bogy minket femagaßdgfemélység s. a’, t. el nemválofzl- 
bat az Iffen Szerelmétől. Úgy annyira, hogy ha lehet
ne , hogy az o lyan Iftenes lélek a’ pokolban^vólna , 
még is az Iften Orfzága és az 6  idvősége Ő benne 
volna. Es ha lehetne hogy az el kárhazott ember j 

s o t t  maga az ö rd ö g  paraditsomban és menyben 
volna, mindazonáltal Ö pokla és kinnyja 

Önnön magában volna.

686 Minta hivő lélek az Is: Önnön mag. kér. 3.K.4.R,
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V. Réfz.
Miképen vonyattathatik ember Iftenbe:

T ovabbá mi legyen a lelki ízegen ység ; Es
az alázatosáénak gráditsiról,

14* Valaki fel rnagafztalja ma^át meg aláztatik, 
alázza magát fel magafztaliatik,

Okán fokféle efzkőzőkkel igyekeznek 
az Iílennel való egyesülésre külső ól- 
vasáíTal (*) és más áhitatosággal: de 
valósággal az igaz ét 6  hit mellett, mcl- 
ly a’ fzivet megetifztitja a’teremtett ál
latok fzerelmétől; mint oda fel tani- 

ÖvetkezendÖ 9.réfzben tovább meg ma-tottuK, es a
gyaráztatik , nints jobb és könnyebb út ahoz , 
m intazigaz *s mélységesalázatofság. Annak pedignem 
kell állani l'zókban vagy külső fzin mutatásban, hanem 
a’ fzivnek belső réfzében, hogy az ember magát min
den dolgokban igazán íemminck tartsa akar lelki akar 
teíli ’s terméfzet fzerint való ajándékok legyenek az*ok: 
ügy hogy Ő belsőképen igazán lelki fzegény légyen , 
Mátt. 5. 3. és hogy Ő e’ Világon femmi dolgot úgy 
neJfzereíTen , ám joízág , tifztefség , betsulet telt vagy 
lélek, Őröm és nyugodalom légyen az, hogy, ha azt 
lilén kívánná, lilén ditséretire és l'zeretetirc annak A- 
tyai kegyes jó akaratja fzerint, mindeneket Örömeit 
és jó kedvvel el nem hagyna; SŐtt ha a’ pokol kínját 
kellene fzenvedni, arra méltónak ítélné magát, az lilén 
akaratját dicsérné, és kedvellené. Ez az igaz lelki a- 
lázatofság, mellykéfz minden dolgot Klen által Öröm
mel és kéfzén el hagyni és el fzenvedni, a’ mint a’ jó 
Ifién akarja, miképen a’ mi Urunk Jefus tselekedett ki 
kefz volt az Ifién akaratja fzerint tselekedni és fzenved
ni*, Mátt. 26. 39. átokká és féreggé lenni, és a1 Ke- 
reíztfának halálát fzenvedni. Azért az lilén is fel ma-

íiaíz-

■



gaíztalta ö tc tF il. 2. 9. A’ kinek azért illyen meg alá
zott fzive vagyon, igazán lelki fzegény a z : és bátor 
Orfz ga volna néki, még fém akadáloztatná meg Ötét 
az lftennel való egyefségben. Ez az igaz nyomorult és 
kiáltó fzegény, kirÓlSólt. 34. 7. írva vagyon : lmeez 
a frepény H a to tt, és az Ur nte£ halhatta otet, Es ha ez 
a ízegény ember fzáz ezer m érföldnél, ha lehetne, ’s 
tovább volna is Iftcntöl, még is az Iften magához vo- 
nyná ö té t ,  még is az Iftennek , az ó  megmérhetetlen 
kŐnyOrídeteségérc és jóvóltára nézve, Otet magihoz 
kellene vonnia. Mert az Iften kegyelmének gazdagsá
ga az ember nyomorúságában ugyan eí merül, és az 
e lő tt el nem rejtheti m agát, mint az Atyai íz’v az 6  
fzegény gyermeke e lő tt el nem rejti magát. Azért mi
d ő n  a’ kánáneabéli afzfzónyiállat oll.y méltatlannak ítél* 
te magát fzivében, mint az ebet , sOttmiiit a’ kőiket, 
akkor az Ur méltóvá tette Otet az Ő fegétségére, Mát.
15. 2$. Mert fenki nem juthat az éló igazságra , ha-* 
nem ez utón, tudniillik az Femmiségériekisméreteáltal. 
A’ ki e’ fundamentomot érti, annak nem kedvetlen az 
Ő meg vettetéfe, gyalázatja és Kerefzti, hanem fzeretí 
a z t , és Örül a’ nyomorúságban a’ Szent Apoftolok- 
kal, Tseh 5. 41. hogy Iften az O d its Őségével magát 
az Ó nyomorúságában merítse. Nints annakokáért 
jobb ü t, mellyen ember Iftenhez és az Iftenbe vonyat- 
tatnék mint a’ fzivnek mélységes belső alázatofsága , 
és a’ léleknek lelki valóságos fzegénysége. Szépen le 
ábrázalta ezt Salamon Királyi Széki , 1. Király. 10.
19. Mellynek hat graditsi valának3 mellyeken fel men
nek vala, és a'hetediken találtatott a’ békeségnek Ki
rályi Széké: Eképen vannak az alázatofságnak is hat 
graditsi, mellyeken ember fel ménvén talál fa a’ men
nyei békefség királyját, Salamont az Ő Királyi Széké
ben, és a’ Szívnek igaz békeségét.

( * )  Szól a Soltároknak és más imádságoknak, babonás ol
vasásáról ,  rnelly buzgót ág nélkül és oUy képzésből mé-

gyett
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g yen véghez, wí;/c. ha elég volttá , hogy ember azt tsak 
« veihez vitte. Dors.
(''■''j Ak>« rekefztetik ki > de inkáb fun dime Htomul tét érte

tik d  Knfim. Dors. Lelki aldz-atoßdg áll az 'ember 
inára fetnmiségének , erőtlenségének. , nyomorúságának és 
méltatlanságának is mér etilen: í * nélkül az ember nem ré. 
jzesúlhet & lelki ajándékokban. L, Az Evangyeliom fen ti
nek nem ba fzná f a’ kinek jó dolga vagyon, hanem d  fzo- 
ron^alásban levő lelki ismereteknek és az ehező telkeknek, 
item . Az Isten nem lakik az őkegyslméve' a k$vety ízen 
tökben , hanem az alázatosJziveknek mely völgyeiben.
§. 2. A z  1.) első grádics ez , hogy az ember magát 

az ő ízivében alább valónak tartsa minden embereknél 
ésőrőm cft is alatson Lgyen. 2.) Hogy íenkit meg ne 
veíTcn., íe ítéljen , hanem mindenkor ónnőn magára 
nézzen. 3.) Hogy az ő néki adatott tiízteségtől eífuf- 
fon , és távúi kerülje azt^ mint Kriftus , Ján. 6. 15. 
és ha éppen tsak fel kelletik azt magára vállolni, azon 
fzömorkodjék. 4.) A’máfoktoi való meg vettetéft tsen- 
deífen fzenvedfe ; Sőtt azon örüljön. 5Ó Hogy az a’á 
való emberekkel nagy őromeft táríőlkodjék , és magát 
jobnak ne tartsa azoknál; Sőt mag t leg nyomorultabb 
embernek, és legnagyobb bűnösnek ítélje ’enni. 6.) 
orőmőft és kéfzen engedjen , nem tsak d  ííagyokrak^ 
hanem a’ Ktisinyeknek is. Ezeken a’ grádicsokon há
gunk ml fel épen a ’ hetedikre Salamon király fzékibe , 
és az igaz békeségre. Efi hutnilis v ia , Séd éxéelsa Patria 
Si Pátriám defideras vsam hanc ambuUs í Ala'sen az ut , 
de felséges az Haza, azt mondja Sz. Agoíton: Ha km 
vánod ez Hazát, ez utón járj.

V I. R éíz ,
Mint mutatja meg magát a’ leg főbb o-

rókkén való Tó íokfzor egy fzempillamás- 
ban a’ mi lelkűnkben; Es hói vagyon az Is- 

TENnek helye és lakáfa a’Iélekben.-
X x . Ének
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Ének. 5. 17. Hova ment a' te fzerelmejed , eb afzfzonyi 
állatoknak jzépe {

mi Szerelmesünk mindenkor nálunk 
vagyon; de nem Jelenti magát minden
kor , hanem mikor tsendes a’ íziv, 'mi. 
kor minden gondolatok abba bé tér
tek, nyugodalomra jutottak, és a2 fs- 
TENbe gyújtettek, mikor az érfelemben 

femmi földi dolog nem fénlik , de az oktalan baromi 
bőltseség el enyéízett, és éjtízakává, vagy Illeni fttér- 
séggé változott. Akkor kél felofztán az Illeni világos
ság, és meg vil ímlik és fugároz fénlvén a’ fetétben. Ez 
a’ homályofság, mellyben az Ur lakozik, és az éjtfza- 
ka, mellyben az akarat a’ufzik és az I{lennel egyesült , 
mellyben az emlékezet e’ Világról és az időről el felejt
kezett. Innét ismét egy fzempillantásban az líleni vilá- 
gofság az értelmet, a* mennyei kívánság az akaratot , 
'és az őrőkkén való őröm az emlékezetet indítja; és 
azt meg lém tudja, fém az értelem , femaz akarat vagy 
emlé’ ezet fogni, fem meg tartani, mert nem marad a* 
léleknek erejében, hanem a3 léleknek leg belsőbb rej- 
tekében és állatjában el rejtetett. Fel ébrefztethe:ik 
pedig könnyen az Ige által, hogy Mónikával ízivei ki
áltsuk: Evolemus, evolemns ad aierna gaudia\ Pvepűljimk, 
repüljünk el az őrőkkén való őrömre ! Innénd jöttek 
a’ Szenteknek mindenfoháfzkodáíi, a’ mellyek ki mond 
hatatlanom , Rom. 8- 26. Midőn Sz. Pál ez édeseget 
meg kóilolta volna, azt mondotta: Bizonyos vagyok > 
hogy fem halál fem élet fem más egyéb teremtett állat, einem 

fzakafztbat minket az I f f  ennek fzereJmetóf Rom. 8» 38. 
értsed , mellyel lilén engem ízeret, mellyet én magam
ban érzettem. Innénd mondja Sz. Agoílon is : Ev gya
korta érzek magamban ollyan indulatot és őrómót, melly b t  
mindenkor én bennem maradna , nem lehetne az jitmmi egy*
éb , hanem érők élet. És ez a’ mi lelkűnket oromoíí meg
akarná tölteni, es maga után venni Es'ebből tanuljuk
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meg kódolni, mi légyen az örök élet- mere az ilyetén 
édes gyönyörűséggel és őrömmel a’ lélek őrökén tel
ly cs léi' en. innét a’ Szerető Lélek azt mondja, Ének. 
5. 3. a Szer (Unt miatt beteg vagyok, az az , az én 
lelkem mind tsak azon kefereg és fohászkodik, hogy 6 
ezt az ö Szerelmes Vő legény jét meg találhalfa, és íze- 
retetével magát meg elégctheíTe , a ó igaz mennyei 
Nemeíségét viízontag meg nyerhette, mclly a ’ f£riílu£- 
iái való egyesülésben á ll ; bogy ne légyen, néki gyö
nyörűsége és öröme a’ fém mire kellő múlandó dolgok
ban, annál inkáb a’ bűnökben és teíli kívánságokban. 
A’ léleknek illyen Nemeíségét nem íbkan tudják; még 
a ’ Világ okos és bőlts fiai fém. A’ kik a1 leiekről és 
annak ̂ erejéről írtak, foha ennek fundanientomáranem 
mehettek. Kriftus a’ léleknek ig^z ereje, értelme, a- 
karatja, emlékezete, az az, világossága az értelemben, 
gyönyörűsége az akaratban, öröme az emlékezerben, 
Eképen Kriftus a’ léleknek igaz Szentsége, és ékeísége 
hogy az ember a’ Kriftusnak ezen fzerelméért, r el yet 
magában érez, nem vétke hetik, (*) mint 1. ján.
6 9. írva vagyon. Valaki őbenne mar ad bűnt nem tefzen^ 
minden a ’ ki Iflentól fzulettetett bűnt nem tefzen , mert an
nak magva marad abban, ét bűm nem tehet • Sott a’ Kri
ftusnak,ezen fzerelméből Izármazik gyakorta őröm és 
vigaíság, mikor teneked a’ Kriftus kedvéért Kereíztet 
és gyalázatot kell fzenvedned , akkor léí'zen ofztán a’ 
Szenved s leg nagyobb öröm öd, Tsel. 5. 41. £s ez 
ered a’ te lelkednek belső reízében Iftentöl. Mert az 
lilén magának az emberben egy helyet Szentelt és azt 
ugv rette fzabadofsá és Sajátjává hogy fc Angyal 4 fe 
ember , fe más teremrert áfát abba be ne meheífen. Ez 
a’ léleknek nemes, tifzta állatja, ezt kívánja az őrök 
Iften egyedül magának , és nem is akarja, hogy máífal 
közős iegyen. Mert az örök Iften nagy gyönyörűség
gel lakozik a’ tifzta ’s Igaz lélekben , a’ mint maga 
mondja- Péld. 8* 31. Az ín gyönyörűségem az embirtuk
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fiaival: Es mitsoda gyönyörűség légyen az, fenkíki 
nem mondhatja , tsak az , a’ ki azt érzi * és mindazá'i- 
tal fenki arról tőkcllpteflen nem ízólbat 

(*) Nem azt akarja \mondani, hogy épen nints huné, ha
nem hogy miß azfzercrellen vagyon: nints kedve a 
bűnre vagy fzdn t Jzándekkal nem vétkezhetik Dors, 
Varén.

VII. Réfe.
A’ léleknek méltóságáról, az igaz tóro-

delmefségról, az Iílennek kegyelmes akarat
já ró l^  kónyóruleteségér ól.

Efa. <r6. 7. M átf 2 i .  13. Az én házom imádságnak háza 
~ Léleknek méltósága az, hogy ö Igen

nek háza és hajléka , mellyben lilén in
kább lakik , mint mennyben és e’ föl
dön, és a hívó lélek többel bír az Is- 
TENből magában, mint minden egek és 

__földi temp omok és mint minden vala
mit az Klen valaha teremtett. Mert az Iílennek fzive 
és jo tetfzélca’ lélekben vagyon, minden ókegyelmé
vel és fzcrelméve' , minden ó gyönyörűségével és jó 
kedvével. Mert Klen minden teremtett állatok által 
nem keres femmir egyebet, hanem miképeu bersülje , 
méltóvá tegye és ídvozjtse az embernek lelkét. Es mi
vel hogy Klen minden 6  fzeretetivel és akaratjával a’ lé
lekhez fordult, azért az lilén ágasabban vagyon a’ lé
lekben , mint az egekben vagy minden épített templo
mokban. Mert az Klen minden 6 munkáját a’lélekben 
miveli , és azt a’ léleknek adja. A’ lelek nemeífebb 
minden teremtett állatoknál ; azért tette pedig Klen 
oliy nemelse ótet , hogy magát a’ léleknek adhaíla r 
M ert ha lilén annak máit va amit adna, mint lem ön
nön magát, nem gondolna a’ lélek azzai , és tsekély, 
al í való'dolog volna .az ó néki. Azt mondja Sz. Pál 

ö ' Efcs.
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Efes. 1. 4.1 hogy mi a Világ fundamentumának fel vttefe 
«lőtt az Ifién Fiában választattunk. Es azért foha ne nyu
godjunk míg oda nem jutunk , hogy mi azok legyünk, 
a ’rm ikőróktól fogva o benne voltunk. Es mivel a ’lé
leknek az Ilién Fiának jegyesének kell lennie , azért 
minden teremtett állatok kozott is femmi nints , kit 
Ilién olly igen fzerrtne , mint a’ lelket. Es a’ végre 
ment ki az líieu Fia a’magaíságoíiói, hogy meg hozná 
az ő Szere’mesét, kit az Atya őröktől fogva o néki el 
jegyzett , hogy.azt vifzont bé vinné a’ magalságba, a’ 
meilyből ki jött.

Q‘;) Itt egymásnál ellenébe tetsttetnek a’ Szent Háromság 
ti a teremtett állatok. Mivel már minden teremtett 
állatoknak vagyon lilének^ ez a' kérdés,  meÜyiknek 
vaninkab? felelet: az hivó Léleknek, Dors.

§. 2. Annáitokéért vifzontag az embernek is minden 
gyönyörűségének és elégségének literiben kellene len
ni és azt kellene keresni, mivel azlíiennekolly ki mond- 
hatatlau Szerctete vagyon az embernek leikéhez. E’ 
fzerint az embernek nehéznek kellene lenni, hogy ő va
laha valamelly teremtett állathoz győnyőraségégével 
és őrömével, az egy Ménen kivnl ragafzkochiék; Mert 
ez edene van az Iíiennek ! Ollyan gyönyörűség és Izép- 
ség vagyonIftenben, hogy-haazta' mi lelkünk tsa?t egy 
ízempiliantáíig is távúiról mint égy felhőben fa;die» 
hatná, nem térne el Ifbentól mind ez eg< íz Világéit is. 
Annakokáért mondom bánni kellene az embernek, ha 
a z ó  lelkét, kit az Ifién annyira ízerct, valamelly terem
tett állathozragafztaná , mertezzel Idennek ellenetsc- 
lekednéV Ezen igazán kell embernek ízomofkodm. 
Es ez az i MZ valóságos tőrodeimefiég, bánkódni azon 
a’ mi Ilién eben élik: Hogy Ilién mindén teremtett ál
latoknál fclljebb nem betsúltetik; hogy mindenekben 
egyedül Ilién ditsősége nem kcrelietik , cs hogy ótet 
mindenek felett nem fzerette, hanem inkább a’ terem
tett állatokat cs önnön magár.
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§. 3. Minden teremtett állat terinéfzet fzerint az Is- 
TFNt inkább ízereti, mint magát, midőn annak akarat
ját véghez vifzi, cs önnön magját a’ mellett megeméfz- 
t i ;  tsak a’ nyomorult bímős ember fzercti jobban ma
gát , mint az Iftent. -Annakokáért mikor te fzánod és 
bánod a’ te tulajdon károdat , és nem fokkal inkább 
azt, hogy te ;den ellen tselekedtél, ötét meg haragí
tottad és meg bókstelenitetted, tehát nints még akkor 
íernmi igaz 3s vaíosagos ízánáKodálod és bánatod. Es 
ha í'zinte, fe pokol, ie meny őriz ág nem volna is, an
nál íémmivel nem kellene keveíebbé bánnád, hogy te 
Iften ellen tseiekedtél, ésotet meg haragítottad. Mert 
maga az iften eleg jó  mennyorfzágod teneked, és azó  
haragja elég nagy poklod. Ha penig ollyan bánatod 
vagyon, a’ miképen raoft meg íratott u és igaz hited a* 
Kriftusban vagyon: Úgy az iften teneked ízivból mind 
a z t, meg botsat ja valamit ó ellene tselekedtel ; mert 
nagyobb tiízteségére fzolgál az Iftennek, hogy a’bunt 
meg bots ífa , mint hogy meg bünteífe. Mert az igaz
ság is arra kinfzeriti íftent, hogy ö néki irgahnasnak 
kell lenni, mert 6 a’ mi Atyánk, es mi vagyunk az ő 
fiai. Ha pedig ó a’ mi Atyánk, tehát bé teliyesétiaz 
ő  Atyai- akaratját mi rajtunk , mind az ó igazsága *s 
mind az ó irgahnafsága fzerint. Es eképen kellnékunk 
is a’ mi ^Atyánknak akaratjára hagynunk magunkat : 
Mert a’ kinek az Iften akaratja barátságosnak tetfzik , 
annak minden az jól tetfzik a’ mit Iften tselekefzik , 
mind az ö igazsága, ’s mind az ó irgalmasága fzerint. 
Az igazán fzerető embernek mind jól tetlzik az , a mit 
Iften akar vagy tselekfzik, akar fzeretet, akarfzenvedés 
légyen az , onnón magában és minden teremtett álla
tokban. A’ mint vagyon az Iften akaratja, úgy lé
gyen a5 te akaratod is. Inkább akarókén pokoloan len
n i, és Iftennel bírni , mint mennyben lenni , és Iften- 
nel nem bírni.
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V il i .  Rc'fz.

Az Iílcnnekthivataía belső és fzivbéli ,
és minket magához vezérel.

Söí. 50. I. 5. Az Igeneknek Iffcnc , a Jehova fzól ; 
Szántót* az tgeket onnan feliül és a főidet áz 6 népének meg 
in-lesére, 2. Tini. I. 9.. Meg tartott minket , és hivott 
Szent hivatallal,

mennyei Atya Ur lilén minden által , a’mié van , és valamit tehet, hív minket: Minden dolgok hívogatna ;, ve
zetnek és édesgetnek minket.ó hozzá cs ö belé. Mert az íítennek ol y igaz 
és buzgó kívánsága vagyon mi után- 111 indem állatja és boldogsága’ tolunk 

függv e; Mivel mindent, valamit teremtett az égen és fáidon, minden boltseségévehés javaival, és mindent, 
valamit minden-időben mnukálkodikés gyakorol, mind azért tscle.dzik és tselckcdctt hogy azok által minket a’ mi eredetünkbe viízíza hívná és bé vinne magába ; 
minden ö fzavai és munkái tsnpána’ mi eredetünkhöz 
való hívás, hogy a’ lelkét magaban viízfza hozhatta , hogy€az, az ő fzávát halgaífa és őtet izéreífe, a’rn'iké- 
pen 6  az előtt az ördög ízavát halgatra, és az ő íze- retetitól el távozott. •

§. 2. Hivott pedig arra, hogy az 6 fzcrelmes Fiában Indgyjunk és annak nyomdokit ízclcdséggef és békeséges 
turéífcl kövefsuk, mert az által hiv és vony ó minket 
magában, miképen Ulyéft hívta, és előtte mégyenvala ugyan tűz és erős fzél, melly fel forditja vala a’ hegye
ket ’s {hafogatja vala a’ kőfziklákat; de azután az Ur egy láíTu és gyenge fzélbcn botsátkozik va’a le , 1. 
Kir. 19. Úgy ereszkedik ó moll is a' tsendes , fzeléd, 
és alázatos ízivbe. Valamint hogy Asverus Királyaz
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Efter afzfzonyt mê  kedvelctte, mikor előtte nagy alá 
zatoságban meg állott volna, Efter. 5. 2. Úgy van dolga az embernek is, mikor minden6 ereje és hatal
ma felói kétségben eíik, és maga femmiségébcn el merült. H a  azért az Iftenj erőnek karjaival meg nem tar 
tátik, azt véli, hogy épen fém mivé kell néki lenni : 
Úgy tetfziknéki, hogy minden értelmében ’s tehetségeben alább való minden teremtett állatoknál. Ha im
már ezt a’ mi mennyei és kegyelmes Királyunk látja , meg erősíti a’ félelmes és fzeléd lelket, és néki adja az 
ő Ifteni tsókját, Ének. I. 2. Származik ez mélységes ’s igaz alázatoságbol, mert mentői alatsonlabb magánál Iften előtt'annál feílyebb való ’s kedveífcbb, mivel 
az Mennek magafsága tulajdonképen az ember alázatof- 
ságának mélységes völgyébe néz. Ha te pedig kívül a- 
latson , rsekély voltodra nézve meg vettetél, tehát még annál mélyebben merufz bé a’te femmiségedbe , *s az néked mgy hafznodra eíik: Mert abban ízületik az 
Jíiennek bekejUge , tnclly minden okoßdgot fdíyui h&llad , 
Fii. 4. 7. Azért hív téged Iften tsudáiatosk pen ülőmbe 
kulömbféle Kerefzt és meg utáltatás által, hogy téger 
det el kéízitsqn, Mert igazsággal és valósággal el kell tenéked kéfzittetned, hogy te vifzontag Iftenbe, és ő te hozzád és te beléd térjen, ez pedig nem léfzen meg 
g o n d o l a t o k k a l-vagy ízoknal, hanem fok fzenvedes ál- 
tah Mert hogy az ember gyakorta gondolkodik és fzól 
a alázatosáéról, azért nem Icízen alázatos, éslemmit nem hafznál néki, ha el nem nyomattatik az emberek között és meg nem utáltatik, Hafonlőképen ha te gya
korta és fokát fzólafz a’ békeséges tűrésről, mindazál- tal tsak femmi az , ha te minden teremtett állatoktól 
erőiden nem fzorongattatol: kulőmben nem juthatfza’ 
Virtusnak valóságához, hanem mind azok oily kőnny- 
■en el hullanak, melly kqnnyen jutottál azokhoz. Md- 
to vóína azért, hogy te az ollyan emberhez, a’ ki té
ged meg vét, meg utál, gyaláz, és üldöz, a‘ Szeretet-
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belső és fzívbéli. 6973.KAK.
n ek  k ivá lik  p en  v a ló  lz o lg á la tjá t  m u ta tn á d : M ert e ’ k é t  
N e m e s  V ír tu fo k a t a ’ S z e ié d s é g e t ,  és b é k e ísé g e s  tú rért, 
nagy  k eferves k em én y  fzo ro n g a tá sb a n  k e ll n y er n e d  • 
mert ba n é k e d  fem rni fz o r o n g a tá ío d  nem  v o ln a ,  e ’ k ét  
V ír tu fo k a t  h o g y a n  g y a k o r o lh a tn á d  és p ro b  lh a tn ád  ? 
M ert a’ S z e lé d sá g  az e lm én ek  b e lső  réfzé t i l le t i ,  m e lly -  
e t  te  ta lám  fo h a  fém  p rób á ltá l és n em  v isg á ftá i;  A ’ b é-  
k e sé g e s  tű rés  p e d ig  a’ k ü lső  e m b e r t, kinek a Krifiujj'al 
ki kút wenn- az 0 Alázat jut hordozván , S íd . 13. 13. Es
íg y  h a fö n ló v á  lé íz e n  az em ber a' mi Urunk je fu s K r if tu s  
ártatlan  S z e n t  é le té h e z , m elly  á lta l él K riftus te  b e n n e d ,  
és  az ó  k eierves*k infzenvedéfe és h alála  te  b en n ed  v a g y o n .

§. 3. Ez is az írtén belső hivatalának kiváltképen való termélzete, hogy az ő fzeretetit az emberben meg 
gyújtja: Mert az áltál adja önnön magát az embernek 
mivel hogy ő merő Szeretet. Mert olly lehetetlen , hogy az ember Szeretet né kid bírjon literinél , vala
mely lehetetlen, Jiogy az ember lélek nélkül éljen. Mert 
hogy Krirtus hit által a’ mi íziveinkben lakozik , Efes.
3. 17. a’ ízeretet által murattatrk meg és nyilarko tá
tik ki, 1. Ján. 4. j6. Néni találhat pedig az Iftennek iliyen Szerelme mi bennünk urefséget vagy helyet, ha 
a’ Világ Szeretetit magunkból ki neüi fizzuk, és minden dolgokban egyedül az Iftent nem kercfsu , 1. ján: 
2. 15. Annakokácrt minden ember gyakorta tekéntsen 
b é i*  6 fai-vének belső réízébe, és visgálja meg ott minden fzorgaimatols ggal, mit fzeret 6 leg inkább és mit 
keres; Iftent é vagy önnön magát, vagy más teremtett állatokat , akar élők akaróiét nélkül valók legyenek 
azok ? Eletet avagy halált, Sirách , z  1. 1. 3. Mit bír kiváltképen a’ te,ízived és lelked, a’ te kívánságod és 
gyönyörűséged mihez ragafzkodik? Mert ha valójában valami niás vagyon a’ te ízivedben a’ mit fzeretlz az 
egy igaz Iftenen kívül, a’minek nem Iften egyedül az oka, tehát úgy nem jón az Iften a’ re lelkűdbe, ha 
íiráiTai annyi könyveket hullatnál is, a’ mennyi tscp a’
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te n g erb en  v a g y o n , té g e d  az fem m ire nem  f e g e t ,  d e  Is 
ten  n é lk ü l k e ll le n n e d  m in d  Ő rökké. O h  ti n y o m o r u lt  
em b erek ?  m ib en  f o r g o ló d t o k  t i ? h o g y  e n g e d ite k  m a
g a to k a t a ravalz te r m é fz c ttő l ú gy  m eg t s a la t tn i ,  a ’ t e 
rem te tt á lla to k  fz e r e te te  á lta l ,  m elíy  titek e t o l ly t i t k o n  
é s le l  re jtv e  bir't a ’ t i le l t e te k n e k  b e ls ő  h elyén  , h o lo t t  
e g y e d ü l I ílen n ek  k e lle n e  ü ln i. M ert azért vagyu n k  c* 
v i lá g o n ,  h o g y  a ’ m i akaratunknak m eg  halván  , e ’ V i
lá g o t  és te r e m te tt  á l la to k a t , m eg  vetvén  v ifz o n ta g , Ts- 
TENbe és l íte n h e z  térjü n k  és ő v e l e  e g y e s ü ljü n k , é s v é -  
g e z e tr e  ism ét a ’ m i e r e d e tü n k h e z  ju ífu n k : E$ m iképen  
a ’ te i l  a’ fő id b e  t e m e t t e t ik ,  a z o n k é p e n  a* lé le k  az Is- 
TEN signek ö r v é n y é b e n , és ha e z t  it t  e l m u latjuk , 'ő r ó k - ,  
k é  v a ló  el inu latás ié fzen  a z , m ert a ’ m ivel te  m agadat 
ö r v e n d e z t e t e d ,  vagy  m eg  íz o m o r i t o d ,  a zza l kell m eg  
i t é lte t tn c d . M in ck o k á ért e z  e g y  d o lg o t  é r tse d  ’s v e g y 
e d  f z iv e d r e , tu d n ii l l ik ;  ha te  m in d en  te r e m te tt  á lla to 
t ó l  ü res v o ln á l , az  K len íz ü n tc le n  b en n ed  lak ozn ék  , 
m ert nem  ta r tó z ta th a tn á  m eg  m a g á t , fc az é g b e n  fe a* 
f ő i d ő n ,  te  b e lé d  k e llen e  n ék ie  té r n ie  , h o g y  a’ te  le l
k e d e t  , ha ü rcífen  ta lá ln á  a z t , b é  tö lte n é . E llen b en  fo r 
d ít s d  m agad at va lam in t a k a ro d  ’s tég y  va lam it te h e tfz ;  
d e  v a la m e d d ig  a ’ ter e m tett  á lla to k  te  bernied van n ak  ,  
m in d  a d d ig  K len n é lk ü l kell len n ed . ( * )  M ert az em 
ber va lam en n y ire  n y u g o d a lm a t és k ó n y e b sé g e t  v é fzen  a ’ 
te r e m te tt  á lla to k b a n  és m in d é  i d o lg o k b a n  , a ’ m i n em  
m aga  az K len , annyira vá la fztja  e l m a g á t I fte n tő l. M el- 
ly  n e h é z  K e r e fz t  lé g y e n  p e d ig  az , m e liy e t  em b ern ek  
c k é p e n  k e ll v ife ln i ,  k ö n n y e n  el g o n d o lh a t n i:  A z  em 
ber N e m  a’ k ő n n y c b s é g g c l , h an em  a ’ K erefz tte l éri 
c l  az  íí le n t .

(* ) f a l l  oily an teremtett állatokról, mellyskhez az ember 
ragafzkedikfs a mellett az IJlent félre tefzi,

IX. R é f z .
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Az igaz élő hit tifztitja a fzivet a terem
tett ál'átoktól,• a gonofz kívánságoktól es

a: förhetetlenségtól; ellenben pcnig békésé- ges túréit plántál a’ Kéreíztvifelésbcn.
Tsel. 15. 9. Az Isim  megtifztit}a azoknak fziveket hit által
A Z hírnek tulajdonsága az , hogy a’ Szivet meg 

tiíztitja Jegyezd meg azért, mitől keli ó néki a5 Szivet meg tifztitani ? Felelet : E’ Világi 
tói és minden földi, hivságos , íemmire kellő 

és múlandó dologhoz való hajlandóságtól, a’mellyhez a’ terméízet telly es kívánsággal és gyönyörűséggel ra
gadott és abban nyügfzjk, akar gazdagság akar tiíztef- 
ség, vagy teíli gyönyörűség legyen az: Mert a’hit e- 
gyedül a’láthatatlanokhoz és órókké, valókhoz ragafz- 
kodik, cs ha az akadályok el maradnak, tehát követ
kezik az lílennel való egyesülés , mert a* haíonló ma
gához hafonlóval és nem magától kúlómbezóvel egyesül. Értsd meg pedig , hogy az Iucn tsupa 
azon munkálkodás és a’ hói ö üres helyet talál, ott ő 
kőnypruleteíségből oilyan munkát téízem, minémüre a’ nyomorult ízivnek, a’ melly őtet kívánja és ö hozzá ragafzkodik , ízűksége vagyon. Erre nézve az Ur 
az Evangeliomban fzokta vigafztalni a’ nyomorultakat 
illyen fzókkal: Bízzál fiám, hányom, a5 te hited téged tne  ̂
tartott, Mátt. 9. 32. Mark. 10. 52, Luk. g. 43. nem 
mint ha az a’ hitnek tehetsége vó na, hanem hogy az 
bit maga a’ Fzivet meg tifztichatja , hogy az egéfzízen 
Iítennek adva, azlften’ben bé vonatatva és minden dolgoktól mellyek nem iften, ki űreíitetve légyen , hogy 
az Iítennek abban műhelye lévén abban munkálkodhat- s%. Azért a’ mi Urunk Názáretbenfemmi tsudát nem 
tehetett; Mark. 6. 4. mivel hogy ott oilyan íziveket nem talált, melíyekben az ó Illeni ereje munkálkodha
tott volna. Mert ha azt akarjuk , hogy íften ízivűnk 
be bé mennyen , ki kell abból a’ teremtett állatnak

men-



menni. (*) Itt egyik a’ maiiknak akadi ja. Akar mel- 
ly fziv is az lilén légctségét oílyigen és ízfveden nem ki- 
v nhatja, hogy líten-ötét ezerfzer inkább nem fegétné, tsak a’ fziv egéfzfzen 6 höfcza ragaizkodik és egéízfzcn magát ő nékje adja. Mert mik pen az lilén az oiiyan 
ízivet őrőmőft bé tölti világ-ofsággal , viVafztaláííal , Kegyelemmel, es erővel azonképenaz ollyan Szív kön
nyen fel felé vonyatik, úgy hogy a’ tűznek nem o!ly 
könnyű do ogégni , és a’ madárnak repülni, mint az 
iircs elmének iftenbe fel menni. Ott találja ofztán Is
ten az ó igaz mivhelyét, meiiyben oliy dolgot munkál, 
melly ő néki igen tetízik a’ minémü [6 tetfzéíe vala a’ 
Kriítu ban, azért hogy ő benne egyedül Klen minden 
tartóztatás és akadály nélkül műnk dódott. Mert nem tetfzenek íílennek azok a’ munkák, a’ mellyeknek nem 
6 kezdetek és végek. Es mivel íftennek oliy nagy Sze- 
retete vagyon az emberhez az ö benne való munkáikon 
dásra,■ mint hogy az az ó terméfzere, azért várakozik mindenkor mi reánk , es kéízebb ö az embernek adni, hogy lein az ember idéntől kérni. Mihez ké
ped ezt az időt el ne mulaífad ; mert ez idő után kiki 
el véfzi annak jutalmát a’ mint élt , és a’ mihez volt 
hajlandó az ő ízive,. akar jó akar gonoíz volt az , az 
lilén vagy a’ teremtett állat. £s Ha ez idó után min
den Szentek valamelíy emberért könyörögnének és vér
rel kónyveznének. is; mindazáltal fehimit nem hafzu l- 
hatnának néki, femmi ő néki nem adattatnék íem ő tőle el nem vétertetnék; hanem a’ ki mit meg fzerctett 
és mivel egyesült, a’ marad meg neki.

Nem fzól az iffeni ajándékokról és ha mi jót Iffen mi 
bennünk munkál, hanem o' teremtett állatokról mclljek 
I ff  ént ót el vonynaK Dors.

§. 2 . Valamint hogy azért az igaz élő hit meg tifz- 
titja a’ ízivet e’Világ Szerctetétől, úgy meg tifztitja azt 
a"rendetlen afFeSuíöktól és hajlandóságoktól is , úgy

7 oo Mikép tifztitja meg jaz íj+azhit 3.K.9.R.
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mint az haragtól türhetetlenségtőí s. a\ t* és ellenben 
plántálja a’ felebarátunkhoz való fzelédséget és béke- 
séges túréit* Mert különben nem múnkzlkodhank Is
t e n  a’ hivő fzívekben 3 hanem a’ mi az ő terméízete. 
Imár az lilén femmi nem egyéb, hanem Szeretet, Sre- 
lédség és tűrés, mint ezt látjuk a5 mi Urunk Jeíus Kvi- 
ítusban. az lilén fzeretete pedig magát minden emberekre ki terjefzti, és mindeneken könyörül, azért az 
hívekben is ollyan SzerQtetet munkálkodik , melly 
fenkit ki nem rekefzt ez életben fe ellenséget, fe jó a- karót, és mindenkor egyesü l minden emberekkel, fzin- 
tén úgy mint az Iflenneh Örül is a’ Szeretet mind annak a5 jónak, mellyet lilén az embernek ád, és' a’ Kri- 
ltus tagjainak kü önkűlönf.le ajándékinak , és fzolgál azoknak betsúlettcl. Mert miképen hogy a’Nemeífebb 
tagoknak mind a’ tóhb tagok Szolgálnak, úgy minta1 kéz fzolgál a’ főnek, a’ ízemeknek, a* fülnek ; azon- 
képen illyen egyesülésnek kell lenni a’ Kriílus lelki tag
jainak. £s ha mi azok kozott tudnánk magunknál ne 
meífebb tagot, jobban kellene azt ízeretnünk , mint 
magunkat, és annál inkább örülnünk annak , mennél 
több ajándékokat vett az ő Nemes fejétől a’ Jefus Kri- 
fíuílól a’mi ■javunkra. Mert az a” közönséges teílnek közönséges java , melly le fzáíl onnan fellől a’ mi közönséges fejünktől a’ Kríílustól és azokkal nem élhetünk kulőmben, hanem a’ Szeretet által; mert a’ Szeretet 
tefzi azt Sajátunkká és mind az, a’ mit íilenbén fzere- tek enyim, és élek , azzal. Minden ajándékok, mel- 
lyeket lilén a’ jámbor embernek nyújt, f intén úgy e- 
nyimek, mint azé, ha én ótet Iftenbenfzeretem, mert 
a" fzeretet tefzi azokat fajátemmá. Sőtt ha az ember az. el vett ajándéki iránt fel nem fuvalkodik, a’ mint 
hogy annak nem is kell úgy lenni; hanem magát és az 

« ó ajándékit kitsinynek vagy femminek tartja; én pedig 
azokat Iílenben fzeretem, azok inkább enyimek mint 
övé. Es így lelki- mód fzerint gazdag léfzek. Iílenben,

és

a’Szívet as teremtett állatoktól. yoi
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és réfzesülek minden jókban menyben és főidőn, és az 
Iftennek minden barátiban az egyetlen egy főben a’ Je- 
fus Kr idusban. Mindennek tselekcdettei és valósággal én belém kell folynia, valamié a’ főnek az ő tagjaiban 
vagyon, menyben és főidőn, az Angyalokban és em
berekben. Az ollyan belső Szeretettől forr ki a5 bc- keséges tűrés, mclly által az ember minden Kerefz<ec 
kcizen magára fel vélzen, mint Iftennek nagy kiváltké
pen való kegyelméhez való kéizídetet, mert nintsen 
olly Kerefzt, meliy magával kiváltképen való kegyelmet nem hozna. * Innét egy Szent ember így fzoktakö- 
fzőnteni a’ Kerefztct: Iften hozott téged oh ke* 
gyelemniel tcllyes keferű kerefzt: Mert azt mondja Sz. Péter i. Pét. 2. 19 : Ez a kedves dolo^, ba valaki ok 
nélkül nyomorgattalván el fzenvedi a nyomorúságokat, tud
ván hogy Iftentól botsáttattak azok reája.

§. 3. Mert a’ ki a’ Kriftus Kerefztyének Szerelméért maga Kerefztét őrőmőft hordozza, vé:rc az ó Ízivének nagy órőmót és békeséget hoz. Anrrakokáértva
laki az 6 külső vagy belső Kerefztiben békeségestüréf. fel fzenved, zúgolódás nél ül , bátor az ő ízive igen 
meg febeíittctik\'s; de ő azt a’ Kriftus Szent febeinek fzeretetiért őrőmőft el túri, annak az ő lebei és fájdal- 
mi belső örömöt hoznak. Mert a’ ki igylftenre hadja magát a’ Kerefztben , annak végre maga az Iften lé- 
fzen vigafztalására és békeségére. Es ez a’ békeség i- 
gazán illeni dr ga kints és édefség, melyet a’ belső 
ember meg kóftoJ , meliy békefséget fen i meg nem magyarázhat* feAi nem érthet, hanem a’ kinél vagyon 
az. Es ez ám az líltnnek bekeßege, meliy minden értelem
nek felette vagyon, Fii. 4.. 7

X. Réfz.
Miképen kelljen a’ terméízet fzerént

ló világoságnak mi bennünk cl cnyéfz-ni 
a’ kegyelem világoságának fel támadni.

2.

va-
és

Kor.

I1

’T**"'*
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3.K.10.R. cl nyugodj, csá kegyel, világos, támadj. 705
2. Kor. 4. 6. iíz Ifíen a ki pcirantsolta, a ' Jet iét-
sédből wilagoßäg légyen , 0 , 4* ki fenlett a ml
fzeveinkbe».

A ki a’ terméfzetnek és kegyelemnek vi- 
lágaísága között kiilőmbséget akar tenni, jegyezze meg a’léleknek és annak I erejének külőmbséget; tudniillik az ér
telemnek , az akaratnak és a* képzésnek 
erejét; és magát a’ léleknektifzta merő 

Subftantziáját és állatjár, meílyröl az, 21. réfzbenbővebben. Az elsőkben , úgy mint a’ léleknek erejében, 
melly az értelem, akarat és képzés vagyona’terméízet 
fzerint való világofság. Es mig azok az ember lelkét fogva tartják ’s bírják, addig a’ kegyelem világofsága 
a’ tsupa pufzta lelket meg nem világosíthatja. Anako- káért a’ hói a5 kegyelem világának fénleni kell, ott a’ 
terméfzet világának el kell enyéfzní; (*) Mert a’kegy
elem Világának meg világefitáfa minden értelem éso- kofságfele tvagyon; Sort a’ terméfzet fzerint való ér
telemmel cs tefti okofság által meg akadáloztatik az. 
(*̂ 3 itt látod mit tehet a’ terméfzet fzerint való ember az ífteni dolgokban. Epen íemmit. A’ kegyelem 

. világa pedig a’ lélekben a’közönséges rend fzerint miként támadjon fél, jegyezd meg: AzIftennélkegyelem
nek belzede vagyon, azt hirdetted ő, és az által munkálkodik, és az fi’ befzéd lelek és élet, Ján. 6. 63. Jóllehet azért lilén minden dolgokban vagyon az ő ha
talmával, munkálkodásával és életével ; mindazával 
fohol nintsen az ő faját miv helye a’ hói az ő kegyel- 
inét munkálná, és kegyelnie világát meg gyujtna, ha* nem az ember lelkében. Azért az Ífteni világosig, és 
a’léleknek meg világoíitáia, fohonnan nem fzárinaz~ hátik, lem a’ képzésből , lem okofságból, feni egyéb 
terméfzet Izerint való erőkből. hanem egyedül az ember lelkében az Iftea kegyelmének munkálkodásából, 
Innéd foly ki a* léleknek minden vigafztaláia ésbékefsé̂

..n
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gc, minden igazság, bőltseség és élet: ez meg áll mind 
órőkkén, mert a’ léleknek órók java. Minden egyéb 
pedig valamit kívül az érzékenségek és okoiság meg 
fognak , egéfzfzen cl romlik , mint az hafzontalan meg hóit mag melly femmi gyümóltset nem terem. Eze- 
gyédűka’ léleknek java , tudniillik az lítcnncl való e* 
gyesülés és az ó kegyelembéli nuinkálkodáfa. Nem 
refzesűlhetnek abban inas teremtett állatok, a’ kikben 
nintsen az Iftennek képe, mert az lilén tsak az o k̂ pet ékeíiti és fzépiti Világos'ggal, bóltseséggel és kegye
lemmel. Ezen világoságból főnek viízóntag a’ léleknek minden igaz lelki ereji, tudniillik az értelem, ból- 
tscség és isméret, melly.eket o az előtt nem tudott 1 
Az akaratban is az Illeni Szeretetnek oliy gyönge, kel- Jemetes és kedves Íze , hogy az ollyan meg világoíit- 
tatott léleknek mind vifzfza tetízik, ízetlen, és ellene* 
vagyon, valami nem Illeni* Sok jó induiatotés őfz- tőnt rapafztalfz magadban, méllyekről jól tudod, hogy 
azok a’ te fzived belső réízébőí és nem a’ teremtett 
állatokból fzármaznak. Ugyan a’ teremtett állat is gyönyörűségre* tsudálközásra és őrömre indíthat, de a* 
kulsóképen élik. A’ kúlömbséget pedig itt jól meg 
kell jegyezni, hogy a’ léleknek leg belsőbb rejteke , 
minden értelem és okofság felett e’ kegyelem világa ál
tal iilettetlk, és ménnél inkább üres vagy te a’ külső teremtett állatoktól, annál jobban, .gyakrabban és tifz 
tábbanléfzen az meg1, hogy tetilágosagot és igazságot érzefz. E* világoságból fzármazik immár az igazság
nak ismérete, mellyct ha "ki elhagy, és a’ külső Fan- táliának képzésnek adja magát, azonnal ott terem a’ té- 
velgés. Mert az igazság belől a* lélek belső jéfzébea vagyon, és nem kívül. A' léleknek ezen világoságá- 
bol gyakorta olly tifzta fénycfség , és tündekletefség 
emelkedik-fel, azaz, olly isméret, hogy az ember fok- 
fzor többet tud és ért, mint őtet akar ki taníthatná.'
Es a’ melly ember magában cfzében vcfzi egy fzcmpil-
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*.K.io.R. el nyugodj, és á kegyel, világ. támad jon 705;
lantásban az Iftení világoságot, az ugy meg vigaíztalta- tik és örvendeztetik, hogy az az orom és vigaíság ezer- 
fzer feliül haliad minden örömöt, vigafságot és vigafz- 
taláft, mellyet az egéfz világ adhat • de mind ez a’léleknek leg belsőbb erejében vagyon.
(*) Al kegyelemnek világa meg győzi az okoßJynak világát, 

Ján. 6. 63. Ha már az Evangeliom el jón gs a' kegy
elemnek világa bizonyságot téjzen, hogy az embernek 
mm kell élni az ó gondolati feerént, hanem hogy az ő 
termifzet fzerent való világának meg kell vettettettni 
éi meg detetni, ha az ember ezt a' bizony iágot bévefzi 
és követi, el hagyja az d gondolatit és vildgoßagdt , 
drdmejl uj akar lenni és magát meg hagyja világofit- 
tatni és igazgattattni , imé így abban , a mi fo az 
d terméfzet fzerént való világopágában meg változik ki 
megy beldlc a régi vildgoßdg és uj vildgoßdg támad 
benne, a1 hit. Varén.

(*'*) Hogy be nem hathat és magát be nem öntheti. Dors. 
A ’ kegyelemnek világa nem világoskodhatik az ollyan 
Lélekben, melly az d terméfzet fzerént való erfétd1 u  
tefii okoßágától fogva tartattatok, melly nem akar hin
ni es nem hihet , hanem o' mit az okoß ág jav all. lra• 
lameddig u vagyon és az okoß ágnak terméfzet fzerént 
való világa, t f z , értelem meg nem változik , a Lélek 
az lilén  isméretinek boldog Világával meg nem vilá
gosit athatik. Varén.

§. 2. E’ fimdamentomból fzólott a’ Királyi Proféra 
Dávid, Sóit. 119. 98- Az én ellenségimnél bditsebbé főttél 
engemet a te parantsolatiddal, mert azok mindenkor én ve
lem vannak: Minden én tanítóimnál engemet botsebbé főttél, 
mert a' te bizottságid az én gondolatim: A' vén ember éknél 
bőltstbb vagyok , mert a’ te parantsolatidat meg őrizem * 
/minden gonojznak dsvétiyjétól meg tartóztattam az én lábai
mat , hogy meg őrizném a' te bífzededet: A’ te lőrvényid- 
től el nem távoztam, mert te tanítottál engemet, £s e’fun-
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damentomra épéttetett ez egéfz hofzfzu Soltár, hogy 
az Ifteni világoság ó benne világoskodfék, hogy az I- 
ften Igéje ő benne ízól fon hogy e’ kintset magában az Iften félelme által, és Ifién parantsolatinak meg tarcáfa által őrizze, vagy el ne vefzefle. Azért jobb/s kedvei! 
febb 6 néki az Iftennek Nemes befzéde és Törvényjc fok ezer arany és ezuft pénznél, ir. 72. Summa fzerint 
mikor a* lélek e’ fő jót, és mennyei kintset magában találja, minden világi jót és ditsőséget ganéjnak álft , Fik 3. 7. 8- Es Salamon Királlyal azt mondja: Felet- 
te nagy híjába valóság mint ezek, Pred. I. 2. Mivel azért 
ez a’ Világofság az Iftentelenekben nem világoskodha- 
tik ; mert mitsoda egyesuléfe vagyon a' Világoságnak 
a’fetétséggel, 2. Kor. 6. 14. ez pedig a’ Világoság aJ léleknek leg főbb kintse,azért kőny őrőgDávid oily buzgón , olly ízorgalmatoífan és olly fziveifcn a’ 119. és
18. és 34. Sóltárokban, tsudálkoz-sra méltó lelki ékei! 
fen ízóláífal és bőséggel, hogy lilén őrizze a* bűnnek 
fetétségétól, és az ó feleim ben tartsa meg őtet. Sőtt e’ kegyelem Vil ga olly fölöttébb jó és nagy , hogy 
gyakorta mint a’ fugár az lílentelencknckfzivekbeis bé 
lövellik, és meg inti őket az ő kővetkezendő veízedcl mekróí , melly fohonnan máfunnét nem jón , hanem 
ezen viíágoíitáftól. Eképen fokfzor e’ Világofság a9 
fetétségben fénlik, de a’ íetétség meg nem foghaja azt 
Ján. 1. 5. . ,§. 3. Miért nem illeti pedig ez a Világofság a’ léleknek belső rejtekét, ez az oka, hogy a’ léleknek erei 
el vannak terjedve és fzéledve a’ külső gondolatokban, érzákenségekben, holott íemmi nyugodalom nin- 
tsen. Mert nintsen ott íemmi nyugodalom, a’ hol a9 
fül minden dolgot meg akar hallani, a* fzem minden dolgot meg akar látni, a’ fziv minden dolgot meg akar 
gondolni: Mert az olly léleknek nyughatatlannak és el fzéledettnek kell lenni minden ó erejével. Ez a* Vilá
gofság pedig a’ fzivnek tsendes ízombatját vagy nyu-

g°-
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3.K.II.R. Az Is: egyedül á léleknek világ, és onnan 707
godalmát kereíi és kívánja, hogy az embernek minden elméje, okofsága , értelme, akaratja és emlékezete be
lől a’ lélek belső réfzéből meg világoíitafsék. (*) Itt már az ember másként hall , mint az előtt , másként 
lát mint az előtt, másként ízól befél, mintáz előtt; 
Mert azok ofztán nem alá való közönséges ízók , hanem a’ lele tnek erős hatható fzavai : Ott látja a’ meg 
világoíittatott lélek a’ Szent Lélekben az Iftennek di- 
tsőségét, és utánnaohajtozik mondván: Oh édes lile-' nem ! az én Szemeim előtt te vagy mindeneknél leg 
ízebb, az én ízámnak leg édeífebb , az én füleimnek leg kedveíTebb, az én ízivemnek leg fzerelmeteífebb ■ 
Akkor ofztín az embernek tselekedete nem magáé , 
hanem az lilén munkája mi bennünk: Es valamennyire remeíTebb lilén minden teremtett állatoknál, annyira 
nemeífebb az lilén munkája az emberekeinél; azért nem 
is áll a’ mi idvősé'günk a’ mi tselekedetinkben , hanem az lilén kegyelmén : Eképen a’ mi lelkünk is fokkal bol- 
dogjabb az Iftennek munkája által , ha ő az lílent el fzenvedi, és magában hagyja őtet munkálkodni, mint ha faját tselekedetit tselekefzi , mert így a’ lélek fem- 
mít fém tselekfzik lilén nélkül, és lilén kívül, minden 
munkákban.

Nem fzol a vildgoßágnak eredetiről , dt arról a mi 
meg világofittatik, a Léleknek belső rcfzérőí. Varén.

XI. Refz.

Az Iften egyedül a’ léleknek világoMga,
és onnéd belől ide ki világoskodik a Kereízty- 

éni Virtufokban és a’ felebaráthoz meg mutatott 
jó tselekedetekben , kiváltképen az ítélésben és betsülésben.

I. Ján. 1. 5. Az lílen  vildgoßdgcsnintsen Jetétségőbeme,
Y y 2 Az



7o8 Iften egyedül a* léleknek vilagosága 3.K.11.R.
Z Iften a’ leg főbb , tífztább , világof-fabb, hathatóbb, fenyeflebb és leg é- 
keflebb világofság, és meg mé heteden Szeretete vagyon az embernek ’elkéhez 
annak meg vílágoíitására, és maginak azzal való egyeucésére : Meg tartózta- 

tik pedig a* fetétség által, melíyet az emberek inkább ízeretnek, hogy nem mint a’Világoságot, Ján, 1. 5.
3. 19. A* léleknek Setétségc pedig e’ Világ Szerelme , 
és maga rendetlen Szeretete. Ez tartóztatja meg Iftent 
és annak nemes munkáját az emberben. Ha azért az Illeni világoságot akarja venni, nem kell magát a* te
remtett állatokkal, fösvénységgel, haraggal, maga ren
detlen Szeretetivel, kevélységgel, tetti gyönörüség- 
gel, meg íetétiteni: mert ez a’ Setétség , mellyben e’ 
Világnak Illene uralkodik, 2. Kor. 4. 4 Azért mind 
attól meg kell az embernek ízunni, a’ mi nem maga az 
Iften; önnön magától és minden teremtett állatoktól: Mert ez ám mindenét meg tagadni, Luk. 14. 33. Az illyen ember érzi izét egyedül Iílennék és nem más, és 
az világoíittatik meg igazsággal Es ha e’ Világgal ke l 
ísj néki tárfalkodni, mindennel alázatos félelemben é1, és lelkének belső réfzét tifztán tartja a’ teremtett álla
toktól és e’ Világtól. így világoíit meg azért Iften bel. sóképen, mert mindennek belöl kell ki buzogni az Is- 
TENből. (*) Ez'a’belső Világoság világoskodik oíztánkívül a* cselekedetekben, és a’ mit te tselekfzel , vagy
ízólfz, vagy ízenvedfz már nem tied, vagy terméíze- 
té, hanem'a* te Iftencdé, a’kire hagytad magadat. Mert mond meg, kié a’ munka, azéé, a’ ki azt tseíekefzi , 
vagy, ki azt fzenvedi? Bizony azé, a* ki azt tseíekefzi. A’ mire azért! Iften őfztőnóz, akar Szent kívánságok , akar jó fzándék, imádság, avagy háláadás légyen, az 
mind övé és; nem a’ tied. Annakokácrthadd az Iftent te benned munkálkodni, és az o akaratját te berned 
tenni , így mindent tselckefzel ó benne, ő általa 9 és

6 te
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6  te benned. Úgy kell mindennek literiben térni ésls- 
TENbcn meg lenni, Ján. 3. 21. hogy mi ő benneclunk 
imádkozunk és mindent tselekeízíink.

Az Ifién az 6 munkáját véghez vifzi nem az emberen 
kívül, de az emberben, a’ kiben lakik ü : azért a* meg 
világofitdf onnéd belől ered: mert az Ifi énből ered, ki 
benne lakozik. Az if im  igéjének ugyan kell prédikál
tál ni és h tilsat tat ni és így kivid előbb birdettetni: de 
valameddig az a jzivbt nem vétett étik > az által az em
ber meg nem viligofitt at hátik. Luk. 8* IS* Rom. 
10. 8* így  azért a’ világofitás, Sdtt a’ Léleknek min
den gyümőltsci enned belől erednek: mert jontk az i - 
gébol, metíy a mi Jziveinkben őriztetik. Var.

§. 2. A* leg kiíTeb dolog is, mellyet literi tscfekfzik, 
job minden teremtett állatok munkáinál, innét fzár. 
maznak az igaz Virtufok, mert a’ Virtus nem Virtus, 
hanem ha íftentül és Iíten á tál fzármazik vagy Iítenhez cs literibe mégyen. Mennél nagyobb pedig a’ terem
tett állatokban való győnyórkeaés és e’ Világ f ere tere te benned , annál távolabb Iíten te tőled. Mennél 
közelebb te hozzad Iíten, a’ te lelkednek belső réízé- ben, annál Jobban tundoklik azó Szereteteésirgalmaf- 
sága felebarátodhoz a’ te tselckedetidben. Mert a’ mi 
édes Urunk azt mondja: En vágyóké1 Világnak világosága , Já. 8. 12. Azért ragafzkodjunk a1 mi fejünknek 
igaz Szeretetihez, és meg világoíitatunk a’Kriítusban. 
Mert tsak azon tselekedetink világoíság, mellyek líten- ből fzármaznak és azoknak kell világoskodniok feleba
rátunk fetétségében , a’ békeséges tűrésben, fzelédség- b n, alázatoiságban, a’vigafztaláfokbanés fzánakodás- 
ban, meg Jobbításban , és kiváltképen a’ nagy turo 
feddésben’s ítélésben. Mert a’felebarátunk kevéty meg 
ítéléséből fzármazik, hogy az ember magának igen tét- ízik és a* fel hivalkodott kevélység, felebarátjának meg 
utáláía és íemmire betsüléfe. Ez fok bűnöknek, ésma-
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7icr Iften egyedül a’ léleknek világosága 3.K.TI.R.
gának a’ kevélységnek magvából nevelkedett ördögnek gonofz gyökere, és nints ott a’ Szent Lélek aző vilá
gosságával. Mert a’ hói a’ vagyon nem ítéli előbb az 
embert, hanem igen nagy Szükségből, nagy Szelédség- gel, és várja az időt és helyet, a’ melíy arra alkalma
tos, ne talán míg egy Sebet gyógyítani akarna , tizet is 
ne tsináljon. Se nem kell az embert feddésünkben kill Sebbétcntink vagy Semmire betsulnunk más embernek 
kedvére akar lelki ’s belső, akar Világi Személy legy
en az- de mind merő tiSzta ízeretetből > barátságból és Szel dségból keli annak meg lenni: így marad meg 
ember aző Lelkének alázatoi'sagában és izegénységébenő Urát követi, és Szeled lélzen ellenségéhez, mint 
a’ bárány Ellenben az ő Selebarátjokat vakmerőségből 
ítélő emberek, o lyanok mint a’ kígyók , mellyeket a’ régi kígyó az órdőg költött, az tsuíz máíz, és mérgét 
ó beíéjek önti; azt ők ismét az után felebarát jók kiífe- bctésével és egyalázásával öntik ki. Nem ismérik és 
nem látják kitsodák ők magok, és még is málokat akarnak ítélni.

§. 3. Oh ember ! Vedd már eszedbe ezt a’ te hamis 
lundamentomra épített Szckalodat, és ítéld inkább magadat és nem máit, Luk. 6 37. Mert az hamis ter- 
méí'zetbéli világoSság meg tsal tégedet és Sénlik kulső- 
képen kevélységben, magánál való tétSzésben , di-se- kedésben és más embereknek meg vetésében. Azért 
tudd meg hogy ez nem Ifién világa te benned, hanem a’ Sátán fetétsége. Az igaz íílcni világoság, meg a- 
lázza, kitsinynek ’s alávalónak tartja magát minden dolgokban, nem pompáskodik, nem mutogatja magát kül
sőképen, hanem a’ belsőt kérdi , a’ mellyboí Született, tudniillik az Iftent, oda Siet ő ismét minden erejével viSzSza , és leg alább válónak , leg rútabbnak leg 
betegjébbnek és leg vakja bbnak véli és tartja magát , mert ha mi jó vagyon 6 benne, lílcné az , nem övé. 
Minckokáért mindene nek előtte magadra nézz esnem

m ás 1
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mis emberekre, ’s kiváltképen azoknak bűnökre, hogy 
i ;y ne taiám a’ te fzivednek bufulásaban ’s ízetlenségé
ben ítéljed a’ te felebarátodat; mert az fzánakodásra 
méltó nagy kárt téfzen az embernek lelkében : No te
hát ha az Iílent fzereted fordítsd el attól magadat, és fordulj tennen magadhoz, és láfd meg, ha nem tála
lódé te magadban is azon fogyatkozás, melíy te benned vagy az el műk időben volt, vagy mofí is vagyon. 
Ha azt magadban találod, gondold meg , hogy lilén akarja azt hogy azt másban látván, az által annak meg 
Ismerésére és igaz penitentziára indíttatnál, és életed
nek meg jobitására jutnál. Azért könyörögj inkább , azon bűnös emberért, hogy adjon lilén nékie ismere
tet és jobbuláft az 6 jó akaratja fzerint. így a’ jó íziv más ember fogyatkozásávalmegjobbitatik és felebarát
jának minden meg utalásától és ítélésétől meg őriztetik

3.K.T2.R. A’ Kereízt. kell az ő ízív. belső réfzébe 711

XII. Refz.

A’ Kerefztyén embernek leg alább nap
jában egyfzer el kell fordulni, minden kül

ső dologtól, és fzivének belső réfzébe térni- és mitsodanagy hafzna légyen abból.
Sói. II6. 7. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba , 
mert az Ur jól tett te veled.embernek lelke melly a’ külső dolgok- 

ba annyjra ki tcrjefzkedett és egyedül 
Yd\ a’ teremtett állatokhoz ragafzkodott , 
*3 ollyan mint az el tévedtt juh. Az Ur 
i  lilén pedig minden fzorgalmatosággal a- 
I zon iparkodik, hogy ő az ollyan lelket

megint pizve gyűjtse,azt a’ teremtett állatoktól rneg fza- 
baditsa , és önnön magába térétse, hogy az ő nemes munkáját abban véghezviheíTe.Innét KirályiProféta Dávid 
az óhofzfzu no. Soltárját e’ fzóvai fejezi bé Téve.
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712 A* Kereízt. kell az ófziv. belső réfz. térni 3.K.12.R,
ly&ettem , mint az el vefzett juh, kerefd m>g a te fzolgádat, 
Meiiy bé fejezés jóllehet a* teftí embernek bolondság* 
nak tetízhetik; de az íftentól tanitatott embernek mu
tatja a’ viíágoíitásnaK és mennyei bóitseségnek eĝ fz 
munkáját. Mert az embernek lelke az idő és az őrökké valóság közé tétetett. Ha az időhez fordítja ma
gát, tehat el felejtkezik az őrökké valóságról, ésmiiu 
den dolgok távul iéíznek o tőle, mellyek iítenheztar
toznak. Ha pedig az örökké valósághoz fordul, tê  hát el felejtkezik a' teremtett'állatokról, meg nyeri az 
ó ízabadságát, és az iítenhez közel eíik. Így vonnyja 
lilén ötét magához, és az, aző leg több öröme, hogy 
az ő munkája az embér lelkeoen vagyon. Ott érzi a’ léiéit ofztán az ö igaz nyugodalmát, igaz e edelét, igaz 
életét, a’ kenetnek gyumőltsét , meílyröl Kereíztyén
nek néveztetel. Láíd meg azért, hanem kellé az igaz Kereízty énnek napjában leg alább egyfzer a’ léleknek e’mennyei eledelével é4ni, mellymag iaz Iften; Nem 
kellé a’ léleknek az ő igaz nyugodalmát s igaz életét megadni? Ha te eztjértenéd, ezerfzer jobban 'fittnél 
az ötökké való, mint ez ideig való jo után. Mer: ha 
ízéntén egéfz Orfzágod volna is, mint Dávidnak, nem ártana az r.enéked, nem is akadáloztatna vagy tartóz
tatna meg tégedet. Mert a’ teremtett állatok femmit 
nem árthatnak teneked, ha tsak a' lelket fogva néni 
tartják, vagy mint Sóit. 62. 11. Írva vagyon, ha a’te 
fzivedet azokhoz nem ragafztod's azokban nem bízol: Mert 
az fzivnek egyedül líienhez kell ragafzkodni ’s tsak ó 
benne bízni: E* fundamentomból mondja Dávid a’Sói. 73. 25. Uram! kitjoda volna énnekem mennyekben te ná- 
íadnál több ? g$ te náladndl egyébben nem gyönyörködöm 
földön. Ha ezen édes kívánság és az Iítennck Szerete
tő a’ lelket illeti, tehát az ollyan Iftent fzerető lélek el felejtkezik az Iftennek olly édes Szerelmében minden 
fzenvedésról, azt kitsinynek és alá valónak tartja, azon 
nem buful, akar ízerefsék akar gyűlöljék ötét; mertfzün-
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fzuntelen való békesége vagyon ó nékie Iílenben min
den teremtett állatokkal, ellenségekkel és Jó akarók
kal. Ez ülvén embernek az Ur Kriílus igája minden
kor gőnyóruséges, Matt. 11. 30. Mert ó a'Kriílusban vagyon, és a‘ Kriílus ő benne; Kriílus maga vifeli az 
ő igáját ő benne és ő a’ Kriílusban: Az ó terhét meg 
könnyebbén néki, mert vifeli aztő benne és ö az Kri
ílusban. Azért mondja Szent Pállal: Mindent tsekked- 
fretem a Krifliu á ta ly ki engemet meg erójit , Fii. 4. 13. 
Mind ezekből kitetzik, melly igen fzukséges meliy id- 
vőfséges és hafznos, légyen a’ Kereíztyénnek napjában 
leg alább egylzer be térni ízivébe, az lítenbe és a’Kri- 
ílusba , az ő nerues kdkének nyugodalmának , és az ideig valókkal igazán való élésnek okáért; meliy ideig 
valókat Klen tenéked őrőmoíl meg enged , ha te alá
zatoságban és líleni félelemben járfz, és naponként Is- 
TENben vifzont bé térfz; Sótt a’ te fzégénységedre néz
ve is. Mert az olíyan lelket az lilén nem hagyja el; e- lóbb minden teremtett állatoknak ő néki kell fzolgálni- 
ok : Es végezetre a’ te mindennapi kerefztcdre és tér. hedre nézve is, hogy az teneked a’ Kriílusban gyöny
örűséges és könnyű légyen. így azlílennek lelke mel
ly te benned vagyon meg emlékeztet arra tégedet hogy 
te kívánod és foháfzkodol, hogy te az Iílenc egyedül 
tifztán fzerethefd; és bánod ha attól meg tartoztatol és késleltetet és ez immár a’ Sz. Léleknek igaz belső 
hivatala, avagy a’te Vőlegényednek Ízived ajtaján va
ló zőrgetéfe, Jelen. 3. 20. annak éló bizonyságára , hogy a’ te fzived légyen faját ágyasháza.

XIII. Réfz.
Mikor a’ teremtett állatok fzeretete ki

megyen, akkor az Iften Szereteti be fzáll; És
az Illeni fzereteuick mi bennünk való munkáiról és indulatiről.
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I.j íi. 2. 15. Ha valaki fzertti e világot, mintsen abban 
az Atyának. Szerelme.

A az ember lítennel aW bírni, annak hajléka s temploma akar lenni, le ke 1 
néki C világS eretetit vetkőzni, és magát az Iften Szerelmében gyakorlani. 
Mert nem juthat a’ tifzta Ifteni fzerete- 
tre , ha e’* Világ Szere;étit el nem hagyja, és az lilén Szeretetivel nem egyesül. Az Iítennek 

keli pedig minket az 6Szeretetivel illetni, ha igazán a- karunk ő véle egyesülni: Valamint a’Mágnes kóa’va- 
fat illetvén maga után vonnia.

§. 2. Az Iítennek Szeretete penig az ember leikéhez oily nagy, hogy az mindenüt világoskodik és fénliknagyobb 
az égen való napnál- Sőt a’ naphoz képeit olly nagy, mint ha a1 ízélcs ég mindenüt tsupa nap volna: Es így az őrök I- 
ítenben, a’ ki magaa’ Szeretet, femmi vétek néntsen,’s nem oka ő, hogy az emberek őtet bénem vefzik,Ján. 1.11. ha
nem az ő világosága és ajándéki magoktól az emberektől meg gátoítattatnak. Mert midőn ő, az ő baratságos,édes, 
nagy és nemes fzcrctetiveí jön,és az embereknek fziveket 
e’ világ rzerelrnével, és gonofz lelkekkel rakva talál ja, az 
az, rakva kevélységgel,fösvénységgel, teítigyönyörűsé
gekkel gyülőlséggél , irigységgelésgonolzgondolatok* kal,akkor oíztán a’ jó Iítennek az ő Szeretetivel és kegyel
mével viízfza kell térni: Mert az embernek lelke már ak
kor c’Világ Mágnes köve által; Sott a’pokolbéli Mág
nes kővel illcttetett, mélly őtet nem menybe, hanem pokolra vonyja alá, holott a’jó ííten kéfz mint a’nap az 
égen mindenkor mindeneknek az ő kegyelmének világát 
adni,valakik az ó fziveket tifztán és fzeplőtelen meg tar- 
tandják a’ teremtett állatok izerctetitől. Azért a’ vétek mienk és nem az íftené. Ez ellen fzolgáf már ez Világ fzc- 
relmétől valóorizkedás, ez Világtól az élőíítenhez való meg térés , és a’ ízorga'matos s’ buzgó imádság, hogy mi 
az Illeni Szeretetett, mei’y, minket az ífcennel meg egye-

714 A’ teremtett állatok Szeretető ki menyen 3.K.13.R.
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3-K.ig.R. *
set, a’ Kriftusban kérefsuk, és az ő Szentscges í'ebeinek ajtaján zőrgefsünk , ő benne icivőíségiinket kerefsük • 
Úgy nyitja meg minékünk, és bé hagy mennünk az Is
tenne] való meg egyesülésnek Szerelmében. Az által 
kőzelgct az ember Iftenhe. , és el hagyja e’Világot: így 
illeti őtet ofztán Iften az ó fzerelméveJ, és mind jobban 
meg örvendezteti. Mert hogyhogy nem gyönyörköd
tethetne meg tégedet jobban V kegyes s’ gyönyörűséges 
Iften, mint egyéb nyomorult, lzükőlkődő és romlott teremtett állatok.§. 3. Az ember azért, ki az íftent ízereti, minden 
Szentektől és minden Angyaloktól meg mérhetctlenké- pen ízeretteri ; Úgy hogy minden Szeretet, valamel- lyet az ember ki gondolhat , ehez nem haíonló. Es ha 
én az íftent ízeretem, akkor engem mind fzeretne< a- 
20k, valakik menyben vannak, minden földi, fzeretet 
és mérték felett. Mert épen őfzve nem hafonlitható do
log, a" mit a’mennyeiek kívánnak, akarnak és ízeretnek, és a’ mit a’földiek kedvelnek és ohajtnak • Sót minden 
Szenteknek és minden Angyaloknak olly nagy örömök 
vagyon a’ mi ífteni félelmünkben és jó cselekedetünkben, 
minémütíemmifzáj ki nem mondhat, mert ki mondhatat- 
lankcpen fzeretik az íftent, úgy hogy annak-tiízteíségc kedvesfebb ö nékik a’ magok idvófségeknéf

§. 4 Ennek az Iften.Szertetinek pedig jele ez, hogy 
az a’ teremtett állatokkal félelemmel és aíázatofsággal él: Mert az Iften úgy iíicti az embert éjjel és nappal félelemmel és alázatofsá gal, hogy akar egyék, akar jgyek 
’s akar máft cselekedjék,mindennel fiúi félelemmel, éljen. Erre következik oíztán a’ Kriftus után és e’ Vílá̂ bul 
meg fzabadulás után való foháfzkodás és kesergés; mivel az ember az ő romlott terméfzetiben annyi fok el rej- 
tetett bűnöket és tííztátalanságokat tapafztai, meilyek 
őbenne az iften kegyelmét és világoságát meg akadáloz- tatják. E’nrátt foháfzkolik Szent Pállal, Rom. 7. 24. 
Oh én nyavalya* trnbtr! Kit soda fzabadit meg engem e' halál.

’s az Ifién Szeretete be fzálljon 715



nak tefiéból. Es ugyan fzintén c’ végre kell embernek a kegy
elemért foháízkodni hogy ennek a’ nyomorúságnak el vi- 
felésére meg eróséttefsék és abban meg ne tsuggedjen. A- 
zért kesergettek és foháfzkodtak minden Szentek az ő vé
lek fzuletetthivságára és tcftifzeretetire nézve: Mert kétség nélkül feiiki nem érzi az ifién kegyelmét,a’ kinek fzivét 
a teremtett állatok el foglalták. Mert a’ ki az íftent kereíi, 
és véle együtt még mád valamngnem találja meg őtet; a’ ki 
pedig egyedül azíftent igazságban kereíi, az találja meg 
ötét, és mindent a* mi illene, és a" mit Idén valaha adhat és tehet. Mert a1 ki femmit mád nem keres vagy kí
ván hanem tsupán az Ident, annak Idén meg jelent és 
ád mindent,valami az ő IdeniSzivében elvágyón rejt
ve, úgy hogy az fzinte úgy fajátja légyen néki, vala
mint azldennek.

XIV. Rcfz.

A’ kereíztyén léleknek, a5 ki Iften hajlé
ka akar lenni, nagy békéséges tiirésfel el kell 

kéfzéttetni , és az idén Szeretem meg tartani: és mi légyen a’Szeretet és mit munkálkodjék.
Esa. 53. 7. Kínoztatot (a  Kriftns)  mindazáltal nem nyi« 
tóttá meg az ó fzá jd t, mint a bárány a me [zár fzékre vite
tett , és mint juh az ónt nyirok előtt meg némúlt és nem nyn 
tóttá meg az éfzájdt,
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dús fzivével és indulatjával kell bírnia, és ollyanbáránynak kell lennie mintő) 
azaz,békefséggel tü rónék és fzelédnek 
mint a’ Kriftus. Tsclekedjél ám bár, 

a*mint akarod,fordulj ide vagv amoda, tsak ugyan ju- hotskának és báránykának kell lenned, haa’tc Líradac 
akarod kővetni. Mert a* te Urad azt mondja, Mitt. 10.16.

Ki fzivét jól el akarja kéfziteni hogy Kr> ftusfal egyesülve maradion,annak a’ Kri-



16. íme én el botiáthk titeket mint a juhokat a far ka fok 
kózikbt, Annakokáért tégy, a’ mint akarod, ugyan tsak a’ farkaíok közé kell menned, azok te read rohan
nak , álnok sággal kőrnyul vefznek és meg fzaggatnak. 
Az ellen pedig nints néked jobb győződé med, mint a’ 
tűrés, tsendefség, fzelédség, és kéfz fzenvedés,a’mint ezt az iften Bárányában látod. Valamint hogy azért 
az Iftennek kedve tőit a’ Kriftusban, ama’ fzeléd bárányban, úgy tetfzik ő néki igen a5 te türéíed is, melly 
tűr Vedet gyakorlani és ki nyilatkoztatni akarja- Azért 
hagyjad magadat az ő  jó akaratjára, akar melly formán, 
és utón akarjon is téget gyakorlani akar ki által ’s akar melly időben, maga vagy emberek által, ellenséged jő 
akarod , vagy minden teremtettjállatok által, az égben és a’ főidőn, fzidalmazó fzók és meg utálás á tál, vagy 
akar mi légyen az , te akkor tsak halgafs és fzenvedj. íme úgy jón el ofztán a’ hűséges Páfztor , és fel keres 
téged, mint juhotskáját és őrülvén vállára fel véfzen. 
Luc. 15. 5. Es eképen az iilyen lélek minden terem
tett állatok felett vitetik az éio lítenbez, mert a’ Kriftus 
fohová máshová nem vihet, hanem az Atyához.

§.2. Ha pedig a’ vak tcfti ítélet elő áll és azt mond
ja : Miért hagynád te magadat igy meg vettetned és el 
nyomatatnod? Had feleljen a5 fzelédség és nem a’bofz fzu állás, ’s tekéntsd az Iftennek meg fefzéttctett Bárányának példáját. Meg lásd hogy te bárány maradj, 
az az , a’ turéft és a’ fzelédséget meg tartsad, és min
deneknek felette, az Iften fzeretetit, mert a’harag mel
let nem álhat meg a’Szeretett. Oh hu lélek ! tanuld 
meg kérlek , mi légyen a’ Szeretet. Te azt véled, hogy az a’ Szeteret, ha te belsőképen nagy édefséget és ked- 
vefséges érzeíz. Semmiképen nem az a’ Szeretet az ő valóságában , hanem tsak ollyan mint 1 tűznek fenve, a’ Szeretetnek virágja és fugára ; A’ Szeretetnek való
sága pedig az, mikor ember magát Iflenre úgy hagyja, 
fel áldozza , és az. ő jó akaratjárnak adja, hogy mindent,

3.K.I4-R* békcséges türéíTel el béízéterni. 7I7



dent, mint magától az Iftentől fel viTzen. Mint Jób 
gyermekeinek , javainak , egéfségének és betsületinek kárát úgy, mint az Urnák kezéből vette , és az Iftent áldotta, Jób. 1. 21. llgy a’ Királyi Próféta Dávid is 
Semei fzidalmazását fel vette mint magától • az Úrtól 3 
2. Sam. 15. 10. és meg marada a’Szeretetben és tűrésben minden bofzfzu állás nélkül. így marad meg a8 Szeretetnek állatja, valósága, lángja , fandamentoma, 
és forrása tiíztán és meg mozdéthatatlanul és jól ’s békével van azlftennel, ám akar mit tselekedjen véle, az 
ő akaratja s’tefzéfe fzerént. Es ha őtct írtén Kriftus- fal a’ pokolra vinni akarná is, ott is jó volna ő néki 
dől ga, és nyugodnék az Iftcn akaratjában, a’ mel’y fen- 
kitelnem vefzt, femelvefzteninemakar, i.Tim. 2.4. 2. 
Pét. 3.9. Ebben a’Szeretetben a7 Szívnek nagy békesége vagyon, mikor az Iftenben mindent fzeretünk, még a’ kerefztetis ám akar minéniü légyen az, még elenségun- 
ket is : Mert az igaz Szeretet fénkit ki nem rekefzt itt 
ez időben, és mindenkor minden emberekkel egyesülve vagyon Iftenben. Senki nem hifzi mineniu nagy tsen- 
deséget és nyugodolmat hoz ez a’Szeretet a Szívnek ̂  
mert az által nygyugfzik az ember őnnónmagában az Iftenben.

XV, Réfz.
Hogy a Jefus Kriftus az Atyának orok
Igéje, a’ híveknek fzivekben az 6 munkáját vég
hez viízi belső bé fzóláíTai, és befzéddel: mint légyen 

az meg Szeretet által, és miképen magát ki nyi
latkoztatja és meg ismerteti magát az alá

zatosáéban.
2. Kor. 13. Tí magatokat próbáljátok meg , avagy nem 
ismérittké magatokat, bogy a’ Jefm Krißm benntHkva^yont

y i8 Kriftus az híveknek Szivekben 3.K.15.R.

Va-
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\! amint hogy az embernek a’ gonoíz ’s 
dühős ellenségnek bűnre való ígér lés ét és fugallását gyakorta akaratja ellen kell 
fzenvedni: igy viízont a’ hivő lélek ér
zi az Ifteni vigafztaláft is , mellyet az 
őrök Ige mi bennünk fzól. Erről azt monoja egy valaki: Tudd meg, begy az őr ók Ige, olly ki 

mondhat at lan képén közel vagyon hozzánk, belől a mi belső 
rezünkben, hogy az ember önnön magához, és a maga tu
lajdon természetihez és gondolatihoz , és mindenhez, valamit: 
ember mondhat és érthet, nints olly közel es otty benn, mint 
az örök Ige az emberben vagyon, és meg fzűnes nélkül fzól 
az emberben; és mindazáltal az ember nem hallja ’s érzi mind 
azt az ő fzivének fikétségé ’s tompasága m iatt, meUy az őr * 
dogtól vagyon. Mert a’ dühös ördög meg tompítja és fuketté 
tefzi az embert az ő fugalláfa által, e’ Világ fzerelme által. 
</ mind az által valami o' Világhoz ragafzkodik: Ó késért moft is minden embereket mindén által, valami a’tér- 
méfzetnek tetfzik és hízelkedik , a’ mint Évával tseie- kedett, 1. Mos. 3. 4. llgy még moft is mindennap , 
jofz-g , betsület, barátság által, a’ te tulajdon termé- fzeted által, avagy az által , a’mit ő teneked elődbe 
fcbrázal, a’ teremtett állatokSzeretete és kedveíségeál
tal , véghez vifzi az ő fugallását. Mert ő mindenkor az embernél vagyon és jól vigyáz kinek mihez vagyon kívül ’s belől fzeretetben vagy fzenvedésben kedve , ’s azonban édesgeti őrét és ízivében valamit ábrázal né- kie, hogy a’ miatt, a’ mit Iften az ő Szent Lelke és 
Szent lg je által ö benne fzól, ne halhaífa. Az ollya- tén ördögi ingerlésének ellene kell teneked tufakod- 
nod. Mert a’ mennyire te belső füleidet költsön oda hajtod annyiban már meg győzertettél; Ha pedig azonnal a’ te ízivedhez térfz és*a’ te füleidet ’s magadat el 
fordítod, úgy gyóződelmet vettél. Valamint hogy 
penig a’ Szeretet és barátság a’ kegyes emberek között beízé’getéft fzerez és okoz: Úgy ha te azlftent fzivel

len



72a Kriftus az híveknek Szivekben
fen fzereted, meg hallod az ó fzavát te magadban. A* 
ki etilemet f&eret ,  azt mondja az Ur ,  az én befzédemet 
halgatja, Ján. 14. 23. Nem tsak az Anyafzentegyház- 
nak külső gyülekezetiben, hanem a’Szívnek igaz templomában is. (*) Mert ha ebben belől nem halgattatik 
a’külső halgatásnem fok gyumőltset fzerez. Annak- okáért abban áll a’ dolog, hogy te azIftentfzereíTedés ótet a’ te fzivedben a’ te lelkeddel halljad fzólani.

( * )  Ezt akarja,  hogy az Ifién igéjének\halgatása mellett a 
Szent Léleknek engedni kell, hogy bennünk munkálkodó 
baßik és annak munkálkodásának ellene ne álljunk ,  
hanem attól hagyjuk magunkat vonyattatni. Es erra 
annál inkáb ig yekezik, mivel fzemeivel látta az em
bereknek Iflentelen életekből, hogy az emberek ,  tsák 
a külső halgatáfiól függenek, meg tartják az igét kül
sőképen füleikben és az Iflcnnek ujja által, a Szent 
Lélek által nem hagyják fzivekbe irattatni. V a r é n  
Senki az Ifién igéjét és az Iflent meg nem értheti ,  
hanem ha azt vette efzkőz nélkül a’ Szent Lélektol: fen- 
ki p% azt efzkőz nélkül a Szent Lélektől nem veheti ha 
azt nem érzi, nem próbálja nem tapafztalja : és ezen 
experientziában vagy tapafztalásban tanít a' Szent 
Lélek, mint egy Oskolában ,  mellyben kívül femmi mm 
tanittatik hanem fzines Jzó és tsátsogás L.

$ .  2. Ha pedig meg akarod tudni, azt mondja Sz. Gergely , Ugyan fzeretedé az i f i  ént, tehát jegyezd meg, ha 
minden Kerefztet, fzenvedéfl, nyomorúságot és Ínséget bekef- 
séges türéjfel Iflentől fel vefzfzé minden befzédidben, tseleke-  
delidben és magad vijeléfedben való türhetttlenség nélkül. Ha 
azt tseleke feed, kétség nélkül fzereted az Iflent; ha külőm- 
ben vagyon , tehát nem fzereted tifztán az Iflent , hanem 
jobban fzereted a’ mi tied mint az Iflent; Noha ftmmi nem 
a tied , hanem tsak a te bünAd, egyebek mind az Iflenéi. 
Meg láfd annakokaért hogy az ajándékokat jobban ne 
fzereffed mint mâ át az Iftent. Ha pedig ótet fzivef* 
fen fzereted, kúlomb kúlőmbféle édes ízó̂ at véfzefző tő-



3.K.15.R. 721az ó munkáját véghez vifzi.
6 tóle és hallafz a’ te fzivedben : Mert azt mondja : 
A' ki engcmet jzeret , awnk meg jelentem én magamat , Tán. 14. ai. Ez a’jmeg jelenés azértelemnekmeg nyi- 
táfaa* lzivnek meg világoíitáía által, a’ bőit eségnek , ismeretnek, erőnek, hatalomnak, tudománynak és I- 
fteni felelemnek Lelke által léfzen, Eíá. 11. 2. kivált- 
képen pedig a’ belső fzemeknek meg nyitáfa által a* 
menyekkel te Kriftuft 1 tód és ismered , Efes. 1. lg. 
Valamint ho°y pedig az ördög az 6 fugalláfa által, a* n int feli jebbjelentetett, a’belső füleket bé dugja: Úgy 
a’ belső fzemeket is meg vakítja maga fzereteie által , e’| Világnak és a’ teremtett állatoknak fzerelme által , 
és a’ te3külső és belső kevélységed által. Mert valamint hoüy tenéked fzivbéli és belső fzeretedben kell hal
lanod a’°Kriftuft te benned ízólani : Úgy kell a’ Kri- ftuft igazán látnod a’ hitben, és az igaz alázatoságban, 
melly°által a’ te lzíved meg tiíztittatik és moíattatik a’ 
kevélységnek rútságától. Mert nem ok nélkül mondja az Ur: Boldogok a kiknek fzivek tifzta, tmrt ók az Ifient 
meg látják , Mátt. 5. 8- Azért hágy az Iften olly kü- iőmb kulőmbféle kemény és nehéz Kerefztét te reád 
esni, hogy te a’ tifzta alázatoságnak mélységes örvény
ébe merülj: A’ melly mind a’ te jódra lefzen és ezer- fzer jobb az tenéked, mint ha vigaíságos napokban és 
nagy ditsőségben ’s uraságban élnél. Hadd magadra 
esni az ê et̂  főidet, Sót minden pokolbeli ördögö
ket , abból léízen néked leg jobb réfzcd ; mert az nie- rét bé tégedet a’ tifzta ala2atoságba, melyben a’ Kri- 
ftuft igazán meg tanulod látni. Imé a’ Kriftus leg ma- âsá̂ oífabb és hatalmaílább Iften , a’ ki a’ mennyet és 
főidet alkutta, és vifzont femmivé teheti, és mégis 
olly fokát akart fzenvedni, és mintegy femmivé,lenni 
az ó nyomorult teremtett állatiért. Azért fzégyenljed 
oh te halandó ember, hogy te a’ kevélységet /  hivsá- 
gos tifztefséget, és más embereknek felő'ed való nagy ítéletét fzivedbe hagytad fzallani. Vefd alaja magadat

m
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J22  Kriftus az h íveli nek Szívekben .̂K.TspK,
a’ Kereízmek, akar honnét jojón az, kívül vagy belől 
és hajtsd meg a’ te dolfós fel fuvalkodó elmédet a* Kriftus tov-s koronája alatt, és köveid a’ te meg fe- 
fzéttetett Uradat, meg aíázatt fzivvel, tennen magadnak kívül és belől igaz meg kitsinyitesében, és abban 
ízorgalmatoskodjál, hogy te magadat békeséges turef. 
fel és alázatos élettel az ó Szent fzenved seben ábrázal- 
hafd: Úgy tanulod te a' Kriftuíl igazán látni és ismér
ni. Mert mit hafznáí, ho<;y te a’te Uradnak Szenes ges fzenvedéséről valami el alutt meg hóit és vak Szemétben gondolkodói, ha az ó fzenvedését nem gya
korlód; hanem tsak a’ puízra gondolatokban hagvod 
maradni, és leg kiífebbikben is a’ te kevélységedet , 
tifzteségedet és egyéb gyönyörűségedet el nem akarod hagvni: Upy te a’ Kriftuíl foha igazán nem láthatod , 
fém az ö munkálkodását magadban -nem erezheted, 
Mert miképen hogy a’ nap és az ég a’ fő dnek mélysé
gében munkálódnak ; Úgy a’ Kriftus az alázatofságnak mélységében; a’ mint hogy óraaga is az ó aiázatoságí- ban a’ leg főbb dolgokat végbe vitte. Az pedig az alá- 
zatoságnak tifztasága, hogy az ember maga felől ég mind a’ felöl a’ mit tsclekedett vagy ez után fog tsele- 
kedui, femmit ne tartson; Mert ha valami jó van a* te 
munkádban , az íftené az , és nem emberé.§. 3. Az alázatoságnak e’ fundamentomára ke l né
ked jőnőd ,- ha olly boldogfzemckkcl akarfz bírni, a* 
mellyek a’ Kriftuíl láfsák: Mert a’ kitsiny alázatos em
bernek nyilatkoztatja ki a’ mennyei Atya a’ Kriftusróí való titkot, és .az el rtjtetett kiváltképen való bőltsesegct y 
Sóit. 51. 8. és a’ nagy Világi bó>tjcktól és crtelmefektől el 
rejti az t,  Mátt. II. 2%. I. Kor. 1. 20. Mert a’tsu- pa alázatoságban és kicsinységben vagyon egyedül a* 
merő tiízta Ifteni igazságnak értelme és ismerete , a’ mellyben az őrök boldogságnakvalósága belől el rejtve 
fekízík. Ugyan főtt jelenti ki magát aẑ ften Felségének 
méltósága, és menné: inkább ki nyilatkoztatik az ember-
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bérnek az itten Felségének magafsága , annál inkább 
meg ismeri az ó femmiségét. Es azon kell megismerni a? itteni meg világoíitásnak igazságát, mert az me
ríti az embert mind méííyebben a’ maga tulajdon lém- mistgébep , bogy az ember ne legyen magának Ízré
tije; mert abból fzármazott minden fctvt>cg , vakság 
és tévelygés. A’ kik penig az igaz itteni vnágoságoc 
érzik, azok fzomjnhozzák untaían a’ lzenvedett , és 
ónnön magok meg kiífebbétését, és az öUrok a’ Jefiis 
Kriftus tudományának és példájának követését, a’ mint 
is a’ kegyeíségnek iüyen fzomjusága iratík le a5 119, Sóltárban. Mert Sz. Dávid Kit ly jól értette , ho y  
e’ nélkül femiui Itteni Vílágofság és bóltseség, és íém- mi Itteni felelet , és fzó’ás az embernek leikébe nem 
hathat. Es ez annak a’hofzfzu Soltárnak igaz értelme, 

§, 4. Az ember Szivének ezen alázatoísága éslzegé- 
nysége az Iftennck igaz mivhelye , mellybenő mindent mimkálódik az ó kegyelmével. Az iliyen iftenféíó , kegyes embernek leiké mindenkor lfteiinel teüyes, te
tte pedig fzenvedéífel rakva; mert magát minden dol
gokra , ajándékokra, érdemetlennek itcii lenni. Min
dennel félelemmel, és nem tetti gyönyörűségre éí: és úgy vifeli magár, mind egy Szolga, ki az ó Üraafztala 
előtt áll, udvarol, és vigyáz, mit akarjon az Ura, hogy tselekedjék. Ez illyent az ür Itten nem hagyja loha -kegyelem és barátságos befzélgetés nélkül.

XVL Réfz.

Miképen vehetni a’Szent Lelket, ’s mint
munkálkodjék akadál nélkül a’mi lelkűnkben. 

Efa. 44. 3. y izeket toltok ki a Jzomjubozoráty es fo-.yovU 
ziktt a fzdrazrá, ki töltöm az én telkemet es U magadra ? 
és az én dldajomat a te tsemetiidre.

Zz z Ha

1
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a A  történnék mint Jilycs idejében ; i.Kir. 17. i. iB. 45* hogy három efz- 

tendeig és hat holnapig efső nem es
nék és az ember fc fzánthatna, fe vethetne és érkeznék ofztán tsendes ■kel«

_ __lemetes/Siros és termékeny eísó,mellyelaz egéíz tőldnek’kerekségemeg éllefztetnék: egy em
bernek ízánt'o földe pedig meg nem nedveíittetnék, hanem egyedül ízárazon maradna, az olly ember az 6 
ízerentsétlenségén és az Iílennek nagy haragján , iga
zán kefereghetne és véres könyhullatáfokat ejthetne 
izéméiből. Ezerfzer inkáb hullathatnak azok Sebes és véres könyveket, kik a’ Szent Le két Sziveknek bdsö 
réfzében nem érzik: hanem hit és Szeretet nélkül maradnak, mint a’ fzáraz köves fzántófóid, kik is a’ Sz. 
Léleknek bőséges vigaíztalásában nem részesültek. En
nek penig nem lilén az oka, a’ kiajánlja magát, hogy 
az ő Szent Lelket minden tejlre ki önti, Joel. 2. 2g. ha
nem maga az ember a’ ki az 6 Szivének belső réfzét el kéízéteni nem akarja. Az leg nagyobb kéfzület pedig 
a5 Szent Lélek vételére az , midőn a’ fziv e’ Világtól hit és imádság által Iílenhez fordéttatik ,* mint az A- 
poílolok Szive. Tsel. 2. 4. ’s mikor az ki üreséttetik a’ teremtett állatoktól. Oh vajha lilén illyen üres Szi
vet találna, abban ő töltené a’ Sz. Lelket minden ő ajándékival: Ha pedig a’Szív megtölt e’Világgal, nem 
tePyeSedhetik meg íílennel és Szent Lélekkel. Ha azt 
akarjuk, hogy az lilén bé mennyen , a’ teremtett állatoknak ki keli menniek. Mint a5 természetben vagyon, 
melly nem Szenved Semmi üres helyet, hanem megtölti azt, másképen a’ természetnek el kellene romlani és 
veízni. Es ha valami üres volna e’ főidőn , azt vagy 
az ég vonná magához , vagy igen nagyon alá hajtaná 
magát, és önnön magával meg töltené azt. Azért ne 
engedd, hogy a’ te Szived, kívül vagy belől a’ terem
tett állatokhoz ragafzkodjék , íé magad Szeretetthez, Se

ma-
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magad akaratjához; hanem tiíztán tsak az Iftenhez. 
Eképen a1 leg nagyobb és leg hafznoífabb munkát vé
gezed el. Esne tartoztaífon meg téged a’ te tulajdon 
Szereteted és kívánságod: Mert az épen úgy esnék , 
mint mikor egy hires mefter ember egy derik munkához 
kezdene, egy kis gyermek el jővén azt el rontaná;így vagyon az ember, ha a’ mi Íftené, magának tulajdonít
ja, és az ő gyönyörűséget és örömét abban kereíi , mert úgy el rontja a’ Sz. Léleknek munkáját, és maga munkáját űzi, és azt véli oíztán , hogy az mind 
Jftennek munkája ő benne, holott a’ tsak maga munkája és képzéíe. Tudjuk penig , hogy minden mi cse
lekedetűikben hafzontalan fzolgák vagyunk, Luk. 17. 
10. a’ hafzontalan fzolga pedig hafzontalan munkát 
téfzen. A* mennyire jobb azért Iften minden teremtet állatoknál, annyira jobb az ö munkája minden embe
rek cselekedeteknél és találmányoknál. Annakokáért 
ha azt akarod, hogy Iften igazán és nemeden munkálkodjék te benned, fzukség hogy ő néki helyet és tér
séget adj és hogy a’ te indulatid nyugodjanak és te 
magadban az Iftent fzenvedjed: ha azt kívánod, hogy az Iften fzőljon te benned, minden dolgoknak halgat- 
niok kell te benned. Azért édes jámborom nem mind Iften munkája az , a’ mi te benned munkálkodta.ik , 
hanem a’ te teltednek és vérednek tselekcdete. Meg láfd hogy a* külóinbséget tudjad tenni , és az órdóg rselekecíetit ne tulajdonítsad Iftennek.

§. 2, Ha pedig te azt akarod, hogy a’ Szent Lélek 
te benned munkálkodjék , tehát e’ két Regulát veddé- 
fzedbe: 1. El kell forditanodés vonnod a’ te fzivedet 
c ’ világtól, és a’ teremtett állatoktól és termen magad« tói , és minden te akaratodtól és indulatidtól , úgy 
marad meg a’ Szent Lélek munkája meg gátlás nélkül te benned. 2. A’ Kercíztnek és nyomorúságnak minden efetét, akar honnét érkezzenek is azok , és akar 
mik legyenek, kívül vagy belől, úgy vedd, mintlften-Zz 2 tői
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tói te hozzád kűldetteket minden eízkózek nélkül, és 
nem másképen, hanem hogy azok által Iftcn téged el akar kéíziteni, ónnőn magának, és az ő néked nyúj
tandó nagyobb ajándékinak ei vételére. Ha te azért 
valami iftenes tselekedetben volnál, és jóne hozzád a’ 
te kedves barátod, és kemény dorgálaífal és ízidaiom- 
jnal meg fzomoritana tégedet, és te mind azt békeísé- ges tűréfTel halgatisban és tsetid.eségben fel vennéd ; 
tudd meg , hogy ez a’ Sz. Ltdek lilén tseíekedete te 
benned , ineliy által ö tégedet az ó Szent ajándékára 
jól ei akar kcízéteni. Ha penig a’ gonolz lélek, go- 
nofz 's otsmány gondolatokat vét te beléd, tudd meg, 
hogy azok teneked nem árthatnak, mivel hogy azok 
a te akaratod ellen vágynak, Rom. 7. 15. Hogy ha. teneked a’ te kuT.ő tiíztbéíi munkádban kelletik is for- 
g dódnod, mindem ízeretetben tselekedjél az Ulennek 
űitséretire és ttfztefs egere és felebarátodnak hafziura, 
ekepen azt íílenben, és a’ Szent Lélekben tselekefzed.

XVII. Réfz.

Miről ismérhetni meg, hogy a’ Szent
Lélek mi lelkűnkben vagyon.

Jen. 16. 8 El kühlem a Sz. Lelket ti hozzátok, és mikor 
az el ,óvtad tne% jeddt e’ Világot d  hunról.

A a’ Szent Lélek a’ mi lelkűnkben főn % 
az az, az ő jelen voltát az 6 tselekede- 
ti által meg mutatja. 1.) Tehát ö min- 
dentmegfedd mi bennűn , valaminem 
Illeni, hanem világi dolog, úgymint: A’ Szemnek bujaíkodását, telinek kí

vánságát, cs életnek kevélységét; és ellenben támafzt- 
ja mi bennünk annak meg utalását. A’ kiben penig az 
olíyan Világi elet, a’ Szent Lélek belső feddeíe nél
kül vagyon, tudja meg, hogy a’ Szent Lélek még nemjett

m



jött az ó lelkének belső réfzében. Mert a' Szent Lé
leknek fzokáfa, hogy az embert minden időben intse, 
íerkeütse , édesgeíTe és vezérelje rendes életre. Es ezt 
tseickfzi mind azokkal, a’ kik ó tet óhajtják és ő néki 
helyt adnak. így feddi a’ Szent Lélek a* bűnöket az 
emberben. Mind bűn peníg az , valami az Iíícnnek 
Szent akaraja ellen van, tudn.az lilén ellen való en
gedetlenség. 2.) Ő a’ titkos, el rejtett bűnt ki jelenti 
cí fedd?, midőn az emberhez fzáll: Abból ízármazik 
belső fzivbeíi Ljdalom, fzomoruság, a’ léleknek ízo- 
r mgatáfa, gyótrőlrae és kínja ; Sőtt gyakorta pokol
beli fajdalom is, Sói. 18. 6. Melly felől a’ Világ fiai, 
kik terraéízet ízerint élnek, kevefet tudnak. Es ez a’ 
Szent Lélek je en voltának leg bizőnyoífab jeleinek egy
ike. A’ kik penig i ly Ifteni fzomoruság nélkül vannak, 
és íemmi tsclekedetcken, vagy a’ jónak cl mulatáfan 
meg nem fzomorodnak; hanem nagy gyönyörűségek 
cs ^edvek vagyon azokban, ezek vefzedelmes ál lap at
ban lilén Lelke nélkül vannak: 3.) Harmadik jel az , 
midón a’ mj tulajdon érdeműnkben és igazságunkban 
való minden ditsekedésűnket el vefzi, és az Klen Lele
te előtt meg hervafztja mint 4’ Virágát, a melly k  hull, 
ét a füvet, meüy meg fza rad , mikor az Urnák fzele fuvall 
arrat Efa. 40. 7. Mert a’ Kriílus Lelke mutatja meg 
minekünk egyedül a’ Jefus Kriílusnak Igazságának és 
érdemének, úgy az lilén Irgalmafsigának erős, tifzta 
és meg mozdíthatatlan fundamentomát, Efa. 45. 24. 
Mert jaj minden mi igazságunknak , azt mondja Sz. A- 
go ílon , ha irgalmas ág nélkül kell lílentól meg Ítéltetnie. 
Mert minden mi igazságunk az Klen fzemei előtt olly- 
an, mint a’ meg ferteztetett ruha, Efa. 64. 6. 4.) A’
Szent Lélek jelen vóltána negyedik jele ez, midőn az 
ember felebarátját kőnyőrű ó  Szeretettel minden ő 
fogyatkozáíival el tű ri, fzenvedi éskőijnycn n cg nem 
iréií feni nem veti. Mert az olíyatén kcvéíy elméből 
bzatjuazott ítélet tétel az ördögnek maöva és gyöke-
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re, az az , fel fuvalkodtság és felebarát jának meg utálá- 
fa , és önnön magának tetfzéfe ; Mclly mind annak je
le , hogy a’ Szent Lélek nintsen jelen; a’ hói pedig a  
jelen vagyon, meg jelenti magát a’ többi között illyen- 
képen: Hogy a’ kegyes ember, a’ kiben ö vagyon , 
1.) Akkor fedd a’ midőn leg fzukségeífebb. 2.) EÍ 
várja az órát és alkalmatofságot, a’ mikor és hói leg 
helyeífebben esnék a’ feddés , mint ezt a’ Kríítusban 
látjuk, 3.) Nem fedd felette igen ’s minden kemény 
fzókkal, hanem kőnyóruleteséggeh 4 .) Nem veti meg 
felebarátját fém meg nem kiífebbéti más előttfzivében, 
hanem mindent tifzta ízcretetbenés fzeledségbentselek- 
fzik. íme erre jól vigyizz és jól jegyezd m eg, úgy 
maradfz meg az igaz alázatoságban és a’ Szent Lélek 
kegyelmében , és azon kegyelem te benned,

XVIII. Re'fz,
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E’ Világ az 6 gyonyőrkődteto mulatsá
gával Sz. Lelket ki űzi és be vcfai c Világ

gonofz lelkét, mel'y a ’ fzegény lelket az ó  leg 
főbb és nemeflebb nyugodalmától megfofztja.

I. Pét. 2. í r .  Tartoztaßdtok meg magatokat ay teftnek
k iv d n sá g ieó l, melljek v ité zk ed n ek  a’ Lélek ellen.

Világ fiai kéretik a Világ gyönyörűsé
gét cs örömét az Itten fiai penig féltik 
attól magokat, mint az ördögnek édes
gető étkétől^ mellyel az Idéntől az 6 
leg főbb javoktól el fzakafzttatnak. A-

.......... karodé azért ezt a’ nemes kintset a’ te
fzivedben meg tartani, őrizd magadat az okoktól és al
kalmasságoktól , mcl ye< által a’ leg főbb jótól meg 
fof ta tp !: TudniiMik e’ Világ tárfaságától és gyönyör
ködtetésétől , melíyct űznek befzédjekben és tseleke- 
d etekben ; Ső minden dologtói-, mellyben nintsen az
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Itten ditsérete és tifztefs ge. Ha penigfzűkségböl aka- 
rarod eilen ott kell lenned, meg láfd , hogy minden- 
kői te magadnál maradj igaz bé téréttcl a’ tefzivedben 
az ’ftenhez , úgy tartod meg mindenkor a’ Sz. Lelket, 
a’ békefséget és öröm öt valahová fordulfz. Ekép nem 
árthat tenéked e’ Világ az ő bujalkodásával. így vala 
az Éttér Királyné belöl fzivében alázatos, noha kívül 
Királyi ékeíséggel volt meg ékeíitve , Éttér. 5.- 8« így 
vala Dávid kitsiny az ó fzivében az ö nagy gazdagságá
ban , 2. Sam. 6, 22. Jofefnck Szűz ’s tifzta fzive'volt 
az 6  Ur nak tefti gyönyóröséggel, kívánsággal és gaz- 
dagsággal tellyes házában, 1. Mos. 39. 9. így adja a’ 
Szent Lélek az 6  híveinek mindenkor az Itteni félel
met, melly őket a’ Világtól és anna; bujalkodásától 
meg tartja, hogy a’ belső lelki békeségct és az jő lel
kek nyugpda’mát el ne vefzefsék : £s ez az lílennek f i - 
lelni melly o' bóltsesegntk kezdetinek mondatik , Solt. I I I .  
10» Sir. 1. 16. Annakokáért nem fordul az Iftenfélö 
fziv e’ Világhoz, hanem c’ Világtól Iftenhez té r, és 
az o gyönyörűségét, nyugodalmát, békefséget és ő rö 
mét egyedül Iftenben kereíi. Mert ez az igaz tőródel- 
mefségnek gyümöltse, tudni illik mind attól való e lté 
rés ’s el fordulás valami nem maga az Itten, vagy mind 
attól valaminek nem az oka, és a’ mit nem kedveli az 
Itten; és igaz meg térés az igaz és valóságos Jóhoz , 
melly maga azjften. Ézt ha még eddig nem tse’eked- 
tu k , hanem életünket e’ Világ bujalkodásában tö ltö t
tük, azt életünknek minden napjaiban firatsuk. Ha pe
dig ember azt már tselekfzi, az akar melly nagy bűnös 
volr, az Itten örül annak és nem nézi előbeni bűneit, ha- 
n m moftanihitit, mellyel fzivének belső réfzébőimás- 
ként kíván Iftenhez lenni , mint az előtt volt. Olly 
nagy kívánsága vagyon Iftennek az embernek idvesé- 
^éhez , mellynek mindazáltal fokán gyakorta ellene 
allanak,az Iftentő! e’ Vi ághoz fordulnak , és igv erő- 
fzakkal az Ittent fzivekből ki űzik , Jóllehet ő Szent

Z z  5 Fel-
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Felsége őket az 6  édes jelenlétével íziveífen kívánja 
bírni. Oh haljunk meg azért c ’ tsaiárd tündér Világ
nak, hogy éljen mi bennünk a’ kegyes Men!

§. 2. Ezen ismerjük, hogy e’ Világnak nagyobb ré- 
fze Iftennek ellensége. Oh mennyi halállal tartozunk 
Mennek, mig a’ gonoíz terméfzet kivid és belől meg 
nem hal, mig lílenes nemes élet nem következik, tz  
az öldöklés meg léfzen belől és kívül, fok féle Kereí/t 
és keferves nyomorúságok által , meilyek a’ rni meg 
mérgeséttetett tcrméfzctunk orvoísága, annak gonoíz 
mérgének orvoslására , hogy mi bennünk lílenes élet 
hezdefsék. Minek okáért igen f iú ks -geíék és haíznoí- 
fak ez illyen nyomorúságok ’s késértetek, llgy hogy, 
ha ki maradnának , és mi azokat meg haliadtuk volna 
is , mcgiatviízfza kellene hívnunk azokat, és kérnünk 
hogy állanának elő , a’ mi bennünk való gonoíznak 
meg őldőkó’tetésére, és az Men munkájának mi belénk 
való plantáítatására. íg y  tanulod meg te a’ leg nerftef- 
febb munkát, tudnil: e’ Világnak mind a’jó napokban 
mind as ízenvedésben, és ugyan tsendes halgatásban 
és reménségben titkon, belsöképen és minden pana- 
fzolkodás nélkül meg halni : Mert a’ kié turhetetlen- 
scgből panafzolkodnak, azzal jelentik, hogy e’ Vil g- 
nak nem akarnak meghalni, ’s hogy kevés jó vagyon 
bennek , éskevéslfteni Világofság találkozik lelkekben. 
Az Men nem élhet-az emberben, ha e’ Világnak meg 
nem h a l: 'S mennél többet él az ember az meg rom
lo tt terméfzetnek és annak kivanságinak, annál kevef- 
febbé él Mennek és annak akaratjának : és mennél ke- 
veíTcbbé él a’ terméfzetnek és annak kivanságinak, an
nál többet él az Mennek és annak akaratjának. Sum

ma; mennél többet akarfz a’ léleknek é ln i, an
nál inkáb meg kell a’ terméfzetnek és a’ teil* 

nck halni.

XIX,



\K .l6.R . A’Sziv. imáds.’s áMiAtyánk igaz érteim. 7^1

X IX . ReTz.

A’ Szívnek belső Imádságáról és a' Mi
Atyánknak igaz  értelméről.

Kom. $. 15. A ’fiutágnak Lelket vettétek > ki által kiált
juk Abba , az az , Jzereltnes Atyánkl

Alamint lilén az alázatos Szívben nagy 
dolgokat munkálkodik ; Úgy a’ S ént 
Lélek is a’ fiúi Imádságot. Mert a’ Sz. 
Lélek nékul nem lehetfemmi igaz im d- 
ság, mivel ó kiált és foháf'zkodik a’mi 
lelkűnkben, Rom. 8. 26. Gál. 4. 6. 

© a ’ mi lelkűnknek nyelve és kiált áfa, sót a’ mi életünk 
méh: valamint hogy a’ lélek a’ mi téliünknek élete, úgy 
él lelkünk «.LSz. Lélektól és 6  annak élete. O a’ fo
gadott fiús ágnak és az Mentői való mennyei ízüietés- 
siek bizonysága, a’ ki azzal jól títd élni a’ Kriílusban 
való hutben , a’ Sz. Lélek Szerelmében , a’ kegyes és 
©rők Atyának jóságában bízván, az n^gy mennyei jó
kat nyer ő tőle : Mert a' mi Menünk olly jó és ke
gyelmes, hogy a’ ki azt értené, mindent elkérne ó tő 
be, mert ha Iandó ó,igen könnyén kérhetik ótet az ó 
iá i, z kik fziveífen ó hozzá térnak , 2. Mos. 20. 6. 
Sói. 86. 15. De ezt az Iítenhez való belsó meg tereli, 
magának az Iíiennek kell mivclni, mellyért az o fiai 
minden nap kérjék ótet. Innét az ííienhez való igaz 
meg térés és hajlandóság által fzármazik az Szívnek igaz 
belső imádsága. E’ belső imádság általhatja az eget, 
midőn ember a’mi UrunkJefusKriílusnakkedves nyom
dokit nagy fzeretetból és nem erőltetésből kőveti , 
mint a* Czirenébéli Simon , a’ kit kenfzcriteni kellet 
az Ur kercfztit uránná vinni, Mat. 27, 32. Oily irgal
mas az lilén, hogy ő nem várakozhatok arra, hogy mi 
ó tet kérjük' 6  utánnunk ’s élőnkbe jón , és azon kér 
bennünket, hogy az ő baráti legyünk* azt kívánja mi

t ő-



to lunk, hogy mi akarjuk, hogy ő minekünk meg bo
tsadon, és||a mint ó velünk tselekfzik, mi is úgy cse
lekedjünk felebarátunkkal. Boldog, a’ ki ezt az Idén 
Szeretetit meg isméri és meg érti, és arra a’ meg fefzét- 
tetett Kriilusban igazán tanul nézni, többet ’s jobban 
imádkozik az belől az ő fzivében, mint minden külső 
fzók es főiden. Bizonnyára egyetlen egy gondolat , 
és a’ mi Urunk Jefus Kriílusnak Szent febeit, hitben , 
Szeretetben és áhitatoságban által ható foháfzkodás , 
kedvefebb lílennél mint minden Orgonák, harangok, 
zőngéfek, muíikák és hegedüléfek. O

§. 2. A ' Kerefztyénnék egéfz életiben mindent f  e- 
retetből kell cselekedni és magát a’ meg fefzéttctett 
Kriílusnak abrázatjára el változtatni. Mit tagadhatna 
meg az ollyan engedelmes fiútól az lilén , hogy a’ mit 
kér meg nem adná? Annakokáért, hogy mi meg tud- 
haífuk , miképen kelljen imádkoznunk, meg tanított 
minket a’ mi Urunk a’ Mi Atyánkra: Ollv nemesés drá
galatos az minden javaival, hogy femmí drágalatoíab- 
bat és nemefebbet nem kérhetünk; mert kulőmben nem 
tudnánk mi, minémü nágy jókat kellene kérnünk. Mert 
nem felettébb jó é az lilén Orfzága ? Az lilén pedig ön
nön maga az az Orfzág, és abban az Orfzágban min- , 
den okos teremtet}; állatit bé foglalja: és azért a* mi
ért mi imádkozunk, igazán lilén maga minden ö gaz
dagságával. Abban az Orfzágban léfzen ám lilén a’mi 
Atyánk, és ázó Atyai hűséget és Szeretetit abban meg 
mutatja, hogy 6 mi bennünk az ő Orfzágát fel épéti, 
hogy ő néki mi bennünk he ye és térsége az ő nemes 
munkájának mivelésére leheífen: Es az o nevének meg 
Szenr eiéfe, hogy ő mi bennünk na ynak és dicsőséges
nek ismértcísék.

[ i;'j Nem fzol az efzkózókróf hanem az orfzágnak javairól 
és kegyelem fzerént való kintiéiról, tntllyekról tudjuk, 
hogy ezen 6 kegyelem fzerént való orfzá gubán ntmfől*  
di kmtseket, hanem magát adja minden jótéteményivei

egy.
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együtt az 0 híveinek Solt. 73» 23. 26. N ifzér* is 
itt az I f i  ennek orfz ágaié irattatika leg fóeb jóra néz
ve , welly maga az ifién . F. Conc. Var.
A’ mi illeti az ő kegyelmes akaratját tzélját , ajánlá

sá t, predikállását er a’ Krijlus érdemit ( méllyék min
den emberekei) nem p. mint ha minden emberekbe ki 
vaítkcpen való kegyelem fzerentvaló vildgoßdg oltatott 
volna. Dors.

§. 2. Ebben az ő Orfzágában munkálja mi ben
nünk az ó nemes akaratját is minden akadály nélkül : ’s 
Úgy léfzen az ő akaratja ez főidőn, az az, mi bennünk, 
miképen menyben, az az önnön magában. Eképen lá
tod mit akar Íften nekünk adni, mikor mi imádkozunk 
tudni illik őnnón magát. Semmit könnyebben ’sőrő- 
mőftjebb nem nyújtó  az embernek, mint ónnőn ma
gát, a’ mint Abrahámnak mondotta , 1. Mos. 15. 1. 
En vagyok teneked paiföd, is o' te felette igen bőséges ju tá i« 
mád. így adja nekünk a’ mi Atyánk a’ minden napi 
kenyeret is, az az, ó adja minden teremtett állatit a* 
mi ízolgálatunkra és azokban aző jó ság á t’s kegyeísé- 
gét. Mert az Íftennek igazánízenteltetettfziv, melly- 
ben ó Szent Felsége az ő akaratját munkálja, magában 
veheti ’s foghatja az lflennekminden ajándékit, és min
den Virtufokat, mellyeket Íften valaha adott, vagy ad
ni akar. Mert az Íften az ő nagy Szeretetne és irgal- 
maságára nézve femmit fém akar meg tagadni, nem is 
lehet, valami nekünk hafznos és fzükséges, akar-tefti 
akar ,elki légyen az, ugy-mint a’ ki leg jobban tudja 
’s érti a’ mi nyomorúságunkat. E’ végre ismértetiis 
meg velünk a’ mi nyomorúságunkat és bűnünket a’ 
mi leg nagyobb jónkra nézve, és meg tanított arra, 
mikép alazza meg magátaz ember lftennek előtte, és 
mint boruljon le az ö lábai előtt ezt mondván: Botsápi 
meg a’  mi vétk inket , mikepen mi U meg botsdtunk ellenünk 
vétetteknek. Merc olly irgalmas ő, hogy minékünk ő- 
rőm eftm egbotsát, és akarja, hogy mifzivcífen kérjük
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I



a’ bocsánatot, jelentvén, hogy ő belső ízeretetibőlés 
kegyelméből hajlandóbb meg botsátani, mint ml óret 
kérni; Sőt hogy minket arra is meg tanítson, hogy 
az o Szeretcte kívánja mi tőlünk, hogy felebarátunk
kal is úgy tselekedjunk, és oily fizivel legyünk hozzá
ja, a’ mint ő mi hozzánk. Mert az Iftennekegy igaz 
fia, vagy leánya, fcnkit nem akar ki rekefzteni maga 
kegyes ízeretetébő! fém az Iftennek ingyen való kegy- 
e mébói : Sótt az Iften fiai oíly ízelédek ’s jámborok, 
hogy ha az Íftennek drága , nemes Orízágát minden 
emberekkel közölhetnék, az volna ó nagy öröm ök, és 
ha minden embereket idvözéthetnének , azt örömöd: 
cselekednék.

§. 4. A’ bűnöknek íllyetén isméretébal és meg kö
vetéséből efzre veíziaz ember, hogy ölftencn és az ő  
Orfzágán kívül, vigafztalás nélkül való, fzegény és ny
omoruk légyen, a’terrnéízetnek erőtlensége és romiét- 
sága miatt Á ért parantsolta az Llr, hogy könyörög
jünk, hogy az Iften ne hagyjon minket késértetbe jut
ni, melly általa* gonofz ellenség iften Orlzágátol, Sz. 
akaratjától, és Sz. Nevétől el vonni mcréízel,* hanem 
hogy minket a’ gonofztól meg fzabadítson, az az, a* 
mi tulajdon magunk akaratjától, a’ gonofz ’s igen meg 
romlott tcrm éízettől, melly mi bennünk az Iften Or- 
fzág’t ,  akaratját, ésdúsöségét, melly egyedül az Is
t e n  nevét illeti, meg gátolja. Mert az Orfzág övé , 
és övé is maradjon, övé az hatalom, és övé marad , 
a’ Ditsőségis övé, és egyedül Övé léfzen és marad mind 
örökké. Es a* miben mi azt egyedül ö neki adjuk 3 
abban is a’ mienk marad. Ha mi azt egyedül ó néki 
nem adjuk, el veíztjúk mi az ő Orfzágát, hatalmát és 
ditsósegét; Mert nem fzenteljuk meg az ö nevét iga
zán, nem is tefzfzűk igazán az ö akaratját, igy ma
radunk o f  tán az ó Orlzágán kívül, nintsen femmibű* 
mink botsánatja, és í'emmi fzabaduláíunk minden go
nofztól.

734 A’SzivnekimadságárórsMí Atyánk ^.K.tq.R.
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X X . Refz.

Az alázatofiágnak a’ Szívnek fandamen-
tom ában (*) belső relzébcR kell hdyhczte tcctn ic ,
mejlyre az embernek minden munkáinak kell epétter- 
ni, máskép minden ofzve dűl, a’ mit ember egéízéle
tében épített; £s mint gyózetettik meg a’ Sátán aza- 
lázarofság által; Mint légyen az alázatosáéban igazpe- 

nltentzia: (**) Az alázatofság mint orómófl hor
dozza és viíélje a’ íereíztet, és mint tartja 

meg nyugodalomban a’ fzivet.
T. Pét. 5. 5. Aldzateßcitgal ikefek legyetek belől, mert 
az lelett a' kevélyekmk ellem áll, az aláz tetőfoknak fedtg  
aJia. íz  6 kegyelmét.

Melly tselekedetnek meg kell ádani , 
ízükséges hogy az alázatoi'sagnak fun- 
damentomán (***) épéttefsék, mert az 
ember önnön magától iemmit íem te
het. Annakokácrt ha te valamihez a- 

____________  karíz kezdeni, efsél az lilén kegyelmé
nek :clcctebb ki folyó kút fejéhez, és kérjed ótet alá- 
zatoífan , hogy az ó Illeni tiíztei'sége ditsérete és fel 
ruagafztaláfa a’ te tselekedetedben kerefttefsék; mert 
lilén kegyelmén kívül, minden te munkád bűn és kár
hozat. A’ ki ezt tudja tselekedni, és egyedül azlílen- 
uek kedves akaratiát tsendcségben, nagy alázatosáéban 
váría, az ö tulajdon femmi voltát meguézelli és magát: 
az lilén nagy Szerelmének ajánlja, abfoan lilén olly 
dolgokat munkái, meliyeket ki nem moadhatui: mint 
ellenben az ártalmas kevélység minden dolgot lilén e- 
lott méltatlanná és utá'atofsá télzen, és az embernek 
minden tselekedetit meg rontja, motskolja és fiinda- 
mentomából ki fzaggatja. Azért fokkal több okunk, 
vagyon arra, hogy minen magunkat megalázzuk, hogy
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feni mint kevéikedjünk. Mert hifzem elófzerís pufzta 
íemmiból (****) jöttünk, és vifzontag tsupa femünk
ké leízünk , és kiífebbek , mulandóbbak , lemmibbek 
vagyunk az árnyéknál, mel y el múlik. £ ’ mellett ta
láljuk a’ mi terméfzerűnknek nagy meg mérgefedésétés 
meg romlását is, melly miatt mindnyájan nagy bűnö
kre hajlandók vagyunk. Mert ha minket az lilén ke
gyelme és irgalmasága meg nem tartana , minden r ap 
nagy bűnökbe esnénk és az őrók karhazatba minden ö r
dögöknek a’ pokolban őrökké prédái lennénk.

(f'j Hints a fzó  az idveßegnek funáamentomárol: melly 
egyedül a’ Krißus, hanem a jó t sekkedet eknek fundam 
tnentomokrol és ez fummájá, hogy minden tselekedetek 
aldzatoßdgban mennyének véghez, úgy hogy az ember 
az ó femmiseggt meg ismerje, hogy magától femimt nem 
tehet hanem hogy minden az lilén  kegye me'tófúgg: Eé 

Nem értettetik a’ külsőaUzatoßäg, han ma Jzivnek 
o' bűnöknek meg ismeretiben való maga meg alázd fa. 
Dors,

(***') a z aldzatoßagiiak fundamentomapedig az hit, mel- 
ly nélkül az a ázatßag mm él. Dors.

Niz az első teremtésre kiváltképen a' teßre nézve, 
melly lám igen erotelen, alávaló matériából teremtetett^ 
L. Hic mos Dei eß perpetuus &  admirandus, ut ex 
nihilo faciat omnia Í5  rurfus omnia redigat in mhi~ 
lum. Ez az lílennek állhatatos és tjudalatos Jzokaja, 
hogy d mindent Je mmíb dl ét ismét mindent fem miveté' 

fzen . Varén.
§. 2. Eképep tea’ gonofz lelket is nem tudod jobban 

meg győzni, mint alázatoíT g által • Mert ő igen kevé- 
ly , és nem akar kevélységgel meg gyozettetni, hanem 
alázatosággal • A’ kevélység által ö meg eröséttetik' , 
mert a’ kevélység a’ Sátánnak gyökere. Midőn pedig 
te magadat tsupa alázatoífágban minden bűnöktől az 
I(lenhez fordítod, ak or győzöd meg mindjén az ör
d ö g ö t, úgy hogy szégyen valláífal és gyalázattal el kell

n ék i
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belső réfzében kell lenni. 7 373.K.20.R.
1 .1  futnia. Szánakodásra méltó dolog, hogy az ís- 
xtN igéjével, leikével és erejével fel fegyverkezett Ke- 
i dztyén, így hagyja magát az ördögtől meg győzetemi, 
F nem k illőmben van , mint mikor a’ jól fel fegyver
kezett férfiú egy légy előtt le feltűnnék és engedné ma
gár halálra tsipdeztetni. Az alázatoíokná! az Klen ke- 

yelme ody erős és hatalmas, hogy az ember az által 
a’ Sátánt bizonnyal meg győzheti, mikor bátran literi 
hat alma és kegyelme által ellene áll: es igy a’ Sátán íem- 
mi e rő t nem vehet rajta. Mert bizonnyára háti a’go- 
iio z léleknek ellene nem állatok, psótet Uten hatalma 
által meg nem győzitek, hanem hagyjátok magatokat 
meg győzetni, tsufjai leíztek az ördögnek ama napon 
mindörökké, hogy ti ötét követtétek. így tanuldmeg 
az aiázatóiságnak gyűmöitsét és malafztját: £s eképeri 
gerjef tetik az alázatos lelkekben lilén kegyelmének 
ízuntelen való éhsége és fzomjusága, mert ez az^aláza- 
tolságnak tulajdonsága, mellyet ofztánnem hagyhat el 
lilén- hanem meg kell néki e’ fzomjusrgot elégéteni : 
Nem tudja pedig ötét femmivel máífal meg elégéteni, 
hanem önnön magával , mert a’ léleknek éhsége és 
ízomjusága , íoha őrökké külómben meg nem elegét- 
telhetik és óltathatik, hanem magával az íílennel. 11 y- 
en nagy fzomjusága vagyon a’ meg világoűttatott lélek
nek litenhezv

(■') Ezen {ryózodektnhez kívántatik az aldzatoßdg , mivel 
a nélkül a' hit nem lehet. Mert ha kell támajzkodnom 
az líhnhez és annak ere]éh&z tehát nem kell magamra 
is az én tehetségemre néznem, hanem az én erőmben 
kétségben esnem és épen tsakaz iHenhez ragaszkodnom, 
íg y  a győző delem az aldzatoßdgnak tulaj donutatik 
nem egyedül magára , hanem az hitre nezve, mellyel 
d' lelki alazatoßdg trófsen ój'zve köttetett. Var.

§. 3. Ebben az aiázatofságban fundáltatott az igaz pe- 
nitentzia ta rtás: hólot az ember bűneit ízivébőí meg 
fzdija és bánja, a7 ő feneketlen tiíztátalanságát, elrej-
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738 Az ember ne győn^őrkedjékaz ajándék. 3.K.21.R.

te tt’ gonofzságát és fzivénck mélységes romlotságát lát
ja , es hitben az lílennek érdeme kivid való kegyelmé
hez tartja m agát, és el kezdi az Ident fzlvéből fzerct- 
n i, magát az lilén akaratja alá botsátani, és egéfzlen 6 
néki adni, úgy hogy a’ mit íílen akar, azt akarja ó is.
Ez illyen embernek meg botsát lilén kegyeden, m mis 
akar annak bűneiről íemmit tudni , hanem azokról el 
felejtkezik és foha többé azokról meg nem emlékezik. 
Rlert hogy ő a’ bűnőktől Iílcnheztér, tehát az lilén is 
6  hozzá té rt, és nem akarja többé az ó bűneit tudni. 
Azonban az igaz alázatofság jó fzivvel fel véfzen Iften- 
tól minden kerefztet is, mint egy ollyan efzkőzt, mcl- 
ly által lilén minket fok kegyelmekre kéfzét, és ám akar 
honnét jöjjön , nem úgy veízi azt fe l, mint emberek
tő l, hanem egyedül úgy , mint magától az iílentől, és 
így ízó it ja : lilén hozott téged édes barátom, jóllehet 
én téged itt nem vártalak ’s reménlettelek, mindazáltaí 
nem jő  íz te nékem alkalmatlan időben, Szentet akar 
lilén én belőlem tsinálni, és magát reá hagyó embert. 
Utóllzor az igaz alázatofság, mindenkor meg tartja em
bert a’ békeségben , a’ Szercntsében és fzerentsétleu- 
ségben is és az lílennek ajándékiban. Akar adjon 5  
Sz. Felsége akar vegyen e l , egyeránt marad, és Idén
től mindent egyeránt el véfzen fzeretetetés keferűségec 
favanyut és edefet. így kezd az Idén kegyelme nagy 
dolgokat mnnkálodni az alázatotokban; mert annake- 
lő tte a’ magok faját tselekedeteket mivelték önnön ma
goktól ; de már az Idén hordozza őket, és minden<S 
tse ekedeteket, Sőtt az ó munkáit ő bennek és ő álta- 
Jok végbe vifzi.

(*) Nints a fzó a hitnek Jzentsédéről, mtlly nékúttk hit 
által tulajdonittatik, hamm az életnek Szentségéről , 
tnáor a bűnnek naponként meg balunk mellyre iHett- 
ttek efzkőze a \kire jzt. F. Conc. Vera &  nonfinula- 
ta mertificatio fit peryructm  &  adfiicíionts , quibu*
Vau nos. exereet.
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3.K.21.R. hanem magában az Iftenben. / o59

XXL Réfz.

Hogy az ember ne gyönyörködjék, fe
ne nyugodjék  meg az ajándékokban , ha

nem magában az Iftenben: Es magunk meg 
tagadásáról.

Sói. 32. I I .  Vigadjatok az Urban és őrüljetek ti igazak 
t's  énekeljetek mindnyájan ti tijzta fzivuek,

Z  Iftennek Szeretete minden dolgokban 
egyedül az Iftent kereíi és akarja , és 
nem önnön magát : gyönyörködteti 
magát az literiben , mint a’ leg főbb , 
örökké való , teremtetlen jóban , és 
néma’teremtett ál átokban, is azt bel- 

sóképen a' lé eknek belső réf'ében, az hóLaz Iftennek 
Orfzága vagyon tselekfzi. Mert az újonnan Született 
léleknek az ő terméfzet fzerént való erején kívül, mel- 
lyek a’ teftnek életet és mozgáft adnak, vagyon egy tu
lajdon el rejtett belső , tifzta állatja, mcliynekaz idő
vel és e’ Világgal femmi köze nintsen: Itt van az Iften
nek minden külső földi dolgoktól el választatott haj
léka és helye , itt munkálja a’ Sz. Lelek az ö ajándé- 
k it, és ki hajtja azokat a’ léleknek erejében, úgy mint 
böltseségben, értelemben, nyelvekben, és ísméreí^en* 
Ezekhez járul ofztán az álnok terméfzet , és inka b ö r
vendez az ajándékokban mint Iftenben, meg rutitja a* 
zokat a’ maga tulajdon jó tetfzésével, és azokban való 
győnyőrkődéíTel , inkáb ízéretvén az ajándékokat mint 
azt, a’ ki azokat adta , mclly hamis és tsalárdörom és 
Szeretet. Mert az Iftennek ajándéki nem maga az ís- 
tfn: Azért légyen a’ te gyönyörűséged egyedül isten
ben és nem az ajándékokban. Midőn ember az aján
dékokat vette , és azokban nyugfzik és gyönyörködik* 
íkar mi légyen az, úgy niint Iftennek «mérete, világo-
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sága , és edesége, azt véli , hogy már mindene eleg 
vagyon; de íémmiképen nem, még fok fogyatkozás van 
hátra, mert az még nem maga az Iften. Mert mi meg 
mérhetetlen dolgokra teremtettünk és hivattattunk , 
tudniillik afc Iftennel magával való társaságra. Azért az 
Ifién igen nehezteld, ha mi kitsin dolgokkal meg clég- 
fzünk, mert femmitolly örőmőft éskéfzen nékünknem 
ád , mint önnön magát, az pedig leg főbb és nemek 
lebb módon. Es ha ó néki valamié jobb volna, mint 
önnön maga , azt is oda adná; azért mivel mi Iftennck 
gyönyörűsége vagyunk, Mert az Iften fém mit nem kíván 
oiíy igen mint minket, tehát ellenben minékúnk fő kí
vánságunk légyen az iften. Azért ne nyugodjunk 
az ajándékokban, hanem az Iftenben, és foha femmi- 
vei ne elégedjünk meg , hanem magával az iftennel. 
Mert mit tudna nagyobbat tőlünk meg tagadni , a’ ki 
önnön magát egéízen nékűnk adta és azután adni akar
ja»? De a’ gonoíz terméfzet olly igen vony önnön ma
gához az ó ízeretetivel és tiíztefségével, hogy minden
kor azt tulajdonítja magának a’ mi ötét nem illeti , és 
abban kereíi gyönyörűséget és ő rö m ét, melly idegen 
jó ’s máséi, ése^y fzempillantásbant megint el vétethe
tik , mint a’ jonás*tőkje, Jón. 4. 7. Meg is motskolja 
az literinek jó ajándékit, és azlftent meg tartóztatja az 
ő  munkáitól. Mert a’ nyomorult emberi terméfzet az 
eredendő bűn miatt, olly mélségesen által s- meg által 
meg mérgeséttetett, hogy ezer közül egy alig ifméri és 
^rti az ő ízivének el rejtett gonofzságát,mint Sz. Dávid 
Sói. 19. 13. bizonnyitja. És az ollyan mérgesédés miatt 
inkáb fzereti ember magát mint az íftent, az ó Angyalit 
és a’ mit teremtett. Az emberi terméfzetnek romlásá
nak illyen mélységes voítát minden tudófok fém b e le l
hetik ki eJegendóképe»:i: Oh mennyivel több fáradság
gal léfzen annak a’ S'zivból való ki irtáfa és ki gyomlí- 
láfa. Mert ez a’ maga igaz meg tagadáfa, melíyet ne
künk Urunk predlikáll»Js parantsol, ha mi tanitvanyi

aka-
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3.K.22.R. Mik. tetz. Is: a’ mi rpunk. ’s mint iga^ulh'. 741

akarunk lenni, Mát. 16 24. Az ember előbb ’s kön
nyebben el hagyhat ideig valókat, aranyat, ezűftct, há
zakat ’svárökar, hogy nem mint önnön magát el hagy 
hatná és tagadhatná: Olly ményen el gyökerezett ez a’ 
méreg a’terméfzetben. Erre ’ meg tagadásra Iftennek 
k (1 minket kúlőmb kulőmbféle kerefzt által kénízerite- 
n i, minden kerefzt ide tzéíoz , és valami embernek el
lene van kívül, belöl, tefti akar lelki légyen, azlflentól 
mind e’végre rendeltettett- Sőtt öröktől fogva végez
tetett. (*)

(*) Tudn. az újonnan fzúletteknek Lelkekben. Dorr. Az  
hívekben ugyan itnnur vagyon az lilén  orfzága , de 
nem magoktól, mini ha az lilén orfzága meg azoknak 
meg tere fék előtt Lelkekben el rejtve volna, hanem az 
lilentóí bennek fel építtetett. Varén,

XXII. Réfz.
Miképen terfzenek lítennek a’ mi mun
k á in k , m int nyerhetünk  Iftcnnél kegyelm et, m int 
igazulhatunk meg; és melly könnyen élhet vifzfza ember 

az Idéntől vett ajándékokkal, és lelkét gya ázatoíán, 
meg motskolhatja és mint éljen jól az 

Iftentől vett ájandékival.
Sol. 37. 4. Gyönyörködjél az Urban , és m tí adja néked 
a te Szivednek kérését,

éjivel az ember terméfzet fzeriiit Iftcn ha*
1%  ragja alatt vagyon, azért az ó terméfzet 
pfl izerint való tselekedeti is az alatt vagy
i s  nak, akar mell v Világ előtt híres’s ne- 
jgj vezetes tslekcdeteket tselekediék is : 
^  Mert az Iften kegyelménkivul femmit 

nem tseíekedhetik a’ mi Iftennek tetfzhetnék : A’ mint 
ellenben ha ő kegyelemben vagyon , az ő tselekedeti 
is kegyelemben vannak’és Iftennek tetfzenck , mert az 
lilén kegyelme munkálja azokat ő benne.
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• § .2 . Ebből következik immár, hogy te Szent Fallal 
minden te ajándékidat líten kegyelmének tulajdonitsad 
és nem te magadnak, i.K or. 15. 10. és ne is kercsfed 
a okban a’ te igazságodat és idvöségedet. Mert ha az 
ember mind azokat a’ kínokat el fzenvedte volna i<= , 
mellyeket minden Szentek ízenvedtek, és mindent meg 
tse ckedett volna is, valamit minden Kerefztvének vala
ha tseiekedtek , vagy mindenkor tselekefznek e’ Világ 
végéig; és ha te minden nap meg őietnéd is magadat, 
és ismét meg elevenitetnéd , és ha köveket és tőviíeket 
ennél ’s rágnál, azzal femmi kegyelmet te magadból 
nem nyerhetnél; Hanem merítsed magadat hit által az 
Iílcnnek Kriílusban való leg melységeíTebb , leg fenc- 
ketienjebb irgalmas igába alázatos, lilén cs minden te» 
remtett állat alá vetett akarattal , így mindent ád a* 
Kciftus teneked nagy kegyefségból, fzabad akarat fze- 
rint ’s tifzta fzeretetböí és ingyen való irgalmaísigból y 
mint a’ mi édes Urunk maga m ondja: Ha mind azokat 
msg tselekedenditekís a méllyé k nektek parant sóit attak , ezt 
mondjatok: hajzontahan fzolgák vágj unk mert a mivel tar - 
toztunk azt meg tselekettük, Luk. 17. IO. Oh irgalmas 
lilén! melly fzegény, nyomorult és gonofz dolog min
den mi igazságunk, melly minen maguntól fzármazik g 
lilén fzemei e lő tt, merő tif  táralanság , és mint meg 
fertezietclt ruha , a1 mint Eíaias mondja, Es. 64. ó. 
Mert minden tseiekedetek, mellyeket minden emberek 
és teremtett állatok munkálkodnak’s munkálkodhatnak 
mind világ végéig, mind azok épen femmit nem hafz- 
nalnak a’miigazságunkra. Menj béazért a’leg bátrabb 
9s leg bizonyosabb kapun az örökségbe, és áldozd fel 
a’ Kriílus ártatlan fzenvedését a’te meg érdemlctt fzen- 
vedéfedért, az ó ártatlan gondolatit a’ te bűnös gon
dolatidért, az ő Szent fzavait, a’ te bűnös fzavaidért, 
és így minden ö tselekcdetit, ízegénységét, tűrését , 
fze’édsegéc és ízeretetét m indazért, melly belől és kí
vül téged /lic t, és mindenkor nézz a5 Kriílusra, ha azt

a ka-



akarod hogy lítennéi kegyelemben légy, és t r| meg ő 
hozzá mint a’ tékozló fiú tseiekedett, és így örömmel 
téged fogad, Luk. 15. 20. Kétség nélkül az 6 fzokott 
fos ga fzerint való állatját a’ te bűneidért, ha tsak tea- 
zokat fzanod és bánod , el nem változtatja. Hi,fitem 
ez az ó tulajdon édes kintse, mellyet mindeneknek tsu- 
pa jóságából nyújt, és kitsiu dolog ó  néki a’ te bű
neidet meg botsátani, ha tsak te ő benne bízol: Mert 
nem rövidült meg az ő keze, bogy ő néked nem égethetne , 
EL. 59. I. És mennél ízegénnyebbnek és nyomorul
tabbnak láttató! a’ te fzemeidbenés igy jőí'zeleibe, an
nál kedveífebb és keHemeteíTebb vagy ő néki, és ö té
ged az ő jóságából ditsóségelen meg ajándékoz és gaz- 
dágit. Mert mint egy tsep a’ tengerhez képeit, annyj 
minden embereknek bűnei az ííten feneketlen jó voltá
hoz képeit. Ha te azért kegyelemben vagy, tehát min
den te tseiekedetid kegyelemben vágynak , és minden 
valami lítennek tetfzik,az , az 6 egyetlen egy ízű o tt 
Fiában tetízik: Es minden valamit ííten fzeret, fzereti 
azt az ó egyetlen egy Fiában. Úgy. éljen azért az em
ber , hogy egy légyen hit által az lítennek egyetlen egy 
fzulóttFiával, igy léfzen ő, és valami óvé, lítennéi ke
gyelemben. Meg kell pedig itt jegyezned: Ha néked 
Ííten mint kegyelembéli Fiának ajándékokat ad , azok
ban nem kell magadat gyönyörködtetned, hanem egy
edül tsak az lítenben a’ te Atyádban. Az Urban gyö
nyörködjél, a’ mint a’ Sz. Dávidból. 37. 4. inond'a, 
cs nem a’ te ajándékidban, az ííten ditséretiben és di- 
tsőségében, hogy egyedül az ő líteni akaratja te ben
ned és te általad, és minden teremtett állatokban vé- 
geztefsék , légyen te gyönyörűséged. Valamint hogy 
a’ viz ki foly és vifzontag az ő eredetibe vifzfza tér , 
«gy vidd a’teajándékidat ismét az ó eredetibe az ííten- 
be , a’ kiből azok ki folytának.

§. 3. Ha te a ért a’ te ajándékidda! jól akarfz élni, 
tehát jegyezd meg e’ kevetkezendó Regulákat. Ha te

A aa 4  lilén-
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Iftennek minden aiándékival bírnál, mellyekmennyben 
és e’ földen vannak, és minden Szenteknek ió tseleke- 
detivel, de mihelyt magadat azokban gyönyörkődrc- 
te d , és a’ te gyönyörűségedet és örömedet azokban 
hereied, ottan mindjárt meg motskolttarnak ’s nitit- 
ratnak azo utálatosággal és báiványozáíTal. Mert fe 
mennyen , fe földön ne légyen teneked íenkibea és 
íemmi dologban gyönyörűséged nyugodalmad es örö
m öd ; hanem egyedül az egy iftenben. Es ha te azt 
miveled, tehát maga az Iften a’ te öröm öd, gyönyö
rűséged , nyugodalmad, elégséged, kintsed, gazdag
ságod, és fegétséged belől és kívül léfzen, meily ezer- 
ízer jobb,mint minden te ajándékid. Illyen formán lé- 
fzc fz  te az Iften kegyelembéli ajándékinak érdemes eíz- 
kóze és edény je. Mert nem akar az Iften kevély lelkek 
által munkálkodni, mert azok a’ Lutzipernek efzkózi 
és tagjai; hanem az alázatofoknak nyújtja az 6 kegyeiméi 
T. Pét. 5. 5. azokban helyhezteti az ó kintsét. A’ 
belső kevélység igen nagy gyökere minden gonofzság- 
nak, mclly által az ördög azt a’ helyet bírja , mcllyet 
egyedül az őrök Iftennek az ő kegyelmével kellett vol
na bírni Valamint hogy a’ fzöló tő  kívül r u t , és te- 
kentet nélkül való, és ha az emberek azt nem ismérnék 
úgy tetízenék nékik, hogy femmire nem jó, hs.fzon tá 
lán és tűzre való, de abban oily élő erek vannak, mel- 
lyekbői leg ncmeftebb édeíség fz-rmazik. llgy minden 
Iftenes emberek, kik által Iften munkálodik ollyanok 
kívül, mintáz éktelen, romlott és hafzontalan fák; mert 
ók alázatofok, ditsőfségrelenck, fónnyen nem bclzél- 
nek , külső fones tselekedcrek íintsen ; de belől élő 
erek ők a’ kiknek az ó réfzek maga az Iften. A’ kjk pe
dig ajándékokkal kevélykednek , és az ó bő alamisná- 
jokkal magokat mutogatják, pompás kéfzűletű templo
mokat, és azokban tzifra efzkezeket ablakokat ’s oltá
rokat tsinálratnak , és meg jegvzik azokat padokkal és 
tzimerekked és azt akarják hogy azt minden ember Iá fia

’s tud-
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’s tudja, azoknak jutalmok oda vagyon, és azzal min. 
den ő jó tselekedeteket el rontották. Bolondság az is, 
hogy nagy fzinnel magokért imádkoztatnak ; mert az 
alamisnák, melíy alázatos együgyű Iftenben bízó fi ív
ből nyugatnak, többet imádkoznak, mint minden em
berek, kíváltképen kik jói tudják, hogy azok tsak ízin- 
fcől adattattak.

§. 4. Akaródé azért te hogy minden te tsclekedetid 
belyesfek legyenek és ne férgeíék, ('■') jegyezd meg e’ 
négy Regulákot: 1 ) (**) Hogy minden te tseiekede«
íidfelo! íemmit fe tarts, magadat ne keresfed, Te betsíiL. 
i.d. , hanem egyedül tsak az Iftent. 2.) Alázatos ízi
ved légyen Iften és emberek elő tt, akar kitsin akar nagy 
égyen, úgy tartsad, hogy minden ember igazabb mint 
,e. 3.) Minden te tselekedctidet hafzontaianoknak és

iémmire kellőknek tarstad. 4 )  Hogy te mindenkor 
félj az Iftennek el rejtett ítéletitől, nem úgy ugyan, mint 
ikéte kedő, hanem mint íftent fzeretö, miképen fél a’ jó 
atyafi vagy jó akaró , hogy az ő barátja reá ne haragud
jék. A’ ki e’ fzerint az o tselekedetit nem miveli , az 
mind azokat el rontja , ha mind tifzta arany volnának 
is , és ha mind annyi jó tselekedeteket tselekcdnékis, 
valamennyit ez egéfz Világ tselekedhetik. f\ ki pedig az 
ó  tselekedetit az fen irt módfzerint igazgatja , igaz jó 
fa az , mellyről igaz gyűmőltsők függenek , a’ többi 
mind hafzonralan fák , kik férges és rothat almit hoz
nak. Azt is tudjad, hogy foha nints oily kitsin munka 
éstifzt vagy hivatal, melly felebarátod hafznára vagyon, 
bogy Iftennek nem tetszem k £s a5 ki az ő  tálén to má
val úgy nem él, hogy más embernek azzal fzolgáljon 
nehéz ízámadáfa lefz néki, mert azért vette óaztíften- 
tő l , mint ajándékot, hogy azt felebarátja haíznára 
ifinét fordítsa ’s viízfza adja. Mert nem lehet íóha ol- 
íyan kitsiny munka, tudomány és mefterség, melly Iften- 
tő l nem fzármozott, és az embernek hafznára nem ada
to tt volna. Azért mondja az Lír ez illyen tseledete-
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k rő l , hogy azok nyilyván valók és lilén fzerint valók 
J n. 3. 21. £s ezek azok > mellyek hírben, ízivbéii fzc- 
rite tben , Iften ditsóségére, tiizta jóízán-dékból, min
den maga ditsősége és haí'zna nélkül »felebarátja javára 
lőttének, a’mint akar kit is arra lelki iímérete n.eg 
tanít. Annakokáért jól vigyázz mi i ditíon avagy ólz- 
tónőzzentég d a’te tselekedetedre, hogy a’te tse eke- 
detidet el ne rontsad. Ha pedig te a5 te ajándékoddal 
felebarátodnak nem akaríz fz algái ni, úgy léfzendolgod 
mint ama reft fzoígának, ki az ó talentomát el fia, az 
Ur pedig a’ ki azt ó néki adta, vifzont el vette tóle , és 
annak adta, a’ki 6  nálánál jobban tudott véli élni Matt.
25. 26. Eképen te üresen maradsz mind kettőtől, az 
ajándékoktól és a’ kegyelemtől. Az is nagy balgatag
ság embernek magát oily dologban avatni, mellyer Iften 
ó néki nem adott; avagy arról tzifra ékes befzédeket 
tenni , mellyet ember foha nem gyakorlót vagy pró
bált : Es ha azt hányja , hogy azt a’ Szent Háromság 
munkálja o benne , femmit le tarts felőle , hanem ha 
belől és kívül azt próbálta és gyakorlottá.
(*) Itt le rajzója u’ jó tielsksdetzknek nem eredeteket , ha

nem minémüfgeket , vagy hogy a mi hitből fzárm ir  
z t t  jó Cselekedetünknek mmémüeknek kelljen lenniek. Ne 
legyeknek férgtfék és hamisjak, hanem igazak, es Jziver
jek. Varén.

Néz az ljiennek fulyos fujtáláfira f tntllyekkel az híve
ket is ezen a' világon ofiorozza , tnelly addig el sejte
tett, míg nekiek jó dolgok vagyon\tneg tudjákp.az utast 
jfób. 3. zy. Azért az hívek a' jó napokban fel ne fuval- 
kodjanak , mivel nem tudják , mit végezett Ifién felö
lök. Var.

§. 5. E me let azt is tudd meg, hogy minden tse- 
lekcdetek, inellyeket ember tsak fziuból tselekfzik, vagy 
hogy tsak iáttasísék és nagyra tartaísék, azok Iftennek 
épen nem tetfzenck , akar melíy nagyok legyenek azok 
és akar mint tetízenek. Mert a ’ki melíy munkának oka,

vagy
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vagy va amelly magzatot ízül , azé az , és nem másé. 
Annakokáért kép mutatók és tsalárdók mind azok, va
lakik minden dolgokban magokat tekéntik , és muto
gatlak, ollyanok m inta’feliül meg aranyozott munkák 
meílyek belől íemnure valók , és midőn ember azt .az 
aranyozáít elvakarja, tehát az a’ mi meg marad íemrnit 
fém ér. Úgy az oílyan kép mutató és ízines tselekcde- 
tekben nintsen íemmitiízta fzeretet és Iftennek tifztesé- 
ge ; hanem vak teíli Szeretet, melly a’tifzteség kívánó 
terméfzetnek gyönyörűséges és kellemetes.

§. 6. Azt is tudjad meg, hogy minden jó tscleke- 
detek, mc lyekben ember egyedül Iftenre nem tzéloz, 
merő hazugságok , és bálvány imád s. Mert minden 
dolgok, a’mellyeknek t2éljok nem az íften, bálvánnyá 
változnak. Minekokáért élhetünk ugyan az ajándé
kokkal , de győnyőrkedésfel ne ragaízkodjunk azok
hoz , mert az bálvány imádás nélkül meg nem lehet.

XXIII. Re'fz,
& kereíztnek titkáról, mint vonyatunk

az által literihez.
Márt. io. 38. A' ki fel nem vefziaz ókerefztit és úgy nem 
követ etilemet hától, nem méltó az én hozzám.

Indeneknek, valakik a’Kriflns Tanitványi, 
Izeretői, és kővetői akarnak lenni, az 
ő kereíztjekct kell hordozni és viielni 
itt a’főidőn, akar melly féle légyenaz: 
Mert ha e<*yik kerefztűl el fnta/, ember, 
mindjárt a maiikat éri. Fuís bár te va

lahová akarsz , és mivelj valamit akaríz, ugyan tsak keli 
fzenvedned. Nem lehet olly kitsiny avagy nagy kerefzt, 
hogy íften alája nem tenné kezét , és a’ terehnek leg 
nagyobb réfzét nem hordozná , melly által olly őrven- 
dezővé léfzcn az ember, és a ’ kcreízt ő  nék( úgy meg

kőn-
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kő myebbittetik, mint ha fémmit nem fzenvedctt volna; 
mihelyt penig az íften el vonyja magát a’terh alól, meg 
marad a’ fzenvedésnek fuilyja az ó nehézségében és kc- 
ferűségében. Azért vifelte az Iftennek Fia a’ JESUS 
Kriftus a’leg nehezebb kereíztet, és mind azok is, két 
leg ízerelmefifebb baráti voltának őrét az ó fu.Iyos ke- 
reíztekkel kővetik. Senki azt ki nem magyarázhatja, 
melly ki mondhatatlan jó kints fejtetett légyen a’ ízen- 
védésben. Mert maga az Ur íften hozzánk való tif/.ta 
fzeretetből és hűségéből a’ kereíztet reánk adja, hogy 
minket az ő  barátit az által magához vonyhasíon , Kri- 
ftnshoz haíonlókká tegyen, és hogy az idvőségu*! meg 
ne fofztattasfunk , Rom. 8. 29. Tanítsanak pcnig té
gedet a’ te kereíztedet igazán hordozni a’ mi Urunk Je« 
fus Kriftusnak őt Szentséges íebei: azok legyenek taní
tó  ’s kereíztedet meg édeíitő könyveid. Úgy mint az 
ó  Szentséges lábainak íebei, tanitíanak tégedet távoz- 
tatni és tiirni: az az, minden gyönyörűséget tavoztat- 
ni, és mindent valmi kivűl és belől te reád jön cl túr
ni. Mind e’ ,;ét erőt vegyed ki a’ Kriftus lábainak íc- 
beiből. Az ő adakozó kezeinek Szentséges íebei ta
nítsanak tégedet békeséges tűrésre és minden Világi 
dolgoknak meg vetésére. Az ő Szent oldalának mély
séges íebe, tanítson téged tennen magadnak niég taga
dására , és a’ te ízived gyönyörűségének és vigasságá
nak a’ Kriftus ízivében való keresésére. A’ te  Uradnak 
Szentséges mezitelen ’s a’kereízthez ízegeztetett teste, 
tanítson tégedet minden teremtett állatoktól való ma
gad meg fofztatására. Mert valamint a’ mi Urunk me
zítelen a’ kcreíztíán függött és mjnden ruhájától meg 
fofztatott, és még aző  ruháit azon fellyűl íorsal el ofz- 
tottak ízeméi előtt • Ugv tudjad meg azt igazságban, 
ha te tőkélleteségre akaríz jutni, meg kell mezitelenul- 
ned mind attól, valami nem íften, hogy tsak egy ízál fo
nalat is magadon ne hagyű és mind annak a’te ízemeid 
előtt femipivé keli lenni; minden emberektől tsufság-
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i á k ,  bolondnak es eretneknek kell tartattatnod. Az 
6 t vésíel koronáztatott és kegyetlenül meg febefitte- 
tett Ízentséges feje, oktat tégedet alázatofságra, hogy 
mind külső, beisó kevélységedet el hagyjad, és azlfteu- 
nek hatalmas keze alatt magadat meg alázzad. Nem 
eshetik olly kitsiny vagy nagy kerefzt mi rajtunk, hogy 
mind az íftentől eleve meg nem láttatott volna , hogy 
annak így kell lenni és nem másképen , és azért ember 
tartozik íftennek hálákat adni ’s otet fel magafztalni. 
Az Iften a' leg nagyobb ’s nehezzebb fzenvedéft azokra 
hagyja todumi, a’ kikötet fzeretik, a’ gonofz ellenség 
is fok titkos tort és hálót hány az ember eleibe , ho-y 
m et a’ jó napokban meg ejtfe.

Arra nézve akarja a’ mi édes literiünk az ő válaíz- 
tottit nagy ízeretttből és kónyórületeségból ez Vilá
gon fzüntelen való kereízttel terhelni fok kúlómbfélc 
el rejtett.idegen módon, mellyet mi fokfzor nem is ér
tünk , és nem hágy nékiek femmiféle dolgot is itt e ’fől- 
dón meg tetfzeni, hogy a’ gonofz léleknek femmi ha
talma ó rajtok ne légyen , hogy ókét meg tsalhaífa 
és Iftentól el fzakaízthaífa. Oh ha mi azt tudnánk, mi
képen vifzen minket a’kerefzt Iftenben, és melly nagy 
ditsóség következik arra, és melly hirtelen el kergeti 
a’ gonolz lelket mi tőlünk , fok mér fóldniről eleibe 
futnínk a’ kerefztnek. M erta’ fzenvedés és a’kerefzt, 
olly nemes és hafznos, hogy a’mi édesIftenunk, min
den ó barátit a’ nélkül épen nem akarja hagyni.

§. 2. Ha mi a’ kerelztnek drága voltát és Nemeísé- 
gét értenénk, méltatlanoknak ítélnénk magunkat arra. 
íftennek illy nagy kegyeimé, a’ Kriftus képéhez hafon- 
Jó vá tétettetni. Kriítuse’Világnak nem tetfzett, azért 
utálta meg ótét e’ Világ. Ezer kerefztyének kozott 
penig alig találhatni egyet, a’ ki e’ tőkéllcteségre jutott 
volna, hogv 6  nem kívánna e’Világnak te.ízeni. Mert: 
a’ ki e’ Világnak akar tetfzeni , nem tetfzhetik az Iften- 
nek , cs a’ ki meg tő k  e* világgal, üres az, az Iftentói.

Mert
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Merc a’ mennyire ember e’Világnak és önnön magának 
meg hal és magától ki mégyen , annyira mégyen be 
viTzontag a’ mi Urunk Iftenftnk, a’ ki az élet Senki 
nem telizhetik Iftennek jobban, mint a’ kiben Iften az 
ő akaratját be tellyeséti. Ha volna egy király , kinek 
én nagy őrómőft akarnék tetfzeni, és tudnám bizon
nyal, hogy én annak jobban tetfzeném egy fzűrke ron
gyos köntösben, mint más akarminému jó ’s fényes ru
hában , kétség nélkül kedvesíebb volna nékem a’ ízurke 
ruha, mint akar melly fényes ’s derék ruha: Úgy mivel 
te tudod , hogy a’ te kerefzted Iftennek igen tetfzik, 
kedvesfebb légyen az tenéked, mint a’ jó n,pok. Ha 
te igazán és jól meg akarod tudni, ha a’ te lzeuvcdéfcd 
Iftelié e’ vagy a’tied , eképen visgáld meg : Ha te ma
gadért fzenvedfz, akar miképen légyen az, tehát faj az 
és nehéz tenéked; ha pedig egyedül Iftenért fzenv^ufz, 
tehát nem fáj , és nem is nehéz tenéked ; mert Iften 
hordozza a’terhet. Ha azért az Ur Itten egy m í\.c  
téízen reád , és maga hordozza azt , tehát ha fzázát 
rakna is reád, mind egy, mintha tsr*k egyet tcnne;mcFt 
ő maga tefzi azt könnyű teréhvé, és gyönyörűséges 
igává, Matt. 11. 30. Annakokáért rakj reám édeslfte- 
nem valamennyit akarfz,tsak fegéljed hordoznom, nem 
bánom; mert úgy nem én magam hordozom azt, ha
nem te én velem4 Azt is meg kell tanulnod , hogy 
Iftennek minden tökéiletes ajándéki fzenvedés által jö- 
nek ; Vagy ha fzenvedés előtt adattatnak , miíidazál- 
tál Szenvedés által kell meg öriztetniek és prob.iltac- 
niok. És mivel a’ fzenvedés a’ léleknek igen hafznos 
és győmóltsös , annakokáért Iften minden ő kedves 
Szentéit és barátit , és kiváltképen aző egyetlen egy 
fzülőtt Fiát itt idő fzerinc nagy fzenvedéfekkel terhel
te : azért őrómóft ízenvedjűnk mi is az Iften kedvéért, 
annak hafználatoságáért. Az Iftennek Szemei minde
neitől Iftennek adják magokat, és mind édeft mind kese
rűt egyenlőképen elveiknek ó tó le , ’s úgy keli nékik
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az alázatofságban meg tartattatni. Mert a’ pokolbeli 
ebek leselkednek ’s nem fzűnnek meg a’ késértéstől, mi- 
kcpen az jámbort a’ kegyeségtol ei fzakafzthafsák. A* 
mennyei Atya el kiddé az ő egyetlen egy fzülottFiát a’ 
fzenvcdésre emberi terméfzetberf , ’s még is mi akar- 
nánké őrőmőft minden fzenvedéstől ei futni? De iga
zán m ondom’s bizonyos dolog , ha leg bátorságofabb 
utón akarunk járni, és által vágni magunkat, nem lehet 
az kulőmben, a’mi Urunk Jeíüs Kriftusnak képét kell 
minekünk valameííyiben fzenvédes álra: követnünk.Min* 
den lzcnvedcíi a’kereíz yennek akar minémük legyenek 
is azok , az literitől és aző ki mondhatatlan fzeretetH 
bői fzármaznak., és az embernek hafznára fordulnak. 
Soha nem jött te reád tsak a’leg kiífebbik fzenvedés is, 
mellyet az lilén az előtt őröktől fogva nem látott vol
na , azt kedvein ő ,  és abban vagyon ő neki jó tetfzé- 
íe, Hogy ha minden ördögök , kik a’ pokolban van
nak , éb minden emberek, valakik e’ főidőn vagyna; ,  
őízve esküdtek volna is, mind annyan fém árthatnának 
az hivő embernek és az lilén ízerelmesének • Es mennél 
inkáb igyekeznek ő néki kárt tenni , annál inkáb fel 
magafztaitatik fílentől : Es ha az illyen ember fzinte a* 
pokoira vonyattarnék is le , mindazáítal abban még is 
övének kellene lenni az Iílennek, aző menyorfzágának 
és boldogságának.

§. 3. A’ vadáfzok a’ vad kertben fzarvaíl vadáfzván, 
midőn látják , hogy a’ fzarvas el fáradott, mivel tud
ják , úgy is az öveik ’s hogy a’ kertben azt könnyen 
meg foghatják , egy kevefsé a’ vadáfz ebeket meg tar
tóztatják, és a’ fzarvast a’vad kertben egy kevefsé sé
tálni hagyják , hogy az által valamenyjre erőt vegyen, 
hogyáolztán kergetést annál jobbaneiáihaífa: Úgy tse- 
lekiziklilén is az emberrel, midőn látja, hogy a’vadáfz 
igen fok , és a’ nyomorúság igen nagy , egy kevés pi- 

f henéíl enged néki , vigalmija erőséti és meg hivesiti 
az embert, hogy úgy tetfzik néki, hogy már meg mé

neké-
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meiiekedett, és a’ nyomorúságot egéfzen meg győzte, 
melly tsak az uj vadáízá'sra való m egerósétés : Mert 
midőn a’ ízarvas ingyen fém várná , akkor vannak me
gint az ebek nyakán, és inkáb utánna esnek, mint an
nak előtte, ügy tselekfzik az Idea is az ő hozzánk 
való nagy hüségiból és fzcretetibőí, Ének. 5. 7. S
2 1. 17. Mert a’ késértet által ófztőnőztetik ember h- 
tenHcz , hogy kívánkozó fzomjusásgal és óhajtezó 
fzivvcl ő hozzá fietnénk, mint ahoz a’ kúthoz, melly- 
ben minden orom , vigaíság, békefség és tan o : s bő
velkedik : ügy hogy az ita l, meílyet fzo'mjuságunkra 
nyerünk, annál édeíébb, győnyőrüségefebb , kivána- 
toíább és kedveíTebb itt az Időben , annak utánna az 
őrök  é!etben is leheíien, az hol az édeíségcs kutból, 
az ó  tulajdon eredetiből az az , az ő kegyes Atyai fzi- 
véből, reilyes gyónyőrusé gél ifzunk. Ezt nem fog
hatlak meg elmével e’ Világ bőitsei , kiív iemmit feni 
tudnak a rró l, melly tsudálatos dolgot munkálódik a' 
Sz. Leiek az ó Szentéiben. Az lilén úgy tselekfzik , 
mint az okos tselédes gazda , a5 kinek íbk jó ’s jc'es 
bora vagyon. Ez el menvén le nyugízikfés el aluizik, 
azonban oda mennek az ő gyermekei, annyit ifznaka* 
jó borban, hogy meg is részegednek : és midőn a’ tse
lédes gazda fel kél és azt meg tudja , a’ gyermekeivel: 
jól meg vefzfzőzi, hogy ofztán annyira el fzomorod- 
nak, a’ mennyire az előtt örültek vala, és annyi vizet 
ad azoknak inniok, hogy ők attól ismétmeg józanod
nak. llgy tselekfzik lilén az ő Váloiztott fiaival: ügy 
tetteti magát, mint ha el alutt vó na, és nézdegeli , 
mint az ő gyermekei édes borában fzájok látva mód 
nélkül iTznak, és minden gyönyörűséggel élnek a’mint 
ízinte kívánják ; De midőn látja , hogy fok az nékik; 
és nem hafznos, el vonyja elölök a’ jó bort , és annyi 
keserűséget botsát rajok , mennyi örömök v o lt, az e- 
lő tt, úgy hogy az eióbeni őrömről el felejtkeznek. Azt 
pedig azért tselekszi, hogy ízomjuhozzanak ö hozzá,
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magához vonyhaífa azokat, hogy meg Jáfsák meliy 
femmik ó k , és hogy az ó erejekből ícmmit nem tehet
nek, ha lilén az ő kegyelmét megvonja tolók, és hogy 
ók meg aláztaíTanak : holott az előtt azt gondol
ták , hogy kéfzek volnának többet is fzenvedni az 
Idén kedvéért, modan immár tapafztalják, hogy fem- 
mit feni tehetnek , és hogy tsak egy kis munkát is az 
Ifíenért véghez nem vihetnek ’s nem fzenvedhetnek. 
Látjuk miképen járt előttünk a’Kridus fzegénysegben, 
nyomorúságban és megutáltatásban mindhalálig? Azon 
az utón kell nekünk is járnunk, ha ó véle menyben a- 
karunk uralkodni. Ha kőlómben nem tud Idén minket 
meg alázni a} mi nyakafságunk m iatt, tehát fzégyenbe, 
gyalázatba és nyomorúságba hagy esni , meüy fzána- 
kodásra méltó dolog minden emberek e lő tt, hogy igy 
tanuljunk minen magunkban meg aíáztatni. Mert a’ ki- 
sértetben tanulja ember magát meg ifmérni , ki légyen 
ő. Sok ember romlott el e’világon tsak azért, hogy a’ 
késértetet meg nem kóstolta. Ha azt jól meg gondol
nád , fzivedből őrülnél és magadat arra méltatlannak 
ítélnéd , hogy téged máfok meg utálnak nyom ogat
nak , az Iftennek kedvéért. Mert a’ kinek Idén azt a’ 
tifzteséget és boldogságot engedi, hogy az ő kedvéért 
ez időben a’ fzenvedésnek ruháját vifelje , akar kívül 
akar belöl legyen az,' az Idén Szeretednek nyilván való 
jele az, és azt az embert maga ifméretire vezeti, hogy 
ónnőn magát femminek tartsa inkáb , mint fém akar ki 
tartaná őtet. Valaki a’ mi Urunk Jefus Kriftuft akarja 
kővetni, annak butsút kell venni a’ terméízettől, és an
nak el fordult gyönyörűségétől. De ma fokán találtat
nak kik az Iftent öröm öd fzenvedés és munka nélkül 
követnék, és azok önnön magokban keresnek vigafzta- 
lásr, békefséget és örömet, a’mellyből femmi íémiétzen. 
A’ Kridusnak kellet fzenvedni és meg halni, és eképen 
hé menni aző ditsóségében , Luk. 24. 25. Ezt a’ mi 
életünknek Fejedelmét követnünk kell mindenkor , ki
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a’ keserves fzenvedésnekzáízlójat oily híven, oliy nagy 
külső és belső tűrésre! előttünk vitte. Annakokáért a’ 
Kriftusnak minden igaz kővetői alazátoíTan vegyék fel 
magokra a* ízenvedéfeknek kereíztét , és azt békefseoes 
túresíél és őrömmel a’ Kriftus kedvéért , kitől is fzár- 
mazik, hordozzák akar érdemiették azt akar lé , akar 
külső akar belső légyen, úgy mégyen béKriftusfal fzen. 
védésé által a’ ditsőségbe, Tsel. 14. 22. Sőtt látjuk 
azt is , hogy fokán fzolgáhnak e’ Világnak és kővetik 
azt egy kis múlandó betsületért és h írért, magokat és 
a’ miek vagyon veszedelembe nagy meréfzen és őröm
mel adják idegen orfzágra, táborra, hadi próbára hét
nek , tsak hogy nagyra emeltcsfenek , nemefséget ’s 
vefzendó iofzágot nyerhesfenek : hát mi ne viaskod
nánk és hartzolnánké annál őrőmőftjebb és kéfzcbben 
az őrók koronáért ? Nagy győződelcm vagyon a’ ke- 
refztben, a’ mint te ezt a’te Uradban a’ Kriftusban lá
tod. Az lilén is te veled vagyon a’ kerefztben ; mert 
a 1 lilén bizonyára ízintén úgy közli magát az emberrel 
a’ kemény késértetben , mint az édefség és vigaíztaiás 
által, a’ kerefztben inkább vagyon az Iftennek jó tetizé- 
fe, mint a’ jó napokban. Mert mint a’ hús meg nem 
tartathatik só nélkül, hogy meg ne rothadjon; úgy nem 
tetfzhetik ember iftennek fzenvedés és késértet nélkül. 
Sőtt mennél inkáb el meréttetik az ember kerefzt áltál 
az igaz alázatoságnak mélységében, annál inkábel me- 
rittétik az Illeni állatnak belső réfzéhen. Mert ha az 
ember magát belsőképen jól me* alázza , nem tartóz 
tathatja magát az lilén az ő nagy jósága m ia tt, le kel! 
ő  Szent Felségének magát fzálitani és bé önteni az alá
zatos emberbe. Azért fokféle efzközekkcl é l, hogy az 
embert meg alázza , és maga femmiségének meg 
ifmérésére hozza , hogy az embernek akaratját fém- 
mivé tegye , hogy akaratjának meg tagadásával az Iften
nek fzolgáíjon , mellyen lilén kiváltképen kedveli. 
Nyilván való dolog a’Szenteknek fok példájából az is,
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hogy midőn ők kemény késértetekkel meg látogatta* van 
ázokbui ki nem fzabadulhatnának , 'mindenestül fogva 
áz lilén akaratjára és kegyelmes gondviselésére ajánlot
ták,  egéo fzen meg tagadták és fel a dóztak magokat 
ny v högy el tőkélienék magokat életeknek minden ide- 
jében oíiyan kereiztet vifeíni , ha Iílennek tigy fogna 
tetfzeni j és az által , tudniillik az oíiyan alázatosig, 
engedelmefség és a’ magok tulajdon akaratjok fel áldo
zása által hamar meg fzabadultak. Mert ihycnkor az 
lilén meg nyerte a5 mit kívánt az emberben , tudniillik 
maga meg tagadását , melly miatt embernek kerefztet 
kellett fzenvedni.

§. 4. Végtére az édes kerefztról illyen tanuságot 
is végy, hogy foha fenkl téged meg nem fzom orithat, 
ha tsak te magad magadat meg nem ízomoritod és meg 
nem sérted turhetetlenség és harag által. Tévclegíz, 
ha azt véled, hogy te ettől vagy amattól meg bántat- 
tál ’s meg sértettél: Mert miképen Bánthat meg téged 
más embernek tsufja , meg vetéic avagy gy Házasa-, ha 
te tsendeífen nyugfzol és békefséges tűrésben maradíz? 
Hidd el hogy az egéíz Világ lem bánthat meg tégedet, 
ha te turhetetlenség és harag nélkül maradíz • Haigafs 
mint a’ meg hóit a űrben , és meg látod mit tehet né
ked és egéfz Világ : Bizony nem tehet 6 egyebet , ha
nem tenékeda’ te ditséretednek és dicsőségednek koro
náját kéfzéti el az Iílennél. Oh melly fzép három gra- 
ditsi vannak a’tűrésnek, mellyekben áll az igaz gyöze- 
delcm. 1. Zúgolódás nélkül fzenvedni, 2. Nem tsak 
fzenvedni a’ nyomorúságot, hanem azt a’ Kriílus fze- 

felniéért u^yan kívánni. 3. A3 nyomorúságban 
őrülni. Ez a’ leg hatahnasfabb és leg 

erófebb győződelem.

Az harmadik Könyvnek Vége.
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NE GY ED IK  KÖNYV.
A* N egyed ik  K önyvre  való  Elöljáró Befzecf.

A ’ t e r e m t t e t  á l l a to k  m i n t e g y  k e z e i  é s  k ő 
veti az  I íle n n e k , m eilyek m inket a z  

.. lílenhez vezetnek.

Kolos. I. 16. 17. Ö általa teremtetttk mindenek , mel*
lyek az égben vágynak , és tnellyek a’ főidőn láthatók és lát
hatatlanok , akar királyi fzéktk  , akar Uraságok , akar bi
rodalmak, mindenek ő általa, és ő reá nézve teremtettek. Es 
0 mindeneknek előtte vagyon , és mindenek ő általa állanak.

pMa* nagy Próféta, Mofes, a’ teremtésnek 
^  könyvében, az Iílennek két erős bizony

ságit adja élőnkbe : elsőben a’ nagy 
világot, és az utána* kis világot; az az, 
az embert. Mind e’ kettőből jeles bi-

_______ zonyságot véfzen a* Szent írás fok heye-
ken ; mind a’ nagy világból, mind pedig az embernek 
ízivéből meilyek által minékíink, a’minden dolgoknak 
teremtője és meg-tartója, ki nyilatkoztatik, és a mi 
fzívűnkben le ábrázoltatik. ^

§. 1. Annakokáért e’ könyvben, azon két bizony
ságokat, a’ nagy világnak, és a* kis világnak bizonysá
gát , bé fogjuk hozni, és tanítani; miképen legyenek 
a’teremtett állatok az Iílennek mint egy kezei, avagy, 
kézen fogva vezérlői , meilyek minket Kerefztyéni 
magyarázás fzerint, az lítenhez és a’ Kriílushoz vezet
nek.

§. 3. Nem ítélem pedig fzűkségesnek meg bizonyí
tani , hogy ez a’ könyv-is az igaz Kereiztyénséghez tar

toz ik ;



rozik, mint némellyek ez ellen álmodozhatnának. Ha 
pedig ugyan tsak annak mag-mutatását kívánják; tehát 
vegyék azt a’ feliyebb tett m ondásból, Kolos. 1. 16. 
ján. 1. s. a.t. és az O és Uj Teílamentomnak más fzám- 
talan helyeiből. Gondoliák-meg azt is, a’mit a’királyi 
Proféra David a’ 19. 104. és 139. Soltárokban énekel. 
Továbbá a’ mit Szent Pál Rom. 8. 19.22. a’ teremtett 
állatok ízorgalmatofsággai való váráfokrol,és 1.Kor. 11. 
36. 52. a’ halottaknak fel-támadásáról ir. Jobbak és 
kegyelmesebbek léfznek én hozzám, a’ mi Urunk Jéfjs 
Kiiítusnakis vétkül nem tulajdonítják , hogy ó a ter- 
méfzetnelc, és a5 világnak nagy könyvéből, annyi vi- 
gaiztaló hafonlatofságok á lta l, az igaz Kerefztyénsé- 
ge , és az I(lennek Orfzágát magyarázza, és az ő fiai
nak fzemek eleibe állítja. Vagy vegyék fel bár ők a* 
Szent Sakramentomokat-is , azoknak fubílantiájókkal 
együtt, mellyek az lilén kegyelmének bizonyságára, és 
pe sétlésére rendeltettek, és a’ nagy világnak könyvé
ből vétettek , és meg-fzcnteltettek. Meg-felclnek né- 
kiek aJ Szent Atyákis, Ambroíius, Baíilius, Theodore- 
tus és máfok, a’ kik a5 teremtésnek , hat napi munkái
ról jeles könyveket irtanak.

§. 4. Mi azoknak rövideden, de elégséges okkal 
meg-felelünk , és ezt mondjuk ; hogy az igaz Ke- 
refztyén, az lílennek teremtett állatit tartozik Iften- 
nek isméretúe , ditséretire , és ditsőségére. fordítani, 
hogy minden dolgokban az ifién meg-áitsóíttcfsék a* 
mi Urunk Jélus Kriftus által.

§. 5. Miképen vezéreljenek pedig minket a* terem
tett állatok Iftenhez ; azt jegyezd-meg : az Klen ugy 
tselekfzik , mint a’ kegyes Atya, ki a’ gyermeket magá
hoz hívja , és édes fzókkai fzoktatja : ha pedig mind
járt el nem akar jóni, tehát almát, vagy kőrtvélyt vét 
nelibe, vagy valami fzép tarka kóntóíl mint ífrael az ő 
fiágak Jóféfnek , 1. Mos. 37. 3. nem azért, hogy a* 
yeremek az almát, vagy a’ fzép ruhát > ugy fzereífe,
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hogy az ajándékhoz ragafzkodnék , hanem inkább az 
Atyának mint adónak fzeretetéhez ; úgy a* mi édes A- 
tyánk nem hagyja tsak abban a’ dolgot , hogy minket 
édes és hátorságos fzókkal , a’ Próféták és Ápoílolok 
által magához jf.ólít; hanem ád nékűnk a’ mellett fok 
jó ajándé .okát, gyumóltsoző időket az égből, és bó* 
tölti a’mi íz ív dnket éleded el és örömmel, T sei. 14 17, 
meüyek Iftennek tsupa kezei és követi , mellyeknek 
minket Iftenhez kell vezcrelniek , és minékunk az ö fze- 
retetéc meg mutatniok , és lerajzolniok ; hogy önnön 
magát az adót vegyük a’teremtett állatokban és ajándék 
kokban.

§. 6. De lásd-meg j melly gonofzúl tselckefzel, oh 
te nyomorult ember ! hogy te az ajándékhoz ragafz- 
kodol, egv marokni aranyhoz és ezufthez , hízókhoz 
és ízántó földekhez, világi dirsóséghez és gyönyörű
séghez, mellyek mindazáltal az Iften fzemei előtt neiji 
egyebek , hanem mint egy alma , vagy kőrtvély , mel- 
lyck által lilén tégedet magához akar vonni és édesget
ni , ámbár egefz királyság volnais az. SŐtt fzinte a- 
zért teremtette Klen az embert olly fogyatkozott álla
pottal , olly fzukséggel és olly nyomorultul , mezíte
len és ruhátalan , éhen és f/omjan hagyta e ’ világra 
fziiletni, hogy liften ötét annyi fok jó téteményekkel 
és ajándékokkal magához vonyja , hogy az ember az 
lilén fzeretetét minden dolgokban meg-kóstol.haífa, 
hogy a’ hallandó teremtett állatokban , a’ halhatatlan 
Iftent fel tálá'hafsa, hogy az ember meg tamilja, hogy 
az örökké való halhatatlan fiién jobban megtud ör
vendeztetni , vigaíztalni, erőíifeni, meg-tartani, mint 
a ’múlandó és hallandó teremtett állatok.

§. 7. Az Iítennek leg nagyobb követe pedig és leg 
nagyobb ajándéka, és az Iftennek erős keze, melly min
ket iftenhez vezet , a’ Jéfus Kriftus , az iftennek Fia. 
Abban vagyon minden, és minden tellyefseg; ez nyújt- 
ja-ki kezét minden teremtett állatokhoz, iv^rt minde
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nek d általa teremtettek. Ján. I. 3. Mindenek d általa ál
lanak.  Kolos. 1. 17. ö ta r t , és hordoz mindent. Sid.1. 3.

§. g. Előre botsátván ezeket, immár e’ könyvnek 
Első Szakafzfzához kezdjünk ; tudni-illik, az íften te
remrésének, vagy, hat napi munkájának közönségeién 
és köze ebb való le írásához, a’Teremtönek ifméreté- 
r e ,  ditsöségcre, és ditsérerére.

§. Q. Az emberről való tanítás pedig magányófab- 
I an a’Máfodik Szakafzban következik. £s hogy fenki 
idétlen keletet né tegyen * igazítom az olvasót azon 
igékre, mellyekkel a’ máfodik Könyvet bé-fejeztem : 
mert én azt akarom , hogy ezeket az én irásimat kiki 
az Auguftána Confesíión lévő Anyafzent egyháznak Sűn- 
bolikus könyvei fzerint, és nem másképen értse.

Az Negyedik Könyvnek
I. Szakasza*

Az Iítennek hat napi munkájáról jkó-
zőnsegefen.

I. Refz.
Az Iftennek első napon való munkájáról*

a’ világofságrók
I . Mos. 1. 3. Monda az íften : légyen világofság. Es 
ion világofság. Sók. I I 4. 2. Világofsággal, mint egy dl* 
tdzettcl kdrnyúlvetted magadat. 1. Ján. 1. 5. Az Íften vi- 
iágofság, és d benne nintsen J'cmmi jctetseg.

ídön Szent Jóbnál, 38. 19. azt mondja 
az Ur íften: Minemü utón mehetni oda, 
a hói a világofság lakozik, és a' világofság 
meUyik ut által ofztjael magát ? v. 17. a- 
vagy a’ fetéségnek kapuit láttádé £ azt je
lenti, hogy az embernek nen lehet jól 
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Az Iftennek első napon való 4.K.1.S.1.R,

ineg-érteni, fe leírni, mi légyen a * világofság, és hogy 
a’ világofságnak eredetét, femmi okofság meg nem fog
hatja. Mert jóllehet annak látáfa által arról valamit 
tudunk, de a’ tsak kevés fzó, a’ mit arról még-hallot
tunk : mindazáltal éljünk mi még azzal a’ rővéd l'zóval- 
is líten dítsoségére.

§. 2. Annakokáért azt mondjuk : a világofság, ama, 
leg nemesfebb, vékony jabb, tiiztább, fejérebb fényét 
ség, avagy tündökletefség; melly a’ teremtésben, a’ 
nagy világnak Setétségétől akkor el-válafztatott, mikor 
a’Teremtő parantsolta, hogy a’ Setétségbői világofság 
jőj’jón-elő , 2. Kor. 4. 6. melly által e‘ világ meg-vi- 
lágosíttatott, me^-örvendeztetett, külön meg-iímér- 
te -e tr , és igen boltsen és tsudálotofan ki-jelentetett. 
Sót az által az életnek viiágoísága, némeilyeknek véle. 
kedéfek fzerint, a’ nagy világba belé-folyt, és minden 
teremtett állatokba, mint egy telibe , bé-állíttatott. 
Mel'y világofságból, a’leg-nagyobb fényefség, és vilá
gosító erő , és tündőkletefség, a’ napnak kerékdedsé-' 
gébé , mint ama” napi világba , foglaltatott, a napnak 
világofs gára és igazgatására. Jerem. 31. 35. Azért is 
ttevszte a Teremtő a világofságot napnak. I. Mos. 1. 14.

§. 3. Mivel pedig a’ Kerefztyénhez illik , az lften- 
nek teremtett á latit lelki fzeinekkel úgy meg-rekénteni, 
hogy azokban az íftent, az ó Teremtőjét láda, és a’ 
munkákból az építő Medert ditsérje: annakokáért azzal 
gyónyőködteísük mi magunkat, miképen légyen a’ vi
lágofság , vagy a’ nap az Iftennek és a’ Kriftusnak bi
zonysága.

§. 4. Azért illyen rendbe fűzzük gondolatinkat.: 
Ha az lilén oily fzép , kellemetes meg-örvendeztető , 
elevenítő, tifzta, világofan fénylő, és tündöklő vilá
gofságot teremtett; mennyivel inkább fzebb, ditsősé- 
gefebb, meg-örvendeztető, meg-élefztö, elevenítő, 
világofságnak kell lenni őnnen magának ? Azért kérdi 
Szent Dioniíiu nak Magyarázója: Az líten miért terem
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tette előfzer a’világofságot? és azt feleli: Quia ab ipfa 
Divina luce plus quam intelligibili, datim emanat lux 
onmium fimillima D eo ; azaz ; mivel az Ifteni minden 
értelmet fellyűl haliadó világofságból , mindjárád ol- 
lyan viíágofság fzármozik , melly mimdenek k ö z t, az 
Iftenhez le g -hafonlóbb. Azért nevezi ö a’ vifágofsá- 
g o t, imaginem bonitatis Dei , az lilén jó voltának ké
pének , és azt mondja : lux íuperintelligibilis , elmét 
felly úl haliadó, vagy megfoghatatlan viíágofság vagyon 
az Iftenben : lux intelligibiiis , érthető viíágofság az 
Angyalokban és emberekben : lux viíibilis , látható vi- 
lágofság a’ napban vagyon.

§. 5. Es mivel az Klen a’ viiágoságot a’ végre terem
tette , hoĝ y az által minden teremtett állatok , az ő 
tulajdon ku s ó  formájokban, ábrázatjókban, ékefsé- 
gekben és kellemetefségekben, megifmértefíenek, éskü- 
lómbózteíTenek : tehát innét azt hozhatjuk-ki, hogy 
más el-rejtetett világofságnak is kell lenn i, meiíy által 
a’ teremtert állatoknak belső formái és ábrázati meg- 
iimértetnek. Melly viíágofság e lő tt, femmi el nem rej- 
tethetik, akar melly titkos légyen s az. Es ez az Idennek 
Őrökké való bőkfesége, melly a’ terméfzet fzerint való 
és teremtetett világofságnak tulajdonsága fzerint nevez
tetik : Candor asternse lucis , az őrökké való világos 
ságnak fényességének. Bőlts. 7. 26.

§. 6. Erről mondja Sz. Dénes : Valamint hogy a* 
teremtetett viíágofság , a’ látható világnak gondját vi- 
íeli, azt rendeli, igazgatja és bé-tőlti: igy a’ lux fuper- 
intelligibils, az elmét féllyiil halladó viíágofság, be- tölt 
és meg-világosít minden egek felett való lelkeket, a’ 
lelki vilagoísággal; meg is tifztit minden lelkeket, és a’ 
világofságot közli ő vélek , és el kergeti a’ Sötétséget, 
reízesiti cloízer okét egy lytsiny világofságban; annak- 
utánna, midőn ok a’ világofságot meg-kódolják. és 
meg-ifmérik, és nagy kívánsággal fel-gerjednek , job
ban ki-őnti magát ó bcléjek, ahoz képed, a’ mint azt
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nagyon kívánják cs fzeretik , és a’ mennyit abból bé- 
yehctnek. Annakokáért a’ Lux fuperintelligibilis , az 
elmét feliül halíadó világofság , fellulhallad minden 
TÍlágofságot, mint amaz első fugár és kufolyó világos
ság : és meg-világoűt minden lelkeket az ó világossá
gának bóltseségével, és magában foglal , mint minden 
viiágoíságnak eredete,minden lelki, Angyali, mennyei, 
okos és terméfzeti világofságot, és halhatatlanná téízen. 
M ert, valamint a* tudatlanság , az el-hitettettekct , a’ 
világoíságtól el-ízakafztja : úgy a’ Lux fuperintelligibí- 
iis, az elmét feliül halladó világofságnak jelen volta 
6 ízve-gyűjti, meg-egyesíti, tókélletefekké téfzi, ésnieg- 
fzabaditja minden tudatlanságtól és tévelygcftól mind 
azokat, a* kik meg-világosíttatnak , és ahoz fordítja 
azokat, a’ mi igaz , és a’ külőmbféle fantáziákat vagy 
képzéseket , az egyetlen egy tifzta ifméretre bé-tö lti 
okét egyetlen egy és meg-egyesítő világofs ggal. Ezek 
Dénes Izavai.

§. 7. E’ mellet , ki-tundőklik a* napnak viíágofsá- 
gából az Iílennek tifzta , béiső; forró cs buzgó jfzcrel- 
mc. Mert, kinek teremterre lilén a’ napot? Nem ön
nön magának. Nem izűköldódtk ó'fém mi nap és fern- 
mi teremtetett vi ágofság nélkül. Ö maga az örök 
véghetetlen világofság. De inínékunk teremtette ö a* 
n ap o t; nekünk vil ágaskodik az :• azért tündóxlik az 
lilén izerctete a* napból.

§ .8 -  £s mivel az Mennek örök bóltsesége ollyarn 
nap és világofság, inclly minekünk minden dolgokban 
meg-mntatja az Ifién fzeretetét és jóságát! arra nézve, 
a* terméfzeti napnak, és világofságnak terméízete és tu
lajdonsága ízerint neveztetik, Imago bonitatis Divinae, 
áz Illeni jóságnak képének. Bö'ts. 7. 26.

§. 9. A’ világofság ád minden dolgoknak rendet, 
idő t, ízelt, méneket cs kuiőmbscgcr; mert világos
ság nélkül, minden dolgokban tsupa rendetlenség vol
na. Azért a’ világofság, képe az lilén bóltseségének,

§. 10.
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§. 10, A* viíágofság minden dolgokat magához for

d ít, az ó tündókletefsége és fzépsége áltál: úgy az Is. 
ten jósága mindent maga utánn és magához vony, mint 
az első eredetben, holott minden dolgok nyugodalma
kat és meg-tartáfokat találják,

<S. 11. Nézzétek , melly tifzta a’ napnak világofsá. 
és meg nem motskoítathatik. Sokkal tifztább ’s 

verbietet5énül meg motskolhatalan az Iftennek mi hoz- 
Zank való fzeretete. Annakokáért, mivel az Iftennek 
bőltsesége, ollyan motfok nélkül való viíágofság : a’ 
napnak terméfzete fzerint, neveztetik , Speculum fine 
macula, az Ifteni erőnek motfok nélkül váló tüköré
nek. Bőlts. 7. 26.

§, 12. Nézzétek, melly gazdagon , édesdeden, és 
bőséggel foíy-ki a’ napból a ’ vüágóíság : úgy jő mi 
reánk boségefcbbcn, sőt véghetetlenebb módon , az 
íften fzeretete. A’ nap nem pártos, egy embertől fém 
vonja-meg az ő világofságat : úgy terjed az Íften fzere
tete mind ez egéfz világra. Nézzétek, melly igen benn 
vagyon a’ viíágofság 4’ napban , és a’ napnak leg. bel
sőbb állatjiból fzármozik-ki : olly igen belső , és a' 
ízívnek belső réfzébol buzgó az Iftennek fzeretete.

13. Továbbá visgáijuk meg , mint hogy a’ min
denható íften e* nagy világnak , és a’ tefti dolgoknak 
külső világofságot teremtett , ha ugyan nem rendelte 
a ’ léleknekis lelki belső világofságot ? M ert, luTzem, 
terméfzet fzerint igy gondolkodhatunk : Ha az íften a’ 
tefti dolgoknak ; vagy az ember teliének oliy fzén vu  
iágo fságot rendelt ; Sokkal inkább rendelt a’ léleknek 
belső világofságot. A’ léleknek világofsága, maga az 
íften, a’ mi Urunk Jéfus Kriftns, és a Szent Lélek, ki
től a’ mi értelmünk Iftennek iímérete által a’ hitben 
meg-viUgosíttatik. Esa. 60. I. Kelj f t  , vi ágoskodjal, 
mert el-jött a te világofságod , és az Urnák dús őségé te raj
tad fel tárna dost,

§, 14. Valamint már a’ nap e’ világot megvílágosL
tja ;
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tja: úgy világosítja-meg Kriftus a* mi lelkünket. Ján, i.
9. E z am a világa  f f  ág , niclly m cg -v ildgosit m in den  t  v i 
lágra f z ú k t e t t  embert. Mai. 4. 2, Azért neveztetik Ma- 
lakias Prófétától Igazság  n a p já n a k , és az Iften neveztetik 
Szent Jakabtól : az ő 1, réfz. 17. vers. Eiíagofs ágn ak  
A ty já n a k  t és a’ Szent Lélek tűz lángban jelent-meg az 
Apoftolok fzájában , tüzes nyelvek képében. Ebből 
az őrökké való világofságból jő már a’ kegyelemnek vi
lága , az Iften bóltseségének és ifméretének világa , az 
igazságnak és életnek világa , az őrömnek világa • 
a’ vigaíztalásnak világa, az Iften ditsőségének világa, 
2 hitnek és minden jóságos tsclekedetnek világa.

§. 15. A' világofság a’ teremtett álíatotnak ieg-fóbb 
ókefségek , drága kővők és ditsőségek , azért vagyon 
meg-irva : Magada t világofs á g g a l , m in t e g y  öltözettel kdr-  
n y ú l v e tte d . Sóit. 104. 2. Es a’ Sz. Angyaloknak ékes
ségek és öltözetek az Urnák fényefsége. Luk. 2. 9. 
Az őrók életben az el-válafztattaknakleg-nagyobb ékes
ségek a’ fényefség és világofság. Az igazak fényleni 
fognak, mint a’ nap az ó Atyjoknak Orízágában. Mát.
13. 43. Dán. 12. 3. Mellyet példázott amaz napban 
o k o zo tt Afzfzonyi állat, Jelen. 12. 5. Sőt miképen 
hogy a’ világofság le g -fzebb ékefsége és fzépségc e* 
múlandó világnak : azonképen az őrök világofság leg
nagyobb étefsége és ditsősége léfzen a’ jövendő világ
nak a’ Mennyei Jérusálemnek. Jel. 22. 11.

§. 16. Mennél nagyobb ’s több a’ világofság , an
nál nemefebb a’teremtett á lla tt, a’ mint látjuk ezt az 
Angyalokban, a’ napban , holdban és tsillagokban , a 
drága kövekben , az értzekben : úgy a’ jóságos tsele- 
kedet ízép világofság ; és az el-válaíztattaknak minden 
ajíndéki kí-tündőklenek belőlek az őrök életben. An- 
nakokáért azok egy niáftói kulómbőznek, mint a’nap 
és tsillagok egy máftói kulómbőznek fényeséggel , 1. 
Kor. 15. 41.

§. 17. A’ világofság meg-őrvendeztet, és magával
őro*



öröm öt hoz. Mínémű öröm öt fog pedig hozni ma* 
gával az órők világofság, midőn az őrók világoíságnak 
napja fel támad : Nem örvendeztetne e’~ meg minket 
lókkal inkáb az őrók világofság , mint a’múlandó vi- 
lágofság, mellynek fok nyomorúságra kell e’ főidőn 
fényét botsátaní.

§. 18. A’ világofság fel-kőlti az aluvókat : azonké- 
pcn fel-kők minketKriftus, a’ mi világofságunk, a’ bű
nöknek álmából. Ser kenj-fii t e , ki alufzol, és kelj-fel a 
halaiból, és meg-világofodik tenéked a’ Krifiui. Efes. 5. 14.

§. 19. A’ világofság meg-mutatja minékűnk az utat. 
Úgy mondja a’ mi Urunk Kriftus : En vagyok e világnak 
ama világossága , a’ ki követ engemet , nem jár a fetetben , 
hamm elitn ek  világa léfzen annak. Ján. 8- 12. 12. 46.

§, 20. A’ világofság hordoz magával el-rejtett élő 
ero$: úgy a’ mi Urunk Krifius, ollyan világofság, a kiben 
vala az elet, / /  az élet vala az embereknek ama’ világofságot 
Ján. 1 .4 .  Az Ur az fn  világofságom és fzahaditóm> és az 
én életemnek trofége. ’Solt. 27. I.

§, 21. A’ világofságot nem láthatja ember világos« 
ság nélkül : úgy nem ifmérheti-meg az iftent Iften nél
kül, Kriftus nélkül, és Sz. Lélék nélkül, ’Solt, 36. 10. 
A ’ te világofágod által látunk világofságot,

§. 22. A’ világofság el-kergeti a’ fetétséget, és a’ 
fetétségnek lelkeit , úgy el-üzi az Iftennek világofsága, 
a’ Kriftus, mi belőlünk a’ hitetlenséget, a’ fetétségnek 
és a’ Sátánnak minden tselekedetit. Az Iftennek mi 
bennúnkis kell azt mondani : Légyen világofság, mint a 
teremtésnek munkájában. Azért mondja, 'Solt. 18. 29. 
Te gyújtod-meg az én fzóvétnekemet. Az én Uram lflenent 
meg világosítja az én [sietségemet : hogy meg jelenjék azik* 
naky a’ kik fetetsegben és o' halálnak árnyékában vágynak. 
Luk. 1. 79. Lát ék Angyalt le-fzállani Menybóf kinek ditso, 
sége miatt fénylett a’ fold. Jelen. 18. I.

§. 23. M időn a ’ n a p  világa el-mulik , következik as 
éj és a’ fetétség , és fel-kél a’ holdnak fetétes világos-
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saga, mint az éjrfzakának világa : úgy a’ Kriítuson kí
vül merő fetétség vagyon , és az okosságnak igaz éjsza
kai világa meg-homályosítja 2z elmét.

§. 24. Valamint hogy immár azok bolondul tsele- 
keiznek , a’ kik inkább a’ holdtól akarnak meg-vi ágo- 
sítta tn i, hogy fém mint a’ naptól : azonképen fokka! 
bolondjabból teízuek azok, a’ kik inkább akarnak meg- 
világosíttatni e’ világ bőltseségéfól, mint a' Kriíliiscól, 
az Iíteni őröké való világollágtól. Valami én j bo
londság az, mikor az ember világos nappal inkább akar
na látni gyért ja világnál, mint a’ napnál : oily nagy 
bolondság , midőn az ember e’ világ bőltsesége á.tal, 
inkább akar-látni, és bőltsebb akar lenni, mint az igen
nek bőltsesége által , melly a’ Kriílus. Oh nagy bo
londság! mikor egy valaki azt véli, hogy jobban meg- 
viMgosítratik a’ teremtett állatoktól, mint feni a’ Tc- 
rennőtől. A’ki engem itt jól meg-ért, annak kezdete 
vagyon az Iíteni, őröké való mennyei bólrseséghez , 
meilyet Sz. Dávid a.’ 119. Sóltárban olíy ízorgalmato- 
fan kíván , és Líóltseség Könyve le-rajzol.

§. 25. A' nap az égnek ékefsége : úgy az Ur Kri- 
ítus az ő Anyaízentegyházának, és az új égnek és főid
nek a’ jövendő ditsőségben, ékefsége holott ki-nyilat
koztaik  és meg-jelentetik minden válafztattaknak lze- 
mek e lő tt, hogy ő az ő  A tk á n a k  ditsőségének fen yeßege^  
és an nak f z e m / l jé n tk  k u n ié tf z e t t  billege. Kolos, I .  1 5 , 
*Sid. 1. 3.

§. 26. Mint a’ világos hajlékok fzoktak kedvefek 
lenni: úgy az lilén világofságban lakozik , 1. Tim. 6# 
16. és a’ mennyei Jérusálemet kellemetes hajlékká tsi- 
nyálta. E ' vá ro s  m m  fzü k ó lk ő d ik  nap nélkü l , v á g y  h o ld  
n é lk ü l, h o g y  abban fé n y  lenének : m e r t a z  i H  ennek d its  őse
ge  m eg-fén yefite tte  a z t  , <?/ a n n ak  jző v e tn e k e  a B á rá n y , Je 
len. 2 1. 23.

§. 27i A’ vjlágofság ki-jelent m indent: úgy nem 
rejtheti-el femmi magát az íftennek véghetetien világof*

s á g a



sága e lő t t , femmi valami az égben és e’ főidőn va
gyon, és valami minden lelkekben, és embernek minden 
lelkében el-rejtve vagyon; úgy hogy az emberi fzivnek 
kg-kiffebb gondolatja is Iften előtt el nem rejtheti ma- 
gár. ’Síd. 4- 13‘ óT mi álnoksdóinkat elődbe vetet
ted, és a* mi titkos bűneinket a tr  orizádnak világa eleibe. 
Sóit. 90. 8. Távol-látod ez én gondolatimat. ’Solt. 139. 
2. Az i f i  ennek bóltsesége minden lelkeken által mélyen , és 
mindeneket eU]ár. Bolts. 7. 23.

§. 28. A’ világofságréfzeitcti magát minden terem
tett állatokkal, és ki-őnti magát az egéíz világra: a- 
zonképen közli Iften magát minden teremtett állatok
kal , kiváltképen pedig az emberekkel: a’ nagy órőme 
és gyönyörűsége, mikor az emberekkel jól tehet.

§. 29. Végezetre a’ világofság és a’ nap bizonysága 
és jele a’ mi téliünknek és lelkűnknek meg ditsőítteté- 
sének a’ fel-támadásban. Léfzen ugyan a’ mi lelkűnk
nek meg-ditsőíttetéfe ez életbenis réfz fzerint , a' Sz. 
Lélek által. Mi pedig mindnyáján fel fedett ortzával az 
Urnák ditsóségét, mint egy tükörben látván azon ábrázatra 
el-v alt őzt at nnk , dit sós égbe, úgy mint az Urnák Lelkétél. 
i. Kor. 3. 18. De tsak kitsiny kezdet az , esnem tő- 
kélletes. O ttan pedig mint teft , mind lélek örökké 
való fényefséggel és diisőségggel meg ditsöíttetnek. A* 
mint Sz. Pál mondja. 1. Kor. 15. 41. Kúlómb a'nap* 
ttak ditsósége, kúlómb a hóidnak ditsósége, és kúlómb a’ tsil- 
lagoknak dit sós égek : úgy léfzen az igazaknak fel-támadd- 
Jok-is. A ' tanítók fény lenek , mint az égnek fenyeßegc, és 
mint a* tsillagok órókkón érékké. Dániel. 12. 3. Az igazak 
fény Jenek , mint a’ nap az ó Atyjóknak Orjzágában• Mát. 
13. 43-

§. 30. Ennek képe az Ur Kriftus fzinének el-válta- 
zása, holott fényes vala ortzája , mint a’ nap , ruhái fe 
jérek valának mint a’ fényefiég. Mát. 17. 2. E’ vala az 
őrökké való napnak mennyei, termélzet felett való fé
nyes világofsága : így tündöklőit és ragyogott a’ Mó-

fes
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fes ortzája, fokkal fényeiebben, mint a’nap, úgy hogy 
arra nem nézhetnének az Ifrael fiai ,' a’ fényefségnek 
m iatta, mivel az íftennel, noha tsak kevés napokig fzo- 
Jotr. 2. Mos. 34. 29. 35. 2. Kor. 3. 7. Mi soda tűn- 
dókletefség fénylik pedig mi belőlünk; mikor az Iften- 
nél fogunk őrökké é ln i, és ő nála lenni mindenkor. 
Mófes ortzája rettenetefcn fényiért; a’ Kriftus ortzája 
pedig kellemetefen az ó ditsőségében.

§. 31» Jelen. 1. 16. Fénylik annak ortzája, a’ ki
nek, jobb kezében hét tsillagok valának, mint a* nap. 
Es igy az őrök világofság, meliy a’ Kriftus , el-változ- 
tat minket ama’ napon, hogy a’ mi egéfz teftűnk fényl- 
jék, mint a’ villámás. Mát. 6. 22. Luk. 11. 36.

§. 32. Végezetre, azt is meg kell tudnunk , hogy 
a’ jóTeréintó minden dolgokba, tifzta , fzép és kellc- 
metes világoíságot rekefztett, a’ mint tudjak azok , a* 
kik a5 tennéfzet fzerint való válafztáft értik, és minden 
dolgoknak tiíztaságát igaz Filofofiai módon mcg-tud- 
ják váiafztani, a’ til'ztátalanságtól és fetéségtól ; és igy 
minden , termeiket fzerint, tökélletefebbé tétettethe- 
t-ik, az ő tiíztaságában : mert ez az ő terméfzet fzerint 
való meg-ditsóíttetéfe. Es e’ nyilván való bizonsága a* 
mi tefteinknek meg-ditsőíttetéfeknek az utolsó napon • 
midőn minden tifztálanság el«válafztatik a’ mi tefteink- 
tő l és lelkeinktóh

II. Réfz.
Az Iftentiek máíödik napi munkájáról.

Az Eg az literinek es a’ boldogok fzép hajlé
kának bizonysága.

1. Mos. I. 6. 8. utánn mondj az Ifiért : Légyen ki
tér je fz t etett eroßeg a v iz kozott. Es ay ki terjesztetett 
erößeget az Ifién nevezi Égnek, ’Solt. 104» 3* 
terjefztetted az Egeket, mint egy kárpitot , ki a vizekbe1$ 
jfzerzette az 6 lakó helyeit-, a felkóket rendelte az o fzekerívé

Áz Tftennek máfodik napi 4.K.Í.S.2.R.*
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c’s jár a fzélnek jzárnyain . ’Solt. 19. I. Az egek hirdetik 
az erős Iftennek ditscsegct, és az ő kezeitek munkáját hirdeti 
ama ki-terjejztetett erößcg.

óllehet Tok vetekedés vagyon a’Teoló- 
ousok és Filosofusok kozott azt Égnek 
matériájáról, és fubftantziájárói, vagy, 
miből álljon : mindazonáltal mi meg- 
elégfzünk azzal, a’ mit az Ur lilén mond: 
Légyen ki terjejztetett erőfiég <*’ viz között. 

i. Mos. 1. 6. Melly is Jób könyvében így magyaráz- 
tátik meg : Ki-terjefztetted az egeket * meUyek erójek, ét oU 
h a k , mint az öntőit tükör. Job. 37- *7*.

§. 2. Ebből nem helytelenül ítélhetjük5 hogy a viz 
kozott való erőfseg 5 azaz ; az Eg vízből tsináltatott, 
mel yet a’ ’Sidó ige is , Samaim , meg-jelent. Mind
azonáltal itt mi fenkivel nem vefzekedünk, hanem ezt 
mondjuk • hogy az Élementumoknak rendi meg-ifmér- 
teti, hogy az Eg légyen, a’ nagy világnak, vagy a’ le
vegő égnek és víznek , leg-állhatatofabb, leg-tilztább i  
leg világofabb és fzebb , alíatja melly minden elemen- 
tömi temérdekségtől meg-vált , áltál Ethato , tiízta  ̂
meg - romolhatatlan telt , melly aző tifztasága miatt i 
fennni romlás alá nem vettetett: mert, mivel attól éí= 
válaíztatott- azért nem eshetik abba femmi romlás, feni 
tifztátalansággal foha meg nem egy elmerhetik, Mert 
két ellenkező terméfzetek azok. Tellyes az Eg tsudá- 
latos erőkkel , minden alatta való dolgoknak igazga
tására, és a* Mindenhatónak keze által legékelébb, tá- 
gofabb , meg-foghatatlan gőmbőlyüségnek formájába 
rendeltetett ; hogy ne tsak ezen tzirkuláris gőmbö- 
lyusé^ben, a’levegő égnek melzfze ki terjefztéle, és a* 
vizbóí és a’ főidből álló golyóbits bé - rekefztetik. 
és fodatatik úgy , hogy femmi elementumok hely
ekről.0 el ne mozdálhaífanak ; ( Melly okra nézve is 
az Eg firmamentumnak,  avagy erőfségnek neveltetik)

Gcc hanem



hanem hogy minden elementumokkal is az őerej t’e* 
gőmbőlyegség által egyeránt kőzólheíTe,

§. 5. Ánnakokáért a’mi az égnek állatját illeti, te- 
kíntsétek-meg a* főidet, melly mindenek felett fekete, 
vaftag, goromba, temérdek. Annakutánna nézzétek- 
meg a’vizet, mennyivel vékonyabb az a’ főidnél, 'viert 
a’ mennyivel keveíébb főid egyeiírtetett ahoz ; annál 
tiíztább az, úgy hogy, egynihány réfnyire által láthatni 
azon. Nézd-meg a’levegő eget , ez ifmét tif/tább, 
mint a’ viz , és éppen áítaiiátfzatos, meg» foghatatla- 
nabb mint a’ viz , oily tifzta , hogy ember femmit ab
ban nem lát. Moít gondold-meg immár, mely nem 
haioniók egymáshoz ezek a’ corpusok , a’ főid a’viz- 
hez, és a’ viz a’ levegő éghez képcfí ! Melly nagy ku- 
lőmbség vagyon ó kőzőttók állatjokra nézve ! Gon- 
dold-meg tsak moft az Égnek corpnsát: ez a’ levegő 
ég reiett vagyon, és a’ leg-tiíztább állat. Es mennyivel 
tiíztább állat, annál több erő vagyon abban.

§. 4. Hát nem volna e’az Égnek tsuda, fzép, tifzta 
állatja, minden tulajdonságival egyetemben az íftennek 
derék bi/onsága t Quid ejt Ccelum , &  totius natúr* di- 
cor , aliud > inquit quidam , quam quoddam fpeculum , in 
quo Jutntni Opificii relucet Magifterium : Mitfoda az Eg, és 
az cgéíz terméfzernek ékeisege , azt mondja a régiek 
koz?ül egy valaki, hanem egy oily tűkor, mellyoen 
fénylik  a’lég-főbb építő meílcmek remekje.

5. Mert ha a’ mindenható Iften, olly fzép, tifzta, 
fényes, állhatatos állatot teremtett, meliynek mi mind
az által e’ mi értelmünknek gyarlóságában végére nem 
mehetünk • hát ennen magának minémü tifzta , őröké 
való, lelki’, meg vísgálhatatlan, meg foghatatlan, ki
mondhatatlan líteni állatnak kell lenni ? Es ha a’ hal
landó állatnak olly fzépséges eget teremtett, melly ben 
be foglaltathatnék, hogy ne épített volna inkáb a’hal
hatatlan teremtett állatoknak fzép házat és hajlékot ? 
Tudjuk > hogy ha i  mi földi bájtunknak hajléka el - bomoi ,

77° Az literinek máfodik napi 4.K1.S.2.R.
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életünk Ufzen Ifientöl, tudniillik, nem kézzel tsindit házunk, 
Lnem  örökké va ll, Mennyben : Mert azertis foháfzkodunk t 
mivel hogy kívánunk d  mi Mennyei házunkban fel-öltöztet ni. 
2. Kor. 5. 1. 2. , ,

$ 6 Mit jelent az Égnek nagy magalsaga cs fzele- 
sécre mellyhez a főid egy pontotska, egyebet, hanem 
az°Iftennek ki-gondolhatat an , meg mérhetetlen nagy 
hatalmát es bőltseséget ? Melly igen távól vagyon az 
Ea a’ földtől, olíy igen távol vágynak az en utaim a 
tf’utaito aól és az én gondolatim a’ ti gondolatitoktól 
azt mondja az Ur Uten. Esa. 55. 9. Mellyről a’ IV.
Réfzben bővebben. ,

s 7 Mit jelent az Égnek nagy kereksege, egyebet, 
hanem az Iítennek őrökké va'óságát ? Mert valamint 
ho ry a’ circulusnak fe kezdete, fe végenintsen: úgy az 
Klemben is fe kezdet, fe vég Hintsen.

§ 8 Mit jelent tovább az Égnek ugyan azon ki
mondhatatlan nagy gőmbőlyusége, egyebet, hanem az 
Iftennek mindenütt jelen voltát ? Mert ha az Eg min- 
óenr bé-foMál, és ki-mondhatatlan mefzlzeséggel min
dem tart ,°emel és hordoz • hogy ne fog alna-bé , tar
tana emelne és hordozna mindent az lilén ? Kitjuda 
me'rte-meg markával d  vizeket , és arafzfzal htfoda mérte
méi az Egtket? Vagy kufoda foglalhatja három ujja közé d  
földnek porát , is kitfoda mérte-meg fonttal d  hegyeket, és 
ferpenyőbsn d  halmokat. Esa. 40* 12.
J § o. A’ tzirkulusban femmi nints fent vagy alatt • 
hanem minden egyfzer ’s mind fent és alatt vagyon : 
nay tólt-bé lften egyfzer ’s mind mindent. B e-tö lti 
az E>et és a’ földét, és nem mefzfze vagyon kitől kitől 
mi közülünk , mert 6 benne élünk, vagyunk és mozgunk. 
Tsel 17. 38. Es jóllehet mi alattunk emberek , es Is
tennek más fok teremtett állati vágynak, a’ mint azt a* 
főidnek g o m b o ly a g é  mutatja : mindazáltai az Ur Is
ten azt m y rendelte , hogy, mindenütt az Eg fent va
gyon, Es°mindennek maga felett az Égbe fel kell nézni,

C C 2  n
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és állani, mellyen tselekízik azabrintscs gőmbólyfjség- 
nek meg-mérhetetlen mefzízescge. ’S.rák. 43. 13. azt 
mondja az Égnek gömbölyű voltáról : Az ő Jzep kerek
ségével bé-óvedzi az Eget , mikor a magaságban valónak 
kezei kiterjefztik azt,

§. 10. Mitfoda azEgnek erőfsége, egyéb , hanem 
az Iftennek és azó befzédének őrökké való állhatatos 
igazsága ? Mert ki tartja.az Eget, hogy el nem esik ? 
Mitfodák az ofzlopok , mellyek tartják , avagy, minn 
függő? Semmin nem egyében, hanem az Iftén fzaván. 
Az Egeknek ofzlopi ófz ve rontatnak , és az 6 haragja miatt 
meg-mozdulnak» Az 6 királyi fzékenek fzinét meg-tartóz-
ta tja , és az 6 felhőjét reá ki-terjcfzti. Jób. 26. 9. 11.

§. I I .  N ézd , ha az Iften ízava az Eget így meg
tudja erősíteni; hát nem tartanáe’-meg tenéked tett 
fogadását? Ha az Ifién tartja , és vifeli az Eger, az 6  
erős fzava á lta l; hát tégedet, nem tarthatnae’ , nem 
emelhetnee’ , és nem hordozhatnae’ ? ’Sid. 1. 3.

§. 12. Ez a’ múlandó Eg pedig tégedet magafabra 
vigyen az el-rejtetett Éghez, a hói e tgseges óromvagyon9 
és "gyönyörűségek. ’Solt. 16. I I .  me Ilyet Sz. Pál Ear a* 
ditsomnak és harmadik Égnek nevez. 1. Kor. 12. 3* es di- 
tsóségnek , mellyb^ a’ ini Urunk Jéfus Kriftus fel - vite
tett. i.T im . 3. 17. meilyet az Ur az d Atyjának házáé 
nak nevez, holott minekünk helyet kefzitett Ján. 14. 2. 
melly Egeknek Egének neveztetik. 1. Kirat. g. 27.

§. 13. Sőt vigyen tégedet e ’ múlandó külső £g , 
tennen magadba, a’ te magad tulajdon fzivedbe és lel- 
kedbe. Ott is vagyon az Iftennek Ege, a* mellyben la
kozik. Azt mondja a' magajlágos és dittos égés , ki örökké 
valóságban lakozik , kinek neve Szent. Eia. 57. 15- En 
magafiágban és Szent helyen lakozom, és a'tóródelmes ’j alá
zatos cmberrelis , hogy meg-elevenít fém az aldzatofaknak lel
keket , és meg-élefefzcm a toródelmefeknek fziveket. ím e, 
o tt vagyon az Iften minden gazdagságával te benned. 
Láfd a’ 3. K.

§. I4*
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773
§. 14. Végezetre e’ külső Eg , vigyen téged az új 

Éghez, mellyről Szent Péter 2. Lev. 3. 14. azt mond
ja: Uj Eget és új főidet várunk az ő ígérete fze r in t , mellyek- 
ben igazság lakozik. Mert jóllehet az Eg oily tifztán te
remtetett az Iílen tő l, hogy femmi romlás abba nem es- 
Jietik ; mindazáltal az Egek nem tifziák Ifién (lőtt , azt 
mondja Sz. Jób. 15. 15. Azért is mulnak-el végtere az 
Egek, mint Sz. Péter mondja, és mint a’ 102. 27. ’Sol- 
tar ízól • Az egek el vejznek. és mint a ruha meg- avulnak, 
mint íz ő'tőze et , el változtattad azokat , és elváltoznak. 
Azért mondja Sz. János, Jelen. 21. 15. Látek új Eget, 
ét új főidet : mert az első Eg, ée az első főid el- mint való, ; 
Es monda az , a ki a fzéiben ülvala : Imé , mindeneket 
meg újítok Es Efa. 65. 17. azt mondja az Ur ‘ílen : 
lmé én teremtek új Egeket, és új fő idet, es az előbbiek in ' 
gyen fém emlittctnek. Iílennek mítsoda fzép Várofaaz, 
a ’ Mennyei Jerusalem, kinek építő Meílere az lilén , 
ki tudja azt nekünk meg-mondani, mivel fzem nem látta, 
fém  a’ fűlném  hallotta, az embernek is gondolatába nemmen
tek , meUyeket az Ifién kéfzitett az őtet fzeretóknek. I. 
Kor. 2. 9. Azért olly dolgok által irja-le Sz. János 
Evangyéliíla az új és Mennyei Jérusálemet, mel yek a5 
terméízetből vétettek , és a’ terméfzetben leg-drágalá- 
tofabbak; mint midőn azt mondja : A’ város olíyan : 
mint a’ tündöklő arany, a’ fundamentoma drága kő
vekből, a’ kapui drága gyöngyökből, és tellyesaz Is
ten viíágofságával, fényeíségével és dicsőségévé'. Ez 
Új égben léiken lilén mindenekben minden. 1. K. 15. 28.

III. Réfz.
Az Iftennek harmadik napi munkájáról;

tudni-illik , a’ vizeknek a’ főidtől való el-
válaíztáfokról.

A’ főid kereksége, melly az Eg alatt középben, e’ vi
lágnak közepette leveg , az lilén mindenhatóságának 

' C cc  3 és
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és bőltseségénck bizonysága, és a’jó Teremtőnek felet
tébb gazdag jóságának tár-háza.
I. Mos. I. 9. Monda az Ifién : Gyűljenek egybe az Eg 
alatt való vizek , egy helyre , hogy tetjzsék meg a’ fzár az. 
A ’ fzárazt pedig nevezi ifién  földnek. ’Sóit. 33. 5, 104. 
24. Betolt a 'fő id  az Urnák gazdagságival. -

Főid e’ nagy világnak leg vaftagjabb , 
leg-nehezebb, teííelebb, vagy temér
dekebb Subftantiája , állatja, melly a’ 
vizektől el-válafztatott, és az lilén ha
talma által, e’ nagy világnak Centru
mában és közip pontjában meg.irtóz

ni ind en Mennyei influentiáknak tartalé- 
kává tétetett. Azért is tétetett az Égnek kerékdedsé- 

• gére nézve gömbölyű go’yóbitsá, hogy az Égnek mun
kálod fit mindenütt bé-fogadja, es a’vízzel egy go yó- 
bitsot tsináljon , és a’ vízben allion. Es ez a’ főidből 
5s vízből álló golyóbits, tellyes lévén mindenféle látha
tó rsemetéknek és gyűmőltsőknek élő el-rejtetett és 
láthatatlan magvával a’ levegő égnek erejétől hordoz- 
tarik a1 mindenható Igének hatalma által.

§. 2. Ezen főidnek tsud datos alkotmánya, a z ó  
fundamentomával eg y ü tt, nyilván való bizonysága az 
Mennek mindenhatóságának : mert minn all a’ főid ? 
mitsodák annak ofzlopi ?

§. 3. Itten difputálnak a’ Tudófok • ha a’ föld a 
vizen állé? vagy, ha ő mint vallagabb és nehezebb ele

snie ntum , leg-alsóbbé, és a’ víznek fundamentomáé ? 
úgy hogy a’ főid alájok vettettetett légyen a’ vizeknek.

c 4. A’ kik azt tartják , hogy a’ föld a’ vizen áll, 
tzítálják !Sz. Dávid 24. ’Sóit. 2. versét: A’ tengereken 
fundálta a z t , és a vizeknek felette tsinálta a zt; Sói. 136.
6. Ki meg erófitette o’ főidet a? vizeknek felette. £s Arany 
fzáju Sz. János, ( Chryfoftomus ) így i r : á ’ főid Ifién- 
tél úgy fundáitatott, hogy annak alatta legyenek a’ vizek.

Az Is. 3. napi munkájáról 4.K.T.S.3R.
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§. 5. A’ kik pedig azt tartják, hogy a’főld a’ viznek 
feneke és fundamentoma; azoknak iliyen fundamento- 
mi vágynak. Előfzer: Mivel a’ főid leg-nehezebb ele- 
mentum, magát leg-aíább helyheztette, a’ leg-alsóbb 
helyre, és lón e’ világ centrumává , holott ő ofztán 
terméfzet fzerint, és meg-mozdii hatatlanul nyugfzik , 
és onnét ki nemmozdíttathatik; hanem nagy hatalom 
által; terméfzet ellen volna azért, és nagy csuda , ha 
máshová esnek: Mert minden hely, meiiy a’ Centru
mon kívól vagyon, magafabb a’centrumnál: azért akar 
mclly felé mozdíttarnék is a’ föld , maga főiébe moz- ( 
dúlna, ’s ,ha el akarna dúlni , maga főlibe dűlne , a"’ 
melly ugy mond lehetetlen. £*zt akarj'a a’ 104. ’Sók. 
5. vcrfeis jelenteni: Funddlta ad földet az 0 ofzlopin, melly 
joha őrökké tne£ nem mozdul. Az az : a’föld n ugfzika’ 
Centrumban meg-mozdűlhatatlanúl, mellyből ki nem 
eshetik. Májodfzor próbálják a’ hajófoknak tapafzta- 
láfokból, kik a’ mértéklő ónnal, a’ tenger fenekét ke-' 
reíík és meg-találják , és azért a’ ’Soltárokat magya
rázzák a’ viznek a’ fzáraztól való el-válafztásáról ; a9 
mint Mófes írja. 1. Mos. 1. 9.

§. 6. De Sz. Péter Apóitól, 2. Lev. 3. 5. el-iga- 
zítja nekünk ezt a’ vetekedéft , midőn a, t mondja , 
hogy a’ föld a’ vízből vagyon , és a’ vízben áll , vagy 
vizek által áll, ( mint a’ G örög nyelv mutatja ) az Is
ten bcfzéde által. Holott is azt bizonítja a5 Sz. Apo
llói , hogy a’ főid a’ vízben áll , és eképen a’ vízzel 
egy golyóbitsot tsmál: hogy ő is a’ vízzel, és a’víz ál
tal erósíttetett meg.

§, 7. £z a’ rettenetes nagy víz és föld golyóbitsa 
minnfugg? ki hordozza azt? mitsodák annak ofziopi? 
Halljátok-meg, mit mond Sz. Jób. -26. 7. A' főidet , 
mint a femmit ugy fuggefztette-ßl. Azért mondja azt ; 
mivel a' nagy rettenetes vízből és földből álló golyó- 
birs , e5 világ közepén leveg a’ levegő égben , az nagy 
ég a la tt, és a’ levegő égtói hordoztatik , a> nagy ki-
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terjefztetett erőfségen , mivel a' fo ld ; mint egy a’ vi
zekben betakartatok; a’ mint a’ ’Sóit. 104. 8- mond
ja: Mélységes vizekkel, m integy  ő főzettel, be bontottad 
azt. Es mivel a5 levegő ég, és a’ viz, oily igen közel 
vágynak egymáshoz, hogy egymáft hordozzák, a’mint 
mi a’ felhőkön látjuk, melly nagy terhes vizet tarrtanak. 
magokbän, és mindazáital a’ levegő égtói hordoztat- 
nak, hogy le nem esnek; mert az illyen emelő és hor
dozó e rő , a’ levegő égnek tulajdonsága. Meg-kóti 

' a’ vizeket az ő surú felhőiben , úgy annyira, hogy a' 
felhők meg nem hafadoznak alattok. Jób. 26. 8-

§. 8. Hát nem nagy tsuda e’ , hogy az Égnek ki- 
terjefztéfe által, e’ világ igy meg-eróíittetett, és kőr- 
nyul-vétetett, hogy a’ négy elementumok úgy együvé 
tartatnak, és egy máshoz ragafztattak , hogy egyik feni 
térhet hátra? Végy együgyű hafonlatofságot a’ tyuk 
tojásban, elsőben a’ fejéri vagyon, a’ közepében függ 
a’ fzíke, kerékded golyóbitsa: mind kettő pedig hár- 
tyitskával bé boríttatott, és kívül héjjal meg-erósítte- 
te tt, hogy femmi el ne folyhaífon. Úgy függenek az 
elementumok egymáftól, és egyik tartja és hordozza 
a’ máíuat. Az ég meg-erősít m indent, és femmit he
lyéről el nem hágy menni, azért hogy a’ termefzetben, 
femmi üres hely nem lehet. Azért levegnek a’ terhes, 
felhők a’ levegő égben, és nem esnek-le.

§. 9. Ez a’ tőidnek a’ vízben és viz által, a’ leve
gő égnek tágos ki-terjefztetésének közepében, és cen
trumában vaó  meg-erősítéfe, felettébb nagy bizonysá
ga az Iften mindenhatóságának, mellyet Sz. Jóbnál38.
4. efzünk be jutat az Iften: Hói voltál, mikor a' földet f ten
dáltam* mond-meg a z t, ha tudfz valami értelmet , ki ren
delte-el o’ főidnek mértekeit ? mond-meg, ha te bőts vagy: 
avagy kitsoda mérte-meg azt merőß'mórral ? Avagy az őelső 
fundamentomi mit si dán állanak ? avagy kitsoda vetettt-fel 
annak fzeglet kővét? A* hol halljuk, hogy a' főidnek fun- 
danientomát lémmi okoíság meg nem tudakozhatja ;

ha-
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hanem azt lilén hatalmának és mindenhatóságának kell 
tulajdonítani. Mert felettébb nagy es meg mondhatat- 
lan tsuda, hogy a’ földnek nagy golyóbitsa úgy áii a* 
vízben, és megfeni merül el a’ mélységben, és alánéra 
süllyed. Erről fzól a’ ’Sóit. 46. 2. Ezokáért , ne fél
jü n k , 1bfi a fold tneg-indülna is, és ha fzintén a hegyek , 
(I tender kozepebe bé- mer ülnének is: Még ha zúgnak, és fel 
pevelkednekis az ó vizéig es ha annakháborgája miatt a 'he
gyek le-omolnak Is.

§. 10. Ebből a* többi között azt tanulhatok, mel'y 
nagy tsudája, ereje, és nagy bőltsesége légyen az is az 
az íílennek, hogy a’ föld olly erősen fundáítatott, és 
jneg erősittetet 2 vízben. Azért níondja az lilén ből
tsesége, Pé d. 8. 29. Mikor az Ur a fő  an k fundamento- 
mát vetette, ott valékén bő.tseség és neveltettem ő nála.

§. i i .  E’ már a’ főid kereksége, mellyben a’ min
denható lilén Adamot az ő maradékival helyheztette. 
’Solt. II  v  16. A lföldit adta az embereknek fiainak. Es 
noha a’ főid, kívül forma nélkül való, goromba, vaílag, 
kemény, létét, hóit^ fzáraz és hideg : mindazáltal bel
sőképen , nemes eleven elementum, melly a’Teremtő
tő l fok áldáfokkal, fzüntelen való gyümőltsőzéífel, és 
|pag hozó erővel b é - tö lte te tt, a’ mellye'k foha nem 
nyugofznak , hanem, mint el-rejtetett élő Aitrumok, 
mind tsak munkálkodnak , és foha fém nyugoíznák , 
míg teíli gyűmőltsóket elő nem ho zák , és míg leg- 
ékelebben, leg-fzebben ki nem munkáiódják formával, 
proportzióval, ruházattal, illattal, ízzel és fzinnej , 
melly által ók az embernek belső erejeket és hatalmo
kat meg-mutatják.

§. 12. Innét jőnek-elő a’ vetemények , mint az ó 
aluvó kamara jókból, a’ régi teilet le-tévén , újat vefz- 
magokra, melly gyenge , fiatal, virágzó ; mert a’ régi 
el-rothadott és meg hóit. innét a’ füvek és virágok, 
a’ régi ruhát Ic-vetkezvén, újba öltöznek; mert a’haj-
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dani el lzakadott, mcg-avúlt, éktelen, és rúttá lő tt ,  
formáját és illatját el-vefztette.

§. 13. Az utánn kezdenek ők fzép meg ujjúit ábráz- 
atjok, nemes illatjok és fzinek által mi velünk ízólani: 
Mert ez az 6 nyelvek. Mint ha azt akarnák mondani: 
Nézzétek , ti embereknek fiái, ti hitetlenek , meg-hol
tunk vala és élünk. Mi a! mi régi tértünkét és ruhánkat 
le. te ttü k , és új teremréfek lettünk. Meg újjnottuk 
magunkat, a1 mi eredetünkben. Véfséuk-U tils az öem
b e r t é t  űj embert öltözzetek fel. Efés. 4. 23. Mégis újjí- 
tsátok magatokat, a’ ti őrök eredetetekben , a’ ki az 
írtén , a1 tiTercmtótők , melly fzerint ti formáltattatok. 
Ha ti azt miveletik, tehát az utolsó napnak nagy nyári 
idejében, minekutmna , a’ ti ó rothadandó telteteket 
le-vetettétek, a’ főidből viízont ki-jőttők, mint fzint- 
én mi , új térttel , ditsőségnek új ruháival , raellyek 
fzebben tündőldenek, m inta’ mi Ízinunk, mcllyet mortr 
magunkkal hoztunk. 1. Kor. 15 42. Azomban, mivel 
ti itt c nyomorúlt életben bújdoftok ; n; legyetek fzor* 
galmatofok a ti ttfleukröl. Mát. 6. 2§. Nézzétek, melly 
ízénen ruházott-me^ minket úijonnan a’ mi Teremtónk, 
i iy fzép ízűtekkel , és ennyi ezer efztendóktoi fogva , 
mind e’koráig; első teremtetésünktől fogva, minden 
cfztendőben , uj tértét és új ruhát adott az ő jóvóká
nak meg mutatására. Látjátok , mi adjuk tinéktek 
minden mi erőnket : Mert a’ mi erőnk , nem mi ma
gúnknak ízolgál , hanem tinéktek ; sőt az Írtén jósága 
virágzik mi bennünk tinéktek, és ti jól mondhatjátok 
azt, hogy az Iftennek jó volta , mi bennünk virágzik, 
és ő mi általunk titeket ii arjával meg éllefzt. Ki nem. 
látja immár itt tsak a’ főidi vetem nyék között, az 
írtén ízeretetének, jó voltának és mindenhatóságának, 
fok ezer bizonyságit? Itt kélzített az írtén nagy Patikát, 
és füvekről irt egy könyet épen tsudálarofan, és tőkcl- 
IcteíTen. Elő könyv az : nem, mint a’ füveket a kö
nyvekben le írják , és mint hóit árnyékot le rajzolják;

hanem
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hanem az íften könyvében élő bőtuk vágynak, mellyek 
minden embereknek , nagyoknak és *kitsinyeknek , tu
dóionnak és tudatlanoknak, fzemek eleibe állíttatnak; 
tsak hogy nem mindentől olvaftathatnak , az r t , hogy 
ők a’ füveknek fzép íignaturájokat , vagy jeleket nem 
il'mcrik. Előbb keil azokat az embernek tudni : úgy 
olvashatja ofzuán és rakhatja őfzve , azoknak jeles , 
ékes és e even bótíiikct.

§. 14 Gondold meg itt az Iften bohseségét és jovol- 
tát. Te egy fúvón és virágotskán kivált képen való je
leket találfz , mellyek az lidennek élő kéz iráíi , és fel - 
jyu írása, mellyel minden füvet az ő titkos ereje ize- 
rln t, oily mefterségefen, olly tsudálatofan, olly ékélen 
jj.dzett meg, hogy fenimi okos kép író olly volta képen 
ezt ic nem Írhatja. Sőt külső formájokkal é.s propor- 
tiő{ok::al meg mutatják gyakorta az ó el rejtett ereje két. 
Mert e yiknek ollyan formája vagyon, mint a’ főnek ; 
a ’ maiiknak ollyanábrázatja és jele vagyon, mint a fze- 
me nck ; a’ harmadiknak , mint a’fogaknak; a’ negye- 
tíikne , mint a’ kéznek és lábnak; a’ hatodiknak, mint 
a ’ ízívnek, májnak , hólagnak , veséknek , febeknek és e’ 
féléknek. Es e’ mindenütt a’ te fzemeid előtt fekfzik. 
Mihelyt te zöld fűre lépfz ; mindjárt a’ te lábaid alatt 
eledeled és orvofságod vagyon. Mert a’ legalább való 
fuvetskében és magotskábanis, mellyet te alávalónak és 
haízontalannak tarcafz , az iftennek nagyobb bőltse- 
sége , ereje és tehetsége vagyon mint lém elmed
del azt fel érhetnéd. Mert az íften femmi hafzon- 
talant nem teremtett. Meg lásd azért, hogy az Iítent 
az ö mun iáiban meg ne veiled.

§. 15k Azt mondom én tenéked: hogy a' bő tsek 
a’ füvek erejeknek ezeredik réfzét fém tudhatták-meg. 
Ha te azért, nem tsak a’ külső formát és jelt; hanem 
a ’ belső el-rejtctt formát is meg ismered ’s *zt nyilván 
valóvá téfzed, a’ Chimiának meftersége á lta l, ho j  te 
abból az erőt, meilyben az igaz orvofság fekfzE, a’
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tifzra eíTentiát és aftrumot, világofságot, az 6 héjas 
házából és almáriomotskájából , a’ mellybe azt az Ur 
Itten helyheztettc, ki-huzod: még akkor koftolod-meg 
te a’ Teremtőnek jóvoltát, az ő munkáiban, és őtet 
fzívbő! ditséred, hogy ő a’ fzegény gyarló emberek
nek fájdalmas betegségekben, olly enyhített fegítségec 
és édefséget teremtett.

§. 16. Nézzed, mint rendelt a’ jó Teremtő, min
den madaraknak az Eg alatt, minden állatoknak, mel- 
lyeknek élő lélekzetekvagyon, olly tsudá atos kulőmb 
kűlőmb féle eledeleket, hogy ő  nékik eledelek vagyon 
a’ főidnek ízűién. N zd-meg o t t , miképen ád itten 
eledelt minden tettnek, teremt fzénát a’ barmoknak , 
és füvet az embereknek hafznokra , hogy kenyeret ve
gyenek a’ főidből. ’Sóit. 104. 14. 136. 2%. 145. 1? 
Eképen a’ főid az Iftenneknagy kintses és éledeles ka
marája, mellyben az emberek és barmok fzámáranagy 
.á 'dás, és előre el tett jók vágynak , úgy hogy a’ Sz, 
Dávid, Sói. 33. 5. jól mondhatja: Az Urnák jóvóltá• 
val rakva a'fold.

§. 17. Az Itten jóvóltának nagy tsuda munkája az, 
hogy a’ kenyér az egéfz tettet táplálja , úgy, hogy egy 
falat kenyérben, az egéfz külső tettnek minden tagai- 
nak étke lehet, ésel-ofztja magát erejével az egéfz tett
ben. Holott egyéberántmindentsemeték és füvek csak, 
réfz fzerint valók az emberi tettnek , és vagy ennek 
vagy ama’ tagjának, egélzségére, avagy betegségének 
el-úzésére , rendeltettek,* a’ mellyek gyakorta egyik 
tagnak fzolgálnak , a’ máíiknak nem. De a’ kenyér 
közönséges eledel. Azért is nevezi magát az Itten- 
nek őrökké való Fia , élő kenyérnek , Ján. ő. 35. 
inelly az egéfz embert tettében és lelkében élteti, tart
ja és táplálja.

§. 18. Nagy tsuda az , hogy egy kis magotskában, 
olly nagy tsernete, Sőt olly nagy fa fekfzik el-re;tve 
az ó gyökerével, tórsőkével ágaival, leveleivel, mag-
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vával és gyumőltsével; holott ezeknek mindenikének 
kiváltképen való ereje vagyon, és az embereknek, ki- 
váitképen való orvoíságot és eledelt ád. Sor hogy 
minden efztendőben , az ollyatén magok és gyűmöí- 
tsök , ismét elő adják magokat. Mind ezek in Spiritu 
leminís , a’ magnak el-rejtett lelkében vágynak, abban 
foglaltatnak annyi íok erők , mellyek ciztán magokat 
ki-adják , és ki-terjednek nagyságra, fzélefségre, ma- 
gafságra és hofzfzúságra. Mellybül a’ Léleknek erejét, 
meg-tanúlhatjuk.

§. 19. Nézd.meg: a’ palitok és a’füvek, mellyéket 
a* barmok és a’ madarak efznek, miképen léfznek a’te 
étkeid, a’ barmoknak tejek és huíbk által, Sőt mikép’ 
nevelkedik a’ te ruházatod és ágyod a’ fő id b ő l, mi
dőn az állatok és madaraokák a’ főidből tápláltatnak: 
mint nevelkedik a’ juhnak gyapja , zőid páíitos mezőn 
való legeltetéfe által, és a’ madaraknak tollatskáik , 
honnét vágynak.

§. zo . A y füvekről és virágokról, hogy magánofan 
ízóljunk, a’ mi fzándékunk magával nem hozza. Más
ként, fzólhatnék a’ fige-fáról, mellyet az Ur meg-át. 
kozott. Mát. 21. 19. Nem ízólok az Olaj-fáról, és 
annak zöld ágotskájárói, mellyet Noé galambotskája, 
a’ bárkába bé-vitt. I. Mós. 8* 11. a’mindenkor zol- 

id e llő  Pálma-fáról. Sóit. 92. 15. Az igaz zöldellik , 
p mint a Pálma-fa. A’ Tzédrus-fáról^ a’ fii-fzerízámok* 

ró l, mellyekből Mófes a’ Szent ihatott kéfzítette. 2. 
Mós. 30. 23. A’ nemes drága Báliamról, melly a’ Sz. 
Lelket példázza és a’ holtaknak fel-támadáfokat, mi
vel a’ hóit telteket rothadás ellen meg-tartja. A’ bor- 
rúl és fzólő-tőrül, és minden egyéb tsemetékról, mel- 
lyekról a’ Sz. Lélek hafonlatolságot véfzen , hogy a- 
zokkal a’ Menyorf ágot élőnkbe rajzolja.

§. 21. A’ főidnek termékenységéről ditsöségefen 
Ízól, Sóit. 65. IO. I I .  Meglátogatod a’ Jóidét, és meg 
öntöződ a z t , bővséggel meg gazdagítod azt^ az líltn n ik  folyó
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vize tellies vizekkel , gabonát jz tr z tjz  ő nckiek, mert úgy  
rendelted a főidet: Annak barázdáit meg réfzegíred, meg 
nedvesíted hantjait, a’ zápor esőkkel meg lágyítod azt 
annak termesét még áldod: Meg ékeíítcd azefztcndot 
a’ te jóvoltoddal , és a' te ősvenyid kövérséggel cse
pegnek az az : minden holnap meg hozza az o tulaj
don gyűmőltsét az Iftennek nagy eleség tár házából a’ 
jó főidből.

§. 22. Terméketlenné lön pedig a’ főid a’ Minden
hatónak átka áh a!. Az átokból nevelkedik ha zontá
lán fu , mely a’ főidnek jó termését meg rontja. Lé. 
gyen átkozott o’ főid te éretted; tóvifet és bogatskoröt. te 
remjen teneked. 1. Mos. 3. 17. Azért kell idéntől ter
mékeny,''-éget és áld ft kérnünk , küllőmben nem hafz- 
nái femmi fzántás-vetés , femmi építés, fe pl utalás,. 
Az Iftennek kell ahoz áldáft adnia. Es a5 Só t. 107. 
34. azt mondja : Hogy a g y ú r n ő  ts termő főidet , meddő 
főiddé téjzi , azon a főidőn lakó ntpnek gonofzrágdert

§. 23. Emlékezteden pedig a’ főidnek csudálatos ki
mondhatatlan termékenysége az új főidre, a’ mel yet 
várunk, a’ mellyben igazság lakozik , 2. Pct. 3. 13. 
a hói nem léfzen átok, mint a’ múlandó fő dón, mel- 
ly az átoknak alájja vettetett: hanem a’ hói az iga/ál
dás ki nyilatkoztatik , Ez ■ midihatatlan őrök Mennyei 
élet erejével, hói az új fold és az új Paradicsom, teí- 
lyeíek Mennyei gyönyörűséggel, és őrömmel. H olott 
mi azt fogjuk mondani: kirágok láttatnak a mi földün
kön. Ének. 2. 12. Oh kedves, Mennyei örvendetes 
virágotskák!

§. 24. Az is kiváltképen való ékefsége a* főidnek , 
hogyaz Iften azt annyi fok féle magas, kies hegyekkel 
meg ékesítette. Erről mondja a’ Sóit. 104. 8- felt*  
7nclkedinek a’ hegyek , és a’ völgyek leJzállának azon helyre3 
mellyct azoknak rendeltei vala.

§. 25. a ’ hegyek az Iftennek kincses tárházai, mel- 
lyekben kulomb kulomb féle értnek keízíttctnek a’ter

me*
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4.K.I.S.3.R. a* vizeknek a’ foldtol valóéi válafzt. 7S9
méfzet által. Mert azok, mint terméízet ízerint váló 
olvafztó kementzék , meliyckbenfaz literi mindenféle 
értzeket, és minerálékat főz és meg érle l: ugyanazon 
hegyekben rekefztettek, a’ négy dementíimok , vagy 
éltető állatok; a’ tűz és a' gőz, a5 levegő ég és a ’pá
ra , a’ víz és a’ főid. Es a’ fo ld , melíyben az értzek 
teremnek,a’ kővek; az értzeknekpedig gyökere és ma-
g a a’ tsillagok.

§. 26. Szükség vala pedig, hogy a’ hegyek termé- 
fzet fzerint a’fold felett, az Eg felé magafan álanának; 
mivel az égnek és a’ tsillagoknak a’ terméízet fzerint 
való ínfluentiájok, C az ő erejeknek be folyáfok ) ki
váltképen a’ magas hegyekben vagyon , Js munkálko
dik a’ metallumoknak főzésében és meg érleléíekben. 
Sót a’ mindennapi próba tan ít, hogy a’ magas hegy
ekben teremnek a’ leo- erőífebb füvek, az Égnek nagy- 
■óbb Influentiájatól, vagy, bé-folyáfitól; 11 gy bogy ha 
az ollyan fűvek, a’ magas hegyekről , el vetettetvén 
kertekben plántáltatnak , el vefztik erejeket: Mert az 
Égnek influenzája eltávozik tolok. Innét írja Hipo
crates, hogy o az ő füveit, mellyekkel orvosion, mind 
a’ nagy hegyeken fzedte ólzve.

§. 27. Innét vagyon , hogy némelly hegyek, tsu- 
dálatos , kiváltképen való terméíeket hoznak belől és 
kívül, a’ mint az Égnek Influenzája azokban vagyon. 
Es bizonyos dolog az, ha hol az égnek kiváltképen va
ló hafznos jósága és Influenti íja vagyon, a’ tsillagoknak 
ollyan fekvéfek a atc vagyon hegy, a1 rnelly az influenzát 
magába vonja. Annakokáét a hegyek nem történetből 
vágynak, imidc s. amoda elhintve; mint ha a’gyermekek 
imides’amoda kőveket határba ólzve hordanak : hanem
az Iftennek kiváltképen való rendeléíe, és ki ofztáfa által 
fekufznek a’ hegyek az Ê gnek bizonyos Influenzája és 
munkálkodása alatt. Azértvagyon a’ Sóit. 104. 8. írva, 
hogy a h*iy<k fel-emelkedőnek , és a' vőltyekk-fzállának az 
helyre, milyet azoknak rendelt vala az Ur Ifién.

§• 28*
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§. 28. E’ mellet emlékezzünk az Iftennek hegyeirőlJ 

azaz; lilén oítamazásáról. Sóit. 121. 1. Fel-emelem az 
£n fzemeimet az hegyekre, o' bonnet jő  nekem fegitségetn: es az 
Iftennek Anyafzentegy házáról ; Hozzanak a’ begyek bé- 
keséget , is a’ halmok'igazságot, Esa. 45. 8, Sóit. 7. 3, 
Szép két hegyei ezek az Iftennek.

§. 29. Az is nagy kiváltképen való ékesége ’s keile* 
mtteségea’ földnek, hogy Iften a’ melységekből h-'gyá 
a’ kutakat fel forrani , hogy a’ vizek a’ helyek kózote 
folyjanak. És jóllehet a’ kút fejeknek meg iráía, tulaj* 
don képen nem ide , hanem az Iftentöl ötödik napori 
véghez vitt munkához tartozik: mindazáltal Sóit. 104.'
10. Őfzve foglalja a’ hegyeket és forráfokat ; miveft a* 
hegyekből erednek a’kutaknak és a’vizeknek folyáíi,és 
az Égnek kiváltképen va ó meg egyesüléfe vagyon a* 
hegyekkel és kút fejekkel. ^Egyeberánt a’ fo yo vizek* 
nekés forráfoknak eredetéről a’mel yekbői oíztán nagy 
folyáfok leíznek , fok jeles iráíok ’s vetekedéfek vágy
nak. Némelíyek azt írják; hogy a’ forráfoknak kivá t- 
képen való el rej.ett magvaik vágynak , a’ mellyekból 
teremnek , mint a’ fa a’ magból , vagy a’ gyökérből , 
melly magát ofztánfok ágokra el ofztja és ki tetjefzti: 
ugy a’forrás fok folyálokra ofztatik ki. Ollyan helye
ket is találhatni, a’hói az előtt egynihány fzáz efzten* 
dóvei nagy viz folyáfok voltának, mellyek moft nintse- 
nek , és mint a’ fa az ő gyökeréből , ki fzáradtanak. 
Oka ennek ez : hogy a’ forráfoknak nagy harmóniájok 
vagyon a’ tsillagokkal. Mind ezek titkos és láthatat
lan képen , mint egy láthatatlan lántzal őfzve vágynak 
kaptfolva. Innét vagyon , hogy a’ hol gazdag viz- 
forráfok vágynak i o tt jó tsillagzat vagyon , és terme, 
kény föld. Mikor pedig az Ég , az ő Influentiáját 
megint vifzfza vonja , és a’ viz fzerző tsillagok nem 
munkálkodnak, mint a’ Poéta mondia : Hyades fignumr 
pluviale capellae : A’ Hyades nevű tsillagok az esőt 
okozzák. Tehát el Ízáradnak a’ kutak ; a’ mint ezt a*

nagy

Az Ifi. 3. napi munkájárólj 4.K. r.S.^.R*

■ r  f t  t w*— —



natry fzárazságban láthatni , ha fokáig eső nem eíik, 
méff a’ leg gazdagabb fbrráíb\is, sót a’ nagy vizekis ki 
(záradnak. Annakokáert tsudálatos egyezéfe , és vál
tozása vagvon az Égnek és a’ főidnek. Meg tapafztal- 
ták ezt jajjal, az 1601, Efztendóben : midőn Frislan- 
diában es Hollandiában oliy nagy fzárazság v o lt , mi
vel fokáig eső nem efett, hogy fémmi fii nem termett, 
és a’ kutak ki-fzáradtak, úgy, hogy a’ barmok a’ füvek 

■gyökereit, a’ főidből kt-ettek, és magokat főiddel meg 
elégíttni kénteleníttettek. Mellyet leg-gyakrabban go- 
nofz idő kővetni ízokott.

§. 30. Salamon, Pred. 1. 7. azt írja : Minden vizek 
ß tn e k  a tengerbe ; minduzaltíd a tenzer meg ti meg nem 
telik. Arra a’ helyre, a’ honnét ki-folytak, ifmét viiz- 
fza folynak. Jóllehet a* vizek a’ tengerből a’ főidőn 
által hatnak, és az által meg tifztulnak , meg édesinet- 
nek és az ő sós voltokat el hadják : mindazáltal nem 
mindenütt utik-ki magokat , és népi minden he:yeken 
léíznek forráfok, hanem tsak a’ hói lilén akarja, a hová 
lilén a’Kutaknak magvát ’s az égi erőnek belé folyását, 
rendelte és helyheztette. Azért vagyon Sóit. 104. u .  
írva : A' forrájokat folyó vizekké téfzed. Es annak ki fa- 
kadáfa , és fzúntelen váló ’s mindenkori folyáía , nagy 
ajándéka az Iftennek , nagy tsuda , és az orók életnek 
képe:

Forráfok a’ fris vizeknek,
Képe az őrók életnek.

§. 31. Nem nagy tsudae’ az , hogy ollyan forráfo- 
kat találhatni, mellyckben oily meleg viz vagyon, hogy 
azokban tyúkokat és Judakat me lefzthetni. Mennyi 
drága orvosló forráfok vágynak imitt amott,mellyekct me
leg (erdőknek neveznek .Vágynak íávanyó forrás vizek is, 
sós forráfok,keferűek és e’ feliek. A’Garamantáknáí oliy- 
anforrás találtarik,melly olly meleg éjjel, hogy ember el 
nem fzenvedhetipiappal pedig,olly hideg,hogy embernem 
ihatja.Eképen teremtett az lilén orvoslo, tápláló forráío-
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736 Az Is. 3. napi munkájáról 4.K.T.S.3 R
.kátis. Azért mondja továbbá a’Sóit. 104.11. hogy azokból 
igyanak a’ mezei minden vadak, es a vad fzamarok meg e- 
nybttsck az ó Jzomjuságokat,

§. 32. Azért hozza pedig bé a’ Próféta a’ vadakat, 
kiknek javokra teremtette Iften a’ forráfokat hogy meg 
gondoljuk,hogy, ha Iftennek gondja vagyon a’barmo
kra , mennyivel inkább mi reánk. Joel. 1. 20. aze 
m ondja: Meg a’ mezei vadak is tchozzád kiáltanak , mert 
el [zár adtanak a folyó vizeknek völgyei. Mennyivel inkáb 
kiáltsunk mi Iftenhez a’ mi fzükségunkben.

§. 33. Es mivel gyónyőrkődtetó helyek azok, hói 
a’ kut-fejek folynak, holott az égi madarak is oroméit 
ülnek, és az ágok között^énekelnek. Sóit..* 104. 12. 
Szép muíika az ; a’ me yet az Ur Iften a' zó 'd erdők
ben kélzítet, hogy az ó dit'sérete minden hely*n zeng
jen , és a’ föld meg - tellyefedfék azzal : hogy mi is 
emberek az oktalan ái'atokra nézve tanuljuk azt, hogy 
minden teremtett állatok, kivált pedig az ember, litea 
ditséretére teremtetett. ^

§. 34. E’ mellett emlékezzünk meg a’ kegyelemnek 
kut-fejéről is , az ídvezség kútfejéről , az élő forrás
ról, melly a’ Kriftus. Ela. 12. 3. Merítetek vizeket n n y  
őrömmel o' Szabadi: ón *k kút fejtből. Te nálad vagyon az 
életnek kútfeje, és a' te vilagojságod által latunk Vilägoßä- 
got, Sóit. 36. 18. Mindnyájan , kik fzomjúboztok, jöjje
tek a7 vizekre, Efa. 55. I. A' Bárány a’ vizeknek élőfor- 
ráfira vifzi őket, és el tőről az ő fzemeikről minden könny• 
hullajtufókat Jelen. 7. 17.

§. 35. Ez a’ fokízor említett , 104. Sóltár, melly 
az iftennek harmadik napon való munkájáról a’ föld
ről, bizonyságot téfzen, meg-gondolásra élőnkbe ad
ja , az Iftennek hét féle ditséretes teremtett állatit , 
mellyek a* főidből jőnek elő , mellyeknek is lelki ér
telmek vagyon. Mert előfzőr fzól a’ főidről a’ Szent 
Próféta kőzőnségefen, hogyan fundálta azt az Iften , 
vízzel meg-ruházta, hegyekkel meg-ékesítette 's kutak-
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kai mc^Tóftecte: Az utánn a* fő'dnek gyűmőltseirol, 
magányoíTan , mellyek közül hét félét fzámlál elő , 
ucry mint.

1.) A’ harmatot, mellyel lilén a hegyeket meg ned
vesíti i jóllehet igazán a’ hajnalnak gyümőitse. 2 ) A* 
füvet, 3.) a5 kenyeret. 4.) a’ bort. 5.) az olajt vagy 
balí'amot. 6.) a’ fáknak gyumóltsét. y .)  A z  erdei ma
darakat és vadakat, mellyek a’ magas hegye en lakoz

n a k .  Mert igy ízól: Te meg öntöződ a’ hegyeket a’te 
lakó helyedből, hogy a* te tselekedetednek hafznából 
•me T elé° íttefsék a’ főid. Tsudálkozáűal nézi az ember 
gyakorta; miképen fugjenek a’ felhők a’ hegyek felett, 
és mint egy meg érik a’ hegyeket, ésbé borítják; ho
lo tt a’ felhők mint egy tömlőben tartják a’ vizeket, a’ 
mint Jób. 38. 37. mondja: Ho$y még a hegyek felett is 
vizek allanak. Holott látja ember azt is , hogyan men
nek a’ felhők a’ hegyek felett^ mint egy na :y Sere|. 
H ol az lilén meg nedvesíti a’ földet onnan feliül , Sőt 
a’ kedves harmattal is. Mellynek kiváltképen való a- 
ty a fisága vagyon.a’ hegyekkel , és azokra nagy bőven 
le eíik : mint a’ Hermon hegyére Juda Orfzágában , 
rnelly mindenkor tellyes harmattal, és Gilbón 'hegyé
re , mellyen Jonatán és Saul el ellenek. Azért mondja 
Dávid ho^y fe harmat, fe cső ne fzáljon ő reájok. 2. 
á m. 1. 21.
S §. 36. Visgáljuk meg immár a’ harmatnak eredetét 
és hathatóságát, a’ hajnalnak méhébő! 'zületik a’ har
mat. És a’ hajnal femmi nem egyéb, hanem a’ napnak 
uindőkletefsége, melly a’ vékony, vfágos tilztafelhő
ket me <* világosítja, és az által tündökölted, nemku- 

1 őmben, mint mikor az ember, az égő gyertyá tv iz - 
zel me^ tő it világos üveg mellé téfzi; tehát az a’ viz, 
vilá^os3fényt ad magától , mellynél az ember világo- 
fabÉan lát, hogy nem mint magánál a’ világofságnál. 
Abban a* vékony felhőben fzületik a’ napfény által a* 
harm at, és fzáll a* földre. Mellyrol a Solt. 110. 3*
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hafonlatofságot véfzen: A' te fiaid ugy Jzúktneknéked^ 
mint a harmat a hajnalból.

§. 37. Némellyek eztK riftus fzuletéséről értik , 
hogy mint a’ napnak tűndőkletefsége, midőn a’ tifzta, 
világos felhőt meg világosítja, a5 hajnalt fzűli: úgy a’ 
ditsőségnek fényeísége, az Iftennek Fia, a’ Kriftas Jé- 
fus, egyesült az emberi terméfzetnek világos tifzta fel
hőjével, Szűz Mária méhében, és emberré lett. Ese* 
képen fzűlettetnek mind e’ mái napig is hit és Sz. Lé
lek által, az Iftennek fiai, a’ Sz. Kerefztségnekvize, és 
a’ Sz. Lélek által. Meg foghatatlan módon ieízen pe
dig ez: mint a’ harn ar a* hajnaltól ízületik : ugy keli 
nekünk is Iftentüí fzíiletnűnk. Ez immár a’ harmat
nak eredete.

§. 38̂  Annak ereje pedig és hafzna, azon Sóit. 
104. 13 ízerint ez : ki meg öntözi a hegyeket a-z ő lakó 
helyeiből, hogy a’ te tselekedetednek hajzna bol meg elcgttufi 
sek a főid. A’ harmat a’ főidet gyumóitsőzové téízi, 
az el-hervadott virágotskákat meg éileízti, mellyeket 
a’ napnak melegsége meg hervafztott, midőn az o fe
jeket le hajtották. Es kiváltképen az harmat a’ virá
goknak örömek és életek. Mert midőn a’ virágok , 
és a’ harmat egymaflái egyesülnek • abból tsinálják a’ 
méhetskék az ő mézeket. Tudják ók azt egyelíreniés 
elrendelni. Sőt gyakorta mézes harmat ízáli a’ leve
lekre, mint régemen a’ Manna az Izrael fiainak : ugy 
lélzen a’ lelkimézis az Evangyeliom, a* Sz. Léleknek 
égi harmatjából, és a’ nemes virágból , melly^a’ Kri- 
ftus. Így a’ főid gyümölcseinek is életek és öröm ök 
az Égből vagyon. Az esőnek vize meg éileízti a’ gyö
kereket, a’ harmata’ virágokat, a’ zuzmaráz a' levele
ket és a’ főzni való füveket meg.fzelédíti és édesíti.

§. 39. Az Ifién Igéjében, a’ kedves békefség ha- 
fonlíttatik a’ harmathoz. Sóit. 133. 3. Mert miké
pen ho^y a’ harm ata’ hajnaltól ízületik: azonképena* 
békéikének Kriftuftól keli fzármoznia, és a’ hói a’Kri-
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ílus él, crízágol és munkálkodik ; o tt tsupa békelség 
vagyon, és az I f i  ennek Orfzága áll igazságban békés égbem 
gs a’ Sz. Leiek áltál való őrömben• Rom. 14. 17. Buldo
gok a bekeßegre igyekezik: mert azok ifién  fiainak mond al
tiak. Mát. 5. 9. Mert az Iítenról fzülettetnek; mint 
a’ harmat a’ hajnaltól. Azért kell nekünk a ’ békeíség- 
nek Fejedelmet c’ nemes kiutsérc fzívból kérnünk ; 
hogy mi nálunk is az idő lzerint való békcfség az őrök
ké valóval együtt lakozzék. Mert valamint a’ harmat
tól a’ fold termékeny nyé léfzen, zóídellik és virágzik: 
úgy a’békcfség alatt minden \irágzik.

§, 40. Utólfzor, imi ez igékre kell itten vigyáz
nunk : A’ te tselekedetednek hafzngiból meg elégítte- 
tik a’ fold. Hogy tudniillik, a’ teremtő Iílennek fzava 
meg moílis erős légyen , mint régenten maga az Klen 
mondotta : Hozzon a fáid gyönge füveket, r.a hozó füve
ket % és gyúrnőis fákat. I. Mos. 1. 11. Az (ften íza- 
vából , ugy mint lilén áldásának gyökeréből , moly 
meg nem rothad, nevelkedik még mind e’mái n a p ig  is 
minden. Es azaz Ifiennek folyó vize tcllyes vizekkel. Solt. 
65. 10. A’ főid azlílennek kamarája, mellyben előre 
el-tett nagy fok jó vagyon minden embereknek és bar
moknak.

§. 41. Máfodfzor : Te teremtefz füvet a’ barmoknak^ 
Sóit. 104. 14. Némcllyek azt gondolhatnák : mitfodi 
az a’ mit Dávid mond a’ fürül; hát nagy tsudae’az ? Oh 
édes emberem ! A’ fü a’ merőben I(lennek nemes te
remtése és nagy jó téteménye. Mert vallyon, más-ké
pen ki tartana-el annyi fok ezer barmokat ? Hifzem, el 
kellene a’barmoknak vefzniek. Mitfoda nagy nyomo
rúság lenne az; ha Klen tsak egyetlen egy nyáron nem 
hagyna füvet nevelkedni ? Sőt a’ minden napi próba 
meg mutatja és bizonyítja; mikor valameily ízáraz eíz- 
tendő érkezik, hogy ember azt véli, a’ fő d annyi fok 
barmot el nem tarthat : mindazálta! ell kell azoknak 
tartatniok ; ugy , hogy az ember más külómöcn nem
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gondolkodhatik , hanem , hogy a’ mennyit- nappal a* 
barom meg-efzik j annyi nevelkedik éjjel a’ helyében. 
Mert reggel vifzont valamit találunk, és mindtsak újat: 
Jól mondották a’ Pogányok :

Et quantum longü carpuntjumenta diebus,
Exi^ua, tantum gelidus ros, no ele repmit. az az;
Á  mennyit a’ barmok nappal meg-emefztnek,
Ä  barmaiból annyi füvek Jzültttetnek.

Mi annakokáértaz Iftennek nagy jó voltát tanuljuk meg, 
és ne vélekedjünk úgy, mint ama’ goromba afzfzony, 
hogy a’ kővér okrő* és tehenek a’tengerből répulnek, 
mint a’ kőver ha:ak,a’ mint Faraó álmában látta. 1. Mos. 
41.2. Annakokáért elegendő hálákat nem adhatunk az 
Mennek, a’mezei fuvért; noha az úgy látízik, mint literi
nek leg alább való teremtése. Sőt az Iftennek leg-kis- 
lébb jó téteményeis nagyobb, mint minden emberek
nek hálá-adóságok.

§. 42. Másképen is emlékeztet minket a’ fü : ( i.J  
Azlfteni gondvifelésre: Ha az Iften a’ füvet úgy ruházza 
a’ mezőn, annál inkább minket, Mát. 6. 30. (2.) a ” 
mi hivságunkra és fém miségiünkre: minden teft oliyan, 
mint a’ lzéna, és annak fzépsége, mint a’ mezei virág. 
Esa. 40. 60. (3 .) A’ fii a’ mezőn légyen a’ nu' vu
gaíztalálunk : Ne bofzonkodjál a’ gonoÍz tévő re , és 
ne irigykedjél a’ gonofzm tselekedókre : Mert, mint a* 
fu el-fzáradnak. Sóit. 37. 12.

§. 43. Harmadfzor  ̂ midőn Dávid azt mondja : 
Sóit. 104. 14.15. hogy Iften az embereknek hafznokra, 
a’ főidből kenyeret hozz-ki, és hogy a’ kenyér az em
ber fzivét meg erősíti. , Az Iftennek ebből az egyetlen 
egy termeséből , a’ minden napi édes kenyérből , fok 
és nagy jó téteményeit ifmérhetjuk és tanúíhatjuk-mcg.

§. 44. (1.) Tanúid meg itt meg iímérni, az iftennek 
atyai fzivét. Mert ugyan is az atyának kell táplálni az 
ő gyermekeit, és őrőmeft s’jó kedvvel isrseleklzi azt.

mivel
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mivel az annak terméízete. Mert hó! vó!na otty atya, ki, 
(b.i az ő fia kenyeret kér tőle, ) kővet adna néki ? Luk. II.
ii. Hogy mi íoha el ne felejtsük, hogy «.z Ifién a’mi 
Atyánk , azért teremtette az embert éhen és izomjan ; és nem úgy , mint az Angyalokat, kik eledel nélkül nem fzükólkódnek. A’mi terméfzec ízerint való éhsé
günk és fzomjúságunk , a’ mi Prédikátorunk is légyen, 
és minket az iílenhez vezeífen. Annakokáért vala
hánykor te egy falat kenyeret efzel , mind annyifzor, 
a’te mennyei Atyádnak Szeretetét és nagy jó voltát hoz
zád vefzed.4.5. (2.) Tanúid meg visgálni, az Iílennek gond- 
vifelés t , mikép’ ofztja ki az Ur lilén minden emberre kenyerét, és bé tölti áldáíival , Sóit. 145. 15. Édes Iílencm! me ly nagy tsuda, ez, ha az embereknek fzám- 
ta an íokaságárol gondolkodunk e’ földön ; mi.tépen véfzcn kiki ann/ir, a’ mennyivel meg-elégfzik. Az Is
ten kinek kinek ki-adja portzióját réfzét , mint a’ ’Si- doknak a5 mennyei Mannát. Es minden embernek e’ 
földön meg vagyon áldál'a és réfze. Az lilén fenkíröl feni felejtkezett-el. ’Síd. 13. 5. fém fenkit el nem mu
latott, kinek kinek meg kell az óvének lenni.§. 46. (3.) Tanuljuk meg a’mi édes kenyerünkben az Iílennek nagy bőltseségét. Mert itt a’ vagyon meg 
írva : Az Ifién a füvet az embereknek hafznokra teremtette% 
bogy kenyeret vegyenek a* főidből. A’ mi kenyerünk , mellyet efzunk , elsőben zöld fü, mellyból végre a* 
magotska nevelkedik , mellyból a’ kenyér fzármazik , 
melly végtére ha azt meg efzfzük , tettünkké és vé
rünkké változik. Gondoljátok meg itt az Iílennek 
tsudáját , mellyet mi rajtunk tseiekfzik ; és tanuljátok itt teremtetetteknek munkáját:miképen tsinálja még mais az Ur Itten az embernek tettét és vérét a’főidből. Nem 
nagy tsuda e’ ez , hogy mi ezt mondhatjuk : a’ fold mindnyájunknak anyja. Sir. 40. 1. Abból formálja 
Itten az q mindenhatósága által a’ mi tettünket, tson-
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tunkatés vérünket mind e’mái napig is; hogy mi igazán mondhatjuk : Az Ifimben élűnk , mozgunk es vagyunk. 
Tsel. 17. 2g- A5 tápláló erő Iftcn Igéjéből vagyon a’ kenyérben: annakokáért, nem tsak kenyérrel él az em
ber. Már. 4. 4. 5. Mos. 8. 8- Mert ha 3z lilén a’
tápláló erőtt ki-veízi az emberből; tehát el fogyatko zik*, ’s el-műli, a’mi teftűnk és vérűnk; el hull, mint a’ 
virág ; meg fzárad , mint a’ fa.§. 47. (4.) Azt mondja azonSóltár : A3 kenyér meg 
erősíti az ember fizi rét; Itt vagyon a’kenyérnek igaz tu
lajdonsága. Mert minden egyéb étket meg un az em
ber, ha minden nap azzal él ; de a’ kenyeret meg nem 
unja. Horniét l.írfuk, hogy a’ kenyér közönséges eledel , mellyben minden egyéb eledelnek ereje fckfzik, 
és a’ meliyből minden eledel erejét vefzi t valamint a’ 
nap közönséges vílágofság, mellyböl minden tsiJlagok ercjeket veízik. Azért adta Iíten a’ kenyérbe minden 
eledelnek tulájdofiságit és erejét , hogy az embernek terméízete, kis darabocska kenyérrel meg elégíttefsck. Valamint mikor â ember egy kis orvofságban íok fü
veknek erejét b>rekefztheti: úgy egy falat kenyérben az egéfz tennéfzet bé-rekefztetett. Mert az ember Mi- 
crocoímus, a az, kis világ : és az egéfz terméízetnck, e’ nagy vi ágnak , tcremtéfe és tulajdonsága az ember
ben bérekeíztetett. Mivel hogy azért az ember kis fa- latotska kenyérrel tápláltathatik: tehát egy falat kenyér
ben az egjfz terméfzetnck belé kell rekefztetnie, melly- 
böl másképen az ember kéfzíttetett és teremtett: abból tápláltatunk mi, a’ miből állunk. Summa : mi az Iftcnnek merő csudáját, fzeretetét, bőltseségét és igazságát efzfzűk és ifzfzúk.

§. 48. Utólfzor emlékeztet minket a’ fzív erősítő kenyér , az élet kenyerére, melly a’ Kriftus. En vagyok 
az élet kenyere , a ki én bennem bifzen , joha meg nem éhe
zik , és a ki én hozzám jó , az foha meg nem Jzomjühozik. 
Ján. 6. 31. Ez élet kenyerében vágynak az Égnek és a’

főid-
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4.K.I.S.3X a’vizeknek a* főidtől való el válófyt. 79;
főidnek minden ere{ei ; Sőtt az Iftennek ereje őfzve 
fog alva Mert teifzett az Ifiennek , hogy ő benne minden 
telleße lakoznék. Kolos. I. 19. és hogy mi az ő tellyes- 
séeyból vennénk mindnyájan kegyelmet kegyelemért, Ján. 1.
16. és 0 általa be tellyejidnenk az Ifiennek ama minden 
tellyeßgßig. Efcs. 3. 19. Boldog ember, a ki e’ kenyér
ből éízik! Jóllehet mi a’ földi kenyérből efzunk, mindaz- által végre ugyan tsak meg halunk. A’ki pedig az elet 
kenyerét, a’jéíus Krifturt efzi, foha meg nem hal.

§. 49. Negyedfzer : midőn azt mondja Sz. Dávid 
azon Sóit. 15. versben Hogy a bor meg vidámitja az em
ber [zivex. Az írtén ezen derék fő teremtése által, em
lékeztet minket fok jó voltára , melíyet őfzent Felsége 
kíván hozzánk meg mutatni, hogy mi abból az ő barátságos voltát meg iítnérjiik.
* - §• 5°. (*■) Az ííten a’ bort aJ izomorű bánkódó fzí- 
veknek javokra teremtette. Adj bort inniok a’ fizomo, 
fiiaknak , hogy fajdalmokról el felejtkezzenek. Péld. 31. 6.
7. Halljuk itt az Iftennek az emberhez való hajlandó
ságát és barátságit ; hogyan akarja a’ fzomoru embert még terméfzet fzerint is horr 1 meg vidámítani. A’ fz o -  
morú lelket pedig meg vidamítja és vigafztalja ó , terméfzet felett való módon , a’ Sz. Lélelnek vigaság borával , és mennyei vigafztaláífal, mclly ki-foly az élő 
fzölő tőből , a’Kriftusból, Ján. 15. 1. Erről jövendöl Salamon Éneke 2. 4 .  5 .  Az én Szer cím:fém bé vifzen 
engemtt o’ boros pintzébe : ErófitfeUk engem borral 's jó illa•  

tii almákkal tápláljatok engem. Ezt a’ bort itták a’ Sz. Pró
féták. Esaias azt mondja : 61. 10. Nagy őrömmel őr il
lők az Urban ,  és örvend z  az én lelkem az én meg tartó Is
tenemben. így Dávid is őrült az Urban. Sölt. 34. 1. és 63. 12.

§. 51. (2.) Az írtén a’bort a’betegeknek erősíté- ; r fekre teremtette. Mert.a’ borban ollyan Spiritus ’s erő 
vagyon, meliy terméfzet fzerint való melegséget és érőt ád azéltetó lelkeknek a’ fzívben. Itt látjuk mi vifzon-
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rag az Mennek jó voltát és atyai gondvifeiését. Mcliy 
mellet arrais emlekeztefsük magunkat, melly édes bort teremtett légyen Men a’ mi betteg lelkűnknek ; tudniil
lik a’ nemes izólőnek vérét, a’ meg febesítretert éló 
fzóló-tőböl, ki a’ Kriftus. Erről fzól Jákob Pátriárka: 
Az ő ruháját mojj'a a borban , és az 6 őltózetit a fzólőnek le
vében. I. Mos. 49. 11.

§. 52. (3.) Az Men az öreg embereknek is javokra teremtette a’ bort, kiknek életek lámpáfotsk-i ja cl akaralunni, hogy azzal azt egy kevefsé meg gyújtsak, 
és t’piálják. Melly mellett emlékezzünk meg az Anya 
ízentegyh áznak lelki vénségéról , melly meg óregfzik és erótelenul; mint a’ term fzet fzerint való ember , 
a’ ki ízeméivel nem lát, fu einek halláfávai nem bír,ere
jétől meg foíztatik. Úgy oltatikel a’hit, meg-híde- 
gul a’ fzeretet, elmúlik a’ reménység, és a’ Kerefzty- én Anyafzentegyháznak jtefte jobban jobban alább fzá 1 
\  el fogyatkozik. Mikor az embernek Fia el fog lőni , a- 
va%y ta ál e hitet e fő  dón ? Luk. 18. 8- Az Men meg ígérte a’ Prof ta által, Efa. 40. 29. Hogy a hívőknek 
új erőt ád , mint a fajoknak . es fzáruyokkal magajíágra 
repülnek, mint a faskejelyuk, Emeli és hordozza őket vense- 
gehig és megőjzüléség. Efa. 46. 4. Ha meg őfzülnek is , 
gyúrnátsőznekl kővérek és ző.deUókléfznek Sóit. 92. Î .

§. 53. Otődfzőr; Es ő ortzájit meg fényé siti olajjal, 
Sóit. 104. 15. Értetik [ez az Indiai dr ga halfámról , vagy nardus vizéről, mellyel a’ Sidók, és a’ nap keleti 
népek magokat meg kenték, mikor vígak akartak len
ni: és midőn vendégeiket frifen akarták traktíJni, azzal ken ék meg őket, melyről a’ teftnek minden erei 
meg frissítettek, és az ember virágozott, mint a* róka. Erről mondja Dávid: Meg kened én fejemet olajjal. Sóit,
23. 5. így kenetett meg Kriftus, mint kedves vendég poklos Simonnak házában. Mat. 26. és a’maiik Simon Farieusnak azt veti Urunk fzemére. Bt jöttem a te házad
ba ̂  és az én fejemet olajjal meg nem kented, e' pedig kenet.

tel
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t il  megkente az én lábaimat. Luk. 7. 4 4 . 46. SÓtt e’
baTamnak ollyan ereje vagyon, hogy a’holtaknak tc- 
ftcRct Tok fzáz efztendőkig a’rothadás ellen meg tart
ja.. Mint Au ;uítns Tsízár idejében, nagy Sándornak 
teile találtatott Egyiptomban, melly három ízáz efzten 
d kig fekutt a’ koporsóban, és még is oliy fris volt, 
mintha tegnap hóit volna meg. Emlékeztetünk mié* 
mellet, az őrömnek igaz olajára, mellyel az Itten Fia 
emberi terméízete fzerínt meg kenetett, minden mérték nélkül. Ennekokáért, mert meg kent tégedet, oh Is
iin , o' te Ißenned vigaságnak olajával , d  U tárfaid felett. 
Sóit. 45. 8- Es az ó leikéből vettünk imm r miis mindnyájan. Ján. 1. 16. melly az a’kenet, melly meg tanít minket mindenekre; mint Sz. János mondja. 1. Ján. 2.
24. Ettől léfzen ízép a’ mi lelkünk Itten előtt a*
S.  Lélek ajándékival meg ékesíthetvén. XUmhutánna i  
hallandó te f i , óitózendik halhatatlanjaiba , és a’ gyalázatos 
tefi, ditiósegbe. 1. Kor. 15. 23.

§. 54. Hatodfzor : Hogy az Urnák fái meg elégittet- 
ftcki a Libáimnak Tzedrufi, meUyeket plántált az Ur. Sóit. 
I ̂ 4. ló. A’ fákon fok tsudákról gondolkodhatunk , mellyeknek kettei irattartak meg e’ mondáfotskában. 
(1.) Hogy ők nedvelséggel telly elén állanak , mint az 
ki keléikor ki tetízik ; holott télben kihalni láttalak. Melly nedvefs.gből ofztán zöld levelek léíznek, és an- nakutánna gyümőltsók ; mellyen igen nagyon t udátkozhatni. Mert vallyon , mellyik tudós meder ember 
tudhatna a’ fának nedveíségéból, almát formálni; vagy 
a’ fzőló-tőnek nedvelségcból, fzőlő gerezdet tsináliii ? A’nyír-fák annyi nedvebeget adnak ki-keletkor magokból , hogy ugyan tsapra vehetni, mint a’ hordót. A’ 
nap-keleti Indiában , ollyan fziget vagyon , mellyben 
nintfenek inni való vizek. De vágynak o.'lyan fák, mel- lyek annyi vizet adnak , melly a’ levelekből tsőpóg , 
hogy abból az egéíz fziget meg itattathatik. (2.) Azt 
írja itten : hogy az Ur plántálta azokat, értfed, ige által
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az első teremtésben , 1. Mos. 1, 12. és az által te
remő-k még e’ mái napigis új fik; ha bár ember a’ régi.k t gyökereitől ki-fzaggatnáis. Mert a’ főid mind 
addig mert tartja ezt az áldáít , mig maga fog tartani. 
Az Iílen Igeje minden fóldi.terméíeknek leg első magva. 
Emlékeztetnek minuet a’ fák, aző gyumőltsókkcl eg ve
remben az Iíten fzeretetére is. Mert valamint hogy ők 
eló-adják a’ leg jobbat, a' miek vagyon, ha jobbat bír
nának, jobbat adnának elő , minden irigység nélkül. Ollyan elmével legyünk miis egy-rrns kozott az {(lenhez, és az emberekhez, mint a’ gyümölcsöző fik , az 
Urnák plántái az lilén dicséretére és dicsőségére. Solt. 
92. 13. £sa. 61. 3. Végezetre emlékeztetünk mi e’ 
mellett az életnek fájáról is , és annak nemes gyűrnél- tseiről, melly a’ meg fefzíttetett Kriílus. A’ ki c gyümölcsét efzi, él az őrökké. Jelen. 22. 2.

§. 55. Hetedik gyűmóltfe a’ főidnek, vagy a’ mivel 
lilén a’ földet ékesíti , az erdei madarak : noha az ő 
eredetek a’ vízből vagyon ; initidázáítal a' fán raknak fefzket , és fzaporodna’c az embernek javára és elede
lére: Es a’vad áilatotskák, mellyek a’ magas hegyeken 
lakozna!; . ott raknak fefzkxt a' madarak, és az Ejzierágokt 
a Jegenye fákon lakoznak. A' magas hegyek a’ vad ketskék- 
nsk ; és a’ kő-fziklá\nák hafttdeki a' hónt üköknek , helyek. 
Sóit. iO:i. 17. lg. Vallyon tudódé azt mondja azllr lilén, az időt, mikor a vad ketskek ellenek? Vefzedé j .  cdb.n 
mikor a fzarvafok fajzanak ? ki botfátjafzabadon a' kegyet* 
len állatot ,  és a vad fzamárnak gyeplőjét kitfoda oldozta- 
meg ?  kinek a mezőséget rendeltem házának ,  és lakó helyeid 
a sós főidet. Az efzterág maga fan fel-emelkedik , tsúfolja 
a lovat a ’  rajta ülő emberrel együtt. Avagy a’ te értelmedé’  
az oki ,  hogy az őyvfzárnyon repül ,  és ki ter]efzti az ő 
fzárnyait delre ?  Avagy a’  te rendeléfedert repült’  ollyan ma
gafan a' fás ? és te tő ed vagyont\ ho^y az ő fefzkét olly fenn 
rakja?  j o b .  3 9 .  4 ] ,  8 ,  2 1 ,  2 9 ,  3 0 .

§. 56. Tamiljuk azt itt meg, hogy az Ur nem akar
ja

Az Iíl. 3. napi munkájáról 4 .K .I.S .3 .R .



ja a’ fold kerekségét ürefen hagyni ; hanem a’ kietlen 
vad pufztákat, madarakkal és vad állatokkal tcllyden teremtette , a’ holott hajiéki vágynak ' hogy az fften- 
nek emberekhez való jó volta meg iímérteísék; gazdag
sága, a’ teremtett állatoknak fokaságában 5 mindenhatósága , munkáiban; bőltsesége pedig , a’ fokféle vad állatoknak tulajdonságban és hafznaiban. Enyim,  azt 
mondja ó , uz er dóm k minden vada , és a hegyeken való 
fok ezer barmok : En ifmérem & hegyeknek minden repeső 
állatit, és o' mezőnek vadaival én hívok. Ha meg éhezném ,  
fent mondanám meg ten ked ; mert enyim e világnak kerek* 
sege , és annak tellyeßege. Avagy tfzeme’ én a bikáknak 
hujokát,  avagy a bakoknak véreket ifzoms' ? Sóit. 50. 10« 
I I .  12 .  13. Mitfoda hát a’te ételed , oh én édes istenem ? Mitfodák az igaz áldozatok ? Áldozzál az Is
tennek ditsérettel, és add meg a magaßigban lakozó 1 fennek 
a te fogadásidat. Es hívj engemet fegitségúl a’ te nyomorít- 
ságidnak idején ; meg fzabudi tlak téged, és te ditsóitefz en- 
vemet. vers. 14. I<T.

IV. Réfz.
Az Mennek negyedik napi munkájáról,

a' Napról, Hóidról, és az Égnek Tsiíiagiról.
I .  Mos. I .  14. Legyenek világofitó állatok áz Égnek ki
térjefztefen , hogy külómbséget tegyenek a nap között, és az 
éjtfzaka kozott : és légyenek jelei bizonyos időnek, napoknak 
es Értendőknek, Sóit. 104. 19. Teremtette a hóidat, bi
zonyos időknek mutatására, és a napot , melly az 0 dlá-me* 
ricset jól tudja. Sir. 43. 2. 5. A* nap d  magarágosnak 
tsudálatos munkája. Nagy az U r , d  ki teremtette azt , d  
kinek parantfolatja fel az őfutásában»

A ’ Tsillagok égi teftek, és világofságok , égi ál
latok és vagyonságok , meilyek az Iftennek mindenható ízava által, az égnek ki-terjefzte- 
tett eróisi. éré helyheztettek, a’ főidnek meg

vilá-
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világosítására, és hogy külőmbséget tennének a’ viI í- gofság és fetetség kozott , és felei legyene,; bizonyos 
időknek, napoknak és efztendőknek, és az egéfz eget 
ékesítenék, és adnának terméízet fzerint való jeleket, haragnak feleit, és kegyelemnek jeleit. 1. Kor. 15. 41. I. Mós. 1. 14. Sir. 43. 2.

§. 2. Azt mondja azért az Ur: Efa. 40. 24.5 Emel
jétekfel a magaßigba a ti jzemciteket, és läßdtok meg , ki- 
tsoda teremtette azokat: a kiélő hozza azoknak [ereget fzatn 
fzerint, mindeniket nevén fzóllitja. Illik annakokáért , 
hogy mi, líten parantsolarja fzerint, az égnek magaf- 
ságára tekintsünk, és abból a’Teremtőnek mindenha
tóságát és bőltseségétmeg ismérjuk. Mert az egek hírt 
delik az erős Iffennek ditsőségét,  és az ő kezeinek munká
lat t hirdeti ama' ki terjefztetstt eroßeg. Sóit. 19. 2.

§. 3. Igen tsudálkozhatunk pedig elsőben a’ tsil- 
lagoknak nagyságokon azutánii futáíokon , és végre 
munkálódáfokon. D. .Baíilius Magnus, azó hatodik 
Homiliájában, az Iítennek hat napi munkájáról, így ir 
a’ napnak és hóidnak nagyságáról : En úgy Ítélem , hogy a* nap és hóid, nem tsak azért neveztettek Mentői Mófes által, nagy világofságoknak, hogy a’ több- 
kítsiny tsillagokat, nagyságokkal felly ül múlják; hanem 
azért, hogy ők olly nagyok az ó kerületekben, hogy 
az egéfz eget nem tsak bé-tólthetik világofslgokkal , 
de még a’ főidet is és a’ tengert. Mert a’ nap és a* 
hóid mindenkor egyenlő nagyságban láttatnak fel keltekben és le mentekben. Világos meg mutatáfa ez an
nak , hogy ezeknek a’ telteknek, hihetetlen nagyoknak kell íenniek ; mivel e’ főid kerekségének fzélefsé- 
ge, femmire meg nem tartóztatja , hogy ők minden 
helyeken egyenlő nagyságnaknak nem láttathatnának. Eddig Baíilius.§. 4. Gondold meg tsak itt azt a* nagy tsuda mun
kát , ha midőn te e’ főidőn látnál egy tüzes labdát 
ide ’s tova gördülni és futkózni, a’ melly nagyobb volna#
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na, mint a’ leg nagyobb és leg magaíabb hegye’ világon : avagy latnai magad előtt , fejed felett a’ levegő 
égi en levenni, íeg-nagyobb váróit , melíy e’ világon lehetne és merő azon tsupa viiágofság és fényefség 
volna: val you nem tsudiíko nál t  rajta? Sőt nem i- Izonyodnál és nem némiílnál e’ meg ? immár pedig a’ nap , fzáz és hatvan ha fzor nagyobbá’ főidnek kerek
ségénél. Gondold meg tsak, minémü nagy kimond
hat tlan térséget foglal el magának a’ nap egyedül, az 
<gcn nem tsak az ő nagys gával, hanem in ább az ő futásival. Sőtt a’ leg-kiíébbik tsillagotska in fpasra o- 
öava az égnek erőfségén egynéhány fzáz német mér. fő dhi kerületiben, és nagyobb , mint az egéfz föld
nek kereksége, és ollyan csillag fok ezerni ezer az égen, 
rne.Iyeket mind a’ mi fzemeink nem láthatnak. Gon- dold-mcg tsak az égnek nagy voltát, mennyi ezer
ízei te való ezerfzer nagyobbnak kell annak lenni a’főidnél. Tulajdon ege és kerékded ut|a vagyon, mindé- 
nik Planétának vagy bujdosó tsillagnak a’ meliyben ó 
fut, mind t'ak egyik; a’ maiik felett, és magaífabban , űi;nt a’ másik. Gondold meg immár, mindeník“Planétának nagyságát, és míiideníknek egét, círculusatés 
kerületét, meliyben az ollyan nagy teílek futnak, niel- lyck Sokkal nagyobbak, mint a’ főid kereksége.

§. 5. itt az emberi okofságnak meg kell ízünni a* gondolkodáífól. Az égnek magafsága és nagy volta ki gondolhatatlan , és femmi okofság azt meg nem foghatja. Azért is, hogy mi azlftennek nagy irgalmak 
ságác jól képezheísúk, a tf Sz. Dávid az égnek ma, gaságához hafonli ja: Sóit. 105. 11. M eü y ig en  m a -  
&oí a z  ég a ’ f ő i d t ő l ,  o llyan  igen  n a g y  a z  a jó v o l ta  a z  ő te t  
fé lő k h ö z . M e lly  tá v o l v a g y o n a ’ n a p k e le t a  n a p  n y u g o t tó l , 
clly tn t f z f z c  v e te t te  mi tő lü n k  a’ m i b ű n e in k e t. A’ főid 
igen kicsiny ahoz , hogy az Iftemiek irgalmafságát az ő 
keruletévél élőnkbe ábrázolhatná, Sóit. 33. 5. jóllehet az is rellyes az Urnák] jóvoltával. Azért mutatja
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minékünk a’ Sz. Lélek az égnek magafságat és nagyságát, mellyen a’ tsiilagoknak annyi fok s nagy teilet 
függenek, meliyek nagyobbak a’ fold kerekségénél , holott mindenik tel yes az Ur jóvoltával. Merta’tsil- 
lagok, fokkal nagyobb tár-házi az Iftennck , mint a’ 
fold, mdly tsuda kintsekből , a’mindenharó Iftcnan
nyi fok áldáfokat hoz-elö , hogy azok mind meg nem 
fzámláltathatnak, és azoknak ezeredi reize fern irat- tathatik-meg. Mellyrol azutánn bővebben irhami.

<$. 6, Az égi tetteknek pedig nem tsak hatalmas nagy voltok , az Itten ki-tnondha atlan erejének tsn- 
dája és jele,- hanem azoknak állhatatos és bizonyos fu- 
táíokis. Gondold meg , melly tsuda az, hogy az ol- jyan irróztato rettenetes nagy tettek, nem tsak az ég
nek eiőfségéh függenek; hanem azon futnak is: ésmi- némü meg mérhetetlen tágofságoknak kell az ollyan 
nagy tetteknek aző futáfokra lenni; kiváltképen, hogy 
mindeniknektulajdon ege és kerülete vagyon, az ó magán való meg mért útja az égen, mellyet ó az I (len 
rendeléíe ellen által nem léphet, hogy egyik a’ mánkat meg ne késíelje. Annakokáért jól mondja Dávid: 
A’ ki teremtette az egeket az c na^y bölts es égettek alt a La* 
Sóit. 136. 5. Bizonyára nagy boltseségnek kell annak lenni, hogy a’ tsiilagoknak olly nagy leregeket mind 
az ő rendekben és tulajdon futásokban ki-hozza és ne
veken nevezi. Nagy titok vagyon itt el-rejtve , és ar
ról valami ki-jelentetett, Sz. János Jelenésében , hogy 
egy nagy tsillag esek le az égről, mellynek neve üröm. 
Jelen. 8. 10. 11.§. 7. Igen nagyon tsudálkozhatni azon, hogy az 
ollyan nagy világosan fénlő golyóbisoknak élő-mozgatok őnnen magokban vagyon , úgy hogy terméfzee 
Izerint , tsak egy fzem-pillantáíî  fém állhatnak meg, 
nem is nyugodhatnak; hanem az ő fznntelen való moz- 
gáfokatés munkájokat, mind tsak tovább tovább gya
korolják és űzik. Mert, ha a’ lenne , az égnek egéfsren-
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tciide fel-bomlanék és keverednék : sót úgy , a’ tsílla- 
yrok el-vefztenék mindjárt az 6 életeket , ha mozgáfok 
nem volna, és ollyanok volnának, mint ha meg hó tak volna • mint az ember, a’ kinek nints femmi mozgása, 
az éló lélekzet által : úgy nem nyughatik femmi tsilla- gotska az égen. Minden mozog és indul, olly hamar, 
sággal, hogy azt femmi ember meg nem foghatja. Mere 
a n°ap , jóllehet fzázfzortais nagyobb a’ fold kereksé
génél ; mindazáltal minden nap fut az ég körül , nap
kelettől fogva nap-nyugottig • holott ö néki, ha a’ főidnek golyóbitlan a’ főid kerekségét által kellene 
futnia ; minden órán két fzáz és hufzon ót mérföldet 
kellene futnia. Gondold meg irt mitfoda a’ főid , a* 
még fóghatatlan égnek magaíságához és gömbölyű vol
tához képeíh§. 8. Ha azért az egy napnak futáfa is , o’ly tsu- 
dálat-os; mit mondjunk hát a’ tsillagoknak meg fzám lak
hatatlan fogságáról ? mcllyeknek mindenikének tulaj- ■ dón járáfa é; futáfa vagyon. Ha valaki tsak egy fertál 
órtskáig láthatná minden tsillagoknak járálokat az égen, miképen járnak, menngk̂ sfutnak; bizony nagy 
tsudákról tudna az befzélleni, és, hogy eleven légyen 
az egéfz ég.§. 9. Á’ tsillagoknak futáfok , 'és nagy fokaságök, penig magaíabban vigyen minket; tudniillik, a’ láthatatlan igen ragyogó tsillagokhoz , a’ S, Angyalokhoz , a’mennyei lelkeknez: a’mint azt mutatja j nos Jelené
le, meliyben az Ifién Fia magát úgy ábrázol ja-ifc, hogy az ó kezében hét tsillagok V ágyn ak  > Jelen. 1. 16. azok, 
a ’ hét lelkek vagy Angyalok , kik minden o'rlzágokra ki-kuldettek. Melly figurával', at  igaz tejrmélzet felett 
való aftronom’a meg iratik. .Mellyról Jób kőnyvében- is Ízól az Ur lilén : Hói voltál, mikor a fényét ttidagok 
egyenlő-képen ditsérnének ingemet, és a t Iftennek minden fiai 

, örvendeznének .? Jób. 7* hlofott minket ó Sz. Felsége liaíon óképen a’tsikagoknál felljcbb vifzen, tudni-
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illik a’ Sz. Angyalokhoz. Mert ha Idén a5 tsillagoknak 
olly nagy fokaságát és öregét teremtette; mitfoda nagy íokaságának kell tehát lenni a’ mennyei feregeknek , a’ 
kik az íftent fzuntelen ditsérik ? Ditsérik ötét a’ nap és 
hóid, és m’nden fényes tsillagok. Sóit. 148. 3.

§. io. Mclly nagy jó téteményét mutatta pedig hozzánk a’ jó és egyedül bólts Iden , a’ napnak és hóid- . 
nak futáfa által, és miképen kelljen azokkal lelki képen 
élnünk ; azt utoljára hagyjuk. Mod a’ tsillagokról tsak e’ három tzikkelyeket, tudniillik, azoknak nagysá
gokat, futáíokat és munkálkodifokat, fogjuk rövide
den eló-fzámlálni.§. II ,  A* tsillagoknak munkálkodáfokról pedig 
tudjátok, hogy azok a’* mindenható Idennek nagy tár
házai, mellyekbűl ó az ő ideig való javait és ajándékit 
ki-ofztogatja, mind, kettőnek, az embernek és öfztán e’ nagy világnakis. Es bé kell hoznom itt ama’ derék 
Nemes Filofofusnak , Paraceifusnak izententziáját : mi- 
képen érti ó az ítélet tételt a’ Kerefztyén olvasóra. E1 pedig az ő vélekedéfe : hogy a’ tsillágokban , mindén 
termefzet fzerint való •bőltseség , mefterség és illendőség bé*vagyon foglalva, mcllyekec az ember e’ főidőn fel-taláihat-és gyakorolhat. Innét jónek, azt mondja 
ő , a’ nagy okos meder emberek , és terméfzet fzerint való mederek mindenféle derék kigondolt rnederségek- 
bcn. Mert a’ terméfzet indítja az ollyan embereknek 
elméje két, hogy a’ mederségekhez, igen nagy gondol- kodáífal és munkával láífanak , hogy az Idennck mun- 
káfnyilván valókká legyenek , és ki-nyilatkoztaflauak, Idén ditsőségére , és az embereknek haíznokra. Mert 
igy rendelte azt az Idén, és az égben olly terméfzet fzerint való kintsec heiyheztetett , mint valami drága-el 
rejtett gazdagságot, mellyet az 6  idejében mind, az emberek kozott ’s emberek által akar nap világra hozni.
Es ki-ofztja azokat, a’mikor, hói, miképen és a’kinek akarja.

------------- 4 1 N .«nháit i'ijj t- m ä iim sm m M m tem



4.K.1.S.4.R- a*napról, hóidról ’s csillagokról. 803
12. Es illyen módon tudniillik csuda munkáiko- Jáibk és impreííiójok által , hirdetik az egekit az Ißsttnek. 

dittos égés , és az ő kezeinek munkáját hirdeti ama ki -tar- 
jefztetétt erőfieg. Sók. 19. I. Melly, úgy mond: véghez 
mé yen az égnek nem tsak nagysága , a’ csillagoknak rendek és futáfak által; hanem kivált képen, az ő mun- 
kálkodáfok által. Innét fzármoztanak, Inventores re- 
rum, a’ dolgoknak találói: nem, hogy ók találók volnának , hanem eízkozők , mellyek áltál az ég Mentol 
béléjek oltott munkálkodását el-végezi, és az Iftennek 
cl rajtéiért kincseiből’ a’mefterségekét világofságra hozza , miképen a’ fa az ó idejében gyumőltsét megadja.
E’ képen értsétek a’ tsillago atis az ő' munkálkodásik- ban , és nem külőmben. Idejek vagyon azoknak az ó gyumóltsőknek elő hozásában. Es a’ki tsak >ó Aílro- 
nomus, a’ ki többet ért a’ tsillagokhoz, hogy fém mint 
a’ fzám vetésnek meíterségéhez, tudja az j holott, miképen, és mikor virágzik az öllyatén fa az égen, és mint 
adja meg gyíimőltsét. íme, így hirdetik az e;̂ ek az is
tennek ditsóséget, és az ő kezeinek munkáját ama’ ki- 
terielztetett erőfség.§. 13. Imé ! melly nagy .tévelygés tehát az, hogy 
embereket állítottak a’ dolgoknak találóinak ; holott 
ők tsak efzkőzők. így az ég is, femmi ennen magában, hanem tsak az Mennek kintses almáriomja az égen, mellyben, 21 lilén a’ leg-fobb Kints-t̂ rtó, ésUr, az 6  kintseit helyheztette, és ki-oíztja azoknak , a* kik arra 
alkalmaioíok, és a’ kiket ő arra előre eblátott, imé, 
igy fzármoznak alá onnét jeliül minden jó adományok , és tő 
kelletes ajándékok (mediate eízkóz által.) a.vilägoßdonak 
Atyjától. Ják. 1. 17. Minden kóltscseg az Unói jzarma- 
,z ik, és ő nála vagyon mind őrökké. Sirák. i. 1. Ki őzt ja 
pedig a7t az embereknek mediate, terméfzet fzerintva
ló módon, vagy immediate, terméfzet felett való módon , vagy efzkőzek által ésefzkózek nélkül.

$5. 14. Innét izármozik immár minden terméfzet fte-E e e 2 ríni
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rint való bőltseség; innét az értelem minden terméfzet fzerint való1 dolgokban, vnági igazság, az orvofs -gnak 
meftersége ; innét jőnek j’eies Poéták, kellemetes Mu- íikáfok, ékefen fzóló órátotok, okos meílr emberek 
mindenfele munkában , fában, értzekben és kővekben* 
Innét izármoznak a’világi Regenfek, hadakozó emberek; 
és fumma fterint , innét erednek kinek kinek az ó ter~ 
méfzet ízerint való ajándéki, a’ mint azokat Iften ő reá 
ofztotta. A’kiket pedig az Ur iften a’ bóltseségnek lel* 
kével terméfzet felett bc-tőltott, mint az OTeftamcn- 
tombéli tudós mefter embereket , mint az okos Regen* 
fékét, és hadi vitézeket, kikről az Írásban emlékezet vagyon; a’ hová tartozik Salamon bőljscsége is, azok
nak nintsen femnu dolgok a’ tefn. tízet Ízerint való ég»- 
gél. Innét következik , hogy minden termcfzetból kívánja a’ dolgot tudni, és némelly annyira fzorongatrá- 
tik azért, olly hévén kívánja a* mefterségeket, hogy a’ 
miatt nem-is nyughatik. Mert valamint az embernek tefte az al 6 elementumokból tápláltatik ’s tartatik. , 
tudiillik, földből és vízből, és azok nélkül nem élh ct: úgy az ember értelmének és lelkének eledele , a’ fsilla- 
gokból álló égi jegyekből -vagyon. ‘ Mert minden értelmes embereknek influentiájok , gondolatjok, valami 
dolognak efzekbe jutáfa a’ tsillagtól vagyon , és mint 
egy az ő eledelek , mellyből az Aftronomiának méltó
sága és igazsága kitetfzik. Mert ki hinné, hogy az ember tsak ugy rápláltatnék az éltető állatoktól, mint a’ 
barmok 5 értelmeknek pedig és gondolatoknak nem 
volna eledelek ?§. IS- Es ofztán ha ehez a’ terméfzet fzerint való

rint való ajándékok az ő tökélietelségeknek lókkal ma- 
gafabb graditsára. Ezeknek vagyon oiztán új egek, a’ 
ki őket fokkal nagyobban indítja.

§. 16. A’ kik azért az Ujjonnan való fzűletésből
Iften-



4.K.I.S.4.R. a’napról, hóidról' *s tsillagokról. 805
Iftentői fzűlettetrek , azoknak egek , inclinatiőjok és kiváníágok maga az Iften, és a’Sz. Angyalok azoknak 
tsiilagaik, mint a’mennyei Jelenés mutatja.' Nints ezek
nek femmi kőzók a* termézet fzerint való éghez. Ók 
azok felett vágynak, és azó ráütik jóknak nagyobb ere
detek vagyon , tudniillik, magától az Iftentői. Hlyen 
emberek voltak a’ Sz. Pátriárkák, és Próféták , mint ; 
Jófef, Dániel , és'Salamon felől meg íratott, hogy az ó bőltseségek feiluJ-halladta Egyiptomnak , Perftának 
és egéfz nap keleten lakozóknak bőltseségeket. Mert 
ezek a’ terméfzet fzerint való égnek, fsak terméízet fze- rint való bóltseségével birtanak. Mófes pedig, Jófef, 
Dániel, Dávid és Salamon azok feliül terméízet felett való bóltseséggcl-is birtanak a’Sz, Apoftolok, Sz. Lé
lekkel , vílágofsággal és erővel onnan fcllől fel-ruház- 
tattak. Tselek. 1. 8. Mert nem kelett ó nékiek terméfzet fzerint való boltseséget és tudományt hirdct- 
niek, és e’ világnak terméízet fzerint való Medereknek és világofságoknak Ienniek ; hanem a’ mennyei őrők bölcse4éget kellet hirdetniek , mellyet a1 világnak ből- 
sci meg nem ilfnértenek. 1. Kor. 2. 8.

§. 17. Ez a’ fenn említett Filofofusnak vélekedőié, melly ám maradjon az Autornak fzámadásában. . Jólle
het pedig mi azAftroIogusoknak hafzonta’an vélekedéfe- ket meg vetjük ; kiváitképen , a’.melly bizonyos íze- 
juélyekre és dolgokra tzélóz : mindazáltal vagviiak a* 
Mesterségnek más lzükséges punétumi, niellyekre illik vigyáznunk : (1.) Az időnek rendi és változáíá. (2.) 
Az égnek terméfzet fzerint és terméfzet felett való jelei. (3.) Az égnek terméfzet fzerint és terméket felett való 
nrunkálkodífi. Mindenikről az olvasót rövideden fogjuk oktatni, i*) igen fzükséges tudnunk , hogy az égnek tsuda forgáfa által, e’ világnak ideje , az egyedül 
bolts Teremtőtől bóftsen rendeltetett, mellyből az istennek tsuda*gondviíeléspt, igazgatását és bolts eségét 
vi ágefan efzünkbe vehetjük. Kivált képen , Ra ízEce 5 idő-
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időnek fzorgalmatos vigáláfa által , a’ Prófétáknak a' 
Hiftóriíkkal és a’terméízettel egyező fzavokat nyilván meg értjük. Úgy mint' e’világnakeíztenueit az ő fzáz eíztendei idejévé! , a’ világnak változó ideit a’ Biro
dalmaknak idejeket, a’ hetven efztendeig tartó Babiló
niai fogságot, Dánielnek hetven efztendői titkos he
te re, a Meíliás idejét, az orfzágoknak változáíit, az 
Anti-Kriftus idejét Dánielben és a’Mennyei Jelenésben, 
és efféléket; mellyek az literinek gonviíeiését, tsudála- 
tos igazgatását és bőltseségét hatalmafan meg mutatják 
és meg erősítik. Es jóllehet a’ mi Urunk J. Kriítus , Tsei. i. 7. azt mondja : Nem fi dolgotok az időket tudno
tok , és az alkalmat 0fiátokat melíyekst áz Atya az ómagaha- 
'talmahanhílyhsztetett: Mindazáitalollyan időről ízól az' Ur, mcüynek tudáfa, fein az Apoftoli tifzthez, fém az A- 
nyafzeutegyháznaképületéhez, és az Evangyéliomnak tova sb való plántál fsához nem fzukséges esnem hafz. 
nos.Oíztán azis annak értelme,hogy a’Krifhis orfzágának 
főépítésére, fe időt, fe helyet nem kell fzabni: tudja ó, miképen, hói és mikor akarja az őorfzágát és Anyafzent- 
egyhazát plántálni, mi tsak bizony sági legy ünk, és a’mi 
tiíztunket tegyük , az időt és órát ő reá bízzuk. E" 
mellet, még akkor a’ Tanítványok a’ Kriítus órfzágít íem ér ették jól, mert érteti ék azt a’Sidó világi orízág- 
ról, mellyet az Ur fedd ö bennek,§. 18. Egyéberánt a’ világi dolgokban-is az időket 
és órákat az líten rendeli, igazgatja és adja , ha fzor- 
galmatoían imádkozunk, és a’ mi utainkat az ürra bíz
zuk. Ö meg ts$lckfzi, mintáz Ábra hám fzolgájának pél
dája mutatja , mikor imádkozott, hogy az Iftcn ma 
jönne néki eleibe. 1. Mos. 24. 12.

19. Meg kell tudnunk, hogy az égnek és az egéíz 
terméfzetnek vágynak terméfzet Izerint való jegyei, és 
jelek nélkül femmit íem tselekefzik. Innét Urunk Kri- ftus-is argumentomot véfztn az égnek közönséges tér 
ir.éfzct fzerint való jeleiből, mellyek experientia általa’ kő-

go5 Az Ift. negyed napi munkájáról, 4.K.I.S.4.R.
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a’ közönséges életben meg erösíttettek. Mát. 16. 2. 
Luk. 12. 54. Mellyekkeí a’Sídókat felíjebb. vifzi, és azoknak okot akar adni , hogy a’ Meffiás jeleíre-is vi
gyázzanak, és meg ítéljék azokat. Mert illycn rendbe ftizi beízédét : Mikor eftve vagyon, azt mondjátok , tijzta  
idő Ufzen, mert az ég veres. Es reggel azt mondjátok : ma 
háborgó idő Ufzen , mert a fzomorű ég veres. Ti képmu
tatók az égnek abrázatja között váláfztáfl tudtok tenni\, az 
időnek pedig jeleit n*m tudjátok meg váhfztani. Es ez tinink következtető befzéde: Ha az égnek ábrázatja kö
zött vüafztáft tudtok tenni; miért nem tudjátok inkább 
az időknek inoftani jeleit meg-váiafztani , és a’ jelen 
való Meíliásnak idejéről ítéletet tenni ?

§. 20. Es Luk. 12. 54. Mikor látjátok , bogy Nap 
nyugottrólfelyhő támad ̂ azonnal azt mondjátok: zápor eső jő  
És úgy lé fan* Es mikor halljátok a d/li fzilet fitni , ezt 
mondjátok: Hévség Ufzen. Es úgy léjzen. Kép mutatók , 
az égnek és a’ főidnek ábrázatjáról itehtet tudtok tenni , ez 
időről pedig , mi dolog hogy nem tudtok Ítéletet tenni ? An- 
nakok’ért ezt hozza ki abból Urunk: Miképen hô yti 
az égnek tcrméfzet ízerint való jeleiből ítéletet tudtok tenni a’ fzélvéfzról, úgy fokkal inkább tudnotok kelle
ne ítéletet tenni a! jelekből és* tsudákból, mellyeket moít fzemeitek előtt láttok , a’ Meííiás jeleiivoitáróh De kép mutatók vagytok ti, egyiket látjátok ti, a’má- 
likatnem akarjátok látni, noha az, fokkal fzukségef- 
íebb: azért a’ Kriftus állítja'a’ terméízet fzei int való jeleket. * *

§. 21. Adja pedig az ég az ő terméízet fzerint való ’sí intő jeleit is. Mert a’ mi édes Iftenimk , nem 
budtet hirtelen , hanem annak előtte int • jelek által , 
mint az orfzagoknak minden nagy buntetéíiben láthat
ni. Azért femmire fém kell azokat tefti bátorságból 
megvetni; hanem mint jövendő, bhntetéfeknek elöljáró követit, úgy kell tekenteni. A* hivő Kercfzryén 
pedig ne féljen azoktól, a’ mint az llr Ifíen , Jerem.
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io. 2, psrantsolja; Jianem tudja meg azt, hogy .ama* 
gdßägosndk oltalmában , él ay mindenhatónak árnyékában bá
torságot, lehet, Sóit. 9 í. I. hogy a’ Kriílusban a’termé- fzet felett uralkodhatok.

§. 22' 3.) Az égnek munkálkodáfiról tudja meg az
ember ezeket. Előfzór a’ tcrméfzet felett valókat a*' 
mi illeti, hogy az égi jegyek femmit fém íselekeízack 
ónnen magoktól,, és nem olly gonofzok ónneu magoktól , mint ókét az Aftrologja tsínáija , hanem az emberek bűneik , efetek és gonoíságok okai  ̂
hogy lilén a’ teremett állatokat boízfzu-áliásra fel-fe- gyverkezteri, és büntetésre él azokkal azlítente enek el
len. Bólts« 5. 18« Így büntette az Ur lilén, az első, világnak bűneit negyven napig való esővel , mellyből 
lett a’ viz-őzőn 1. Mos. 7. 11. Es a’Sodomabeliek gonoíságok okozta a’ tüzes kénkőves esőt. 1. Móŝ
*9-- H - , .§. 23. Hafonló tsapás okoztatik naponként, vagytermészet felett való bévség és hideg , vagy felettébb 
való nedvefségek és fzárazságok, vagy terméízet felett 
való menydórgéfek , menyutó kővek és tüzek által ; 
fok ártalmas bogarak és méreg miatt, mellyek a’.le vege* éghői úgy esnek 1c, mtnt a’ tűz Sodomára. Mind ezek pedig nem árthatnak az Ifién fiainak; ha ók illeni féle
lemben és hitben élnek. Miképen az Egyiptombéli 
tsapáiok az Israel fiainak nem ártottanak. 2. Mos. 8.
22. Mert ez a* iái. Sóit. 5. és 6. versének .értelme : 
Az Ur teneked árnyékod , és a te jobb kezed felól vagyon. 
Nappal a nap meg nem süt ti^ n , fém a hóid ej jel. Me! ly mondád nem kell érteni, tsak a’ napnak és holdnak 
hévségéről; hanem azokról á’ tsapáfokról bűntétéit!;-, 
ről és terméízet felett való ártalmas mun ákról, mellye- ket Isten a’ tsillagok által, mint az ő vefzfzei által gya
korol, ’s ki ont e’ világ gonofzságára : nrelty tsapáiok 
és büntctéíék ellen nekünk fzorgaimatofan kell imád
koznunk , a’miképen minket a’So tár int, és a’mi íze-
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nmeinket fel kell emelnünk a’ begyekre, a’honnét jó a* mi fegétségünk . hogy mi a’ mindenhatónak fegítsége 
által azokat el-kerti; hefsük : mert egyedül tsak a’ peni- tentzia tartás , és imádság által, kell el-fordíttatniok 
az ollyatén tsapáfpknak és büntetéfekiuek. Es igy ma
gyarázzák némellyek ama5 Textuíl-is. Jelen. 16, 1.’s. 
á’ t.. holott az Angyalok az ő poharaikat és e’világnak 
utolsó tsapáíit ki töltik.§. 24. Valamint hogy immár a’ mi édes I{lentink, 
a’ firmamentummal és a’ tsillagokka! bofzfzű állásba és. 
büntetésre él: ügyéi azokkal az lílenfélőknek-is-és hí
vőknek fegítségeKre , oltalmokra és f abadítáfokra. Mint Bírák. 5. 20. írva vagyon : A' mennyekből hartzoU 
tanak mi mellettünk. : Á  tsiliagok az 6 helyekből hartzohanak 
Siferaellen. így tudjuk a’ hiílóriát Theödóíius Tsáfzár- 
ról: mikípen verte-meg a’fzélvéfz annak ellenségit, kiről, azt mondja a’ Poéta :

O nimium dileéle DEO, cui miiitat aether,Es coniurati veniunt ad pr<£ ia venti.
Te vagy igen kedves embere íílennek,Mert te érted, im! az egek vitézkednek,
A’fzeiek meletted, lám! ófzve eskufznek Szolgálni vefztekrc te ellenségidnek.

CJ kJ25. Máfodfzor : Az égnek terméfzet fzerint való munkáikodáííról pedig, jegyezd-meg, hogy a’ fir- 
mamentum e’ nagy világnak , és az ember külső életének naponként és fzünte en adja azó gyümőltseit. itt 
el ne tévelfcfenek téged a’ Pogány bőltsek az ó Tanítványaikkal: hanem t u d - , hogy minden mereo- 
rumok , mellyek ez utánn következnek, a’ tsiílagoknák gyümőltsei és munkái.

§. 26. Elsőben, a’ tsillagok elő hozzák a’ felyhő- 
ket, mellyröi Sirák. 43. 15. azt mondja : Az íjlennek ' 
par ant jola’javai nyittatnak meg az 0 tár házai , ki repülnek, 
a félitek , mint a fz'árnyos allaígk. Az $ n*£y hatalma, 
vái eróiititte-mcg a' félj bőket.

fc c e 5 §. 27.
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§. 27. Más időben hoznak-eló kódot, meilyct a’ 
tsiOagok munkálnak, és a’főidből fei-vonvnak. Az Ur egy ízavával bővséges vizet fzerez az égben; minek- 
utinna a5 ködőket fel-véfzi a’ fő'dnek határából, hinti, mint a’hamvat, fokikor bé-is borítja azokkal az 
eget. Jer. 10. 1;. Sóit. 14. 7. 8. 16. Az Ur az 6 
királyi fzékénik fzinét bé födi , is az ö fely bőjét reá ki-ter- 
jefzti. Jób. 20. 9.

§.28. Az ő idejében elő hozzák a havat. Mikor a’ 
hónak azt parantsolja az Ur: Légy, úgy mond, a’ fői
dőn,avagy a’ zápornak, vagy esőnek ; azonnal az ő 
hatalmának zápor esői jelen vágynak. Job. 37. 5. Sirak. 43. 19.

§. 29. Annakutánnaelő hozzák a’ hideget és a’fa
gyot. Azo hlyéből le-fzáÜa' forgó fzél, és az éjtfzakifzél- 
bői a' hidegség; d z erős Vslen az ő fuvállásával tsinál fagy* 
•U Jób. 37. 9. io. ^

§. 30. Az utánn előhozzák a’jeget. Kinek miké
ből jött ki a jég\ Avagy a’ jégnek daráját ki-fzülte? Mint 
egy kő alá a' vizek, el rejtettek, mikor a’ melségntk fzine bé 
H y > azt mondja a Mindenható' Ur , Job. 38. 29. 30. •Es a’ Sz. Dávid. A' jeget darabokba fagyialja az Ur, mii- 
lymk hidegségét ki ál hatja meg , Sol. 147. 17.

§. 31. Más időben elő-hozzák a’ jégesőt és a’ ha
vat. Bé-mshettéle' a' hónak tárházába ? A vág y  d  jég esőnek 
kmtscit láttádéi mellyeket én tartok a’ nyomoruságnak idejé
re , az ütközetnek és a’ hadnak, napjára , Jób. 38. 22.
23. Az Iften fel-is fegyverkezteti az ő teremtett álla. 
tie az ellenségen való bofzfzúadásra , Bőlts. 5. 18« 
A’ teremtett líllat teneked, ki mindeneket teremtettel t fzoL  
g  ílván , büntetésre d  hamifak ellen felmerjed , is meg-lajjit 
jótéteményre*, azokért, kik te benned bíznak t Bolts. 16.
24. Kt ’mennek a' villámásnak nyilai egyenefen, és d  'kő. 
dókból, mint a meg-vont kéz Ívből, nagy Jebeßcggel men
nek d  tzgirc. Es tőrú kő esők d  kővel lövöldöző haragtól 
lí-hanyattainak. ■ Bőlts. 5. 22. 23. Botsatok Gógra és

Ma-
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Mayagra kn esőt, és zápor esőt. Ezek. 38. 22. Hafon- 
Jókat olvaíünk. 2. Mos. 9. 23. és job. 10. 11.§. 32. Az 6 idejében hoznak-elő tűz lángokat és 
hévségeker, meny dőrgéíeket, villámáíbkat és meny- in o köveket. Nem de d  siirü fely hőkig fel emelheted e d  
tefzódat! Nemde ki-botsáthatode' te a villámáfokat, hogy el 
nennyenek. ? Avagy mond jaké ők teneked: Imé, mi jelen va
gyunk? Jób. 38. 34* 35. Tűz jár őelőtte, és kő. ős kor- 
nyűi meg égeti az ő ellenséget. Béniének az ővillámáfi 9 v i
lágon, látja es megretten a főd. A’ hegyek, mint d  viafz 
meg-olvadnak az Urnák előtte, az eíéfz főidnek Urának fzi-  
ne előtt. Sóit. 97. 3. 4. Három fzerU inkább meg égeti d  
nap d  hegyeket , hogy nem mint a* ktmentze , tüzes fely* 
hőkkel langoz, Sir. 43. 4. Leiratik itta’nap, mintegy 
tűz, melly minden dolgot meg érlel és meg főz. Más
képen j hol venne ember olly tüzet, melly e’ világot meg melegítené, és mindent meg érlelne?

§. 33. Más időben hoznak elő esőket , mcllyek 
nélkül a’ fó dhekfzine meg nem zőidűlhet. Meg újit]a 
teneked az Ur az ő jó kimsét, az eget, hogy esőt adjon a' 
te földednek alkalmas időben. 5. Mófes. 27. 12. Halljuk 
itt ■ hogy tsak az Klen bír egyedül e* kíntses kamara 
kulcsával, hogy ő esőt tud elő adni, a’ mikor akarja , 
ts kiváltkcp mikor esőt kérünk ó tőle. Ő fzámiáíta- 
meg egyedül az esőnek tseppjeit. Sóit. 147. 8- Bé fedezi az Ur az eget sűrű felhőkkel, esőt jíéizit a’ főid
re. Vagynaké d  Vogányok héjában való Istenek közül y 
kik esőt adhatnak? Adnaké az égből esőt ? Jer. 14. 22. 
ádnake az egek esőt, mikor az Ifién nem akarja ? Az ótudo
mányi által fakadtakki d  mélységből d  vizek, és d  fely bők 
tsepegnek harmatot, Féld. 3. 20. Nemde vág yone az cső
nek attya ? Avagy ki fzűltc as esőnek tsepjeit ? Jób. 38. 
28 Ha ti az én parantsoLtimban jár and ttok, esőt adok nek
tek az ö idejebsn os a foU az ő jyűmő lsét meg term i, és 
a fák a' fődön m g telly fednek %yumő tsőkkel 9 3. Mós.
26. 4. i én íz :Thny d  ki korán és későd Utúé esőt ád
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a% 0 idejeben, és az aratás törvényének heteit meg őrzi ne
künk. jer. 5. 24. Meg-nyitom az egeknek tsatornuit x és 
bőséges álddfi botiátok onnét feliül ti rútok. Mai. 3. 10. 
Bédughaddé te a víznek járását az égen? Jób. 38. 37-

§. 34. Annakutánna d  fzivárványt. Tek/ntsed-meg 
e? fzivárván yt, és áldjad a* ki teremtette ótet; igenfzep az 
ő fény :ßigével. Az öfzép kerekségével bé ővedzi az eget , 
tníkor <*’ magaßagban valónak kezei ki-ter\efzttk a z t, kedve- 
fen jénylik az 6 felyhőiből. Sir. 43. 12. 13. Réfz. 59,
7. A’ Szivárvány az égen o' dits őségnek fely hőit által jár* 
ja. Summa fzerínt, a fzivárvány az Iftennektanú bi
zonysága a’ fely hőkben , kegyelemnek jele; a’izővet 
ségnek, mel'.y az emberekkel és mindet! éló állatokkal 
fzéreztetett, petscrc. Sók. 89. 38. 1. Mófcs. 9. I. *s a’ r. Smaragdhoz hafonló a5 fzivárvány az lilén fzé̂  ke kórnyul. Jelen. 4 3.

§. 35. A z 6  idejében harmatot is adnak a’ tsilla- 
gok. A’ harmat meg örvendezteti a’ fuvet, meg-eny« 
hiti a’hévséget, Sir. 18. 17. Lcjzek Izraelnek mint a* 
harmat ; virágzik mint a liliom} gyökeret ver , mint d  
lábánus hegyén az elő fa , Hós. 14 6. *Bé-zár látott az égy 
hogy ne kozna néktek harmatot , d  fold is bé zár látott , 
hogy gyümőltsot ne teremney Hág. 1. 20. Joel. 1. 17, 
A’ ragya nagy baute'és: Meg vertelek titeket fziirazság- 
galy ragyával és kő esővel, minden ti kezetek munkáit , 
Hág. 2. 17: Erről olvafunk mi, 5. Mós. 28, 16. és 
Ámos Prof. 4. 9.

§..36. Az 6 idejében eló-hozzák a’fzelet. Az Iker* a’ levegő égnek nehézségét meg-mérte , és a’ vizeket 
mértekkel mérte, Jób. 28, 25. 5 d  fze'et ki-hozza az 
a tárházából , a’ titkot helyekből, Sóltár 135. 8* Az Ur 
pedig ezeket az ó fjeiéinek kintseit igen jól rendelte , 
cs azokat e’világ négy fze.:eletinek titkos be'yeire he- lyhczterte. Ezeknek aJ fzeleknek kintscifőllben az Ur 
rendel e az ő kints-tartóit a’tsillagokat; de úgy, hogy 
nem magoktól, hanem az 6 parantsolatjából, kell né-

Az Is. negyedik munkájáról 4.K.I.S.3.R.



•__ _____L„_

4.K.T.S.4.R. aznapról, hóidról ys tsillagokról. 815
kiek a’fzeleket ki-botsátaniok és eióhozniok. Es ilyen 
módon kell az égnek , minden illyetén terméfzet fze- 
rintvaló kintsei felől tartanunk. Melly fufidáfntfntom.- ból a’Próféta Zakar. 6. 5. hafonlatofság fzerint fzól 
a’ négy fzekerekről ,. melyeket az Angyal az ég Mats 
lévő négy fzelekról magyaráz , mellyet a’ Próféta pró- fétziai mód fzerint lelki-képen ért.

§• 37- Ugyan e’ félét oivafunk , Jelén. 7* 1.. hogy János látott négy Angyalt álla ni a’ főidnek négy fzege- 
lean , kik a’ főidnek négy fzeleit tartóztatják vaía, 
hogy a’fzél ne fiijna a*főidre, fe a’ tengerre, fe íemmi 
élő fára. Mellyet az Ur azEvangyéliftáknál terméfzetból véfzen , és él azzal prófétziai jövendölésre : EK küldi 
az embernek Fia az o Angyalit, és őfzve gy üti %z ő va- 
lafztottit a’ négy fze;ekrői a’ földnek egyik végétől 
fogva a’ ináíik végéig , Mát. 24. 31. Márk. 13. 27.

§. 38. A5 négy fzeleknek az írásban magános neveik 
vágynak. Nap.keletről jő a’meleg és ízáraztó Í7-él, tnelly által Iften a5 veres tenger fenekét meg.fzáraztot- 
ta. 2. Mos. 14. 21. El-jóa Napkeleti jzáraztó f z é l, az 
Ur fzele , meÜy o', pufztából jó-fel , és meg- (zár azt ja az ó 
eret és meg-Jzárad az ó kut-fejc, Hofeás. 13. 15. Ä  Dé- 
li-fzél délről jő  melegen és nedvefen. Avagy nem melegeke’ 
* te ruháid , mikor áltál fü o' tartományon a Deli - fzel ? 
Jób. 37- ló. Mikor hallját ok fűni a'Deli-fzelet, ezt mond
játok • Hevség lefzen, és úgy Ufzen , azt mondja az Ur- Luk. 12. 55. A’Nap-nyugotti fzéi jó nap-nyugottról, 
hidegen és nedvefen. Fordita a’ J'ehova nagy erős nap- 
nyugotti jzelet, és fel-emtle a sáskákat, és vetg azokat a’ ve
res tengerbe. 2. Mos. lo. 13. Az Ejtfzaki fzél jő éjt- 
fzakról, hideg és izárazró. A’ hideg Éjtfzaki-fzél mikor fu, a* vízből jég léfzcn. Sir. 43. 22.

39. Ezek immár az égnek gyümőltsei, mellyeket 
az Ur Iften, az 6 kintiéiból az ő idejcbeii elő-hoz, és az alsó elementumok épen nem lehetnek azok nélkül. 
Azért rendelte a’hűséges Mindenható Ur így azokat,
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hogy az alsók a’ felsőknek erejeket és bé-folyáfókat vegyék. Es az egéíz terméfzet úgy függ eg-ymáftól , 
niint e y lántzon , a’ minému terfn'éfzetnek és Illeni gondviselésnek arany lántzát le-irja Hófeás. 2. 11, 
Meg hallgatom , ezt mondja az Ur, meghallgatom az egeket, 
ók-Is meg-hallgatják a földet , a Jód-is meg hallgctja £  hű» 
z á t , a tnußot, az olajt , és azok ű meg - hallgatják Izraelt« 
Szól itt az Ur Ifteha’ terméfzetnck bólts rendeléséről, és onnét feliül kezdi el , az első ok ól : meg-hallga
tom az egeket, az az, midőn a’ nagy fzáraz időben az 
ég a’ hévségtól ég , és a’ tsiliagoknák nintsen munkál- kodáfok, hogy gyűmtő'tsős időket adhatnának; akkor 
hallgatom-meg az egeket, és azokat felyhőkke! bé- 
vonyom, és a’tsillagoknak az ő terméfzet fzerint való 
mankálkodáfokat bétellyesedni hagyom.Mertl a’ mikor 
a’ nap és hold meg-fetétuinek, terméfzet kívül való időt adnak. Es az ég meg-hallgatja a’ főidet; ez a’ ternié- 
fzetnek maiik rende. Mert a’ főidnek leg* alsóbb erei 
mindnyájan az égnek felső erein függenek. Mikor az 
ég az ó munkálkodásában meg-tarróztatik ’s nem jól 
téyp , akor a’ főidőn femmi fém nevelkedhetik. Úgy hívja a’ főid az eget fegétségíil a’ fzárazságnak idején, 
midőn fzáját fel-nyitja , meg-repedez és az esőt fzom- 
jűhozza. Es a’fő d is meg-hallgatja a’ búzát, a’múltot 
és az olajt. Az az: a> főid gyűmőltseinek a’ főidből 
kell az ő zőldelió erejeket és nedvefségeket ki-fzívniok 
és magokban vonniok. Midőn a ért a’ főid nedvefség 
nélkül vagyon, akarnak inni a’nővéfék az ő Anyjokból, 
a’ főidből: mint a’ gyermek Anyja utánn kiált, mikor 
ízomjúhozik'. -§. 40. Nofza , visgáljuk-meg egy kevefsé az Urnák félelmében a’ jó téteményeket-is , mellyeket az Ur ís- 
ten, a’ napnak és hóidnak futásából, hozzánk muta* totr, és a’ mellett emlékezzünk arról, mint kelljen élnünk azokkal teíii és lelki mód fzerint.

§. 41. Azt mondja az Ur Iften jóbnak. Jób. 38.

g i4  Äz lft. negyed napi munkájáról, «f.Kr.S.^R-
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19. 31. ’s. a’, t. kivel ő akkor maga fzólott: Latiadé' 
d  fittét s égnek ajtaját? Tudódj az u ta t, hói a világofság la
kozik ? Nemde meg tart óztál hatodé' a' fiastyuknak gyönyör u- 
fégét ? Avagy a7 kafza hunynak kcte-eit meg oldhatdd ? Elő- 
kozbatode' az égen való tizenkét jegyeket az 6 idejek korán? 
Avagy a’ Cóntzól fzekeret az 6 fiaival forgathatod^ í Avagy 
az etilek végezett Jzokását tudódé ? Avagy itt e' fáidon as 
é birodalma felöl rendé,hcfze valamit ? Nem de a siirü fel
hőkig fel-emelhetede' a te jzodat . hogy a’ vizeknek hősege 
bé-fogjon te°ed ? Ezekkel izók al adja értésünkre a’ mi fzerető Iftenúnk, az ó nagy hatalmas érijét ts ből- 
tseségét, úgy, hogy íemmi ember bóltseségenek végé
re nem mehet , és az ő munkáinak okait ki nem gondolhatja, ana 1 inkább ó utánna azokat meg nem.tse- 
lekedheti. Mert az ember tsak egy zöld fuvetskét feni 
teremthet, nem mondom , hogy világolságot vagy fe- 
téséget kéfzíthetne. E’ izerint hát ő néki keli a’ dicső
séget adnunk, fzánkat be7 fognunk, és magunkat az ó 
mindenhatósága előtt meg-alaznunk, Iftent az ő munkáiban dit'serníink, áldanunk és fel-magafztalnunk $ a’ 
mint Dávid tselekízik, mikor azt mondja : Sók. 104. 19. Te teremtetted o’ hblaat bizonyos időknek mutatására, 
és a napot: mtlly az ö alá menetelei tudja. Itt lépik a’Pró» 
féta a’ negyedik napi munkára, a7 hói iííen azt mondotta. 1. Mos. I. 14: Legyenek vilagoffitó altatok az égnek ki- 
terjefztésen, hogy kúiőmbséget tegyenek a' nap között és az 
éjtjzaka között : és legyenek jelei bizonyos időkn/k, napoknak 
*s efztendoknek. Szerte azért az Ifién két nagy világofitó 
állatokat; egy nagyobb világofitó állatot , hogy világofitana 
nappal ; t - y  kifebb világ fitó adatot pedig) hogy éjtjzaka vi
lágofitana; es tsillagokat-üi§. 42. Ki nem tsudálhoznék azért a7 hóidnak vilá- 
gbfságán, hogyan fogy és nevelkedik, és bizonyos ide
jét meg-tartja , és úgy tetízik , mintha el-alutt vóna az égen : Majd ismét nevelkedik és nagyobb Jéfzen , 
mint egyéb vetemények. Êt a7 jó Iftcn, azért rendelte

úgy,

4 -K.Í.S.4 .R. a’ napról, hóidról ’s tsillagokró1.
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Ügy , hogy a’ hóid iáráfa fzerint rendelje ember az* éízíendőt, és az idők. kozott Bizonyos külőmbségét 
tudjon tenni, és a’vüági dolgok az emberi társaságban 
rendefen véghez vireífenek, és egy máitól meg vá'af'ztas- 
fanak . Melly hóidnak és napnak bizonyos Változása nélkül, nem lehet egyenes rendelés az lilén Anyafzcnt- 
egyházábán , a5 világi rendek igazgatáfokban és Ítéletekben , sót a 1 házi rendbends. Micsoda utálatos'fe- 
tétseg, rendeténségés zűrzavar lenne azé’világon min
den'rendekben , ha a,’ holnapok, hetek és napok ko
zott kólómbség nem volna ?

§i 43 .  Annakokáért tanuljátok itt az líten bőJtsesé- 
get meg ismerni a’ hóidnak bizonyos futásában és az 
időknek el-oíztásában. Leg nagyob bőltseség , min
den rendekben jó rendet tartani , és alkalmas időt ta
lálni. A’ki ezt tsclekedheri, az méltán tartathatik jó 
igazgatónak és tselédes gazdának. Mert minden az időn áll. A’ mi időnek előtte léfzen, mindent el ront. 
Mert az líten minden dolgot bizonyos időben % mértekben 
es funtban rekefztett. Bolts. I I .  22 .  Es mindenik al- 
kdmatps idő magával hozza az ő áldását és ízerentsés 
eiő - menetelét. Préd. 3. I. Minden dolognak rendelt 
ídtje van az ég alatt minden akaratnak. Boldog , a’ ki 
azt igazán meg-találja : lítennek kell azért könyörög- 
nunk.-§. 44. Máfodik oka, miért teremtette légyen lilén 
a’ hóidnak fényét változóvá, az: hogy annak változása által, az it alatt való dolgok és teremtett állatok igaa* 
gattaíTanak. Mert majd minden holnapnak efztcndö 
Á]tál vagyon valami újsága. Egyik holnap hozza ezt, 
a1 maiik amazt. Iftennek más ajándékit hozza a’Böjt- 
más hava , máft a’ Punkőft hava , máftSz. Iván haya * 
m1 ft Sz. Jakab hava, máft Kis Afzfzony hava. Minden 
hónak tulajdon földi gyómőltse vagyon , tulajdon füvei , tulajdon halai , tulajdon madarai, tulajdon égi 
háborúi, tulajdon ízelei, ’s a’ c. Summa fzerint, Iften-
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nek oily bolts rendeléíe az , hogy ember elégségeden 
ki nem gondolhatja.45. Élőnkbe adja ezt a* Királyi Próféta , ezen 
fzókkal : A’ nap tudja az óalá menetelei : Sóit. 104. 19. hogy yisgáijuk a* napnak (ebes futását , melly által a’ 
napok meg kulómboztetnek , meg hofzfzabbíttatnak 
es meg rővidírtetnek , a’ miképen a’ napnak futáfa-is 
kálómbséget télzen , az eíztendőnek négy réfzei kozott-, ki-kelet, nyár, őí'z és tél közóit. Mellyek mint az embernek kivált-képen való hafznára fzoígálnak.

§. 46. Méltán tsudálkozhatik azért minden ember a’ 
napnak bizonyos futásán, meliyből még a’Pogányok- 
is meg-ismérték , hogy kell ollyan Iftennek lenni, olly 
erőké való elmének , melly a’ napnak olly bizonyos fúrását rendelte. Mert a5 nap meg-tartja bizonyos fu
tását , és nem mégyen tovább , vagy a’ tzélon kívül , mellyet Idén nékie tetr, fe magaífabban , fe alább. Bi- 
yonyos útja vagyon az égen, mellyet hívnak , viam fo
il’s ad lineam Ecciipticam , vagy nap utjának. Ez útban 
marad ő álhatatoífan. Nem mégyen tovább délre, hanem az égi baknak első punktumáig. Ott tsinálja ő 
a’ telet ott tér ő meg vilzontag : Nem mégyen to
vább éjtfzak felé , hanem a’ ráknak első punktuma, ig. Ott tsinállya a’ nyárat , ott tér ő megint vifz- 
Iza. Ezt ő olly bizonyofan meg-tartja, hogy*abban tsak egy minutát fém hibáz. Midőn pedig ó a’ tizenkét égi jegyeket egyfzer által-futotta , Solaris, Napi 
efztendó az : ha pedig a* hóid tizenkétfzer által-futotta azokat, Lunaris,Holdi efztcndőt tsínál.

§. 47. Ez immár aznapnak efztendei futása , melly által az efztendőt tsinálja. Az ó mindennapi furáfa 
pedig , melly által a’ napot tsinálja , olly hamarsággal 
való , hogy azt femmi emberi elme, fel nem veheti. 
Mert minden hufzonnégy óra alatt kőrnyül futja az egéfz eget. Gondoljátok - meg immár , melly nagy 
légyen az ég , mellyhez képed a' fold , tsak annyinak 

l „ E ff tarta-

4 .K .1 .S .4  R- A*napról, hóidról ’s tsllíagokról. $17

w n B É I H ■! / n*l



tartatik , mint egy pont. Minden cfztendőn három  
fzáz és hatvan grádufí fut-el. • Egy gradusban pedig 
vágynak az égen , őtfzáz és hetven ezer , órfzáz és 
nyoltzvan egy, azaz, 57058*5 mérföldek. Nincs ollyan ember, a' ki azt fel’dzámlálhatná.

§. 48. Oh, ki ne tsudálhoznék tehát ezen méltán, és ki ne ditsérné a’Teremtőnek bőltseségét ? Sör, ez 
által indíttattak a’ Pogányokis arra, hogy a’ Napot is
ten gyanánt imádnák; mivel ő 5 a’ Jeg-nag’yobb és ízebb 
teremtert áüatt, melly az ő világoíságával e’ világot 
meg«világo$ítja , és az ó  futásával és ereiével mindent igazgat. De ez emberi vakság és bolondság. Mert hi- fzem, a’ teremtett állatok ollyanok , mint lilén tükő- 
rei, mellyekből mi a’ Teremtot tamiljuk meg-ismérnr, a’ mint Sir k mondja ; Nézzétek, a ’ napot , melly nagy és 
jzép 6 , na$y az Ur , a’ ki teremtette azt» Sirák.43. 2.5. 
Egy Indiai Királyról olvaífuk , hogy, mikor prédiká- 
tziot hallott volna a’ Kriílusról a’ mi Urunkról, hogy ő a’ mi bűneinkért hóit légyen meg , és hogy ő benne 
kelljen hinni , azt mondotta vólua : oh ’s hát abban hinnéké én, a’ i tneg-hólt ? Inkább hiízek én a’ napban , mert az, foha meg nem hóit. Itt látjátok az em
beri vakságot. Annakokáért, hogy az ember a’ nap
nak nagysiga és fzepsége miatt meg ne tsa attafsék, azt rendelte lilén, és azt mondotta : Oltalmazzad magadat,  
hoffy a te fzivedet fel ne emeljed, ét a te Jzemeidet az égbe , 
hogy látván ott a’ napot és a’ hóidat ne imádjad azokat. Merp 
azokat az Urljlen ,  minden népnek fzolgálatjára teremtette,, 
kik az ezalatt vi^ynak  I. Mos. 4. 19.

§. 49. Azt fe gondoljuk mi, hogy a’ nap, hóid és á’ csillagok egyedül tsak akkorán teremtettek , a’ mint 
mi tolunk láttatnak. Mert hatalmas nagy világofságok 
azok és teftek, a’ mint fehebb jelentetett. Es jóllehet a* hóid és némelly tsiliagok, kisebbek, mint a’fold : de a’ nap, azt mondják a’ tsiliagok visgáloi, hogy fzáz 
és hatvan hatfzor nagyobb a’ földnél , mellyet ók bizonyos
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Konyos erőfségekböl, mcl!veket Demonílratióknak nevezünk , igaznak lenni mondanak. Hogy pedig a* nap 
nekünk oüy kitsinynek tetfzik, tselekfzi azt annak med 
mérhetethen magafsága, és az ő futásának hamarságâ  
mint nyilván mutatja az , hogy mennél magafabb és mefzfzebb valami, annál kisebbnektetfzik. De hagyjuk 
mi ezt a’ tudós tsillág vísgálókra.  ̂jóllehet ti ezt meg 
nem érthetitek : mindazáltal tanuljatok azon tsudái- 
Jkozni.§. 50. Gondoljuk-meg pedig e’ mellett elsőben az 
lííennek mindenhatóságát és bőlcseséget. Me !y ból- 
tsen és ékefen tselekedte lilén , hogy a’ nappalnak ékefségére és világofságára rendelte a’ fényes napot; 
az éjtízakának pedig világofságára a’ hóidat Mert a* világofság minden dolgoknak leg-nagyobb, ékefségek c$ ízépségek. Ha tsudálkozunk , midőn valaki fzép há
zat tsinál és meg ékesíti azt képekkel , piéturákkal és 
tündöklő fellékekkel; okkal inkább tsudálkozhatunk, az égnek hatalmas épületül , melly olly nagy , fzép és fok világofságokkai meg ékesíttetett. Mert a’ vi ágos
ság leg-fóbb ékefségek minden teremtett állatoknak.

§. 51. Máfodfzor , az ő bólteségét-is meg- jfmér- hetjűk abból , hogy a’ mint a’ Próféta mondja : Sóit. 
147. 4. Ó Jzámlalja-tneg a tsillagokat , es mind azokat 
neveken nevezi» Hagy dz U r, nagy az 6 hatalma , ís az 
é  bóltserégének nintsen Jzdma. Mint hogy azért mi ezt tudjuk , teh it az Iítennek-is , minden dolgokban , a’ 
bóltseségnek ditséretét meg-adjuk ; ámbár azt paran- 
tsolja-ís ó minékűnk tselekednunk , és hinnünk, a* mit mi meg nem foghatunk, sót a’ mi nekünk bolond
ságnak tetfzik. ífiert az JJlennek bolondsága , bó,tscbbt 
mint minden embereknek boksa égek. 1. Kor. I. 25.

§. 52. Harmadfzor tanít minket a’ nap és hóid az 
óbiyonyos futásával, az lííennek igazságát és igéretí- 
nek bizonyos voltát meg-visgálnunk. Mert, oh, melly bizonyofan tőltotte-bé lilén minden időben az ő igé-»
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rétit! A’Mcífiásnak el-kuldésében, a’Montiaknak és Tsáfzárságoknak el-változtatásában , és áz emberi 
nemzetnek egyéb meg-fr abadításiban. Innét mondja 
ó : Ha fel bonthatjátok az én fzóvetségemet , melly, vágyott 
a nappal, és az in fzóvetségemet, melly vagyon az éjsza
kával , ú g y, hogy fe nap , f t  éjtfzaka ne légyen, az 5 idejé
ben , az én fzolgámmal Dáviddal való frigyem-is felbomol. Jerem. 33. 25. azaz, oliy bizonnyal el-jó a5 Meííiás, 
a’ mint bizonyos, hogy nap és hold vagyon.§. 53. Negycdfzer, a’ nap és hold mikor meg-fetc- 
tulnek, az Iften haragjának-is tüköréi , és az utolsó 
napnak jelei, és e’ világnak nagy változásinak peniten* 
tziára indító prédikátori, melíyek által Iften minket bűneinkre emlékeztet.

§• 54- Jóllehet pedig a* nagy égi világofságoknak íététségeinek terméfzet fzerint való okai vágynak , úgy hogy némelly Tcologusok-is a’napnak és hóidnak fe- 
tétségét, mellyeknek az utolsó nap jeíeinek kell len» niek, nem a’ terméfzet fzerint, hanem a’ terméfzet fe
lett való fetétségről értik, mint a’ napnak fetétségi va
jának a’ mi Urunknak fzenvedésében , és az Egyiptom- 
béli fetétség , mellyet, ugyan nem is hitethetünk-el 
magunkkal, hogy egy kevelsé e’világ vége előtt ollyati terméfzet felett való íététségek ne legyenek úgy, hogy 
a* tsillagokis le-esnek az égről: Mindazáltal mi tartóz- 
tat-megannak hitelétől, hogy a’terméfzet fzerint való 
fetétségeket is az utolsó nap jeleinekne ismérjuk. Mert 
minden fetétségek , a’ terméfzet és az égi világofsígok 
tulajdonsági ellen vágynak. Mert világofságokká te
remtettek ók, hogy világoskodjanak : mikor azért az ó világofságok meg«tartóztatik az ó terméfzetek ellen 
vagyon az , és az ó fzenvedések az , mellyet a’ Po- gányok-is érnetek, és azt mondották. Defe&us foh*9 
íunaeque labores , a’ napnak *s hóidnak fogyatkozáíi, 
azoknak fzenvedéíi. Mert azt mondja Urunk; Az égnek 
§rti meg indulnak. Mát. 24. 29. A’ tsiilagok pedig az

égnek
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é̂ nek erei : mert ők adják az égnek minden eréjet és 
munkálkodását, az ő járáfok a tal. Az égen fzábadon mennek az ó erejekben , mint az ember nem kőtettete 
a1 földhöz lábaival, mikor femmi ereje hints , el-eíik: 
ugy erőtelenűlnek-meg az égnekerei is. A’ fecétségek 
hirdetnek és hoznak mindenféle nyomorúságot e’ föld
re ; éhséget, háborúságot és dög-halált, a’ mellyeket mind az emberek okoznak. Mert minden teremtett ál
latok , és az egefz terméfzet nagy fzorgalmatofsággal várják, és fzenvednek és fzorongattatnak : me ly nagy 
világnak a’ Macrocosmusnak fzenvcdése , annakutánna, a’ Microcosmusban is, azaz, emberben bé-tellyesedik. Valaminek az .emberen kell esni, mind azt előbb a* 
terméfzet és a* nagy világ fzenvedik ; mert minden te
remtett állatok, a'mit lzcnvedaek, jót vagy gonofzt, 
az emberre, mint egy Centrumra, tzélozriak, mellyben 
a’ Circulusnak minden lineai őlzve-fzoríttatnak. Mert 
a’ mit az ember vétett, az kell előbb a’ termcízetnek fzenvedni. Mennél nagyobbak az embernek bűnei, annál többet kell ízenvedni és keseregni a’ teremtett álla
toknak’s a5 terméfzetnek. Rom. 8- 19.22. Mivel pedig az embernek gonofsága nevelten nevelkedik , ez- 
okáért a’ világ a’ bűnöknek nehéz terhét tovább nem 
fzenvedheti ; de el kell néki múlni. A5 gonofság az égbe fel-mégyen, és annakutánna , mint a’ méreg, úgy efik-le,az emberekre ; és az, az ő bj|ntetéíek. LIgy 
tóltótték-ki az Angyalok az ö pohárokat a’tengerre és ízár̂ zra , az emberekre és barmokra , és minden vete- 
ményekre. Jelen. 16. 1. ’s a’ t.

§. 55. Midőn a’napnak világofsága meg-késlelte
tik ; meg-érzik azt minden tsillagok , sőt minden *-e- 
leintett állatok kiknek erejek a’ naptól vagyon. Azért mondja a’ mi Urunk : Luk- 21. 25. Jelek léfznek a 
tJMagokban- U azaz 6 nékiekds léfzen ízorongattatáfok , 
és fzenvedik azt: annakokáért ők végre az égről le iso öesnek , mert a’ vibgoíság azoknak eletek : Ha pedig

Fff 3 ’ életek ' |

— ------- •: ” 1 ..................

—
7-



_ _ _ _ _ I _ _ _ _ . _ _ _ _ _

$22 Az Ift. negyed napi munkájáról, 4K.1.S.4R;.
eletek nieg-eróteleníttetik , tehát le kell esniek ; mint 
az ember y a kinek nintsen már ereje , a’ főidre cíik. 
A’ tsillagok vilégofságok , és a’ viUgotság termcízct ízerint örömeit ott fenn a’ magaságban leveg - mikor 
pedig az ő világotságok meg- erótelcníttctik, el kell az ó golyobiíiöknak esniek ; sőtt az égnek egél'z nagy alkutmányának el kell bomlania , midőn az ó erei meg 
indíttatnak és meg-eméfztetnek , mint az erő nélkül 
va’ó ember, z fő dre élik.§. 56. Mikor azért az ember a’ napnak és hóidnak 
fetétséget meg-tekinti, azt kell gondolnia, hogy azok
nak terméízet ízerint való munkálkodáíok és erejek meg-akadályoztattak és tartóztattak: mert az ó ter
méketek ellen vagyon az,és hirdetik nekünk e’ főidőm a’végbe vitt nagy gonoís got, és annak büntetését. 
Jób. 20. 27. Az egek-is meg jelentik az hitetlennek hamifs’ágát, és a’ főid ellene támad. Mint a’ fetétseg 
Kriftus ízenvedésében hirdette az egél'z világnak as Kriílus ha!á á.t, és a’Kriftus ellen való nagy gonofzsá- got és káromlaft Mát. 27. 45. Mert a’nap és hold* 
mint egy tüköréi c’ nagy világnak, mellyekben az em
bereknek gonofzságokat és jövendő bűnetéíéket néz>- 
hetni, és a’ bűnt , melly az égbe emelkedett, mint a Sodornának kiájtásá, melly az iften eleibe fel-menr. 1. Mos. lg. 20. A’ napnak minden fetétségi jelentik a  
hitnek belső ft&éségét az ember fzívében , hirdeti azt 
nékűnk az ég , mintha így fzóllana mi hozzánk : Nézzétek, emberek, igy vagytok ti belől a’ti fzíveitekben* is mikor az cg égni iáttatik és a’nap vér fzint mutat, azt 
akarja nékünk mondani: Nézzétek , igy vefzek én el 
egyfzer a’tűzben. Eképen fzólítanak minden elemen- tumok, és hirdetik né link a’mi gonofzságinkar és bűru 
tetésinket. Mitsoda a’ rettenetes meny-dörgés egyéb* hanem az égnek hatalmas lzava, melly miatt a’fold 
refzket, melly által int minket az iften. Mitsoda a* főid indulás egyéb, hanem a’ főidnek rettenetes fzava,
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nielíy az ó ízáfát mcg-nyitja , és nagy váitozafi hirdet. 
Nem kulőmben a’ pufztitó és duhőskődö ízéEveizek 
és a’ tengernek zúgása,

§. 57. Őtodlzór ismerjük:-meg a’ napban, hóidban 
és tsillagokban azíftennek jo voltát, hegy vagyonőrök 
világofság , meliy minket m eg-világosít, vigsíztal és 
meg-örvendeztet. Mert mivel másképen az lilén lát
hatatlan és meg-foghatatlan ; azért tamiljuk meg-is 
mérni a’fzép termíízet fzerint való viiágofságokból an
nak terméfzetét. Mert a’ kedves világoíságok álra!, akar 
6  minket indítani az ő fzeretetére. Valamint hogy az 
ember f/ereti a’ világofságot, mint leg-f ebb teremtett 
á lla to t: ugy fzerefsuk mi azlftent fzívből, az őrök vi- 
Jágofságot, ő hozza' forduljunk , a’ bunnek fetetságé- 
tö l cl térjünk, és járjunk világofsá^ban. Mert mitsoda 
tárfasága vagyon a’ vilagofs'gnak a’ fetétséggel , és az 
igazságnak , az igazságtalansággal ? Avagy, a’ Kriílus 
nak , az igaz világofságrrak , mitsoda táríasága vagyon 
a’ beli Hal. 2 Kor. 6. 14,

§. 58. Végezetre vaTyon nekünk lelki és őrök na- 
punk-is, melly az igazság napja, a’ Kriftus Jéfus. Mai. 
4* 2. Es világoskodik az ó kegyelembéli világofságá- 
val minden embereknek , és nem irigyli fenkinek az ó 
világofságát; mint a’terméfzet fzerint való nap minden 

- embereknek féntik : ugy ajánlja magát minden ember
eknek a’ Kriílus az ó Jgéjében Én vagyok t  világnak 
vildgofíága, a ki engemet követ , nem jár az a [ttetmgben^ 
hanem életnek vilagoßdga lefztn annak, Ján. 8. 12, 12,35g

V. ReTz.
Azíftennek ötödik napi munkájáról̂  a*

Tengerről es Vizekről, es a' vizeknek
gyürnö tseikrőí.

I. Mós. 1. 20. Es monda az Ifim  : Hozzanak d  viz*k 
■ ufzo éló állatokat y ii a madarak repejjenek d  jóid JtltU  , az
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égnek k i - terjesztésének fzinén. Es monda az Jßen : Gyü- 
tnolifőzzetek és Szaporodjatok, es toltsetek-bé a’viztket a ten
gerben* Sóit. I04. 25. K  nagy és fzéUs tenger, mellyben 
vágynak fzamlálhatatlan ufzó állatok, és apró állatok na iv
ókkal egyben.

j’ V íz,nedves, folyó és öntöző, a’ több 
; éltető állatoktól , tudniillik a7 föld- 

Uj tő i, a’levegó é^től és a’ tűzről e! kű- 
B*a lőmbőztetett elementum ; hogy ő  

Jegyen kivált-képen való nedves és 
folyó elementum , nagyobb mint a 

fö ld , kivált-képen való magokkal meg-aj ndékoztatott* 
a’ több eíemcHtumoknak magos ereiektól meg-kulom- 
b ő z te te tt, kivált képen való gyümóltsöknek hozása* 
ra : és foglalja magában prímám matériám ,. vagy, a87 
madaraknak, halaknak , a7 gyöngyöknek , drága kö
veknek , az értzeknek , Mineraléknak és favaknak 
magvaikat.

§. 2. E’ víznek elemciituma eránt pedig, mindenek
nek felette , meg kell gondolnunk annak helyeit; an- 
nakutánna , hogvan fzüli az ő gyümöltseit, mellyek 
meg fzámlálhatatíanok ; és ofztán, miképen ofztja-kt 
az o ágait és gyümöltseit , mint vízi fa , a’ földnek 
egéfz golyobifsán álral, mind a’ folyó vizekre, mind 
a Minerálékra és az értzekre.

§. 3. A’ mi azért annak helyét H e t i , tehát hely- 
heztetett az az alsó golyóbisban, a7 földben vagyon an
nak rettenetes ürefsége , a’ mellyben ő fekfzik , és az; 
ngy rendeltetett, hogy o  azon járjon és azzal éljen/ 
Es a’ földnek golyóbifa kőnyíil mégyen és nem efík-ki. 
az ó helyéből, úgy, hogy az aT réfz, a’ melly mi alat
tunk vagyon, fzintén úgy maga felett áll, mint mi, és- 
mindazáltal maga alatt függ. Es oi’y tsudálatoíán te
rem tetett, hogy az igaz elementum ürefsége és verme, 
a’ hol Centruma vagyon, cs az ó fe;-emelkedéic, t«upa 
fenék nélkül vagyon, úgy, hogy a’ főidtől íemmi tar

talékja,
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talékja, a’mellyen állana, nintsen hanem mint egy tyuk- 
tojás ennen magában fzabadon áll és nem efík-ki a’ hé ' 
jaból : így a’ viz elementmnának - is illyen csudálatos 
tartalékja vagyon, és ez az literinek tsudálatos munkája.

§. 4. Szüli pedig a’ viznek elcmentuma az a  gyű-» 
möltseit a ’ földben , valamint fzint. n a’ földnek gyü
mölcseinek magvok és gyökerek alföldben vagyon ; de 
a' levegő cgben tehiek és érnek meg. Merc a’ fold 
hajtja-ki, és nem maradnak a’ főidben, hanem a’ föld
tő l el-válnak. E’képen jó-ki a’ vizből-is az ő terméíe, 
értze és mineráléja, favai és drága gyöngyei és kővei, 
mind a’víz elementumának méhéből más méhbe, azaz, 
& főidbe: o tt végzi-el aző  munkálkodását, a’ gyö
kere pedig a’ vízben vagyon , mint a’ fáknak és füvek- 
i*ek gyökerek a’ főidben vagyon; a’főidőn telnek pe
dig meg, és mennek az ó utolsó matcríájokba , melly 
ofztán a’ levegő- égben mégyen véghez : Úgy léfzen a’ 
főidben, a’ mi a’ vízből nevelkedik.

§. 5. Annakokáért meg ne tsakanak téged a’ Fiio- 
sófusok , kik az ollyan viznek gyumóltseit,érczeket és 
minerálékat, és a’ drága kőveket á’ főidne : tulajdo
nítják : mert nem a’ főidnek gyümöltsei azok , noha 
a’ főiben nevelkednek, mint az- írásban vagyon. Jób., 
28. 1. hanem magvok és gyökerek a’ vízben vagyon. 
Mert valamint nem volna helyes, azt mondani ; A’ fák 
és a’ füvek a’ levegő égből nevelkednek, mivel hogy a’ 
fold felett aT levegő égben nevelkednek: mert azoknak 
gyökereik a’főidben találtatnak, mivel a1 földtől vefzik 
eredeteket, és nevelkednek tellyes állapotokban a’ le
vegő égben : Úgy nem helyes , azt tartani , hogy a’ 
minerálek és metallumok a’ földből nevelkednek , mi
vel a’ főidben nevelkednek.
, §. 6. Annakokáért meg kell néked előbb tanulnod, 
mi legyen az elementum, tudniillik, kiváltképen való 
külőmb külőmb féle magoknak és erőknek kutfeje és 
eredete , me {Ivek kiváltképen való és külőmb külőmb

F f f  5 fáié
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féle gyümöltsőket hoznak, mindenik elementum az ő 
neme fzerint, a’ mint az lftentóí meg-njánd .koztatotr, 
kiveiitképen való el-rejtetett eleven mag termő erőkkel 
az ő neme fzerint.

7. A’ fold Iftentől m eg-ajándékonatott, fák
nak , füveknek , virágoknak és palitoknak mag hozó 
erejekkeí : ezek a’ főidnek gynmőltsei, mint az Úris
ten mondotta ; Hozzon a’ fold gyenge füveket, mag
hozó füveket és gyumőks fákat. 1. Mos. 1. n .  Nézd, 
mclly nagy knlőmbség vagyon a’ földi termések kö
zö tt , mellyeket vegetabi-’iáknak hívnád , és az értzek 
között. Mert mindeniknek vagyon kiváltk pen, vagy, 
magán való eredete és elementuma.

$. Úgy tudják az igaz Terméfzet visgálók, hogy 
a-* miueráíéknak és metallumokuak terméfek mind vizek 
és első materiájok a’ vízben vagyon. Ugy  ̂néked-is , 
jő meg kell ismerned és meg kuiómbőztetned az ele* 
mentumokat az ő gyiimó tseikkel együ tt, hogy az Is- 
TfiNnek tsuda munkái meg-ismérteífenek.

<S. 9. Annakokáért, ennek a’ boltseségnek helyet 
kell adni és azt el-plántálni, melly egyedül az Iftennek 
munkáját meg ism erteti, mellyet minden ember köte
les náláadóságából, és Iftennek fzereretéből tartozik > 
meg-ismérmi, hogy meg tud ja,az ő Teremtője mit te
remtett légyen ó érette. Annakokáért meg-láfsák a" 
fzóf aporitó ’s vefztegeiő Logyikufok , hogy életek 
fogytáig hafzontalan Subtilitáfo kai ne bajmolódjanak 
és az Iftennek munkáiról el ne feletkezzcnek.

§. 10. Lásd és gondold-meg pedig az éltető álla- 
toknaktsudálatos rokonyságokat ’s barátságokat’s egy- 
ességeket-hogyan fzülje egyik az ö gyümltseit, a’ má
siknak kebelébe , és mint hozza-elő az embernek hafz- 
nán . Melly fok fzép gyümölcsöt fzűl a’ firmamentum, 
( a ’ ki terjefztett erófség) a’ levegő égben , és ád né- 
kunk a’levegő ég által csőt és harmatokat, kedves me- 
lezsézet és hiveísézct ̂  melez fzekket és e’ féléket. A’
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föld elöl hozza az ő győmó tsdit a’ levegő égben, ott 
zóldel'enek, virágoznak és érnek-meg : ezeknek adja 
a’' levegő ég az ó nedvefségét, é környül-véf i , mint 
esy az ő karjaival és fzárnyaival, hogy életek, meg ne 
fu ladjon és meg ne haljon. Mert levegő ég nélkül 
meg-fulladnának és meg-halnának ők.

§. 11. Azért veízi-fel a’ levegő ég a’ földi termed: 
az ó kebelébe, és fzeretetbél neveli azokat; noha ide
gen fajzások ők. A’ főid és a’ viz fei-veízik viízontag 
a ’ levegő égnek gyümölcseit , tudniillik , az ő e.etek- 
nek erejét, mellyet ő el fejtetett módon magával hor
doz. Mert áltál-jár 6 minden éltető állatokat, és éle
te t ad azoknak. Mert levegő ég nélkül femmí tűz 
nem ég , hanem el-alulzik. Levegő ég nélkül meg.
véfz a5 viz és meg-hal , és minden földi termés a’ nél
kül meg-fullad.. így ízüli a’ víz az ó gyümölcseit a’ 
főidnek méhében és kebelében. O tt ofztja-ki azokat 
az embereknek, fokféle és tsudálatosképen, mint a’fa

• az Ő gyumóltseit, egyik Tartománynakés népnek job
ban ’s bővebben , mint a’ maiiknak.

§. 12. És mindeneknek elölte a’ víznek elementuma 
elő adja a’ folyó'vizeket, ennek azO rf ágnak a’Rajnát 
a ’ máűknak a’ Dunát, a’harmadiknak az Albift, a ’ ne
gyediknek a’ Ni uft, mellyek mind ö magokra nézve , 
nem a’ víznek elementumi , hanem tsa* mint vefzfzei 
ds ágai, a’ nagy rsuda élő fának, meliynek fok apróbb 
vcfzfzei és ágai vágynak; melFvek a’ kicsiny folyó vi
zek. És mint egy nagy gyümőlts termo fának ágain 
fok gyümölcsök függenek : úgy a’ viz elementumának, 
vagy, vizfájának ágain, tudniillik a’ Rajnan és a' Du
nán, és más nagy és kicsiny folyó vizeken , fok fo * 
derék és külőmbkulőmbféle gyümöltsók Függenek. És 
igv jő ki a’ víz elementumából, majd ki folyo tó, majd. 
kútmint a’ fának agai a’ fzéles fő d ö n  ki-ofztaitak ; 
mindazálta! mind az tsak egy fa, és annak egy eredete

• cs egy gyökere vagyon és e .y tórsőkbőí fzármoznak:
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így minden fók, folyó vizek cs kutak; mellyek itt a* 
földnek egéfz , golyóbis ban vágynak, mind e’tórsők- 
nek.hogy úgy fzóljak agai és ez egy fából valók..

§. 13. jtképeii azért minden folyó vizek és tok az 
ó elementunioknak gyümőhsei; de nem maga az eie- 
mentum. A’ külső tengerben vagyon az e ementum ; 
a’ mellybői mind azok nevelkednek, és mellybe keli 
ismét folyniokj a’ mint írva vagyon: blinden vizek ad 
tengerbe folynak > mindazáltál a tenger m it is meg nem te
lik : A' melly helyről ők ki folynak , vifzont cda folynak , 
Frédik. I. 7. Miért nem léfzen pedig tellyeíebb a’ 
tenger, és miért sós; erről egy derék Német FóFiio- 
Ígfosnál helyes feleletet talajunk. Mivel nem tsak min
den sós vizek a’ tengerbe folynak; hanem magának-is 
a ’ tengernek önnön magában , femina falium, só magva 
vágynak. Mert, hifzem, nyomorait dolog az, a’mit 
némelíyek a’ tenger sófságáról írnak ; mellyet mi a’ 
Terinélzet visgálóknak hagyunk, a ’ mellyrőlis ez u- 
tárni mindjárt kevctkezik tanítáfunk.

§. 14, Valamint hogy pedig beízédunk volt a’ folyó 
vizekről, mellyek a’ viz eiementumának vefzfzei és ágai 
úgy értekezzetek az értzekről, a’ minerálékról, az a* 
ranyról, ezuftről, rézről, v asró lfe jé r és fekete ón
ró l, a’ drága kövekről, fmaragdról, fáikról, Klárifo- 
Jkról, gránátokról, ’s a’ t. Ismét, a’ sókról , témsó- 
r ó l , büdös kéaykővekről, gálitzkőről továbbá a’ku
takról , Savanyó és édes ’s meleg forráfokról, ’s a’ t. 
Ismét, a’ kófziklák hafadékiról és fzakadáíiroí , és e’ 
félékről. Mind ezek valahol találtatnak az egéfz fői
dőn, mind a’ viz elementumából fzármaznak. És mind 
ezeknek magvok , első matériájok, gyökerek és tőr- 
sókők a1 vizekben vagyon. ’S nem is kell kűlóniben 
érteni, mert valamint a’ főidből külőinb kulőmb féle 
fák nevelkednek, hói mindeniknek külómbkulőmbféle 
gyümökseik vágynak: llgy vagyon dolga a’víz c'emen- 
tumának is. A hajtja elő az ó fáit és értzből álló
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gyümölcseit,- föld menéfiben és gyomrában. Es mi
helyen ók a’ földbe jönek , azontól megléfzen a’cos- 
gulatio és meg keményedés és ízületik értz és minerá- 
lé fa, a’ melly az ó ágait mefzze ki;terjefzti a’ föld-* 
ben, úgy hogy gyakorta egy ág, hufz, negyven, hat-, 
van, Sót több mérfőldnyire is el-terjed, mikor gyn- 
móltscit épen ki ön tö tte , az utánn el ízárad az a’ fa , 
és meg hal ónnőn magában, és el vefztik magokat a‘ 
bányái munkák el-érik az ő végeket, mint egyéb te
remtett állatok is. Azonban meg int más helyen új mu
tatja ki magát, a’ mint az egyedül bőlts Teremtő , 
mindent az ő idejében és jó végre rendelt.

§. 15, Gondold-meg azért i t t ,  ditsérjed és áld
jad a’ te Teremtődnek bóltseségét, ió v.óltát és min
denhatóságát ; melly tsudálatofan teremtette ő a5 víz
nek gyümóltseic , melly bőltsen kuiómbőztette meg. 
azokatt melly jól és fzabadon oíztja ki azokat, m#lly 
nagy kedvefségec és gyönyörűséget plántált ő azokban 
nem tsak a’ mi az aranyot és ezűílot ille ti; hanem a* 
Klárifokat, drága gyöngyöket, achateíl, ambrátésa’ 
drá^a köveket is. Jelen. 21. 19. Efa. 54. 12. A* 
meílyek mind , nem kevélységnek és pompának oká
ért , hanem az embernek egéfzségéért és hogy azok ál
tal az Iftennek tsudáit meg tudhaífak , teremtettek. 
Gondold-meg, mit jelentenek a’ Fő Papnak ruházati 
ékefségében ama’ tizenkét drága kövek, 2. Mos. 28.
17. mit akart a’ mindenható lilén azok által pé.ldázni, 
hogy tudnil: a’ Papok, tudományai, bóltseséggel , 
tifzta erkőltsekkel és több Virtulokkal mint drága kö
vekkel , máfok felett meg ékesétettek legyenek. A* 
forráfoknak mennyi rsudálatos nemeit is adja az Ur í- 
ílen: Vágynak köves forr ífok, sós fforráfok , meleg 
forráfok , mellyekben mind , orvosló eró vagyon. 
Valamint hogy a’ fc 11 elő adiaa’ favanyó, édes éske- 
ferü gyümöltsőknek egynihány féle nemét: úgy adja e* 
lő  azokat [a* vizis.

§. *6»



S30 Az Ift. ö töd  napi munkájáról, 4.K .Í S.^.R;
* " ‘ '  ""*T"""*1" 1 1 n ■ — 1 ’""  ■- ■*'*■ ~~ lift»

§, 16. A’ mi az állatokat, madarakat és halakat i*  
lcti, melyek a’ tengerből fzármaznak, azok megfzám- 
láíhatadanok. Mert az lilén kiváitképen-való nagy 
gyümőitsőztető erőt teremtett abban , hogy bétóitet- 
nék elő állatokkal, mivel az olly meizfze tart és nagy 
és az embernek eledele vagyon abban. Mert a‘ ten
gernek nagy eleség kamarájából jő az ő idej’ében elő 
a’ halaknak bóvsége , és nap világra adjá'e magokat az  
ó  el rejtett helyekből , ugy hogy minden holnapnak 
tu ajkion jó haláfzatja vagyon. Másképen a* halak a’ 
tengerben olly nemmel és tulajdonsággal ajlndékoz- 
tattak-meg, hogy ók, mikor idejek nintsen meg nem 
fogazathatnak.

§ .1 7 . Es e’ mellett kivált ezt kell meg-jegyeznünk, 
hogy a’ tengernek , és mind annak,' valami abban va
gyon, Iílentől beléjek plántáltatott rendeik, idejek és 
nn^gáfok vagyon, valamint más egyéb elementumok- 
nak is. Az égen vágynak a’ tsiilagok; mellyeknek ren
dek , idejek és járáíok, eredetek és el-enyéfzéfek va
gyon. A’ főidben vágynak mindeneknek azógyümől- 
tseik, az ó  rendek, idejek és mozgáfok, és az ő  bi
zonyos ideiekben elő jónek. így a’ főid a’ fzűnteleii 
való mozgásban vagyon , nem nyugfzik ott femmi „ 
míg minden gyümölcseit ide ki nem önti. így vagyon 
a’ főidnek mozgafa, és nem, mint némellyek mondot
ták , hogy a’ fold a’ nap körül futna. így vagyak a* 
tengerneKÍs véle fzuletett törvényei, és határi , hogy 
az , nem tsak ónnőn magára nézve mozog, és ki s bé- 
foly ; hanem minden ő gyüm őltseit, az ó el-rejtett! 
belső eleven mozgási által az ő idejében és aző rendi
ben elő adja , ugy , hogy a’ tengerben femmi el rejtve 
ne maradjon ; de az embereknek kezeikbe kell mindem
nek kerülni.

§- 18. Sokat difputálnak a’tengernek ki 'sbé folyás 
sáról de fiuxu díT refiuxu tnarü. Némellyek a1 napnak: 
tulajdonítják azt j némellyek a’ holdnak , a* mint aa
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hóid majd fogy , majd nevelkedik. De a’ ki az égcfz 
termélzetnek mozgását érti, és mi légyen az éltető ál
lat- mits.oda e even véle fzuletett, vagy, beléje o k í
to tt közönséges cs magán való mozgó ereje légyen , 
teriríéfzet fzerint való belső tulajdon mozgása , m ely 
által ő ónnón magát mozgatja , és mindent , valamié 
magában foglal, e iő-hajt, az érti leg-jobban a tenger 
mozgását.

§. 19. Mert. a’ ki teremtettel minden elementumok- 
ban az életet és a’ mozgáft közönségeken és magán ; 
vallyon nem ajándékozta volnae’ meg inkább a’ ten
gert, mint leg nagyobb és fzélefebb teremtett állatját, 
eleven lelek el és mozgálfal ; de holtan és mozgás nél
kül teremtette volnae’ azt ? Ha ó az égnek tsillagokat 
a,dott, mellyek az 6 idejeket meg tartják ; a’ levegő 
égnek az ö mozgásit, a’ főidnek bizonyos idejét aj 
zőídellésre és virágzásra, és aző gyümőltseinek elő 
hozására ; annál inkább a’ nagy fzéles tengernek , ho
lott az Mennek kiváltképen való tsudái ismértetnek- 
meg , mozgási és az időnek *s rendnek benne fzuletett 
törvényei adattattak. Es ezek a’ tengernek láthatat
lan tsillagi, mellyek a’ tengert indítják és hajtják. In
nét mozgatják magokat minden vizek • innét folynak 
és futnak ők minden meg. tartóztatás nélkül ; innét 
gyumőlts termők ó k ; innét foly-ki a’ tenger napjában 
egyfzer és vifzfza is foly ; innét indulmeg és fel emel
tetik a’főid középen lévő tenger, fogy és nevelkedik, 
jóllehet nem olly fzemláto'máft. Innét foly az Euripus, 
lzoros háborgó tengeri fzegelet, és a’ vizek Euboeában 
ki ’s bé , minden nap hétízer. Melly Euripus folyásá
nak, íemmi haíonlarofsága nintsen a’ hóidhoz , jólle
het az égnek és kiváltképen a’ vizhozó tsillagoknak a’ 
tengerrel való rokonyságokat nem tagadjuk; de fokkal 
más értelemben.

§. 20. Kűlőmbséget kell itt tennünk inter concor- 
dantiam & caufam (a’ meg-egyezcs és ok kozőttj Mert

jódé-
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jóllehet a’hóidnak egyezéfe lehet a’ tengernek ki s be
folyásával , mindazáltaí azért mindjárt olly könnyen 
nem következik az , hogy a’ tengernek e’ nagy tsuda 
mozgásának a’hó*d volna egyedül oka : hanem a’ kö
vetkezik belőle, hogy a’ tengernek olly terméfzet íze«. 
rint való , el-rejtett 's belé oltott mozgó ereje vagyon, 
vagy olly indító oka5 melly a’ felső mozgásokkal meg- 
egyez. Mert ha a’ felső és alsó erőknek meg-egyezé- 
sek nem volna, femmi mozgás nem lehetne. Vegyétek 
ennek példáját fok alá való dolgokból : Ki fordítja a’ 
Mágnes kővet a’Pólus félé? ki fordítja a’ napra fordu
ló virágot, és a*Calendulát a’ nap felé ? Nem a’ belső 
motor indító tsele ízie’ azt? Es ha ez el-alufzik, nem 
fordúl-meg többé , hanem meg-holt. Annakokáért 
mindenik dolognak, kiváltképen mindenik elementum- 
n ik , eredendő eleven indító erejének kell lenni ön
nön macában és nem másban. A’mi a’ rokonságot il~ 
le ti, melly az éltető állatok kozott vagyon , kivált a3, 
hó d és a’vizek közö tt, arról nintsen verekedés.

Rofdíus de hoc negotio íic ferib it: Albumafar cer- 
tő experimentő invenif fluxum & refluxum maris, 
non femper fequi curium lunae. Ideo dicit, aquas 
duplici affedas virtute, Coelefti & elementari. Ele- 
mentari quidem deorfum, Coelefti verő regulari asfttt 
ex fex horis , in íex: horas moueri. Alias verő ali- 
te r , pro illorum virtutis proportione atque menfura. 
azaz : Ezen dologról Rofellus igy ir : AlbumaiTar bi
zonyos experimentummal találta, hogy a’ tengernek 
ki ?s bé folyáfa magát nem mindenkor alkalmaztatja 
a’ ‘holdnak futásához. Azért azt tanítja , hogy a3 
vizeknek kétfelé erejek vagyon, mennyei és elemen- 
tömi. Az elcmentomi eró által alá indul a’ mennyei 
erő által penig a’ fzokott héségben hat órával hat 
órára indul. Egyébkor penig az indulás véghez me
gyén mindenik erőnek proportioja és mértéke fzerént*

** W il-
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**. W ilhelmus Anoponyimis hanc profért rationem : 

Cum mare ad Occidentcni usque venit, duas refluxio- 
rcs ibi fac it, quarum altera ad Auftrum , altéra ad 
Septentrionem vergit, latéra terrae fequentes. Simi
liter in Oriente facit, duas ad p rsd ifh  loca verjen- 
tes. Cum igitur illa occidentalis refluxio & haec 
orientalis ad Septentrionem vergentes,fibi occümint, 
ex repercuílione ingurgitatur retro mare : fiiqne fa- 
mofa illa acceííio maris & receŰio Óceáni. Similiter 
aliaa dús in alio capite te rrs  íibi funt occurrentes. 
Sunt tarnen, qui dicunt montes mari fubditos, cau- 
fám eífe acceílionis & receííionis Óceáni. Cum enun 
ad ipfos montes peruenit, retro cadit atque ingur- 
gitatur, impleturque retro alueus. Séd ante exp e* 
túr, cum iterum reuertitur, exp etur retro ; fed ante 
impletur. Alii dicunt ortum & occafnm lu n s , huius 
rci caufam eífe , unde bis in die naturali nec amp ius 
contingit : Séd quia non eadem hóra, luna quotidie 
oritur , vei occidit \ diuerfis horis fit fluxus maris. 
Alii dicunt: calore & fpiritu a fundo maris exeunte 
adfcendere maré. H sc Anoponymus. az a z : Ano 
ponünus "Wilhelm illyen okát adja: Mikor a’ tenger 
nap nyugotig mégyen, o tt két vifzfza folyáfokat ín 
nál : az egyik mégyen délnek, a’ máíik etikáknak a’ 
földnek izéiéin : nem kulőmben két vif rza fo yáío- 
kat tsinál délnek és etfzaknak, ha napkeletre mégyen. 
Ha már ama nap nyugotra és emez nap ke,erre való 
vifzfza foyás mellyek etfzakra mennek, egymás elei
be mennek, tehát a’ tenger a’ vifzfza tódulásbol is
mét ki önti magát rínnéd vagyon a’ tengernek ama* 
hires bé folyáfa és az oceanusnak ki folyafa nem kü- 
lómben vagyon az is , mikor ama más két vifzfza 
folyáíok délen egymás ellenébe folynak. Minda
zonáltal némellyek azt tartják , hogy a’ tengerben 
el rejtetett hegyek okai a’ nagy Tengernek ki 's bé 
folyásának. Mert ha mikor a* hegyekig ju to tt vifz
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fza tér és ki árad és a’ folyóvíz hatol meg telik, de 
elől űreíTen marad , és ha a’ tenger ismét vifzí/a 
mégyen, hátul ureflen marad , de elő meg telik. 
Mátok annak okát a’ hold fel ’s alá menésének tu
lajdonítják : innéd a’ tengernek ki ’s bé folyáfa egy 
terméízetfzerént való napon tsak kétfzer és nem tőb- 
fzer élik. Mivel penig a’ hold nem minden nap egy 
órakor, hanem mind tsak más más órában kél ’s e- 
nyészik,av tengernek ki ’s bé folyáfa is más más órában 
efik. Máfok azt mondják , hogy ha a’ hévségésfpi- 
ritusa’ tengerfenekéből ki jön , a’ tenger ruegdagad.
§. 2 i .  Azt is éfzre vehetjük in n é t, hogy az Ur is

ten a’ tengerben e’ tsudálatos mozgáfokat plántálta ; 
mivelhogy annak nem tsak egyedül bizonyos ideje és 
órái vágynak, hanem által fém lépi az ő bizonyos tzélját 
és határát a’ főidőn : Mert bizonyos határa vagyon; 
holott termefzét fzerint vifzfza-tér és íiet. Mellybőí 
meg-tiidhatni, hogy bizonyos Iftentól belé olcott tőr- 
vényje és rendi vagyon, meddig kelljen néki ki-mennie,

§. 22. Annak belső indítóját-is jól megjegyezhetjük 
ebben, hogy az önnön magában a’mélységből magafan 
fel-emelkedik , nem külőmben , mint ha valami belső • 
lélektől és melegségtől valamint a’ viz, a’ tűznél , fel- 
forra.’tattnék. Ezen fzemlátomáft való tapafztalás indí
totta Valefius Ferentzet, hogy végre hlyen vélekedésre 
fakadna,hogy a’főidnek ürefségeiben gőzök teremnek, 
mellyek a’ tengert fei-dagafztják, és azok, az ó véleke
dése fzerint, leg-kőzelebb való oka:a’ tenger mozgási
nak. A’gőzöket pedig, azt mondja ő,? hogy a’ felső 
tsiílagok tsiná.ják,és mikor azaz erős gőz és párah ki- 
gőzőlgőtt, akkor le-fzáll a’ tenger. Ha az igaz, tehát a5 
Terméfzet visgálók a’ hóidra igen nagy munkát vetnek, 
nem tsak azért, hogy a’tendert ki-áraiztja és el-apafztja, 
hanem hogy a’gőzqketis a’tengerben kéfziti ’stsinálja. 
Mert melly nagy munkája volna tsak az egy Euripussal ?
A’ többi vizek is hol mar adnának-meg, mellyek nem a'

tenger-
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tengerrel együtt, hanem más időben ki ’s bé folynak? 
ki indítja azokat, és ki vifzi az ő helyekre? Mi indítja 
és hajtja-ki a’ forráfokat a’ főidből ?

§. 23. Annakokáért nem tsak az égnek forgásáról 
és a ’ tsillagokról , hanem a’ több ehető állatokról is , 
úgymint, a’ levegő égről , a’ főidről és a’ tengerről,
’s azoknak egymás kozott való egyezésekről való tu
dományt kell meg-tanú’nunk. Ebből az égi tsillagok- 
kal való egyezésből fzármaznak a’ fzélvefzeknek ter- 
méfzet fzerint való jővendőiési, hogy némelly tengeri 
á fá to k , a’ háborút és a’ fzélvefzet előre meg jelentik. 
Azt tseiekszi az ő az égi t Tagokkal va ó egyesülések. 
A’ mint e’fóldón-is némelly madarak vágynak, mellyek 
az idő változásit meg jelentik. A’ termefzemek illyen 
tsudái igen íokak ; melíyekről Baíiiius, az ő , az Iftcn- 
nck hat napi nuink j .rói irt hetedik órátziojában em
lékezik.

24. Továbbá tanuljuk itt meg-ismérni az Iften- 
nek mindenható'á át bóltseség t és tsu d íit , és mit je- 

• k n t %z , lelki mód fzerint. Azt mondja az Ur lilén, 
Jóbnak , Jób. 38- 8» 9 I0 - H- és 16. Kitscda zárta- 
be a tengert ajtókkal, holott ki folyna, mint a gyermek aző  
Annyának meheből ? Hol voltál , mikor a? tengett fjhővel 
meg ruháznám , ér homályosával , mint egy pclával b'e- 
f(időzném ? Mikoron az én dekretomom fzerint ő er ette a 
főidet meg fzakajztám  , és ő reája retefzt és ajtókat veték, 
azt mondván neki : Tsak addig jöjj k i, ’s tovább ne minny% 
és itt a' part ellene áll a te fel-háborodott habjaidnak. Bém 
tne bettele fzintén o’ tengernek méyscgfig ? avaiy , eljárta- 
de a' mélységnek belső réfzeit ? Ezen emlékezetre méltó 
fzókkal akarja a’ mindenható lften eízímkbe juttatni 
aző ki - mondhatadan erejét , mellyet nekünk, a’ nagy, 
í'zéles és rettenetes tengerből kell meg ismérnünk. A’ 
mellyról fenki jobban nem fzólhat, mint a’ki azt látta; 
Ugyan is nagy tsuda , hogy az lften az ő munkájával,- 
mint valami ajtóval, zavarra! és retefzfzel, a’ tengert
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bé-rekefztette  ̂ holott másképen nintsen ollyan erő e* 
földön , melly meg tartóztathatna a’ tengert, ha ifién 
rendeléle által megint vifzfza ucm futna. Annakokáért 
a’ tengernek k i-’s bé való folyáfa (fluxus & refluxus) 
igen tsudálatos munka. Mert a’ viz és a’ tenger mint 
egy H-repul a’ fold felett , tudniillik , az Iftcn fzavá- 
nak hatalma és erefe e lő tt, mellv által az lilén a’ ten
gernek párán;sóit: az által fordul - meg és' e! - futamó
dik, és há ra térül a’ fold e lő tt, mint a’Jordán a’ ke
gyelemnek fzéke előtt , •  Jós. ? .  16. Es d  veres tenger 
/ tra terült és el-jut amodott az Ur előtt. Sóit. 114. 3. 
Ó  zve »gyűjti ó d  tendernek vizét thint egy tömlőben. Sóit. 
3  ’ .  7 ,  Az 6 btfzedtvtl meg-tsendefiti d  tengert ,  hogy ki 
ne tßön  , és abban fzigeteket plántált, Sir. ,43. 25. Az 
is nagy tsuda , hogy a’ tenger magafabb a’ földnél ; 
mert] midőn az Egyíptombélick a’ hajózáft próba ták 
volna Nílusból a5 vere-s tengerbe, úgy találtatott, hogy 
a’ veres tenger három réífel magafabb mint a’ Nílus és 
az Egyiptus.

§. 25. Az-is emlékezetre méltó do log , hogy az 
Ur Iftcn irt azt mondja : Ó ruházta-meg a’ tengert felhő
vel? es homdlyoßatba betakarta ,  mint pb láb a» Mert gya
korta az Ur lilén bé-fedezi a’ tengert felhővel, mikor 
a’ tengernek habjai az ég felé emelkednek, és a’ vaftag 
felhők a’ tengerből eió-jonek, hogy a’miatt homályos
ság és fetétség Iéfzen , úgy hogy a’ felhők és a’tenger
ek egynek látOanak. O tt *átja ofztán az ember az 
Iftennek nagy tsudáját és hatalmát,melly miattaz ember
nek reízketnie és el-'rettennie kell, ’Solt. 107.25.’s a’t.

§. 26. Az Iftennek ezen ötödik napi dolgáról, a* 
tengerről fő bizonyságot tefznek Dávidnak ezen lza- 
vai-is , midőn azt mondja a’ Sóit. 104. 25. A* na^y  
és fzeles tengir , mellyben vágynak meg-fzamlálbatatlan 
ufzó állatok és apró állatok nagyokkal egybe: Azen járnak 
d  pálljuk, d  nagy tztt-hal , melly et formáltál , hogy jád- 
zadozzék abban.
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§. 27. Es élőnkbe adjak azon fzók a’ tengernek 
négy tuiajdonságit. 1. A’ tengernek nagy és íz éles 
voltát. 2. A’ tengeri halaknak és tengeri tsudáknak 
fzámlálhatatlan fokaságát. 3. A’ hajózásokat. 4. Ma
gán a’ tzét-halakat. Ezeket jól meg kell nekünk vis- 
gálnunk. #

§. 28. £lsóben-is méltán kell tsadálkoznunk a’ ten
gernek rettenetes nagy voltán. Mert, ha meg gondol
juk , mclly hatalmas nagy fok vizek folynak minden
napon e’ világnak minden helyeiből a’ tengerbe , és 
mindazáital tellyebb nem léfzen, ámbár annyi fok fzáz 
efztendeig tart-is ; sőt jóllehet néha annak habjai az 
ég felé fel-emelkednek-is, minden hegyek felett: mind- 
dazálta! vifzontag le-tsendesedik, és meg-marad az ő 
tzirkulusában. Ebből kell minekünk tapafztalmmk cs 
látnunk az Idennek mindenhatóságát. Egy Német Fi- 
lofofus írja hogy a’ tenger minden vizeknek halála 
legyen, midőn ők a’ tengerbe jőnek, tehát abban hal
nak és rothatnak meg , mint az embereknek tedeik a’ 
főidben: de onnét nem léfzen a’tenger tellyebb. Mert 
hatalmas rothadás vagyon a’ tenger vizében. Es mi
helyen édes víz jő  a’ tengerbe, sós léfzen, és mintegy 
meg hal; és az élő édes vízhez képed, hóit víznek tar- 
tatik. Innét következik már, hogy a’tenger sós. Mert 
minden dolgoknak utolsó matériája, a’ só. Es nintsen 
o!ly vékony és tifzta víz, melly magában el-rejtett sót 
nem hordozna. Ez ofztán mind együvé megyén a’ 
tengerben , és a’ rothadás által a’ tengerben a’ só ki 
nyilatkozik. Es a’ só miatt femmi holtat nem fzenved 
el a’ tenger ; hanem minden dögöket ki vé t, akar em
berek; akar más állatoknak tefteiv legyenek.
*. Anoponynms írja : Mare torridae zonae fuppoílmm 

ed , & calore fpiífatur, fitque falfum : aqua enim per 
calorem tranfir in fal. Item : Calor cd, qui plurimus 
ed in fundo maris , terram fubjacentem incendit, 
quae terra incenfa mari admixea, facit maré falfum.
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az az : A’ tenger az égnek hév óve vagy égi tzrrku- 
lusok alá vettetett és aJ hívség miatt meg és sűrűvé 
és sóísá lcízen; mert a’ viza’hévség álra! joísá Jéfzen. 
Item : A’ hévség, melly igen nagy a’tenger fenekén 
maga alatt meg gyújtja a’ főidet , melly meg gyuj- 
tottüfold a’ tenderrel egyelictetvén a’ tengert íbfsá 
téízi.
§. 29. Ha pedig a’ tengernek nagyságát és fzéieísé- 

gét az ember meg akarja gondolni, tehát meg kell a* 
tenger izigeteit visgálni. Nagy tsuda az, hogy a’ ten
ger közepében olly nagy hatalmas népekkel gazdag 
prfzágok és iráiyságok fekuíznek , mintha a’ tender
ben plántáltattak es vertettek vő na. Ho ott az em
bernek méltán tsudilkoznia ke Jetik a’ fzigeteknek fim- 
dainentonián és fenekén , meíiyeken állauiok kell • 
hogy a’tenger ókét el nem moífa, s Izéi el nem hordja. 
A ’ ízigetek pedig többire magas nagy erős kőfziklák- 
ka' és kőízalok^ai vétettek kőrnyul, mellyek a’tenger
ből nevelkedtek. Azokonis á! anak, a ’mint némeliyek 
vélik. A’ fzigeteknek termékenységeken is kell tsudál- 
kozni az embernek , a’ fzántás vetésen, és kellcmetes 
gyumó’tsókón , mellyek azokban teremnek. Sót az  
embereken és népeken , a’ ;,ik azo .ban laknak , és 
miképen mentenek eiófzőr oda.^ Mert annyi emberek 
laknak a’ tengerben, mint e’ földön. Itt gondoljuk 
meg az lítenaek tsucíáic ; mivel a’ tenger nagyobb a‘ 
földnél, azért nem akarta íften, hogy e’ világnak olly 
nagy réize emberek nélkül legyen. Á’ végre merítette 
és fundálta a’ izigeteket a’ tenger kőzepibe , hogy az 
Iftennek minden jó téteraényi és ajándéki a’ tengerben 
ki nyilatkoztaílanak. Es azoknak az embereknek, kik 
a ’ tengeren lakoznak, az ő S/.Igcjétis és Evangel romát 
ki jelentette és predikáltatta a’ Sz. Apoftalok által. Es 
meg indította a tengert es. a fzA rafzt, és el-jótt a műiden 
nepe knek kivÁnsá^ok. Aggeus. 2. 6. és 7.

§. 30. M áíoiízor méltán kell tsudálhoznunk a1
t e n g e r i
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tengeri állatoknak nagy fokaságokon. Mert azt írják, 
hogy fzintén annyi és ohy külómb külómbféle állatok 
vágynak a’ tengerben,valamint a’ főidőn. Kivált azon 
keli igen tsudikoznunk hogy bizonyos időben a’ ha
laknak na y fokasígok a’ mélységből elő-iő , és nagy 
féreggel, mint nagy Juh nyáj mutatják élő , és az em
bere a kezekbe adják , és azoknak eledelkre ajánlják 
magokat. Sőtt a’ tenger, az Iftennek tsudálatos nagy 
ele.lel kamarája , mellyból e’ vibgnak leg nagyobb 
réfzét táplálja , sőt mellyból a’ leg nemefebb gyümől- 
tsők és fü ízerfzámok jőnek. Onnét jónek a’ drága 
gyöngyök, az Achates, vagy a’ Prufz tengeri gyanta, 
és a' klárifok. A’ mint Ouidius mondja ; 

Sic&coralium quamprimum concipit auras 
Tempore durefeit, mollis fűit herba fub undis. 
Mint fu lágy klárifokmihelyen ki-kelnek 
Tengerből, fzárazon majd meg keményednek.

§, 31. Harmadízor visgáljuk meg a’ hajózásokatis. 
Hogy a’ hajózásnak Iften légyen első fel - találó ja , azt 
meg mutatja Noé Hiftóriája. Mert meg parantsolta 
volt Iften néki, hogy a’ bárkának tsuda hajóját tsinál- 
ná, és fenyő viafzfzal belől és kívül meg öntené. Az 
Iften maga tette-bé utánna a’ bárka ajtaját , mihelyt 
N oé, és a’ hozzá tartozók abba bé-mentenek, i.M ós.
6. 14. Jelefen meg magyarázza ezt nekünk a’ Bőlts. 
14* 5- >s a’ t. Ä  hajót a kereskedésnek kívánsága találta 
T gondolta, és a meíisr az ó nuHtrségével tsinálta : de a 
te gondviselésed, igazgatja , Atyám ! Mert a’ tengeren is 
utat fzerzettél, és a’ h. bok kozott bátorságot ösvényt. Meg 
jelentvén azzal, hogy minden helyen meg tarthatz, ha m in
den meílerség nélkül való ember ods úlónd is. Es nem aka
rod , hogy a’ te bő tseségednek tselekedetei htjába valók legye* 
vek. Annakokáert az emberek egy kitsiny fára is reá bízzák 
az ő életeket, és a' v e f zedelmes tengeren e y  kis hajón által 
menvén meg tqrtattak^ Mert elófzor-U , mikor a kcvcly
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Óriások el vefznének , e világnak reménysége egy bajóban 
Jzabadulaíl nyervén, és a te kezedtől igazgat tat várt, e vi , 
lúgnak fzaporodásra való magot hagyott. Mert áldott f á 
éi mellynek áitaía az igazság lefzen.

§. 32. A’ rsiidálatos és hallatlan hajózásokról, 
meliyek az emberek emlékezetektől fogva a’ leg niefz- 
fzebb helyekre, éjtfzakra és délre lefznek , tsuda dolog 
iratik, hogy ember azokat a’ kőnyveketis nagy tsudál- 
kozás nélkül nem olvashatja. Es meíiy meizfze való 
hajózások és hatalmas tselekedetek vitertek, véghez a* 
tsuda erejű mágnes kőnek fegitsége által, meliy egyé-, 
haránt nem derekasnak láttatik , és még is az altai a* 
tengeren olly nagy dolgot viíznck véghez , hogy a* 
hajósoknak az igaz utat meg mutatja. Mclly mágnes 
kő nélkül az evezők nem tudnák, hói volnának, avagy, 
hová kellene menniek. Mert a’ mágnes kő mindenkor 
éftr?akra fordít! , a ’ belé oltott égi tulajdonság által. 
Abból vagyon az ő igazgattatások. Arról a’ tsudála*. 
t,os hajózásról , és mitsoda Tartományok es fzigetek| 
népek és királyok ta!áltattak-fel, fok könyvek irattat-* 
tak . mellyeket hofzfzű volna elő fzámlálni.

§. 44, Végezetre, emlékezik Dávid kiváltképen a? 
ízet halakról, midőn a’ Sóit. 104. 26. azt mondja: 
A 1 nagy ízet halak a tengerben vágynak , hogy \adzadoz- 
za n a k  abban. Ezek a' nagy tzet halak fzemeink eleibe 
állítják az Iítennek nagy és rettenetes erejét. Mihez 
képeit az Ur líten maga is a’ tzet halnak példáját bé- 
hozza , midőn így fzól Sz. Jóbnak : Az 6 tsontjai ollya- 
ténok, mint az atz.lból tsinált tzővók, az é tetemei, mint 
o’ vasból tsinált páltzák. Ennek az Erős Iftennek fő  alkot
mányának feg yverét meg adta , a’ kí ótet teremtette. Im i 
o' folyó vizet na y  voltával meg tartóztatja , úgy annyira , 
hogy nem fu t  ; és véli , hogy a Jordán folyó vize fel fz iv -  
hatja. Jób. 40. 13. 14. és 18. Ismer. Az 6 orra 
f  n lik , mint a tűz világa, és az ó[remeinek fénye, mint a 
hajnalnak fteme hejja. Az 6 orrából f u f l  jo»ki , mint a



jorrci vas fazékból. Az ő nagyságos erejetól félnek még az 
erős (m inek U, és ijedtekben magokatmegvefztegetik. Annak 
fegyvere, a ki ótet el éri , nem maradhat meg. Fel for» 
falsa o’ meleg v ize t, mint a fazekat, és a'tengert olíyanná 
t i / z i , mint a ' kép írók mosdva. Jób. 41. 18. 20. 25, 
£Ó. és 31, e

§, 34. Mind e3jf;ból tanuljuk meg ismerni az Iílen- 
pek mindenhatóságát a’ tengernek nagyságában. Ki- 
tsoda mérte meg markával a’ tengert ? £sa. 40. 12. 
Mindeneket, valamiket akar az Ur , tsekkefzik , mennyek. 
ben és a fóldón, a tengerben és minden métységekbetu Sóit. 
135. 5. Annakokáért az íüennek holtseségét, a’ ten
gernek nagy tsudaiban ; az lílennek jó vó itá t, a’ ten
gernek külőmb külőmb fele teremtett állatiban, javai
ban cs ajándékiban ; az lílennek gazdagságát pedig az 
állatok nagy fokaságában ; és magát az lílent, minden 
O dolgaiban, dicsérjük, áldjuk és magafztaljuk.

§. 35. E’ mellet arra is kell emlékeznünk , hogy 
az Klen Igéje fzerént két féle tengerun ; vagyon : A’ 
fzorongatásnak , vagy, a’ nyomorúságnak tengere, és 
a’ kegyelemnek tengere. E’ világ és a’ mi nyomorult 
életünk , nem egyéb , hanem fiábörgó tenge' . Mert 
valamint hogy a’tenger fólia fém tsendes, hanem min
denkor hányattatik a’ fzelektól és a’ haboktól : úgy 
van a’ világ is és a’ mi életünk. Mikor az ember azt 
gondolja, hogy immár leg jobb nyugodalma vagyon, 
midőn ingyen fém vélné , akkor érkezik a’ ízéi véfz, 
melly az egéfz eletet-teilet és lelket nyughatatlanná teízi. 
Valamint a’ tenger ki ’s bé-foly, és foha tsendesen nem 
á l l ; delőróké mozog : úgy vagyon dolga az ideig va- 
lónak-is , majd jó , majd vifzontag el-megy, és ízün- 
telen való ki 's bé* folyásban vagyon. Es valamint 
hogy a’ tender ki ’s bé-folyásának el-rejtett oka va
gyon. ugy jó  az emberiállapotnak minden változása 
az lílennck titkos tanátsából , mint a’ Próféták mond
ják : Esa. 51. to . En vagyok o' te Ursed Iftened ki a

G g g 5 tengert
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teniert ketté válafztja , tneÜynek habjai zugiak. Jer 31. 
35. Sóit. 107. 25 • Minek utána 1 fzót az U r,fzé l vefztt 
tam azt, Es Sir. 11. 14. Minden az Úrtól vagyon 9 a 
fzerentse és fztrent tétlenség, a jze  tényt ég és gazdigság, az 
élet és a halál. A’ mint azt is látjuk , hogy minden 
édes vizek, ha a’ tengerbe folyna!^ meg keferednek es 
sósokká léfznek; úgy e’világnak’Weís ge, kedveísege, 
ke lemtefsége , ditsósége , győ^rusége , betsü'e e , 
mé’tósága,gazdagsága, ámbír az embernek édes légyen 
is, mindazáltál végre keíérü és sós léízen és a ’ kik tt 

-igen arra hagyják mago at, el vefztik aző édes mennyei 
vigaE falasokat, és a’ félelemnek keíeríiségében , és e* 
vi ignak izom óriás ágában merülnek. Va amint hogy a’ 
tengerben nagy fövény hegyekis vágynak, mellyekben 
gyakorta a’ lebesen járó hajók meg akadnak es meg 
süliednek : úgy fok emberek minden évezéííel és igye
kezettel a’ fösvénységbe belé futnak , és a’ fővényhez 
hafonló ga dagságba , be futnak és abban meg sifled- 
vé maradnak, és meg nem fzabadulhatnak, míg einem 
merülnek. Es valamint hogy a5 tenger minden hóit 
telteket ki vét és egyet fém tart meg : ngy okad ki 
minket is végre e’ viliig. Nem tarthat meg , nem is 
akar ó minket itt fokáig tartani. Annakokaért idején 
korán kere sunk mi bátorsígos rév partot és ki cvezéít 
az élőknek fő :dében. Valamint ismét a’ tengeren má
gnes kő nélkül, a’ hajósok el tévelyednek , és femmí 
bizonyos utatt nem tatáinak , és a’ mágnes kő magát 
mindenkor az ég felé fordítja : úgy a’ mi mágnes kő
vünk', a’ mi Urunk Jéfus Kriftus a’ mi fziveinket magá
hoz fordítja , és az ég felé vonja , hogy mi e’ világ 
tengerén el ne téveled ünk hajózásunkban. Valamint 
utol ára a’ tengernek hihetetlen nagy mélysége vagyon, 
mellynek fenekét fenki nem é r i, mint Sz. Jób. 38. 16’ 
azUr mondja : B i - mehettek' fzintén a' tengernek tnélysé ■ 
geig, avagy , el jártadé' a' melységnek belső rtfzeit ? úgy 
hihetetlen nagy melysége vagyon a’ mi bűneinknek, a1
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rni keícríuégimknek és nyomorúságunknak. A  mély. 
tikból kiáltok te hozzád, Uram Ijhti! a' 130, Só t. 1. verfe 
fzerint. A’ nyomorúságnak egyik mélységé a másikát kö
veti : <j’ te tsatornaidnak fzavokra minden te áradasid és
babjaid tn rajtam által mentenek , Solt. 42. g. Es így a’ 
ini életünk nem egyéb, hanem Izorongatásnak és nyo
morúságnak tender#- ^

§. 36. A’ mi hununk , nyomorúságunk és keferű- 
segunk mély tengere ellen pedig vagyon kegyelemnek 
tengere, és abban négyfelé vigafztalásunk.

§. 37. Az első vigafztalás , hogy az íften az ellen 
a : ő kegyelmének és irgalmának nagy mélység ét ki 
pyitotta , mine a’ Próféta mondja : könyörül rajtunk} 
és ti tengernek melységet örvényében veti minden mi bűnein
ket. Mik. 7. 19. Es miképen hogy az Egyiptombé- 
íiek , mind a’ veres tengerbe merültek , 2. Mós. 14.

_ 28 • úgy merülnek el minden bűneink a' Kriftus vérének 
veres tengerében , és egy fém marad fenn. Mert ha a’ 
bűnnek tengere feneketlen és m.ly • az íften kegyelme, 
és a’ Kriftus érdeme fokkal mélyebb és feneketlenebb,

§. 38. A’ máfodik vigafztalás- hogy íften minden
kor a’ ieg nagyobb tsudít és fzabadítáft a’ vízben vitte 
véghez, és hogy az Ur Kriftus mindenkor az 6 Tánit- 
ványinak , mikor a’ tengeren fzukséget fzenvedtek , 
ment fegttségekre. Úgy mint , midőn az Ur éjjel a’ 
tengeren járna ; az el merülendő Péternek kezét nyujt- 
ptta. Mát. 14. 23. ’s a ’t.  ̂ így íbhoi a5 Kriftus inkább 
rneg nem jelcinek , mint a’ nyomorúság tengerén ; ott 
jelenti meg magát a’ Kerefztben, ott láttatja jelen vol
tá t ,  fegítségét és vigafztalását, és úgy mutatja magát, 
mint fzfikségben fegítő.  ̂ Mikor a’ vizeken menéndefz 
által, veled léfzek, és a’ vizek el nem burítnak téged. 
£sa. 43. 2. A’ nyomorúságnak vize el nem bori? té
gedet.

§. 39. A’harmadik vigafzraKs, a’Zakariás Próféta 
könyvének , 14, 8- versében , igy iratik le ; béfzen &
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napon, hogy élő vizek jöjjenek ki Jerusálembői, fele azoknak 
a Nap keleti tengerre, és fele az utolsó tenderre. Es Ezekiel 
Próféta, lát egy Iá áft , hogy a’ templomból az óltár 
felé folyó viz folyt ki a’ tengerbe, és egy tengerből a’ 
másikba ; és ettől léíznck cgéfzségesck a’ vizek a’ ten
gerben. Sőt minden , valami abban él és mozog , a’ 
hová mennek e’ folyó vizek, az £1. Ezek, 47. 8- és 9. 
Jelenti ezekkel, hogy az Iften kegyelme, és a’ vigáfzta- 
lásnak kutfejetskéj'e, a‘ Sz. Lélek, bőven ki fog áradni 
az Evangélionmak hirdetésében , és a’ mi L omom 
fzívünknek keíerü tengerét édelsé tcizi , cs a’ mi kc- 
refztönket, az életnek idvességes vizévé. Innét mond
ja Dávid , a’ Só't. 94. 19 : Az én bennem való íök 
gondoíkodásimban, a’ te vigafztalásid meg vidámítot- 
tak az én 1 elkentet.

§. 40. A’ negyedik vigaíztalts e’világnak fzél vefzes 
tengere ellen ezekben a ízókban áll : ki meg enyhíted a' 
tengerebiek zúgásokat, és azoknak habjainak zúgásokat , ét 
a Képeknek háborgásokat. Es félnek a ' te jekidiól, valakik 
a főidnek hat ár in lakoznak , midőn a népek nyughat at tan
kodnak, vért fzomjühoznak, ét zúgnak , mint a’ fzélvefzes 

' tenger. Sóit. 65. 8- és 9. Ha mindenütt félelem és 
rettegés vagyon is, a’háborúság és pnfztkás m iatt, de 
az Iften egy fzóval le tsendesítheti azt ; mint az Ur 
Krifttts, Mát. 8. 26. a’ fzelet és a’tengert meg dorgálá. 
Uram , a’ vizek habjai igen zúgnak és nagyok ; de az Ur 
még nagyobb a magaßagban. Sóit. 93. 3« és 4.

VI. Refz.
Az Iftcnnek hatodik napi munkájáról,

az állatokról.
I. Mos. I. 24. Hozzon a? főid az ő nemek fzerin t való 
élő állatokat, barmokat, tsűfzomáfzó állatokat, \az ő nemek 
fzerint. Sóit. 104. 21. Az Orofzíány kölykök, ordítanak a 
prédáért, keresvén az erős lílentől az ő eledeleket.

Salamon



t r ^ í

tcrmcízcti bóltscségnek.

Álamon dítsekedik Bolts. 7. 20. hogy 
* tudja a fzelid és vad állatoknak nemeket^ 
és azt mondja ; bogy a bó-tsesésnek lelke 
tanította meg arra etet. M diybői azt 
vélhetjük, hogy minden állatoknak he
lyes ismeretek kiváltképen való réfzc 

a' termelzcti boltsesegnek. Anmkokáért midőn a’ min
denható UR I f ié n , jóidból formait volna mindenféle mezei 
állatokat, és az égen repeső minden madarakat , Adumhoz 
vitte azokatt ho^y látná, minému névvel nevezne minden 
állatokat. Mert valaminémü nevet adott Adám minden allst 
71 ah, az annak neve. I. Mos. 2. 19. £s v. 20. Mi
kor Adam minden barmoknak ; égi madaraknak , és 
minden mezei vadaknak neveket adott volna , az A- 
damhoz nem találkozott hafonló.

§. 2. itt kellett immár az embernek az ő véle te
remtetett bőkseséget világofságra hozni, azÓTerem- 
tójenek ditséretire, és elsőben a’ külőmbkulómjbféle 
élő állatokban lzemlé-ni kellett az lílennek bőltsesé- 
gét és mindenhatóságát, miképen az Ur lilén minden 
állatot és madarat az ég alatt kulőmbkülőmbféle for
mában, ábrázatban, figurában, proportzióban, képek
ben , fzínekben és a’ félékben , teremtett meliy ismer
tető  jegyeket, Ádám a’ belé oltott bőltseség által , 
jól meg értette, tudniillik, minden élő állatoknak Fi- 
síognomiáj it me lyból ő , beléjek oltott nemeket, ter
méketeket és tulajdonságokat meg ismerte, és azokat 
kűlőmbkűlőmbféle nemek fzerint, tulajdon terméfze- 
tekffzerint való neveken nevezte ; melly név minden 
állatnak nem ét, terméfzetct és tulajdonságát magában 
foglalta. Azért nevezte űz 6 Éváját is, férfiúménak , 
mert férjfiuból vetetett. I. Mos. 2. 23. Megismer
te azt azonnal Ádám , jó lehet a’ mindenható lilén „ 
mély álmot botsátott 6  reá, mikor Évát az ő oldala 
tsontjából építette. Annakutánna nevezte ótet Evának% 
azért, hogy minden élőknek Annya lenne. I, Mos. 3. 20.

§,
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§. 3. Az állatoknak illyen tulajdonságokat nekünk 
mint Adámnak, az lilén Igéje, élőnkbe adja, bogy a-' 
zokból ismerjük meg az lítennek mindenhatóságát és 
bő tseséget. Mert igy vagyon meg írva. Jób. 12. 7. 
Kérd meg a barmokat, és tejedet azok közül mmdtnik meg 
ta n ít; avag y , kérd trug az égi madaraktól, és meg mond- 
jdk néked; avagy, beízel] a' földdel, és meg tanít tégedet 
és még a tengernek halai U meg befztlLk teneked. Hs 39.,
réfz. 1. ’s kő vet. vers. bé vilzen minket íz Jób kö
nyve a’ nagy vad kertbe, és az literinek illyen munká
ját a’ barmokban adja fzemeink eleibe, a’ mitsudánk- 
ra. Jerem. 8 .7 . igazít minket az Ur lilén a'gerIttzék
hez , efzterághoz és fetskéhez ,♦ a’ kik tudják az ó tdejeket, 
mikor kelljen vifzontag nektek megjöniek: Eíaiásnál, I. 
réfz. 3 vers. igazít minket az ökörhöz ésfzamárhoz , a 
kik ismérik az ö Urokat. Dávidnál Sói. 147. 9. és Jób. 
39. 3. a holló fiákhoz, a' kik az Urat fegitségúl hívják. 
Ismét, Sz. Dávid, Sóit. 58. 5. mutat minekünk afpfo 
és másfele kígyókat , a 'k ik  füleiket be dugják. £ faiás , 59. 
5. fzól a’ Bafiuskusról és kígyó tojéfokról, és JeremiásSi- 
ralmának ,4 . - 3 .  a Sárkányokról, a’ kik az őfióknaktm  
löjöket nyújtották. A ’ ftrutz madár a’ pufztában lakik t 
irgalmatlan az őfiaihoz, Jer 50. 39. Salamon, énekel 
az őz fiiról, a’ galambról és j^erlitztróit o’ rókákról. Ének. 
2. 9. 14. és 15. Dávid a Jzarvasrólf melly a' folyó vi 
zekre kívánkozik, Sóit. 42. 2. és a’ fzarvas firó l, gnelly 
reggel vadáfztatik , ’Só't. 22. i . Salamon igazít min
ket a hangyákhoz. Péld. 6. 6. Dávid, Sóit.f 103. 
5. mutatja nékünk a Sasnak meg új ulása t , a’mint hogy 
Efaiás is, 40. 31. Habakuk és Jeremiás ízólnak a’/á r- 
káfákról , Párdutzoktól és Orofzlányokról. Hab. 1. 18* 
Jer. 5. 6.

§. 4. Az UiTeílamentomban mutatja az llr nékünk 
a verebeket, meliyek közül egy fém éjik a’ földre Isién aka
ratja nélkül. Mat. 10 29. és a’ 16. vers. fzó \d  kígyó
nak okoßagarol, és a' galambnak együgyüsegéröl. Item: a

846 Az Iíl. hatod nápimunka]írói, 4 .K.t.S.6.Ra



az állatokról.4X 1.S .6 .R .
fi4í tyúkról, melly az 6 tsirkéit fzár nyal alá gyűjti. Már.
23. 37. Item: a’ Saar o f  melly a dó« utánn repül. Mát.
24. 28. írem : 4’ kóly kőkről, mellyek a mór falckokat f i i-  
fzsdik mellyek le bullának az 6 Ur oknak afztalokról, Mát. 
S<j. £7. Item: * Kr ifim juhot skái leiratnak az 6 tuUjd tt 
súgókkal együtt, Ján. 10. 27. és 28. Emlékezik Urunk 
Sz. Luk. I I .  12. a Skorpióról, 's kigyórül, mcllyetegy 
atya Jem i d  az ó gyermekének, bal avagy tyúktojás helyett.

§ . 5 . Tanúid te itt meg gondolni , a5 te lírád és 
fzabadíród, miért haíonlíttatik bárányhoz, Eía. 53.
7. tudniillik , az ő békeséges tűrésére és fzelídségére 
nézve. Miért jelent mega’Sz. Lélek galamb képében 
a5 Kriíhis felett? Mát. 3. 16. mert a’ galamb egyugyu 
epe nélkül való : Mint Ezekiás mondja: nyögtem, mint 
a ga umby Eía. 38. 14. úgy foháfzkodik a’ Sz. Lélek 
a’ hívőkben. Miért vagyon a’ négy állatoknak , Ezék. 
I. 10. és Jelen. 4. 6. és 7. ember, ókór , orofzlány és 
fos dbrázatjok l Mert azok által jelentettek a’ Kriftus- 
nak négy tií'ztbéli munkái: emberré létele, áldozatja, 
fel támadáíá és mennybe menetele. A nyóftén orosz
lányról mondják, hogy 6  az ő kóíykeit holtan kőly- 
kezi, és nagy orditáífal fel ébrefzti és meg eleveníti J: 
éképen ízületünk mi mindnyájan holtan Ielkiképeüf, 
tudniillik a’ bűnőkben. De a Juda nemzetéből való Ö* 
rofzldny, a ki győzedelmeskedett. Jelen. 5. 5. megele
venít minket lelki mód fzerint, az ő Sz. Igéjének kiál
tása által. Es az utolsó napon zengeni fog aző fzava, 
melly-által minden holtak meg eleveníttetnek ’s a’ ko
porsókból eló jónek.

§. 6 . Visgáljukmcg itt az Mennek tsudálatos gond- 
viselését-is , melly által ő minden teremtett állatokat 
tart, táplál, és azokról gondot visel. Azt mondjaSz. 
Dávid Sóit. 65. 3. ’s a’ k. Te meg hallgatod a’ kónyór- 
giß  , azért mígyen te hozzád minden teß. Rettenetes Ag
gokat fzolafz minekünk a te tsudálatos igazságod fzerint , o 
mi idvezségünknek ifte n e , #’ főidnek minden végeinek , és
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A mefzfzc való tendernek reménysége. Te meg örvendezte*, 
ted azokat, valakik a3 fö dnek határin lakoznak ,  r*ggel ét 
ejtve. Az lílcnnek folyó vize telyes vizekkel.

§. 7, E’ vigaíztaió mondáfotskával dítséri a* Sz. 
Próféta az lílennek atyai irgalmaíságát, hogy minden 
teilen könyörül, és a’ mintugyan ó más helyen mond
ja. Sóit. 36. 7. Az embert es t barmot te tartodmeg. 
Uram! Annakokáért mi is bizváíí hívjuk ötét fegítség- 
re , és imádságunk által mennyünk ó hozzája. Emlé
kezteti pedig a’ Proféra, ez ige által, teft: az Ur lílent 
a’ mi fzükségíinkre és nyomorúságunkra , ’s minden 
egyéb emberi erőtlenségünkre; melyeken az Ur lilén 
akar könyörülni: minket pedig emlékeztet az által a* 
mi fém mi voltunkra. Minden tefi ollyan , mint a fü t 
Éfa. 40. 6. Ofztán vigafztal minket a’ Próféta, hogy 
egy ember íints lílennél oily meg vettetett és elhagy* 
a to tt , kin az Iílennek kegyelmes fzeme nem volna. 
Mert azt mondja a’ Próféta : hogy az lilén e’ földnek 
minden végeinek, és a’ meízíze való ten zeniek remé
nysége. Az Klen minden embereket az ö atyai gond- 
vifelésében bérekefztett, akar hói legyenek azok , e* 
főidón avagy a’ tengeren. Azt is mondja ó : az Ifiért 
meg-orvtndezteti mind azt, a mi él, reggel és a five , az 
az, a« lilén élteti és meg elégíti mind azt a’ mi é l, és 
az által megörvendezteti; a' mint Sz. Pál is mondja : 
Tsél. 14. 17. Az lílen bt tölti eledellel cs őrömmel a mi 
fziveinket. Oh melly nagy ajándék az, mikor Klen ad
ja, hogy az emberek az 6 eledelekkel őrömmel élje
nek, hogy ember reggel a’ napott cs az 6 munkáját ö- 
rómmel és Klen ditséretével kezdje, és eílve az ö nyu
godalmát hilá ad ífal. Végezetre okát adja és azt 
mondja: az Iílennek folyó vizei tellyefek vizekkel Az Is
ten jóvoltának, fzerelménck és fzelídségének folyó vi
ze ki önti magát minden teremtett állatokra , hogy 
minden ember, Sót minden teremtett állatok életeknek 
cs örömöknek tseppetskéit abból meríthetik.
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§. 8. Erről téfzen bizonyságot a’ 104. Soltárnak 

is 27. veríe* holott így fzól: mindenek te reád néznek% 
boly eledelt adj nektek alkalmatos időben. Hogy hogy értik, 
édes Dávidom/ az oktalan állatok, hogy Iftenőket él
teti cs táplálja ? Az orofzláuy kóiykók , ordítanak a pré
dáért, keresvén az erős íftentól az o eledeleket, azaz, az Is
ten látja a’ terméfzetnek fzorongatásít is, és a’ termé- 
izetnek nagy fzorgalmatofsággal való varasát, melly 
által az lilén , mint a’ terméfzetnek meg - tartója , fel
is indíttatik. Rom. 8- 19 Mert mikor a’ terméfzet 
ízukséget ízen ved , fel indítja akkor a’ terméfzetnek 
meg-tartóját. Es ez az oktalan állatoknak fegítségűl 
hívások és várások, a’ mint itten mondja. Immár az 
ember gondol ja-meg, melly meg-fzámlálhatatlan fok’s 
kűlombkülómbféle állatok vágynak, a’ levegő égben, 
e ’ főidőn és a’ tengerben. Ezeknek lilén nem tsak 
fzúkségekre és örömökre ’s jó tetszésekre való eledelt 
terem tett, hanem kinek kinek kiváltképen való eledelt- 
is , annak neme és tulajdonsága fzerint ; és azt mind 
az ó  atyai gondviselése által. Es így egy állatotskáról 
fém felejtkezett-el- hogy felejtkezett volna el az ember
rő l , az ő képéről. Hifzem, több állatotskák vágynak 
c’ földön , a’ levegő égben ^ a’ tengerben és az erdő
kön , mint emberek e’ főidőn : mindazonáltal a’ leg
alább való állatotskáról fém felejtkezett el ; hát mikc- 
pen felejtkezhetett volna el az emberről ? Hogy hogy 
felejtkezhetnék - el az lilén arról , a’ ki benne él v 
mozog és vagyon ; a’ ki az lilén erejétől és lehelleti- 
tő l él ? Az lítenben pedig élnek , mozognak, ét vágynak 
minden emberek. Tsel. 17̂  28. Annakokáért lehetet
len, hogy lilén az emberről el-felejtkezzék. Hogy hogy 
felejtkezhetnék-el Iften arról.^ ki az o ereje által tartatik?

* Ó tart és hordoz mindent azo hatalmas erősfzava által* 
Síd. 1. 3. Miképen felejtkezhetnék-el arról, mellyet 
az ókezc tsinált ? Mi sár vagyunk̂  temifazekafunkvagy,  
és mi mindnyájan a te kezednek munkája vagyunk. Esa. 64.
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8 .Hogyan felejtkezhetnék-clíílenarról, kit azó Fiának 
halála által meg-váltott?Hogy felejtkezhetnék- el arról,kit 
ázó Sz. Lel kével el-petsétett? Azlílennek önnön magá
ról kellene el-felejtkeznic, Iiami rólunk el-felejtkeznék.

§. 9, Annakokáért te rcád nézünk , Uram , hogy 
eledelt adj minekünk. Továbbá azt mondja az emlí
tett Soltárnak 28. vers: midőn te adfznékíek , gyű testek 
ók : mikor meg-nyitod a te kezedet, be-tóltetnck óka te ál
dásoddal, Meg irattatik itt elófzőr , a’ meg tartó hata
lom , hogy minden teremtett állatba belé óírotta Ifién, 
annak az ó el tartására való igyekezetét, és az eledel 
keresésnek fzorgalmatofságát. Ezt Idén azért miveire, 
hogy mindent, valami él, meg éllefzfzen és órveniez- 
teffen eledellel; hogy az Iftennek jó volta ki-nyilatkóz- 
tafsék, meliy meg örvendeztető lilén légyen ó, az élet
nek fzeretője , hogy az ő teremtett állatit nem tsak 
teremti , hanem meg is örvendezteti. Ha gzért az Is
ten mind azt meg örvendezteti, a’ mi éj és mozog; oh 
bizony minket fém teremtett mindenkor tartó izomo- 
rúságra ; hanem néha néha az Urnák félelmében , az 
afztaJi oromötskét-is oda engedi minékünk. Nem min
denkor haragfzik reánk, hanem a’ mint Sz. Dávid mond
ja , Sóit. 90. 15. Vifzontag meg örvendeztet minket, 
minekutánna olly fokáig fu jtá lt, és minek utánna mi 
oily fok ideig fzc'nvedtunk fzerentsétlenséget, és az Ur, 
a’ mi lílenünk léfzen jó akaró mi hozzánk : ó barátsá
gos és embereket fzerető lilén , meg ígérte azt mine
künk , hogy az ö fzolgáí efzmk és nagy örömmel örvendez. 
nek. Hsa. 65. 13. Élőnkbe adatik itt minékünk meg 
visgálásra az Iílennek gazdag adakozása-is, hogy az ő  
teremtett állatit nem fösvényen , Jianem bőven és gaz
dagon élteti, sőt úgy , hogy az ő lába nyomai kövér
séggel tsepegjenek. Mellyet mi nyilván látunk, hogy 
minden teremtett állatoknak idejek vagyon, mikor Is
ten ókét bőven táplálja és hizlalja ; mikor legyenek 
kövérek a’ madaratskák a’ levegő égben ; mikor híz-
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ziaak meg az állatok az erdőn , a’ barmok a’ mezőn, 
a’ juhok a’ pásíton j mikor uízfzanak a ’ halak az ő 
kövérségekben a’ tengerben; o tt tsepegnek kövérség
gel az Iftennek láb nyomai. Mind ez az ó idejek, mi
dőn íften őket a’mi kezeinkbe adja. Látjátok , ez a* 
bölts házi gazdának okoísága. Ez az eízes sáfár. így 
vagyon az Iftennek gondja az 6  éhező fiaira és leányi- 
ra? Sóit. T04. 14. 15.

10. Végezetre azt is mondja az a’ Soltár v. 29. 
Mikor ti-fordítod ortzádat, meg bíborodnak ; mikor el-ve. 
fzed azoknak lelkeket, el-fogyatkoznAk , és földdé léfzmk ; 
bs é te lelkedet kí-botsátoa , újulnak , és meg újítod a 
főidnek fzinet. Halljuk itt, mi legyen minden teremtett 
állatoknak életek. Tudniillik az Iftennek lehellése, Lel
ke fuvallása, megelevenítő és meg tartó ereje , melly 
minden állatokban vagyon * mint a’ Boltseség könyve 
ízól, IX. réíz. 27. vers: Te az életnek fzeretője vagy, 
és a’ te el-múlhatatlan Lelked mindenekben vagyon, az
az , a’te meg tartó és meg elevenítő erőd, melly által az 
első teremtésben nem tsak minden teremtetett, hanem 
e ’ mái napig-is meg tartatik. Az Urnák befzéde által let- 
te nek az egek, és az  ő fzdjának befzéde által minden 0 [ere
get. Sóit. 33. 6. Es ízintén ez az Jge , az Iftennek a- 
zon meg elevenítő ereje , melly által íften mindent te
remtett. Ez az Jge, meliyet íften ízó llo tt, nem tűnt
él , vagy, nem volt tsupa zengés ; hanem lett minden 
teremtett álatok élete, úgy, hogy az íften teremtésé
től cl nem távozott , hanem azoknál maradott. Es 
fzintén minden dolgoknak meg tartó ereje , mellyröl 
Sz. Pál azt mondja : Síd. 1. 3. Az Ur tart és hordoz 
mindeneket, amaz é hatalmas befzédevel. Mint az árnyék 
a’ fától függ, úgy a’ mi életünk függ az Iftentők 

§. 11. "Ha azért az Íften a’ teremtett állatoktól ezt 
az életnek Jgéjét és erejét vifzontag el-vefzÍ, el-múlnak 
ők , és ismét porrá léíznek , ismét az ó tulajdon fem- 
miségekbe merülnek. Nem kulőmben, mint ha va-
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laki a’magot el-venné, és másnak tsak az fires hüvelyét 
adná. Mint a’ hordó őfzve d ű l , mikor az abrontsok 
el-vágattatnak : úgy minden teremtett állatok edénye 
ólzve-dűí Iften Jgéje nélkül. Tellyes ez egéfz világ Is
tennel , ő tőle, ő általa y is ő hinne vágynak, mindenek. 
Eíes. 4. 6. Rom. 11. 36. Ó a mi életünk, Sóit. 42. 
9 és a mi életünknek ereje, Sóit. 27. I. Ő é te eletsdx 
és d  te életednek hofzfzüsága, azt mondja Móses, 5 'Mos.
30. 20. Nem külőmben , mint mikor valaki az élet
nek igaz valóságos ererjét érzi az Iftennek Igéjéből, mi\* 
dón ízomor : gy vagyon az ollyatén életnek ereje min
den teremtett állatokban , és ez a’ teremtésnek fzava* 
Ha az el-vétetik, akor léfzen minden teremtett állatok
nak halálok. Ez az Jge áldás-is és minden teremtett 
állatoknak fzaporodások melly által Iften efztendőn- 
ként a’ főidnek fzinétmeg-újit’a , efztendónként való 
gyümóltsőknek és állatoknak vifzfza-hozásával, hogy 
az Iften minden dolgoknak meg újítása által, mint egy 
eütendőnként egy új világot teremt. Mig a’ fold lé- 
ízen , vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap 
és éjtfzaka meg nem fzunnek. 1. Mós. 8. 22. E’ Noé 
áldásából efzünk mi még mind e’ mái napig-is.

§. 12. Ebből tanúljuk immár meg az Iftennek min
den teremtett állatokról való tsudálatos közönséges 
gondviselését. Fő-képen három dolgokban áll az. 1.) 
Az Iftennek isméretiben. Az Ifién őróktól fogva Umértt 
azó munkáit. Tsel. 15. 18. Ez áltál az ó  meg fogha
tatlan és véghetetlen bőltsesége által, tud , Iát és hall 
ó mindeneket. Azért neveztetik 6 azSz. írásban, lá
tónak és élőnek. 1. Mós. 16. 13. 13. Úgy leintsen 
Jemmi teremtett állat ő előtte el-rejtve, hanem minden dolgok 
nyilván vágynak ,  vildgoßak és kinyilatkoztattak az ő fze- 
ntei előtt. *Sid. 4 .  13. így ö  az igazán élő-is ,  nem 
tsak hogy őrőktul fogva [mind őrökké önnön magától 
é l, hanem, hogy ő minden-dolgokat-is meg elevenít.

§. 13. 2. )  Nyugfzik ez a’ tudomány az Iftennek
atyai
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atyai jó voltán, melly által minden dolgokra gond ja 
vagyon, még az ég alatt levő madarakra-is. Mát. 6.
26. SŐtt á napot fel-hagyja kelni, mind a jókra , mind a* 
gonofzokra. Mát. 5. 45. Melly nagy bőtstelenséggel 
illetjük mi azért e’ mi kegyelmes Atyánkat , ha gond
viselésében kételkedünk , ha fzorgalmatoskodike’ mi 
rólunk ; mivel ő a’ leg-alább való állatokrói-is fzor^al- 
matoskodik , még a’ gonoízokról - is. Ez minékunk 
kiváltképcn való nagy vigafztalásunkra fzolgál a’ kerefzt- 
bcn és nyomorúságban , mivel tudjuk , hogy femmi 
nem élik e’ világon Ilién rendelése és eleve látása nél
kü l, hogy tanúijunk békeségcs túrók lenni, és az lilén 
ellen no zúgolódjunk, hanem hidjük-el , hogy gondja 
vagyon mi reánk, és mind ezeket azó meg tudakozha- 
tatlan tanátsa és ítélete ízerint, a’ mi jónkra és az ő 
ditsőségére , mi felölünk eleve el-rendelte. Az írás
ban neveztetik , az Ur haragjának : Az Ur haragját 
hordozom mert vétkeztem 6 ellene , Mik, 7. 9. Az llrtól 
jő a’ fzerentse, tifzteíség és kegyelem is • azért ó néki 
adj hálát, és mondjad ezt: Az Ur adta , az Ur vette el
it. Job. 1. 21. Ez a’ Sz. férjfiú hálát ád az lítennek, 
mind az ó kerefztiért, mind az fzerentséjéért is, és Pál
lal érdemesnek tartja magát lenni a’ nyomorúságra. 
Mert

Plus nocent profpera, quam aduerfa : azaz : 
Szerentse többet árt,
Mint ha vall ember kárt. '

§. 14. Végezetre 3.) az Iílennck minden teremtett 
állatokra való közönséges gond vifeléséról való tanúság 
nyugízik azlílennek mindenhatóságán , melly által min
den teremtett állatoknál jelen vagyon, azokat meg tartja 
és igazgatja, minden embereknek fzivek az ó kezében 
vagyon,és oda hajthatja azokat, valahová akarja; nem 
kűlőmben , mint mikor mi újainkkal egy darab viafzat 
formálunk, Sóit. 33. 15. Annakokáért mi mindnyájan 
az ő  Illeni jelen volta , fzine , fzemei és hatalma előtt

H h h  3 fél-



féljünk és rettegjünk gondolatinkban, írónkban és tse- 
lekedetinkhen. Mert úgy vagyunk mi az ifién kezében, 
mint a’sár a’fazekasnak kezében. Menny-be azt mond
ja az Ur Jeremiásnak, a fazekainak házába: és mikor óbé, 
ment volna, íme! fazekat tsinál vala a’ kereken, és d  ronda 
az (deny a fazekas keztben, es tsinaia rrtáfl. jerem. lg* 
2. ’s a t. Haíönióképen jóllehet az lilén ólzve - ront 
minket , de vií'zontag meg tud minket kéfzitení.

§. 15. Továbbá vagyon minékünk itt vigafzta'áfunk; 
mivel az lilén jelen lévén mindent meg tart és igazgat , 
hogy a’kiváitképen való gondviselés áltál, kiváltképen 
*aló fzeme vagyon az óvein, oily fzorgalmaeosan, hogy 
az ő akaratja nélkül egy haj Ízáíarska fém eshetik-lc fe- 
jekról. Mát. 10. 36. Így tart és óriz-meg minket a* 
mi clíenségink kőzótt , a mint ezt Dávid a’ 23. 4.
27. I. és 121. 5. Soitárokban meg-mutatja.

§. 16. £ ’ mellet vagyon minékünk itt illyen vi-
gaferal ásunk. is, hogy miden mi gyakorta a’mi nyomo
rúságunkban ié fegítséget fe tanátsot nem tudunk , és 
a fegítségre femmi efzközt nem látunk , hogy mi ma
gunkat azzal vigalmijuk , hogy az lilén , a’ ki a’ kc- 
refztec eleve meg-látta, és meg-engedte reánk jőn i, az 
tanátsot-is tud ta álni , a ki nagy tanátsú és nagy 
tselekedetü. Hagyjad az Urra o' te utaidat , Sóit. 37*.
5. mintAbrahám, midón hát fel kellene néki áldoznia, 
az lilén ranátsára hagyta magát, a’ mint akarná az ö 
ígéretéibe tellyesíteni. 3. Mos. 22. 8- *Sid. s í .  19.

§. 17. Utói ára az lílennek gondviselése , a mi 
fzivunkben hitet, reménységet és békeséges türéíl mnn- 
kalódik. Vegyetek pékl át Dávidról, Jóbról,a’ mi Urunk 
Kriílusról magáról. Tudta , hogy Iílentól elére el
rendeltetett, és előre el-lártatott, hogy megkell néki 
halni. Annakokáért az ó egéfz fzenvedéfeben békesé
ges tűrő volt mind halálig , ésjmíg őrét Ifién ismét fel 
nem támafztotta. Filip. 2. g. -így tselckedett Dávid
ig , tíz eíztendeüi tartó fzam-ki-veteil ízenveáven , el-
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tűrte a’tsúfságot, fzidalmnt és gyalázatot, fzegénysé- 
get; meg vetteted és meg utáítatáíl': Mert tudta , mit 
rcndelt-el előre Idén, és mit mért reá, a’mint mondja: 
Te enné kém p.iiswn vagy , és f e l - magafztalod az én fejem et*  
Sóit. 3. 4. Rekefzízűk bé mi e’mondatfái: A z  U r  f z e -  
génnyt téfzen és meg gazdagít ; meg aláz és fe l- mägafztäl; 
pokolra alá v é t , cs ismét f e l -hoz. I. Sám. 2 . 6.

§. lg. Végezetre ízuksegképen kell minekünk az 
Iftennek utóisó teremtéséről, tudniillik az emberről, 
és az emberi[terméízetnek fő voltáról, ízóllanunk ; és 
hogy az ember leg-fzebb teremtett állat légyen , kiben 
az Iften leg-inkáb akart gyönyörködni. Péld. g. 31, 
Mivel hogy minden dolgok az embernek kedvéért te
remtettek , sött az ember minden teremtett dolgog- 
nak bé-fejezése ; tehát abból̂ könnyen meg gondol
hatni , hogy az ember a’ leg - főbb és leg-fzebb terem
tett állat légyen ; sött mivel ó a’ kis világ , és minden 
teremtett állatnak bé-rekefztése, rövid fiimmája, őfzve 
foglalása; annakokáért fzukségképen következik,hogy 
ó  minden dolgoknak tellyeíségét és tókélletefségét ma
gában foglalja. Mert az okoíság diktálja és hozza azt 
magával, hogy a’főebb, dérekasabb, teliyesebb és tő-* 
kélletefebb , melly más dolgoknak vége és tökéiletes- 
sege. Szépek a’ virágok és a’ zöld pasitok cs rétek ; 
melly kulömbkiilömbféie virágotskákkai meg.-ékesíttet- 
tek. Gyönyörűségesek a’ fák tekintetre az ő virágzá- 
fokban cs az ő gyumöltsókkel • és az erdők, mellyek 
azokkal meg-ruháztattak. Szép az ég, melly a*nappal 
és hóiddal, és annyi fok fzámlálhatatían ragyogó tsil- 
lagokkal meg-ékesíttetett: de mivel az ollyan ízépség, 
mind az embernek kedvéért teremtetett : annakokáért 
igen - is az embernek fokkal ízebbnek és főbbnek kell 
lennie ; ugy, hogy még a’ napnak fzépsége fém hafon- 
Jircatík ahoz. Mert valamint hogy a’ leg-alább való 
virágotskának . is fzépsége feliül halladj’a Salamon ki
rálynak fzéoségct és ckeségét, még az 6 nagy ditsosé-
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gében.is. Mát. 6. 29. a’mint édes Idvezítőnk mondja; 
igy feliül halíadja az embernek fzépsége ésj jeles ábrá- 
zatja, kivált lelkére nézve, nem tsakSalamonnak dicső
ségét ; hanem még minden mezei virágokat-is: sót meg 
a* napnak fzépségét-is az égen. Mert a’ leieknek ízep- 
ségét az emberi teltnek fzép ábrázatjábói-is meg is
merhetni , mivel a’ telt a’ léleknek háza és hajléka, 
Minekokáért ha a’ ház oííy fzép , mcliyet fzemmel lá
tunk midőn valamelly fzép forma embert meg tekint
ünk : oh ! melly fzepnek kell hát lenni a1 léleknek , 
melly annak házában lakozik ? Mert a’ ízép vendégnek, 
fzép házat is épített a’ Teremtő. Látjuk azt is, hogy 
a* Ízép embernek fzép termete, mindeneknek fzemeit 
magára fordítja: melly erőt mindazáltál a’külső telt a’ 
benne lakozó lélektőí nyer. Meg próbálhatni az em
beri terméfzetnek fzépségét a’ helyből-is , mellyben a* 
Teremtő az embert helyheztette , tudniillik a’ Paradi- 
tsomból, melly minden gyönyörűségnek és őrömnek 
kertje : mellyhez képeit a’ mostani világ az ő fzépségé- 
vel íémminek tartatik. Annakokáért ha azon hely, a* 
hová az ember az Iítentől helyheztetett, fzép és kelle- 
metes; mennyivel fzebbnek, kedvesebbnek és kelleme- 
tesebbnek kell annak lenni, a’kinek kedvéért az a’hely 
teremtetett és plántáltatott. A b b ó l - is éfzre vehetjük 
az emberi terméfzetnek méltóságát; mivel a’Sz. Angya
lok Iítentől az embereknek sfzolgáiatjokra és őrize
tekre rendeltettek, Sid. 1. 14. Sott ki tetfzik az, az 
embernek teremtetéséből. Mert az Iítennek , a’ dicső
séges Sz. Háromságnak kivált-képen való tanátsából 
teremtetett ; mert azt mondotta az Iften : te rem ttű n k  
em bert a tn i á h rá za tu n k ra . 1. Mos. 1. 2ó. Nagy dolog 
ugyan az Iítennek kivált-képen való tanátsából terem- 
tettni: de fokkal nagyobb dolog a’ Teremtőnek , a* 
Sz. Háromságnak ábrázatjára formáltatottnak lenni. Az 
Iften teremtette az éltető állatokat, az eget, a’ tsilla- 
gokat, a’ mipot, Sa’ hóidat és az egéfz nagy világot,

tsak
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tsak azt mondván : L égyen  , ét m eg le tt . Mikor pedig 
jutott volna az ember teremtésére, mint Iítennek leg
főbb és ditsőségesebb munkájára ; ott az mondatott: 
Teremtsünk embert. Oh, Sz. tanátskozás! Oh, emberi 
terméízetnek nagy méltósága és nemefsége! mellyen az 
embernek méltán kell tsudálkoznia. A’ nap , hold és 
tsillagokjés az egéíz világ, tanátskozás nélkül teremte
tett, noha nem kivált-flipen való bó'tseség és minden- 
hatóság nélkül: az ember pedig mind a’ kettővel, ki- 
vált-képen való tanátstsal és iiteni bőltseséggcl. A’ 
nagy tanátskozás ott fzükséges , a’ hói valami nagy 
dolgot kell vala tsinálni, tudniillik az embert, a’ kinek 
képénekéshafonlatoságánakkellettvala leírnia’ Terem- 
tőnek. Minden teremtett állatok az Iítennek tsak,láb nyo
mai; azember pedig az Iítennek ábrázatja,a’ki a’Terem- 
tőt mutatná. Nem mondja azt a’Sz. [Háromság, Terem
tsünk embert a’napnak, avagy hóidnak , avagy Angya
loknak ábrázatjokra ; hanem a’ mi ábrázatunkra, hogy 
a’ mi képünk az emberbe bé-nyomattafsék,

§. 19. Annakokáéert gondold-meg az emberi lé
leknek ízépségét, a’ ki itt az Iítennek képét és hafema- 
tofságát viseli. Gondold-meg 3 melly fzép az líteni 
Felség ; és meg-isméred az emberi léleknek és termé- 
fzetnek fzépségét és méltóságát. Mert ki 11c tartaná 
leg-fzebbnek azt a’teremtett állatott, melly a’leg-főbb 
és leg-fzebb mesternek képére formáitatott; melly az 
Iítennek kivá tképen való tanátsából alkúttatott, és az 
ő  Teremtójéhez haíonló ? Mellyből eieggé még-ifmér- 
hetni, melly fzorga’matofan kelljen magát az embernek 
őrizni minden tiíztálanságtól , hogy a’ Teremtő ííten- 
nekfzép képét meg ne motskolja: mivel az ollyan mots- 
kolás, nem lehet a’ Teremtőnek nagy meg-utáiása , és 
az líteni Felségnek meg- bántáfa nélkül. Mert mivel-, 
hogy líten az embert az ó képe által , leg-fóbb betsü- 
Ictbcn és méltóságban helyheztette, és leg-föbb nemes
ségre emelte; nagy gyálázat az embernek, hogy a’teíti

H h h 5 tifztá-



tifztátalanság által ellene áll az 6 betsületinek é s mél
tóságának. Nagy ditsérete az a’ képnek , ha tudós 
medertől tsináltatott; és, ha az ollyan képnek értelme 
volna, femmit az ó mederének ellene nem tselekedne, 
tsak azért , hogy meg-tarthatná az ő  fzepségét , az ö 
mederének ditséretéré. Nem gondolode’-meg, te oh 
ember ! ki tsináit tégedet az lítennek ollyan fzép ké
pére : miért fofztod meg tehát a’ te mederedet, a’ ki 
tégedet ollyan fzépen tsináit , az ó dítséretétól ? és 
miért motskoíod-meg magadat tifztátalansággal? Plátó- 
is jól mondotta azt; hogy a’Virtus és kegy efség légyen 
a’ léleknek fzépsége. Ha pedig meg-gondoljuk a’ mi 
lelkűnknek Iítcnnel és a3 Kriftussal való egyesülését, és 
a ’ Kridus igazságát, mellyel a3 mi lelkünk , mint id 
vezségnek ruhájával, és igazságnak palástjával meg-ru- 
háztatott: úgy fogjuk meg-érteni a’mi lelkűnknek igaz 
belső fzépségét, Esa. 61. 10. Mert a’ mi lelkűnknek 
minden ízépsége a’ Kridus Jésustól vagyon. Mert 
vallyon ki ne tartaná azt fzépnek, ki az 6 ízéps 'gét at
tól vette , a’ ki önnön maga a* véghetctlen ízépség ? 
mely a’ véghetetlen fzépséggel egyesült, és azzal c y 
lélekké lett. Innét mondja az Ur Ezek. 16. 14; K i  m i
ne a te h ir e d  o' Poginyok. k ö zzé  a te  f z é p s é g e d é r t, m elly tő -  
kélletesképen n a g y  Vota , s z  én ékeségem ért m ellyet v e te tte m  
read . Es ha a* gyermekek az ő ízuléjek fzépségét el
nyerik , a3 terméfzet fzerint való fzületés által ; oh ! 
hogy ne venné-el a3 mi lelkünk a’ lelki újonnan való 
fzületés által a3 lelki fzépségét ó általa , és hogy ne 
nyerné .el ő tőle ? ki-is ne mondaná azt leg-fzebb te
remtett állatnak? mellyet az Idén Fia, maga jegyesének 
válafztott, és az ő Ideni viíágofságával és ékcfségével 
fél-ékesget. Innét méltán-is neveztetik, Sóit. 45. 14. 
a3 hivő lélek , királynénak , és a’ király leányának , 
melly belől fzép, és az ő ruhája vont aranyból vagyon. 
Es ha a’,nemtelen Afzfzonyt , nemes ember vefzi- el; 
nemes léfzen 0 az által , és leg-ízebben meg-ékesíttet-

hetik :

858 Az Id, hatod napi munkájáról, 4.K. I.S.6.R.
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hetik : oh! hogy ne lenne a’ mi lelkünk fzép és nemes, 
inelly a’ leg nemesebb és leg-fzebb vőlegény tói jegyez
tetik és vécetik-el. Annakokáért a’ Sz. Irenens igenból- 
tsen mondotta : Glóriám hominis eile DEUM; Opera
tionen! verő DEI & omnis fapientis eius & virtutis re- 
ceptaculum eífe homincm  ̂ az az • A z l j l t n  a z  e fn h rttek  
ditsősége és f z t p é g e  ; a z  ember p * d lg  a z  fß e tt m u nká jának  és 
m inden  bőUsssegének és erejének edénye* £s ha a’leg-fzebb 
lííenaz embernek leikében lep;- őrőmeílebb ós leg-ked- 
vcsebben lakozik, és azt az ö templomának fzentelte ; 
hogy a’ légyen az Atyának hajléka \ a’ Fiúnak , a5 leg
főbb Vőlegénynek mátkájának ágyas háza : és a’ Sz. 
Léleknek temploma : tehát meg-tzáfolhatatíanűl kö
vetkezik ; hogy a’ lé ebnek igen fzépnek kell lenni , és 
minden teremtett állatok kozott leg-ízebbnek. Es ha 
Iden, Ezek. t ó . 14. azt mondja , hogy a* mi lelkün
ket meg-ékesíti , ugy , hogy fzép légyen az ó ékefsé- 
gében. Boldog Iften! mitsoda felettébb való fzép ékes- 
ség léfzen az, minému fzép drága kövek Iéfznek azok, 
mitsoda klenodiumok, mitsoda arany koronák ; méllyé* 
két az ollyan hatalmas, d tsőségcs, gazdag és fzép vő
legény az ő jegyesének ád ! Oh , íftennek a’ mi lel
kűinkhez váló tsuiálatos kegyelme és barátsága ! Oh, 
nagy fzépség ! Hatesti fzcmekkel meg- láttathatnék , 
mel y igen magához vonna minket? Ez a’ fzépség mind 
tsak oregbedig az imádság által, az Iftennel való min
dennapi béfzelgetés álral ; ugy, hogy m i e g y ik  d itsó- 
jég b ő l, a m ásik  ditsóssgbe e l -v á lto z ta tm tk , u g y  m in i a z  U r 
n ák  le ik é tő l. 2 . Kor.̂ q. ig. Mert ha Mófes ortzája 
fénlett a’ bcízélgetéstól, inellyet ő az Iftennel tsak ke
vés napokig tartott : 2. Mos. 54. 55. hát nem nyer- 
nce’ a* mi lelkünk, a’ ki mcg.fzunés nélkül Iftennel be- 
fzél, fokkal nagyobb lelki ditsóséget és fzépséget ? Er
ről tovább beizéljunk e’ Negyedik Konyviiek követ
kezendő Második Szakafzfzában.

A ’ Ne-
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A’Negyedik Könyvnek II. Szakaízíza.
Az emberről kőzeljebb.

I. Réfz.
Minden dolgoknak teremtésekből a kö
vetkezik , hogy az lilén Őrökké való vagyon- 

ság, kezdet és vég nélkül való mindenható, véghc- 
tetíen értelmű és bőltseségű légyen.

Jerem. 32. 17. í m e  te teremtetted a mennyet és & földet 
a te hatalmaddal, és a te ki terjefztett karoddal,  és jémmi 
nintsen tőled elrejtve. A ’  kinek neve Seregeknek Ura ,  nagy 
tanátsíi cs nagy tselekcdetu. B o lts . I . 14, Az Ißen min» 
dene két teremtett ,  hogy legyenek.

Z ISTEN minden teremtett állatok 
vagyonságának és életének eredete, és 
mind azoknak vagyonságokat és élete
ket adta és teremtette : annakokáért 
minden teremtett állatok kezdete előtt 
volt ó őrökké való vagyonság és élet. 

Mert másképen minden teremtett állatoknak nem adha
tott volna valóságot és életet. Innét következik im
már* hogy az Klen önnön maga az őrök élet. Kivált- 
képen pedig az ember elméjéből és gondolatiból kö
vetkezik , hogy az Klen véghetetlen. Mert az ember
nek elméje egy fzem - pillantásban meg-fogja az éger és 
főidet. A’ napnak ugyan olly hamar futása vagyon , 
ho^y ő , a’ nagy eget, hufzonnégy óra alatt kőrnyűí 
futja; az ember elméje pedig , egy fzem - pillantásban 
meg-tselekefzi azt, és minden teremtett állatokat meg- 
fog gondolatával. Ebből következik azért, hogy az 
Klen fokkal inkább minden dolgokat magában foglal ’s 
a’ fzeivnt véghetetlen.

§. 2 . Már az Klen m inden  állatja fz e r in t, 6  véghe-
tetien*



térién ■ annakokáért is, végheretlen állat és verhetet
len élet ő. Mert az ő állatja s’ élete nem válafztatha- 
tik-el egymástól. Mint hogy pedig az Iften az ember 
lelkét-is értelemmel és bőltseséggcl meg-ékesítette : 
fokkal inkább meg-mérhetetlen bőltseségének 'és értel
mének kell ő néki lenni. Es rainekutánna minden az 
Iftenben állat fzerint őrökké való ; az ő értelmének és 
bjltseségé ek is örökkévalónak és véghetetlennek keíí 
[enni. Mert az ő bő sesége el nem vált az ő véghe
teden állatjától; holott az Iftenben minden, legfőbb, 
cl-válafzthatatlan örökké valóság. Annakokáért az <5 
bőltseségének fzintén úgy véghetetlennek és őrökké 
valónak kell lenni, mint az ő állatjának és életének.

§. 3. Mivel pedig az ő bőltsesége őrökké való és 
véghetetlen ; azért őröktől fogva min de at-is tudott ő. 
Es valamint hogy az ő állatja változhatatlan és moz- 
dá hatatlan , és nem fzukség egy helyből a’ másikba 
luozdíttatnia : úgy vagyon az ő értelme-is. Nem kell 
annak egyik teremtett állattól a’ másikhoz futni és dis- 
cursust tartani , és mint nekünk embereknek a’ mi el
ménkben. E'rt azért és tud az Iften minden dol- 
gott együtt , egyfzer ’s mind és az ő értelmében fc 
el-múlt, fe következendő nintsen, hanem minden je
len való. Mért miképen hogy az Iften femmit nem kí
ván az 6 állatjához : azonképen nintsen fzüksége-is 
femmi teremtett állatra az ő értelméhez. Mert vala
mint 6 önnön magától vagyon : azonképen önnön 
magától-is ért. Es valamint hogy ó mindent az ö 
véghetetlen állatjába bé-rekefzt: úgy meg-fGg ő min
dent az ő véghetetlen értelmével együtt egyfzer s’mind, 
Annakokáért nints ő tőle el-rejtve, mennyi fövény 
vagyon a’ tengerben, mennyi ts- pp viz az esőben, Sir. 
I. 2. Azért femmi madár , femmi haj - ízál nem eshe- 
tik-le a’ mi fejünkről ó nála nélkül, Matt. 10. 29. 30. 
Ó tudja e’ világnak napjait, az időnek minden óráié 
és fzem-pillantásit, és az ő változásit; és femmi nints ő

előtte

4 -K.2 .S.I.R. Az IR,őrökké valósága fsmért. meg. 861;



előtte el-rejtve, a* mi az időben az ég alatt bé-rekefz- 
tetett. Mert a’ mi az ő mindenhatósága álcái terem
tetett, az, az ővéghetetlen értelmében bé-foglaltatott, 
még az embernek minden fzavai és gondolati-is, és 
minden ő tselekcdeti, Sóit. 139. 2. Lásd, Mát. 12. 36.

§. 4. így vagyon dolga ’s állapotja az ő hatalmá
nak és erejének is. Valamint hogy az ö állatja, élete, 
bőltsesége véghetetlen és őrökké való : úgy az ó ha
talma és ere:e-is. Es valamint hogv ember az ő álla«» 
tjához lémmit nem tehet : úgy az ó mindenhatóságá
hoz fern. Es miképen hogy az ó véghetetlen állatja 
réfzekre nem ofzolhat : azonképen az 6 mindenható
ságából feni vehetni femmit-is el. Es mivel az ó hataU 
mát és erejét fenuni teremtett állatt meg nem tartóztat
hatja- azért mindenható ő. Es ez, mind azért vagyon, 
hogy az ő állatja, élete, bőltsesége és hatalma einem 
valáfztathatnak.

§62 Az Teremtésről meg tudhatni, 4.K.2 S.2.H.

II. Reiz.
Minden dolgoknak teremtéséből követ

kezik, hogy az lilén légyen a’ leg-í5bb jó.
Rom. II. 36. Ő tó le , ó  á lta la , és ó  benne v á g y n a k  m in*  
d tn ek .

A minden jó , valami az égben és e* 
I főidőn és minden teremtett állatok* 
'[ ban vagyon, egyetlen egyben vagyon;
\ tehát az, a’ leg-főbb jó és minden jó. 

Az Iítenben a’ minden dolgoknak ama” 
Teremtőjében vagyon minden jó , va- 

kutmányokban és teremtett állatokban 
vagyon az égen és e’ főidőn. Mert minden ó tőle ered. 
Mert ő tőle, ő általa és ó benne vágynak mindenek, 
Annakokáért az lilén a’leg-fóbb, és minden jó.

§. 2 . A’ mi minden dolgokban réfzenként vagyon,
tőkéllctesen és 'tcllyesen 

vagyon.

lami minden

az , az Iílenben egéfzen ,
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vagyon. Mert a’ki magát a’ teremtett állatokhoz for- 
dítja, és azokhoz ragad ; az o magát a nem tőkélle- 
te5 dologhoz fordítja : és így mindenkor fzegény, 
fzomjuhozó, fzükolkődő és fogyatkozott állapotú ’s 
nyughatatlan. A’ ki pedig egéíz ízívből íftenhez for
dul; az a’ leg-főbb és tőkélletesebb jóhoz fordul , é; 
meg-isméri azt , sőt meg-nyeri abban az ó leg-főbb 
tőkéi letefségét, mindenkor gazdag az Iftenben, nyugo
dalmas és boldog- Ha pedig az ember a’teremtett ál
latokhoz ragafzkodik, íoha azokban a’ tőkélletfcs lê - 
főbb jót meg nem nyeri. Annáitokéért mind azok, a’ 
kik e’ világot fzeretik , nyughatatlanok és boldogtala
nok az ó életekben és az ő halálokban. Mert nem bír» 
aak í  tokelletes jóval, mellyben a’lélek nyugfzik.

III. ReTz.
Az ember a’ leg-nemesebb teremtett ál-
lat, mivel hogy minden teremtett állatok az cm*

bernek fzolgáiatjára teremtettek : az ember pedig 
az iftennek ízolgalatjára teremtetett.

Sóit. 100. 3. T u d já to k  - m eg , h ogy a z  U r  légyen  Iß e » .  
6 te r e m te tt  m in k e t, és nem  m i m agunk s 0 népe v a g y u n k , 
és a z  ó  m ezeinek  ju h a i .

~^^^Inden teremtett állatok, ámbár egymás-

a
íföi tói tsudálatofan el- külőmbőztettek: 
E§jj mindazáltal egyetlen egy végre és tzél- 
idy ra rendeltettek, tudniillik, az ember
ien nek fzolgáiatjára : mert látjuk , miké- 

pen munkálodjanak a’ felső corpusok 
avagy testek , az alsókban. Az éltető állatok adják a’ 
gyumőltsőknek táplálásokat ; a’ gyümőltsők az álla
toknak ; az állatok az embereknek. Eképen tartja - el 
egyik a’másikat; egyik fegít a’másikon. A’felső erők 
izo gálnak az alsóknak , és mindnyájan fzép egyefség-

ben
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§64 Az ember leg nemeífebb teremt, állat. 4.K.2.S.3.R.
ben és rendben egy tzélhoz, egyedül az embernek hafz- 
nára tzéloznak.

§. 2 Ebből meg-ismérhetni , hogy az ember leg- 
nemefebb teremtett állat légyen • mivel minden terem- 
tett állatok, a5 minden dolgoknak Teremtőjétól , az 
egy ember fzolgálatjára teremtettek. Ez által pedig , 
te édes jámborom ! intetel és taníttatol, hogy az egy 
1 {lennek fzolgálj, és ugyan minden tehetségedből, va
lamint hogy a’ teremtett állatok , tenéked minden te- 
tehetségekből fzolgájnak. SŐtt az által intettetel te, 
hogy magadat ah-oz fordítsad , a’ ki tenéked minden 
teremtett állatokat fzolgálatodra rendelt. Midőn a’ te
remtett állatok minden ő tehetségeket az embernek ad
ták,hogy azember azokkal élhet,mind a’ nagyo 5m nd a' 
kitsinyek : akkor az o vegeket és leg-főbb tzéiokat el
érték , és minden ő munkáik egyedül az emberben 
nyugofznak , mint a* leg-főbb és nemesebb teremtés
ben. Nézd , igy kell vifzont az embernek minden ő 
munkáival az egy Iílenben nyugodni és minden tehetsé
gét oda fordítani, hogy az Iílennek fzolgáljon : miké
pen hogy minden teremtett állatok minden tehetsége., 
két egyedül tsak az ember fzolgálatjára fordítják. Mert 
mivel femmi teremtett állatok meg nem nyughatnak ; 
hanem a’leg-nemesebb teremtett állatnak, az embernek 
íietnek fzolgálni: tehát az , az egéfz terméfzetnek , és 
minden teremtett állatoknak ellenek volna, ha az em
ber mint leg-nemesebb teremtett állat, vifzont az egy 
Iílennek fzolgálni nem akarna, mint ollyannak, a’ ki fok
kal fellyebb való drágább *s nemesebb az embernél.

IV. Réfz.
Hogy az Iften az embert azért teremtet-

te az 6 képere, hogy abban légyen gyö
nyörűsége és kedve.

Péld. 8. 31. A z  én g yö n yö rű ség em  a z  emberek f ia ib a n .
Sói. 104. 51. ö r v e n d e z  a z  U r  a z  ö te r e m te t t  állatiban*

Minden



Miért teremt. III. embert az 6 k é p é r e . §65"
Meiler ember jfzereti é s kedveJIi 

az ó munkáját. Mert ha gyűlölné azt, 
tehát nem is tsinálná. Minek utánna 
megtekintette vólna lilén, valamit te
remtett vala, imé igen j ó  vala, 1. Mos. 

------„ l - 3T;t Mint hogy pedig gyönyörkö
dött lilén az 6 munkáiban, a’meiíyet ugyan nem az ó 
képére te-emtett: Sokkal inkáb gyönyörködik az em
berben, kit az ó hafonlatoságára aíkutott.

§. 2 . Mert mennél hafonlóbb valami valakihez, an~ 
nál inkáb örvendez abban. Az atya jobban őrül az ő 
gyermekének , melly az ő állatjából való, mint az d 
egyéb munkájának , mint mikor valami házat épét.

§. 3. Mivel már az Iílennek is leg nagyobb kedve 
vagyon abban a* munkában és képben vagy abrázatban 
melly ő hozzá hafonló : minden ő teremtett állati ko
zott pedig egyik fém volt az ő képe , azért hát terem
tette az embert az d képére és hafonlatoiságára, hô y 
leg inkáb ó benne őrvendezheíTen.

§. 4. Máfodfzor mivel a’ hafonlók kozott tárfasá«- 
emelkedik , mert terméizet fzerint a' hafonló hafonló- 
hoz adja magát, az lilén pedig az embert az ő hafon- 
latofságára teremtette : okkal av ért abból ki hozhatni 
hogy az Iílennek nagy gyönyörűsége vagyon az emberi 
rel való taríasagban , cs otet kedvelli, hogy az ember 
is az lílennel tartson , ő hozzája adja mâ at tár.iul ö 
véle járjan , 1. Mos. 5. 24. és gyönyörködjék az Ur
ban , Sóit. 37 4. ^miképen ő is az emberben, mint az 
ó képében gyönyörködik.

§. 5. Harmadfzor , mivel az lilén a’ leg főbb Sze
retett , azért magát órőmöíl akarta kőzleni minden ó 
javaival együtt. Hogy pedig magát kőzőlheíTe, jokert 
hozzá hafonlónak lenni, a’ ki ötét bé venné : mert ki 
ki magához hafonlót jéfzen, és nem azt á’ ki nem 
hafon’ó vagy ellenkező.̂  Nem is lehetett o Sz. Felsé
gének femmi teremtett állattal tárfalkodáfa és egyesű-

I i i  léfe,



&66 Az Ift. önnön magát nekünk adja &c. 4.K.2.S.5.R.
léié, hanem azzal a’ ki leg kózelb való ’s rokonya va 
la, és ezzel , és fenkivel máííal nem közölhette magát 
és az 6 fzeretetéf, Es ollyan teremtett állattal is. akar
ta magát kőzleni , a’ ki azért ifmét ötét tifzta fzivbéli 
viTzontagsággaí való ízeretettel fel veheífe, és viizon- 
tagsággal fzeretheífe. Azért teremtette ó az embert 
az 6 képére, mellv főképen a’tökélletes fzeretetben áll.

§. 6. Negyedízer, a’terméfzet azt hozza magával, 
hogy az adó és vévő között Szeretet gerjedjen , melly 
ered az adótol a’ vévőhez , és ellenben a’ vévótől az 
adóhoz, és így a’ Szeretetnek ki menetele vagyon egyik
től a’ maiikhoz. Annakokáért az ember nagy fzere
tetben vegye az Iftennek javait ; Sőt önnön magát az 
Iftent, mivel ó néki az Iften magát minden javaival nagy 
lzeretetből adja.

V. Reiz.
Hogy az Iften önnön magát Szeretete

által nekünk adja.
Ján. 4. 16. A z  Iften S zere te t.

g^plAlamint hogy az ember az ö Szeretete 
' ^  ™ által, mellyel az Iftent ízereti , magát

egéfzen Iftennek adja: azonképen adja 
Iften magát nekünk az ó Szeretete ál
tal , mellyel fzeret minket. Mert az ő 
Szeretete tókélletes, azért adja önnön 

íagát minekünk épen és egéfzen az óSzerete által; an- 
akokáért nem lehetet kulőmben ; ĥaneni az o nâ y 
seretete ízerint kellet minekünk az o Fiat adnia Jan. 
. 16. Mert a’ fzeretetnek leg főbb gráditsa adni ma
it a’Szerelmetesnek magának. Az Iften leg nagyobban 
êret minket, azért adta magát minekünk az o Szerel

les Szent Fiában.
$. 2 . Ezen okból fzármazik az Iften Fianak emberré 

:te, fzenvedéfe és halála. Mellyre nézve a’ mennyeiTVí'i

M m



Dialeélicáruk regulája fzerint, ez a’ leg ditsőségeflebb, 
kedveílebb és leg nagyobb vigafztaláífal re'üyes igazság 
következik innen ; Ü g y  f z e r e t te  JJten e P i lá f o t ,  h o g y -z 
6 egyetlen  e g y  F iá t adn á , azaz : Az lilén e Világot fe
lette iyren nagyon fzerette, azért adta néki az ö Fiát. 
Továbbá : az örök Szeretet, eredete az órók életnek; 
az Iílennek őrökSzeretete penig a‘ Kriítusban és a’ K!ri- 
ftus által jött mi hozzánk, a’ Kriftusban azért vagyon 
nékunk őrók életünk. Azért Urunk maga ezt hozza 
ki innen, b o g y  m in den  va lak i h>fzen ő  bem m el ne v e f z f z e n , 
hanem  e re k  elfte le 'g y itt) Jan. 3. 16.

VI. Réfz>
Hogy az ember köteles légyen az órak

Iftenhez. az 6 Szeretőjéhez.
I. Ján. 4. lg. b l i  Szentjük a z  Ifien t , m e r t 6 S ze re te t  
alejzer minket.

fnden jő tétemények háromban állanak : 
a z  adóban , a' vevőben es az ajándékban. 
Mivel pedig az adásból és vévésból tér. 
méfzet fzerint való kőteieiség ízarmo- 
zik az adó és vevő kozott , azért itt 
tanulja meg ifmérni az ember , meiiy 

io-en nagy koteleisége légyen Iftenhez , tudniillik oliy 
nagy, n ?nt a’ mennyi jókat vett literitől. Immár’pedig 
mindent az Iftentol vett, és a’ nélkül el nem lehet; an- 
nakokáért igen köteles az Iftenhez.

§. 2. Mivel pedig az embernek teile és lelke Iften
tol vagyon , azért az Iften minden teremtett állatokat 
arra rendelt, hogy az embernek teliére és lelkére néz
ve fzol̂ áljanak. Teliének fzolgáinak az Elementomok 
vagy z z  é l t e t ő  állatok , és minden valami azokban va
gyon. mellyek nélkül a teli nem élhetne.

§.3. Ezekért á jó téteményekérr,i mellyekct á Teremtő 
a’teremtett állatok által az emberhez mutat, az ember az

I l i  2 6  Te*
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6 TermtöjOhez igen igen kőteles. Annakokáért kiál
tja az egéfz teremtett áilatt az emberekre : Vedd el a’ 
te Teremtődnek jó téreményit, mellyeket néked mi á!- 
talunk ad : Szolgálj és adj hálát mindennap azokért ó 
néki. Az Ég azt mondja: En adom tenéked a’nappali 
Világofságot a*munkára, a’sötétségét a’ te aluváíbdra 
és nyugodalmadra. En adom tenéked a’ kedves Kike
letet, a’ meleg nyárt, a’ gyümőltsős Őfzt, és a’hideg, 
fris Telet , mindent a’ te jódra. A* Levegő ég azt 
mondja. En adok tenéked lélekzetet és a’ lókféle ma
daraknak tsudálatos nemét. A’ viz azt mondja : En 
adom tenéked a’ te italodat tifztitlak téged , és adom 
renéked a* halaknak kulőmb külőmbféle nemét. A’ 
főid azt mondja. En hordozlak tégedet, én táplállak 
tegedet, én adok tenéked kenyeret, bort és hurt s. a’, t. 
Imé mint fzeret az téged , a’ ki tegedet teremtett , és 
engem a’ te jódra alkutott. Valamennyi Jótéteményt 
te véízfz, mind annyiért tartozol háláadáflal a’Terem- 
tőnek.

g68 Mellyik dolgok fzolgálnak a*leieknek 4.K.T.S.7.R.

VII. ReTz.
Melly dolgok fzolgáknak a’ léleknek, ’s

őtet örvendeztetik és tanitják.
J o b . 1 2 . 7 .  Kérlek t kérd meg a barmokat,  és téged izek 
kozzűl mindenik meg tanít , avagy kérd meg az égi mada
raktól , és meg mondják néked : avagy befzélj a földdel, és 
tanít tégedet ,  de még a tergernek halai it meg befzéllik te* 
neked.

Z embernek pedig nem tsak tettének 
fzolgálatjára teremtetett e* Világ , ha
nem inkáb lelkének tanítására. Mert 
ninsen íemmiolly teremtett állat, melly 
az embert kiválrképenvaló dologra nem

__  tanítana , avagy a" mellyből az ember
maga javára kiváltképen való tudományt nem meríthet-



ne. Innen minden teremtett állatok fzolgálnak az em- 
bernek tanítás -ra és őrömére.

§. 2 . Láfflik meg mi elsőben, mint fzolgálnak a’ 
teremtett állatok az embernek öröm ére. * Tsak egyedül 
az ember egy teremtetett Idéntől, hogyannak őrujjen, 
a* mié vagyon ; más teremtett állatok azt nem mivelhe- 
tik, mert az ő javokat nem értik. Az arany és ezuftnem 
őrül azoknak a* jóknak mellyekkel bir . mert femmíre 
nem értik azt. Mivel pedig az ember érti azt, anna- 
kokáért örvendez, hogy Iften az ó javára oily fzép te
remtett állatokat alkutott. Már nem nagy tsudája és 
jóságáé az a’ Teremtőnek , hogy minden valamivel a’ 
teremtett állatok bírnak, az embernek őrömére vágy
nak, és nem önnön magoknak a’ teremtett állatoknak ; 
mert az Iften a’teremtett állatoknak minden ő javokon 
való örömeket el vette, hogy egyedül tsak az ember 
bírjon azzal. Minden őrömmel, mellyel a’ víznek kel 
lene bírni, az ö édefségére tifztaságára és benne lako
zó javára nézve, nem a’víz, hanem az ember bir. Es 
minden őrömmel , mellyel a’ Rosának kellene bírni az 
ő illatjára nézve , nem ő maga bir , hanem az ember. 
Es minden őrömmel , mellyel a’ napnak kellene bírni 
e z  6 fzépségéreés világpságára nézve,az ember bir. In
nen nyilván vagyon , hogy minden őrömmel, mellyel 
a’ teremtett állatoknak, önnön magokra nézve kellene 
bírni, az ember bir^nem ó magok ; Sőt az embernek 
nem volna femmi öröme, ha a’ teremtett állatok nem 
volnának ; mert nem tudná, hogy ő volna a* leg ne- 
mefebb teremtett állat , ha femmi más egyéb teremté- 
fek nem volnának: jól érti pedig az ember , más dol
gokkal magát egybe hafonlitván , hogy ő néki légyen 
leg nemefebb terméfzcte, és azért azt is jól érti ; hogy 
Iften őtet minden teremtett állatok felett fzereti; mert 
az Iften tsupa jó voltából emelte így fel az embert, min
den más teremtett állatok felett, és mindeneknél fell- 
jebb magafztalta , ’s mindeneknek eleibe helyheztette.

Iü  5 Te-
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Tekéntse meg tsak az ember az ő tettének állását, és 
vefseöfzve más teremtett állatokkal, jól megifmériaz 
6 máfok felett való nemcségét. Minden más állatok a” 
földre alá néznek , tsak az embernek vagyon ég felé 
fel pmeitetetr ortzája , és látjuk , melly igen illik az 
embernek, az ég felé fel nézni. Sót az ember tekéntse 
meg az ó lelkét, meg ifméri nyilván minden teremtett 
állatok felett való nemeségét : Mert az embernek lelke 
az itten képére teremtetett, ésfemmi egyén látható te
remtett áliatt nem formáitatotr arra. Azért az ember
nek önnön magát jól meg isméri, nagy bóltseség• ön
nön magát pedig nem ismérni, leg nagyobb balgatagság.

§. 5. Valamint már minden teremtett állatok az 
ember örömére teremtettek , úgy T a n ítá sá ra  is : Mert 
hifzem az ember jól látja a’ teremtésből ; hogy az ő 
végső fö java nem áll a’ földi és kézzel meg fogható, 
tapafztalható dolgokban, és a’ telinek gyónyőrkedte- 
tésében, úgy mint az ételben és italban ’s teíli gyönyö
rűségben , mert az meg vagyon az oktalan adatoknál 
is: Innéd kellene tehát az embernek meg iímérni, hogy 
más jókkal keli ó néki bírni, a’mellyck feliül haladják, 
azokat, mellyek az oktalan állatokkal is kőzőnségeíék. 
Holott az ember a’ barmot fokkal feliül haladja, azérc 
hát nem kell abban lenni a' leg főbb boldogságnak, 
mellyel más állatok is bírnak , úgy mint az ételben é> 
italban , s a’, t. Annakokáért kell nemeícbb ételnek, 
italnak és őrömnek lenni, medyrőlaz állatok nem tuti
nak , mivel az ember nemefebb mint minden állatok,. 
Sót a’bó tseségnek nagyobb réfzét az ember az terem
tett állatokból tanulta; hifzem az orvoságnak mester
sége fzármazika’tcremtett állatokból: az Aílronomiát. 
vagy a’ tsillagokról való tudományt tanulja az ember a’ 
tsíllagokból álló égi jegyekből: A’ Mufikát a’ Világi 
bólscK az értzeknek hangjából találták fel, s.a’.t. An
na okáért minden teremtett állatok az ember őrömére 
s tanús igára alkuttattak: Mellyre nézve az következik:

/ ^  mivel

S y o ^ e h y ik  d o lg o k  fzölgálnak a’ léleknek & C .4.K .2 .7 .R .



mivel az ember annyi fok jó téteményeket véízen az 
Mennek teremtéséből az ő életére, hafznára, és lelké
nek tanúságára , hogy ő az Iftenhez minden teremtett 
állatok felett leg inkáb kőteíeztetett, mert minden te
remtett állatokról jó téteményeket véfzen , és az obli
gatio minden teremtett állatokban íratott, cs ez az ob- 

» ligatio vagy kőtelefség , az első kőtél, mellyel ember 
az Iftenhez köttetett, és igy az ember Iftennck adoísa. 
is ez az embernek Iftenhez való koteleségének gyökere 
és fundamentoma.

4.K.2.S.S.8.R. Melly nagy légyen az Iftenhez & :c . 871

VIII. R éh.
Melly nagy légyen a kóteleíség, mellyel

ember íítenhez köttetett.
Sóit. 92. 6. Melly nagyok Uram a te tseleksdctid , igen 
wéhégtftk o’ te gondolatid : a balgftag ember nem vefzi azt 
tjzebt: is a bolond nem érti ezt,

|Lly nagy a’ kőtelefség , me’.ly nagy és 
fok az elvett jó tétemény: annyira kő
teles az ember Iftenhez, a’ mennyit ér 
ezegéfz Világ és minden teremtett álla
tok; mert hiszem azok az emberért te- 

-  ̂ remtettek. Valamennyi jókkal az ég ,
fold, levegőé , és viz bírnak, azokért adós az ember 
Iftcnnek, és köteles őhozzá, mert ó magok nem ér
tik az ö javokat, nem is élnek magok vélek, hanem az 
ember ; köteles tehát azért az ember Iftenhez : nem 
kűlőmben , mint ha valamelly házban tsupa érteden 
gyermekek volnának, kik azó jofzágogát nem értenek, 
kiknek a’ Király minden joízágat ajándékozta volna, 
ők pedig nem értenék azt; volna pedig egy értelmes 
kőzőttek, nem tartoznék e’ azért az, hálát adni a’Ki
rálynak mindnyájoknak nevével ? Másként mind az egy 
okoztatnék, és az háláadadanság annak tulajdonéttat- 
nék vétekül : Úgy vagyon e’ Világ is, a’ teremtett ál- 

* Iíi 4 latok



% y2  A z  ember azIft. többel tartozik azért 4.K.2.S.9.R.
latok mint egy érteden fzótalan gyermekek, nem értik 
az ó javokat. Mivel pedig az ember érti , tehát tar
tozik azt meg ismérni és Iftennek hálát adni, és a’ több 
teremtett állatok helyében az háláadáft, mellyel tartoz
nak meg mutatni. Es ha azt nem tselekefzi,az háláad- 
adanság egyedül az embernek tulajdonittatik. Annak- 
okáérc tartozik az eniber az Iftennek minden teremtett 
állatok helyett hálákat adni.

§, 2. E mellett a’ teremtett állatok nem vették azt ön
nön magokra nézve, a’ mivel bírnak, hanem az ember
nek kedvéért, hát nem lenne c’ azért ember kőteles az 
Iftenhez $ Es mennél nemeflebbek ’s Jobbak a’ teremtett 
állatok , annál kőtelefl'ehb az ember azokért az Iften
hez. Ha azért az ember többet nem vett volna hanem, 
tsak a’teremtett állatok jő téteményit, mindazáltal az. 
Iftennek még többel is tartoznék.

IX. Refz.
Hogy az ember az Iftennek többel tar
tozik azért,a’mi 6 magában vagyon ; mint mind 

azért,a’ mi e’ világon vagyon: Es hogy az ő 
lelke halhatatlan légyen.

Bolts. I I .  26. 12. 1. Te kedvefzfz mindeneknek , mert 
tieid Uram, ki o’ itlkeknek j'»lőtte igen Szeretője vagy: mert 
é te fertelmefség nélkül való lelked vagyon mindenekben. 1. 
Mos. '9. 2. Tőletek való félelem és rettegés légyen minden 
állatokon. Bolts. 2. 25. Az Ifién teremtette áz embert 
ba hatatlanságra ,  és ótet az ó tulajdon hafonlatosfaganak 
ábrázatjára teremtette.

MEg iímérvén az ember, hogy ö mindenek kö
zött leg nemefebb teremtett állatt légyen > 
azért fokkal többel tartozik és kötelebebb 
az Iftennek önnön magáért, hogy nem mint 

*z egefz Világért. Mert mivel hogy minden az ember
ked-

^  »-ifi



4-K.3.S.9.̂ * a’ mi ő magában vagyon, mint fem&c. 873
kedvéért termetetett azért többet kell az embernek ér
ni, mint az egéfz Világ és minden teremtett állatok. 
Mert jól lehet fok derék teremtett állatok vadnak e’ 
Világon, úgy mint az Eíementumok vagy éltető állatok, 
az égi testek, és kiváltképen a’ nap ; mindazáltal, mi- 
.vel hogy mind azok az emberért teremtettek és ő néki 
Szolgálnak, azért könnyű elgondolni, hogy az ember 
terméízetinek fóljebbnek kell lenni, mivel hogy ő né
ki annyi fok , fő , derék , nagy, hatalmas 5s erős te
remtett állatok fzoigáinak. Ezen ó fzolgttatjok által
jedig arra tanitnak minket az Ilyennek fb , derék és 
ártalmas teremtett állati, hogy az emberben valaminek 
j ell lenni,- a’ mellyet meg nem ölhetni ’*s a’ melly 
1 a hátsó an ’s őrökké való : mert hifzem még az égi 
tettek íintsnek, romlandóság ala vettetve, hanem fzün- 
telen tartanak és el nem fogynak- miképen ke lene te
hát lenni, hogy a’ teremtett állatoknak , mellyek oily 
ditsőfségesfek és romlcttság nélkül valók , még is az 
embernek kell ízolgálniok , ha femmi halhatatlan és 
őröké váló az emberben nem volna ? Azért kell az 
emberben valaminek halhatatlannak lenni , e’ pedig 
rem a’ tett , mivel hogy az meg ha ; hanem valaminek 
másnak keli az emberben lenni, a’ melly halhatatlan , 
me.ly léleknek neveztetik ; e’végre, mivel hogy az, a’ 
ki fzolgál, nem lehet nagyobb és nem is kell nagyob- 
nak lenni, mint a* kinek ízolgál : Arra nézve kell az 
(mberben lenni valaminek a’ melly nagyobb, fóebb, di- 
tsőségesfebb, halhatatlannabb, mint minden égi tettek; 
kúlőmben igen ellenkező rend vólna az , sőt femmi 
rend tartás nem volna , és cgéfzfzen el fordult dolog 
és az egéfz terméfzet ellen volna, ha a’mennyei tettek
nek , mellyek az 6 nemek fzerint meg őlethetet enek a’ 
meg őlethető embernek kőllene fzolgálniok, a’ melly- 
ben femmi halharatlan lélek nem volna.

§. 2. Mivel azért a’ lélek halhatatlan , t'ttiát nem 
kell femmi tárfaságának lenni a’ meg halható dolgok.

Iii 5 ka),



874 Melly bó'tscn és mesterségesken. 4.K.2.S.10.R.
kai, mellyek az ég alá rekekztettek. Mert ugyan tsak 
nem egyesülhet a’meg halható dolog a’ halhatatlannal, 
azért egyedül tsak aJ halhatatlan dolgok egyesulljenek 
a’ lélekkel, föképen pedig az iften. Az ember tcfté- 
vel minden meg halható dolgoknak tarkaságok vagyon, 
mert a’ teft él azokat : A’ lélekkel pedig egyedúF tsak 
a* halhatatlan Iftennek légyen tarkasága. Ügy vagyon 
’s úgy is kell egyedül az iftennek, mint Királynak, az 
ember lelkében lakó helyének lenni. íme ekképen a’ 
lélek az emberben az iftennek kzéki. Ez az em
bernek leg kóbb ’s nagyobb nemeksége , mellyre Is
t e n  kemmi teremtett állatot e’ Világon nem emelt, így 
az embernek hivó lelke Iftennek Képe és hajléka ; 
Nagyobbra már kemmi teremtett állatot nem méltoz- 
rathatni. Annakokáért az ember minden teremtett ál
latok felett vagyon: mihez képeftaz ember fokkal töb
bel tartozik Iftennek azért, a’ mi ó benne vagyon, a 
mint mind azért; a’ mi e’ Világon vagyon.

X. ReTz.

Melly boltsen és mefterségeífen terem
tette Iíten az embert.

Sói. 104. 24. Melly nagyok a’ te  tselekedetid Uram ! 
mindeneket bóitsen teremtettél: hé tolt, a főid a te gazdag
sági ddal.

Árom külómbezó Statukok vagy Rendek 
vadnak az emberben , mint egy termé- 
kzet kzerint való Orkzágbain Az leg al- 
kobb rend d  tápláló érd. Ez mint a’ 
Szántó és más kezekkel munkálkodó 
emberek, a’ teftnek az eledelt mefter- 

ségeíken a’ gyomorban kékzéti, közi,jó ízt ád néki, 5s 
appetituft tsinál magához vonnyj’a,meg tarr/a, nemzi, ki 
hajtja, vékonya tekzi > mefterségekebben , mint akar

mel-
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4_K.2,S.io.R. teremtette Idén az embert 87?
melly meder ember. Ez illyen alsó erő fzolgál a’fel
sőknek, és munkálkodik meg fzunés nélkül éjjel cs nap
pal, hogy a’ felsők meg tartanának. Mert ha egyik 
az q munkáját nem teízi, tehát az egéíz munka meg 
fzunik , és a’ felső erők meg erótlcnittetnek. Ez 
az erő pedig a’ tedel őfzve köttetett, és majd tsak 
nem tcíti, azért alább való , mint a’ felső.

§. 2* Következik erre a’ máfodiíe rend, az az, a z  
ir z é h e n s é p  ír ó k  meilyek nemefebbek , mint az alsók , 
úgymint, a’ látás, ha'lás; fzagoiás, ízlés, tapogatás, 
és azoknak egyike nemelTebb a’ máfiknál • a’ iátás ne- 
jreíTcbb mint a’ hallás , mert tovább láthatunk mi , 
mint halhatunk, a’ hallás felijul haladja azizléd, mert 
tovább halhatunk mi, mint kódolhatunk, az il atozás 
feliül ha:ladja a’ kctfto ád , mert tovább illatozhatunk, 
ízágolhatunk, mint kódolhatunk; A’ tapogatás pedig 
ezek között leg alább való, és mind az cgéfz tettre ki 
vagyon terjedve.

§, 3. Á’ leg főbb és nemeífebb rend az okoíság , 
az akarat és az emlékezet, és ez a’ birodalmi rend ; 
Mert ez igazgatja mind a’ többit, és kulómbőzé |tifz- 
tek vagyon, és nem tediek, hanem merő lelkiek, az
ért is egéfzen nemeffek, gyorfak, és vékonyak, és fen- 
U ezeket nem kénfzeritheti, mint az alsókat: Mert az 
akaratot kikénfzeritheti; a’kénfzerirretett akarat, nem 
akarat, mert az akarat épenízabad, nem hadja magát 
jkénfzeritettní; mert a’ mit ő akar, ízabadon akarja azt. 
ízek a’tfnátsbéli Urak az emberben, a’ kik végeznek 
és el követnek. A’ legfőbb rend azért az emberben. 
Sok Virtufokkal, mchyek anna ruhái, meg ékedtte- 
tett: Úgy mint igazsággal meg ékesétterett az akarat ; 
az értelein bőitseséggel; az emlékezet ékeden fzolláífal 
és többekkel. Ez a’ Magidratus az emberben , és a’ 
terméfzer Orfzága, mellyetlden az emberben plántált.

XI.
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Kor.

x i  Refz.
Melly igen köteles az ember Iftenhez ,

annak Szeretctére és az cl vett ajándéko
kra nézve.

Mid vagyon ember, a mit nem vettél volna. 
Et féle közönséges ajándékok v nnak, 
mellyekért az ember iftenhez igen igen 
kótclezretett, az egyik tapafztalhato 
és látható, és ez az egéfz Világ : A* 
máfik el rejtetett és láthatatlan, és ez 
az Iften Szeretete. A’Szeretet elsóa- 

jánd.ka Iftennek ; mivelhogy pedig láthatatlan az , 
feinmi ajándéknak nem tartatik, és mindazonáltal min
den ajándékoknak gyökere , mert minden ajándékok 
e’ gyökérből és kutból erednek, és femmik nem egye-* 
bek, hanem a’ Szeretetnek bizonysági, mcllyekben a* 
láthatatlan Szeretet világoskodik. Az ember pedig oIly 
balgatag, hogy nagy ajándéknak tartja a’ látható dol
got , és meg nem gondolja, hogy az el rejtett Szere
tet , melly azok alatt vagyon , fokkal nagyobb és di- 
tsóségeífebb. Mert valamint hogy a’ fíift bizonyos jele 
a’tűznek, úgy az Iftennek ajándéki bizonyos jelei az 
ó Szeretednek; mert ha ő minket nem fzeretett volna, 
nem is adott volna femmit is minékünk. Annakokáérc 
az Iftennek ajándékí ut és lajtorja az Iftenhez való me
netelre, és az Iftennek meg talá'ására. Melly nagy a- 
zért az ajándék , oily nagy az Iften Szeretete, mivel 
hogy azért az Iften az egéfz Világot, és minden terem
tett ál atokat az emberért teremtette, könnyen el gon
dolhatni, melly nagy légyen az Iftennek Szerelme az 
emberhez. Mert az emberért fzereti ő a’ teremtett ál
latokat; Sőt minden teremtett állatokban femmit nem 
fzeret, hanem az embert. És mivel az embert minden
teremtett állatok felett emelte ’s meg ékeíittette , an

na ko-



nakokáért az embert minden teremtett állatok felett is 
fzereti. Es mivel hogy az Itten Szeretete leg tifztább, 
leg igazabb, leg bá orságoífabb, cpcnséggel me nem 
hamifíttatott, leg főbb, leg kegydfeb ajándék, mert 
ő az embert nem valamiért fzerette, meilybó hafzna 
lett volna ő Sz. Felségének, hanem tsupán azon itteni 
Jóságából, ő az embert megelőzte és őtet ingyen fze
rette, íkabad akaratból, kénfzerités nélkül ; tehát az 
ember is fokkal többel tartozik Iftennek az ő fzivbéli 
fzeretetiért, mint egyeb ajándékiért, mivel az Itten fze- 
retete jobb, mint minden teremtett állatok. Armak- 
okáért minden dolgokbm kétfélét kell meg visgálni : 
a’ Szeretetet, melly elől jár, és ofztán az ajándékot, 
melly fokkal kevefe bet ér, mint a’ Szeretet. Mert a’ 
Szeretet olly nemes, mint ónnőn maga , a’ ki fzeret. 
Es mivel femmi nints főebb és jobb az Iftennél , azért 
nints is nemelébb és jobb az Itten Szeretetinéh An
nak okáért az ember Ittenhez fokkal kőteleíebb annak 
fzeretetiért, mint ajándékiért. Es mivelhogy el kerul- 
hetetlen fzükségből kell az embernek Itten jó tétemé- 
nyivel élni, másképen egy fzempillantáfigfém élhetne* 
következik abból az el kerűlbetetien kőtelefség. £s 
mivel fenki nem adhatja az embernek az ó életét éslé- 
lekzetét, hanem tsak egyedül az Ur Itten, annakoká- 
ért az ember is azért minden dolgok felett az Ittenhez 
kő teleztetett.

XII. Réfz.
Mivel tehet ember eleget Iftenhez való

k&telefségének.
Sói. 18. I. Tellyes S zivem b ő l f z e r e th k  tégedet U ra m  
én  erőségem *

M ivel az Itten az emberekkel fzabad akaratból 
nem kénfzerétésból minden jót téfzen , és 
azzal az embert magához kőteiefsé téfzi, a-

zért
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zért fzűkségképen következik , hogy valaminek kell 
lenniaz emberben, mellyet igennek tartozik vílzfza ad
ni, és olly ajándéknak kell annak lenni, mclly nem az 
emberen kivul vagyon, hogy azt valaki attól eltilthat
ná és el ragadhatná az ő akaratja eden. Mert min
den valami az emberen kivul vagyon, elvetethetik tó
le az ó akaratja ellen, azért is nem valóságosan övé 
és illy külső dolgokkal az íftennek háláadó köteles 
tifztefséget nem tehet. Mert teile és élete akaratja el
len ei vetettethetik és azokáért nintsaz, az ó hatalmá
ban. Mivelhogy azért Ifteii az ó leg főbb és jobbkin- 
tsét az embernek ingyen adja, tudniillik az ó Szerete- 
tit , kőteles az ember is azt vifzont meg ?se’eke.dní4 
Nintsen pedig az emberben femmi jobb főbb nemef- 
fiebb , mint az 6 Szetetete, az, az embernek egéfz 
kintse, a’ kinek az ő Szeretetit adja, annak adja ön
nön magát. Kinek adja azért ember ezt a’ kintsetígaz- 
ságofabban , mint egyedül íftennek , tellyeíségefén 
minden dolgok felett, terméfzet fzerint való igazság
ból és kőteleságból, hogy a’ Szeretetért Szeretet adas- 
sék. Így valamint az lilén az ő leg nagyobb fzerete- 
tit az embernek leg nagyobb gradusban adja , úgy az 
ember ellenben tartozik az íftennek leg felsőbb gra
dusban , tellyes fzivból, tellyes lélekből, és minden 
erőből; való fzeretette 5. Mos. 6. 5. a’ mellyremin
ket az okofság és a’ terméízet is meg tanít. Merthi- 
izem az okofság tanít minket arra, hogy a* ki leg na
gyobb gradusban fzeret, annak fzukségk̂ pen kell leg 
főbb gradusban vifzont fzerettetni; vagy külómben 
nem crdemes az ember a’ meg mutatott Szeretetre. 
Es az íftennek az ember e len leg nagyobb panafzfza 
ez : íme melly igen fzeretlek én titeket, és ti vifzon- 
tag nem akartok engem fzeretni, Miképen azért azl- 
ílennek leg nagyobb jó téteményje az ő fzeretete, a- 
zonképen leg nagyobb vifzfza fizetés az ember fzere- 
te * máit femmit nem kivan az Iften. E mellett a’ fzere-

878 Miv: tehet elég. emb.Iftenh. v. kőt. 4.K.2.S.TI.R.
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4.K.2.S.13.R. Az Iíl. Szeret, minden 6 műnk. v. 8?9
rét is önnön magára nézve kedves, kellemetes , gyö
nyörűséges, édes és nyájas , és Szeretet nélkül femmi 
nem kedves fern kellemetes , mert mitsoda a’ féielem 
Szeretet nélkül, a’ tifzteség ’s betsűlet mitsoda Szere
tet nélkül, avagy minden ajándékok is ! A’ Szeretet 
mindenkor kedves, mindenkor jól tetfzík. Nemvólc 
íoha olly gazdag és hatalmas, a' kinek másképen min
dene volt, a’ki valamelly embernek Szeretetit és jó 
akaratját meg vetette volna; Sőt minden embertől jó 
kedvel ’s őrömőíl fzerettetni nem kívánt ’s nem akart 
volna. Úgy az lilén is noha ó leg főbb , leg gazda
gabb ,' és leg hatalmasabb, mindazáltal fenki fzerete- 
tit meg nem utálja, hanem kedves ö néki. És mivel 
hogy immár a’ fzeretet az embernek leg főbb kintse, 
azért tartozik azzal méltán az Iílennek , mivel az lilén 
is az ő leg főbb kintsét, tudniillik az ő fzeretetít az 
embernek adta. Ezr a’ Réfzt nem úgy kell érteni , 
mintha a’ fzeretet az efet után a’ mi tulajdon erőnkben 
állana, vagy hogy mi a’ fzeretet által Iílenhez való kö- 
celefség ünknek eleget tehetnénk, vagy az által az lilén 
Szeretedért és jó téteményiért meg fizethetnénk, ha
nem itt tsak meg emlékeztetünk és lelkünk ismérved
ben meg5 győzetünk , hogy mi az lílent tartozunk vi- 
ízontagsággal ízeretui. Nem tsak az lilén Igéje , ha
nem a’ terméfzetnek világosága is meg győz minket 
erről.

XIII. RcTz.
A z  Mennek Szeretete minden o mun

káiban vagyon, abban is a midőn az em
bert dorgálja.

Bolts. 11. i8. T e k i hatalm a f a n  u ra lk o d ó i, igazságban  
itólfz |  és n a g y  enge deimtJen v e z é r le jz  m in k e t.
S ó i .  I I 9 .  7 1 .  jó énnekem, hogy ingemet meg aláztál

Előbb
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88o Mint kőteieztetik az ember 4.K.2.S.14.R.
Lóbb hallottuk, hogy az lftennek fze- 
retetc?, kezdője és gyökere légyen Is- 
TENnek minden munkáinak é s  ember
hez vaió jó téteményinek. Mivel pe
dig ez úgy vagyon, és a’ dorgálás is,

________  mellyel Itten az embert dorgálja, Iften-
nek munkája , tehát a’ fém lehet Itten Szeretete nélkül 
mert az Itten minden munkáinak kezdete a’ Szeretet : 
Ha 6 nem fzeretett volna , femmi munkát nem tett 
volna. Ha azért az ember Itten Szeretednek meg akar 
felelni, a’ dorgalátt is Szeretetben feli kell venni. An- 
nakokáért ha az Itten haragfzik az emberre, az ember 
vifzontag ne haragudjék, mert az Itten nem oka an
nak , hanem az ember: Midőn Itten az embert bünteti 
és feddi, az ember vifzontag az Iftent ne fedje, hanem 
valamint hogy Itten a’ büntetésben Szeretetit meg tart« 
ja, úgy az ember is a’ büntetésnek fel vállalásában az 
ő Szeretetit tartsa meg az Iftenhez: Azért mikor Itten 
az embert ítéli , az ember vifzönt az Iftent ne ítélje , 
mert az ítélésnek femmi okát nem találja az Iftenben , 
a’ mint az Itten az emberben, Es az, az igaz Szeretet, 
mellyel az ember lftennek tartozik, és ez a’ Szeretet
nek igaz iprobája. Annakokáért noha az ember az 
Ur Iftenhez hafonló Szeretetet nem tud mutatni, mert 
az lftennek az emberhez való fzerelme véghetetlen, az 
ember fzeretete véget érő , és nem tőkelletes , nem 
tellyes. Sőt ha fzinten az ember ónnón maga tsupa 
Szeretett é lenne is léikéitől *s tetteitől, mindazáital 
még is tsak femmi volna az Itten Szeretedhez képeit: 
Még is mindazáital az ember tellyes fzivból, és minden 
erőből azon fzorgalmatoskodjék, hogy naponként a’ 
Szeretetnek leg magafabb gráditsára fel mehetten , és 
tartozik is azzal lftennek, hogy az ő Szeretete Szent, 
tifzta , igaz, hamifság nélkül való , és fáradhatatlan 
légyen, a’ Kerefztben fe fzünjék meg, a’ mint az Itten 
Szeretete is a’ Kerefztben meg nem fzünik, hanem fzi-

ves ,
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vés, j ó  fzándékú, buzgó, tifzta, kép mutatás nélkül 
való és mindenkor tartó. Mert nagy fzégyenére es
nék az , az embernek, ha 6 az Iftennek az ó leg Szent- 
ségeífebb, leg tfíztább, és leg fziveífebb Szeretedért , 
tisztátalan, hamis és képmutató Szerctetet adna, holot 
azt femmi teremtett állat, mel y fokkal nemtelenebb *s 
alább való , mint az ember , nem tselekefzi.

XIV, RéTz,

Miképen 's mi formán kötelezetett az
ember az Ifrennek Szeretedre.

írnek. 8. 7* H a a z  tm b e r  m in den  h á za ié it m a rh á já t a d n i
m e Szer etet é r t, még is meg Vetnek azt.

jível már elmélkedtünk kiváltkép. azok
ról a’ dolgokról, melyekkel ember 
lilenn<?k tartozik , é s ez az egéfz tudo
mány fundá tatott azon az Obligation 
vagy kőtelefségen , melly az adásból

___  és vévésbő! fzármazik; mivelhogy tér*
méfzet fzerint való kőteleíség ered a* vévő és adó ko
zott. Mert ez a’ kotelcfség a' fundamentom, eredet, 
sőt cl olthatatlan terméfzet fzerint való világofság , 
mcllyből meg ismértethedk, mivel tartozik ember ís- 
TENnck. Az Ist e n  egyedül mindent ád, az ember pc» 
dig Iftentől mindent ajándékon véfzen; Sót ha az Is
t e n  femmit fém adna, az ember fem venne femmit is , 
annakokáért femmi kőtelefség nem lehetne , Js nem 
lehetne femmi bizonyos mérték , femmi rend és mód, 
az eránt, a’ mivel tartoznék ember Iftennek. Minek* 
okáért a’ főlljebb való fundamentomból fzármazik a' 
rend és mód, mint tartozik ember ismét vifzfza adni 
Iftennek, a’ mit vett. Valamint hogy azért az elsőa
jándék , meliyet ember Iftentől vett, az iften Szere- 
tetc, mert az Iften fzerette az embert, holot ótet te-

Kkk rém-



ggs Minden teremt, állat. int. az cmb. 4.K.a,S.i5.R„
remtette, annakokáért tartozik az ember viízcmtag az 
Iftent fzeretni. A’ mi java vagyon az embernek , Is- 
TfiNtői vagyon az azért, hogy Iften őtet ízeretvén min
denét nékie adta, és nintsen az embernek íémmic is 
önnön magától, lem mállói eredet fzerint. Annako. 
káér.t jenkit máft nem tartozik annyira fzeretni, mint 
az lítent- Sót ónnőn magának femmivel nem tartozik 
mert femmie nínts önnön magától , hantra mindene 
Iftentól vagyon. Honnéd következik , hogy az em
ber az ő első és leg főbb fzeretetivel tartozik Iftennek 
és nem önnön magának. Es mivel hogy mindene e- 
gyedúl Iftentól vagyon, annakokáért az ő egéfz csto- 
kélletes Szeretetit Iftennck adja, és ne adja valakinek 
másnak annak egyik réfzét; mert fenkitöl mállói nin
tsen az ó leg elsőbb és leg nagyobb Szeretete, hanem 
tsak Iftentól: azért hát légyen az 6 leg nagyobb Sze
retete is az lilén. Sőt mint hogy az ember fzúntelen 
és minden fzempiliantásban az Iftentól tartatik, és meg 
fzúnés nélkül való jó téteményeket véfzen Iftentól, és 
o nála nélkül nem élhet, és mint hogy az|Ur Iftcnugy 
rendelte, hogy minden teremtett állatok az emberik« 
fzolgálljanak, mellyek nélkül, és a’ mellyek kivul az 
ember egy fzempillantáíig fém élhetne : következik , 
hogy az ember az Iftent tartozik tőkéileteífen , fzun- 
teJen őrökké, minden, fzempillantasban fzeretni. Es 
•z az Iften kötele« Szeretednek módja-,formája, neme 
és mértéke.

XV. Rcfz.
Hogy minden teremtett állatok fzunte*

len intik a z  embert az Klen fzeretetire.
Péld. 8. i. 2. Avas, y  a k e lts tsé f  m m  k iá lt i % i s  az ér* 
taken nem botsát}* é k i a z  6 j z a v á t !  a ’ m agas helyeknek U* 
tű n  , a z  t t t e u , n a g y  fok ó fv in yek  helyén m eg á llván .

Nem



az Iften Szeretedre. m4 .K .2 .S . i <>.R.
Em tsak az íftennek mindenkori és Szűn 
felen való Szeretete fzólit, kiált és 
ti az embert az literinek viízontagsag 
gai tellyes fzivből való, (a’ mint ízin 
tén leg jobban lehet) Szeretedre j mi 
vei hogy Iften az embert előbb tokéi 

]ételién ízejetet ; és é* Világnak minden teremte 
latai kozott őtet leg inkáb kedvellette; Sőt ez 
Világon egyedül tsak az embert fzerette, mivelhog; 
minden teremtett állatokat az embernek kedvéért te
remtett, a’ mellyból nyilván következik , hogy Iften 
az embert egyedül és mindenek féllet fzerette e’ Vilá
gon : Nem tsak mondom ez az íftennek mindenkori 
Szerelme inti az embert az ő Teremtőjének Szereted
re- hanem minden teremtett állatok is, és ez egéfz Vi
lág fzuntelen azt kiáltja az embernek , hogy az Iften« 
fzcreífe- Mert minden teremtett állatok és az egéfzVi- 
lá<r mutatják íftennek parancsolatjából való minden 
fzolgálot jókat az emberhez , valamint tőlek legjobban 
lehet, Sói. 19. 6. vagy minden ő tehetségekből, és 
valami kedveit vagy jót bírnak, azt az embernek adják, 
és azt Iften parantsoítü nékik ’s azzalők az embert in
tik , hogy ő viízontag a’ mi leg jobbal bir és tehetsé
gében vagyon vifzont Íftennek az ó Teremtőjének ad
ja, a’ tcrméfzet ízerint való kőteleségnek fundamen- 
tomából. A* leg jobb pedig az emberben a’ Szeretet 
ázért kiáltják minden teremtett állatok , hogy az em* 
bér fzercílé vífzontag az ő fzeretőjét , olly ízabadon, 
kcfzen és oroméit, mint a’teremtett állatok az ember«* 
nek Iften párám solatjábólfzolgálnak.̂

§. 2. Es mivelhogy a’ teremtett állatok femmi ha» 
mis ízolgálatot nem téfznek ,* hanem Igazán f Olgáinak 
minden kép mutatás és meg tsalás n é lk ü l, mert az I s
t e n  femmi hamis és csalárd ízolgálatot nem plánták b e  
vagy álkutott azokban : Annakokáért az ember is tar
tozik az ő Teremtőjéhez nem hamis Szeretettel, há

ti k k 2 nem
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nem til’zta minden ízin és kép mutatás nélkűi valóval. 
Es valamint hogy a’ teremtett állatok minden erejck- 
ból ,fzolgálnak az embernek éjjel és nappal: Úgy tar
tozik az ember is minden erejéből az Ment fzeretni és 
ő néki fzolgálni fzüntelenul éjjel és nappal. £s vala
mint hogy a’ teremtett állatok egyedül tsak az ember
nek ízolgálnak: Úgy az ember is egyedül az Iftcnnek 
fzolgáljon és ne másnak. Mert a’ teremtett állatok 
Jfemmire másra nem teremtettek, és másra nem is igye
keznek, hanem hogy embernek fzolgá janak: Úgy lé
gyen az ember is, minden akaratját és fzándékát oda 
íorditsa hogy az Mennek fzolgáljon. Es valamint hogy 
a’ teremtett állatok fzolgálatja az embernek kedves , 
úgy az Mennek is az ember fzolgálatja. Leg kelleme- 
teífebb Illeni fzolgálatja penigaz embernek a’Szeretet, 
ha az , a’ Kriítusban való hitből és fzabad akarat fze- 
rint való lélekből fzármazik , mert nints fzabadoffibb 
és erőfzak nélkül valóbb mint a’ Szeretet. Erre in
tenek immár minket minden teremtett állatok : i.)
Hogy tudniillik az Ment minden erőnkből. 2.) Nagy 
kéfzen és őrömmel. 3.) Tellyes fzivből ’s minden kép 
mutatás nélkül, és 4.) Egyedül ő Sz. Felségét, ésfen- 
kit fém máit, fzerefsük.

' XVI. Reiz;
Közönséges Regula és Tudomány, mi-

kepen és mi formán adja meg ember azt Is-
T E N n ek, a’ mivel tartozik ?

Éhek. 4. u . J ó jje n  el a z  en S ze r  elme f e n  a z  0 kertébe, és
'lyőrüségcs g y ú m ó k s é t.
Zintén úgy tartozik az ember Ment fze
retni , valamint fzintén a’ teremtett ál
latok rendeltettek Mentői az ember
nek fzolgálatjára, és így az Men a’ te
remtett állatokat nékünk Oskola rae-

fteriil
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ftcml Prceceptorul rendelte. Nézzetek el egy fát, meí- 
ly nem tsak gyümőltseit adja az embernek; hanem jól 
meg éretten cs édefen is , |jó izüen , tőkélleteíen és 
kedveden is adji; kűlomben el nem venné őket az 
ember , ha éretlenek, kefcrüek, róhattak volnának , 
és így a’ fáknak munkája hafzontalan volna : így az 
ember ne tsak mutaífa meg Iftenhez való fzolgálatját, 
úgy mint a’ fzeretetet, félelmet, és tifzrefségct, ha
nem jól megérett, tőkélletes, édes, kedves gyűmölts 
is légyen; kedves léfzen pedig és kellemetes az, a’Kri- 
ftus által és a’ Kríftusban a’ Sz, Lélek által, a’ ki min
den jó gyumőltsőket munkál mi bennünk. Es arra 
iparkodjék ó minden erejével, hitével, és imádságával, 
hogy az ő gyumőltse kedves légyen: Nem kulőmbcn 
mint a’ fa minden erőből az efztendőnck minden négy 
réfzeiben muqjkálkodik, hogy az ó gyumőltse kedves, 
hafznos és kellemetes légyen az embernek. Mertfzin- 
tén úgy nem kíván íften az embertől keferu , rotha- 
dott, éretlen gyumőltset , mint az ember valamelly 
fától; másként minden munkája az embernek nem ér 
femmit is. Es miképen hogy a’ fák az embernek fzoi- 
gálnak minden meg tsalás és álnokság nélkül, nagy 
egyűgyűségben, magok fém tudják mit tselekcfznek , 
és ez az ó terméfzetek, hogy az embert meg örvendez
ted; ék : és az ember az ő gyönyörűségét alfákon, vi
rágokon és más állatokon jól látja : azonképen kell az 
embernek is tsupa együgyüségbol minden magahaízna 
és érdeme nélkül, minden tsaiárdság és ravaízság nél
kül ’s minden maga tulajdon bótsületi nélkül Iftennek 
fzolgáini; igaz fzivből, jó lelki ifmérctból és minden 
kép mutatás nélkül való hitből; tsak hogy az ő édes 
Teremtőjét meg őrvendezteíTe. Es ez a’ legkőzőnsé- 
geífebb Regula és Tanúság a’ terméfzetből, miképen és 
mi formán fzolgáljon ember az Iftennek , tudniillik 
hogy mind addig meg ne fzünjék , inig kedves léfzen 
az ö gyumőltse iftennek. Es így meg tudhatja az cm-

4.K.2.S l6.R. kőzőns. tud. miv. tart. cmb. Iftennek 885

Kkk 3 bér

t i—m  jiayyiÉMMMri



gg6 férni ments, nints. hogy Is. nem fzer. 4.K.2.S.17.R.
bér a’ terméfzetből, hogy minden emberi agyból ki 
gondolt Illeni Szolgálat, és minden kép mutatás, ál
nokság, hitegetés és tsalárdság nem tetfzik az Ur ís- 
TENnek, hanem ő nála ollyan a' , mint a’ meg rom
lott , roízíz gyümölcs, a’ melly: egéfzen keferű és meg 
Tettetett.

Hogy a* kerefztyén embernek nem le
het femmi mentsége , hogy az löcnt nem 

fzerette vagy tehetetlenségből, vagy hogy 
nehéz munka légyen az.

Bolts, 13. 9. f ia  a z  0 értelm eknek a n n yi crejs v o l t , h o s y  
a Ifilúgot a z  d  okéfságokból meg foghatn ák , m i módon n .m  
ta lá ltá k  m eg inkáb ezeknek. U r á t , 1. Ján. 5. 3. E z a z  
l í l e n i  S z e r e te t, h o g y  a z  0 E a ra n tso la lit  m eg ta r tsu k  , és 
a z  6 P a ra n tso la ti nem  nehezek.

Z lilén minden emberekbe akaratot te
remtett, és abba a’ Szeretctet : mert 
nints-en egy ember is akarat és Szeretet- 
nélkül, és femmi akarat nem lehet Sze
retet nélkül: mert a’ mit én fzeretek 
azt akarom ,. és a’ mit akarok aztízere- 

mit nem akarok , azt nem ízeretem. Az 
ember pedig a’ terméfzetből is meg értheti, hogy ő 
néki a’ leg jobbat kell fzeretni, és mivei az Idén a’ leg 
jobb, és }e<* főbb Jó, annakokáért az ember terméfzec 
fzérint meĝ isméri, hogy tartozik az Iílent fzeretni , 
az okát is érti, miért kell ő néki az Iílent fzeretni , 
tudniillik, mivel mindene Idéntől vagyon. Innét fzár- 
mazik a’ terméízet fzerint való kőtelefség. Azért im
már íenki magát nem mentheti, hogyazlftcnt nem fze
rette. Mert ha az ebetskék és oktalan állatok fzeret k 
azokat, a’ kik ő vélek jót tefznek, hát egyedül az . m-

ber-
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bernek olly gorombának kellene é lenni , hogy a* leg 
fő b b  Jól tévőt nem fzeretnéi1 Rom, 12. 1 0 .  Továb
bá , mivel a’ Szeretet olly kellemetes , hogy ő meg 
nem {fárad, hogy ő néki a’ munka nem nehéz , Ének.
4. 10. 1. Kor. 13. 4. ’s a’ t. és femnii fzomoruság 
és fájdalom nem lehet a’ Szeretetben , Ének. 1. 4. 
máskulőmben nem volna Szeretet, hanem gyüíölség, 
Unalom fém lehet a’ Szeretetben , kulőmben a5 meg 
fzünnék. Sót a’ Szeretet el uz minden fájdalmakat , 
kint és fzorongatáft, és minden munkát könnyebbé 
téfzen, ha még annál is nehezebb. Mert fzeretni édes 
ke'Semetes, őrömmel es vigafsággal tellyes, Lásd. E- 
nek. 1. 4. 4. 10. Annakokáért egy ember fém ment
heti itt magát, hanem mi mindnyájan meg győzetűnk, 
hogy mi az Illent fzeretni tartozunk , ’s peníg gyö
nyörűséggel és örömmel, mível a’ Szeretet a’ leg é- 
deílébb, kedveífebb és kellemeteífebb az embernek 
munkái közö tt, mellyeket ö tselekedhetik, Es abból 
meg tanulhatjuk az Iflcnnek barátságos voltát , hogy 
ő az embert nem akarta kötelezni el vifelheteden, ne. 
héz , fájdalmas Illeni Szolgálatra, mellytői az ember 
beteg, el bágyadt , lankadt és fáradt lenne; hanem 
kellemetes , édes Illeni Szolgálatra, melly egyedül az 
lilén Szeretedben áll és így következik, hogy egy em
ber fém mentheti m agát, hogy az Illent nem fzereti. 
Ezt a’ Réfzt is nem úgy kell érteni > mintha az ember 
terméfzetbóf az efet után a* maga tulajdon erejéből 
ízerethetné az Illent, hanem tsak meg győz minket a’ 
mi fzivünkben és lelkünk isméretiben, hogy az ember 
gonofzabb az oktalan állatnál , ha az íílent az ó  Sze
retőjét nem fzereti, és tanít mitsoda légyen a’ Szere
tetnek tulajdonsága , hogy mi mint Kerefztyének az 
által fel ébrefztefsünk a ’ Szeretet barátságos voltának 
és édefségének ismeretére és gyakorlására , mcllyre 
minket nem tsak az iflennek Igéje, hanem a’ terméfzet 
is int est arról meg győz.
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V.

XVÍIÍ. Rcfz.

Hogy minden kőteleíség és fzolgálat
mellyel ember Iftennck tartozik , egyedül 

tsak az ember hafznára lés elómenetelé- 
re fzol sál.

Sói. 19, 12. A' te Szolgád meg intetik a te Parantsolatid- 
holj is azoknak meg tartótnak jók jut almok vagyon.

*Iveihogy immár oda fel az első és máfodik 
Rélzben meg tzáíolharatlanul meg mutat uk, 
hogy az Iften véghetétkn, töké letes, bőv-' 
séges jó légyen, és fenkínekjavanélkűi nem 

ízúkólkeiík , mert minden tő.kélletefség ónnőn magá-L 
ban vagyon, és lehetetlen dolog, hogy valami fogyató 
kozáfa volna, vagy hogy valakinek tsak leg kiífebbízol, 
gilatja nélkül is fzükőlkődnék, abból valami haRna. 
vagy előmenetele volna. Annakokáért az Iften ferami 
ember ízolgáiatja nélkül nem fzukőlkedik• ha pedig f- 
ílennek Szolgál tehát az maga hafznára és előmenetelé
re fordul. Es hogy minden teremtett ál átok ízolgá- 
latja héjában ne legyen, mivel literinek nints fzűksége 
azokra, tehát minden 6  Szolgálatjoknak az embernek 
javára és hafznára kell fzolgáiníok. Minekokáért min
den teremtett állatoknak Szolgálatok, úgy fzíntén az. 
embereknek Illeni fzolgálatjok is -nem másnak, hanem 
egyedül az embernek fzolgálnak nagy hafznára és ja
vára, és azért lzolgáljon az ember is annál fzorgalma- 
tofabban, és teilyes fzivéból és minden erejéből az í- 
flennek , mert az maga hafzna. Az lftennek femmi 
ihafzna nints abból , hanem olly jó ó  az emberhez , 
hogy ő né .1 a’ Szeretetnek útját meg mutatta, hogy ö 
az á tál az őrók Jónak kút fejéből fok jót meréthef- 
fen , midőn ő az Iftent ízivből fzereti. Oh melly nagy 
az lftennek az emberhez való véghetetíen Jósága ! hogy

az o
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az ó tulajdon maga ha'znára és javára femmit nem te
remtett és rendelt, hanem mindent az embernek haíz- 
n ira , akkor is , midőnIftennek fzoigál és ótetfzereti: 
annyi jót merit azért ember az árok Jóból, a’ mennyi
re fzcreti azt. Ezen Réfzt fém kell úgy érteni, mint 
ha az ember az Ur Iftentól valamit érdemelhetne; ha
nem az itten kegyelemből jutalmaz meg minden jámbor
ságot és Ifteni félelmet ebben és a’ más életben, 1. 
Tim. 4. 8- így kell pedig ezt érteni: Ha jámbor vagy 
nints abból femmi hafzna az Iftennek, hanem te ma
gadnak , Nem fzukos az Iften te nalad nélkül; Ha te 
gonofz vagy, nintsen abból femmi kára az Iftennek , 
hanem te magadnak, mint egy Poéta mondja:

Ipfa etenim Virtus íibimet pulcherrima merces: 
Ipíiim etiam vicium íibimet deterrima poena. 

Virtusfzép jutalom ó kővetőinek;
A’ bún is büntetés ó Szeretőinek.

XIX, Réfz.

A* teremtett állatoknak az emberhez ,
és az embernek Iftenhez való Szolgalatjá

nak egybe vetéíe vagy őfzve halönlétaía,
Pé'd. 3, 21. Szer times fiam i ne távozzanak el a te /ze
neidtől , hanem őrizd meg az igaz b óit s es eget es a,' /erény* 
ftg e t , és le/zntk ezek elet a te lelkidnek es keJvejseg a te
/zájadnak.

Mint hogy kétféle fzolgálatok vannak, mellyek- 
nek egyikét a’ teremtett állatok az ember
nek , a’ maiikat pedig az emberek az Iften
nek mutatják, mind a’ kettő pedig az em

ber hafznára fzoigál. Annakokáért iáífuk meg miben 
hafonlók ezen két Ízolgálaíok , és miben kulombez- 
nck. A’ rai azért a’ teremtett állatoknak fzolgálatjo- 
kat illeti, azt az ember meg nem jutalmazhatja, mert
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nints mivel v mert valamié vagyon, mind Iftené , nem 
is fzukőlködik a’ nélkül ;az idén* Mivel pedig min
den teremtett állatok jósága Iftenbol való ki folyás , 
azért nem illeti a’ teremtett állatokat a’ Szeretet és a 
liáíáadás, hanem az Iftent, minden jóknak eredetét és 
forrását. Az embernek ugyan ízuksége vagyon mindea 
nap a’ teremtett állatok Ízolgálatjára , az ó életének 
meg tártására és fzúkségére, de azért nefzereífe a’ te
rem tett állatokat, hanem a’ Terem tőt; mert az Iften 
a* teremtett állatok által magának kötelezi az embert 
A’ teremtett állatok fzolgálatja azt tselekfzi, hogy az 
ember él, és azoknak fzoigálatjok nélkül az ember égy 
óráig íem élhetne, és azok által akarja iften fel inger- 
leni az embert , hogy ellenben, Iftcnnck ízolgáljon és 
az Iftent fzereííe. Mert mit hafznál a’ teremtett álla- 
tok fegétségével élni, ha az ember az Iftennek is néni' 
él? Annakokáért annyit akar Iden nekünk mondani r  
íme te ember , a’ teremtett állatok fzolgálatjával élfz s 
és azok által vagyon a’ te terméfzcti életed, hogy azo- ' 
kon tanulnál nékem Izoigálni és nékem élni. Mertmi- 
hdyen a’ teremtett állatoknak fzolgáíatjók megfzümk, 
és az ember nem cl többé azoknak fegétségekkel, úgy 
múltja*' levegő égnek, lélekzetnek., s. a’, t. fegétsé
gekkel, azontól meg hal az ember , és el vefzti az 6  
íerméfzeti életét: így mihelyt az ember meg fzünik az 
Illeni Szolgálattól , és a’ Kriftusban való éléitől , meg 
hal az Mennek, és élvén meg hóit, 1. Tim. 5. 6. ,Fs 
valamint hogy az embernek nem hafznál femmit, hogy 
©= él a’ tettben, ha tsak Ifteneífen is nem él : Ügy ac 
íe n hafznál ő néki, hogy ő néki a* teremtett állatok 
Szolgálnak , ha ó  is az Iftennek nem fzolgál. Es vala
mint hogy jobb és nagyobb kegyelTen élni, mint a’ ter- 
méízeti élet: llgy fokkal jobb és nagyobb, hogy em
ber Iftennek ízolgáljon, hogy feni mint ő néki mindem 
teremtett állatok ízolgáljanak. Sőtt a’ meliy ember ?- 
ftennek n-era ízoigál  ̂ nem érdemli meg , hagy ő  néki

tsak

A’ teremt, állatok ’s ember ízol, &c. 4.K.2.S. 19.R.
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tsak egy teremtett állat is fzolgáíjon. Mert valamint 
hogy azért é nek a’ teremtett állatok, hogy az ember
nek fzoigál janak: llgy az ember azért é l , hogy az ís- 
TENnek fzolgáljon. Mellyre nézve minden teremtett 
állatok azért ízolgálnak az embernek, hogy az ember 

. vifzontag az Mennek fzolgáljon, és ha az meg nemlé- 
fzen, minden-teremtett állatok lzolgálatja haízonralan 
lett és el vefzett v és igy az ember minden teremtett ál
latokat, a’ mellyek ő néki fzolgálnak, gyafázatoiTan 
meg t al és vifzfza él azokkal. Valamint hogy azért 
ugy rendeltetett, hogy minden teremtett állatok az 
embernek fzoigál jana k terméfzéti életre: Úgy az Men 
azok által arra akar tanítani ,v hogy ó tartozik Men
nek fzolgálni és Me ne len élni. íme e? a’ két féiefzoí- 
gálatnak, a’ teremtett állatoknak az emberhez , és az 
embernek az literihez való fzolgálatjának egybe v.etéfe..

X X . R éfz.

A* teremtett állatok Szolgalatjából ízem
lácomáft meg láthatja az  ember, h o g y ízu k -

ségképen az Men minden dolgokat az 6  ke
zében és hatalmában bírjon és tartson.

Bolts. IX. 26. Mi módon maradhatott volna pedig meg 
az., d  mit te nem akartál volna, hogy & mit te nem fzóli- 
to ttá l, mi módon tartathatott volna nie f?

M ivel hogy az ember a’ leg németebb teremtett 
állat, a’ teremtett, noha alább v.aió.,. álla
toknak fzolgájatja nélkül egy ízempillantáíig 
lem élhet j. következik abbólhogy kellMeru 

nek lenni, a5 ki a’ teremtett állatokat is tartja : mert 
ha fenki nem volna , a’ ki azokat meg tartaná, jobbak 
és nemefebbek vólnínak, mint az ember, mivel az em
ber azok nélkül fzükőfkődik; azok pedig fetnnii meg 
tartó nélkül nem ízükóikődnek. Mivel pedig ók fok

kal
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kai alább valók az embereknél, az embernek pedig meg 
tartóra vagyon ízűksége, kell abból következni, hogy 
ők  fokkal inkább ízukőlködnek meg tartó nélkül ; 
Mert ha az ember a’ leg Nemefebb teremtett állat meg 
tartó nélkül, lzűkőlkódik, fokkal inkáb fzükólkódnck 
az alább való teremtett állatok meg tartó nélkül. Mi
vel pedig az ember a’ leg Nemefebb teremtett állat, a* 
több teremtéieket nem tartja, hanem inkáb ő azok ál
tal tartatík a1 terméfzet fzerint való életben; annako- 
káért kell következni, hogy még Nemefebb természet
nek kell lenni mint az ember, melly által a’ teremtett 
állatok meg tartatnak az embernek kedvéért. Mert 
izintén az , a’ ki a’ teremtett állatokat tartja, az.taria 
az embert is tudniillik a1 teremtett állatok által , és. 
ez fenki más nem lehet, hanem a’ kitol az embernek, 
és minden teremtett állatoknak eredetek vagy on: mert 
a* kitol valaminek eredete vagyon, attól tartatik meg 
is. Annakokáért az lilén minden teremtett állatokat 
az ember kedvéért tart meg, az embert pedig magá- 
ért. Így ismeri meg mar az ember az o  megtartásá
ból, hogy kell lenni minden dolgok meg tartójának^

XXI. Refz.

Hogy a’ kétféle Szolgálatok által, a’ te
remtett állatoknak es az embernekfzolgálat- 

ja által, ez egéfz Világ az lílennel és az embe
rekkel tsudálatoífan egyesétetett.

Jer. 10. 6. Nintsen hafonlatos te hozzád Uram fe n ti , ki 
nagy va g y , és nagy a ti  Neved a te bátalmafiágodért , 
ki ne fein? téged, ki a Pogányoknak is Király ok vagy: Mert 
tied a’ birodalom. M akk, 1.6. A'fiú, tífzteli az Atyát, és 
a Jiolga az 5 U rát, ha én Atya vagyok, bál az én tifz* 
t es égem? Es ha Ur vagyok} hói az én felelem ..

Nézd
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£zd meg tsak s’ visgáld meg , meily tsu- 
dálatos rendtartáfok és egyesülések 
légyen az egéfz teremtett állatoknak az 
Iftennél a’ k t féle ízolgálát á lta l: Mert 
minden teremtett állatok fzolgálnak az

____ _ _ _ embernek , és az embernek kedvéért
teremtettek, és az 6 ízolgálát jók által köttettek az em
berhez és véle egyesültek: Es ngy kőd a’ teremtett ál
latok Szolgalatja azokat az emberhez ; az ember pedig 
az literihez köttetik az ő ífteni fzolgálatja által. Sze- 
retetból endelt Iften mindent kezdetben az embernek 
javára , és tsupa , tifzta fzeretetből vonja Iften az em
bert magához. Azért rendelte Iften így, hogy minden 
teremtett állatok az embernek fzolgáljanak és őtet íze- 
reísék : Ha már az ember vifzontag Iftennek nem fzol- 
gál és ő te t , nem fzereti , tehát minden teremtett álla
tok fzolgálatja és fzeretete femmi és hafzontalan. Itt 
azért ismérje meg az ember , hogy mind a’ két fzoígá- 
lat a* teremtett állatok fzolgálatja , és az ífteni fzolgá- 
lat az ermbernek hafznára és javára va:yon; mert a’te
remtett állatoknak nintsen femmi hafznok abból, hogy 
ők  az embernek fzolgálnak , a’ hafzon az emberé, ha
nem hogy a’teremtett állatok annyival nemefebbek *s 
jelessebbek léfznek, a’ mennyivel az egyik a’ maiiknál 
nagyobb és több fzolgálatot téfzcn az embernek: Mert 
mennél erőífebben ’s jobban tartja valamelly teremtett 
állat az embert, annál jeléfebb ’s nemefebb az: Úgy az 
em éeris, mennél fzorgalmatofabban ’s hivebben lzol- 
gál az Iftennek, annál nemefebb és drágább őIftennek 
előtte , és annál több hafzna és java van nékie abból. 
Lásd Mát. 25. 20. .428« Mert az Iftennek nints femmi 
hafzna az ember fzolgálatjából, hanem az ember vefzi 
el a’ hafznot. Lásd immár mind a’ két ízolgálát által, 
mint köttettek őfzve a’ teremtett állatok az emberrel, 
és az ember Iftennek Oh adná Iften, hogy az ember 
Iftenhcz való egyefségének és hív fzolgálatjának kőtele

olly
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oily erős és fel ó'óhatatlan volna , mint a’ teremtett 
állatoknak az emberhez való ízolgalatjok , mert az a’ 
kőtél el nem fzakad , az Itten azt erósíen őfzve kö
tötte , hogy a’ teremtett illatoknak az embernek kell 
ízolgálniek ízunet nélkül, úgy hogy femmit máft nem 
tehetnek , hanem tsak az embernek javára Szolgálnak. 
De a’ nyomorult ember az ő Illeni Szolgalatjának és 
Szeretednek kötelét gyakorta és fokfzor el fzakafztja, 
és noha ö  nemefebb , még is alább valóvá tcfzi magát 
abban minden teremtett állatoknál. Ha már a’ fzép 
dologi hogy az alább való teremtett állatok az ember
nek , mint ő  lkoknak fzolgálnak , oh mennyivel fzelb 
dolog, és mennyivel nemefebb, hogy az ember Itten
iek  Szolgáljon: ha a’teremtett állatoknak tcfti, külső 
Szolgálatjok fzép és kedves, mennyivel fzebb és ked
vesebb a’ belső lelki embernek Illeni fzolgá arja, melly 
a’ lélekben vagyon • mert a’ mennyivel jobb a’ lélek a* 

r tettnél , annyival jobb és nemefebb a’ léleknek Szolga
latja a' teftiénél. így kőttettnek őfzve az Itten n el min
den teremtett illatok az ember és az ő Itteni fzolgála- 
tja által, és a’ Szeretetheti cl végeztetőnek , hogy hé
jában teremtettek ne legyenek.

XXII. Refz*
Hogy az első Szeretetbol, mellyel mi az

iífennek tartozunk , meg egy más tudni, az 
emberhez való Szeretet is ízármazik.

1. J 5n. ft 21. Hlyen Parautiolatút vittünk Ifimtől) hogy 
a ki f z ir t t i  § tit, fztr ítfe  az 0 felebarátját U.

ível már főn meg muttatuk hogy az em
ber cgéfz fzerctetivcl tőkéllcteífen az 
Ittennciv tartozik , és hogy a’ Szeretet 
az első kóteíeíség melly az Iftent ille* 
t i : annakokáért következik, hogy nem 
helyes , hanem igazság ellen való do*

M M H
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log, azt á* Szeretetet másnak adni. Mert mivel hogy 
az Iften az embernek az ő tőkélletes Szeretetit ajándé
kozza , tehát az ember azzal vifzontag tartozik iften- 
nek ; nem hogy az ó Szeretetit feloízfza , cs felét az 
íftennek, felét valakinek másnak adja. Mert jóllehet 
a’ teremtett állatok jót téíznek az emberrel, mindazál- 
tal nem ők tselekfzik azt, hanem maga lilén 6 áitalok, 
a’ ki őket meg tartja, és az ember fzolgálatjára rendel
te : Es azért mivel az ember is teremtett állat, Iften- 
tői rendeltetett más embereknek fzolgálatjára ; tehát 
abból következik, hogy önnön magának femmit ne tu 
lajdonítson , ha málfaí valamit jót té lien , hanem tsak 
az íftennek, ne kivánnjon azért íé Szeretetet fe tifztes- 
séget , mert tsak az Iftent illeti az egyedül. Mivel pe*- 
djg az ember Iftent mindeneknek felette tartozik ízeret- 
iá , annakokáért azt is kell ő néki egyfzersmind fze- 
retni , a’ mit Iften az ő teremtett állatiban leg jobban 
kedveli, mért másként 6  Szeretetivel Íftennek. ellene 
vagyon , cs nem lehet Iftennel egyes, immár pedig 
az iften minden teremtett állatok felett fzereti az em
bert a’ kit is ó  Sz. Felsége maga képére terem tett; azért 
ki az Iftent ízereti, tartozik az embert is úgy mint a’ ki 
az Iften képére teremtetett fzeietni. Azért nem fze- 
rethetf az igazán az Iftent , a’ ki annak képét az em
berben nem fzereti, mert az Iftenen kívül kell a5 Szere
tetnek annak képében nyugodni. Hogy pedig az em
ber Iften képe légyen , az egéfz teremtett állat hircTetl 
és bizonyítja. I

XXIII. Réfz.
Ä’ teremtett állatok rendiből tamiljuk 5

hogy az ember iften képe légyen.

I. Mos. I. 26. Azt monda az Ur Ifién: Tenm tsim k^m - 
i  rt a mi kéjünkre és hafcnUtoságunkra-

A’ Te-
' fi • • 9
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Teremtett állatokban bizonyos rend 
vagyon és kulőmbőzó gradufok , 
me-lyek által ók azlftent némellyréiz- 
ből követik, magokat hozzája ízab- 
ják , egyik inkáb mint a’ máfik. Az 
éló .diatok és az érzékenséggcl bírók 

jobban követik az Iftent, mint az érzékenség nélkül va
lók, inkáb az ókoíTak, mint az oktalanok. Minthogy 
azért nyilván látjuk, hogy a’ teremtett állatokban rend 
és grádits vagyon, holott az Iftent az egyik jobban kő» 
veti, mint a’máíik, a’leg alább való teremtett állatok* 
tói fogva mind a’ leg nemefebbig; í z  ember pedig leg 
nemefebb teremtett ál!at; annakokáért az emberben iá 
kell lenni az Iftenhez való hafonlatofságnak , mivel 
hogy az emberben vagyon minden teremtett Hatoknak 
vége. Es igy mindjárt kezdetben az embernek kellett 
lenni, az Iften tőkélletes hafonlatoságáüak és képének, 
mert másként haízontálan volna a’ teremtett állatoknak 
rendi, holott mindenkor egyik a’ máíikat felijúll halla* 
dja az iften követésében. Mert az Iften minden terem* 
tett állatokban belieget és nyomdokott nyomott ’$ 
hagyott, mellybol a* Teremtőt efzbe vehetni ; mint 
mikor ember petsétet víafzba nyom : akképen hagyott 
iften valamit minden teremtett állatokban , mellybol az 
ő  nyomdokát meg ifmérhetni, noha nem tőkéi ietefen* 
De az ember e kezdetben az ő egéfz pőtsétét tifztán bé 
nyomta, úgy hogy az ő képét cgéfzen láthatni, melly 
egyéb teremtett állatokban nem annyira , hanem fsak 
va amenyire tetfzik. Annakokáért arra tanít Immár 
minket a’ teremtett állatok ren d i, hogy az ember egé- 

Tzen és tókélletefen az Iften képére teremtetem. Mivel 
pedig az Iften lelki és okos elme, igaz és Szent, azért 
ugy kell az ő kepének is az emberben lenni , 's abból 
következik, hogy az emberben lelkes állatu léleknek 
és okos elmének kell lenni, meilyben kezdetben az I- 
fiennek képe tűndőklőtt vaía.

So6 Az terem, állatok rendiből tanulj.&c. 4.K.2.S.23.R,
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XXIV. Refz.
Hogy minden ember tartozik minden

em bert u g y fz c rc tn i, m in t ónnőn m agát: és 
hogy az a* Szeretet is az embernek tulajdon 

maga hafznára és javára fzolgál.
j ,  J£n. 47. 8- Szer elme fim fzérefsüktgy maß, m erta' fze- 
retet lííentól vagyon; Valaki fzereti felebarátját, líisn tó l 
fzú lete tt» is ismeri az l í l e n t , a ki pedi^ nem jzereti, m m  
ismiri t z  I fle n tj mert az ifién fzeretet.

M ivelhogy minden emberek az lilén Képére 
teremtettek, és az lilén ízivbéli fzeretetből* 
őrómöít akarná az ő Sz. Lelke által az ó  
képét minden emberekben megújítani, és a’ 

mennyiben ó rajta áll a’ Kríílus által őket idvőziteni. 
Annakokáért minden emberek fzerefsékegy mail, mint 
önnön magokat, mint kik egy terméík-etuck , és egy 
nemzetségnek , és ki ki a’ máíikat annyira betsulje és 
ta rtsa , mint önnőn magát, nem mint ha egyik a’ má- 
íiktól Tokkal kulombezne. Mert ő közönséges lilén, 
kitől minden emberek életeket és vóltokát vették. 
Annakokáért a' mit az ember önnön magának akar és 
kíván , másnak is azt kívánja, hogy a’ femmire meg 
ne bántafsék, a’ kit az Klen az ö  képére teremtett és 
a’ Kriílus által meg váltott. . Azért hát légyen az em
berek között az egyeí'ségnek és békefségnek igen erős 
k ő te le , és minden emberek legyenek úgy mint egy em
ber , mert mindnyájan az Klen képére teremtettek, és 
egy Megváltójok és Idvőzitójók vagyon. Es valamint 
hogy az első Szeretet ígazságoíTan a’ Teremtőt illeti: 
így a* terméfzetnek törvénye fzerint a’ maiik Szeretet 
azt illeti, a’ ki az lilén képére teremtetett. Mert mi
velhogy az ember, föképen az ő lelkére nézve, az I- 
ílen képére álkuttato tt, következik hogy minden em
ber , másnak lelkét ugy TzereíTe, mint maga lelkét. Így
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vannak a’ Szeretetnek két kötelei az emberben, az e ső 
által ó  az lftennel őfzvc köttetett, a* máíik által az 6  
felebarátjával ; és a’ máíik fzármazik az elsőtől , mert 
ha az első nem volna, tehát a’ máíik fém volna. G on
dold meg azért e’ tsudálatos rendet: az ííten az em
bereket kezdetiül fogva fzerette, és fzuntelen fzereti 
őket, a’ teremtett állatok pedig ki nyilatkoztatják, az 
Iftennek fzuntelen való. Szeretetit az emberhez való 
mindennapi fzolgálatjokkal. így vonyja Iften az em
bereket maga után az ő Szeretete által, és meg győzi 
OKet azzal, hogy ók is ellenben tartoznak őretTze- 
re tn i, és azt akarja, hogy az emberek is az ó példája 
ízerint fzuntelen egymáítfzerefsék, a’ mint ugyanazért 
is oltotta beléjek kezdetben az ó képét. Az emberek
nek Szeretetek pedig az ónnőn magok tulajdon hafz- 
nokra és javokra ízoígál: mivel oda fel már meg mu- 
tattatott , hogy az embernek első Szeretete, meilyaz 
Iftent illeti, és az Iftcni. Szolgálat is, egyedül az em
bernek fzolgál javára; így-következik lzükségképen , 
hogy a’ máíik Szeretetnek is , meily az embert illeti , 
egyedül az embernek javára kell fzolgálni, minthogy 
azon máíik -Szeretet fzármazik az elsőből. Merthogy 
az emberek Iftennek képét vifelik, az ugyan magoknak 
ízolgál hafznokra és javokra, és nem az Iftennek'. Es 
mivel az Iftent és embereket fzeretni az első kőtelek- 
ség és tifzt, mellyet az embernek gyakorlani kell, te
hát abból következik , hogy annak á’ Szeretetnek kell 
lenni az embernek legfőbb javának. A ’ mit azért em
ber maga javára, hafznára és előmenetelére lenni akar, 
gyökerének kell annak lenni , a’ meliyből fzármazzék 
a z ; az a’ gyökér pedig a5 Szeretet. A’ mi már ebből 
nem fzármazik nem lehet az embernek igaz java éshafz- 
na. 5S ebből következik immáron, hogy a’ mennyire 
nevelkedik az Iftennek és felebarátnak fzeretetea annyi
ra nevelkedik az embernek fő javí is.

898 Minden ember tartozik feleb. fzcrcr. 4 .K 2.S .24 .R .
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XXV, Réfz.

Mivel minden teremtett állatok minden
embereknek fzemély valagatás nélkül fzünteiea 

fzolgálnak, azzal arra tanittanak minket v  hogy 
az emberek magokat egy más között egy 

embernek lenni tartsák.
Maiak. 2. io . Avagy ninttené mindnyájunknak tg y  A- 
ty á i i?  Avagy nem azon egy Ifién teremtette minket i mi

xert tsal'já meg tehat ki ki az ófelebarátját.
Z íften ugv rendelte a’ teremtett állato

kat, hogy azok minden embereknek 
külőmbség nélkül fzolgáíjanak , és a* 
mennyiben 6 rajtok áll, ne ízolgáija- 
nak ok többet vagy kévéiébbet egyik
nek mint a5, maiiknak. Mert pélü o- 

kdcit a tu/ úgy ég a ’ Szegényeknek , mint a’ ga. da- 
goknák. ' Eképen femmi teremtett állatok nem telének 
kfdómbséget, nem tartják egyiket nagyobbnak a’ má
nknál , nem tefznek külőmbséget a’ Várói! Polgárok 
’s a’ parafztok között : A’ föld úgy fzolgál a’jobbágy» 
nak , mint az Urnák: lígy a’ levegő ég , v íz, kutak és 
a* barmok. Es ezt láthatni foképen a’ Napban, a’leg 
fzebb teremtett állatban, melly minden embernek egyé» 
ránt fzolgál. Miért léizen már ez, hogy minden te* 
remtett állatok az embernek válogatás nélkül ízoígáb 
nak íften akaratja és rendeléíe ízerint ? Azért hogy az 
íften azt akarja, hogy minden emberek egy más között 
egy embernek tartsák magokat. Sőt azért parantsolta 
íften minden teremtett állatoknak, hogy az embernek 
fzolgáíjanak, és az embert meg böts&ljék , mivel az 
ember íften képére teremtetett. Ann ako iáért az em
ber is háJáadáífal vegye a’ teremtett állatok ízolgáUé- 
já t; külómben meg nem érdemli, hogy tsák egy tg rí m»

t l l  2  ' tett



tett állat is fzolgáljon néki. Mert mit gondolíz te é- 
des emberem, miért rendelte és parantsoíta Iften, hogy 
teneked olly fok derék teremtett illatok fzolgáljanak , 
mellyekkel ezegéfz Világ tellyes? Kétség nélkül azért, 
hogy meg ismérnéd, hogy te lilén képe vagy , és úgy 
kell élned mint Iften képe; és ha te Iften képére nem 
teremtettél volna, meg fe gondoljad, hogy nékedtsak 
egy teremtett állat is í'zo gálna. Mivel már az oktalan 
állatok azért fzolgálnak tenéked, és téged meg hetsul- 
nek, hogy te az Iften képére terem tettél, fokkal in- 
káb kell néked felebarátodnak fzolgálnod és ó tcrS bg  
betsüined, mivel ó is az Iften képére teremtetett. £s 
azért meg tanitnak téged a’ teremtett állatok arra, mi
ért kelljen felebarátodnak fzolgálnod és ötét fzeretned 
és a1 mint azoknak minden emberek egy ember , mert 
egyiknek úgy fzolgálnak mint a’ máíiknak; úgy légyen 
tenéked is , ’s úgy tseleke.djél te is. Végezetre mivel 
az emberek réfzesülnek az egyeben egy Iftennek egy- 
efségében és Szeretetibcn, a’ ki örökké él, és minden 
ember az egyetlen egy Iftennek hafonlatofságára terem
tetett , és egy közönséges Szeretete vagyon Iftennek 
minden emberekhez, mivel ő nékik mindnyájoknak kez
detben az ó ké^ét adta : annakokáért az literinek .jó 
tér menyei is kózónségefek. Egy közönséges fzü sé
gek is vagyon minden embereknek, a’ kik mindnyájan 
Iften nélkT-l fzűkó kődnek, mindnyájan is kóteleztet- 
nek az Iften fzeretetire az elvett közönséges jó téte- 
ményekre nézve, és egyetlen c^y Urnák is tartoznak 
mindnyájan fzolgálni. Továbbá , minden embernek 
egy közönséges meg tartáfa vagyon; Sót közönséges 
terméfzetjek, közönséges nevezetjek, hogy tudniillik 
mind emberek vagyunk és azoknak neveztetünk, kik
nek is minden teremtett állatok fzemély válogatás és 
kűlómség nélkül fzolgálnak, és mindnyájan egy végnek 
tudni!: az halálnak vettettek alája. Méltán azért min
den ejnberek egy más között egy embernek lenni tar

tsák
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Isik magokat, és egymás kozott a’ leg nagyobb egyed 
séget és békefséget ízerezzék meg. Es mind ezekből 
ízarmazik az embernek kétfzerte való atyafisága.* El
sőben közönséges atyafisága, mivel mi mindnyájan Is- 
T£Nnek teremtett állati vagyunk , és tvagyoiiságunk Is
tentől vagyon, mint minden más teremtett állatoknak. 
Máfodfzor kivált ’s közelljebb való atyafisága és ro- 

^ konsága, mellyel az emberek miás egyéb teremtetf ál- 
. latoktól meg knlőmbeztetnek , mert ők mindnyájan 

az Iílennek képére teremtettenek. így tanít minket 
erre a3 termi ízet a3 Teremtésről való Artikuliisból: ?)e 
az Evangeliom tanít minket fokkal magafabb atyafiusá- 
gra a’ Kriílus Jefusban, holott mi mindnyájan egymás 
kozott tagok vagyunk egy Fő alatt , mellytól a3 Kri- 
fiusnak Icikí vagy titkos teile minden tellyefségctvéfzen.

4.K .2 .S .26 .R . Az egyes, fzárm. a’Iegnagyoberős. 901

XXVL Réíz.
Hogy az egyeíségből, mellynek a’ tér-

méfzcti kőtelcfség fzerint kell lenni az em
berek kozo tt, ízarmazik aTegfobbésgyőz- 

hetetlenjebb eröfség.
E f e s - 4 ‘ 3 - ^^kezzétek meg tartani a léleknek egyeßeget 
a beket égnek kötele áltál- egy tefi és egy lélek vagy tok.

^ S ^ a^ v iv e! a3 leg nagyobb -erő az egyeíségből 
ízarmazik, az erőtlenség pedig {a3 ha- 
íonlásból, következik, hogy mennél 
nagyobb az egyefség, annál nagyobb 
az eröfség. Hogy pedig az egyeíség 
a’ Kerefztyénc-k kozott nagy légyen , 

kell annak eredetit venni az Iílennel Való egyeíségből. 
Minekokáért mennél inkáb egyesült a3 Szeretet általa’ 
Keresztyén ember Iílennel, annál nagyobb léfzen az 
egyefség is a' Kerefztyének között. Mert a3 ki az lilén-- 

egyesült Szeretet által, avagy a3 ki az Iflentfzivből 
L i l a  ízé
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fzereti, nem marad az , az o felebarátjával is egyefség 
néiku., mert lehetetlen dolog, hogy valaki fzereíTe az 
Jileßt, azt pedig gyűlölje, kit lilén olly íziveien fze- 
r e t ; Sót mennél inkáb fzereti az lílent, annál inkább 
fzereti azt is , a’ kit az Ifién .ízere tazért mennél in- 
kab fzeret ember mail, annál inkább egy léfzen azzál.
Ez az egyefség mind addig, tart , meddig a* Szeretet 
tart, A’ Szeretetnek penig lehet,kell is tartani íziinte- 
len , annakokáért meg marad az egyefseg is: Es men
nél inkáb nevelkedik a’ Szeretet, annál erólebb léfzen 
t i  egyefseg, és ebből emelkedik a' győzhetetlen erő.
Es Itt látja ember világofan, mikor az emberek az Is
ten t fzeretik.» akkor fzeretik egy máft i s , és ezen fzc- 
retet által léíznek ők erőfek és győzhetetlenek. Mi- * 
dón pedig az emberek egyedül tsak magokra néznek., 
és nem tekintik meg az lílent, hanem kiki tsak magá
ra vigyáz, mafial femmit nem gondolván., akkor ré- 
ízekre olztatnak egymáílólelfzakafzratnak, igen gyön
gék; és erőtlenek léfznek. Annakokáért az egyefség 
nagy javok ’s.nyereségnek az embereknek , és legnagy
obb erejek, és a’ meddig tart az egyefség , addig tart 
az embereknek javok is, mellyel élhetnek ók mindnyá
jan : Ha,pedig él fzakadnak egymáílól, tehát egyik 
íem élhet a’ kqáénséges jóval, hanem el veizti azt ing- 
gin kiki, a’ menyet mindnyájan kőzőnségeífen megtart
hattak volna. Ha azért az emberek az egyefséget meg 
tartanák és állhatatofak volnának abban , femmi hasa
lom meg nem ronthatná ókét. Illyen nagy jó ízárma- 
zik az Iftennek és embereknek fzeretetibol. így hág
tunk már fel a’ leg alatsonabb teremtett állatoktól mint 
egy lajtorján lílenhez, az ó ismeretihez, az 6  S/ere té
tihez , mint leg főbb jóhoz, legfőbb bőltsefséghez , 
legfőbb eröhez, minden dolgoknak leg főbb kezde
tihez, és meg győztek minket a’ teremtett állatok,hogy 
mi kötele lek vagyunk az lílent mindenek felett fzeret- 
ni. Az után ismét le fzálottunk a’ Teremtotul a’ rer 
; reni-

9 © 2  Az*egyes. fzárm. a’-leg nagyobb erős 4.K.2.S.27.R.É
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re mtett állatokhoz , a ’ Teremtő Szeretetírőí az em
ber Szeretetik ez. Ez a’ tenixéízet fzerint való fel me
nés ’s le fzállásu

XXVII. Reiz.

A" Szeretetnek terméízétéről 5 tulajdon
ságáról és gyümölcséről.

Luk. II . 35. Meg U fdy hogy a Mdgoßdg; rneJIy te ben-
tud  vagyon, Cetéit ég ne légyen,

fzonyos dolog az , h o g y ’mí femmivel 
nem bírunk, melly olly igazan a’ mi- 

^  énk y és a’ mi hatalmunkban vóhia , 
mint a’ Szeretet. Annakokáért. a’ jó 
’s helyes Szeretet a’ mi tulajdon kin-

________ tsunk ’s minden javunk, nyereségünk;
és a’ gonotz Js helytelen S eretetr a’ mi nagy kárvallá- 
funk ’s minden fzerencsétlenségünk. Mert mivel ne
künk íemmink (ints, melly oliv bizonyofan ’s valósá- 
gofan mienk volna, mint a’ Szeretet,, tehát követke
zik abból, hogy ha a’ Szeretet nem ja, mind a’fém jó, 
valamink vagyon. Annakokáért ha a.’ mi Szeretetünk 
jó , tehát mi is jók és jámborok vagyuakg ha pétiig 
gonofz fzeretet vagyon mi bennünk, tehát mi is-go no. - 
fzok vagyunk :■ mert egyedül a’ Szeretet mutatja meg , 
l a  jóé, vagy'gonofz az ember. Es valamint hogy fém- 
mi jobb mi bennünk a’ jó Szeretetnél nem lehet , az- 
onképen nem lehet femmi gonofzabb az emberben , 
mint a’ gonofz Szeretet. Es mivel mi femmivel nem 
bírunk, melly olly igazán és bizonyoían a’ mienk vol
na, mint a’ Szeretet; azért ha azt valakinek adjuk % 
tehát annak mindenünket adtuk: és ha mi a’ mi Szere- 
terünket e! vefztettűk, az az, gonofz dologra fordí
tottuk , tehát azt mind el vefztettűk valamink volt , 
tudniil: minenmagunkat: Mert el vefztjíik a" mi íz ere*

L l í  4 w&m*
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tétünkét, ha annak adjuk, a’ kit nem illet. Es mivel 
a’ mi egéfz jónk a’ jó lzeretet, és leg nagyobb kárunk 
’s gonoízunk a’ gonoíz ízereret, arra nézve következik 

' abból, hogy a’ Virtus íémmi nem egyéb, hanem a’ jó 
Szeretet, a’ vétek pedig a’ gonoíz Szeretet. Azért a’ 
ki a’ Szeretetnek tulajdonságát jól ism r i , az isméri az. 
ó  leg főbb javát és leg főbb nyavalyáját.

XXVIII. Réfe.

Hogy a’ Szeretetnek első tulajdonsága
a z ,  h o g y  a’ Szeretőt Szerelmesével egyeséti, 

és a’Szeretőt a’ Szerelmetefsé változtatja.'
I .  Ján. 4. IO. Az Ißen Szeretet, és a ki Jzeretttben ma
rad a z  Iflenben m a r a d , is az Ißen abban.
M iért egyeíiti magát a’ Szeretet azzal, a’ kit fze-.

retünk, ez az oka, mert a’ Szeretetnek ter~ 
méfzete ezt tartja , hogy ő  magát máífal 
réfzelteti, ki ofztja és ajándékozza. Annak-, 

okáért az igaz Szeretet nem hagyja magát meg tar
tóztatni, oda adja, és réfzelteti magát máífal. Es mi
vel a* Szeretet nem kénfzerittethetik , mert fenki nem 
kénfzerithet valakit a’ Szeretetre,azért fzabad akarat fze 

. rint való ajándék ó, a'mclly ónnőn magát, ónnőn magá
rul adja , réfzelteti és ki ofztja. A’ mi azért másnak, 
adatott, az annak birtokában vagyon , azért hát a’Sze
retet is azé a’ kinek adatik , és annak tulajdona léfzen,. 
a’ kit fzeret az ember. Mivel pedig az embernek femmi 

- fajátja nintsen , hanem az ő  Szereteti, annakokáért a’ 
kinek az 6  lzeretetit ad ja , annak adja. ónnőn ma
gát , és illyenképen a’ Szerető egyesül az ő lzerel- 
mefsével és egygyé léfzen azzal, és kettőből egy, egyik, 
a’ máíikká változván ; és ugyan minden kénizerités , 
crőfzak, kin és félelem nélkül , fzabad akarat fzerint, 
őrőmóft és vígan léfzen ez az elváltozás, úgy hogy a’

Sze-
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Szerető a’ Szerelmeísé változik, és maga. a* Szeretet az 
ő  nevét vefzi a’ meg fzerettetett jótól : mert ha az em
ber földi dolgot fzeret ; tehát földi Szeretetnek , ha 
valami halálolt vagy hóit dolgot fzeret, hóit fzcretet- 
nek, ha baromi állapotot fzeret, baromi fzeretetnek , 
ha ki embert fzeret , emberi Szeretetnek , ha az lílent 
izereti, Iíteni Szeretetnek neveztetik az. így változ- 
hatik el az ember a1 Szeretet által nemes és nemtelen 
dologgá , önnön magátol és fzabad akarat fzerint. Mi
vel az is nyilván való dolog , hogy a’ Szeretet az aka
ratot is el változtatja; minden változásnak pedig kell 
lenni jobbra és tiemefebre vagy jelefebre, annakokáért 
ne-adjuk mi a’ fzeretetúnket alább valónak, tsekélycbb- 
nek ; hanem mindennél leg nemefebbnek , jobbnak és 
méltóságofabnak , tudniillik egyed{il tsak az íítcnnek; 
másképen a’ mi Szeretetünk és akaratunk nemtelenné 
és femmire valóvá léfzen. Es erre oktat minket a’ ter- 
méfzet, mivel mindenkor av terméfzetnek alá való tse- 
kély dolgai , nemefcbre és jobbra változtatnak : Mert 
az £lementumok , a’mihému a’ fo ld , víz, levegő ég, 
Elvekké és fákká változtatnak , a’ füvek pedig az álla
toknak terméízetekké, az állatok pedig az embereknek 
teltekké és vérekké. így változik a’mi akaratunk a’mi 
Szeretctunkben Ifi enne ; külőmben az egéfz terméfzet 
ellen volna az.. Azért kiált és tanít az egéfz terméfzet, 
hogy az literi leg első ,, leg jobb és leg nemefebb , a’ 
kinek mi tolunk kell fzéréttetnie , mivel hogy ő jobb, 
líiinden teremtett állatoknál.,

XXIX. RéfZw
Nintsen íemmi dolog e’Világon, a’melly
megérdemlőié a mi Szemetünket, a’ kívül, a1 

ki minket vifzontag fzerethet, és a’ miSzeretetun- 
ket nemefebbé és jobbá teheti.

I. Ján. 2. 15. Fiat fkaim n? fzerasétek e VHúgot, fe az• 
okai i tntllyek e Fiiadban vadnak.

L H  5
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Ivelbogy a’ mi Szeretetünk leg neme- 
1 febb és jelefebb ajándék, és a ’ mi a- 

karatunkat el változtatja annak termé- 
fzetévé és nemévé, a kit Izeretünk , 
úgy hogy az, a? mit mindennek felet
te fzeretunk, uralkodik a’ mi akara

tunkon. Es mivel az fe illendő, fe helyes , fe az igazr 
sággal nem egyez, hogy az alább való és méltatlanabb 
dolog a’ nemeíebnek uraságával bírjon • a* mi akaratunk 
pedig lelki, és azért nemefebb minden tefti dolognál, 
annakokáért íernmi tefti dolog nem méltó a’ mi Szere- 
tetunkre, fé a’ mi tulajdon teltünk , fe oktalan állatok, 
fe arany,fe ezüft, fe nap , feho ld , fe fák, fe éltető ál
latok , avagy házak, fzántp földek, nem méltók a’mi 
ízeretetünkre. Mivel pedig az igen illendő és helyes 
dolog, hogy a* mi nemefebb, fóebb és jobb, uralkod
jék a5 nemtelenen és az alább valón: az Iften pedig leg 
főbb és leg nemefebb, azért Iften egyedül méltó arra a 
hogy mi tőlünk fzerettefsék, és így a! Szeretetnek ne
me és tulajdonsága kénfzerit minket arra, hogy ne mail1 
de egyedül az Iften tőlünk leg inkább fzerettefsék. T o
vábbi mivel illetlen dolog azt fzeretni, a’ kitől embet, 
vifzontag nem fzerettethetik, és a’ mclly nem érti, mi 
légyen a* Szeretet,tudn: az embernek les; nagyobb kinr ‘ 
tse, azért ne adjuk a’ mi fzeretetünkeca‘hólt teremtett, 
állatoknak, a’ kik nem hogy egyedulfzerethetriének. 
minket, hanem eí is rontják a’ mifzeretetünkec, főidig, 
baromi, és hóit Szeretetté tefzik azt. Mivel pedig min
ket Iften minden teremtett állatok felett fzeret, illik, 
hogy mi is vifzontag minden teremtett állatok felett 
o tet Izere fsuk: mertnem rontja ő  Sz. Felsége a’ mi Szek
reterünket, hanem, nemefsé tefzi a z t , és nekünk adja 
vifzontag a5 leg nemefebb Szem etet, melly a’ mi Sze
m etünket fokkal fel ü! haladja: mert az ő fze tem e q~ 
tökké való és teremtedem.

906  £ s világon nints femmi fzeretet. 4 .K .2 .S .30 .R ,
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X X X . Refz.

Illendő dolog , hogy az embernek leg
elsőbb ’s leg nagyobb Szcrecece, minden egy

éb 'dolog felett az Ur Klennek, úgy mint első
nek és utolsónak és minden dolgok kéz* 

detiaek adafsék.
5. Mos. 52. 4. Az Urnák minden uíai igázsdg- az gróf 
biv Istennek, ki bamijságot mm tu d , ki igaz es jó : meg 
ftrteztette magát a gonojz is el fordult mmzgtseg az bű
nével , mell}1 nem ő fiai tulajdonsága^

AZ egéfz terméfzet az embernek lelki ismeretivel 
együtt meg mutatja, hogy az első és legfőbb 
Szere-et az Ur Klent illeti. i . j  Mert ő a’leg
főbb ’s őröké való jó. 2.) Mert ő tő le  azenv- 

bernek és minden teremtett állatnak vagyon eredetek. 
3.3 Mert az ó jó volta és Szeretete minden teremtett 
állatok által az emberre fordul és foly. Annakokáért 
az Klen Szeretem az igazságra és terméfzetre nézve , 
úgy a,_terméfzet fzerint való kőteeíségre nézve is ilietf 
az elsőséig. Mert iémmi mnts olly méltó a’ mi Szere- 
tecunkre, mint az Klen maga. Es ez az első, igaz , 
valóságos, leg illendőbb, igazságofabb és rendefebh 
Szeretet, és az első igazsága ( aequitatis, debiti, & 
gratitudiriis, ) a’ mi adófságunknak kedveskedésünk
nek és há áadáfunknak, mellyel o Sz. Felségének tar- 
tozunk, és a’ mi akaratunknak egyenefsége? Midőn 
pedig a’ maga tulajdon embernek Szereteti az elsős,g 
gél b ir , és < nnőn ma;a az ember az a’ dolog, a* mit 
az ember dőfzer és leg nagyobban fzer^t, tehát a’ tcr- 
méfzetnek torvénye fzerint is , rendetlen, igazságtalan 
hamis, álnok , az Klen ellen és a’ terméfzet rendi ellen 
való Szeretet. Es ez az első igazságtalanság az ember
ben, első rendetlenség , az Kiennek első meg bántáía,

. ! " első
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első bűn és gonofzság, első Sze^entsétlenség és kárho
zat, Azokáért ha az első Szeretetet éii magamnak a- 
dotn, a’ melly nem engem, hanem az Iftent ille ti, te
hát az Iften ellen leg nagyobb igazságtalanságot tselek- 
fzem , és les; nagyobban vetem 5s utálom meg őtet. Es 
azért ha előbb fzeretem magamat, és nem az Iftent , 
az kétféleképen vagyon Iften ellen. Elsőben, hogy 
én ó  Sz, Felséget nem tartom ollyan méltónak és oily . 
főnek , mint magamat, a’ Szeretetre. Máfodfzor ,. el 
véfzeni én azt az Ur Iftentől a’ mi ő tet minden terem* 
te tt állatok feiert illeti, és adóin az ő  teremtésének , 
melly k g  nagyobb igazságtalanság , és az egéíz termék 
ízet ellen vagyon*

Hogy az ember a’ ki előbb ízereti ma-
gár, önnön magát Iílenné teízi , és az lilén-

nél magát nagyobra bőtsűlk 
Dán. 9. 7. Tenéked Uram igazság, és minekünk ortzánk 
pirulája. Sói. 115. 9. Nem nekünk Uram, nem nekünk, , 
hanem a' te nevednek adjad o' dit sós éget %

M ivel hogy az Ur Iften minden dolognak kezde
te és vége, azért ő tet illeti az embernek elsp 
fzeretete. H am áraz ember előfzer önnön 

. magát, ugy valamit máft dobi) ’s jobban fze- 
retne, hogy fém az Iftent, tehát a z t , vagy önnön ma

gát Iftenné tenné ; méily az Iftennel való' leg nagyobb 
ellenkezés, holott az ember magát , vagy valamit máft: 
nagyobbnak, méltóbbnak , és kedvesebbnekjtart, mint 
az Iftent. Es mivel a’ Szeretet változik a’ Szeretett j*ó- 
vá , tehát az által az ember Iftentől tsupán elforditta- 
tik. Es mivel az ember leg elsőben is önnön magát 
ízereti, tehát ízeret minden dnhmr Ann ö n  macáért.

beinek-' .
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bérnek egéfz fzive és Éteremének fundamentoma ön
nön magában, mellynek lílenben keliene lenni. Es mi
vel az ember önnön magát fzereri , tehát egyedül a* 
maga akaratját is követi, és nem az Iften akaratját. Mere 
a’ tulajdon maga izeretetiból ered a’ maga tulajdon a- 
karatja , maga bótsíilléíé , tiízteísége és ditsekedéfe. 
Eképen tehát el vefzi ember az t, aJmi Iflené -és ónnőn 
magának adja , nem küiőmben , mint mikor valaki a’ 
királytól el venné koronáját, és azt önnön maga fejébe 
tenné. így akar maga az ember lilén és király lenni, és 
magános orfzágot kezd lilén ellen, és mind tsak líleö 
ellen tufakodik 7s hartzol. így tsekkfzi a’ tulajdon 
maga Szeretéfe, hogy az ember lílennek m egeskűtt el
lenségévé léfzem •

XXXII. Réfz.
Valamint hogy az Iftennek Szereteti
m időn elől jár , és elsőséggel b ir , m inden jónak  

első gyökere , eredete és kútfeje : Úgy a’ tulajdon 
maga Szeretése midón elsőséggel b ír , 'min. 

den gonofznak eredete és gyökere«
Hofe. 15. 9. Te magad vefzteitedel magadat , Izrael ; 
Mejrt in  bennem fegétséged vagyon.

izem et minden dolgoknak oka-, és a* 
Szeretet által, léfznekminden dolgok: 
Es mivel c* két Szeretet, az lílennek Sze
m e te  , és az embernek maga Szem e
te, egymásnák meg eskütt ellensége , 
annakokáért egyiknek igen jónak kelt 
ak igén gonofznak. Mivel pedig az Is

ten Szeretednek illendőképen elsőnek kel! fenni, tehát 
következik, hogy az egyedül igen jó légyen. Merraz 
lilén Szeretete Ifteni mag mi bennünk , meilyboí (*) 
minden ió nevelkedik, ésfemn.i gonofz ncmnevelked-

hetik.
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hetik. Mert a’ jó S eretet egyeséti magát a’ Szerette* 
tette], azaz, Iftennel a’ leg főbb jóval, az [(lenben 
marad és nyngfzik, és az íften ó benne, őrül az lilén
kén és lilén ó benne, mert az őróm a’ Szeremből Ízü
letik, Sói. lg. 2. Ki terjeízti magát minden embere';- 
re, és .minden emberekkelréfzeseti magát, mint az Iílerr.

( * )  A' virtu fok va^y jóságos tsekkedetek között * fzeretet ’ 
első,' mivel »und azok a fzeretetbői fzármaznak: 

a mint a jóságos ts elekedet ck kozott e ore is tetettetik 
Gál. 5. 22. De a’ fő kútfőre nézve , mind azok a 
hitből erednek; mert a hit a fzeretet által tselekefzik 
Gál. 5. 6 . és a fzeretet által mivel minden virtufo- 
kát az emberben. D, Gerh. ni Aphor. p. 166. úti 
ex radice műid arboris rami prodeunt, fit exch%- 
ritáte multae virtutes generantur. .Var.

f . 2. Sőtt az ííleni Szeretetnek nintsen fzüksége 
íérnmi teremtett állatra, mert annak minden elégsége,, 
fó gyönyörűsége, Szeretete és öröme az lílenben va
gyon. Valamint hogy azért az illeni Szereterböífem- 
mi gonoíz mi bennünk nem nevelkedhetik, hanem min
den jó : Úgy a’ magunk Szereteti minden gonoíznak 
gyökere mi bennünk, mellyből ered minden gonoíz- 
< ág, igazságtalanság, hun, vétek, vakság-, tuda? lanság, 
fajdalom és rettegés , s. a. t. és eképen teízi ember az 
ó  akaratját hamis Iftenné. Es «miképen az igaz lilén 
minden jónak' eredete, úgy a’ hamis lilén , melly az 
embernek tulajdon akaratja, minden gonofznak erede
te. Es mivel a’ teremtett állat , mellyet ember elöfzer 
fzeret, femmiből Réfzittetett, és nintsen benne álhata- 
tofság és bizonyos állapot , hanem terméfzet fzerint 
mindenkor fiet az ő femmiségéhez, és mindenkor fzü- 
kólkódó; a? Szeretet is pedig változik azzá, a’ mit az 
émber fzeret: Úgy nem lehet embernek önnön magá
ban femmi állandósága és bizopyos volta; hanem mim. 
dcnkor imide amoda tántorog, mindenkor fzűkölkö-



dik , föha nem nyughatik, mert a’ Szeretet által mu- 
landóvá változott. £s mivel a’ teremtett állat ó ma
gában femmiség, múlandóság, hrvság, tehát az ember 
maga is ollyan -íbmmiséggé és hivságga változik. Es mh 
vei a5 teremtett á latok fzukségeíék is az embernek, ár
ra nézve fzereri azokat ’s azoknak izolgálván aiájok ve
ti magát. Es mivel azok el romlanak , el változnak és 
el múlnak, azért az ember .a’ kinek fzive azokhoz ra
gad,! zuntelcn való ízorgalmatoságban és fzorongatásban 
t  agyon. Úgy maga a’ Szerétét, -melly az emberben el
ső , télzen mindén emberekét Iften eílenségivé, és az 
embert minden gonofzízal meg rakja, *s meg tö lti, és 
minden teremtett állatoknak aiájok' veti. Es valamint 
hogy az Iftennek Szereteteaz embernek akaratját kőzőn- 
ségefsé, és mindenekkel magát réízdtetővé tefzi: Úgy 
a’ maga Szeretet tefzi az ember akaratját magát máífal 
nem réfzeltetové, hogy ó lenkihez nem hajlandó ■ ha
nem az akaratot igazságtalanná, gonöfzízá, el fcrdul- 
tá , kevélyé, fösvénnyé s. a. t. változtatja. Es miké
pen hogy az Iften Szerelme áz akaratot nyugodalmaivá, 
hékeíségefsé, keiíemeteísé tsinálja: azonképen a’ maga 
Szeretéíe az embernek akaratját nyughatatlanná t bé* 
kefségtelenné, barátságtalanná tefzi. Az íften Szeretet
te az akaratótfzabadofsá tefzi, hogy a’ femmihez köt
tetve 'nintsen ; De a’ teremtett állat fzerctetemegfoízt- 
jafzabadságától az ember akaratját, ’s minden terem
tett állatoknak fzolgájul aiájokvetettétefzi. Az Iften Sze
r e l t e  tefzi az embernek akaratját erőfsé , bizonyoísá, 
álhatatoísá Iftenben; de a* maga Szeretés az embert bi- 
zontalanná, álhatatlanná , változóvá tefzi. Az Iften 
Szerétete az embert fzeléddé, erőfsé, gazdaggá tefzi; 
a’ maga fzeretés penig morddá, erőtlenné, ^gyöngévé , 
tefzi. Az Iften Szeretete azembertmindeneknek ked- 
vefsé; a’ maga Szeretés pedig mindeneknél gyulőlségef. 
s'é9 ’s mindeneknek irigygyé, eílenségivé tefzi*

4.K .2.S .32.R . a’maga Szeret.minden gonofzn. &c. 911
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XXXI11. Reiz.

Az literinek Szeretete és a’ maga Szere
iére, az ember ismeretinek két ajtai és két 

égő gyertyái.
Rom, 8- 7. A' leßntk b&ltseiége ellensége az I f t  ennek.

M ivelhogy ettől a’ kétféle Szeretettől, minden 
végbe vitetik,minden fzármazik, minden igaz- 
gattatik, valamit az ember akaratja tselekizik, 
és minden más Szeretet attól ered: annako- 

káért övetkezik, hogy attól fiignek minden más dol
goknak isméretik, akar jók akar gonofzok legyenek 
azok. Mert az lítennek Szeretete, kezdete mind an
nak meg ismerésének, a’mi jó az emberben vagyon, és 
a’ maga tulajdon Szereteti eredete mind annak meg 
ismerésének , a’ mi gonofz vagyon az emberben : és 
a’ ki az Iften Szeretetit nem Ismeri , ’s mi légyen, azt 
nem tudja, a t  nem tudja azt a’jót is,a’ melly az em
berben vagyon. £s a’ ki maga tulajdon Szeretetit * 
melly tsak maga hafznát kereíi, nem ismeri, nem ismé
ri a z , mind azt a’ nagy gonofzt, melly az emberben 
vagyon: Mert a* ki ä’ jónak és gonofznak gyökerét és 
eredetit nem ismeri, nem tudja az, mi jó vagy gonofz. 
Az Ifteni Szeretet meg világofító. Világoság, azérft 
meg ismerteti mi velünk mind ónnőn magát, ’s mind 
az ellenkező ré fz t, tudniillik' a’ magunk Szeretetét , 
melly merő Setétség, melly az embereket kőrnyül vefzi 
’s meg vakítja, hogy magokat ne láthafsák, fe meg ne 
efmérhefsék mi légyen a’ jó avagy gonofz ónnőn ma
gokban. Minekokáért kef gyökér vagyon mi bennünk * 
Jónak és gonofznak gyökere, és ahoz való két a jtó , a 
ki azon ajtót nem tudja , az helyét fém tudja fe a’ jó 
nak fe a’ gonofznak. Mert mivel az ember két réfz- 
ből áll* leiekből és teftből, innéd fzármazik két féle

kűlóm-
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kulómbőző Szeretet, egyik a’ lélekre , maiik a’ testre 
nézve. A’lélekből ered a’méltóságnak es tilzteíségnek 
Szeretete; a’ tettből ízármazik a’ tefti gyönyörűségnek 
Szerelme. Annakokáért a’ ki magát mindennek előtte 
fzereti, az vagy a ’ maga tifztességét és méltóságát, vagy 
a’ tettnek gyönyörűségét fzereti. E két dolgot penig 
ygy fzereti, mint legg főbb javait, és e’ kétfelé ízere- 
tetből nevelkednek többek is, tudniillik mind az, vala
mi a’ maga tulajdon tiízceíségére és a’ tettnek gyönyö
rűségére fzolgál : Mind aféle dolgokat keli az után 
fzukségképen fzeretni, a’ maga tifzteíségének, bőtsü- 
letinek és gyönyörűségének okáért. Innéd kél ki , a* 
pénznek és gazdagságnak ízerelme , a’ fokféle mefter- 
ségnek, tudománynak és méltóságnak Szerelme, mellyek 
mind a’ maga Szeretetét vagy tifztéfségét tartják ’s elő 
mozdítják. Annakokáért a’ maga Szeretésből fzármaz- 
űak iilyenmás három vétkek : 1. A’ kevélysége nielly ae 
maga tifztefségének , böltsületének és méltóságának 
Szeretete, ’s egyebeknek meg utáláfa. 2. A'tejli gyö
nyörűség , és a’ torkofság , s. a. t. meliy mind a’ tefti 
kívánságoknak Szerelme. 3. A'fösvénység t melly a’mir- 
fandó ’sídéig való dolgoknak, úgy mint a’ pénznek ’s 
egyéb vefzendő kintsnek , rendetlen Szerelme. A* ki 
azért a’ maga tifztéfségét fzereti, ellensége az mind am- 
nak , valami a’ maga tulajdon Szerétének ellene a ll , ’s 
azt el ronthatja. Innéd fzármazik az harag, és bofzíi 
állásnak kívánsága, és az irigység, mel y más javának, 
cs annak a’ki a’mi tulajdon bótsületűnket meg kiífebitr 
h e t i , gyülóléíe. Inné.d fzármazik a’ reftség is , és a* 
munkának kerüléfe , mivel az a’ tefti gyönyörűségnek 

ellene vagyon. És így minden gonofzságok em
bernek maga tulajdon fzeretetiből .

. fzarmaznak.

4.K .2.S .33.R . két ajtaja ember ismeretinek. 913
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9*4 AzIftennek Szeret, oka egyefségnek. 4 .K .2.S .34 R.

XXXIV. Réfz.
Hogy egyedül az íften Szeretete, ha el
sőseget tart az ember fzivében, légyen oka az

egyezségnek az emberek k ő zo tt; és egyedül a*maga 
Szeretete oka a’ veízekedésiiek és 

egyenetlenségnek.
Kol. 3. 14. M ind ezeknek feletti óítózzétek fe l a Szr/te* 
t é t , melly a tókelletefségntk kőtele.

A minden emberek egyetlen egy Jót egye. 
ránt Veretnének , tehát egyenlő volna 
minden Szeretetek, és éképen egy más 

ö] kozott egyeíeknek kellene lenniek , 
mert mindnyájoknak egy Szeretetek 

__________ volna. Ha azért minden emberek az is
tene cgyerántfzeretnék , ízűkségképen egyeseknek, és 
egymált lzeretőknek kellene lenniek :^ttey volna az Is
ten Szeretete, az emberek egy más között való egyes« 
bégeknek oka. Mivel pedig ez nem iéfzen meg , ha
rtem kiki önnön magát , és maga akaratját fzereti, h u  
néd a’ Szeretet el fzakafztatik egy mástól : Mert a’ ki 
a’ maga akaratját fzereti, és tifztefségét kereíi,nem fze
reti az másnak bőtsü letit; hanem gyűlöli azt. Innéd 
fz rmazik az egyenetlenség az emberek k ö z ö tt: mert 
kiki előbb tefzi a5 maga tulajdon bőtsületit, és felljebb 
tartja a’ másénál. Es a’ ki igy a maga akaratját és as 
tifztefségét kedvelli és kereíi,lírcnné tefzi magát -. Innéd 
vannak annyi hamis lilének e’̂ világon , mennyi tulaj
don maga tifztefségét, bőtsületét és fzeretetét kere
sők. Innéd támad vefzekedés , gyülőlség , irigység , 
háborúság-; mert mindenik a’ maga börsü’etit akarja 
oltalmazni. £s így a’ tulajdon maga Szeretet egyedül 
minden egyenetlenségnek gyökere e’ világon: Azlíten- 
nek Szeretete penig minden békefségnek és egyefségnek 
eredete.

XXXV,
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X X X V . Refz*

Hogy kiki a’ maga Szeretetiböl iímér-
h e t i , mivel tartozzék Iíleimek.

I. Tim. I. 15. A' ParantsoUtnak vége, a tifzta fzívből9 
jó kik* if méretből és az igaz hitből való Szeretet,

iiékie rscici\cuni, tehát nem kell több bizonyság lem 
próba önnön magánál. Immár felljcbb meg mu atta- 
to t t ,  hogy a’ tér méfzet törvény je fzerint, az lítenr kell 
minekünk mindeneknek felette fzeretnunk, és a ki i n t  
gát mindeneknek felette fzereti, hamis íftenné ’s bál
vánnyá teízi magát. Ha azért valaki meg akarja tudni, 
mit kell azlftennek adni,tehát jól meg gondolja, m ita
karna ö magának máfoktó adatni? Mivel pedig te ma
gadat mindeneknek előtte akarod fzeretetni; azért ta
nuld m eg, hogy te azt tselekedni tartozol Ift$mek# 
Helyhezteíled azért az Iftent magad helyébe, és nem te 
magadat az Iften helyébe, és adj ő néki Szeretetet mind 
a’ feett,a* mellyet magadnak adfz ’s kiváníz. Mert 
>1.) Szereted te a’ te akaratodat, és követed azt? For
dítsad meg ; mivel az Iftent kell mindeneknek felette 
ízeretned, hát az ö akarat ja is Szereífed és a?t min
dent félre vetvén , kővefled. 2.) Szereted magad bő- 
tsületit, és akarnád, hogy minden ember légéttené azt 
oltalmazni, meg tartani, és elő mozdittani ? meg iásd, 
cselekedő azt az Ur Iftennek , és könyörögj , hogy 
minden emberek, az ő dicsőségét elő mozdítsák és fel 
magafztalják. 3.) Ellenben valamint te azokat gyuló- 
ied , kik botsuletedet megkiftebítik : úgy légy azoknak

Mm ni 2
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9*6 Az lilén Szeretednek gyümőltséról. 4,K.2.S.^6.R.
is gyülölőjek, kik az lilén ne k ditsőséget és tifzteségct 
meg gátolni igyekeznek. 4,) Mivel te magadat fzere 
te d , tehát a’ magad tulajdon ditséretit is kedveled , 
őrömőíl is akarod , hogy minden ember dicsérjen té 
ged ’s minden jót mondjon felőled: azzal tartozol te 
az lílennek is , és azt kellene kívánnod , hogy ó Sz. 
Felsége mindenektől ditsértetnék Yfel magafzraltatnék, 
és e’ főidőn íenki az ő nevét meg ne bó stelenéteaé. 
Mert mivelhogy azt magunknak akarjuk, hogy a’mi hí
rünk nevűnk helyen légyen, ezerfzer kell inkáb azt I« 
ílennek kívánnunk. 5.) Te azt akarod, hogy minden 
ember hidjen tenéked és fenki téged hazugnak ne tar
tson : azt kívánd te is , hogy ez a’ te édes Iílenednek 
is meg légyen, hogy minden emberek ó  benne bizza- 
nak. így nyilván látod , hogy minden ember ónnőn 
magában hordoz világos ’s tsalhatatían tűkórt mellyben 
ő  meg láthatja, mivel tartozzék lílennek, mikor ő tud
niillik magát az lílennek helyéből és izékéből alá ülte
ti , és az íílent hadja ott ülni. Es ez olly igaz tanúbi
zonyság, hogy az minden embereket írás és könyvek 
nélkül meg győz.

* XXXVI. Réfz.
Az Iften Szeretednek gyűmoltsérul,

tudn. az Iílenbcn való őrőmról.
Sói. 5. 12. örven dezn ek  U  benned a kik Jztr ttik  a t i  
N eve  (ü t.

* $ * S ^ E ^ I n d e n  d o lo g n a k  v é g e  annak g y ü m ó lts c :  
W fíi O j  A* k ű lő m b fé le  m a g o k  p e d ig  h o zn a k  
© K #  wéf\ k ű lő m b fé le  g y ü m ó lr s ő k e t . M ivei m ár  

az em b erb en  k é t k ü lő m b e z ő  m a g o k  
vagy g y ö k e r e k  v a d n a k , tu d n iillik  a z l -

. . . ____________  íle n n e k  S z e r e te te  c s  a ’ m aga S z e r e té s ,
a z é r t m e^ k e ll je g y e z n ü n k , m in d en ik  m ag m it s o d a g y ü -



móltset terem és hoz. Es mivel e’ két magok az em- 
ben egymás ellen vannak, tehát az következik, hogy 
ók ellenkező gyumöltsóket is hoznak. Mindennek a' 
mit az ember tselekfzik, vége vagy gyűmóltse, óróni 
vagy fzomoruság. Ez az embernek nyeresége vagy gyű- 
móltse minden ő munkájában. Mivel már az orom  
jó gyümölts, azért jó magból és jó gyökérből kell an
nak ki fakadni: és mivel a’ fzomoruság gonofz gyü
m ölts, azért gonofz magból is fzarmazik. Es e’ fze- 
fint bizonyos az, hogy az igaz orom , melly által ma
gunkat ez éleiben Iílenben meg örvendeztetjük , az I- 
ftenhez való fzives ’s igaz ízeretetünkből fakad ki, és 
a’ fzomoruság ’s le'ki ismeretnek kínja a ’ maga fzere. 
tésból. Mert a’ hol femnii jó Szeretet nintsen, nem is 
lehet ott femmi igaz orom , mert az tifzta Szeretctból 
fzuletik. A ’ mi nému azért a’ Szeretet , ollynak kell 
fzükségképen az örömnek is lenni: Ha a’ Szeretet Ifte- 
nes, tehát az őróm is Iflenes: ha a’ Szeretet földi, és 
a’ földiekhez ragadt, tehát az őróm is tsak földi. Ha 
a* Szeretet mindenkorlílenhezragafzkodik , tehát min
denkor meg örvendezteti magát az Urban : Es ez az 
Őrök életnek előre való meg kóíloláfa. Ha a’ Szeretet 
ez életben tökélletes volna, az őröm istőkéüetesvol
na. Mivel pedig ö  a5 m íik életben léízen tökélletes , 
azért tökélletes őróm is az örök életben léfzen: és a’ 
miképen mi a,- Iftent örökké fzeretni fogjuk, azonké- 
.pcn az őröm is örökké va ó léfzen: és miképen o tta ’ 
Szeretet tökélletes léfzen , azonképen mindenkoron 
tökélletes java is léfzen 6 néki, a’ mellyben femmi fo
gyatkozás nem léízen; ha hatatlan, véghetetlen, vál- 
lozhatatlan, fzükelkedés nélkül való léfzen; azért a’ 
Szeretet is ha hatatlan, őröké való álhatatos, igaz , 
meg mozdíthatatlan, éló, tellyes és tőkelletes léfzen. 
Mivel pedig a* Szeretet azon életben tifzta íftenes ma- 
kula nélkül való léfzen, tehát gyümőltse is ollyan lé
fzen', tudniillik; tiíü&ta, Illeni és makula nélkül való

M m m 3 ©rómy
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orom , mindennél leg jobb ’s drágalátofabh orom , 
melly magaban foglalja a’ legfőbb kedvefséget, békef- 
séget , keilemetelséget, a’ Szívnek leg főbb nyugodal
m at, a’ léleknek leg órvendetefebb vigaságát’s tapfo- 
iásit, a’ legicbb édefséget, elégséget, a’ leg nagyobb 
gradusban való meg elegedéit, a’leg boldogabb életet, 
az orők eletet. Mert az őrök élet femmi nem egyéb, 
hanem őrök é való orom , meilyból az hivő ’s ízere- 
tő  lelek, néha egy kis fzikratskát érez, és egy kis tsep- 
petskét kóftól, mellyről Ének. 2 3. emlékezet vagyont: 
az en Szeretmeßmmk árnyékában felette igen kívánok ú n i , 
mert az 6 g y  úrnőit se gyönyörűségéi ez én Ínyemnek : bé vi 
/zen engtmet a lakodalomnak helyére, és záfzléhsly í  vegyen, 
ő naU az en hozzám véé» Szerelme: erőfitsélek engtmet bor- 
ra t, es a o illa!te almákkal tápláljatok ; az ő bal keze az 
en fejem alait vagyon , es job kezével meg ölelt ingemet. Es 
Sol. TOO. 1. örvendezzetek a i Urnák főidnek minden la* 
kod , Szolgáljátok az Urnák vigasággal, merjetek ő eleibe ő- 
römmel. Es ismét Sói. 89. 16. Boldog nép a' melly ud- 
ja az Urban való őrömet. A’ kinek azért íllyen oromé 
vagyon, mind birazzal, va1 amit kívánhat és kérhet , 
és ezen őrómen feljul nem kívánhat femmit. Es mivel 
az orom az íftennek igaz ízeretetiból lzármazik, melly 
a’ mi Urunk Jelüs Kriíhjsban való hitből támad; tehát 
következik, hogy ha ezt a’legfőbb jót magunknak meg 
akarjuk nyerni,és abból egy tseppet akarunk ez életben 
k ódo ln i; Sót ha mi az orők életnek éió bizonyságát 
akarjuk magunkban nyerni, tehát hitben egyedül azís- 
TENnek fzeretetit kcrefsük, és magunkat ő Sz. Felségé
nek tellyelscgefen adjuk. Innéd mondja Sz. Fái Efes. 
3. 19. hogy « Krlflusnakfzerelme minden isme rétnél, vagy 
tudománynál feljebb való. Es mivelhogy ez a ’ Szeretet 
mi bennünk és nem kivülettünk vagyon, jóllehet nem 
tókéileteien , következik hogy ennek a’ kintsnek a’ mi 
lelkűnkben kell lenni, és nem fzükségesahoz femmikul- 
ső dolog, fe arany, fe ezűd, fe tifztesség íe méltóság,
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fcf mefterscg, íc főlség , íe nyelvek tudáfa , fe tekén- 
ter, íeétel, íe ital, fern fhnminémü ideigvaló; hanem 
az 1 (lennek egy ízeretetiben vagyon mind az be foglal
va : Es mivel a’ Szeretet amott tökélletes és őrökké va
ló léfzen , tehát őrökké való békelség és őróm is lé
ízen. Es c kints és gazdagság az emberben magában 
léízen , és azt 6  tőle fenki e! nem [vonyhatja , és az 
6  óróme is ízunteien ő benne léfzen, meílyhez önéki 
íe aranyra íe ezúdre, íe külső tiíztesé^re, uraságra és 
dicsőségre nem léízen ízuksege. Mert az Iílennck Sze* 
reteteő néki minden ditsóség. Es ezt a* gazdagságot 
nem tudja és nem ismén fenki, de tsak az, a’ ki azzal 
b ír , a’ ki pedig azzal magában bír, nem kivan az íem- 
tni kívül valót, fenkiriek nem irigyel fém mit • mérttel- 
lyes és meg elégedett tulajdon maga örömével, és feni- 
mit nem kivan, hanem az Klen fzerelmét, mellybenaz 
ő  vigasága és élete vagyon. Es az ollyatén kintsnek 
kezdetit minden hívek meg nyerhetik, mert az által az 
lilen Szeretete kifebb vagy alább való nem léfzen, ha
nem őrógbéti m agát, és ofzrogatja is fzúnteienül.és 
abban fenimi hivő ember a’ maiikat meg nem tartóz
tatja > hanem inkáb azon vagyon , hogy mind ó benne 
’s mint másban is az ollyan ajándék nevelkedjék és’ő- 
regbedjék. Mert az ember mennél inkáb fzercti azfs- 
TENt annál inkáb ő rü l’s örvendező benne : Es a’mint 
az Klen aző  Szeretetit az embernek kiofztja, ugyofz- 
rtja ki az ő  örömét is. Es úgy nyilatkoztatja ki magát 
Klen az ótetfzeretőknek, a’ mint ők őrét fzeretik. Es 
igy vannak az Klen ízeretetinek, őrömének és ismére- 
tinck graditsai minden emberekben és abban egyik a* 
maiikat meg nem akadálozza, Melíyből efzünkbe ve
hetjük , melly nagy léfzen az öröké való orom az ő 
rők életben, mivel az Klen az ő Szeretctétés őrómét 
minden el válafztattakra egéfzen ki outi, és őket az
zal bé tö lti, midőn mindenekben minden léfzen , i. 
Kor. 15. 28-
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XXXVII. Reiz.

A’ maga Szeretednek gyurnoltsérol ,
hogy abból femmi igaz öröm nem nevelkedj 

hetik, hanem ;hamis őróm ; melly örökké 
való fzomorusájiotfzül.

jak. 4. 9. Kefere^euk , gj/áfzoljatok és [írjatok., 4 ti ne* 
vetsigtek [ralotryra forduljon es orometek ke fér us égre,

lAlamint hogy az igaz Itteni Szeretetbó!: 
igaz Itteni őróm következik ; Úgy as 
maga hamis Szeretésból, hamis és hé
jába való őrőm emelkedik. Mert a’ma» 
ga Szeretés maga akaratját fzereti, ma
ga ditséretit, maga bótsuletit, maga 

gyönyörűségét és a’ tettnek minden kívánságát. Ese* 
fzerint a’ hamis Szeretet mindazt fzereti, valami maga. 
tifzteségének és gyönyörűségének meg tartására ízol- 
gál , úgy mint az ideig való jót és gazdagságot , mél-_ 
tóságot, embereknél való kedvet és több efféléket. Mi-, 
vei pedig mind ez álhatatlan és hamar el vefzendő , a- 
zért az embernek fzűntelen félni és fzorgalmatoskodni 
kell, mint tarthalfa meg azt, és ellenben gyűlölni és 
el távozratni kell mind azt, valami azó  javát, melly-, 
hez Szeretetivel ragafzkodik, el ronthatja és el vefzt- 
heri. Annakokáért következik abból, hogy fenkiiga», 
zán nem örülhet a’ tulajdon maga fzeretetiben, hanem 
az az öröm , félelemmel és fzomorusággal egyelétte- 
te tt meg, és végre kéferuségre fordul, azért hamis és 
femmire való őröm az. Mert a* minémű a 'm ag, olly- 
an annak gyümóltse is

§. 2 . Meg mutattuk pedig oda fel, hogy a’ maga 
Szeretésrendetlen, kedvetlen, hamis, tifztátalan, meg 
romlott, bűnnel tellyes, gonoíz, fzemtelen, gyaláza
tos, ártalmas, az cgéfz terméfzet és a’ teremtett álla

tok



tok ellen való •, és a’ ízerint minden vétkeknek és go- 
nofzságoknak gyökere, méreg, halál, fetétség, téve
lygés, vakság, minden álnokságnak eredete és az első 
igazságtalanság, Annakokáért is ízül az ollyan gonofz 
mag, gonofz gyümőltsőt, úgymint hamis, tifztátalan, 
ru t, gyalázatos íften és felebarátja ellen való őrömet , 
melly az íften és minden igazság ellen örvendez, gyö
nyörködik minden gonofzságokban és bűnökben , az 
Iftennek minden meg vetésében, és mindenképen elle
ne vagyon az Ur Iftennek, Holott nem lehet kárho- 
zatofabb bűne embernek , mint mikor magát íften ellen 
minden gonofzsághgn örvendezteti és gyönyörködte-., 
ti. Mert ha gonolzság íften ellen valamit fzeretni, fok-r. 
kai nagyobb gonofzság abban gyönyörködni és annak 
őrülni, a’ mi íften ellen vagyon. Mert az ollyan Sze
retet az egéfz terméfzetés minden teremtett állatok el
len ; sőt Iftenen kívül, íften nélkül és íften ellen va
ló. A’ miből ofztán femmi egyéb nem lehet, hanem 
Őrök halál , őrök fzomoruság, rettegés és fetétség.

§. 3. Mert valaminthogy az ífteni öröm az embert 
mind kőzeljebb vifzi az íftenhez és az lftenbe : Úgy a’ 
tefti őröm az embert, mind fsak tovább tovább vifzi el 
az Iftentől. Az ífteni őröm öregbétiaz ífteni barátsá
got ; az hamis őröm öregbétiaz íften ellen való ellen- 
kezéft. Az ífteni őröm meg elégéti és eröséti az aka
ratot az íften Szerelmében , és tefzi a5 lelki isméretet 
orvendezövé, bátorrá, édefsé és kedvefsé; de a’ tefti 
őröm  a’ fzivet és akaratot állhatatlanná, nyughatatlan
ná , keferuvé és ellenkezővé tefzi. Az ífteni örömet 
meg fzerézheti ember munka nélkül, költség nélkül, és 
más ember fegétsége és kára nélkül; de a’ tefti őrömet 
nem nyerhetjük meg kulőmben , hanem nagy fárad
sággal, költséggel, más ember kárával , romlásával 
és íok ideig való do! goknak ké'zuietivel és bőségével. 
Az ífteni öröm fzerzi, meg eröséti , és meg tartja a’ 
békcfséget, atyafnű fzeretetet, barátságot, egyefséget

M m m 5 és

4.K.2.S.37-R* Hgy mint őröké való fzomoruságról 921



922 A’ végső maga Szeret, fzárm. gyünk 4.K .2.S.38R.
és minden jót az emberek k ö zö tt: Az hamis őröm íze
rez békételenséget, ellenkezéft, egyenet enséget, íok 
vefzedeímet és ízerentsédenséget. az líteni ó im b ó l  
íemmi gonofz, és femniibotránkoztatásnem jöhet; de 
a” hamis őrömből íemmi más nem nevelkedhrtik , ha
nem minden gonofz és fok botránkozás, Az líteni ő- 
rőm fel íerkenti az embert minden jóra: az hamis orom 
fel ébreízti az embert minden gonofzra. Az Illeni orom 
é lő , Édvőfséges, kedves, keüemetes. fő , ditsőséges 
és tifzteséges,: A’ teíti Szeretet és őróm gyalázatos., 
gonofzsággal tellyes ’s utálatos. Az líteni] őröm az 
Ur Iítennek kedves és kellemetes ; az hamis világi ő- 
rőmet felette igen gyűlöli az Ur íften, Az Iítenes ő- 
rőm öregben az Iítenes kívánságokat, és oha tatja az 
emberrel magát az Iítent és minden jó t: a’hamis őrőra 
meg bővéti minden gonofznak kívánságát ’s az Iítent 
meg utál tatja. Az Iítenes őrőra meg viiágofitja a’ ízi
vet és értelmet, ’s bé tö lti bőltseséggel és líteni isme
rettel ; de a’ hamis Őröm meg homáloíitja, meg tom
pítja és meg vakítja az értelmet, és bé tö lti a’ fzivet 
minden kábasággal és hiysággal. Az Iítenes orom igaz, 
fenkit meg nem tsal : a ’ teítí őröm hazug , és femmi 
nem egyéb , hanem merő tsalárdság éshitetés.,

XXXVin. Refz.
A ’ végső gyümölcsről, melíy nevelkedik

a ’ maga ízeretesből es ham is őröm ből, m elly 
azórók fzomoruság és őrök halál.

Rom. S. 13. Ha te ft fzerin t éltek meg haltok.
O Da fel megmutattuk, hogy az líteni örök fze- 

retetből nevelkedik és fzármazik örökkévaló 
öröm. Honnéd következik, hogy a’ hói az 
Iítennek Szeretete nintsen, nem lehet ott az 

o rr  k orom is, és mind a’ jó ,  melíy az őrökké való 
örömhez tartozik, hanem o tt kell lenni minden őröm

től



tói és minden jótól való órók meg fofztatásnak: ezo- 
káért nem lehet otr femmi egyéb, hanem tsupa fzomo- 
ruságés ízivbéli fájdalom. Mert az embernek lelke ak
kor oíztán magában téríttetik., és ónnőn magában meg 
tah ija , hogy az órók ’s leg főbb jótol meg föl tatott 
mellyre ó íoha ősökké nem ju that; és az, az ó  bűnei 
miatt éízen. Es bátor óazt orditáífal és nagy íiválial, 
riváífal fogja kívánni, mindazáltal íoha őröké meg nem 
nyerheti. Meliybol egyéb az után nem lehet hanem Szív
nek fájdalma fzorongatifa, gyötrelme belől a’ lélekben.

§. 2. Es mivel az ember foha őrökké az el veizett 
jó miatt fájdalmas bánattól meg nem ízabadulhat, te
hát kívánja , hiogy éppen femmivé lehetne , vagy mír 
femmi volna , az pedig foha nem leh e t, hanem úgy 
kell néki maradni, és a’ kárhazatot őrókkéfzenvedni. 
Meliybol íémmi egyéb nem lehet, hanem magát ő ro  >ké 
fogja gyűlölni, és mint el kárhozottnak magát átkoz
ni kell , kivált, mivelhogy látni kell néki a’ maga gya
lázatiát, rútságát, utá'atofságát, melly miatt magáréi 
nem hordozhatja, nem vifeíheti fém Szenvedheti, és 
mindazáítaí őrökké el kell túrni ’s fzenvedni. Eképen 
a’ maga Szeretés helyett léfzen , maga gyulőléfe és 
meg átKozáía.

XXXIX. R é C z . .

Miképen kellen a’ mi teremtő Menünk
nek mindent adnunk,és egyedül őtet tifztelnünk.

Sói. 95. 6. Jövetek . e l t  im á d ju k 9 boru ljunk le a r t z a l , 
b o ts u k  m eg térd e in k e t a m i te r e m tő  U ru n kn ak  elő tte .

M ivel tudjak a z t , hogy az Iften légyen a’ mi 
Teremtőnk , Meg tartónk, S- eretonkj Sóc 
édes Atyánk • oh kit akarnánk hat jobban ’s 
illendőbben becsülni tifztelni és imádni, mint 

e’ mi Teremtőnket ’s Meg tartónkat? Kit akarnánk in*
káb

4 .K.2.S.39-R-- Mint kell az Iftennek minden &c. 923



924 Mint keli az íftennek minden adn.&c. 4.K.2.S.39.R.

káb íegétségül hívni, kérni, kihez folyamodni, kitdi- 
tsérni, áldani és fel magafztalni, mint azt a5 ki minket 
formák Vteremtett? kiben akarnánk mi; bízni, remény
ségünket helyhezretni? kit akarnánk mi inkáb ízeremi? 
kiben akarnánk inkáb őrü ln i, a’ mi leg főbb tetfzésun- 
k c t’s vigafztaláfunkatle'ni? kit a árpánk kedvelni mák, 
hanem tsak azt, a’ ki minket az ő  képére teremtett? kit 
akarnánk mi dicsőíteni ,_ hanem tsak azt , a’ ki minket 
minden teremtett állatok felett botsuk? kinek akarnánk 
mi magunkat cgéízen a d n i, hanem tsak annak , a’ ki 
minekünk egéfzen magit adta az ő Szeretete által ? A’ 
ki minket úgy teremtett, hogy mi 6 véle őrökké mara
djunk éso véle őrökké őrüljünk. Kitakarnánk mi ugyan 
inkábian fzeretni és betsülni , mint azt a’ ki minket 
fiainak fogadott és magát Atyánknak gdta?

§. 2. Átmakokáért gondold meg oh ember ! Miért 
teremtett téged az lilén okos emberré ? Hogy tudniil
lik minden elmédet és, lelki erődet ő néki adjad. An- 
nakokáért mivel lilén téged úgy teremtett , hogy te 
valamit fzerechetíz , tehát fzeresd az Iftent, mivel va
lamit ifmérhetfz, tehát iíhiérd az Iftent , mivel valamit 
félhetfz , tehát félijed az Iftent : mivel valamit tifztsl« 
hetfz, tehát tifzte jed az Iftent, mivel imádkozni tudíz; 
tehát imádjad egyedül az Iften t, és mivel ditsérni és 
áldani tudfz , tehát dicsérjed és áldjad az Ur Iftent, és 
mivel csodálkozni tudfz , tehát tsudá kozzál a* te Te- 
remtőden és Atyádon, és mivel te hinni, bízni, remén» 
leni tudfz, h id j, bízza , r-eménlj az Iftenben, és mi
vel le magadat meg örvendeztetni és gyönyörködtetni 
tudod , tehát gyönyörködtesd és örvendeztesd maga
dat az Iftenben. Es mivel az Iftenben minden vagyon,, 
és vég-hetctien módon mindent tselekedhetik , annako- 
káért mindent meg találfz az Iftennél és az Iftenben, és 
t clekedhed a* mit á’ te fzived kivan, ha a’ te gyönyö
rűséged Iftenben vagyon, Sej. 37. 4. 112. 1.

§. 3. Ebből következik az után az Iftennek igaz-
va ó-

/  J ’ ' ' . "
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valóságos tiíztefcti: Mert a’ki az Iftentfzereti, aztiíz- 
teli és becsüli ő te t; a’ ki pedig nem k e re ti , az meg 
1 őtstelenéti óter,. A’ ki az Iftent féli, az ti(:zteli e tet ; 
és a’ki ő te t nem féli, az nem is tiíizteli ötét, Így va
gyon dolgok minden Virtufoknak és gonofzságoKnak. 
Fngedelmcíséggel tifzteli ember az Iftent, engedetlen
séggel meg betstelenéti. LUy vagyon dolga a’hitnek, 
reménségnek , ditséretnek, áldásnak és hálaadásnak, 
Nyilván vagyon azért, hogy nintsen íemmi jobb, főbb, 
ditséreteífebb, becsületesebb, hafznosabb, tiíztesége- 
(ebb dolga*az embernek mint az Iftent tifztelni , és 
nints fém mi gyalázatosabb, utálatosabb, rútabb, mint 
az Iftent meg vetni ’s nem tifztelni,

XL. Reiz. ‘
A’ maga tifzteségérol, meíly az Iften tiíz*

tőségének ellene vagyon , és annak meg es-
kütt ellensége.

Sói. I I 5. 1. Nem nekünk Uramy nem nekünk, hanem &
te nevednek adjad a ditsóséi^tt.

HA az ember minden dolgokban az Iftennek di- 
tsőségét nem kereíi, azt ki terjefzteni és ö- 
regbéteni nem igyekezik , akkor nem úgy 
tselekfzik , mint az Iftennek teremtéfe és ál- 

kotmányja , femnemugy, mint az ö kezeinek munká
ja ^  hanem az Iften ellen, a’ teremtett állatoknak, mel- 
lyeket az Ur Iften ö maga ditsőségére terem tett, ren
di ellen. Sokkal gonofzabból tselekfzik pedig az em
ber, ha mindent maga ditsőségére és tifzteségére téízen, 
hogy magának nagy hirt nevet fzerezzen és azt ki ter- 
jefzfze. Mert az által meg fofztja az Iftent ditsóségétől, 
tifzteségétól, a’melly egyedül oSz. Felséget illeti, és 
az Iften fzékiben ül, mint a’ Lucziper, mellyből le kell 
ó  néki nyakra főre vettetni, ’s így léfzen Iftennek nagy 
ellensége. Az ojly ember meg tölti az ő  ízívét a’ maga

tifz-
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tiízteségével, ditsekedéséve'., és dirsérctivel, mellyet 
ő  éjjel nappal keres : és e’k pen ki űzi ízivéből az Iften- 
nek ditsőségét. Mert midőn az ő fzivének teliyesnek 
kellene lenni Iften di sőségcvel, akkor tellyes a' maga 
riízteségivel, és az iften dit ősege nem talaí femmi he
lyet és ürességet annak az embernek fzivében.

§. 2. Nem tsak úgy meg mérgeséterte penig az ő 
ízivét, hanem más embereknek íziveket is, ( mellyek- 
nek kellene lenni az Iften dirsőségenek Székinek és há
zának )  maga dicsőségével meg akarja tölteni , hogy 
azoktól nagyra botsa tessék. Es illy formán el űzi az 
lftent az ő Székiből, az embernek lizívéból, és óimon 
maga uralkodik abban az ö dicsőségével. Miképen le
hetne tehát nagyobb ellensége az Iftennek? Annakoká- 
crt ha te nem akarfz ellensége lenni az Ifteűnek, tehát 
meg lásd, hogy mentői előbb ki törüljed a’te fzived- 
bol és meg öldököljed magad Szereterét és tulajdon 
dicsőségedet. Mellyre nézve te magadat gyűlölnéd és 
meg tagadnod kell, ha az Iftennek barátja akarfz lenni. 
Mert magad Szeretete és ditsősége által az Iftennek el
lenségévé léízefz. Az által rafzittatik az ollyan ember 
ki az égből, az az, azlftcntől és az őortzájátó! az 6 - 
,Tok vefzedelc.mbe, f  egyénbe és gyalázatba. Ez a’ gyü
mölcs, meliy az embernek maga ditsőségéból nevelkedik.

§. 3. Annakokáért térjvifzfza ismét, tarts pénirén- 
tzíát, hidj a’ Jefus Kriftusban, és élj ő  benne, mint 
új teremtett állat, úgy ismér téged övének lenni. ,A- 
mazoknak penig, a’kik pénitentziát nem tartónak, ha
rem teft fzerint éltének Adácnban , sőttórdőoben. azt 
fogja mondani: Soha mm ismertelek titeket, távozzatok ei 
tn  tőlem mindnyájan ti gonofz tévők, Matt. n. 23. Eké- 
pen igen ellene vagyon a’ maga tulajdon ditsóség azU r 
Kriftus Szeretettnek , és ki törli azt a’ te Szivedből* 
Azért mivel leg főbb jónk, leg főbb bőltseségűnk és 
mefterségűnk a' Kriftus Szeretete: hadd ki menni a’ma
gad tulajdon dics őségét és Világi Szem etet a’ te fzt-

\ede
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vedből, hogy a’ Kriftus Szerelme abban bé mennyen, 
mert egy más mellett azok nem álhatnak meg. £s â  
Kriftus Szerelmében tellyefedik bé, ’s el 'végeztet ily a 
mi egéíz Kerefztyénségunk, mellyel Iften a' mi lelkün
ket őrökké meg örvendeztetni, meg eiégétem, és de 
tölteni méitoztaísék, Amen.

Bé fejezés:

E négy könyveknek Tiíuluftok azért vagyon az £=* 
gaz Kér ejztyens égről, mivel a’ mi \ Urunk Jefiis 
Kriftusban való igaz hit és a’ hitnek igazsága, 
a’ fundamentom, a’ mellyböl azegéfz Kerefz- 

ty< n életnek kell fzármazna.E re nézve néma’ Pogány- 
oknak irattatott ez , hanem a’ Kerefztyéneknek, a’ kik 
jól lehet a’ Kerefzty én hitet bé vették, de épen Kerefz- 
tyénség nélkül élnek, és a’ hitnek erejét meg tagadják, 
avagy nem akarják érteni, 2. Tim. 3. 5. Nam iratta
to tt a’ hitetleneknek, hanem a’ hívőknek, nem a' meg 
igazulandóknak, hanem a’megigazultaknak. Annako- 
kaért az egéfz munka a’ mindennapi penitentziáról és 
KerefztyéniSzere’etről, másképen ne crtefsek , hanem, 
hogy a’ hit elöl világoíitson és fundamentom légyéig 
hogy fenki ne gondolja azt, hogy itten, a’ mi teííifza- 
bad akaratunknak avagy jóságos tselekedeteinknek va
lami tnlajdonittatnék , femmiképen nem; hanem mivel 
hogy te az. Iftennek Leikével meg kenetett Kerefztyén 
vagy, tehát engedd a’ Kriftuftte benned élni, te ben
ned uralkodni, és a’Szent Léleknek tégedet igazgatni, 
hogy a ’ te Kerefztyénséged kép mutatás nélkül való lé
gyen. Ezen negyedik könyvnek máíodik Szakafza fe 
ngy érteísék, hogy mi tefti izabad akaratból fzerethet- 
nénk az íftent ; mert a’ Szeretet a’ Sz. Léleknek gyu- 
mőltse. Hanem oda tzéloz azon Tanúság, hogy mi az 
iften Igéje és a’ Sz. írás mellett *s a’ Térmefzetnek vi- 
lágofságából és könyvéből is meg győzettethefsunk a’ 
mi Izivunkben és lelkünk ismérctiben* hogy mi tarto

zunk



928 Be fejezés: 4.K.2.S.40.R.

Z ön k  az lílent fzeretni , az 6 nagy Szerelméért, meliy- 
et minden teremtett állatok által mi hozzánk meg mu
tatott. Es az illyen terméfzetből való Argumentum 
vagy bizonyság tétel meg győz minden embereket^ a- 
kar pogány , akar Kereíztyén , hivó vagy hitetlen lé
gyen, és azt nem is tzáfolhat a meg íemmi ember. Az 
iften meg mutat{a mi hozzánk minden teremtett álla
tok által Szeretetit, és mi el vefzfzunk ázó  jó tétemé? 
riyeit , azért kötelezzük magunkat arra , hogy a’ mi 
Szeretőnket vifzontagfzerefsuk. Sőt azért hív és fer- 
lcenget minket az lilén az ő Szcretetére minden terem
tett állatok által, mellyel a’ közönséges életben min
den emberek élnek, jók és gonoízok. Annakokáért 
igen is a’ Terméízetnek könyvéből is meg Ismertetik 
az lílennek Szeretete, és a’ pogányok is meg győzet- 
tethetnek azzal. Nagyok az Urnák tsckktdeti, aztmond- 
jä Sz. Dávid, nyilván valók mind azoknak 9 kik azokban 
gyönyörködnek, Sói. I I I .  2: Es Sói. 92. 5- Mtg vi- 
damitottál engemet Uram, a’ te tselekedeteddel, a' te kezeid
nek tsekkedetiben örvendezek, ér hirdetem azokat. Miké
pen hirdettethetnék pedig jobban, mint a’ meg irt mó
don. Az Ur Iften adjon minékűnk értelmet és bőltse? 

séget, hogy mi ezt meg ismerjük , és az Iftenc 
minden ó  munkáiban magafztaljuk itt és 

mind örőkken. Amen.

Az igaz Kcrefztyens égről irott negyedik ,
könyvnek



I. MUTATÓ TÁBLA
Mclly a’ Könyvöknek Részeinek Summáját 

foglalja magába
/ z  I.KŐnybenfoglaltatottRéfzcknek Sumájok:
I .  Réíz. Mi légyen .az Iftennek képe az emberben .?

8. folyós.
2L. Mi légyen .az Adámefete? 13. folyós.
3. Miképen kell az embernek a* Kriftusban az őrök é-

letre meg újulni ? lg.
4 . Mi légyen az igaz Penitentzia ,  & Kriftusnak igaz

Kcreíztje és igája ? 24.
5. Mi légyen az igaz Hit ? 29.
6 .  Miképen kell az Itten Igéjének az emberben hitjál-

tal az ő erejét meg mutatni és meg elevenedni ? 33.
7. Miként az Itten Tórvényje minden embereknek Szi

vébe légyen bé írva, mellyóket meg győzi, és az 
utolsó napon menthetetlenekké tefzi. 38.

%  Igaz Penitentzia nélkül íenki a5 Kriftuft ’s annak ér
demét magának nem tulajdoníthatja. 43.

<9. A ’ moftani Lftentelen élet által a’ Kriftus és ;az Igaz 
hit meg tagadtatik. 50.

10. A’ moftani Világ fiainak életek a’ Kriftus ellen va
gyon, azért hamis élet a z , és hamis Kerefztyén- 
ség. 52. 9 ,

I I .  A’ ki a Kriftuft életében nem kőveti, az igaz Peni-
tentziát nem ta r t , nem is Kerefztyén, le Iften fia. 
Továbbá: Mi légyen az újonnan való Születés és 
a’ Kriftusnak igája ? 54.

12. Az igaz Kerefztyénnek meg kell magának és e’ Vi
lágnak halni és a’ Kriftusban élni. 63.

13. A* Kriftusnak Szerelméért és a* jövendő dicsősé
gért, mellyre az ember teremtetett és meg válta
tott, minden Kerefztyénnek őrőmóft magának és 
e* Világnak meg kell halni. 6g.

14. Az igaz Kerefztyénnek kell az ó  é le té t«’ Világon 
gyűlölni, és e’ Világot meg utálni. 75.
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15- Az igaz Kerefztyénben naponként meg kell halni 
az ó embernek , és az újnak ffcuJettetni ; Es mi 
légyen az embernek maga meg tagadáía, és a5 Kri
ft usnak igaz Kereíztje, 02.

16. Az igaz Kerefztyénben foha a’ lélek és a* teft ko
zott való tufakodás meg nem fzünik. 87.

17. Hogy a’ Kereíztyéneknek örökségek és joízágök
nem e’ Világon vagyon. 91.

18. Meliy igen meg haragiítátik az íften , ha az ember
az ideig valókat felljebb be- sulli, mint az örökké 
valókat, továbbá : Hogy a’ mi Szivünkkel nem 
kell a’ teremtett állagokhoz ragaízkodnunk, és mi
ért kell annak úgy lenni. 98.

19. A’ ki Szivében leg nyomorult abb , az íften előtt 
leg kedveífebb; Es hogy az ember az ő maga nya- 
valyájánakisméreteáital kereíi a’malafztott. 104.

20. A2 igaz tőredelmeség által j’obbittatik meg az em
ber élete, és az ember az íften orfzágára alka’ma- 
tofsá tétettetvén az örök életre fegitte: ik meg. 110.

21. Az igaz ifteni tifzteletrők 118.
22. Az igaz Keref tyén femmiről fem ismertetik meg ,

hanem a’ Szérétetrői, és az ő életének meg job
bításáról , mint a’ fa a’ gyümóltséröl. 129.

23. A’ melly ember a’ Kriftusban gyarapodni és épülni
akar, az fok Világi társosagtól tartóztáífa meg 
magát. 133.

24. Az Iftennek ’s felebarátunknak fzerctetiről. 138. 
" 25. Még. is felebarátunknak Szerettetcrói magánof«

fan . 1 4 7 .
26. Miért keli felebarátunkat Szeretnünk. 15 r.
27. Miére kell ellenségünket Szeretnünk. 159.
28. Mier-t kell az Iftent minden teremtert állatoknak fe

lette lzcretni, és mikép. kell felebarátunkat az !s- 
TEKben Szeretnünk. 164.

29. A’ mi fclebarátunkal való meg beké ésről , melly
nélkül az Íften az ó kegyelmét vifza vefzi, 16$.

30. A* Szeretetnek gyűmQltscűöí. J75.
31*



31. A’ maga Szeretetnek és tifzteséguek kivánáfa, még
a’ leg főbb ’s leg fzebb ajándékokatis el rontyák 
és femmivé tefzik. 182.

32. Nagy ajándékok nem mutatói a’ jó  Kerefztyénnek
és Iften elórt kedves embernek, hanem a’ Szere
tet által munkálkodó hit. 187.

33. Az Iften nem tekénti íé a’ tselckedeteket, fe a’ Sze
mélyt , hanem a’ mint kinek kinek Szive vagyon ? 
úgy ítéli a’ tseíekedeteket, 190.

34. Az ember az ó idvóscgere íemmit íem te h e t, ha
nem mindent egyedit tsak az Iften mivel, ha r$ak 
az ember magát az Iftent, annak kegyelme által 
magával hagyja bánni, mint a” beteg az orvod. 
Es hogy Penitentzia nélkül a’ Kriftusnak érdeme 
fenkinek nem tulajdonittatik. 194.

35 \ A’ Szent elet nélkül minden bőltseség, meftersíg 
és ttidömány hafzontalan; Sőt még az egéíz Sz. 
írásnak tanúsága is héába való. 20T.

'36. A5 ki nem él a1 Kriftusban, hanem fzivével e’ Vá
láshoz ragafzkodik, annál a’ Sz. írásnak fsak kük 
só beroje vagyon, de annak ere,ét és az el rejtett 
Mannát nem kóftoija meg. 205.

^ 7 . A’ ki a’ Kriftuft életében nem kőveti , az , az o  
Szivének vakságától meg nem menekedhetik, ha
nem az őrökké való fetétségben kell annak marad
ni , a’ Kriftuft igazán íem ismérheti meg , demnu 

. közi nintsen ő hozzá, réfzt íem vehet abban, Ps- 
niteritziát fém tarthat. 215

38. Az lftente:en élet oka az hamis, hitetőtudomány- 
• nak , a’ meg átolkodásnak és vakságnak. 226.

39. A’ tudománynak és az Iften Igéjének tifztaságát,
nem tsak difputaláíTal, vetekedéííel és fok köny
vek á tál tarthatni meg, hanem Pénitemzia tar- 
táífal is és Szent élettel. 231.

40. A* Kerefztyaii és kegyes életnek egynéhány fzép 
' Regulái. 239.

41. Az egéíz Kerefetyéns'g avagy K&eíztvéiu élet áll
Nun ä az



az Idea képének fell állításában az emberben , és 
a’ Sátán képének ki torűltetésében. 247.

42. Hogy az embernek magát kell oltalmazni a* le ki 
kevélységtől, és hogy imádság nélkül femmi Ház 
lelki ajándékokat nem nyerhetni. 265.

Az II. Könyvben foglaltattott Réfzek-
nek Sum m ájok:

1. Réfz. A’ Jefus Kriftus az Iftcnnek Szent Fia az ő
mennyei Attyátűl nekünk orvolul és idveségnek 
kútfejéül adattatott az eredendő bűnnek halálos 
és kárhazatos mérge ellen, az ő gyűmőltsível, és 
a’ telinek és léleknek mindenféle keferüségc és 
nyomorúsága ellen. 271.

2. Miképen minden ember magára ruházza, és m ari
naik tulajdonítsa az Evangeliomnak vigafztalá- 
sát. 27g.

3. A’ mi lilén előtt való igazságunk egyedül tsak a*
Kriílus Jéfusnak tőkélletes engedelmefségében és 
érdemében, a’ bűnőknek meg botsátásában áll , 
mellyet a1 hit meg fog. 286.

4. Hogy az idvózitó hit az igaz Kerefztyénben a’ meg
igazulásnak mindenféle |yüm őltsét munkálkodja, 
a’ melly a’ Szívnek belső réízéból , minden kép 
mutatás nélkül fzármazik ,e az Itten is a’ külsőtse- 
lekedeteket,a’ Szívnek belső réfze fzerint ítéli. 293.

5* Az Itten Igéjének tudáfa és halgatáfa nem téfzen jó  
Kerefztyént; hanem az Itten Igéjének életté való- 
változáfa, és az Itten fegitségül valóhiváfa, hogy 
az Itten Igéje mi bennünk gyűmóltset teremjen és; 
meg elevenedjék. 301.

6. Kriftulfal a’ hit által való egyesülésben ál az ember
nek tókéletefsége és boldogsága, mellyhez az em
ber femmít nem adhat; Sőtinkáb akadály oztatty a 
magát a’ Kriílusnak kegyelmében az ő  gonofz a- 
karatjával; hanem egyedül a* Kriftus tselekefzi 
azt mi bennünk. 309.

7. A*
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7. A’ Pénitentzia tartásnak értésére fzúkséges az 6 és
új embernek meg kulömbeztetéfe , avagy miképen áz Adam mint 6 ember mi bennünk meg hal- 
lyon, és a* Kríftus mint új ember mi bennímk él- lyen. 514.

8. Melly baratságoílán hív minket a’ Kríftus a’ Péniten-tziára, és hogy nem keli azt el mulatnunk. 320.9. Mitsoda a’ Pénitentzia, -miként kell azt tartani, és
az Iften jó volta miként vezet arra. 328.10. A’ Penitentzia tartásnak négy tulajdonságnál. 10.

11. Az igaz meg térésnek gyumőítse az új teremtett állat, és mi légyen a’ Kerefztyén ember a’ hitre nézve, tudniillik; Ur mindeneken; Mi légyen pedig 
a’Szeretetre nézve, tudniil: Mindeneknek Szol
gája és a’ Kríftus élete miképen légyen a’ mi tű- 
körűnk.. 351..

12. A* Kríftus az igaz kegyeségnek igaz uttja és tzélja,
és ha az Iften az embert nem vezérli, az tévely-
cg- .353- . . '13. A’ Kríftus az életnek igaz könyve, és tanít minketaz ő ízegenységének példája által e’Világnak pom
páját meg utálni. 357.

14. A* Kríftus. az ő gyalázatjának, meg utálásának és
maga meg tagadásának példájábul tanít minket, 
e’ Világnak ditsóségének és tiízteségének meg u*

• tálására. 361.15. Miképen kell a' Kríftus által e’ Világnak meg uta
lását hordozni és meg győzni. 363.

Miképen kerefsék és bírják a’ Kerefztyének az o ditsoségeket és tífzteségeketa’Kriftusban ésmen- 
nyegben. 369.

37. Miképen kellyen nékunk a’ Kríftus által, és min
den Szenteknek példájok által az hamis nyelvek
nek rágalmazását meg győzni. 372. 

lg. Miképen kellyen nékunk a’ Kríftus fzomorusága és 
fájdalmiáltal a* teftigyönyörűséget eloltani. 386. 

19. Miképen a’ meg fefzicetett Kriftusban, mint az é-Nnn 3 Jetnek



létnek könyvében keli néznünk , a’ mi bűnein* 
két, az íftennek haragját, igazságát, Szeretetécés 
jó voltát. 360,

to . Az Imádságnak erejérűl és ízűkseges vóltcárul az il- 
lyen Illeni elmélkedéfe ben. 393.

Sti. Az alízatofságnak amaz leg nemeftebb Virtusnak, 
erejérúl. 400.

22. A ' Kerefétyén embernek minden tsclckcdctinek az 
alázatosáéban kell véghez menni, azon kívül az
okban merő utálaroís g és bálvány imádás ié- 
fzen. 404.

S3. A’ ki az ó íemmiségét meg nem ismeri, és minden 
dicsőséget az Iftcnncknem ád, na, y hunt télzen, 
és az ördögnek eletit követi el. 408.

£4. A’ Szereretnek drága Virtusárul, annak erejérűl , 
tifztas^gárul, és igazságáról. 411.

£5. A' Kriftusnak mi bennünk való Szeretednek egyrie* 
hány jeleiről, mellyekböl meg tudhatjuk ha ugy
an vagyon mi benn. nk a’ Kriftusnak igaz Szere
teti. 4*7-

26. A z  ífteni Szeretetnek o t féle tselekedctirol, mei* 
lyekben kivá tképen az Iftcn kegyelme és jó volta 
fenük. 42X.

£7. Miki pen jelenti meg magát azllr Jefusaz ötét íze- 
reto leieknek, úgy mint a’ leg nagyob Szeretetés 
a ’ leg főbb Jó. 429*

s8. Miképen ismeri és koftólja a’ lélek a’ leg főbb
Jpt 432; . e

29. Miképen nézi az Iftent íkereto lélek o Szent Felsé
gét az ö jó téicmóiyeben , mint a’ leg bővs geí- 
febb jós^gor. 435.

30. Míképen jelenti meg magát az Iften az ötetSzerg- 
tó léleknek, mint amaz leg főbb fzépség. 442.

31. Miképen jelenti meg magár az Iften az ötét Szere
tő  léleknek mint amaz véghetetlcn mindenható
ság. 444. _  .

32. Miképen isméri a’ kegyes lélek az Iftent , mint 3 
leg főbb Szentséget és igazságot. 447.
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33. Miképen kell a’ kegyes léle* nek az lítent, mintáz

or ok bó'tseséget nézni. 451.
34. Miképen kell az embernek az imádság által az líte-

ni bóksesegetkeresni. A’ hol is izénkét Tzikke- 
tekbő va ó tanítás ada'tatik, miképen kelljen a* 
Szivet fel íérkenteni, és annak egy tsendcs Szom
batot cs nyugodalmat lzerezni , hogy az lilén ab* 
ban maga bnzgóságot és imádságot mivé.helfen és 
gcrjcfztheífen. 456.

35. Az igaz.Kerefztyénnek, az az, az Urnák kenetti-
nek tulajdonsága és jele, az imádság. 487.

36. Az imádságnak hafznárűi , g umőltscről és ereié
ről és imads gunknak mitsoda fundamentomának 
kell lenni. 491.

37. Miért halgatja meg az Itten az imádságot, annak
fundament omáról és okáról. £02.

3g. A’ gyenge imádságnak hét fegitö efzkőzérok 514.
39. Az hivő léleknek íítennel való.befzélget fe 521.
40. Az hitnek az Iíten irgalmafságával való befzélgeté-

fe. 525.
4 * • Az líieni ditséretnek és énekeknek, derék hafzná- 

ról, erejéről. 52g.
4 2* Mi indítsa az embereket az literinek mindennapi di- 

tséretire: 535.
43 . Az Iítent dits.rni az embernek leg főbb , sőt an- 
• gyali méltósága. 546.
4 4 . A’ békeséges tűrésről, melly áltaLmindqn kerefz- 

tet meg győzhetni, és a’ meg ígért ditsőscget el 
várhatni, 548,

45. Az Iítennek vigafztaláfa, mivel Szivünkben béke*
séges túréit a’nyomorúságban. 555. í

46. A’ békeséges turésne < indító okairól és a’ Kerefzt-
nek hafználatosságiról. 561.

47 - Szent Írásbeli mondáfokés pcldáka’békés, túré r3l 
és vigif/ta'ásról. 566.

48. Nints ollyan nagy nyomorúság, melly ellen az Is
i m  Vi afztaláft nem rendelt vólua, mert az Iíten- 
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nek vigafztaláfa mindenkor nagyob , mint a ’ mi 
nyomorúságunk, melly a’ mi békeséges tűrésün
ket mi bennünk erőíitheti és meg tarthatja. 572.

49. Az Iftennek meg tsalhatatlan igazsága és ígérete ,
melly meg nem tsalhat, ar mi Szivünkben béke
séges tűréft nemz.. 579.

50. Miként és miért nem hagy a* reménség meg fzégy-
enűlni , és miként probáltatik az ember a tefti és 
lelki késértetekben. 587.

51. Vigafztalás a’ hitnek erőtlensége ellen. 594.
52. Vigafzta ás és oktatás miként kell az embernek a’ fő

lelki késértetekben magát alkalmaztatni. 602»
53. Vigafztalás a’ nagy lelki késértetekben.. 61?.
54. Vi gafztalás a’ Sátánnak belső késérteti ellen y mel-

lyet ó a’ gonofz, káromló , fzivet győtrő gon
dolatok által fzerez.. 625.

55. Az Iftennek fegedelmének késéséről.. 651.
56. Hogy még a* Kerefzttart, a’ Kriftus tűrésének pél

dáját és a’ jövendő őrök ditsóséget kell nezni r 
melly által minden Kerefzt,, akar melly nagy lé
gyen a z , meg kőnyebítetik.. 634^

57. Vigafztalás a’ tefti halál ellen.. 637.
58. Hogy az ég és a’ terméfzetnek minden erefy vagy

az egéfz Világ , a’ Kerefztyén embernek hiti és 
imádsága alá vettettek.. 647,

Az III. Könyvben foglaltatott Réízek-
nek Summájok :

t .  Réfz. A’ meg világofíttatott| embernek nagy belső 
kintséról. 663.

2, Mi módón kelljen embernek az ő belső kintséhez 
ju tn i, tudniillik az igaz élő h it , és magában va
ló bé térés által. 669.

5. Az hitben vagyon a’ belső embernek egéfz kíntse, 
tudniillik az Iften, a’ Kriftus , a’ Szent Lélek és 
az Iften Orfzága. 676.

4. Mint kelljen a’ hivő léleknek az Iftent belől önnön*
* maga-



magában keresni, és a* léleknek , melly Iftennel 
egyesült, fzépségéről és boldogságáról való tanú. 
ság. 684.

5. Miképen vonyattathatik ember Iítenben, és mi lé
gyen a’ lelki fzegénység és az alázatoságnak grá- 
ditsa. 687.

6. Mint mutatja meg magát aT leg főbb őrökké való
Jo fokfzor egy lzempillantásban a* mi lelkűnkben, 
és hol vagyon az Iften lakáfa és- helye a’ lélek
ben. 689. _ r

7 . AT léleknek méltóságáról ,  az igaz torődclmeség-
rő l, az Ifteimek kegyelmes akaratijáról éskőnyő- 
ruleteségéról.. 692.

S'. Az Iften hivatal Ja fzivbéli és fundam entom osés 
minket önnön magához vezérel. 695*.

9. Hogyan tiíztirsa meg az igaz hit a’ Szivet a’ terem
tett állatok kívánságától, a* gonofz hajlandósá
goktól és a’ türhefctJenségtőI; ellenben pedig bé- 
keséges turéft plántál a’ Kerefztvifelésben. 699.

lo* Miképen kelljen a’ terméfzet ízerint való világo
ságnak mi bennünk el nyugodni, és a ’ kegyelem 
világának fel támadni. 703.

I I .  Az Iften egyedül a' léleknek világosága ,  és vílá- 
goskodik onnan belől ide ki a’ Kerefztyéni Vir- 
tuíok által felebarátunkhoz, kiváltképen annak i- 
télésében és bőtsüléiében. 707.

2 2 . A’ Kerefztyén embernek leg alább napjában egy- 
fzer el kell fordulni minden külső dolgoktól, és 
fzivének belső réfzében té rn i, ’s mitsoda hafzna 
légyen abból néki, 711.

13. Mikor a’teremtett állatok fzereteteki mégyen, ak
kor az Iften Szeretete bé mégyen : az Illeni Szere
tetnek mi bennünk való munkái és indulati. 713.

14. A’ kerefztyén léleknek , a’ kinek Iften hajlékának 
kell lenni, fzűkség békeséges curésfel el kéfzettet- 
ni, és az IftenSzeretetitmeg tartani, és mi légyen 
a’ Szeretet és mit munkálkodjék. 716.
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iy , Hogy a’Jcfíis Kriftus az Atyának őrök U/:'é a’ hí
ve nek. izívekben az ő- munkáját véghez vigye bel
ső bé fzó'áíTal és befzédde!, és mint Jegyen az me^ 
a’Szeretet által, és tz alázátoságban hogyan nyilat
koztaira ki és ifmértesfe meg magit. 718.

36. Miképen fogantatík a’Szenr Létek és hogyan munkál-
kodk  megtartáztatás nélkül a’ mi lelkűnkben. 725..

37. Miről ifmérhetni meg, hogy a’ Sz. Lélek a’ mi lel
kűnkben vagyon. 726.

lg . E’ Világ az 6  gyönyörűségével, ki űzi a’Sz. Lelket, 
mel y a5 Lelket az 6 leg főbb és kg  nemesebb nyiu 
gpdalmától meg foiztja. 728.

39. Ar fzivnek belső imádságáról és a’ mi Atyánknak 
igaz értelméről. 731.

30. az alázatoságnak a’ Szívnek belső réfzében keli 
he'yheztertetni és arra kell az embernek minden 
munkáinak épitettni, máskép minden ófzvc dűl 
a’ mit ember egéfz életében épített, és mint győ- 
zettefsék meg a’ Sátán az alázatols g által, mint 
lé íyen az aiázatofságban jgaz Penitentzia, az alá- 
zatofság hordozza orőmőft a’ kereí t é t , és mint 
tartja meg a’ Szivet nyugodalomban 735.

3 1 . Az ember ne gyönyörködjék fe ne őrvendzzen az 
aj ndékokban, hanem magában azlftenben, és J  
maga meg tagadásában. 739.

3 2  Miképen tettzenek Iftennek a’ mi munkáink , mint 
nyerhetünk íftennél kegye'met és igazulhatunk 
meg, és mint'éihet könnyen vifzfza az ember-a£ 
Idéntől vett ajándékokkal, és a’lelket gyalázatos-« 
fan hogyan motskolh-atja meg , és mint éljen jól 
az ó  ajándékival. 741*

33 A’ kerefztnck titkáról és mint vonyatunk áz ált«tl 
Iftenhez. 747.

Az IV. Könyvben foglaltatott Réfzek-.
nek Summájok.

1. Szakafzban :
I.  Rcíz. Az Iftennek első napi munkájáról , úgy mint 

a’Világosagról. 759. 2. Az

%



2. Az iftennek máfod napi munkájáról, az Egekről.763.
3. Az Iftennek harmad napi munkájáról, a’ Víznek a’

főidtől való el valafztásáról. 784.
4. Az Iftennek negyed napi munkájáról a’napról, hold

ról és tsillagokról. 797,
A z Ig en n ek  ö t ö d  napi ■munkájáról ,  a* tengeről é s  

Vizekről , és azoknak gyümókséről; 828-
6. A z  iften n ek  h a to d  napi m u n k á já ró l, minden é lő  ál

la to k r ó l és az em b errő l. 844.

2. Szakafzban :
1. Az minden teremtett dolgoknak teremtéséről meg

tapaíztalhatni, hogy az lftea kezdet és vég nélkül 
való, őröké való, véghetetlen s’meg foghatatían 
bőitseségu állat légyen. $6o.

2. Azon teremtett állatoknak teremtéséből meg tud
hatni, hogy az íften a' leg főbb jó légyen. 862.

3. Az ember leg nemeííebb teremtett állat, mivé min
den más teremtett állatok az embernek fzolgála- 
tyára, az ember pedig maga az íften izolgálatyára 
teremtetett. 863

4. A? íften azért teremtette az embert a’ maga képére,
hogy ó benne győnyőrkedteíTe és őrvendezteíít 
magát. 860.

5. Az Íften az ó Szeretete által minekünk adja ma
gát. 866. :

6. Mivel köteles az ember az őrök Iftennek az ó Sze
retőjének ? 867.

7. Melly dolgok ízolgálnak a’ léleknek, és mellyek ör
vendeztetik és tanítják ? 868. 

g. Meliy nagy kótelelsége légyen az embernek az Is- 
T.f Nhez, 871.  ̂ #

9. Az em! er többel tartozik azért, a* mi o benne vagyon, 
h o g y  íem min z r t,a ’mí e* világon vagyon, ‘s ir
ren tapafzta!hatni a’ lé eknek h.dhatatlansagát.872. 

ao. Mehy bőJtsen és mefterségeflen. teremtette az literi 
az embert. 874.
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i i .  Melly nagy kőtcleséggel tartozik ember az Iftennek 
az 6  Szeretetire és el vett ajáiidckíra nézve. 876.

12: Miképen tehet eleget az ember az Iftenhez való ku- 
teleséginek. 877.

13. Az Iftcnnek Szereteti minden ő tselekcdetiben meg 
retzik, még mikor az embert bünteri is. 879.

14. Míképen és mi módon kőteles az ember, hogy az 
Iftent fzereíTe. 88*.

r 5* Hogy minden teremtett állatok, fzűntelen intik az 
embert Iften ízeretetére. 882-

16. Közönséges Regula és.Tantiság, miképen és mifor- 
mán adhatja az ember az Iftennek azt, a’mivel tar
tozik. 884-

Tj*. Hogy az kerefztyén femmiképen nem mentheti ma-, 
gát miért nem fzerette az Iften t, fém az ő tehe
tetlenségivel , fém pedig a’ parantsolatoknak ne
héz voltával. 886..

lg . Hogy az embernek Iftenhez való minden kőteleségc 
és lzolgáiotja egyedül tsaka’maga haíznára éj ja
vára fzolgál. 888-
A’ teremtett állatoknakazembernekvalófzolgálot- 
tyoknak, és az embernek Iftennek. 889.

20*. A’ teremtett állatoknak, fzolgálotjókból az ember 
nyilván tapafztalhatjá r hogy mindenek Iftennek 
kezében ’s hatalmában lévén r ó fzúkségesképen 
tart mindeneket. 891.

21. Hogy a * két féle teremtett állatoknak és az ember
nek lzolgáiotja á lta l, az egéfz Világ tsudálatos- 
fan. 892.

22. Hogy az első Szeretetboi mellyel Iftenhez kötele
sek vagyunk , más is , tudniillik az emberekhez 
való fzeretet fzármazik. 894.

23. A* teremtet állatoknak rendiből tanuljuk, hogy az 
ember Iftennek képe légyen. 895.

24. Hogy minden ember tartozik az ő felebarátját , 
mint önnön magát fzeretni, és hogy azillyetin em
bernek Szeretete , önnön magának javára fzol-
Zál. 897. 25. Mi

T



2$. Mivel hogy minden teremtett állatok az emberek* 
nek fzuntelenűl fzolgálnak, arra tanitnak minket, 
hogy minden emberek egy más k o z o tt , tsak egy 
embernek tartsák magokat lenni. 899*

26. Hogy az egyeségből, meilyneka’terméfzetnek kő- 
teleségire nézve az emberek között kellene lenni, 
fzármazik fő és meg győzhetetlen erő. 901.

27. A’ Szeretetnek első termifzetiről, tnlajdonságiról 
és hafznáról. 905.

28. A* Szeretetnek tulajdonsága , hogy a’ Szeretőt a’ 
meg Szerettetettel egyeséti, és a’meg ízerettetett 
Szeretőjévé változtatja. 904.

29. Semmi dolog nintsen a ’ Világon , melly a’ mi Sze-
retetunkre méltó volna ; hanem tsak az, a’ meily 
minket vifzontag f/erethet, és a ’miSzeretetunket 
jelesebbé teheti ’s meg jobbíthatja. 905.

30. Az embernek első Szereteti, méltán mindeneknek 
előtte ’s egyedül az lir  Iftennek mint elsőnek ’s 
utolsónak, és minden dolgoknak kezdőjének tar
tozandó. 907.

31. A’ mindeneknek Felette magát fzeretö ember, ön
nön magátIftenné tefzi és azlftent meg előzi. 908.

32. Valamint hogy az Iftennek Szereteti, na elsőséget 
tart és előre jár , gyökere , fundamentoma és kút
feje minden jónak: Ltey embernek tulajdon fzere- 
te ti, ha előre jár kezdete és gyökere minden go- 
nofznak. 909.

33. Az Iftennek Szeretete , és embernek maga Szere
teti az embernek maga meg ismérisének két ajtaja 
’s két l/mpáfa. 912.

34. Egyedül az Iftennek Szereteti, ha elsőséget tart az 
emberben , okozza az emberek között való egy
eséget : Es egyedül az embernek tulajdon Szere- 
tetnokozza a’ háborúságot és egyenetlenséget. 914*

35. Minden ember az ő tulajdon Szeretedből tudhatja 
mivel tartozik az Iftennek. 915.

36. Az Iften fzeretetinek hafznáról, úgy ©int Iftenben
való örömről. 916. 37. Az



37. Az embernek maga Szeretetiről, mellyből feinmi 
. i^az, hanem tsak a’hamis orom ízármozhat, melly 

öröké való fzomorúscvzot nemz. 920.
38« Az ru!aídon Szereretből és lumis őrömből ízár- 

mozó gyumoltsről, mel!y az öröké való izom©- 
ruság és őrök halál. <)22.

39. Mikcpen tartozunk az Iftennek. mindennel, és ő te t 
egyedül mikepen kell tifztclnünk. 923.

4.0. Az embernek maga bőtsületéröl , melly az lilén 
tifzteletivel ellenkezik, ’s néki halálos ellensége.92

II. MUTATÓ TÁBLA
Melly ízerint ezen igaz kerefztyénségroi 
való  Ót K önyveknek R é lze i’s ElmélkedcYi Vasár* 

napokon és Innep napo ö :, as kegyes kerefztyén- 
tói nagy hafzonnal o vastathatnak.
Vasárnapokon el oh a sanda Réfzek,

Advent 1 .Vasárnapon. Az első Könyvre va ó Elöl járó 
beízedet olvashatni, és a’ 2. Könyvnek 5. Réfzét ;

Advent 2. Vasárnap. Az I. KÖny. 7. Réfz.
Advent 3. Vasárnap. Az 2. KÖny. 47. 48. R.
Advent 4. Vasúm. Az máfodik Könyvre való Elől járd 

befzéd. 2. Kóny. 3. R.
Karátson Innep napján. Az 2. KÖny. 28. 29. R.
Karúit son után való Vasúm. Az 2. KÖny. 4. R.4. Kony.

2. Szak. 27 R,
Uj Eßctendo Innep napján. Az 2. Koil. I. 2. Réfz.
Uj Ejztendó után való Vas án. Az 2. KÓn. 44.45. és 46. R.’ 4
Víz, Kerefzt napj'n. Az 2. Kön. 26. 27. R.
Víz, Kerefzt után 1. Vas ám. Az I. Kön. 35. 36. 37. R*
Viz, Kerefzt ut. 2. Vasáru. Az 2. Kön. io . II .  R.
Viz, Kerefzt ut. 3. Vasúm. Az. 2 Kon. 50 R. 3. Kon.20 Rj
Víz Kerefzt ut. 4. Vasúm. Az i. Kon. 15. R. 4. Kon*

1. Szak. '
Piz, Kere/zt ut. / ,  Vasáru. Az I. Köm 38. R* Kon»

12. R.



J------- :--- —----- _ .
K '

Víz, Kérést Ht. 6. Vas rn. Az I. Kony. 5* R* ŐS ^ 3*
Könyvre való Első járó befzéd.

Septaagefima V asára. Az I. Kőn. 21; R. 2. Kon. 8. R., 
Sexagefima V asára. Az i. Kon. A  R, és a 4 Kényvre 

[ való Elól'járó bcíz.
Quinquagefim a. Az 2. Kőn. 13. 14. 15. R.
B o jt  1. Vasárn. Az i. Kőn. 39. 40. R. 2, Kon. 52. 
B ojt z-. V asjrn . Az 2. Kon. 40. 49. R.
B o jt 3 . Vasára. Az I. Kőn. 10. 41. R. 2. Kőn. 44.
B o jt  Vasán. Az 2. K őn.51. R .' 3. Kon. 10.R.
B ojt j .  Vas rn. Az I. Kőn. 16. I j .  l8. R.
sPo/f 6. Vas 'm. Virág Vas. Az 2. Kon. 19. 20. 21. R,
N a g y  Tsoter tekert. A z  I. Kőn, 30. 31. R.
N a g y  Pénteken. Az 2 .  Kőn. 14. iR. IÓ*
H a sv é t napján. A z  2. Kőn. 53. 55. 56. R«
JáÍMvét u t n 1. V a sá n . Az 3. Kőn. 7. 9. R.
H m v é t  u t 'n 2 . Vasáru. Az 4. Kőn. 2. Szak. 35. 36. R. 
'H m v é t után  3 , V asam . AZ I« KÓll. 13. 14* ^7°

I JH m \Vt u t. 4. Vasáru. A z  3. Kon. 14. 15. R.
[ H m ve't u t. s  • Vasam . Az 2. Kőn. 34. R. 3 .Kőn. 19.R.

■H m vét u t. 6. Vasára. Exaudi. Az l.K 0 n .i5 , 2. Kőn. 35.
; 36. R.
í Punkosd napján. Az 3. KŐn. l6. 17* *8" 4 * K on.\  2«

Szak. 34. R.
 ̂ ' Sz,ent H árom ság napján. ÄZ I. Kon. II . 34*

-Sír. H á o m s . nap. u t. t . Vasáru. Az 3. Kőn. 12. I3. 4* 
1 . Kőn. 1. Szak. 6. R. 2. Szak. 37.^

S * .. Három *, nap. u t. 2 .  Vasára. Az I. Kön. 28. R. 4. 
Kőn. 2 Szak. 17. 1$. R.

’* $z>. H á ro m s.n a p : u t. 3 . Vasárn. Az I. Kőn. 4. 8 - R- 5*
Kon. 1. Szak. 6. 7. R. 2. Szak. 6. R.

H árom s. nap. u t. 4, V asúm . A z  I. KŐ11. 13. 30. 31. 
3. Kőn. 11. R.

%St. H áxoms. nap. u t. /> V asúm . Az 4« Kön. I. Szak. 
3. R. 2. Szak. 1. R.

j' Hároms. nap. ut. 6. Vaiárn. Az 4. Kön. *. Sza’ 
31. 32. 33. R,

í o %mMá~



Sxj. Harms, nap nt. 7. Vasam. Az 2. Kon. 41. 42. 43. R. 
Sz>. Harms. nap ut. 8. Vas 'm. Az I. Kőn. 9. 22. J23. R.
Se. H árom s. nap. u t. 9. Vasam. Az I „ Kőn. 20. R. 4.Kőn.

8. Szak. 2. 3. R.
Sx>. H árom s. nap ut. 10. V asam . Az 4. Kőn. 2. Szak. 

19. io . 21. R.
Szj. h á ro m s. nap. ut. j í . Vásár». Az I.K őn.19.31. 32. R. 
Sx>. H árom s. nap ut. 1 2 . Vasam. Az J.K on . 2. R. 4. Kőn. 

2. Szak. 39.
5*. H árom s. nap. ut. /$ . V asam . Az I. Kon. 25. 26. R.

4. Kőn. 2. Szak. 22. R.
Se. H árom s. nap ut. 1 4 . Vasam. Az 2, Kon. 37* 3&- 39-R. 
Se. H árom s. napút. i j .  Vasáru. Az I. Kon. 16.40. R.

4, Kőn. 2. Szak. 15. R.
Se. H árom s. nap* ut. 16. Vasáru. Az 2. Kon. 57. R.
Se. Hároms. nap. ut. 17. Vasarn. Az 4* Kon. 2. Szak. 4°-R* 
Sí >. H árom s. nap. ut. 18 . Vasam. Az I. Kőn. 24. R* 4* 

Kőn. 2. Szak. 12. 14.
5*. H árom s. nap. ut. 1 $.Vas..rn. Az I. Kőn. I2.R. 3*

Kőn. 21. 22. 4. Kőn. tst. Szak. -26. R.
Sí*. H árom s. nap ut. 2 0 . Vasáru. Az I. Kon. l8. 32.R. 
Se. H árom s. nap [ut.. 2 J . .Vására. Az X. Kon. 5* R« 3* 

Kőn. 23. R.
Se. H árom s. nap ut. 22. Vasáru. Az I. Kon. 27 ,29 . 4. 

Kőn. 2. Szak. 8* R.
Se. H árom s. nap ut. 23. V asám . A-Z X. Kon. I. R. 4*

Kőn. 2. Szak. 4. 16. R.
Se. H árom s. nap u t. 24. V asam . Az .4. Kon. 2. Szak. 9*

10. I I . 13. R.
Sx,. H árom s. nap. ut. 2 5 .  V asám . A Z  4. Kon. I. Szak. 

i. 2. R. 2. Szak. 7.
Se. H árom s. nap. ut. 26. Vasáru. Az 4. K on. 2. Szak.

28. 29. R.
Se. H árom s. nap. ut. 2 7 . Vasáru. Az 4. Kőn. 2. Szak. 30«

38. R. és a* 4. Könyvre való Elől járó beízéd.

In n » ?
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Innep napokon t i  othdrtndh litjfkek ;  *

Sz*. András A p o ß o ln a fbm ep: napján, z Az I. Kon I I .  37* 
Kőn. is. R_

Sz*. 'Tbamás A p. napján*. Az i. Kőn. 4 '- 5 - 8. 37* K. a* 
Kőn. 19. R. 3, Kőn. 3, R. *

S z .  Iß  vány első. M a r ty r  Innep napján* Az 2 . Kőn. 30*
31. R.

5t,. J á n o s Evá.ng. Innep nap.. ÁZ 2. Kőn. 32* 3?. R.
A p ró  Szintek^ Innepén*. Az 4.. Kőn. 2. Szak. 37* 58* 

40. R.
5*. P á l fo rda lá fa  Innepen., Áz I. KŐOyvre való Elől járó 

befz. 3. Kőn. 10. R.
Szűz* M á r ia  meg tifz tu lá sa n a p  Innepen. Az 2 . Kőn. 7*

9 . K; '
Sx,. M átyás- Apafid Innep nap* Az I. Kőn. 33. 36., 2. Ko.tU

2. 21. 22. >
I U r n n f j e f a  fogantatásáénak^ napján. A z  2. Kőn, 22. 23» 

R. 5. Kőn. 3. Szak,. 2. R.
Jíusve't H e tfére  Innep. napi A z  3. Kőn. I. 2. 3. R.
H n sve t keddre Innep. n. Az 3 . Kőn., 4. 5. 6. R.
5*>. György, napján. I. K. 34. R- .
5 .̂ M a r k . E váng, napján. Az 3. Kőn. 14. R»
S z .  Filep. és J a k a b -A poß . Innepen. A z  2. Kőn. 48.

* 5*‘ B-
K rtfin s Urnnk^Menyhe m enetelért» Az I. KŐnv 42. kR. 2* 

Kőn. 58. R.
Pitnkösd H é t fé rc . Az 2. Kon. 6. R. 4. Kőn, 2. Szak,

• * 5. 6. R.
Punkosd Keddre. Az 2. Kőn. 24. 25. R.
K ercfU elo  Sz.. J á n o s Innep nap. Az 2. KÓn. 41. 42. R.
£%. P éter Sz*. P á l. Apoft., Innep nap. Az 2. Kőn. 52. 5& 

és az i.Kdnyre való Elől járó beízéd.
Száz* M a r ia  L á toga t ásán a ljn nep  n . Az 4. Kőn.. 2. Szak.. 

23. 24. 25. R.
j Sz*. M a r g i té  Afz*fz*ony napján, Az 3. Kőn. I . 2.. 3» 

4« Ru

_______ — ^  _ ______ ________________________ -í.

o
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Maria M agdolna, Innep. n. Az 2, Kőn. 7. g. g.. IO. I I . 
R.. \ 3. Kon. 13. 20. R..

Sz.. fakab Apojt. Innep. n. Az 2. KÖn. l6. R. 4. KÖn. 
2. SzaK. 4.0. K.

ilr feine, v a k o lj a ím ef en., Az J. Kőn. 1. 2. 3. 4. 5*,. 6. 
15. R.

Lwrmtz napján Az I. Kon. 12, 13. 14.15. 2. KÖn.. 
14. 15. R.

■rf 5̂ .^  Maria. haldia- y vagy Nagy boldog Afzfzony nap jin  ;
Az 3. K.ön. i. 2. 3. 4. íL  4. Kon. "2- Szak. 2. 
29. K. -

S z. Bertalan Ap. Innepén. A z  3. Kőn. 20. R.. 2. Kőn. 
22. R. '

Kér e j  z t  elő Sz. J ' m o s  nyaka vagája nap] an.. Az I., Kőn. IO. 
I I  2. Kőn. g. 57. R.

S zű z  M aria Születeje,. vagy Kis AJzfzony nap].. Az 2. Kon-/
1. 2. 3. R. 5. Kon. 2. Szak. 4. 7. R. 3. Szak.
2. R.

Sz. Mathe Apoftol és Evang. nap.. Az 3. Kon., g. R. / 
Mihály Arch angyal Innep. n., A z  I. Kön., 19. 42.. R..

3. Kőn. 11. 14. 23.
Sz. Lnkáts Evang. nap]an. Az I .  KŐn. II,.4^* 37. R. 

3. Kön. 21. R.
S z. Simon Apofi. Innepén. Az 2. Kőn. 15. R.,
Minden Szentelje Jlnnepen. Az 2. Kőn. 6. R., 3., Kőn..

1.2. 3 .4 . 5.
£z,. Marton napján : Az I. Kon. II.. 12, I3. 14. R.,
Sz. Katalin napjára : Az I. Kőn. 20. 22. 32. 33. 35. R .

Anyom-
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Anyomtatónak a’ nyelvben való értet-
Lens ege és. más okok miatt be tsufzott fo- 
gyatkoxáíbkat K. O. Szeretőiből igy inél- 
tóztatcáűaL meg jobbítani.

27. lev. 8* rend. o’yasd fzelédségben él 
5 .̂. 1., 18. f. mi légyen o. mitsed*.

. 851. '22. az áltat o.. az-0
: 104. 22. Illen O.'Ifiennek^
: I2o.. 9. íiméréfe o. ifméréfi
j 106. 7. végétének o. yégezesenek  ̂
i I91. 15. Íré O. 
i 2 II.. I. ízivbéli O. fizobéli 
; 2- *zz, Ifién is a lelhet kívánja.
I 264. 52. cletenének o. életénekj 
I 519. 16. meg romlott o.
I 347. 22. te ó. y?

4^6. 26. tsepekre ofiJi!̂  Job. 26. 8.
574- 21. érket o. érthet
500. 15. h/moknekfiotsanatjétért való könyörgés
522. 8. hanem o. /w;##
541. 10. tselekfzik o. jár . ,
545- 3. és valami él
54«- r4> etet és. törüld ki 
547. 5. nekünk o. némánk

f 6-32. 24. tanítván okhoz,
617. 24. Iften tói old ki.. és O.. kn oá Sátán angyala 
632. 32. tizenkét .
636. 19. ilmérvén o. kérdezvén 
652. 5. firmamentumfáénak̂
734- 14. Iftennekjneg követéséből 
802. 19. miként érti o.. hagyván.
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Lelki tanáts és oktatás,
Mclly a betegeknek es meg halóknak, kivált-
képen Dog halálnak idején a’ ízegényeknék és tudatla
noknak fzámokra a’ Szent írásból rövideden fzedeget- 

tetett és irattaton: , és fzolgál az I. K. írott XI. 
Könyvnek 57. réfzének világóífab magyarázatára.

I. Réfz.
KŐ&őnségeJfen a betegségekről.

H ember ! minden nyomorúságban 
kiváltképen a’ betegségben, jó idején fordítsd a’ te fzivedet minden 
. te erőddel, sott kőnyhulatáfoddal, 
és panafzolkodáfodaal az Ifíenhez 
a’ te Teremtödhez és gyógyítód

hoz , 2. íMos. 15.26. mint Ezékiás. és ne a’ bálványok
hoz és bóvósbájos emberekhez , mint Akazia 2. Kir. 
I. 3- 4 -§. 2. Oh lépjél az igaz pénitentziára, mivel még 
ideje vagyon, és fiefs nagy fzorgalmatolsággal minden nndokságból való meg térésre, mert tifzta fziv nélkül 
az Iftent meg nem láthatod. Matt. 5. g. Síd. 12, 14. 
Pfed.II. 3.

§.  3. Gondolkodjál, ha a’te lelkednek moll mind
gyárt el kellene kóltőzkednie, mindgyárt az Iftent ízin
ról fzinre meg láthatnáde. Kérlek ! meg tifztitotta- 
dé fzivedet ? Meg békéltélé az Iftennel és emberekkel ? 
Foglalatoskodol e’Szent életben ? Mell" t̂ r#m-
ki az Iftent nem láthatja.

teflnekjsekkeden nyilván vannak^ mellyel̂  
eag tőrés , pamzjtasag , tifitfatalanság , bujalkodas , 
imádás, búvőlés bájoUu, harag tar tájolj, <verfengefek̂ j> irigy se 
gek^, haragok,patvarkodajo^ ‘vijz>ji,avonájok t̂ parttuéjek^» 
ffíulőUégek^, gyitkpíságok") réfcegségek^ teb^édájol^ es ezekhez.

A
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bafonlókj meilyékről ezt eleve mondom néktely, miképen az, e , t  
is mondottam , valakik *Jtyen dolgokat tselekefznekj, az. Ifim 
erfiágának orokofi nem lehetnek. Gál. 5- 19*

Kóvefisétel^a be'kcséget mindenekkel, és a S zen t életet, meily 
nélkül jen k i az, U ra t nem lá th a tja : Síd. 12. 14.

§. 4. Gondolodé hogy tsak egyetlen egy hóit vol
na megboldogul azokon kívül, kik az Urban meg hó 1-

I tanak; Jel. 14.^13.^ Ki hal meg pedig az Urban, ha
nem a’ ki Mentői ízülettetvén igafságot tselekcfzik, 1. 
Ján. 3. 9. 10. az illyetén az Illeni terméízetnek réfzc- 
féve l e t t , 2. Pét. 1. 4. és a’Kriftusban vagyon és Kri- 
fíus ő benne Ján. 15. 4. ennek már őrök élete vagyon, 
és a’ kárhozatra nem megyen, hanem által ment a’ ha
lálból az életre. Ján. 5. 24. minek előtte meg halna 
is már itt e’Világon boldoggá lett.

Valaki Idéntől fiúiét e tt , hunt nem tse lekefiikmert annak 
magva marad abban, ingyen fém vétkezhetik, mivel hogy Ifién- 
tol fiáiét ett. Been ifmértetnef meg az, Ifi ennek fiai i Valaki 
igafságot nem tselekefiik hintsen Ifi éntől , és a' ki nem fiereti 
az, 0 attyhfiát. I. Jan. 3* 9*

§. 5, Gondolkodjál m ár, ha ez te rajtad bé tellye- 
fediké vagy nem, és mar hova megy a te lelked? ha a 
mindennapi pénitentzia által amaz mennyei kincs után 
futottálé r a’ jó tselekedetekben álhatatos voltálé ! a’ 
nemes hartzot meg hartzoltadé,  a’ pállya futást el vé
geztédé, és a’hitet meg tartottadé? I. Tim. H . 2..TÍ111.
2. <>. c. 4 , 7. Rom. 8. 2. 7.

§. 6. Ha az hitben ditsekedel tekéntsed annak gyű» 
möltsei‘t , munkálkodott é benned a’ fzeretet által ? I- 
aazán tápláltadé a- Kriíhift annak tagjaiban ? meg m* 
háztadé a’ fzegényeket? meg íátogattad é a’ foglokat,- 
kórokat/s betegeket, vigafztaltad é ’s fzeretted c őket?

f i  értéknél én Atyámnak áldottál, bírjátok az,. Or fingot , 
meily meg kéfiittetett nékteke háiág fundamentománakfel vei- 
teteje ' előtt: Mert éheztem és ennem a d ta t ek j a- t. Mar.
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Ä  Kr ifimben femmi egy eb nem h a jin á l, hanem a hit , 

i méiy a jiere te t által tselekef&ik. Gál. $. 6. A ' Leieknek 
4  gy urnáit se, Szeretet, orom, békesség, békés séges tűrés , kegy- 

elmejség, jóság, h it, al0z>atoß'g, mérte'kletejtég. v. 22.
Ä  h it, ha tselekedetei nintsenek  ̂meg holt o magában. Á fa- 

| tafd meg a~ te hitedet a te tselekedetidbol, Jfak^ 2. 17. 1 g,
§. 7. Kiváltképen akarnál é te is a’ KriíhiíTal ó rő- 

' moft uralkodni és meg ditsőittetni, holott talán nem 
akartál véle fzenvedni és a’ Világnak meg halni ? A- 

[ vagy igazán hitted é ,és tapafztaltadé , miként kelljen 
| -  fok nyomorúság által bé menni az lilén Orfzágában ? 

2 Tim. 2.10. Rom 8-17. 1. P e t4 -12,13, Tsei. 14, 22. 
§. 8- Ha ez nálod nintsen gazdagon, meg tsalod 

f magadat, ha pénitemzia és hit nélkülremélned idvef- 
(jj ségedet: Talám mint a’ Világ fiai, őrőmőíl idvezulni
( akarnál, ha a’ Kereízt nem volna. Holott irgalmat- 

lanság, harag, nyomorus g és őrök ínség fzál mind 
azokra , kik gonofzt tselekefznek , és azért a’ teliből 
ki menvén leikeik nem jutnak ilyugodaiomra és ama 
Szentek Szentje fzine előtt nem álhatnak : A’ kép mu- 

\ tatás itt femmitfem hatenál; Szivbéli igyekezet’s erő- 
\ kedés fzükséges. Ezt meg bizonitja kinek kinek a’ lel

ki isméretje és az Iílennek el változhatatlan igazsága 
k meíly femmi gonofzt bofzízu áilás nélkül nem hagy , 

ha tsak elegendő engefztelés vagy váltság ahoz nem já- 
i rul.^ Rom. 2. 5. 2.TheíT. 19. Mat. 25. 41.

§. 9. Azért igen rofznitselekedtcl, és a’ te telked
nek nagyvárt okoztál, ha a’ te pénitentziádat halafz- 

r . róttad betegségedre. Nagy erokedésben és kettős 
munkában ’s fájdalomban telik , ha meg akarfz térni 
9s el nem vefznh Elég munkád vagyon teíli nyavaly- 

* áddal, hát mint léte dolgod a’te lelkeddel? On azért 
* meg lásd és térj mindgyáráft vifza , könyörögj a’ te 

fzegény Szivednek mélséges tőrődelmefségéért , só tt 
valóságos meg rontattatásáért. A’ te órók jó , vagy 
KVÍZ állapotod függ tsak egynéhány fzenipiilamáftőJ ,

A  *



&  ( 4 )  m
teíli vigafztaláífal ne tartoztafd magadat, a’te gondo
lom és tettetes hited itt nem elégséges , a’ mindentu
dóval vagyon dolgod, az lilén haragja nem tud tré
fá t, ő  a’ meg eméfztó tűz , Sol. 50. 3. Azért íieís 
és tartsd meg a* te lelkedet. Minden tellyes igyekezette- 
teherre reá vetvén, a  hitetek,melle ragaßjzatok, jóságos tsele- 
kadetet. 2. Pet. I. 5»

§. 10. Ha pedig a’ te fzivedben érzefz igaz fzoron- 
gatáíl és bánatot a’ te bűneiden, jól vagyon, ^mert ax 
jdveségre való meg téréit fzerez, és az lilén elő tt ked
ves áldozat a’ tőrödeimés lélek, 2 .vKor. 7, 10. Sol, 
51. 19.

Ne add magadat azért a’ kétségbe való esésre és a’ 
kegyelemnek meg tagadására, mint cselekedett Kain és 
Judás. Szüntelen való ohajtáíTal, kiáltáíTal, nyőgéf. 
lel és foháfzkodáfíal ragafzkodjál az Úrhoz, légy álha- 
latos és ne távozzál cl mig nem könyörül rajtad és hi
tet nem ád , ’s mint hogy ingyen való kegyelméből i- 
d ó t adott néked a’ meg térésre , ahoz való erőt is ád. 
Ha penig fzüntelen a’ mindenhatót meg fzomoritod 9 
és a’ Be iáinak gonofz terraéfzetivel birfz, fogod vala- 

• ha annak haragját még inkább tapafztalni , a’ kit tsu- 
foltáléstsufolíz. a .K o r.7.10. Luk. 18.13. 2.K. 4 .4 .

§. 11, így ha tellyes igyekezeteddel akarfz a* bűn
nek meg halni és az igazságnak é ln i, a’ te betegsége
det lilén arra fogja meg á ldan i; Sőtt néked minden 
még a1 mi leg nehezebb is jódra fog fzolgálni, hatsak 
az iílent mindeneknek felette akarod keresni és fzeretni,

yfó enne kent hogy engemet meg aláztál. SÓI. 119.7** 
dog ember a kit a z léten meg dorgál Job. 5. \*J. Azoknak^ 
a kik, lé i éntfzerctik^, mindenek, javokra vadnak. Rom. 8 • 28.

$. 12. Emlékezzél meg a’ régi napokról , mikép 
töltötted légyen azo k a t: mikor a z  én lelkem vigafztal'iß 
nem akarna be venni, - -  Gondolkodni kezdelga’ régi napokról. 
és az el mnlt idóknekjefzttndeirol. Solt. 77. 3* 6. Visgál d 
meg jól mivel bántottad meg a’ te T erem tődet, és a*

beteg--
[jj. J' * «
i  * '• . - '



betegségnek lelke honnéd yett crótt rajtad ? Az Iften 
Igéjéhez való engedetlenség* tefti kívánság, fósvénség, 
kevélység, harag és irigység által: 3. Mos. 26. 14. 16. 
Solt. 107. 17.

§. 13* Hadd fzáljon azért á* te fzivedre igaz Illeni 
ízomoruság ’s ne légy kemény nyakú, vakmerőn báto r: 
ne tréfa j a’ te őrökké valóságoddal , hanem íirasd és 
jajgasd meg mind lelki *s tefti nyomorúságodat. így 
a’ kővetkezendő haragot el kerülheted* ha Iften igaz 
pénitentziat lát tenned :  Mérges kígyóknak, nemzetségi, ki- 
tsoda intet meg titeket, hegy az, IßennekL. következendő harag- 
fát el tavozetatndtokj Teremtsetek̂  azért ay f  énitentuahoz* Ulen» 
do gyttmoltset. Mat. 3. 8.

Ha mi magunk̂  itélnókjneg magunkat, nem hxntcttetnenkjs-  

bentoL I .  K o r .  I I .  3 L

§ .1 4 .  A’ te nyomorúságod indítson téged buzgó 
imádságra, és ugyan Jefus nevében: az időt mulasd az 
bitnek gyakorlásában ’s a’ te lelkednek meg tartásáért 
való könyörgésben : mert ahoz adót ’s ad is még az 
Iften id ő t ; mellyhez te majd elégtelen volnál.

§„ 15. Légyen fzived az Iftenhez fordítva, higyjed 
bogy örökké meg nem h a líz , hanem élíz az élőknek 
főidében : Ha tudn. minden bűneidből ki térvén 
magadat a* Jefusba amaz életnek fájába plántáltatod. 
Nézzed a’ Kriftuft annak kínaiban, halálos fzorongat- 
tatáíiban és ínségében* erökedjél utánna lépni, hog7 
fiz ő  febeivel meg gyógyidhafs. Nints is másban idves. 
ség és é let: akar hói kerels fzabadulást azt meg nem ta
lálod ezen orvofon kivid : Ez. 1$. 21. Ef. 53.5. Tsel. 
4 . 12. •

§. 16. Oh meg láflad, hogy mindent egyebet kár
nak tarts . és csak a’ Kriftuft válóban nreg. ismérjed , 
fzérdfed.és fzívedbe meg tartsad, mert ó  a’ te  bűnei
dért fzen védett: Ef. 55-eS; 7e- Fii. 5. g.

§. 17. Ez az Idvezitő örömeit meg gyógyítja lel
kedet, sótt ha jódra esék, a’ te testedben is, a’ mint

A 3 régen-,

___________ ( s ) 1%
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regémen tselekedett.' Mert ó az Átjártak tanátsa és 
órők Igéje, ő  meg kenettetvén és a’ fzegényeknek ked
vekért kqldettetvén , mind azokat gyógyítja, íégétiés 
helyre állítja, a’ kik hozzá folyamodnak és benne bíz
nak Mark..i.. 34. Mat. 14. 14. Tsel, 10..38. Bólts.. 
16. í r .  12 * '

§. lg . 6  Szent Felsége femmiben nem kívánja káro
dat., hanem jobbuláfodac.. Kőnyu dolga el fordítani 
nyava yádat, a’ mint málokon meg mutatta, és ha né
ked boldogságodra fzolgál, igéreti ízerént, n»eg is tse- 
leklzi. Annak a’ ki hiízen mindenek lehetségeífek j 
azért a’ te lelki *s tefti boldogságod az hittől függ. Ez 
am gyógyító flaftrom minden nyavalya dien. 2. Mos,.
23. 26. 15, 26. Solt..41..3. 177. 17. Job. 33.24;

§. 19. De meg laífad , hogy a * te iíteni félelmed 
és jobbuláfod ne légyen képmutatás és tsak fzáddal va
ló fogadás, mivel moll azíften keze nyom : mert más 
gonolzlzab dolog eshetnék rajtad, mintFaraora: Még 
van az iftennek több vefzfzejeazillyen hamis emberek
nek fzámokra. an. 7. 14. 2. Pet. 2. 20. Sid. 6. 45.

§. 20. Azonban leg jobban tselekfzel, hamagadat 
minden erókedéífel Y  tehetségeddel a’ kimúláshoz és 
az őrökké valósághoz kéfzéted. Ennek-meg kell lenni 
még az egélségeleknel is , naponként a’ bűnnek és a! 
Világnak való meg halas által.

Ann den nap meg halókba? mi ditsehe difiinkre , melty vagyon 
nék&m a fifejm  K z ifi púban a mi Urunkban, J. Kor. 15. 3í< 
2 . Kor. 4* 10.

§. 2 i . Az Halál bizonyos, az óra bizontalan: azért 
légy mindenkor úgy a’ mint végsó orádon kívánnád , 
hegy voltál volna. Matcv 24. 44.
f  Legyetek^kejz^hj mert a melly órában nem gondolnátok^, ab 
ban ion ax embernek Fia. s. a. t .  Luk. 12. 40. [ak. 4. 14. 
Solt* 39. 5. 90. T2.

§ . 22. Gyakoroljad fzivedet a’ mindennapi igaz pe~ 
nitentziaban, melíyben az ó ember (az az : gonoíz tefti-

kivan-
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kívánságokkal telly es rerrnéízeted ) meg fifadjon , és 
Kapónként elő álljon iíj ember, (az az íftenes ’s jám
bor élet) te benned.

£ ’ végre a’ te végedet gondold meg mindenkor, féle
lemmel munkálódjad idvefségedet, és kéfzétsd maga
dat a’ kegyelemnek idejében a’ Kriftus által az őrökké 
valósághoz, hogy ollyán iehefs, a’minému őrökké ki- 
vánfz lenni. Fii. 2. 13. 2. Kor. 5, 9. Solt. 9$. 8- 
2. Kor. I I. 8.

§. 23. Kiváí képen ízakafzd el a" te ízivedet minden 
Világi dolgoktól: S o ltié i. I I .  1. Kor. 7. 29. Ne 
tarts magadban kéfz akartva gonofzra való tsak egy 
ízándékot is ; hanem végy őrök butsűt minden bűn
től ; melly más kulőmben meg gátolja , a1 te Iftenhez 
való bé meneteledet és a’ nyugodalomra való mené- 
fedet.

• Többe nem az, embereknek  ̂kvyamá.gok^fcerént, hanem az, Is
tennek  ̂akaratja peer ént a ’ mennyi édeig él a c  ember , eljen a 
teliben, s.a. t. I. Fet. 4. 2.

§. 24. Ha valamit gonofzul elvettél vagy tseleked- 
té l , azt add vifza és állítsd helyre inkáb duplán , mi
nek előtte a* lelkeden meg égnél. Vagy ha annak a’, 
a’ kit megtsaltál nem adhadd, olztogaztasd más fzu- 
kelkedőkre ’s Iftennek ditsóségire Mert ez az igaz pé- 
nitentziának, gyumőltse . ls e* nélkül hamis a’ te peni- 
tentziád : Jz, én tan át som t  epéig teneked , és a9 te vétkeidet 
igafiággal váltsd meg, ( ízakafzd félben) és, a te hamifiági- 
dat Regényekhez, való irgalmafságaddal : íme lé.Ren orvofsága 
* te vétkednek. Dán. 4., 24. Luk. 16  ̂ 9. 19. 8* Zakeus 
példája í'zerént..

25. Vedd jó rendbe a* te házadat is, adj valamit 
a* fzegényeknek, légy hű a’Kevésben, meg id*d vagyon, 
hogy azt az után héjában ne óhajtsad: bár tsak még 
ezt vagy amazt cselekedtem volna.

§. 26. Ha még valakit jobbithatfz, inthetíz , vi- 
gaíztalhatfz , áldhatfz , és az igafságot ’s kegyefséget

A A- \  előbb
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előbb m ozdíthatod, vagy Iílennek az Anyafzentegyház 
dolgát ajánlhatod, abban egy fzempillantáíig fe nmlaís, 
mint felleb irt Szentek tselekedtenek. i. Mos. 48.46. 
Jós. 24. I. 5. Mos. 33-

§. 27. Főképen minden ellenségidnek ajánljad % 
fzivböl való meg békéllést, mutafs minden emberekhez 
igaz fzeretetet, imádkozzál ellenségidért.és károm lói
dért, kikkel^nem fzólhatfz, és még femmi emberrel va
ló ellenkező gondolatnak íe adj helyt a’ te fzivedben.

Légy j é  akarója a te ellenségednekjsamar, míg véle, az, utón 
vagy. Mat. 5. 24.' Luk. 33. 34. Tsel. 7. 60. Sir. 28.6.

§. 28. Mind ezeknek ugyan véghez kell menni az 
egéfséges napokban, mennyivel inkáb mikor már kozd  
vagy az örökké valóságnak kapujához. Itt még keli 
nagyobb fzorgalmatoíságot és buzgofságot mutatnod, 
mikor a* lélek a* telitől el akar válni.

§. 29. Ha a* betegség nálod vagy a’tieidnél tovább 
t a r t , annál buzgóiágoífabban könyörögj, a’ lelkedet 
békeséges tűrésben foglaljad, vcgy mindent Atyai fuj- 
tálás gyanánt, melly a’ te jódra tzéloz , és emeld ízi
vedet a’láthatatlanokra Iílenhez, imádkoztafs magad
dal buzgóságosfan, énekeltefs és olvastafs, elmélkedjél 

l mélségeííen a* te Megváltódnak fzenvedéséről és h ab 
járól j így az idő rövid és a’ ízen ved és könnyű, só tt 
gyönyörűséges iga, mint a’ régi híveknek, iélzen* *

Az, én nyomorúságomnak^ napja» az, Ißent meg kgrefim, az» 
in  kezeimet éjjel ki tcrjefzjettem és el nem fó r  a d o tt , mikor az» . 
én lelkem vigafztaláél nem akarna hé venni. Solt. 77. 3 .

§. 30. E’mellett a’ rend fzerént való cfzkózőket és 
az lilén ájandékit meg ne utáld és el ne mulasd : Tá- 
vozrafs mindazáltal minden babonaságót, ne támafz- 
kodjál tellyefségeíTen az orvoíságokhoz ,  hanem híg y j  
az lílenben , ettől kérj áJdáíl és gyógyuláíl, de Szent 
akaratja fzerént. Mert egyedül az literi ereje gyógyk 
m eg, a Kriítus veheti el az átkot és a’haragot, ó  tarr-

r h a t
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hat m eg m ég a* halál árnyékának vö lgy ib en  is Sir. 3 8 . 
St. K ron . 16. 12. 2 . K ir. 1. 3, £ f . 38 . 2 . 21. < .

§ . 3 1 . H a  p ed ig  az Itten m inden b etegség id b ő l m eg  
L egét, adj hálákat híven fz iv v e l, fzájjaí és tse lek ed et-  
t e l ,  m in t Ezekias tett. EL 38 . 15 -  2 0 . és am az m eg  
tifz tu it bél poklos.. L u k . 1 7 . 16 . D e  légy h u  az Is
ten h ez  m íg élfz , é s  a* V ilágnak 's bűdnek e llen sége .;  
M ert uékie é le ted d el kétfzer ta r to z o l, m ásként k ön n yen  
rofzízabbúi lehetne d o lg o d  : Ján. 5 . 14 . Imé meg gyó
gy ültül, többé ne vétkedéi, hogy gonőfífiabbol ne légyen dolgod.

I L  R eT z.

A’ boldog halálról.
J .  I .  T f A  p ed ig  y to ísó  véged et érzed  vagy kül

s ő  je lek b ő l, vagy ízívedben  Iftennek in
té sé b ő l, badjad m agadat bátran annak 
akar tjára , k inek kezéb en  vagyon  az  

e le t  és az halál. O te tte  le  h a tá ro d a t, m elly e t által 
n em  hághatíz . Job . 1 4 . 5 . kS o lt. 3 9 . 5 . S o lt . 31 . 16.

§ . 2 . T erm éízet ízerén t és a* maga fzerctés íz e -  
ren t az halál keí'erú le h e tn e , és az éránt m ég  az hívek  
is  m eg késértetnek és ízoron gatta tn ak  ; s ő t t  n ém elíyek  
a z  halálnak félelm ével ve íző ü n ek  m ind végig. B olts., 
*8* 2 0 . S o lt. 5 5 . 5 . Sir. 4 1 . 1.
, § .  3 . D e  ha m agadat a’ m eg m u tatott m ó d  fzerént 

k é íz ite tte d  , teh át a ’ te  halálodat nem  n ézh eted  egy  
term éízet fzerént való h a lá ln a k ; hanem  k egyelem  íz é 
ként valónak a’ Kriftusban való igaz hit által. Ez te íz i 
a z  halált nyereséggé-, m eg fzabaduláfsá,. s ő t t  g y ö n y ö 
rű séggé  é s  az A ty a h o z  való járuláfsá. Fii. I . 2 3 . R o m .
7 . 2 4 . 2 . T im . 4 . ig .  2 . K or. 5. I .  Ján. 5 . 2 4 .

§. 4 .  Egyéberant a’ lelk i és tefíi halál a* b ű n b ől 
fzárm azik , és így nem  egyéb  ; hanem  az e l  e fett ter- 
in é fzc tn ck  az Itten a la t t , k ih ez  en ged etlen ek  lő ttü n k , 
m eg  aláztatásának rend fzerént va ló  e fzk ó ze  : K om . 5. 
* 2 . c .6 .  2 3 . Jak. 1. 18. 1. M os. 3. 5.

A  5 § . 5 -
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5. De mégis nem jön az Iften engedeime és i<L- 
veíséges intézéfe nélkül.,- ki ezt a* mérget híveinek or- 
voísággá ,, és a5 koz büntetést merő jóvá változtatja,.' 
Job. 14. 5. Solt. 1 39 . 16. 7 8 - 5 2 .  Ef. 33. I.

§ . 6 . A zért a ’ törőd elm efek n ek  és híveknek való«  
ban az nem  h a lá l , noha ízem ünk d o rt láttatna.. m eg  
haln i és ki m uláfok nyom orúságosnak l á t f z i k B ó l t s ,  
3. 2 . hanem  azoknak fzám okra m erő idvefség és é le t  
vagyon  áz alatt el rejtve. En. 18 . 2 1 , M at. 16. 28.. 
Ján. 8. 5 1 . 5. 24 . c. t i . ,  I I .  2 5 . 2 6 .

§ . 7 . D e valóban tenéked az Iften kegyelmében és 
táríaságában kell maradnod, ha ezen jó téteménnyel 
és ízabadságg.al élni akarfz. A ’ Jefusban való hitnek 
te benned élőnek és hathatónak kell lennie, hogy a’ 
bűnt és minden gonofzt, még az halált is meg győz- 
heífed. A’ terxnéfzetbéli okofságnak fundamentomi és 
képzések itt nem elégségesfek : A ’ bűnnek halálából 
az életre á h al kell menned és újonnan fzülettetned. 1* 
Ján. 3, 14 . Ján. í r .  2 5 . Luk. 20 . 36 , Solt. n g .  17..

§> 8* A z  híveknek javokra Kríftus az halált m eg  
k ó d o lta , annak erejét el. v e tte  és a’ diadalom ban el n yel
te  , úgy h o g y  íém m iném ű halál ó  tő le  és fzere lm étc l 
el nem  v á la lz th a t , hanem  véle  d itső ség e ííen  egye íit  
m inket.. 2; Tina. 1. 10 . Síd. 2 . 9 , R om . 8. 38- EX
5 . 39 . R om . 14. 7 . 8 -  , Ján. 14. 16. e. 5. 24 .

§ . 9 . N o h a  már k ü lső k ép en  a’ m eg  h a ló h iv ő n e L  
állapotja nyavalyásnak és fájdalm asnak vagy ny ugha* 
tatlannak lá tf  ik ; de még is nyögodalotnban  k ö ltö z 
k ö d ik  és b e lsők ép en  vagyon tsendes lelk i ifmérete 
kegyelm es Iftene , és lelkében m erő ö r ö k  é le te , az á l
tal , ki ő t e t  m eg békéltette. Luk. 2. 2 9  -  3 1. J e l.
14. 1 3 . BőhSi 3. i  - -  17. Sir. 38. 24»

§ . 10. S ő t t  a ’ halál fgazán nem hálálj hanem á lom , 
és az Iftenben m inden jónak kútfejében ’s eredetiben  , 
a’ k ib en  ő r ö k  b o ld o g sá g  v a g y o n , b o ld o g  d n y u g o v á s *

§• H*.
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§. i i .  E llenben a’ m eg térés nélkül v a lók ,, az ha- 

m iísak és kép m utatok az ő  bűnökb en m eg halnak-, és- 
így vefzik az ó  b űnökn ek  b ü n te té sé t, h aragot, á tk o tv 
k á rh o za to t, g o n o fz  lelki ism éretet, Iftennel, angya lok 
kal és em berekkel'való e l le n k e z é s t ; s ó t t  a’, kétségben. 
való  e s é s t , ha fzintc k u lsők ép en  tsendesfen litta ttn a k  
ki m űin , és p om p á v a l, fzép rend tartáfsal s h a lo tti 
Prédikátzióval el tem ettetnek  is. i .K r o n . io *  15. Ján.
8- 21 . Luk. 16. 23*

§. 12. A z igazán m eg térteknek k i m uláfokban m in
den fzenvedéfeknek kívánt végek ízakad és' k ezd őd ik  
am a” nyilván való b o ld o g sá g , m ellyet itt  tsak rem ény- * 
ség  alatt titk on  k ód oltak . R om . 8- 2 4 . c . 5 . 22. Ján.
3 . 2. i .P e t .  1. 3 ..4 . 2. Tira, 1. 12.

§ . 15. Szükség  p zért, hogy még itt vagy, péniten- 
tzia  és hit á l t a l , az litenne , a’ Szent A ngyalokkal és  
váloíztattakkal való táríaság’ba lépjél. Járullj a S ión  
h e g y é h e z , és az é ló  Idén V á r ó ih o z  ,, 2 m ennyei Je- 
rufalem héz és a ’ fok ezer A n g y a lo k h o z , a * k ö z ö n sé g e s  
gyű lésh ez  és az e lső  fzü lettek n ek G y ü k k e z e te k h é z , kik  
bé irattanak m ennyben, és a m indeneknek B irájokhoz  
az í í le n h e z , és az uj T eíla  m entő innak k özb en  járójá
h o z  a’ JE SU Shoz. Sid. 12. 22. 23 .

ím e így  vilzik  az A ngyalok  a ’ te le lk ed et a* n y u g o 
dalom nak helyére,' a z  V á lo fzto ttak  ö rö m m el bé fo g 
nak, és az Ábra ám az ő  k eb e léb e , ha iz in te  m in te g y  
fzegény Lázár m eg halnál is , Luk. 16. 22 .

§ . 14. V égtére  a ’ Krfrttjsnak L elke is azoknak , kik
ben élteknek  napjaiban la k o zo tt é s .u ra lk o d o tt , té lie 
k ét m eg e'eveniri és m eg d it s ó it i ,  h o g y  h ozzájok  ha- 
fon jók  és fajdolom  ’s kin nélkül ő r ó k é n  d itsőségeííek  
és b o ld o g o k  legyenek . R om . 8- H .  Job. 19. 2 5 . I . 
K o r. 15. 2 6 . 4 3 . Jel. 21. 4 .

§. 15. E zokáért a ’ válofztattak és hívek az q el ren 
d e lt fel o ld ozta tá fök n ak  idején , m elly  ízok fzör  tud- 

'tokra is lz o k o t t  leírni, óhajtani és kívánni fogják a ’m eg
v á lá st ,



válást , m e lly tö l a ’ term éfzet m áskép ir tó z ik  ; m ert 
tudják ,  h o g y  a* K xiftusnáí lé fzn ek . i t  M o s. 4 6 . 3 0 .  
Fii. 1. 2 1 . R om . 8-. 2 3 . 1. £ 0 . 5 .  §; R om . 7 .  2 4 .  
F ii. 3. 2 0 . T it .  2 .  13. Jel. 2 2 . 17 .

16. A nnyival in k áb , m ivel tu d ju k , h o g y  nekünk  
it t  m aradandó h elyűnk  «intsen  , hanem  idegen  és rofz  
í z á láfon  fogva  ta r ta m iu n k , m eílybena* lélek  l'oha nyu
god alm at nem  talár!..

M enjünk ki a ’ JE SU Shoz a5 táb oron  k ívül az ó  gya
lázat ját h o rd o zv á n : M ertn in tsen  k tm a r a d a n d o  váro- 
fu n k , hanem  jö v en d ő t k ere íá n k . S id . 1 3 .1 4 .  Fii. 3.
2 0 .  r. P ét. 2. í r .

§ .  17 . Erre n ézv e  b o ld o g  gyak orlás a z ,  h o g y  mi 
réíz fzéren ta ’ fő id e t  ugyan valóban  tanuljuk m eg verni* 
és a ’ íz iv é t  á tto l el fzakaíztani réíz fzerént a’ m i p o l
gárságunkat m indenkor m en n yek b en  kerefsűk és a 5 m i 
kitsűnk  m elle tt tartjuk * és a ’ m i o d a  f d  vagyon  , azt 
fz u n te k n  óhajtjuk. M at. 6 . 1 9 , K o k  3.. 1. 2 . F ii. 
3 . 1 0 -  i .M o s .  5 . 22 .

§ . 18. EV m ivel az Ur JESUS a* m eg  tértek et már i t t  
e lő r e  a’ m eg  térés  *s p en iten tz ia  tartás által a’ m en n y e i
ek b e á l l í t o m  , h o g y  azoknak az ég  felé v a ló  fel em el
k ed és k őn yű  és leh etség es lég y en  ; teh át akkor az 6  
fzenvedéfekben  és az u to lsó  o r á jo k o n , le lkeket az h ű 
ség es  T erem tő n ek  annál bátrabban ajánlhatják, a* K ri-  
Susnak és annak k ő v e tő in e k  p é ld a  jó k  fzerént. L a k -
2 3 . 4 7 . T se l. 7 . 5 9 . s S o lt. 3 1 . 6 .

§ .  19 . B izo n y  e ’ V ilá g o n  íém m it k g . kiífebbet is  
m eg  nem  tagadhatnak *s el nem  hagyhatnak , m ellyért 
ifm ét m eg  b etsű lh ete tlen  jó t  nem  nyernének  Mark. I o ,
2 4 . 3 0 . Sid. 1 0 . 34..

§ . 2 0 . Se tettekben  fe lelkekben  fem m it a* m i go*  
n oizn ak  tetfzh em ék  , nem  fzen ved n ek  a  ̂m ellyért ó -  
rókké. való ö rö m m el nem  vigaÍ2taltatnának. M at, 5 .
I I .  12. R om . 8- i £ .  2 . K or . 4 .^ 1 7 . J eJ .57 .14 . 17 . 

§ . 2 1 . EJs m itsoda nagy ö r ö m ö t  fo g  t  nékik fz e -  *
rezn h

_________$ k c ) m _________
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r e z n i, ha az ö v e ik et is , k iket Abrahammal az  Urnák  
k elle tt fel á ld o z n io k , ő r ó k é  va ló  d icsőségge l vifza nye
rik. Szent D ávid  K irály az m eg h ó k  fia fe lő l a z tm o n -  
d ia  valaki Bn mégjek̂ ohoz>z,ája, de énem jo ide vifia én hozr- 
x, "im. Es meg vigaßjtaU az, o feleségét Bet hsakét. 2. Satu.
12. 23. S íd . 11. 33. E f .3 5 . 1 0 .

§ . 22. Summa : V alam in t boldogtalanjai* á llap o
t o t  nem  gon d o lh atu n k  és le  nem  raj zo lhatunk , m int 
a z  igazíagta'anoknak és kép m utatóknak , ham ifaknak, 
álhatatlanoknak halá lokat: íg y  az lilé n  fiainak d icsősé
g ek  és b o ld o g sá g o k  eg y  k i g o n d o lh ata tlan  j ó , m elly et  
em b er  tsak lelkében iím é r h e t , k o fto lh a t és tapafzta l- 
h a t. 1. Ján. 3 . 2 . EL 1. i § .  i .K o r .  2 . 9 .1 0 .  S o lt ,
17 . 15. 3 6 . 9 . i o .  I .K o r .  13. I I .  s .K o r .4 .  17*

H l. Réfz.
Ragadós betegségekről vagy Peílisrol,

és a* mellet

§• I
A ’ m i T ifz tu n k rő l és v igaíztaíáfim król.

A )am int m inden  b etegségek  b iz o n y o s  ér
telem ben a z  lilén  S zen t fien y ito  v efz fzeji;  
ig y  nem  kűlőraben azok  is , m ellyek  e l ra
gadnak. M ert noha az eg y ik  e g y , a’ ma

lik  m ás tcrm éízeti ok át adhatná a* P eftisn ek ; m indazált 
tá l m ind ezek  az M ennek S z e n t, fed h etetlen  munkájá-

A mi

V í

l i t e t t  jó  v o ltá t  és k ed vezését. Ef. 3 1 /2 .  A m o s. 3 . 6 .
§ . 2 . A nnakokáért ez t az M en  fed h etetlen k ép en  

m agának tu la jd o n ija  , h o g y  d ö g  halált b o tsá t az em 
berekre , és az által haragját reájok ki fog ia  ö n ten i. 3. 
Mos. 26. 25. Ezek. 5. 12. 16. r. 14. 1 9 .

$ . 3 .  6  maga fen y eg etó d ik  ezen  tsapáfsal, m int az
e l  h a ta lm azott b ű n n e k ,  m ellyért a’ népnek  d o g  halál 
álta l kell m eg halnia ,  am az három  igaz b ü n tetésén ek  
eg y ik év e l. E z . 6. XI. 7. 15. c. 14. 22% Jer. 21. 6.

Azért
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Azért még a’ Törvény tudók is a1 dög halált az Is

tennek az ember ellen va ó kemény hadakozásának ne
vezték. D . V. Leiferní de Jure arcendi temp. peft. T  3.

§. 4. így már az 6 kedves népének az Izraelnek elő
re megmondotta, hogy őket meg látogatja, és a’ mi
rigyet reájok ragafztjá , minden egyéb mérges nya
valyákkal , ha benne nem hiendenek , Igazságit-’s pa- 
rantsolatit meg nem tartandják. 4. Mos. 14. 12. 5,
Mos. 28. 21. 22. 23. 27. 35. 60 61.

§. 5. És ezt be is tellyeíitette valóban fokizberi, 
mint Dávid idejében, holott három napok alatt hetven 
ezer ember a’ nép közül el hullott. 2. Sam. 24. 15.
I. Kron. 21. 14. A’ mint Jeremiásnak , Ezekielnck, 
Amosnak és egyebeknek, idejekben is.

§. 6. Ugyan ezen példák nyilván tanítják, hogy az 
Ur lilén az Illyen nyavalyás időkben bizonyos q i d ő k l ó  
Angyaloknak és Lelkeknek parantsolatot és hatalmat 
ád az embereknek tsapáíokra, a’ mennyiben az lilén 
bőhsesége, igazsága, és avval egyelitett jó volta fzük- 
ségesnek ítéli. Ezek mint egy keverik a' ragadó mé
regnél;, magvát az étel 3 sört az éltető állatok , és a* 
fzegény ember vére közé, melly ellen a’hit és imádság 
leg jobban meg oltalmazhat. D.Finkius 35. Baldvinus 
L. 3. Cas. Con. c. 2. Lut. ipfe, Tomo III. Jen. Germ.
E 394*

§. 7. Mind ezek által meg győzettetünk elegendő- 
képen , hogy a’ ragadó nyavalyáknak femmi nem oka, 
hanem a’ bún. Ez az ö utálatoíságival az embert meg ' 
mérgeséti , meg mérgeséti a’ levegő eget is , Sőtt az 
eledeleket, és mindent, a’ mivel azlftentelen emberek 
a* Teremtőnek gyalizatjára és bofzfzuságára viízíza él
nek., Az ád a’ káros vefzélvnekhelyt, és a’ tettekbe 
*s elementumokba vagy éltető állatokba való bemene
telt , hogy azokat meg vefztegefsék és rendetlenségbe 
ejtsék. Lám még a’ Eogányok is/neg ismérték, hogy 
a’ lelki nyavalyák okai legyenek a’ teftieknek. confer 9

MáK.
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Sgettadjtuns t»om ^
§. 8- Mivél pedig a’ hűséges lilén as mi romláfun- 

kat hem kiványja; tehát meg engedj hogy az által fo- 
*kan el ragadtaífanak,.hogy igy máfok a* harago.s tűz- 
tó i meg fzabadittatván meg aláztaffanak és meg intet- 
teftcnek , kik másként meg nem tértenek volna.

§. 9. Sokan az előttők járó félelem, ínség ésnyo 
Eioruság a la tt , az imádságra, ‘h itre, reménségre és 
fcékeíséges tűrésre fel indíttatnak, és abban hatalmaf- 
fan gyakoroltatnak és meg probákatnak. Még ennek 
a’ kemény tsapásnak is az Klen Szeretőinek javokra , 
Piláfoknak jobbuláfokra., némellyeknek fzinte meg fza- 
feaduláfokra a’ mi jó íftenunk keze által fzoigálnia 
ke i. De azért ezt a’ tsapáft fenki éretlen buzgoság- 
fcól ne kívánja, fene kérje; mert ez épen nem Iftennek 
indulatja és Lelke volna ; hanem inkáb az ellen imád
kozzék és az Klen haragját engefztelni igyekezzék.

§. 10. Hogy pedig az ember az Iftennek ezen tzél- 
jához és idvefséges fzándékához jutháífon, fzükséges 
hogy magunkat e’ mellett az Hlen akaratjához alkái- 
maztaífuk, ki mivetheri pedig e z t , hanem az Iftenneh 
Lelke által ? ki maradhat meg efféle nehéz késértetek- 
-ben az Iftennek ereje nélkül ?

§. 11. Azért oh ember Kerefd az Iftent mindenek
nek előtte igaz fzelédségben, és a’ léleknek alázatok 
ságában, igyekezzél, hogy az ő kegyelmében , igaz
gatásában és tárfaságában réfzesűlhefs. L. 1. R. 
Veífed magadat egéfzen annak irgalmába, mint egy fé
reg, kinek magában nintsen tsak nyomorúsága és ha
lála. igyekezzél úgy élni, hogy a5 halálra kéfz Icheík 

i és tartsd meg a’ kegyelemhez bizodalomban való bé 
meneten:, melly a’ meg téróknek a’ Kriftusban nyit
va áll.

§. ia. Ha már igy hittel a’ Szent Lélek által ma
gadat tel fegy verkeztetted, nem kell megijedned az
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éjjeli irtózáftól, fe a’ nappal repüld nyilaktól, mert 
az 6  ízárnyaival fedez bé tégedet, és az 6  ízárnyai a- 
latt léfzen oltalm ad, dárda és pais az ő  igaz ígérete 
SoL 91. 4. 5.

§. 13. Annakokáért az illyeni vefzedelmes időben 
a’ terméfzetnek minden irtózását és rettegését tartsad 
a’ gonofz erőknek ártalmas késértetének, mellyek cége
det kétségbe és hitetlenségbe akarnak ejteni. Azok 
ellen az hitnek paifsával jó hartzot hartzoiljmeg, ve
gyed a * Léleknek fegyverét, az lilén igéjét ’s ígéretét, 
védelmezzed azzal magadat jobb és bal kezed felől, és 
valahonnéd tsak nyilak repülhetnének.

§. 14. ' Főképen penig az Iílenhez a’ JESUS nevé
ben való imádságban, könyörgésben és tufakodásban 
légy álhatatos; mind magadért pedig mind máfok nyo
morúságáért könyörögj, és ragafzkodjál hozzá meg 
vál hatatlanul telly es fziveddel; igy ennél az életnek 
Fejedelménél leg jobban meg oltalmaztatok Nézz 
fzüntelen a* JESUSra, ki mintama kígyó a’ puíztíban, 
fél emeltetett, hogy minden híveknek légyen őrök é- 
letek, Ján. 3. 14. 15. Sott ha fzinte rajtad valami 
történnék is^ meg maradfz kegyelmes "kezében, és fém- 
mi tégedet o  tőle el nem fzakafzthat.

§. 15. Szükséges penig ide nagy erőkődés és tu
sakodás ; fzüntelen való hitbeli imádság által az Iítenr 
minden nyomorúságban kell fogni, ’s o tet el nem keli 
hagyni, míg minket meg nem áldand ; Noha magác 
mint egy jövevény és vendég a* földön mutatná. Nem  
bttsatlak^ el tégedet, az>t mondja, jfúkfdo I tt  énnél tnßikodvan 0 
mig nem meg dldaß, tngemet. I. Mos. 32. 26.’

§. 16. Igaz, hogy ha ő  munkálkodik, fenkijötet 
meg nem gatoihattja, «intsen fenki a’ ki az ő kezéből 
ki vehetne va’amit. EFa. 43. 13. 14. Néha úgy is 
tetfzik áífé’e nyomorúságban , mint ha lilén magác 
kegyetlenné tette volna mi ellenünk , Job. 30. 21. 
Mindazáltal ugyan tsak a’ -Kriftus épen azért kŐ2bea



járó Itten és emberek között , hogy a’ haragot el tő r
lené és kegyelmet nyerne; sott o  benne az^ Atya a’meg 

r té rd  bunösókhez meg engefzreltetett. Ő ama’ jó tlr 
cs a’ fzorongatásnak napján erőfség, fohanem hagyja 
a z o 'at, kik 6  benne bíznak. Nahum, i. 7.

§. 17. Ha azért az ollyan fzomonj időben minden
féle dolgok rettenteni akarnának , mint az étfzakai ir
tózás, mindenféle rettentő lelkek és ábrázatok, re te
ueres góaofz hírek, vagy is az embereknek nyomorult 
tekéntetek s. a. t. mint régenten az Itten azhamisíakra 
botsátott. Bólts. 17. Mi tanáts itt ?

§. j8- Nem egyéb , hanem hogy az Urnák neve 
crősV ár, Péld. 18. 8. ahoz foljamodjá! , ha Kriftus 
által meg igazukat, kétség kívül meg oltalmáztatol, 
mint egy erős toronyban: 6  küld néked fegétseget a’ 
Sáent helyből, meg oltalmaz és meg halgat a* nyomo
rúságban, Solt. 50. 15. r. 61. 4...6.

§, 19. Fiúi bizodalommal vagy hit által takard hé 
magadat, minden ellenkezés ellen a’ mennyei Atyának 
Szivében. íme ha a’ Kriftuft jól ifméred, annak Szent 
febeit mindenkor nyitva , és fzivét hozzád égve és 
óhajtva találod , hogy téged bé végyen. Mert ő azért 
nyittatta meg o ld a 'á t, hogy mint egy galamb ezen 
kófzikla hafadékába repülhet mig a’ fzéivéíz el múlik,
S.őtt ez fzólit minden nyavalyás, fzeg'ny munkálkodó
kat ’s gyámoltalanokat magához, hogy ő nála nyugo
dalma, kerefsenek, Matt. 11.20. Ef. 35.3.4. 40.29-31, 

§. 20. Ha az hitnek ezen fundamentomat igazán1 
meg nyerted és azt meg tartod , tehát azon ne búsla
kodjál, hogy kulsőképenmeg nem menekedhetel illyen 
vefzedelemből , hanem ízukségképen kellene tiízted- 
ben ’s hivatalodban a’ meg halók közt maradnod.

§. 21. Mert a’ Felséges Ur akkor tégedet okdfság 
és terméízet felett meg erőílt és az egyúgyüségben n.eg 
oltalmaz , ha te inkáb azlftenhez mint lém a’teremtett 
állatokhoz folyamodói. Mert kétség kívül a* te hite-
» ' »i x ■ i ■
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d ct c’ m ellett m eg próbálja  , é s  tég ed et m agához k < í  
ze ieb b  v o n íz o h  , ha tsak az ó  fzárnyainak árnyékában  
b íz o l ,  S o lt. 36. 8 . r. 9 1 . 4 . 7

§ . 2 2 . Senki p ed ig  nem  tudja ,  m elly becsü letes  
lé g y e n  ez az .Urnák jó  v o lta , m int a z ,  a ’ ki ó  reá/a é s  
Igéjére tám ofzk od ván  próbát téfzeri , k iváltképen ha  
lelk i ifm érete , t i f z t í , és hivatalja , vagy is az o  Izük- 
ség b en  lé v ő  felebarátjához va ló  fzereteti indítja ó t e t  " 
h o g y  a’ vefzedelem b en  mar.adjon. M ert illyenkor az  
em ber nem  taM katik vakm erőségben  ’s m eg  á to lk o d -  
ságban ; hanem  inkáb az ííien n ek  S zen t akaratjában és  
te t íz e s é b e n , m elly  m ellet nekünk fem m i nem  a r t , ha 
m ég  annál károfsabnak és vefzedclm efsebn ek , látfzik  is .

§ . 23 . E llenben m ind azok  épen  nem  b átorságo
to k  hanem  annyival hamaréb e l ragadtatthatnak, kik  
a z  ö  h ivataljok és a z  ő  felebarátjoknak fzereteték  e l
le n  , h itetlen ség  fejelem  és rettegés álta l fel hagyják  
m agok at in d ítta tn i, h o g y  m agokat félre v e g y é k , ^és a* 
h ű sé g e t és f e g é t s é g e t , m ellyel tartoznak n e murafsák

2 4 . Ez a’ gyerm eki és h ite tlen ség b ő l fzárm azott 
fé le lem  és rettegés , a ’ vefzcdelm es időkben  fok át cl 
t s a l ,  h o g y  az ó v e it  vagy m á fo k a t, kiknek fegétsc^ ^ d  
ta r to z n é k , ta n á ts , g o n v ífe lé s , fegétség  és vi^aíztaTás 
n élk ü l vcfzni h a g y ja ; S o t t  h o g y  m ég gyerm ekek is S zü 
le ik e t ,  a’ S zü lő k  gyerm ekeiket, h á za lo k , atjafiak ’s U -  
Taságok eg y  máft c l h agyják , é s  azt 2 m it akarnának, 
h o g y  m áfok  efféle á llapotban vélek  tselekednének , 
m ég a ’ term éfaetnek tőrvén y  je  fzerént fém  tsclekefzik  

§ . 2 5 . M ás réfzröl^ efféle á llapotban  2 b etegek  is  
a T K ere íz ty én ifzeretetá lta lta rto zn a k  az e^éfsé^efeknek  
k ed v ezn i a* m ennyiben leh et. N a g y  ok  nélkül hcrtelcn  
^ g # éöes em bereknek eleibe n e  m enjenek , k ö z e l ne  
járuljanak, h o g y  azoknak fzükségtelcn  rertenéft ne fz e -  
rezzen ek  , és egéíségekben  , c e h e k b e n ,  és J e te k b e n  
kárt ne tegyenek . N e  keveredjenek  egéfséges em be
r e k  k ö z é , vagy  m agoknak o llyas d o lg o tn e k iv á n ja n a k ,

. ' m é ll |
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melly által valami tiíztátalánság el tenyéíztethetnék. 
Mert valamint az Iften azért parantsolta a’poklotoknak 
magokat el válofztani, 3. Mos. 13. 46. Így a’ Szere
tetnek törvénye is hozza magával -’s parancsolja min,, 
(leneknek , kik veízedelemben vannak, hogy máíokra 
a’ nyavalyát ne ragaízfzák. £s Luth. M. azokar nevezi 
gyilkoíoknak, kik mátoknak így kárt téíznek, Tom. 3,, 
Jen. Germ. p. 197.

§. 26. Így egy réízént a Magiftratusnak fzemére 
■nem lehet vetni , ha kereíztyéni és efzes rendelcfek 
tétettetnek az egéségefeknek oltalmazáfokra, és a’ be
tegeknek el rekeíztetéíekre , ha tsak ezekre ízükséges 
gondvifélés vagyon, mellynek elöl mozdítására lehetne 
venni az Ekkleíiának jövedelméből, vagy a’ régiektől 
te tt legatumokból, mint Luth. ízépen meg mutatja, T .

* 3> p . 3 9 4 .
§ 27. Más réfzröl penig vétkezhetni a’ Kereíztyéni 

Szeretet ellen : Sott a’ terméfzeti irgalmafságnak regu
lái ellen , ha a’ betegek annyira el rekeíztetnek, vagy 
a ’ jövevények és tselédjek épénél hagyattatnak, hogy 
az ember nékiek nem nyújtja a’ízükséges dolgokat,ha
nem ókét minden emberi íegétségtöl el rekeíztetvén , 
éhsé" és fzomjuság, hideg és mezitelenseg és más nyo
morúság miatt el kell véízniek : ez égben kiáltó vétek.
- §. 28. Jól tselekeíznek azért azok , a kik íftentól 

, a1 Kereíztyéni Szeretetben meg erófittetvén és meg bá-
■tórittatván , vagy a’ Magiftratusnak rendeléíe ízerént., 
vagy kéíz akartva magokat o Ily an fzolgálatra adják, 
feogy a4 nyomorultakon regéljenek, betegeket tartsanak, 
látogaíTanak, gyógyítsanak vagy máskép gondviíeíéíek 
alá vegyék, mivel az által is a’Kriftus akaratja bétellye- 
üttetik. Mat. 25. 36, Jak. 5. 14. Sir. 7. 39. Luk. 
ao. 36. 2. Kor. 1. 4.

§. 29. Az hajdani Kereíztyéntík épen jeles példát 
Jiagytanak, mellyet, e’ mostani időben , holott a’ íze- 
i ’etct foltaknak ázivekbea meg hidegük k&vcicu kovet-
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nek : Maximnius Tsáfzár-idejében a’ rettentő dog ha
lálban az embereknek nagyobb réfze temettetlen ma
radott ; De a’ Kerefztyének olly híven pártul fogták 
az hitetleneket noha azoktól háborgattattanak , hogy 
meg a’ betegekről és éhezőkről is gondot vifelnének, 
a’ meg holtakat cl temetnék, és így Kerefztyénségeket 
tselekedettel meg mutatnák. Euíeb. Lib.9. H. E. c. 8. 
L. 7. c. 22. Sótt még a’Pogányok kozott is találunk 
emlékezetre méltó példákat miként Romában Peftisnek 
idején az el hagyattakról fzorgalmatos gondot vifelte- 
nek , és minden jofzágokat ollyankor közre botsátöt- 
tak. Liv. 7. p. 610.

§. 30. Valamint már illyenkora’ fegétség és a* fze- 
retetnek gyakorláfa felette fzükseges; így azoknak , 
kőtcleségek‘kik tselekedettel nemfzolgálbatnak esnem 
fegéthetnek abban áll , hogy leg alább ízivbéli foháfz- 
kodáífal és imádsággal minden nyomorultakért titkon is 
imádkozzanak: Mivel ez illyen orfzágos büntetéfekben 
a ’nyomorúságot mint magunkéit fzemlélnunk’sfel ven
nünk és az irgalmas mennyei Atyának fziveífcn eleibe ter- 
jeíztenunk kell. Nem tsak a’Prédikátorokat illeti ez, 
hanem mindazokat, kiknek ez mondattatok: Szereped 
felebarátodat mint tennen m agadat; Ez penig kinek 
nem mondattatok, és Szívébe kinek nem irattatott?

§. 3Í. Ha pedig magát közönséges hivatalban nem 
látja, ellenben ifmeri magát erótelennek, féléken nek 
és bátortalannak ezen orfzágos tsapásnak el fzenvedé- 
sére, tehát ízabadon ugyan-bizonyos dolgokra ’s cir- 
cumftantiákra nézve félre veheti magát ; nem ngyan; 
hogy magát azTiitetlenségbe meg erőűtse, hanem ezen 
futásfal é lh e t, mint az Iííen kegyelmének efzkőzével* 
melly nékie erőtlenségében engedtetik , hogy az Iftent 
meg ne késértfe , mert másként a’ ki a’ Vefzedelmet 
fzercti, elvéfz abban. Sir. 3. 25.

§. 32. Valamint már az 6  Teftamentomban azok 
a’ hadból el maradhattanak , kik félelmes fzivuek vol

tának;
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tanak • noha az nemditséretes , de meg aláztatás volt:
5. Mos. 20. 8- Bir. 7. 3. így az Iften ebben is magát * 
embernqk erőtlenségéhez alkalmaztatja, a’ mint az űl- 
dezésnek idéjen is tanátsoka egy városból másba fut
ni. Mat 10. 23. /.

33. Azért a’ Pqftis előtt való futás az ő mérté
ke fzerént nints Iften. igéje c s akaratja ellen, hanem in- 
káb tetfzik néki, ha ember őtet meg nem késérti, vagy 
kéfz akartva és nagy fzíikség nélkül magát veízedclembe 
nem ejti. Azonban a’ kik hivataijokban kéntelenitettnek 
meg maradni, ezt a’fzabadságot leniéinek ne irigyljék, 
mivel az iften őket a’ yefzedelémnek kózepetten is meg 
tarthatja olly híven, mint ha attól mefzízé volnának , 
a ’ mint illyenkor a’ példák is ezt meg bizonyítják.

§. 34. Tsak az ember gondolja meg a’drága ígére
tek «  , mellyeket a* hűséges Atya az híveknek a’ leg 
nagyobb vefzedelmek kozott adott ,,é s  mellyekkel az 
egeíz írás te.lyes: Bizony ha ember azokat ugyan fzivé- 
re vefzi, fzégyenkni kell magát, ha tsak egyetlen egy hi
tetlen és feleimes gondolatot hagy ízivében emelkedni.

§. 35. Gondolja meg ember, hogy tsak az egyet
len egy kilentzven egyedik Sólcár ,̂ az Iften tanátsának, 
oltalmának , fejedelmének és vigafztalásának mitsoda
k.intsét mutathatja azoknak, kiknek lelki fzemeik nyit
va vágynak, kik minden erejekból Iftenben bíznak, és 
magokat reája hagyják, egyedül őtet félék ,* ifmérik , 
fzgretik és annak utain járnak. Ezek a’ biztatáfok meg 
betsulhetetlenek és drágábbak ’s probáltjabbak mint 
minden orvosságok és nagy rakás terméfzeti efzkőzők.

§. 36. Az Iften ezen meg tsalhatatlan igéretire a1 
meg késértetett fziv bizonyoífaii építhet és meg nyug- ■ 
hátik hógy leg alább az o  leg jobb réfzében tudni
illik lelkében lemmi kárt nem vall, ha az Iften fzin- 
te az öveire valamit parantsolna. Az ember lám 
nem él magának , hanem az U rei, és így mindenkor 
é,s mindénútt az Urnái vagyunk.. Ki váloízthat el te-
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hát minket tőle ? El valofzthatc még az illyen. halál is.

§. 37. Mitfodák minden Peítis és ördögök az Is
tenhez Képest kérdi Luthernek h iti, ki magát nekünk 
gondviíelové és orvofsá telzi es kötelezi.. Szégyen
ijed magadat oh nyomorult hitetlenség , hogy ezt a’ 
gazdag yigalztalást meg utalod és inkáb meg hagyod 
magadat rettentetni egy kis gugátói, vagy bizonytalan. 
veLedelemtól, hogy lem mint illyen Illeni bizonyos és- 
hüseges ígéretek, által meg eroíictetnél!. Mit hafználna, 
ha minden orvoíök itt várnán ok, és az egéíz.Világ reád 
varakoznék - de az lilén nem volna jelen ? Es iíinét mit 
ártana ,s ha az egéfz. Világ tőled el futna és femmi or
vos halad nem maradna, ha az lilén ezen igéretivel ná- 
lod maradna?-Nem gondoiodé,. hogy te akkor fok ezer 
Angyalokkal kőniyul vétettetel,.kik reád néznek, hogy 
a' Eeítist is lábaiddal tapodhatod. Solt. 91. Luth. T,
4.. Vitt. p. 47. T. 3. Jen. g, 431.

§. 38. Az h it, engedeimeiség; és buzgó imádság 
k g  többet tehet itten , mint azon 9,1. Soltar kivánjá, 
hogy az lílerit ohajtíuk egyedül Jfmérjuk , fegétségnl 
hívjuk, igy ki legét, meg oltalmaz, meg halgat és je- 
lenvókávai meg vig^fztai minket. Valamint amaz 
kegyes Ezekias imádsága áltál életéhez tizen ő t efzten- 
d ó t nyert • és Salamon ezzel biztattatott, hogy az lilén 
meg hallgat, meg kegyelmez és kinek kinek meg, adja 
a’mint cselekedett,és a'mint az Ilién a* Ízivet ifmeri, ha: 
dog .halál lenne is az orfzágban vagy más tsapás és beteg
ség, , es az emberek imídKozhánaK. és kónyőrgónéílek 
kik csapását efzre vennék. Efá. 38. 2. r.K ir. 8. 37.39, 

§. 39. Sótt a’ kegyelmes Atya illy nyilván jelentet
te akaratját és magát Kötelezte, hogy a’ betegségekbül 
mellyeaet az hitetlenekre bocsátana, egyet is nemerefzc 

• azokra, kik izavának engednének, és x  mi igaz előtte 
tselekednék , parantsolatit fülébe vennék és törvényét 
meg tartanák ; Sótt inkáb az ó fiaitól minden betegsé- 
get el távoztat és femmi nyavalyát reájok nem botsát.

- M£

,a,~ ■ ^ ----------——■— .„■    ------------- -—



Mi lehet vigaiságoísabb és hathatobb arra , hogy az 
litenhez hívekké és brzodolmasíabbakká tétettdsunk. 
2. Mos. 15. 26: 5 .Mos. 7. 15.

§. 40, Ez is magatói következik és hitben könnyű 
azt meg érten i, hogy ezek Ifteni Igazságok, mellyekre 
ember magát meg tsalharatlanképen hagyhatja i Mert a’ 
dog halálnak oka a’ bűn, fzükségképcn tehát a’ nyavalyá
nak meg kell fzunni, ha annak oka el vétettetett. Meg 
icfzenpenig ez penitentziaés hitáltal,mellybenazlftert 
igéje bé teliyeíittetik és akaratja véghez mégyen, hogy 
mi ótet , és ó  benne minden embereket ízeressűns,

§, 41, E* mellett ez a’rend, mellyben a’Szentlras 
biztatást tél'zen, hogy mi az Iftentelenekkel nem bún- 
tettetűnk, és a’ bűnösökkel el nem ragadtatunk, vagy 
a’ Világgal el nem kárhaztatunk,. tudniillik ha mi ma
gunkat ítéljük, vagy amaz igazpenitentziaban magunkat 
vádoljuk, a* nii életünket, mivel, hogy bűnökkel teílyes, 
gyűlöljük, és a’ Kriftuscrt öröm öd le is teizlzük, hogy 
amazt megnyerjük. Luk. 17. ^3, 1 .Kor. 11. 31.32.

§. 42. Ha már arra kél a' dolog, hogy a’ mi lelki 
ífméretűnk a’ Szent Lélek által efféle vefzeaelniek közt 
bizonzságot téízen , hogy mi az igaz fzivbéli meg té
résben Iftennel egyek ,  és igy Kegyelemben vagyunk , 
akkor ugyan azon Szent Lélek Ifteni mód ízerin* min
ket- biztat és el petsétel , hogy Iften fiai, és a’ Világ 
közzűl váloíztatcak és meg vétettek vagyunk ,  kiknek 
nem árt a’ vefzedelém, ha egy felöl tíz ezeren el élné- 
nek is. O ka: Az Ur mi Oltalmunk, és a’ Felséges iften, 
a’ mi hajlékunk.

§. 43. És valamint az orfzágos bűntetéfekben a’ 
mint fellyeb meg hallottuk , bizonyos öldöklő angya
lokkal él t így lókkal inkib parantsol Angyalinak az ó 
hivei felöl, hogy azokat meg oltalmazzák» és kezeken 
hordozzák;, Sótt ha fzinte > Angyalok káros fegyver
rel botsártatnának ki iftentól valamelly orfzágra , vá. 
rosta vagy falura , hogy azt megverjék, és annak r.c
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kedvezzenek • íme ugyan akkor más Angyaloknak pa- 
rántsd!, hogy az embereket homlokokon meg jegyez- 
z kés meg petsételjék, a’ kik nyőnek és bánattal kiál
tanak mind azokért az utálatofságekért, mellyektt tse- 
lekeízpek az emberek. Ezek. 9. 4, n  jel. 7. 5.

§. 44. Példaképen meg mutaftatott ez az Izrael fi
ain s és ugyan elöfzer, mikor az Ur az hitetlen Egvi- 
prombélieknck első fzülötteket meg verte és amazok
nak báríny vérével az 6 ajtójoknak kuízóbóket meg 
kellet fefteiiiek, hogy az öldöklő Angyal azoknak h í
zókba ne ménné ; Azután mikor a’ mérges, kígyók a* 
népet óJdpzték, és fenkímeg nem maradott , hanem a* 
k ía ’fel emelt réz kígyóra nézett; izy azok bizony meg, 
tarthatják az ö lelkeket, Sőtt az Ifién akaratja fzerénc 
életeket is, kikfizuntelen az ártatlan Báránynak a’ KrL 
fíus JESUSnak vérével'az ő fziveknek ajtaját ’s küszö
bét Lélekben meg hintik, és azon meg fefzittetett Kri- 
fíttsra mint egy Záfzlóra einem fordult ortzával hitben 
néznek. 2. Mos. 12. 22. 4. Mos. 21^9. Solt. 78. 51. 
Bőlts. 18. 12. Sid. í r .  28.

§. 45. Ha már az Ifién annak előtte.Peííist azért 
küldött a’Sidokra, hogy meg térnének, Amos 4. 10. 
Moft is ez annak Szent ízándéka , mikor dög halált 
hágy támadni. Ha ennek a’ (záradéknak az emberek 
megfelelnének, meg fzunnék a’tsapás : avagy ha nem 
mindenek, hanem tsak némellyek térnek és jobbiknak 
meg, leg alább ezeknek kedvez, kik az ö  kívánságának 
eleget tefznek, ’s azokra nézve még a’ gon-oíznak is* 
meg kegyelmez.

§. 46'. ►Ha pedig afféle tsapás az hívek közül némel- 
lyekhez járulna, nemefnék ez is történetből és az Atyá
nak kegyes akaratja nélkül, meily néhai 1 egy hajj ízál 
femesnetik le. Mat. 10. 30. Nem is mofidhatja fenki 
Ő Szent Felségének: mit tseíekefzel, hanem a; Terem
tő  abban tselekcdhetné az ő edényével azt, a’mit akar-



§. 47. Akkoron ez tsak Atyai íujrá ás volna és pró
ba , és így a’ hitetleneknek veszedelmektől épen ku- 
lőmbíTZiíe , és lenne is kétség kívül a’ híveknek meg 
rartáíokra , es hogy nagyob gonoíztól meg meneked- 
tiénck, azért nem kellene fenkmek e’ miatt ízomorked- 
ni és me:r botránkozni, mint ha az igazak és Ifterctehe- 
nek közt nem volna külombség. Mivel az halál min- 
denekre el hatott a’ mennyiben vétkeztenek ; azért 
azon által keil efni akar kinek. Azonban egy hivő 
épen másként hal meg, mint egy hitetlen Lásdil.Réfz-t.

Mikor bnntettetunk az Ilitő l taníttatunk , hogy a’ 
Világgal el ne kárhoztattaíTunk. 1. Kor. i j . 32.

§. 48. Igaz hogy Peílis az embernek fze'mei elő tt 
nyomorult betegség lehet, főképen ha az embert min
denek el hagyják es kerülik. Tudta ezt Szent Dávid 
és látta jól a’Peílis idején,mégis inkáb koílolni kívánta 
azt, mint más tsapifokat, és nevezé az lilén kezének, 
mellybe jinkáb akarna efni, mint az embereknek ke
zekbe, és ugyan azon okbői, mivel*az ő  irgalmaik ág-a 
nagy. 2. Sam. 24. 14.

§. 49. Azért ez a’ betegség az Urnák keze, melly- 
ben egy hivő fein véfz el, hanem melly igazán jóra mun
kálkodik és ízolgál: mert azoknak ,* a’kik Iílent fzere- 
tik mindenek egyaránt javokra fzolgálnak. Rom. 8.28. 
Ezek ha fzmte ezen nyomorúságnak tüzén által men
nek , femmiek el nem véíz , hanem tsak a’ femmireva- 
lo’tcíl, melly nek úgy is máskor, vagy előbb vagy utoíb 
el kellet volna romlani. A’ lélekkel penig az iíten a* 
Kriílusban őrökké egyeíulve marad, és jfemmi halál 
einem válafztja őket tőle. Rom.8. 38. Ef.43.. I . 2.3.

N e f é l j , mert meg vált ott alakit éged , a' te nevedről neveze
teket éged, engimvagj te. Mikor a vizeken által menendefz, , 
veled leßjek^, és a' viz>ek̂  el nem boriinak^ téged. Mikor a 
tűzben járandafe, meg nem egfij, és a' lung meg nem fér fel té
ged  ; mert én v a g jo fa  te Urad Iflened, Izjraelnekjneg JLen- 
ff lője, te meg tartód. Efa. 43. I. 2. 3.

/ o n  v  * *  J  v '
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§. 50. £ ’ mellet a’ fzenvedőnek akkor tufakodni 
kell és hartzolni, hogy az Klent eine hagyja, míg meg 
nem áldja az ó Évangeliomanak órók áldásával a’ JE
SUS Kridusban , és bénem tellyeséti minden igéretit, 
mellyek az éló hitre tétettettenek. £s ha fzinte a’ fziv 
a’ késértetek közt mind tsak nem , nem, mondaná, ’s 
kétségbe ejteni akarná, mint hogy a’ mindenhatónak 
nyilai belé láttatnának lővettetni, ’s azt gondolná ,  
hogy az Klen mefzfee menne , és magát el rejtené az 
Hlyen nyomorúságnak idején • mindazáhal az Atyának 
fzive más indulattal volna, és annak irgalmaísága buz
góbb volna, hogy feni mint őtet .ereje felett hagyná 
késértettetni. 1. Kot. 10.13. Sid. 12.4. I. Kor. 1.8.9. 
Solt. 68- 20.

§. 51. Ugyan a* végre hagyja az ó gyermekeit gya
korta felettébb terheltetni, annyira, hogy életek felől 
is kételkednének, hogy az ő bizodalmokat ne magok
ba vetnék , hanem Iílenbe , ki az halottakat is fel tá- 
mafztja. Midőn mindenektől el hagyathatnak, az Klen 
nálok marad , ha fenki fzúségekról gondot nem vitel, 
az Klen maga gondvifelőjek : Ha femmi teremtett állat 
nem vigafztalja őket, az leg főeb vigafztaló fzól és fo*' 
háfzkodik meg mondhátatlan foháfzkodáfokka! a\fzi- 
vekbeti: Sott még ez a’halál is drágalatos az Ur előtt* 
mivel az ó  fzemélljckben a’ Kriílnsban meg fzentelre* 
tett. 2. Kor. I. 8.9. Jer. 17.'5. 7. Solt. 40. 18. 
Rom. 8» 16. Solt. 116. 5.

§. 52. Tsak hogy az ember hu és tűrő légyen mind
halálig , és mindent az Idéntől vegyen ne a’ teremtett 
állatoktól; fém úgy nem mint történetből vagy pedig 
az ellenségtől. Tanulni kell az embernek minden lát
ható és érezhető dolgokban az Klennek Atyai fzivét 
sneg iímérni , és annak jó és kegyelmes akaratját ta~ 
pafztalnh így talál az ember őróké való nyugodalmat 
és kónnyebséget az ő meg nyomorodon: lelkének. Ezt 
engedje meg az hu és igaz Idea minnyájunknak, kik.

___ _________  (  2Ó ) cg?_________________



nek kell ízenvednünk , ingyen való kegyelméből az o  
Szerelmes Szent Fiáért a’ Kriftus JESUSért A nen!
Mindennapi Egyházi vagy házi a* közönséges

nyomorúságban mondandó Imádság.
O H te véghetetlen Kegyelmű, a’ Kriftus JESUSban, 

Szerelmes, Sz, Atyánk ! tekénts reánk méltatlan 
férgetskékre a’ te irgalmafságodnak mélsegében, és es
sék meg a5 te Atyai Szived a’te fzegény teremtett álla
todnak utolsó romlásán, hogy még ezen nagy vcfze- 
delcmben is kegyelmet találhafliink. Mert igen is, oh 
te igaz ’s mindenható Király! mi és a* mi Királyink, Ura
ink , tanítóink az egéfz néppel együtt tégedet nagyon 
meg bántottunk, es ennyi intésedre a* bánt tsak fzapo- 
poritottúk. Sokan a’ te Igédet és az igaz kegyefséget 
csúfoltak és a’ te gyönyörűséges igádot fzenveani nem 
akarták. Azért gerjedett a’ túz a’ te haragodban , és 
végre majd mindent meg eméfzt. De oh édesgeís te 

[ minket mindnyájunkat a’ te Szentséges tűrésed és Szen
vedésed által a’ te Fiadban a’ pénitentziára: nézzed ezt 
a’ tó Szóízólót, miként 6  az ő Szerelmében az harag- 

' nak ellene áll. Ő érette íerkents fel minket valóbau, 
és cgéfzen téríts meg minket ez utolsó fzomoru idő
ben. Szabadíts meg mindnyájunkatama rettenetes testi 
bátorságtól és vakmerőségeid, kép mutatástól és min
den tévelgéstől mellyben mi a’ te Lelkeddel és intéfed- 
•del nem gondoltunk, hanem a ’mi gonofz akaratunk íze
ién t i  ftenteleniri éltünk. Old meg mi bennünk a* teftnek 
erkóltstelenséget és fesletségét. Szégyenits meg min
deneket az ó fösvénységekben, irigységekben, gyűlől- 
ségekbeu-, kevély magahitségekben, és akaratoiságok* 
bau. Feddj meg minden fzánt fzándékkal való bűnö
söket, míg magokban nem fzálnak, és iímét hozzád 
nem térnek, a’kitol minden test már el fordult és az ő 
u rá t meg fertő/tette. Hagyj fel ébrednünk válóban a’ 
mi irtóztató vakságunkból, mellyel az ellenség az őr- 

F * . ' 402a
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dog minket meg tsai és a* vefzedelembe ejt-. Világo- 
íits meg minket, hogy a’ közel való veszedelmet rneg is
merjük , és a’ mi fzomfzédinkkon , kik irtoztató nagy 
vefzedelemben bólyognak , meg okoSodjunk , és meg 
tanuljuk , melly nagy fzivbéli fájdalmat hozzon az Is
ten t el hagyni. Teremts mindenekben tifzta Szivet és 
az 6  életeknek meg jobbítására való igaz igyekeze et„ 
Szólíts minket mindnyájunkat mint egy hu ’s kegyes 
Atyaa’te Lelkednek inditáfa által.ezen nyomorult idő
ben magadhoz, hogy a’ te Szent Nevedben a’mi meg 
óltalmaztatáfunkra erős tornyot találjunk: Mert a* te 
bofzfzu álló haragod az istentelen világ ellen fel lob
bant , és Sokakat koros korul meg eméfzt. kevefen ál* 
lanak a’ tőréfen és tefzikmagdkat kő fallá, hogy a’ lel
kek meg tartatnának. Azért magad kellj fel Uram és 
jöjj elől a’ te ir •atmaíságoddal és Szerelmeddel, hogy 
erőfseb légyen az haragnál és halainál, és dirsekedjek 
a’ te kemény ítéleted ellen. Ne engedd pedig hogy va
laki többé a’te tűréseddel vifza éljen, vagy a’ ce tanubi- 
zonyságidat kitsinynek álitsa , és kővetidet tsufolja 's 
gyűlölje; hanem áld meg’s Szenteld meg minden hátra 
maradott napjainkat és erőnket az őrökké valósághoz 
való boldog kéfzuletre. NevágjTc minket ízáraz fákat 
a’ tűzre, és éretlen gyűmőltfekkel cl ne vefs,fe a’ te rende
det a’jó fenyétéket és aziffjuságnakhelyes nevelését meg 
ne gátoltasfad és a’ Szent gyülekezeteket cl bontatni ne 
engejed. ő r iz z  minket és a’ mieinket minden veízélyek 
k ö z t , és vigyázz azokra a’ te híveidre, kiket öröktől 
fogva a’ Kriftus Jefusban el válafztottál. Hadd úgy él
nünk, hogy magunkat néked egéfzen a’te tetfzéfed Sze
rént Szenteljük, és a’ te erőd által néked kép mutatás 
nélkül hűséget és engedelmet mutafsúnk, és a’ te aján- 
dikidat alázatos háláadáíTal meg bótsüljűk. Erőfits min
ket a’te S. Lelkeddel, rejts el a’ Jefus Sebeiben, táplál ’s 
«Itefs minket ő magával. Adj erőt hogy minden te uta* 

idban járhaSsunk, és miveljed bennünk a’ te tőkélle- 
tes akaratodat a’ JefusKriíhis által, Amen,
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Az igaz Kerefztyénségrol való Könyve
kre ízükséges Jegyzetek, melly ékről az elől

járó befzédben lő tt emlékezet.

Inden teremtett állatoknak^ jósága a& Ifienból 
való ki folyás. Nem azt mondja, hogy 
minden az Iflen állatjából foly, hanem 
hogy (ex avto) ő tőle vágynak mindé- 

36. H ajferm g , amaz Vittebergai hiresTiek Rom. 11.
Tanító.

Föl. 18. a meg igaz,uiís, ésmegfaentelesaz, Újonnan va*  
ló faúletésnef két tz^ikkeljeinek^-tartattnak^ Itt a’ fzó : Újon
nan való faulet és tagos értelemben vétettetik mint i.P et. 
j .  2 2 . és magában foglalja a’meg világoséttatást, meg 
térést, meg igazulást, és fzentelést Conf. König. Theol. 
P. n i .  §. 446. F. C. p.686. és ugyan a’ hitnek meg 
ígazulását, holott a’ hit a’ Krifíus igazságát, mellyet 
nyújt azEvang. meg ragadja, és magának tulajdonítja, 
melly tulajdonétas , meg ízentelés nélkül íoha lem le
het. Tit. 3 .5 . 4. 7. Hajfér.

Föl. 1 9 . §*3. A' Krißas mi bennunjg, uj fauletés , a 
Léiéig és a belső ember egynek  ̂tartattatnak. De Arnd. I.) 
megmagyarázza, az i.K . 3. réfzében,hogy az I gyen 
a ’ mennyei kép, és Pál azt nevezi a’Kriftus ábrázatjá- 
xfak, melly bennünk az egy házi tifzt által ábrázaltacik 
G ál. 4. 19 . 2.) Másként neveztetik belső embernek, 
méliynek napról napra meg keli ujulni. 2. Kor. 4. ió. 
melly az Evang. igéje által vagy az igazságnak belzéde 
által fzűlettetik Jak. 1. 18. a’Szent Léleknek erejében
3.) A5 Kriftus is a’ Szent írás fzeréut nem lakozik más
ban, hanem az újonnan fzűleitekben Ef. 3. 17. kiknek 
Lelkek Lélektói fzülettetett. Ján. 3. 6. 4.) Ha azon 
kell lennünk , hogy a Kriftuft mi bennünk lelkiképen 

. magunkban fogadjuk és fzüljuk mint a* Dresdai Kate- 
kismus tanítja a ’ 22 i. és 224. kérdésekben, miért nem 
v  iehet-

$
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lehetne a’ mi bennünk lakozó Kriftuft uj fzületésnck, 
Léleknek és belő embernek nevezni. 6.) Tsak azlij 
izűietéíl kell érteni, nem a1 mennyiben az Ifién műm 
kaja, melly által újonnan fzuletetünk , hanem mint uj 
munka , ajándékos és eró mi bennük. Ef. 2. 10.

F ö l.  2 6 . §, 4. maga meg tagadba, azaz : A’ man, a 
vétkes akaratja és tefti kivánsági el ene való tufakodas 
Tit. 2 . 12. mint amaz boldog emlékezető Varenm 
magyarázza.

Az, igaz, kerefzx. Sz. Pál le írja a’ penitentziát a’meg 
felzités á.tal, Gál. 5. 24. 6. 14. Rom. 6. 6. Varén.

§. 6. Al Világnak weg halni. Ez véghez mégyen a* 
ízivbéli ízánás és bánás áltál. Lut. Az ollyan nánat, 
melly a’ tefti gyönyörűséget meg nem öli , hanem úgy 
ment véghez, hogy ez ember órőmeft többet vétkez
nék , ha Izabad volna, merő kép mutat Is.

FoL 30. §. 3. ennclga vigajlztalasnak. Kelöl kell az 
lilén igéjének élni, vigafztalni, és erejét meg mutatni* 
és ugyan az  Iflennek Lelke által, melly a’izivbe vagyon; 
A* kiket a’ nem tan ít, azokon femini iráiTaí, tanitáífal, 
intéífel, (difputaláííál) ’s felelettel foha nem fegirhetni. 
Lat. Azért belsőképen az ige á lta l, mellyet fzivünkbe 
vettünk, vigafztaltatunk. Varén.

Föl. 33; R. 6. megelevenednie. Lut. Azok, kik az 
lilén igéjét Szivekben nem érzik , nem koílolják, és 
nem tapasztalják , azok füleikkel még az emberekn&k 
fzájoktól és pennájoktól függenek , azok az iílen igé
jét tsak külsőképen a’ betővel vefzik. Flutter. Az 
Evangeliomi tudomány is a’ mennyiben a1 magán (per 
fe nude accepta) vetettetik és fzemléltetik, ha valami 
más hozzá nem járul, tsak Kriílusban való hitet hirde
ti és ígér az híveknek életet, és ezen kívül máíl femmit 
nem télzen , mivel úgy egyedül tudomány és predika- 
tzio lévén , fe hitet fe életet nem ád : Mert másként 
mindenek, kik az Evangeliomot hallyák, vennék az hi
tet és hit által az őrök életet, S life lfa rg . Kétség kívül

J
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h T Í  Szent írás a’Szene Lélek által nem értetterik , ke
i f e t  hafznál és inkábmeg ól, mint még elevenít. Varén.

Fo! 34. §. 1. hóit magnak. Az Sz. írás magá
ban mindenkor eleven, de hó t maggá léiken, ha olly 
ízántó földbe efik, melly hitetlen és a Szent Léleknek
ellene áll.

§ .2 .  meg hóit bétái. Brentius : Minden embéritam- 
táíok (a’ mennyiben ezek embertől prédikaltátnak) hóit 
betű , ha azokat a’Kriíhis az ő  mennyei fzavaval me«- 
nem eleveníti. (D. Avenarim. A’Szent Léleknek Ke
gyelme és belső meg világóíitás nélkül az Ifién jcréjfc 
holt betű , nem hafználI, nints is annak ereje és élete. 
Arndnal^ érteimé ez,: az írás lile utol nem azért jelentetett 
ki , hogy kívül a’Papiröfon mint egy holt betű l e 
mint ha holt betű volna, héjában gyakorlás nélkül al
jon.

Föl. 34. § .2 . Valamit az, írás. A’Szent Iráfl hivő 
és a’ lelki indulattal kell venni a’ Szent Léleknek mun- 
kálkodáfa által, és a’ hitnek gyakorláfa által m 'ben
nünk bé kell tellyefedni , és a’mi életünkké változni 
De ezzel nem azt akarja, hogy mindent lelki képen keli 
é rten i: Mert más a’ Szeét írásnak Lelki értelme rmáx 
a5 Szent írásnak Lelki gyakorlása és hafzonra való for- 
dittaráfa. Varén. ^

M m  Km». Lut. Minden Ábelnek az az ( ía iz  k e ' 
relztyénnek )  vagyon Kainja, a’ ki a' Lélek eKeinufakó’-
dik. Varén.
- F oI ? 5.  § . 3 .  h itgtal A zu jT efta m en to m n a k m in -

denVilagos mondafinak, mellyek meg maradnak az ő  
betű fzerent való értelmekben, mi bennünk le lk ikén t 
hit által véghez kell menniek. Varén. ' r

Lut- ad Gál 4. ,5. Nem ‘mondja, ho»v 
a Kriftuísa abiazaltaífatók, hanem honv ma^i 
f e n n e k  ábrázaltafsck : Mert a' K e r f i y e r T e m S

vw n .
ma«a é le t e , de a K r iftn se i, ki ab tö b  éh  

, * -s föís
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Fol. 26. §. 6. íme mind. Lut. Ä* ki ncm hiizen, 

jobb volna , hogy az a’ Bibliából íémmit nem tudna és 
nem tanulna. Mert magát és akar kit is el hitet az ő té- 
velgő Világofságával, me:lyet a’ Szent rás világofsá- 
gának ta r t , melly mindazáltal meg nem értetik az igaz 
hit nélkül.

Te benned elevenné. A* mi hitünk nem ád előfzer az Is
ten igéjének életetés bizonyságot, hanem az Iften Igéjs 
kezdi el, t ízen bizonyságot az Iften akaratjáról, kegyei
métől és fzerctetéről. Az hit melly az igéből emelke
dik, meg ragadja azt és a’ külső bizonyságot, a’ Szívóé 
vifzi és abból élő vigastaláft m erit, cs igy belső tanubi- 
zonság léfzen belőle , és igy a’ külső és belső bizony
ságnak gyönyörű egyesűléíe lefz ott, ha mi aztfzivunk- 
ben úgy érezzük, mint az írás külső képen tanít. Varén,

Föl. 37. §. I. Annak^bennem. A' Szent Lélek té zeri 
minket bizonyotokká a* mi hitünk felől : hatalmas vi- 
ga ztalásnak kell lenni* Mert a’ Szent Lélek a’mi utol
só fzukségunkben nem kívül, hogy kin maradjon , de 
belől a’ fzivben vigafztal , erőfít és b á to rít, hogy hit 
által, melly a’ Szívben vagyon, mindent meg győznék. 
Melly hit mindazáltal nem léfzen az Iften Igéje nélkül, 
melléhez kell az hitnek ragafzkodni, és me.iy által kell 
eróíedni. Varén.

Föl. 55. §. 4. Egy igazj új embert. Valaminek kqll
lenni az embernek az újonnan való Születésben, a’ volt 
a’Kriftus már az előtt fokkal nagyobb mód fzerént nem 
az újonnan való fzűletés és meg elevenedés által, melljr 
nélkül fzükelkednek, hanem az ó fzeplő nélkül a’ Szűz 
Mariától való fogantatáfa által. A' Kriftus nem nevez
tetik meg újult, de új embernek, nem mint ha az alatt 
az ö ember benne volt volna , hanem mivel egéfzen 
Szent és ártatlan volt,és az Adamnak vétkes tefte ben
ne foha nem uralkodott és nem élt. Varén.

F 0 I .8 1 . §• M - Sott te magad. Nem állatodra 9 d e  
<neg ro m lo tt tu lajdoságidra nézve, v
. Fob
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Fol. 82. §. 2. Hanem a kevélység. Llit. AzÓAdám 

n e m  egyéb, hanem a’ mit magunkban találunk, harag
ra, bujas gra, főfvénységre, kevélységre s. a \ t. való 
hajlandóság. Varén.

Föl. 88. §. 4. AJ bit és a* Lélek. Lelki és nem állat 
ízerént való egyesül s által. Itt a’ Lélek által értetik 
a* belső ember, vagy az újonnan fzúletett embernek 'ci
ki ereje, a’ teftés Világi kívánságok dien való tehrt- 
se^e. Itt az hit és a’ Lélek egy: Mert a’ lelki erő áll a’ 
hitben. I .J in . 5. 4. Varen.̂

Föl. 122. Ha a’ fziv e íő tfeslc tt, kemény, Kevély 
és Klenteleavólt, de a’ bűnnek a* törvényből való igaz 
ifinérete által meg aláztatott tehát ez a1 ízfvnek válto
zása , a’ penrtentziának első tzikkelye. Ha ifmét a* 
fziv a’ Kriftusban va'ó hit által meg vigafztaltatik, nein 
nevelhetnie azt a’ Szívnek vagj.e’mének ujnl sának ? er
re következik az élet meg jobbulása, meily a’peniten- 
tziának gyumóltse. Varén.

Hol. 153. §• 6. Krifias ifm ére tn ekMinden idve sé- 
oes ifmérethe: kívántatik a’ tapaíztaíás és érzés : de 
azért a’Szeretet az ifméret eleibe nem tétettetik, hanem 
mint a’ következendő a ' e'sövel öfzve köttetik.

És érzésből. Lut T. 7. Vitt. Germ. f. 558. Nem elég 
azt mondani: Luter, Peter ’s Pál mondotta a z t ; ha
nem ízű ség , hogy Lelked ifméretiben érezzed magát 

-a Kriftuft, és mozditathatatlanul tapafzta’nod , hogy 
a’ mit hallafz (vagy olvafz) Iften igéje légyen , ha az 

, égéfzViLg is ellene hartzol. Valameddig az érzés ben
ned nints , mind addig az Itten igéjét nem kódoltad. 
Chitr. in Apoc. Mi légyen a’ hit, az lilén Fia , vagy 
a ’ hitnek műnk’ ja és öröme fenki azt nem tudja, hanem 
a ’ ki azt Idéntől vette és a’ vigafztalást ízivében érzette.

Fok 157« §• i£- A ' termejíetet. az az : A’ gonoíz 
indulatokat, a’ gonofz bofzu álló kívánságokat a* gyu- 
mőltsekkel együrt. Var. Lut. ad Rom. 7. 22. Be Lő 
ember itt a5 kegyelemből ízületért Lélek * meííy a*hi- 

/- } : (  3 vekben
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vekben tufakodik a' külső ember ellen, azokofság, er« 
zékenség és minden ellen valami az emberben tcrmeízer.

Föl 16 >. §.6. a Szeretetlen, nem Ízól a’ meg igazu- 
lásról vagy valami bennünk lakozó aliat ízerént való Is
teni ígaz$agrpl, hanem az iften képének bennünk min
den napi meg újításáról. Varén.

(4.,) Föl. 183. ISventekn ember aj.indeki femmirc. valóig
I.) annak , ki azon ajándékokkal bir , és még is kevély
ségben ’s más bűnökben él , fenmiit nem hafználnak , 
de ártanak Luk, 12. 47. Matth. 7. 22. 23. 2.) még má
koknak is ártanak ; egy Iftenteien tudós több kárt te
het, mintegy tudatlan. Hlyen volt a’ Sátán tudn. ra- 
vaíz I. Mos 3. I. Hafferttng.

( S'*) föl. 189* a> Vér. Szeretet am az ig a z  hj élet a z  em
berben i.) Szol a’ KercJzténi fzeretetről, inellya’Krú 
fiúsból jeni. 2.) ez foly hitből, melly nélkül lén ki- 
riints a’ indusban, és leg kiifebb ízeretete fém lehet 1. 
Kor. 13. 13. 3.). ílj élet, holott a’ Kriíius az hívek
ben él. Gál. 2. 20. 4.) a' izeretet uj élet , tudn. réfz, 
Izerént, nem egéízen : azonban pedig va óságos élet: 
Mert az cgéíz Új J e t  többet foglal magában, mint a" 
merő izeretet, I-Iajfh.

Föl. 196, §. 8. Ha már. Itt tanít miként jut végre. 
ember annak iíméretire , hogy az Iften kegyelme a' hi
tet munkaija, tudn. mikor eízrevefzi,hogy a2, a’ kegye
lemnek indításának enged és az igének helyt ad. Azért 
ez nem az int eleibe tetettetik, mint ha az a’ hit előtt 
az emberben volna , hanem tsak annyiban a’ mint á ’ «. 
bennünk meg tetízik.

K e zd  aé bántól, Sz. Agofton. Annyiban látnak a-z 
hívek az líteni dolgokban , a’ mennyire a’ Világnak 
meg halnak. Ha pedig e‘Világnak élnek, nem latruk 
és nem tudnak len,mit is. trés. 5. 14. 2. Kor. 3. 16.
I.Ján. I. 6. 7. Var.

zenres.o Nem fzól a’Prédi
kátori tilz irő i, vagy a Prédikátortkrói azon tifzt fze-

rent^-
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Tint , meliyet az lilén rendeléfé fzerént vifelndk, hanem a’ mennyiben emberek. Azért az 6 réfzekról tudo
mányok s az igének prédikaláfa merő zengés , meily nem máíoknak, hanem magoknak haízontalan.Föl. 205. külső betű ferén t. Tudniillik magában, mivel az írás nékik idveíségekre nem hatható, noha magában hatható és máíoknak idveíségekre való cfzkoz. Minden tudomány akar Moíései akar Kriílusei légyen 
az, meily nem él a’ Szívben a’ Szent Lélek által , betű az. Az Evangeüom betű, a’ hiftoria betű, az allego- goria vagy p Ida belzéd betű ; Sőtc betű minden vala
mi a’ Lélek és kegyelem által item él a’ Szívben. P. M s. 
lanchtcn. Arnd azt akarja mondani hogy a’ Világ Sze
retői nem jutnak a’ Sz. írásnak belső erejéhez., és így van nálok a’Szent írásnak tsak betűi érte me, de annak  erejében nem réízesiihiek. L.6 R, Var.Föl. 207. másképen az, ember az, Ifién Igéjéből fimmit egye
bet a fsa Is 0 Zenésnél és betűknél nem nyer., Le I.) Ariid , 
mond: a- KHfias igeje bélély, és élet , tudn. magában. 
Ha pedig 2.) az ember ezt az életet , és Lelket nem ly adja magában munkálkodni , és még is járul az lilén 
igéjéhez-, mit nyer abból; hanem zengéíl Luk. 8- TI* 
és betűt me’ly ízemében tűnik £f. 29. Ii. 12. Hafer.Fol. 207. §. g, És m indé m'i. Arról fzóí, hogy 
az lilén az őEvangeliomát fzűntelen prédikáltatja. A’ világofság , ha nyilván hirdettetik annyira világoskodik ” mint a’vi'ág, minden emberekre, bátoiPazt mindenek 
nem ve fzik bé. Az egéfz világiak házát amaz igaz fe- örűvel ki feprette és minden Szeretetet meg kerefett; 
keres feper, talál is mind az ítélet napjáig. Lut. Az lilén nem fzűnik meg ma minden emberekkel fzóiani, inti , vigafztalja őket be'sőképen és az 6 Szent igéjét prédikáltatja nékick, d*e bizonyos kűlőmségge!. Né- 
mellyekkel fzól az igének közönséges prédikáltatáfa áb 
tál, mcllyet halhatnak : Máfokkal belső intéfekkel, a’ ízivben va ó hatalmas miwikálkodáfíM az törvénynek):( 4 ' az

m
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az ó S ivedbe való iratáfa által, bátor azzal nem gon
dosnak.Föl. 209. §. 13. Al Szerit Lélekjíelso fmVfa. Érti a* 
Szent Lélek munkálkodását az ige által a’fzivben , és 
azzal nem rekefzti ki az igének prédikáltatását és elmélkedését. Lm. Az Iftennek Lelke ollyan Iften, ki tsalc 
a’Szívben ir és azt égővé ”s bátorrá tefzi, s. a. t. llgy 
hogy a’ könyvekre nints fzűkség másként, hanem hogy az ember azzal él annak meg mutatására , hogy vala
mit a' Szent Lélek tanít, abban úgy vagyon meg írva..It. Tomo 3. Jen. kétféleképen bánik Iften mi velünk > 
kűlsőképen az ige és Sacramentomok által, belsőképen. a’ Szent Lélek hit és más ajándékok által.. Var.Föl. 212. §. 21. Eroll belső vatsorálásról. Nem kivált
képen való neme, ez az élésnek melly fe Sacramento- mi, Se Lelki nem volna , hanem amaz Lelki vatsorá- lás, holott ama a'Világnak Kivánságit meg tagadó Leieknek hiti magát az Iftennek fe segében kedveífen gyönyörködteti, és a* Kriftus érdemével él. A’lelki 
vatsora nem egyéb , hanem az Iftennek élő igéje vagy 
Evangeliomnak mennyei ereje, élete vigafztalála,mellyet 
az Iftennek igéjéből egyedül az hívek éreznek és kóftol- nak. Varén.

Föl. 219. Io. És am hitben.. A’ Kriftuft követjük hitben, nem mint ha a'Kriftusnak a’mienkhez ha- , íonló hiti volt volna , mellyhez kellene a’ mi hitünket 
fzabni, hane'iÄ hogy a5hit előttünk mint egy fáklya vi-- 
lágoskodjék , hogy az Urat Kóvethefsük a’ Világosságban.

Föl. 22 r. §. 16. ä  S&ent Apoß. Ha az, hitet nézzük, z mennyiben az a’ meg igazulásnak és idveíség- nek muukajáb, az a’ Kriftus érdemében, Szentségében 
és igazságában való bizoci2lonf, annyiban a’Kriftuft hitben nem követhetjük ; mivel a’ Kriftusnak illven más érdemére , a’ meg igazuláfra építtetett hiti nem 
vólt, és bunós nem levéli a' néikui nem is ízükőike-  ̂(

dett *



dett̂  Ha pedig álhitet nézzük* a mennyiben annak 
a* kereízt alatt és imádságban dolga van Iftennel, és magát gyakorolja Itt a’ nit nem egyéb , hanem fziv- 
béli bizodalom az Klen Atyai egyéb fzeretetiben , vi- 
gafztaiásában és minden nyomorúságból való ki mene- kedésben,. Annyiban a5 hitet a’ Karnisnak lehet tulaja 
donitani, és annyiban kell őtet hitbenkóvetnűnko. Eía0, 50. 7.. Solt. 22. 2. Síd. 2. 1J. Varén.Fel. 229* § .  1 0 . mert mikében marad.. Nem CZ az 
értelem, hogy ha egy vagy két utálatos, bűnt vaíamelly tanító el kővet, az mindgyart tévelgő hitet hozzon;, ha- 
nem hogy ha ez a’ moftaniVilágban uralkodó gonoizélet tovab gyakoroltatik, az Ifíen igaz ítélete ízerént az d 
Evangeliomának világofságat viíza vefzi  Meitner. Evol
ve Catalbgum Hareticorum omniumque feculorum hí- ftorias, & videbi5 lucuíenter, quonjodo oninis h$refís 
ex: praeeunte impietate & vitas perveríitate enata fuerih.
Varén.

Föl. 232. §,3- De-ez,z,el már.. Neque enim docen- 
doj fed difputando amittitur veritas r hoc enim malum diíputationes. íecum aíferunt , quod animi quaíi profi- 
nantnr & rixis occupati, quae pr̂ cipua funt neglignn- tur. L. D. Chirr. Hoc verse Theologie & pietatis Chri- ftianae ftudium eo majori cura & diligentia nos in fcho- ]is & templis docentes agere & aliis commendare ne- 
ceífe effc, quo propius ruere omne ftudium religiouis fincerse & Theologiam rurfus in fophifticam fen potius 

'  furores curíofarum difputationumdegenerare atque ica 
non fublatam , fed mutatam fuperioris setatis fophifti- cam videmus..

Föl. 270. §. 3. Szól a* h iv ő  Kerefztycnnek ( ki már hit által a’ mennyeknek orfzágának órókőfe lett) 
m in d e n n a p i buzgóságiról, és a’ Kriuftus követésében 
és a? mi mennyei Atyánknak, fzereteitel tellyes fzivének fzives fzemlélésében való maga gyakorlásáról. Itt ne jgyünk igen magaífan és ne kezdjünk a’ Krifíus őrök 

. ) :( 5 Idén.
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IítenségérŐl, hanem emberré léte erői , ízegétlysédé
ről, gyaíázatjáról, fzenvedéséröl, és magunkat abban ferényen gyakoroljuk, és így a’Krtílus alázatbfságánt 
és aiatfon voltán hágjunk fel mint egy mennyei lajtorján a1 mi mennyei Atyánknak Szivébe. Nem hogy az 
által az tkok boldogságot meg nyerjük , de hogy az 
Tien atyai kivét vóitaképen meg tekénrsuk. Varén.

F ö l .  2 $ 7 -  az, Ifién az> embere meg igazítja onnan belől 
j  )  m ivel az l i l é n  az  fz ivet n éz i, m ellyb en  az h it vagyon , 
m eliy  a K riítus igazságát m eg  ragadja R o m . i o .  i o .  
3 .)  Fin a' K riílusban  va ió h it á lta l a’ T ö r v én y n e k  b iz o n y 
sága  mi b en n ü n k  bé telik . R o m . 8 - 24 . te h á t  az Iíren  
a’ m i m eg igazoltatásunknak  a lk a im a to isá g a t n em  ma-. 
üm nan.i da o n  nan á  b e lő l veh eti.Fa1. 309. §: 1. . meg egyesüljön. Nem érti az egyesülést, meliy véghez mégyeti a’cselekedeteknek, de a5 
]$riflus közben járói tifztinek és eíédczésének tőkéi le- tcTsége által.

Tokeileteßegre holott. Szól az hitnek tőkélleteísiégéről» meliy nekünk vagyon hit által a’ Kriílusban, ki minket hitben az ő tőkélletes fzentségével és igaságával ékeik 
és minket magával egydit, Ján. 15. 5. és így nem ízű- helkedűnk ajíndéko:; nélkül, mivel a’ Kriílus az ó érdemével és jó téreményével a’' mi füveinkben hit által 
lakik. Efes, 3. 12. 17. Es ezt nevezi a Kriílus a’ral tőkélletefségűnknek, ján, 17. 23. és Sz. Pál, Kői. 2.
lo . Varén. '

H ítncJgáltala meg egyssulnunkj ere.. Hogy az emberi a*
I üti által meg romiot terméfzet az lílennek ifinét egye- f-ítetnek, és az 6 tőkélktesfégére, az az, döbbeni tó- kélletes dicsőségére hozathatnék.

W  T ,Föl. 312. §, 7. algp-atocUt f e lü ld .  Nem ízól arról az áldozásról, a’ mikor;a’ hivő ember már lílennek életit és minden cselekedeteit ízenteli c-s áfdozzá, hanem a’ tőrődelmeíségről és a’bűnön való bánatról ,és hogy 
az ember az lílennek és annak munkájának magár etfc.,

gedel-
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gedelmeííeri ajánlja. L. A’ fzomorú lélekmeliy ma
gában femmic nem calái , Iííennél leg kedvefséb áldor zat, ha kegyelemért kiált. Varén.

Föl. 327. §. 14. fo r ró  könyveivel. Ezek nem az Id- 
vefségnek okai, hanem a’ tőródelmes fzivbcn levő hitnek jelei. Dors. Nem mint ha a.’ penitentziai kqny- hulíatáfokkal lehetne a’ bűntől való ki tifztuláft érdem-” 
leni, mint a’PapilMk álitják, hanem a’ hitért, meliy a- torődelmefséĝ e és kónyhulatáfokkal együtt van, qua- terms (idem íibi habent aréHllime conjunaam, Var.

Fol> 394. §.2. Ámenig három fele. Nem állítja az- imádságnak három kőlőmbező nemeit, hanem három gráditsait, mellyeknek egyike a’ maiikat magában fog
lalja. Az harmadik terméízet felett valónak neveztetik , nem mint ha a’ kelteje a’ terméízetnek munkája; 
volna , hanem hogy és inkáb , mint amaz kettő , ter- méfzet felett vagyon. D ors. Az nem egyéb , hanem 
az Mennek kiváfc képén való kegyelme , mellyel amaz kegyes és bátor fzivek buzgó , álhara.tos belső foháfz- kodáfok , lelki fzomjuságok és ohajiálbk után meg ajándékoztatnak : Hlyen lélekkel ’s imádságbéli bátorsággal nem bírnak-mindenek, és még is azért nem keil imádságokban kételkedni, ha fzinte olly nagy bátorsággal nem megyén véghez, ha tsak kereiztyéni buzgó- 
ságban és hivő fzivben vitetődik véghez. "Mert aẑ ls-* ten a’ Léleknek vagy is az imádságnak ajándékit nem . ofztogatja egyaranyoífan. Varén.

Ez. a’ Szeretetnek neme, és azért a7 tuzhez hafon- littarik , tüzes és. égő Szeretetnek neveztetik , hogy 
mint a’ viaíz a’ tűzben , igy a mi fzivünk is az Iften tüzes Szeretetében vagy magában az Iftenben , ki merő 
Szeretet , mint egy cl olvad, mikor az lítennel ugyan magát derekaífan gyönyörködteti. Var.

Föl.394. §• 4* Elolvad. Ez nem az állatnak el 0!. vadasa és el iheruléíe, hanem a’leg belsőbb Iftenségbe 
nagy őrömmel való fel emelkedő bűzgóság. Dors. °Bo-

navem .*
• . ■>

i

f

i.

i



_____________ £ % •  ( o )  _____________
naver.t. Omnis oraríonis fínfs & fruéías eft, Deo ad- 
hterfcre & unus cum cü; Spiritus fieri per lupiefaéHonenv 
puriflimi amoris.

Föl. 405- 7. Az hitnek erejében és viligofságá-
ban, nem magától* vagy maga ereiéből.. Dw/ftk Lásd 
a9 Harm. Kőny. R. §. i„

Föl. 417. § 19. 0 kedves. Akkor el jön az Itten
Lelke és által ha ja a s Szivet és rsiná! más embert, ki 
tsak az Ittentrfzereti, és annak akara. ját őrőmóft tefzi: 
Melly nem egyéb hanem maga a’ Szent Lélek , vagy 
annak munkája a’ Szívben. Ez ir ’s támaízt merő tűz 
Lúgot a' Szívben, meg eleveníti azt, hogy az ki fakad 
tüzes nyelvekkel , és munkás kézzel és új emberré lé- 
ízen, ki érzi, hogy néki épen m is elméje, értelme és 
indulatja van mint az elő tt, és már minden eleven, az 
elme, Szív, és lélek, melly ég és kéíz mind arra. a’ mi 
íttennek tettlzfk. Varén.

Folt 432. §*. 2 hafonlitfa: Szól a’ mi lelkűnknek
az ártatlanságnak állapotában hitben való hafonlatos® 
s igáról, Ss arról, miként hogy a’ meg-újult lélek itteni 
nek tüköré, mellyben az ő Itteni képének világoskod-, 
ni és naponként kell meg ujuini.. Lásd. 1. Kőn. R. 
41. Varén..

Föl. 6 9 3 ,  § .  I .  A d d ig  ne-nyugodjunk^ m ig  az^ok nem  
leßz.unk̂ y a mikkor oktol fogva 6 benne voltunk. Előbb azt 
monda: Hogy őrökről fogva el válafztattunk. Ml ft. 
már azt akarja mondani: az Itten minket, kiknek id- 
vezulnőnk keli t  őröktől fogva előre meg lá to t t , mint v 
h ívőket, vagy a’ Krifíusban piántáltattaltat, azért ez 
időben míg élünk igyekezzünk , hogy a’ kegyelemnek 
efzkózei által a’ Kriiíusban való hitre juthattunk , ne
velkedjünk és így a mi hivatalunkat és el valofzAatÁfwikat. 
meg crofitsuf' 2. P. I. 10.

Föl. 704. A ' Leieknek  ̂ezen világofÁgábol I .) Arnd. 
írói a’ Léleknek fenekéről vagy a’ízivnck belső réízé»- 
r ő l , az elm éről, és akaratról, meiiyek a’ fzivnek fe

lieké.*. ,



nekéne* nevezte; nek , hogy azokban légyen igazság 
tudniillik : ha az ember újonnan fzüíetterett. 2.) a* 
kegyelemnek világa, vagy az Iften Igéje ez t ille ti, in- 
di; ja* hitelre, és óhajtásra fegéti, és hogy hitetlen , 
meggyőzi. 3.) Onnénd emelkedik nagy íényefség, 
világoíság , melly az embereknek fzemekbe tűnik. 
Match. 5. 16. mellyre nézve az hívek világoíságuak 
az Urban neveztetnek Efes. 5. §. Mivel máfok e lő tt  
az ö péidijokkal világítanak. 5.) Itt már az ember 
néha többet tud , mint valaki ötét taníthatná ^raivel 
a’ Szent Lélek tanítja , hogy a’ Szent írásból meg ii- 
mert igazságokat egy más után ki fzedheti. mellyek a’mi 
hitünkre és életünkre egy vagy' más állapotban haíz- 
náínak. Es ez gyakorta hamaréb'meg eíik, hogy íem 
valaki minket arra meg taníthatna. Es ez a‘ Szem Lé
lek tanubizonsága Rom. 8* 16. melly nélkül a’ Szent 
Írás nem halználna az embernek, mivel a íenkitin in- 
dividuo magáuo fan nem tanít , nem vigaíztal s. a. t. 
hanem mindenekre az embert a’ Szent Lelek íegéti.

Föl. 739. A’ Léleknek vagyon tulajdon tiizta el- 
rejtetett állatja. 1.) Igen is a’ Léleknek vagyon lát
hatatlan fubftantziája vagy állatja, melly Lélek és a*mi 
érzékenség;:nk előtt el rejterett, ha tsak a’ Cselekede
tekben magát meg nem mutatja. 2.) Ennek femml 
köze nints a’ világhoz , melly materiális és azt nem is 
táplálhatja 3.) az elmétől és ismérettől eikülómbőz- 
tetett. Mert az elme accidens , a* Lélek íiibílantzia 
az ismérec pedig tsélekedet, mellyet a’ Lélek az elme 
által vifzen véghez 4.) Hogy ebben légyen az Iften 
Orfzága és lakó helye, ki kételkednék azon ? Az, Ifié» 
erfiága nem étel, nem ital, mert igy volna a’ fzáiban, és 
teliben ; hanem igazsÁg, héfifiég és a Szent Léiéig Által va~ 

ló orom, meliyek a’Lélekben és annak erejiben 
vágynak és az után más erők által és a* 

telinek tagai által ki fakadnak 
Rom. 14. 17.

# % *
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