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MASODIK PREDIKACZIO.
Hogy a Világ úttya veszedelmes: Azért, Christust kel, mint igaz
utat, követnünk.

Ezt a Világot a Szent Irás,  Psal. 118.v. 5. 4.Locum peregrinationis, Úton-járó helynek; Lakosit mind eggyig,  Gen. 47. v. 9., Psal. 38. v. 13. Peregrinos, Úton-járóknak, nevezi. Mert,  Hebr. 13. v. 14. nem lévén e földön maradandó várasunk,  Cor. 5. v. 6., Hebr. 11. v. 13. Peregrinamur a Domino; mind addig Urúnktúl és hazánktúl távúl járunk, és útban vagyunk: míg  Eccles. 12. v. 7. Vide Concion. 2. Circumcision. a testet visza-adgyuk a földnek melyből vétetet, és a Lélek Teremtőjéhez tér akitűl adatot.
Az Úton-járás, alkalmatlanságok- és nyughatatlan fáratságok-nélkül nem lehet: Hevet hideget, port esőt, ételben italban fogyatkozásokat, félelmeket és rettegéseket szenved a jövő-járó: Ismerőitűl, és nyájaskodó attyafiaitúl el-távozik: csintalan szállásokon, erkölcstelen [in editione: erkölcstelvn] vendégfogadókkal kel vesződni; kik víg orczával fogadgyák, de üres erszénnyel, szomorún bocsáttyák szállójukat. Annak-okáért, ha okos a Uton-járó, nem úgy viseli magát a szálláson, mint maga házánál: nem fondál és nem éppít szobákat, vagy kerteket, a’hol egy két oránál továb nem késhetik; hanem nyugodván és erőt vévén, továb mégyen, és házához siet.
Ezt kivánnya Isten minnyájunkrúl, kik it úton-járók vagyunk. Ezért szól eképpen szent Péter:  Pet. 2. v. 11.Szerelmeseim, kérlek, mint jövevényeket és szarándokokat, tartóztassátok magatokat a testi kivánságok-
túl, mel-
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túl, mellyek vitézkednek a Lélek-ellen. Mint-ha azt mondaná; Úgy éllyetek e földön, mint úton-járók: hazátok Meny-ország; arrúl gondolkodgyatok mint jussatok oda. It Vendég‑fogadóban vattok; ezennel ki kell innen mennetek: mi szükség tehát éppitésben, vagy élés-szerzésben fáradnotok? Elsőt, Caint Gen. 4. v. 17. emliti a Szent Irás, ki Várast éppítet e földön: mert ki‑rekesztetet‑vala a Mennyei örökségből. Bolondnak mongya Isten,  Luc. 12. v. 20. aki sok esztendőkre élést győjtöt vala: mert azzal egy nap sem élhetet. Tí azért szerelmesim, kik úton-jártok, és a Meny‑ország‑felé siettek, ne ragaszkodgyatok a földhöz; lakó‑helyt it ne készítsetek; kincseket ne győjcsetek: hanem oda siessétek, a’hol nyugodalomra juttok: ot tegyétek - le győjteményteket, a’hol lopók és tolvajok hozzá nem férhetnek.
Keresztények; Ha test-szerént nem mozdúlunk-is, úton-járunk valakik e világon élünk; és erkőlcsünk‑viseletével, vagy Pokol- vagy Menyország-felé közelgetűnk. A két Út‑közzűl valamellyikén, minden-nap egy-egy lépést tészűnk, és közelgetűnk a két czélnak eggyikéhez. Errűl a két Útról emlékeznek a mái Evangeliomban Szent János. És a Világ úttyában, mely a kárhozatra viszen, Három nagy Fogyatkozást emlit. Mert vagy Egyenetlen, az-az, hegyes‑völgyes, horgas-bogas, mellyen mindékor fel s alá kel menni: vagy Prava, tétova‑tekergő, csavargó, és kerengő, mellyen, minek‑utána sokat kerengűnk, ot vagyúnk ahonnan indúltunk; oda pedig nem közelgetűnk ahová kellene érkeznűnk: vagy Aspera, tövisses, köves, tőkés, csoportos, mellyen künyű meg-ütkőzni, es el-esni.
Ennek a Világ úttyának vétkességével-ellenkező Három Tekélletességi és tulaidonsági vannak a Christus uttyának, mellyen Meny-országba jutúnk. Mert azon, a hegyek, és dombok el-hányattak, a völgyek pedig meg-töltettek. [talán nem hivatkozott idézet: Ézs 40, 2-4.] Directa, Igyenes, által-út az: mert tétova nem kereng, nem csavarog. Plana, sík, tér, és gyepes út az; nem csoportos, zökögő. Azt kiáltya tehát Keresztelő János; hogy ha a Meg-váltó és Szabadító Christust szivűnkbe akarjuk fogadni, útat készítesünk néki, mellyen mi Istenhez mennyünk, és Isten hozzánk jőjön. Ugyan-is; Ha a földi Királyok meg-kivánnyák, hogy a’mely útra akarnak menni, annak csinálására, mint az Úr dolgára, fel.hirdessék a föld népét; hogy a meredek bérczeket igyenesítcsék; a szoros helyeket tágícsák; és a tövisses berekeket irtogassák; a döczögető köveket félre hajtogassák: Mennyivel illendőb, hogy mí, oly útakat válaszunk és készítesünk a Sazabadítónak, mely kedves légyen előtte?
Hogy azért ebben meg ne fogyatkozzúnk, és az út választásban meg ne csalassúnk: Mái tanuságunkért meg-mutatom; Először, Propositio. Mely út veszedelmes útak, a Világ útai. Másodszor; Mely üdvösséges szép út, a Christus követése. Utóllyára; mivel a két Útnak valamellyikét kel követnünk, rövideden meg-mondom; Mire kel néznünk a két Út-közöt-való választásban, ha csalatni nem akarúnk. Emellyük Istenhez lelki szemeinket; és én, az üdvösséges tanításra, Tí pedig a gyümölcsös halgatásra, kérjűnk Szent Lelket mennyekből, mondván:  Psal. 24. v. 4. [talán Zsolt 25, 4] Domine, vias tuas
demonst
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demonstra mihi, et semitas tuas doce me: Uram, mutasd-meg nékünk útaidat, és tanícs-meg minket a te ösvényidre.
 I. RESZE.Csak Két Út vagyon, melynek eggyikén jár minden ember. Mert, a’mely lehetetlen hogy egyszer s mind két Urnak szolgállyúnk; egyszer-s mind fel s alá nézzűnk, vagy mennyűnk; egyszer s mind az Egyiptom Num. 11. v. 5. büdös hagymáját,  Exod. 12. v. 34. 39. vagy lisztit, és a mennyei Mannát egyűk: oly lehetetlen, hogy két felé szakagyúnk; két úton járjunk; Istent és a Világot kövessük; Pokol- és Meny-ország-felé mennyünk; Isetennek, és Eördögnek kedvét talállyuk. Mert Isten ö-maga mondgya,  Isai. 55. v. 9. hogy mely meszsze az Ég a foldtűl, oly távúl vagyon az Isten úttya, a Világ úttyátúl.
A Világ úttyárúl, nem csak veszedelmes, de gyalázatos szörnyűségekat mond a Szent Irás. Nem egy helyen olvassuk; hogy, Setét, és sikos út az:  Psal. 34. v. 5., Prov. 2. v. 13. Viae illorum tenebrs. Et lubricum; mellyen könnyű az esés, nehéz a felkelés. Másut azt talállyuk; hogy,  Psal. 48. v. 14. Viae illorum scandalum ipsis; Ez az út, botorkázással tellyes.  Psal. 13. v. 3., Rom. 3. v. 16. Contritio et infelicitas in viis ejus; Esés, romlés, veszedelm vagyon benne. és,  Prov. 4. v. 19. Nescit ubi corruat; nem tudgya ember hol dől-el rajta; hol éri el a véletlen veszély. Egyéb helyeken azt mondgya a Szent Irás; hogy a Világ úttyai,  Prov. 8. v. 13.Viae pravae; Egyenetlenek, horgasok:  Sap. 5. v. 6. 7. Viae difficiles; Fáratságos, nehéz útak:  Psal. 9. v. 27. Inquinate, Fertelmes, habarczos útak. És noha igyenesnek, vagy szépnek látczik az elei: de,  Pro. 14. v. 12., cap. 16. v. 25. Novissima ducunt ad mortena; vége halál: mert igyenesen halálra viszi követőit. Nem testi halálra pedig, mert az tűrhető vólna; hanem Pokol kínnyára, mellyet a Sz. Irás  Apocal. 20. v. 14., Eccli. 21. v. 11. Második halálnak nevez. Mert, a Bölcs mondása-szerént, Via peccatorum complanat a lapidibus; et in fine illorum Inferi, et tenebrae, et poenae; Sima, és tettetes a Világ úttyának kezdeti; de végén, pokol, setétség, kínok vannak.
Az Isten uttyáról, nem így szól a Szent Irás: hanem azt mondgya; hogy,  Prov. 3. v. 17. Viae ejus, viae pulchrae; Szépek az Isten úttyai; és oly tiszták, hogy  Psal. 17. v. 31. Impollunt a via ejus.  Psal. 15. v. 33., Psal. 15. v. 11. Viae immaculatae; Semmi rutságok, sárok, és szemetek nem találtatnak benne. nem csavargó, és tétova‑kerengő útakon hordozza Isten az ö híveit: hanem,  Sap. 10. v. 10. Justum deduxit per vias rectas; Igyenesek az Igazak úttyai. Nem kerülő, és heába‑fárasztó útakra vezérli Isten az embereket: hanem,  Isai. 33. v. 8. Directa via; által‑útra, mellyen hamar és szaporán érkeznek a hová kel jutni. Végezetre,  Prov. 15. v. 19. Viae Justorum absque offendiculo; Sík és tér‑útak az Isten úttyai, mellyeken nincs mibe meg‑ütközzék, és essék ember, hanem ha akarva le‑dől. És ami nagyob, Ez az út,  Psal. 15. v. 11.Via vitae, Élet úttya: mert örök életnek boldogságán végeződik.
Illyen ellenkező külömségek vannak a két út‑közöt. Es, hogy meg ne csalassúnk a Világ úttyának ismerésében, előnkbe adgya Szent János Evangelista,  Ioan. 2. v. 16.Micsodák a Világ úttyai: és azt mongya; hogy a Világnak sok tétovázo ösvényi, Három derék Útakba szakadnak, mellyken egy czélra, az‑az, örök kárhozatnak veszedelmére futnak, akik követik a Világot. Eggyik, a Kevélység; az‑az, fellyebségnek, tisztnek, tisztességnek, és dicsirétnek rendetlen kivánása. Másik, a szemmel‑látot Gazdagságok és értékek kergetése. Harmadik, a Test gyönyörködésének szomjuhozá-
sa; az-az
{83}

sa; az-az, hasnak és has-allyának kedvezése. Ezen a három úton jutottak pokolba, valakik pokolban kínlódnak.
Első Úttya a Világnak, Hegyes-völgyes. Mert magas hegyre mégyen; és fáratságos izzadással mégyen, valaki felső pólczra, méltoságos nagy állapatra vágyódik. Es, mivel minden hágónak lejtője vagyon, mélységes vőlgyek, és esetek vannak a felső állapatok hegye‑alat. Azért mennél fellyeb emeltetnek az emberek, annál nagyobbat szoktak esni ezen a hyeges úton. Nehéz a hegyre menni, de könnyű alá‑esni. A hegyeket, gyakrabban űti a menny‑kő, hogy‑sem a tér‑földet. A heyen‑való fákat nagyob szelek ingattyák, és gyakran le‑döjtik.
A Világi Nagyságok hegyes úttyán, bajos a fel‑menés; de veszedelmesb a tetén‑létel. Mert, miképpen a füst, mennél fellyeb mégyen, annál künnyebben el‑oszol:  Psal. 67. v. 3. úgy az ember, annál hamaréb, és nagyobbat esik, mennél fellyeb hágot. és, a mint szól a Szent Irás,  Luc. 10. v. 15., Iob. 40. v. 6. 7. A’ki Égik magasztaltatik, sokszor pokol völgyének mélységére esik.
Szent Jób,  Iob. 29. v. 7. maga példájával ismérteti a Világ hegyének és állapattyának bizonytalan csiszamóságát, mikor azt mondgya; hogy, A míg szerencsésen vólt, ha útczákon el‑ment, székeket raktak néki; az ifjak, reá sem mertek nézni; a vének, udvarlottak‑előtte; a fejedelmek, szóllani nem merészeltek jelen‑létében, hanem tőlle hallgattak, és csudálkozva dicsírték szavait. De lásd minémű völgye vólt ennek a nagy hegynek: Most, ugy‑mond, oly alá‑estem; hogy a nyalka ifjak, kiknek apjok peszérim vóltak, és ebeim‑közöt hevertek, Derident, abominatur, faciem meam conspuere non verentur;  Iob. 30. v. 1. 9. 10. csúfolnak, utálnak, orczámra pökdösnek. Igy jár, a’ki a Világ hegyes‑völgyes úttyán jár. Mert bizonyos, hogy a Világ, senkit nem tisztel magáért, hanem, tísztiért, vagy gazdagságáért, melyből segedelmet várhat. Nem nékünk tehát, hanem tisztűnknek, vagy pénzűnknek tészen a Világ böcsűlletet. Ha ezt nem hiszed: essél aláb; meg‑látod ha úgy nem jársz mint Szent Jób: vagy mint a ma szamár, mely‑elöt minnyájan térdre estek, mikor az Ísis képét hátán hordozza: mihet a képet le‑vették rólla, senki nem böcsűlötte.
Ennek‑felette: Akár‑mely magas heygre érkezzél a Világ úttyán, Két nagy Völgy vagyon elötted: Eggyik, a Bűnök, és a Lelki veszedelmek völgye; melybe esnek sokan a magas tisztekből, kik alacson állapatban, igazán állottak. Oly ártatlan vólt Saul Reg. 13. v. 1., mikor Királlyá választaték, mint egy esztendős gyermek. Az‑után, menyi gonoszságba esék, ki győzné számlálni? Nincs száma azoknak kik hasonló‑képpen jártak: kire‑nézva parancsollya a Bőlcs; hogy,  Eccli. 7. v. 4.Senki ne vágyódgyék a felségre: mert nagy esések vannak abban. Ezt akarta tanítani Christus,  Ioan. 6. v. 15. el‑futván mikor őtet Királlyá akarák tenni. Másik Völgy, melybe kel esni akár‑mely magas heygre‑mászot embernek, a Temető Sír. Akár‑ki légy, akár‑mely nagy méltoságra és tisztre émellyen a Világ: de úgy kel járnod, mint a’kik előtted azon tisztben vóltak. Nagy bűzzel, nagy füstel, nagy pompával voltak előtted egyebek, ebben a te mostnai állapatodban; végre verembe estek, és immár senki nem emlekezik róllok; sőt neveket sem tudgya senki, mint‑ha soha e’ világon sem lettek vólna.  Baruch. 3. v. 16. a’kikkel pedig szóllani
sem mél-
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sem méltóztattak, most azok, a Templomokban és czinteremekben hasokon járnak, és tapodgyák lábokkal a nagy‑méltóságu emberek koporssóját. Bezzek akinek esze vólna, nem csak a hegyet nézné, melyre fáradva verdődik a Világ úttyán; hanem, a völgyet‑is meg‑tekintene, melybe esik egy kis üdő‑múlva; és békét hagyván a Világ hegyének völgyének, az Isten úttyán járna.
Második Úttya a Világnak, Tétova‑tekergő, sőt kerengő. Mert, aki Gazdagság kivánásnak telhetetlenségét követi, sokat mégyen és fárad, de tétova kereng, és csavarog: oda pedig nem közelget, ahol úttyának határa és vége vagyon. Micsoda vallyon életünk czéllya, és utolsó nyugódalmunk határa? Nem egyéb, hanem az, aki magárúl sokszor mondgya; hogy ő,  Apoc. 1. v.  8., cap. 21. v. 6., cap. 22. v. 13. Principium, et finis; Kezdetűnk, és végűnk. Ugyan ezen határra mutat Szent Pál, mikor azt írja; hogy,  Rom. 6. v. 22. Habetis Finem, vitam aeternam; végünk, az örök életnek el‑nyerése. De aki a Világ úttyán, Gazdagság keresésre vetemedik, nem mégyen igyenesen Meny‑ország‑felé; hanem,  Psal. 11. v. 9.  In circuitu ambulat; a Világ javai‑után kereng, és mind addig kereng míg el‑szédül; és úgy meg‑bolondul, hogy a kincset és értéket tartya főb javának, és boldogságának.
Hová lehet nagyob bolondság, mint a Fösvény emberben vagyon, ki, mint maga hohéra, meg‑emészti magát marhájáért? A’kik egyéb vétkekben esenek, noha Meny‑országot el‑vesztik; de még‑is e világon hasokat, és hasok‑allyát gyönyörködtetik: A Fösvény, Meny‑országot el‑veszti; e világon sincs gyönyörüsége: mivel a Gazdagságot, nyughatatlan szamárkodással gyöjti, álmatlan vigyázással őrzi, és nem mér élni azzal mint nem övével. mert a Fösvénynek, úgy nem övé a’mi övé, mint a’mi másé.
Kérlek gondollyátok‑meg, ha‑nem szédűlt és bolondúlt emberhez illendő dolgok‑e, a’miket a Gazdagság keresésben látunk? Elsőben: Meszsze útra indúltunk: Esztelenség‑e vallyon felettéb terhelnűnk magúnkat, hogy el‑tikkadgyúnk a terh‑alat? Hajó‑törésnek veszedelmében forgúnk: Illik‑e arannyal nehezítenűnk magúnkat, hogy hamaréb fenékre nyomassúnk? Urak vagyunk: Nem bolondság‑e pénz rabjává tenni magúnkat? Másodszor: Minden világi jók és értékek, csak test szűkségére‑valók: és noha segítik s künnyebítik a testet, de annak sem szereznek annyi vígasztalást és segedelmet, a’menyi törődést és busulást hadnak a szűben. A lelket pedig, a külső jók nem segíthetik. maga a léleknek töb, és nagyob szükségi vannak, továb‑is tartanak. Mert a test szükségit, el‑végzi a halál: a halhatatlan léleknek pedig, a más világi jókra vagyon szüksége. Micsoda eszesség tehát, csak ezekre a szemmel‑látot külső jókra igyenesíteni vágyodásunkat?  Csak ezeket űzni, kergetni a Világ kerengőjében; és, a’mint a Szent Irás szól, ezeket  Oseae. 8. v. 4., Colos. 3. v. 5., Ephes. 5. v. 5. Balvánnyá csinálni, ezeknek szolgálni, ezekben bízni? Harmadzsor: Minémü rút és veszedelmes útakon keressük ezeket a Világi jókat? Hogy  Oseae. 4. v. 1. nincs Igazság, nincs Irgalmasság, nincs Isteni tudomány e főldön; hogy a szitok, átok, gyilkosság, lopás, vér‑ontás, egy‑mást érik: köszönnyük a Kincs- és gazdagság‑kívánásnak. Hogy ennyi hadak vannak, mellyek‑által, el‑von-
nya egy-
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nya egytűl a Világ a’mit másnak akar adni, mivel oly szegény, hogy meg kel ölni vagy fosztani valakit, ha mást akar gazdagítani; Hogy,  Aug. tom. 10. de Verbis Domini, secundum Matthaeum. Serm. 9. Horribili et tremenda saevitia caeli et maris implentur Mercatores, ut divitas perituras acquirant, majoribus quam quibus acquisitae sunt, periculis plenas;  Ennyi szörnyű habok- és veszedelmek‑közöt keresi az Áros‑ember Gazdagságot; mellyet majd el kel hadni; a Meny‑országért pedig, és örök Bóldogság nyeréseért ily kevesen fáradnak: köszönnyük annak a szédülésnek, mellyel a Világ oktalanította kerengő úttyán azokat, kik szemmel‑látot Gazdagságok keresésébe merűltek, és mint a Fenix madár, magok gyöjtnek magok égetésére‑való eszközöket.
Harmdik Úttya a Világnak, Tövisses, köves, és igen dőlő. Mert Isten ö‑maga, a Testi kivánságokat és gyönyörüségeket,  Luc. 8. v. 14. Tövis‑nek nevezte. Oseas Proféta azt mondotta; hogy,    Oseae. 2. v. 6. A’ki testi kivánságok‑után jár, annyi tövisset talál úttyában, hogy által nem mehet rajta. Menyi költség, menyi vigyázás, menyi nyughatatlan szorgalmatosság, menyi gyanúság, menyi félelem és rettegés vagyon a fajtalan emberek úttyán? menyiszer vagyon, hogy ennyi költséggel és munkával, veszedelmet nyernek?
Oly igen útállya Isten a Bujaságot, hogy, noha csak nem minden nagy bűnöket el‑szenvedet Apostoliban: de a paráznaságot nem szenvedte. Hitetlenségbe esék Tamás, Urúnk fel‑támadásárúl Ioan. 20. v. 26.; Felsőb helynek tisztesség kivánására ásitottak a Zebedéus fiai Matt. 20. v. 21.; Boszú‑álló haraggal gerjedeztek némellyek,  Luc. 9. v. 53. 54. mikor Samáriát égetni akarák, mivel szállást nem adának nékik;  Matt. 9. v. 38. Irigykedének azokra, kik Christus nevében csudákat cselekedtek; Fösvény, lopó, áruló, gyilkos volt Judas, ki magát fel‑akasztotta; Hamis esküvésbe esék  Matt. 26. v. 74.Sz. Péter, mikor hittel és átokkal mondá hogy Christust nem isméri: mind ennyi sok és nagy vétkeket el‑szenvedet Christus Apostoliban, hogy ezek példájával a bűnösöket kétségbe‑esésétűl óltalmazná: De nem olvassuk, hogy a Bujaságnak leg‑kisebb gyanuságába eset vólna valaki az Apostolok‑közzűl. Mert olyan ocsmány vétek ez, hogy  Prov. 11. v. 22., 2. Pet. 2. v. 23. Sárban‑heverő disznóhoz hasonlóvá tészi az embert. Oly pokolbéli tűz ez, melynek gyújtogatója dobzódás, szikrája ocsmány beszéd, füsti gyalázat, lángja fertelmesség, vége téstnek fogyatása, életnek rövuóidűlése, minden lelki jónak ki‑gyomlálása, örök kárhozatnak veszedelme.
Ah, fussatok, fussatok Keresztyének, ettűl a veszedelmes úttúl. Mert a’ki erre indúl,  Dani. 13. v. 9. Istenrűl el‑feletkezik:  Ose. 5. v. 4. Et non dabit cogitationem suam ut reveratur ad Deum suum; és arra nem fodíttya gondolattyát, hogy viszatérjen. Tüzet tűzzel ólcsatok: mert a’ki a Bujaság tüzétűl nem óltalmazza magát, az örök tüzet el nem kerűli. A ígyó‑marás ellen, nincs job orvosság a kígyó‑pornál: a testi indúlatok mardosásit, a testnek porrá‑létével orvosollyátok. Ha szűnetlen elöttetek forog a halál, és a pokol tüze, künnyen meg‑fojthattyátok a testi kivánságokat.
Ím hallók, minéműk a Világ úttyai: mellyelekt kel távoztatnúnk. Szükség tehát, hogy a Kevéylségnek hegyeit, Alázatossággal le‑kapállyuk: a Félelmes rettegések, és kétségbe esések völgyeit, Reménségnek bizo-
dalmá-
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dalmával meg‑tőlcsűk: a Világ Gazdagsági‑után, ide ’s tova ne csavarogjúnk, hanem, Isten sinóra-, és parancsolatáainak igyenessége‑után, által-útat járjunk. Végezetre, a Testi kivánságok tövisses úttyátúl, meszsze fussúnk, és minden akadékot ki‑hánnyunk lelkűnkből, igaz Penitenczia‑által.
 II. Resze Fordítcsuk szemeinket az Isten Úttyára: Es lássuk, Hol kel járnúnk, hogy Istenhez jussunk?
Az Istennek egyenes, áltál- és szép tér-úttyát, mely Meny-országba viszen, világos szókkal mutatta Christus: mikor azt mondotta;  Ioan. 14. v. 6. hogy ö az Igazság, mely minden igazságot tanít: ö az Élet, ki lelki életet szerez: ö az Út, melynek követésével bóldogságra érkezűnk.
Az Ördögnek pokol-béli mestersége, fő-képpen azzal merítette vala széles e Világot, iszonyú fertelmes gonoszságok tengerébe; mert oly embereket böcsűltetet Isten-gyanánt, kik minden kegyetlenséggel, fertelmességgel, hamisággal, tellyesek vóltak: ugy-mint, egy gyilkos Saturnust; egy parázna Jupitert, vagy Venust; egy lopó, és csalárd Mercuriust. Ezeknek dicsiretivel, és gonoszságok éneklésével, telik a Poëták könyvei: a Kép-írók, és faragók, ezek gonoszságának abrázasában mutogatták mesterségeket. Mi lén ebből? Az, a’mit írt Szent Agoston: Aug. l. 1. Confess. c. 16. Ne flagitia, flagitia putarentur; et, ut quisquis ea fecisset, non homines perditos, sed caelestes Deos videretur imitatus; hogy a Bűnöket nem tartották bűnöknek. söt, a’kik a fertelmességbe merűltek, mennyei Isteneket láttatván követni: Bártorság adaték, és kapu nyittaték minden gonoszságra. Mert, látván az emberek, hogy efféle vétkek vannak, és dicsirtetnek Istenekben: minden szemérmet és félelmet félre-tévén, bátran és hanyat-homlok vetemedtek az utálatosságokra: azzal mentvén magokat, hogy, ha a Nagy Istenekben dicsíretesek ezek, mi vétkek nékik ha követik Isteneket? Lásd, ugy-mond Szent Agoston  Aug. ibid. Quondo se concitat ad libidinem, quasi caelesti magisterio; Mint bátoríttya a fertelmességre magát a feslet ifiu Terentius-nál, istene példájával: Ego homuncio id non faccrem? Én egy alacsony ember lévén, miért nem cselekedném a’mit cselekedett az Egekkel-bíro Jupiter?
A’végre jöve Christus e világra,  Ioan. 3. v. 8.Ut dissolvat opera Diaboli; hogy ezt az Ördög mesterségét el-roncsa, és maga példájával új útat mutasson. Azért, ha az Ördögnek veszedelemre gondolt találmánya vólt, hogy a hamis stenek példájával meg-gonoszícsa a Világot, Christusnak üdvösséges találmánya el-rontá ezt az Ördög csalárdságát: mert fedhetetlen életének példájával, igyenes útat adván előnkbe, minden Jóságokkal tellyesíté az embereket.
Tudta jól Édes Üdvözítőnk, hogy a tanításnak szárnya, a Jó példa: és hogy a cselekedeteknek erősseb szava vagyon a szüvek hajtására, hogysem a nyelveknek. Azt-is által-látta, hogy, ha életének tűkörében meg nem mutattya az útakat, módokat, eszközöket, és cselekedeteket, mellyek gyakorlásával tekélletességre juthatunk; ha csak dicséréssel hiteti, de maga cselekedésével nem édesíti, nem künnyebbíti, dücsőségessé nem tészi, a Keresztet, a szenvedést, az Alázatosságot, az Engedelmességet, a testi sanyargatást: annyíra iszonyodik effélétűl a romlot természet, hogy csak szóval, ezeknek gyakorlására nem indittatik. Azért, nem csak tanításá-
val
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val hiteté a szent életnek böcsületességét, hanem cselekedetivel módgyát mutatá el-nyerésének: és, mint a Tüzes oszlop előttünk menvén,  Sap. 18. v. 3. Dux ignotae viae, szokatlan útat mutata; mellyen bátorságos járásunk lehet, és Meny-országba jutúnk.
Alázatosok nem lehetünk, hanem-ha a kissebítést és gyalázást, csendes szűvel tűrjük. Békességes szenvedők nem lehetűnk, hanem-ha boszszút és fájdalmakat örömmel viselűnk. Szűzességet, testi sanyargatással; Irgalmasságot, adakozással, kel nyerni. A tob Joságokat, hasonló  Psal. 16. v. 4. Viis duris, nehéz útakon kel keresni. Ha ezekhez jó izt-adó sása nem készíttetik, Jáj ki sovány a veszet száj íznek ezeket kóstolni! Annak-okáért, próbálva érzeni, kóstolni, szenvedni, és példájával muatatni akarta ezeket Christus. Szegénnyé lén, hogy ne kapjunk a gazdagságon: mely a bűnőknek keritője; és mint a pénz kezűnket, úgy a gazdagságok megmocskollyák lelkűnket. Nem vévé-fel a Királyságot: hogy mí se kivánnyuk a felső tiszteket, mellyek ennyi veszedelmekkel, és fáratságokkal terhesek. Minden szidalmat, és gyalázást békével szenvede: hogy a’kiket irtóztatot ezektűl a kevélység, alázatosokká tenné. Ártatlan lévén, mint gonosz-tévő, Keresztre függeszteték: hogy békességes-tűrést tanítna. Egy szóval; valaminek kivánása bűnre vihetet, úgy-mint a gazdagság, gyönyörüség, felsőbség: annak böcsűlletit példájával elrontá; és el-hiteté, hogy azon ne kapjúnk. Valamitől féltünk, és azoknak távoztatásával hátra maradtúnk a tekéletességben, úgy-mint a fáratság, kín, kíssebség: azokat örömmel, és kedvesen szenvedvén, künyűkké, dücsőségesekké, kedvesekké tette.
Ez az Igyenes Út, mellyet Isten előnkbe adot, és a’mellyet készítenünk kel lelkűnkben, ha Istenhez akarúnk jutni. Mert, miképpen Mojsesnek meg-mutatá Isten az ö Sátorának példáját; és azt parancsolá, hogy,  Exod. 25. v. 40., Hebr. 8. v. 5., Actor. 7. v. 44. Inspice, et fac secundum exemplar; Jól reá nézzen, és ennek hasonlatosságára éppitcsen: úgy nékünk-is hasonló parancsolatot adot. Minnyájan  2. Cor. 6. v. 18. Isten Templomi, és  Hebr. 3. v. 6., 1. Pet. 2. v. 5. Házai vagyúnk: de, a’mint Seent Péter írja Domus spiritualis, lelki házai. Minnyájan,  1. Cor. 3. v. 10.Architecti, Eppítőmesterek vagyunk, és a magunk lelkében házat csinálunk istennek. Azt kivánnya azért Isten tőllünk; hogy,  Rom. 8. v. 29. Conformes fiamus imaginis Filii; Christusra nézzűnk, az ö hasonlatosságát kövessük erkőlcsűnkben, és magúnk-viselésében. Es, a’mnt Szent Pál írja;  Philip. 2. v. 5. Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Jesu; Azt érezzük magúnkban, a’mit Chritusban: azt szeressük, a’mit ö-benne dicsírünk: azt kövesük, a’mit ö-benne látunk:  1. Pet. 4. v. 1. Abba az alázatosságba őltözzünk, mellyet Chritstusban ismérűnk: azt a békességes szenvedést gyakorollyuk, melllyet ö-benne csudálunk. Egy szóval; azt kivánnya Isten tőllünk, hogy,  Rom. 13. v. 14. Induamur Christum;  Chrisztusba őltözzünk: az ö cselekedeti és erkőlcsi találtassanak és láttassanak bennűnk; hogy,   1. Cor. 6. v. 20. Portemus Christum in corpore nostro; Minden külső cselekedetűnk, hasonlatosságát visellye a Christus szentségének, mint-ha ö-maga vólna bennűnk.
Mikor a Sidók Birája és Fejedelme Abimelech, egy erős Tornyot ostrommal meg nem vehetne, fejszét ragada, egy öreg fát le-vága, és
vállán
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vállán a torony-alá vivé: azt kiáltván vitézinek;  Iudic. 9. v. 47.Quod me videtis facere, cito facite; A’mit tőllem láttok, hamar azt mivellyétek. Engedének minnyájan; és annyi fát hordának, hogy azt néki gyújtván, füstel, és lángal meg-ölék a’ben-valókat, és meg-vevék a Tornyot. Ezent cselekedte Christus mí-velűnk: Nagy fen-szóval kiáltotta;  Ioan. 13. v. 15.Példát adtam néktek, hogy a’mit én cselekedtem, azt cselekedgyétek.  Ioan. 13. v. 34., cap. 15. v. 12. Szeressétek egymást, a’mint én szerettelek títeket.  Matt. 11. v. 28. Tanullyátok tőllem az Alázatosságot, és szelídséget.  Ioan. 15. v. 10. Tarcsátok-meg az Isten parancsolatit, mint én meg-tartottam.  Ioan. 12. v. 26. Valaki én szolgám akar lenni, engem kövessen, és az Atyátúl dücsősége lészen.  Matt. 10. v. 38., Luc. 14. v. 27. A’ki pedig Keresztét vállára nem vészi, és nem követ engem: nem méltó hogy Tanitványim-közzé számláltassék.
Mind ezek a mí édes Eüdvözítőnk szavai, Utat mutatnak, mellyen Isten kedvébe, és örök dücsősségébe jussunk. De jaj, ki sok fáratságban, gyalázatban, kín-szenvedésben állot Christusnak ez az Út-mutatás! Jáj ki kevesen vannak, kik az ö erkölcsét, maga-viseléset, szenvedését, fáratságát követik! Minnyájan örömest viselik a Keresztyén nevet: de a Christus erkőlcsétűl oly távúl járnak, mint a Ég az földtűl. azért, méltatlanok a Tanitvány névre, mert nem követik Tanitójukat.
Oh Ádám fiai, hová let eszetek, hogy a Világ úttyán ennyit fáradtok izzadtok, a tiszt- és tisztesség-kapásért? Minden fáratságra, és veszedelemre vetemedtek, hogy hasznot és értéket szerezzetek; és sokszor nem juthattok arra a’mit reménletek: sokszor, a’kitűl jót vártok, ártalmatokra változtattya akarattyát. Miért nem követitek Christust? Miért nem nyertek Istentűl állandó és tekélletes Lelki Jókat; mellyeket ígért, és ád a Christus követőinek?  Eccli. 23. v. 38. Gloria magna est sequi Dominum; Dücsőségesb dolgot nem mivelhettek, mint-ha Uratok-után jártok. Ha valakinek szolgálni kel, mint-hogy szolgálni lek; mert Úr-nélkül nem lehetünk: hiszem job annak szolgálni, a’ki érettűnk szolgává lett; és soha senkit el nem hágy,  August. de Natura, et Gratia. Cap. 26. Et Soliloqu. cap. 14. Non deserit, si non deseratur, valaki őtet el nem hadgya: hogy-sem a csalárd Világ-után járni, mely véletlenül farba rúg, és ki-kerget minden adományiból. Oh végetlen gonoszság! Oh szörnyű vakság! Kicsoda az isten, kit el-hagyúnk a Világ javaiért? Minden jónak kút-feje; lelkűnknek nyugodalmas bóldogsága. Micsoda a Világ, mellyen így kapúnk? Rabok tömlöcze, halottak sírja, gonoszságok tár-háza, vagy Ispitállya, bolondságok sokadalma. Az ö javai, ollyanok az Isteni ajándékok-mellet, mint az árnyékok: múlton múlnak, változton változnak: és, ha mí ezeket Isten kedvéért el nem hadgyuk, el-hadnak ezek minket, és hamar el-hadnak. Azért, ha eszűnk vagyon, a’mit ezennel el kel hadnúnk haszon-nélkül, ne szánnyuk azt lelkűnk üdvösségeért idején el-hadni, mikor Isten szolgálattya, és lelkűnk üdvössége kivánnya. Kövessük  Nem hivatkozott utalás 1Móz 39,12Jósefet; ki ruháját a gonosz Aszony kezében hagyá, hogy meg-tartaná tisztaságát. Mert mindeneket el kel vesztenűnk, hogy lelkűnket el ne veszetsük. És mint a Mártirok, mezítelen testek szakadásával, jutottak Meny-országba: úgy mí-is, el-veszezzük inkáb mindenűnket, hogy sem Lelkűnket el-veszessük.
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 III. Resze Az Isten és a Világ úttya-közzűl eggyikét kel választanunk, mellyen járjunk: Mert lehetetlen hogy eggyiken se járjúnk, vagy mind a kettőn járjúnk. Azért, hogy a választásban meg ne csalassunk, hanem el.tekéllet álhatatossággal az Isten úttyán igyenesen járjunk: Két dolgot kel az Út választásnak tanácskozasában szemünk-elöt viselnűnk.
Először: Jól meg-gondollyuk, ki túd többet; Christus-e, vagy a vak Világ? Kinek hihetűnk bátorságosban; Christusnak-e, vagy a hazug és csalárd ördögnek? Kitűl várhatunk többet és jobbat, Christus Urunktúl-e, vagy a nyomorúlt Világtúl? Kinek illendőb engednűnk; meg-váltó és teremtő Istenűnknek-e, vagy veszedelmeűnk szomjuhozó vádolónknak? Ki-után indúlhatunk nagyob bizakodással; isten Fia-után-e, vagy a büdös testnek vágyodási-után? Ha hiszed, hogy egybevetés nem lehet ezek-közöt, hanem Christus az, a’ki minden tekélletességeket mérték-nélkül magában foglal; és a’kitűl bizonyost, és bátorságoson tanúlhatunk: Nézd-meg  mit választot az Isten Fia? mint rendelte erkőlcsét és maga-viselését? És ha eszed helyén vagyon, őtet kövessed; nem az Eördögöt, a Világot, a Testet. Szeressed a’mit Christus szeretet: ne böcsűllyed a’mit látod hogy ö nem böcsűllöt: meg-utáld a’mit ö semminek tartot. Ha az ö lába nyomdokába lépel, bátroságoson jársz: de mihent abból ki-térsz, mindgyárt el-veszted a Meny-ország úttyát, és veszedelemhez közelgetsz. Ha Christus meg-tudta a jót és igazat, a hamistúl és gonosztúl választani: meg-csalatol ha te külömbet itílsz, vagy választasz, annál, a’mit Christus választot.
Akarod-e tudni, mely kevésre böcsűlötte Christusa Világnak gyengéltető puhaságit? Tekincsd azt a Jászolt, azt a szalmát, melyre tette gyenge testét születésének napján. Istállóban szűletésével, ismérteti mely hiuságok a Világ pompái és böcsűlleti. Pólájának darab posztója, kiáltya, mely semmire böcsűli a Világ gazdagságit. Egész élete, és halála Christusnak, azt mutattya, hogy a Világot, benne-való javaival, semminek tartotta. Azért, Kersztyén vagy, ha Christusnál okosb nem akarsz lenni, mit kapsz e Világon? miért jársz az arnyék-után? mit horgászod a szeleket?  2. Co. 8. v. 9. Christus gazdag lévén, váltságunkért, és tanitásunkért szegénnyé let: te szegény férgecske lévén, gazdagságot kivánsz? Eö Királyok Királya lévén, el-futot mikor Királlyá akarták tenni: hát te, miért keresed a méltóságos tiszteket? Bezzeg az istennek kedves szolgai nem ezt cselekesték, hanem a Világi jókat, a Mennyei jókhoz-képest úgy böcsűlették,  Philip. 3. v. 8. ut Stercora, mint a ganéjt. Es mikor Isten őket értékkel, tisztel, méltóságos állapattal látogatta, nem jártak ezekkel a Világ úttyán: mert tudták, hogy ezek a’végre adattak, hogy fesletségre, és erkőlcstelenségre szabadítcsák őket; hanem hogy annyíval nagyob kötelességgel, és hívséggel szolgállyanak Istennek, menyível nagyob alkalmatosságokat vettek tőlle.
Másodszor: Ha meg nem akarunk csalatni az Út választásban, végét és határát kel tekínteni mind a két Utnak.
A Világ úttyának végét, Szent Irásból hallók, hogy nem egyéb, hanem  Prov. 14. v. 12., cap. 16. v. 26. Mors,  Eccli. 21. v. 11. Inferi, tenebrae, poena; Halál, Pokol, setétség, kín.
Azért,
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Azért, Valaki azon úton jár:  Philip. 3. v. 18. Finis, interitus; vege a’melyre jut, Halál, és örök halál. A Világ javai, ollyanok mint a Sodoma helyén termet almák: kikrűl irja Josephus; hogy,  Iosephus, l. 5. de Bello Iudaico. c 5. Colore, edulibus similes: carpentium manibus in sumum dissolvuntur et cinerem; Oly szép külső szinek, mint az ételre-való gyümőlcsöknek: de ha ember meg-harapja, vagy szoríttya, füstzöt és hamvat talál benne. A Világ javaiban, azt mondgya Szent Pál, hogy ne szemléllyük,  2. Cor. 4. 18. quae videntur, sed quae non videntur;  a’mi látczik, hanem a’mi nem látczik: mert, ideig tart a’mit látunk, de örökké-való a’mit nem látunk. Gyalázat, ha nagyob ereje vagyon bennűnk az érzékenységnek, hogy-sem az okosságnak. Azért, na azt nézzük a’mit érzékenségünk mutat, hanem azt gondollyuk, mire mégyen vége ha Világ-után indúlunk. A Szép jó-ízű folyó-vizek, édesen folynak, de végre a kesrű tengerben elegyednek: A Világ rövid és kevés gyönyörüségének vége, örök keserűség: Mert  Prov. 14. v. 13., Amos, 8. v. 10. a Világnak minden öröme, siráson végeződik: minden dücsösséges felségének, lába  Dan. 2. v. 33. és fondamentoma, sár, cserép, mint a Nabuchodonozor bátlványának. Jó ebédet ád a Világ: de halálos vacsorája.  Ioan. 2. v. 10. Jó bort ád elsőben, de az-után semmire-kellőt. örömön kezdi, siralmon végezi gazdálkodását. Ne nézzük azért a Világ Úttyának szép eleit; ne szemléllyük a jelen-való tettetést: hanem, azt gondollyuk-meg, minémü gyalázatos halálon végeződék az  2 Reg. 13. v. 14. 21. Ammon bujasága; mely keserves tűzre vetteték  Luc. 16. v. 24. a dobzódó gazdag vígan-lakása; minémü  2. Machab. 9. v. 9. kétségbe esésre juta az Antiochus országlása. Mindenkor szeműnk-előt visellyük a hátúl-ütő palczának, a következendő romlásnak, emlekezetit; és azzal idegenítsük kedvűnket a Világ úttyaitúl. Mert, ha azt nem mivellyük, úgy járunk, mint a’kirűl Jeremias írta hogy teli vólt ocsmánysággal,  Thren. 1. v. 9.Quia non est recordatus finis; mert nem nézte végét dolgainak; és a jelen-való örömmel, a következeő romlásnak emlékezete le-nyomta.
Hogy az Isten Uttyához édesedgyék akaratúnk, gondollyuk-meg annak-is végét; Hová jút, és mire mégyen? Jusson eszűnkbe, hogy Meny-országot igérte Isten azoknak, kik az ö úttyán járnak: és, ha szűnk vagyon, örömest el-hadgyuk a földi gyönyörüségeket, a Mennyei jókért.
Mojsest, a Farao Király leánya, kisded-korátúl-fogva úgy nevelé, mint maga gyermekét: De azt írja Szent Pál, hogy  Hebr. 11. v. 24. Mojses meg-tagadta hogy fia vólna a Király leányának; és inkáb választotta az isten népének rabságát, hogy-sem az ideig-való felségek-, és gyönyörüségek-közöt-való dücsőséget. Mert nagyob gazdagságnak, és tisztességesb állapatnak tartotta az Isten népe gyalázattyát, hogy-sem az Egyiptomi Királyság kincsét: Aspiciebat enim in remunerationem; Mert ezeknek végét szemlélte: arra nézet, mivel fizeti és jutalémazza Isten az ö úttyán járóknak szenvedésit. Azért így tanácskozot, és okoskodot magában Mojses: Ha Királyi méltoságban, és gazdagságban akarok élni, elöttem vagyon: de ez, egy-nehány esztendeig tart; örök veszedelem, és kárhozat következik utána. Ha pedig a Királyságot meg-vetem, és az isten népe-mellé állok: igaz hogy gyalázatot, nyomorúságot, és szolgálat terhét
kel vi-
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kel viselnem; de a rövid szenvedésnek, örök jutalma leszen. Azért, job nékem a földet, és annak javait meg-vetnem, hogy-sem Meny-országot el-vesztenem. Mert az egész föld, Meny-országhoz képest, ollyan mint egy szoros hangya-fészek, a szép tágas Királyi palotához-képest. Job tehát kevés ideig szenvednem, hogy-sem örökké vesznem.
Hasonló gondolkodása vólt, ama Szent Mártyrnak,  Stapleton. in. Vita Thomae Mori. Morus Tamásnak: ki, mikor tömlöczben tartatnék, sirva kéré a felesége, hogy, ha magát nem szánnya, esék szűve feleségén, gyermekin; és a Király Decretoma-nak írja-alá magát. mert annyit túd benne, hogy egy Subscriptio-val, nevének fel-irásával, nem csak életét meg-tartya, és szabadságát nyeri; hanem a Királytúl sok és nagy ajándékot vészen. El-halgatá a Szent Jámbor, feleségének siránkozásit; és monda néki: Édesem, ha ezt mívelem, és innen meg-szabadúlok, meddig élhetünk egy-mással? Meg-örűle az Aszony, mint-ha urának szűve hajolna. Es monda; Húsz esztendeig el élhetűnk Isten akarattyából. Akkor a Szent Jámbor felele: Látod-e mely bolond Kalmár vagy! Húsz esztendőért el-adnád az örök bóldogságot. Istent meg-bántom, lelkemet el-vesztem, ha az Istentelen, és törvénytelen gonoszságot, kezem irísával erősítem. Azért, nem vagyok oly esze-fogyot, hogy húsz esztendőn, örök kárhozatot vegyek. Minden tömlöcz, kín, és halál gyönyörűséges, mellyen az örök Bóldogságba jutúnk.
Vaj adná Isten, hogy, mikor a Jó- és Gonosz-közöt, az Isten- és ördög úttya-közöt választani akarúnk, efféle gondolkodásokat forgatnánk tanácsunkban! vetnők egy-más-mellé a Világi szenvedéseket, és a Mennyei bóldogságokat; a világi gyönyörüségeket, és az örök tüzet. Da Jaj, ki nagy vakság vagyon bennűnk! Nem tudgyuk micsoda a mennyei bóldogság, és azért nem böcsűllyük. Mert ha tudnók, arra függesztvén lelki szemeinket, semminek tartanók a Világ javait, és kárait.
Két csudálatos mondással ismérteti Szent Pál, a mennyei Bóldogságnak felségét: Eggyik az;  1. Cor. 2. v. 9. hogy oly Bóldogságot készített Isten utána-járó Hiveknek, hogy azt emberi nyelv ki nem mondhattya: emberi szem nem láthattya: ember szűvének gondolattya meg nem foghattya. Azért, valamit kivánhatunk, avalami szépséget, dücsőséget, gyönyörűséget, vigaságot gondolhatunk: azoknál mind nagyob, és határ-nélkül nagyob az igért Bóldogság. Másik az; hogy, nem egy, vagy két ember fáratságát; nem tíz, vagy húsz esztendeig-való szenvedést; nem száz, vagy két-száz-féle kinlódásokat érdemel a Meny-ország: hanem,  Rom. 8. v. 18.Passiones hujus temporis; valamenyi kínok vóltak, lésznek, és lehetnek míg az üdő tart, mind azok sem méltók az örök bóldogság el-nyerésére. Azt akarja mondani, sőt világos szókkal mondgya Szent Pál; hogy, ha egy ember, világ kezdetitűl-fogva, világ végé-ig élne; és a Meny-ország nyeréseért, minden nap, azokat a sanyaruságokat, fáratságokat, gyalázatokat, kínokat egyedűl maga szenvedné, mellyeket valaki szenvedet, vagy szenvedhet a világon: mind az sem vólna méltó, és elégséges a mennyei Bóldogságra; melynek egyéb árra nem lehet, hanem a Meg-válto és szabadító Christus Jésus szent Vére és Halála. Mert az emberek szenvedésé-
nek, Chris-
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nek, Christus érdeme-nélkűl, nincs illendő hasonlatossága, vagy érdme a mennyei dücsősségre; melyben, minden kívánható és gondolható jók, mérték nélkűl eggyűt vannak.
Ezeket értvén, keresztyének, eszeteken járjatok: vigyázzatok: a Világ úttyára ne szakadgyatok: hanem az-útán mennyetek, a’ki megnyitotta a Meny-ország kapuját, és kér hogy utána mennyetek. Ha dücsőséget kívántok: ne füstöt, és múlandó párát, hanem állandó dücsősséget keressétek. Ha gazdagságot szerettek: ne veszszen eszetek a Világ javaira. Mert hamis Kalmár a Világ: üveg darabot árúl gyemánt gyaránt: és, és a Proféta mondása-szerént, Mind bora, mind ezüste elegyes, mind a’mit el-ád, mind a ’min vásárol, vesztegetet. Azért, keressétek igaz Gazdagságot; mely ot vagyon, a hol minden jo vagyon. Ha testetek gyönyörüségét szeretitek; ne keressétek oly mulandó gyönyörüséget, mely-után a test, örök kínokra jusson: hanem állandó, tiszta, szent gyönyörüséget szerezzetek néki az örök Bóldogságban. Meg-gondollyátok, mely nagy golog a Meny-ország, mellyet igér Christus; mely kicsiny és künyű, a’mit kiván tőllünk: tudni illik, hogy ö-utána járjunk; őtet kövessük: ne szánnyuk, ne szégyenlyük ö-érette azt mivelni, a’mit ö mivelt érettünk; hogy oda jussunk a’hol ö vagyon: Kire segitcsen az Atya, Fiu, Szent Lélek Isten, Amen.

