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150. Zfólt. 1̂ 

A' MEG-DITSÖÜLT SZENTEKNEK, 
JELtSUL ÍEDIG 

A' BOLDOG SZÚZ MARIÁNAK. 
TISZTELETÉRÜL NÉHÁNY R(> 

VID, ÉS KÖNNYEN ÉRTHETŐ 
BIZONYITÁSOl̂ . 

L 

v» agyon egy ncmi-némü tifztclctt, 
nicUy tsak egycd&l magát az Iftcnt il
leti : tudni-illik, az a' mélységes alá^ 
zatofság, az a' félelem, cngcdelmefség, 
hódolás, és imádás, mellyel tartozunk 
vifcltetni a' mcg-határozhatatlan hatal
mú Icg-nagyobb mennyei Felséghez. 
Hlyen tifzteletet aduk Izaíásnál azok 
a' hat fzárnyú Szciáfimok, kik az Is-

)( 2 ten' 
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tea' Királyi Izékí előtt áiván nagy ti 
műlcíTel, és fei-fzőval kiáltják vala 

Vin,6-^2- másnak felelvén: Szenti Szent^ S% 
a feregeknek Ura Iftene! tcilyes 
egéfz fold az ó ditsotégével. Ere 
fzóllott Szent Pál Apoftol-ís, mikc 
mondotta: Az brökké-való halhata 
lan Királynak-t a' láthatatlan egy^ 
dúl'Való Iftennek, ti/ztefség örökkc 

iTí«.i-i7 örökké Ámen. 
Ennél felsőbb rendű tifztelet-té 

télre az emberi fziv, és elme már nê  
igyekezhetik: az>okáért méltán tar 
tik ez leg-fÖbb tifztcletnck, mellyhe 
tsak egyedül magának, az Iftennek. 
lehet jufla; nem pedig másnak fenkí̂  
nek; akármelly nemes, és fel-magaüŝ  
taltatott alkotmány légyen az, és er 
a' tiízteletrül mondja Iften a' Profé 

^ti./fi-ii tínil: Un az in ditsótégemet neti 
adom^ nem engedem másnak. Va 

laki 

laki tehát illyen egyedül Iftent illctö 
tifztclctet akar adni a' teremtett állat-
B»k, bizonyoíTan az Iften' akaratja el
len tselckfzik, és fzömyü bofzúságoc 
téfzen az Itteni Felségnek* 

n. 
Vagyon raind-azon-által más ala-

tsonabb rendű tifztelet, mcllybcn ré-
fzek lehet az alkotmányoknak-is. Sőt 
az idótül fogva, hogy az emberek a* 
föld hátán kezdettek járni 's kelni, 
mindenkoron, és minden Nemzetek 
között tifztelctben tartattak a' Szülők, 
a' Fejedelmek, a' Had-vezérek, Pa
pok, és a' Jól-tév6 emberek: fenki-
íick pedig foha efze-ágába fe tűnt va-
la, hogy ezeknek tiízteleti az Iften. 
nek tiízteletiben tsorbát ejtheíTen; ha
nem iakább a' terméfzeti okofságtúl 
vezéreltetvén, nyilván által - látták , 

hogy 
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hogy a' tifztelet, niellyct illjcn jelei] 
embereknek adtak, az Ur Iftenre há
ramlik vifzfza, ugy-inínt a' kinek aján-
dékábul vagyon némclly embcrekbei 
tifztcletre méltó, vagy jóság, vagŷ ^ 
hatalom j és hogy Ő maga az Iften>ii 
méltán meg-kivánhatja, hogy kiket 
különös ajándékokkal ékeíitecc, azoki 
máfok kőlönös betsben, és tiíztelct 
ben tartsák. 

IIL 

t Ennek az igazságnak Icg-inkáWJí. 
helye vagyon a' Szentek* tifzteletiben:L 
mert a' Szentek, az Iftennek baráti,^ 
és nékünk a' jóságos tsclekedetekben 
példa-adóink lévén, minden más nagy 
tekintetű embereknél jobban meg-ér-
iiemlik a' tilzteíetct tÓlünk. Sót ma
ga az Ur Iften-is nem cgyfzer meg
ígérte, hogy az 6 Szentéit ó-ís meg-

fog-

fogja tifztclní, és ditsóiteni: Valaki i. lUg. 
engem ditsóitend t meg-ditsSitem otet. * ~ ' ° ' 
Kriftus pedig az Evangyéliomban: Ha 
ki nékem Szolgál, ugy-raond, meg-
tifzteli a%t az én Atyám. Mint-hogy Jtmti 
tehát maga az Úr Iftcn tifztcletre mél- "" 
toknak valja lenni a* Szenteket, és 6 
maga-is tifzreletbcn tartja ókct, mit 
fzükölködünk még tanúk nélkül ? ha 
tálára mi-is tifztelhctjük-e' Őket? Val-
lyon, mi tudunk-e' valamit okosbat 
ki-gondolni az Klen tanátsánál ? avagy 
valamit jobbat tselckedni az Iften pél
dájának követésénél? Ha pedig racg. 
c' földön élÖ Szcntck-is méltók a' tifz
tcletre, mennél inkább azok, kik már 
meg-haluk, és az Iftennek ditsSségé 
be jutottak? Az él6 Szenteknek tifz-
tcleti Hcm mindenkor bátorságos i mert 
mindnyájan emberi gyarlóságnak , és 
ördögi kisírtetnck alája vettettek lévén 

meg-

L 
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mcg-történhctik, hogy a' ki rcggc/ j . 
gaz, eílvéirc bűnbe eíséfc, és a' ki mij 
tífzteletet, holnap pirongatáíl, és bűnJ 
tctcft étdemdjcn. Hanem a' nicg-di. 
tsőült bó/dog Szenteknek tilzteleti nea 
il/yen habozó, nem ülycn bátortalan, 
Már azok az líícn kegyelmében meg-
erősíttettek, hogy foha kedvébúi, á 
barátságábiíl ki-nc eshcíTenek; Már a-l 
zok örököííeíkké lettek az Iftcn Orni 
fzágánakj már bé-mentck az ó Úrok-» 

V nak örömébe, és mindnyá/an mennyei] 

fényefscggeJ tündöklő koronákat vifcl-^ 
nek fejekben: Már azoknak czernyijjj 
ezerfzerte nagyobb tilzteletet, és di-:. 
tsoségcr adott lílen a' tfillagok fölött, 1 
raint-fem a' minéraüt fzokott adni itt m 

•j a' földön éló Szentéinek. Azért ének-
Yal. '?8. li felólek Dávid a' 'Soltárban : Igen 

'^' tiS%teUteJfek cC te barátid Iflen! igen 
meg-erSsödött a% 6 fejedelemségek. 

•l É h e z 

Éhez tehát, az igen nagy tifztcicthcz 
képeft, mellyet Iften a" Szenteket már 
meg-tifzteltc menyben, minden tifztc-
let, mellyd mi itt a' földön tifztclhet-
)ük 6kct, bizonyai tsak tsckélység, és 
igen igen aprólékos tifztelet. Ha, pél-
dának okiért, az Ö képeiket aranyo-
zott rámákra vonatjuk; ha azok előtt 
fzín olaj métsck, vagy fejér viafz gyer
tyákat égetünk; ha böjtölünk, vagy ín-
nepet tartunk, avagy butsut járunk a-
zoknak fzuletéfek napján; vallyon mí-
tsoda derék, és tekintetre méltó dol-
^ k ezek, a'hoz a' ki-befzélhctetlen 
ditsöséghez, és fejedelemséghez képeft, 
mellyre Iften a' Szenteket fel-emelte [ 
és örökre már meg-eróíitette mennyek* 
nek Orfzágában? Ezek a' földi tifztc-
lecek, amazokhoz, a' mennyeiekhez ha 
fo"Httatván, tsak oUyanok, mint az 
'̂lo'n-látáfok azj-gazsághoz, és az ár-

nyé-
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nyékok a' valósághoz képcft. Bát 
minden crónkct, és tehetségünket 
fzánjuk-is, még ki-gondolni fe tu< 
ollyan jeles tifzteletcket, a' minéc 
kel már mcg-tiízteltc Iftcn az é Si 
teít. 

IV. 

De hogy még-is ez a' Szentelj 
tifzteleti valakit bokrofsá ne téj 
félvén attúl, hogy ha a' Szenteket 
gón tifzteh, ne talám meg-bánt 
Iftent, és annak tifzteletit meg-i 
kittsa. Kérem! vegye fzivére c';̂  
vetkező hafonlatofságat, mellybüí̂  
Kérdés igen érthetö-képpen mcg-v^ 
goíittatik : Noha az Iften meg-kiv4 
ja tőlünk, hogy ötét tcllyes Izivfi 
bül, tellyes lelkünkből, és mindcnj 
/Ónkbül fzerefsük; de azért nem 
iflem nehezteli, ha felebarátunkat-is 

ref-
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retjük; hanem inkább parantsolja, hogy 
azokat-is fzerefsük, nem ugyan ollyan 
fóbb rcndü, cs leg-búzgóságoffabb ízc-
rctettel, a' mincmúvel az Iftent tarto
zunk fzeretni; hanem hogy leg-alább 
úgy fzerefsük okét, mint önnön ma
gunkat fzoktuk okoflan, és idvefségef-
fcB fzeretni. Innen következik, hogy 
ha erre az Itteni rendelésre nézveft fze-
rctjük felebarátunkat, foha fc félhe
tünk, hogy ízcretvén felebarátunkat, 
vétkezzünk az Itteni fzeretetnek tör-
vényjc ellen: sót inkább ollyan jó hi-
fzcmbcn vagyunk, hogy mennél töb
bet gyakoroljuk magunkat a' felebaráti 
fzeretctbcn, ugyan annyit nevekedünk 
az Itteni fzeretetbea-is. Melly dolog 
olly bizonyos, hogy még az utolsó 
Ítéletnek napján-is valláft fog Kriftu? 
Urunk tenni arrúl, hogy valami jót tet
tünk felebaráti fzetetetbül ügye-fogyott 

em<-



ember tárfaínkal az ó tekíntctíért, au, 
í5 annyiba tartja, cs örök boldogsági 
gal úgy meg-jutalmazza , mínt-ha fzcL 
mélye fzerint Ő magával tscleketti^| 
Volna. Bizony mondom néktek; vd 
lamit egynek e% az én leg-kiíTebb „ 
tyámfijai közül tselekettetek y nékei^ 

Matt. aj. tselekettetek. '• 
^ ' Szakafztott illycn ítéletet kell tcn 

nünk a' Szenteknek tifzteletirül-is, hogy 
tudní-illik, mennél gyakrabban, és men
nél áhítatosban el-járunk a' Szentek" 
tifzteletibcn, az Iften' kedvéért, és te-
kintetíért, a' ki a' Szenteket nagyon' 
fzcrcti, és nagy tífzteletben tartja, hi-
tefsük-el magunkal, hogy mind annyí-
fzor az Iftcnnek téfzünk tífzteletet, és 
az Iftent tifzteljük az Ó Szentéiben; 
t ' minthogy Kerefztyén módra nem-is 
tifztelhctjük a' Szenteket más fzándék-
WJ, hanem hogy a' Szenteknek tifz-

•̂ •̂  telc-
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tcictivdl nagyobb kedvet találljunk az 
lílennél. 

Ezt az igazságot, melly egy ne
vezetes Frantz Püfpöknek tanúsága a) 
valaki elméjébe jó fel-vefzi, és emlé-
kezetiben fen-tartja, lehetetlen, hogy 
azt akárraelly erós kisirtct, nem mon
dom farkábúl ki-vetheíTe, de tsak meg-
tántorithaíTa-is a' Szentek' tiCzteletiben: 
mert akármelly nyclvelTcn patvarkodó 
ellenségnek e' két 's három ízóval be
dughatja a' ízáját, ha mondja néki: 
Én felebarátomat Iften kedvéért íze-
retvén, az Iftent fzcretcm; a' Szen
teket Iften kedvéért tiíztclvén, az Is
tent tifztelem: kinek mi panafzíza le
het hát ellenem? 

«) BoiTuet ia expo&t. ioda. Cbtift* 



u fU^^ 

• • > • • » 

Hogy-ha pedig minden ditsóü 
Szenteknek tífzteleti iJIyen világos, <.« 
meg-mozdithatatlan erós k6-talpokotí| 
áll, vallyon 's mit kell már gondol 
nunk a' boldogságos Szűz Máriánál 
tifztektiml ? Igaz ugyan, hogy mim 
az ó, mind pedig az uj Teftanientora 
ban voltak igen tekintetes, cs nag^ 
nevezetű Szent Férjfiak, cs Szent afz' 
fzonyi állatok ; de azok, tsak min _ 
annyi fzoígai, cs fzolgálói voltak az 
Iftennek: egyedüJ Szűz Mária volt é-
dcs fzűló Anyja egy igaz Ifteni Sze-|| 
mélynek. A' mennyi küJömbség vagyon 
tehát egy földi Királynak Anyja, és 
azon Királynak fzolgaí, vagy fzoJgáíó 
leányai között; Icg-alább annyi kiilömb-
ségct kell tennünk az Iften Anyjának 
fzcntsége, és méltósága, és az Ifteu 
Szolgainak 's fzolgáióinak íaentségek , 

.3««ijL.' ' — 4 ^ -.m-*-^ és 
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cí méltóságok között* Mikor az Úr 
Iften Moj'fes által ki-adatca a' tiz pa-
rantsolatnak tábláját, még akkor fe fe-
Icjtkezett-el a' Szülőknek tifzteletirül, 
hanem igen betsületcs helyen, mind
járt a' negyedik parantsolatban ez igé
ket íratta-fcl: Tifztelljed Atyádat, ExoJ. so. 
és Anyádat. Idővel ofztán ö maga 
ez az Iften-is emberré levén, egy Szűz 
leányzót válafztott-ki magának, kinek 
méhében fogantatnék, kinek tejével tá-
pláltatnék , kinek karjain, és öliben 
hordoztatnék: Gondolhatjuk-e' immár, 
hogy ez az Iften a' maga faját törvény
jet meg-nem tartotta volna? és ezt az 
Ó fzűló, és neveló édes Anyját nem 
tif^telte volna? távúi légyen ez az cfzc 
vcfzett buta gondolat minden józan 
clmétűl! Mert tudjuk az £vangyéliom-
búl, hogy Kriftus Urunk nem tsak fzó-
vil mondotta, hogy $ nem jött ci j ^ ^ ^ j 
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törvényt Jelhontani, hanem hé-t 
teni; De ugyan tellyes eletében fe V( 
kedveflcbb foglalatofsága a' törve 
nek töltésénél: Szűletcfe után nyol_. 
napon kőrnyül-metéltetett, mint ig; 
Izraelita; negyvenedik napon a' Te. 
plomba bé-niutattatott, és egy bok 
gerützén fel - váltottatott, mint el 
fzűlött fi;u; még tsak tizen-két efztc 
dós gyönge gyermek lévén a' Názárt 
ti prótzeffiőva] bútsura fcJ-ment JerU'— 
sálembc, hogy mind ezekben a' Mo/ j 
Tes törvényének fzabását el-nc múlat
ná. A' nagy Husvetnek inncpét min 
den tzeremoniaival efztendónkcnt meg
tartotta; és a' Szombatnak ízentciésé-
re olíy nagy gondja volt, hogy leg-, 
nevezetcíTebb tsudákat, és Icg-irgalmaf-̂  
ságofabb győgyitáfokat röbnyirc Szóm 
bat napokon tsclckednék. Jelesül pe
dig a' mi Szülök tiízteletinek törvény-

^í^^jefí i f 
jct illeti: nem tsak az Ő édes Anyjá
nak , de földi édes Atyja helyctt-val<5, 
és tsak kenyér-keresó fogadott Apjá
nak S7ent Ats Jó'fefnek-ís, ti cn-kct 
eíztcndós-korátul fogva harmintz cfz-
tendós-koráig minden engedclme'scg-
i;el fzavát fogadta; a' raelty fzó-foga-
dás leg-tzimercs'b tzikkeljc a' tifztelet-
nek, mellyet a' jó gyermek adhat Szü
lőinek. Ez tehát a' maga törvényiét 
illy fzorgalmatoíían tclyjefitó, és m'g 
fogadott Apjának-is engedelmeskedő 
Iftcn-ember kétség-kivül nagyon meg-
tifztelte édes Anyját, és fijui fzerel-
metes indulatbúi annyi jósaitokkal, an
nyi malafztokkal fel-tetézte, és ékefi-
tette ótet, a' mennyi reá férhetett egy 
alkotmányra, és a' mennyi illendő le
hetett egy Ifteni Anyáho-z: Nagyobb 
hitet, és reménységet adott néki, mint 
fem mmdcn régi Szent Páttiárkáknak: 

)()í adott 



adott néki ki-nyiltabb bökscfséget 
Ifteni titkoknak tudoniányjában, mint̂  
fem minden Sz. Prófétáknak : adót 
néki hevcflebb bnzgóságot az Iften 
tsóségcnck terjeliztéscben , mint - fcí 
minden Sz. ApoftoJoknak: adott néi 
erófrcbb fzivet, cs békcflcbb türéft 
fzenvedcfekben, mint-fem minden Sz 
Mártyroknak : adott figyelmetesb áhi-l 
tatofságot az imádkozásban, mint-fcr 
minden Szent Konfefzoroknak, és ÖZ" 
vegyeknek: adott neki illatozóbb tiíz-
taságot, mint-fera minden fzepJoteler 
Szűz fér/fiaknak , és leányzóknak. Vé-_ 
gczctre az Ifteni fzeretctnek nagyobb j 
vidámsággal lángoló tüzét gyujtotta-j 
fel Szent Anyjának fzivében, min-feml 
a' Szent Háromság Királyi fzékinél 
Icg.közeljcbb udvarló Szeráfim Arkan
gyalokéban. Úgy hogy a' boldogsá
gos Szűz Örzscbet Afzfzonyt látogat

ván. 
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ván, és attúl boldognak köfzöntcttet-
vén; mikor a' véle jól-tévó Iftcnt ma-
gafztalni akarná az ó Magnificat éne
kében , maga fe tudta fzámfzcrint eló-
mondani, minemű nagyságos dolgo
kat cselekedet volna ö véle a' meg
határozhatatlan hatalmú jó Iften? ha
nem tsak áltáljában mondotta: Nagy Luca 14g. 
dolgokat tselekedett nékem, á! ki 
hatalmas; és Szent az 0 neve. De 
ugyan akkoron jövendölő lélekkel c-
lóre által-látván, hogy idS jártára az 
emberek-is tifztelni fogják ötét ezek
ért az Iftentül vett nagyságos ajándé
kokért, mondja vala: Meg-tekintette 
az Úr az 0 Ssiolgálójának alázatof-
ságát; mert ime" moftantúl fogva 
holdognak mondnak engem' minden 
nemzetségek. Soha fe tarthatnám ma
gamat emberséges emberi nemzctség-
bül, hanem inkább erdei vad fajtbúi 

)()( 2 va-
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valónak lenni, ha tapafztalnám, ho 
Icg-killebb portzikám-is tufakodni k 
denc bennem ez ellen a' Próféták 
rályné Afzízonyának jövendöléfc cUci 
sót inkább óhajtom í hogy mind c' ft 
di nyavalyás eletemben, mind ped^ 
holtom után az örökké-vaJóságban 
én érzékenységeim, és lelkemnek mii 
den tehetsegei áldják mindenkor, én 
kell/ék, és boldognak idvezelljék a 
a' Szűz Anyát, kinek fzentsége, 
alázatoísága annyira ízemébe riint 
mindenható Iftennek; és a' kinek o-
lyan nagy dolgokat tselckedett, és p 
dig az én hafznomért cselekedett 
ür Iften. »» 

VI. 

Noha tehát cgyjenként' fzámb;̂  
nem vehetjük azokat a' nagy ajándé
kokat, nicllyekkel Iftcn az ÍÓ fijának 

Anyját 

Anyját nemefitette, minden alkotmá
nyinál tifzteletesbc tette; de nékünk 
igaz elég, ha azt az egyet tudjuk, a' 
mit Kerefztyén hitünknek regulája fze-
rint minden nap fel-valjunk felőle, hogy 
6 tudni-illik Iftennek igaz Anyja. A' 
k-nek fzivét ez az egy titulus fel nem 
índitja Szűz Máriának tjfztcletire, je
le, hogy az az ember magát az Iftení 
Felséget-is kevésbe hajtja, és illendő
képpen tifztelni nem akarja: Mert egye
dül azért, hogy Mária Iftennek Any
ja, már ollyan méltóságos, és felséges 
Anya, hogy Ó nálánál méltóságoíTabb 
Anyát az Iften' mindenhatósága fe fzc-
tezhct: tágoíTabb egeket, fényeíTebb Na
pot, és fzámoíTabb tfiglazatokat mind
járt teremthet az Iften, mikor akarja; 
de egy Iften' Anyjánál méltóságoíTabb 
\nyát nem alkothat, ha tsak Iftcnnél 
méltóságoíTabb fijat nem ád néki; a' 

mdly 
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melly dolgot tsak meg-gondolni-is le
hetetlen. Ezen az Iftcni Anyaságoa 
fondáltatik a' boldog Szűz Máriának 
minden Szentsége, tifztasága, és Iften 
uráii különös nagy tifztcletre való leg-
crdcmcflebb méltósága: azokáért a' Ke-
rt-fztyén Anya-fzent egyház-is, a'Szent 
Lclektül igazgattatván, a' boldog Szüz-̂  
nek inncpe napjain, mikor leg-inkábl> 
kivány;! kedvét keresni néki, régi idök-
túl fogva e' mái n;piglan, minden Egy
házi Solozsmákban tsak az ó Iftení, 
cs fzüzeí'scges anyaságát emlegeti j sör 
meg a' Szent Mife áldozatjának kcz-
detén-is im' ezekkel az ezer efztcndos 
régi verfckkel fzokott bé-kölzönm aií 
Oltárhoz, mondván: 

Salve San£ia parens! enixa puer-
pera regem; 

Qui ccelum, terramque tenet per 

facula, cuius 
Nu. 

Numen , ^ aterno compleŰens 
omnia gyro 

Impérium fine fine manet^ quce 
ventre heato 

Caudia ma:ris hahens cum virgini-
tatis honore, 

Nce f rimám fimilem vifa « , 
nec hahere fequentem. 

Seduliuí Lib. 2. mirat. 

Idvezlünk Szent Anya téged „ 
Hogy te tifzta fzüzefséged „ 

Szült egy Király magzatot; „ 
Kinek fzabad hatalmára, „ 

És örök Uradalmára „ 
Az ég 's a' föld bízatott: „ 

Te a' feülés vigazságát „ 
És a' fzüzefség' virágát „ 

Benned öfzve kötötted; „ 
Nem vóit más, a'kiigyfzülnc , 

Férjfi nélkül terhesülnc, „ 
Utánnad, fc előtted. " ^^^ 
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Víl. 
Méltó azért a boldogságos Szfi] 

Manát, niint Iftcn' Any/át, „.„de, 
Szenteknél inkább tiíztelni ; fokat-l 
*afznál, ha tilztel/ük, ha fegítsH 
hwuk ötét, c<s áhítatos fzolgálatunL 
i^edvet kerefsük. Mert valanunt-hog] 
: ^°'döa élő iámborok io^ádkoznat 
' '^^^o^n^'^is i„,ádkozni egymásért, 
u?y a mennyei Szentek arra az aty* 
fi-gra és egyefségre nézve, meliye^ 
Knftusban öfzve kaptsolkodnak velünk 
b-onyoíTon imádkoznak érettünk, c, 
« Iftennek Királyi feéki elótt fokfzol 
le-borulván, kegyelmet, és idvefségei 
ernek nékünk: de itt fe kell m e g i j 

Ictkeznünk arrúi, hogy a' több Szén, 
ektsakfzolgái,vagyfzolgáld.íeányi 

? I«^':"^k> Mária ped^ .d^s fzüíS 
Anya ö Szent Felségének: és hogy" 
ugyanezen okért, nem rsak fogana-' 

toíTabb 

toíTabb az o könyörgéfe minden Szent 
Angyaloknak, és Szent embereknek kö-
nyörgcfeiknél; hanem hogy ö maga a' 
boldog Szüz-is minden Szenteknél buz
góbban, és fzíveíTebben könyörög éret
tünk. Mert ha ö a' mi Meg-váltónk
nak Anyja? a' Meg-váltó pedig ö ál
tala nékünk teft, és vér-lzerint való 
atyánkfija méltóztatott lenni? már kö-
nyen el-hitethetjük magunkal, hogy 
nem kevés atyafiságba léptünk a mi 
jEfufunknak Anyjával; és hogy ez sC 
drágalátos nagy Anya, ieg-alább né-
künk-is Lelki Anyánk. Ide járul am
az áhítatos vélemény, mellyben majd 
nem minden régi Szent jámbor taní
tók egyjet értettek: hogy tudni-illik 
Kriftus Urunk a' kerefzt-fán fugvén, 
és Szűz Máriát Jánosnak Anyúl, Já-
noft pedig Máriának fijúl adváaj, an-
Kyit tselckedett, nűnt-ha ugyan akkor 

az 
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az cgéfz Krrefztyénscget János fi« 
mélyében Szent Anyjának párt fogás* 
ba, és oltalmába a/ánlotta volna. Szú: 
Mária sehát a' kercfzt'lábánál álván 
keferves fzív fajdalmok, és fzoronga 
táfok között fzült minket lélek fzq 
rént, kiket előbb JÉva Anyánk a' til 
tott fánál zabálván, lélek-fzercnt cI-,_ 
veíztet vala. Nem-is történt c' dologj 
az Iften böltsefségének tsudálatos ta-i 
nátsa nélkül, mellyhez igen fzépcn il
lett ez a' rendelés, és az ördög tsa-
Járdságának ilJyen igazságos meg-boíz-
fzulláfa. Mert ha az álnok kigyó egy 
Szűz leányzót válafztott efzközül, t. 
u Évát, ki által meg-e/fse az embcrr, 
az Iften' fi/a más egy jobb Szűz le
ányzót válafztott magának Anyái , 
kinek Szentségével, és cfedezésével 
az cl-efett emberi nemzet támogat-
tacnék, és idvefségre fegittetnék. 

f ^ ^ ^ v r j ^ 
37 

A nato formai a Juo mala Virgi-
nis Eva 

Virgo fecunda fugát: nulla ejl 
in uria fexus, 

Rejlituitf quod prima túlit. 

Arator. 

Eva Anyánk még Sziaz lévén, 
A' Kigyónak fzavát hivén, 

Kárba dőlte bennünket: 
De egy más Szűz helyre hozta 

Mitül az elsó meg-fofzta, 
Fel-gyámolta ügyünket. 

Nints hát már afzfzonyi nemre 
Panafz, hogy vefzedelemrc 

Egy Leány által bódultunk; 
Mert ha egyik károsított, 

Máfik jobban moháfitott. 
Kár után gazdagulcunk. 

vin. 
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VIII. 
A' boldogságos Szűz MáriinakI 

tehát hivataliában járó dolog, a' Ke 
rcíztycnségrc gondot viíelní, cs annaM^ 
pártját fogni: cs Ó ugyan a' maga réJj 
fzérül foha femmit nem mulafzt, tsakn 
hogy raí fe mulafsuk-cl kötelcfségün-« 
ketj hanem mi-képpen Szent János fi-
júl adattatván Szűz Máriának, azoa 
órátúl fogva mindjárt Anyjának fogad-j 
ta tifztelte, fzerette 6tet, és nagy hiv-̂  
seggel fzolgált néki utolsó p^henéfeig; 
azonképpen mi-is igen biízgó fzere-
tcttel, tiíztelettel, és bizodalmal \ilcl-
tefsünk mindenkor illyen jó kegyes 
Lelki Anyánkhoz. Roízfz jelnek tar
tsuk azt, ha valamelly embernél, ház
nál, vagy famíliánál apadni látjuk az 
Iftcn Anyjának tifzteletit, avagy ha 
mi magunk-is máfokban ennek a' tifz-
telctack fogydogálását tsak lajha tü-

réf. 

rcflcl nczegelhetjük. Mert czzci a' 
Szúz Mária tifztelctihcz való kedvet
lenséggel mcg-fojtyuk a' mennyei ál-
dáfoknak egyik forrását; el-fordítjuk 
jzemünkct, és fzivünkct attál, kinek 
lílen után köfzönnünk kell minden jó
kat , mellycket eddigien vettünk az 
Iftcntül , és a' kinek pártfogáfa által 
még mcg-nyerhecnénk, a' mi hátra va
gyon , és fzükséges vóbia idvelségünk-* 
höz» De mind ezeknél még gono-
fzabb jelnek kell azt tartanunk, ha va
laki ollyan vakmerőségre vetemednék, 
hogy fe maga nem akarná tifztelni, fe 
meg-nem Izünnék máfokat-is az Iften 
Anyjának tifzteletirül el - idegeníteni, 
vagy tsúfolódáfokkal, vagy fcmmirc 
kelló fzalma - tsutak bizonyitáfokkal. 
Jaj! jaj! hogy nem refzkct a' lélek az 
iüycn emberben ! és clöre meg - nem 
gondolja, mit felelhet? ha mondandja 

JÉ. 

file:///ilcl-


JEfus néki az ítéletben? Te gono| 
féreg! édes Anyám volt ám nékem , 
a' Szűz Mária, a' kit te meg-útáltát 
és a' kinek ufztcleti ellen tufakodtál 
Én annak fokfzor, mikor gyermetsk^ 
volnék, fzerelmetcs ölelgetéfekkel fü^ 
dögeltem nyakábúi, és fok fzáfzoi 
ártatlan tsókokkal tfipdezgettcm ajaL 
körül, a' kit te fc magad nem tifztel«j 

*tél íe nem tűrhetted, mikor más jám-i 
borok az én nemefséges követenincA 
Gábriel Arkangyalnak, köfzöntö fza-
vaibúl rózfa kofzorut kötögettek az 
Anyámnak, és fcregcflcn, nagy búz-, 
gósággal monton mondották néki, hogy/ 
ugyan zöngött: Idvez-légy Mária.' íd~ 
vez-icgy Mária f malarztal tcllycs. — 
Bizony jobb volna ideje-korán, és még 
elevenen pokolba menni; minr-íem ii-
lyen favanyú ortzálálbkat Szűz Mária 
fijának fzá/ábiíi hallani az Ítéletkor i 

_ Mert 

Mert áltálján fogváft, ha k Evangyc-
liom, fe régi jó ízokás nem v61na-is, 
tsak egyedül a' terméízeti okoísággal 
biró cmbernek-is nem férhet fejébe 5 
miként lehefscn, nem mondom, igaz 
hiv fzolgája, de tsak jó-akarója-is Kri-
ftus Urunknak ? a' ki annak kedves 

|cdes Anyját, fe nem tifzteli, fe tifz-
tcletit nem fzivclheti? 

IX. 

Annak-okáért a' jó Kerefztyén em
ber minden tÓle ki-tclhecö buzgóság
gal járjon cl naponként Szűz Máriának 
tifztelctibcn és fzolgálatjában: fem at-
túl ne féljen foha, hogy ne talám kel-
letinél többet tselekedjék az Iften Any
jának tiíztelctiben: Mert e' dologban 
mindenkor halznos a' toldozás, a' nyir-
bálás pedig hamar káros lehet. Ha 
találkoznak oUyan felséges nevezetek, 

és 
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és igen heves fzcretctbül fakadott kí-
mondáfok, mellyck egyedül Szűz Má
riának ízcmélyjérc nézveft nem-is lát* 
tatnak illeni hozzája. De kérlek, mî  
tsoda ditsólscges titulus nem férne reá* 
ja Szent fijára nézveft? Mi pedig iigyaa 
Szent fijának tckintetiért fzoktuk a' 
Szűz Anyát a' mi áhitatos foháfzko^ 
dáíinkban nevezni, hol életünknek , ho( 
reménységünknek; majd Királynénknak, 
majd Afzfzonyunknak: miért hogy Ó 
hozta nékünk világra a' mi eletünket, 
reménységünket, és Iften Urunkat. Oh 
bár az egeknek minden tsatornái min
denkor nyitva állanának l és a' föld 
gyomrában lév6 minden mélységek fel
fakadnának, mint a' Viz-özönkor tör
tént vala, hogy a' fcldnek egéfz fzí-
nét bé-boritanák a' boldogságos Szűz 
Máriának, és az Ö fijának ismeretivel, 
tifzteletivcl, és faeretetivd! 

X. 

X. 
Tudom , tudom, hogy a' jói-nevelt 

)ámbor Kercfztyéncket nem fzükség b6-
befzéddcl abajgatni az Iften Anyjának 
tifzteletire; mert azok Anyjoknak te
jével egyjütt fzopták , és nagy hűség
gel gyakorolják ezt az áhitatofságot: 
Hanem vallyon kell-e' a' váfott cmbc-
reknek-is ajánlani, hogy ók-is buzgón 
tifztellyék, és hivják fegítscgül az Is
ten' Anyját? Két fórba kell állítnunk 
a' feslett embereket: egyikek rofzfzak-
is, nem-is akarnak jókká lenni; a' má-
fikak vétkeíick ugyan de fzcrctnénck 
meg-térni; hanem elcgendó erőt nem 
érzenek magokban, hogy rofzfz fzo-
káíaikat el-hagyhatnák, és a' késérte
teknek öfztöneit meg-birhatnák : az el
ső forbélieknek mi hafzna javaslani 
Szűz Máriának tifztelctit? mert a' kik 
,]éfuft meg-nem fzünnek bofzontant, 

)ü()( iiogy 
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hogy 's hogy tifztelhctnék az Anyját? 
vagy a' kik a' Szentséget fe betsülik, 
fc fzcretik, miként bctsülhetnék, ^ 
fzerethetuék Máriát, ki azért méltó 
jeles nagy betsületre , és fzcrctetrc.j 
mert igen-igen fzcntséges Szent Anya? 
Hanem azok a' máíik forbéli bijnöSQ|( 
kik utálják a' gonofzságot, és kedvek 
volna jámborul élni, vcgyék-bé a' j ^ 
ranátsot, cs minden crcjekuek tehet
ségével adják magokat Máriának til2<-
tcletire, folyamodjanak nagy bizodal-
mal hozzája, és bizonyofok lehetne^ 
benne, hogy irgalmafságot nyer n^ 
kik, és tökélletes mcg-téréfeket elih^ 
raint-fcm gondolták volna, meg-fzcrt 
zi: Mert ez az Iftennck ditsöíséges 
Anyja tsak a' bilnt utál/a, és irtózilf 
minden fesletségtűl; de a' bijnös etn-> 
berekét foha fc utálta, fe nem irtó
zott irgalmas öemeit sj^-veífti ^jftkra I 

í - j ; ^ 35 

a' bűnbe cfett nyomorult emberekre, 
liik fzivbül bánják efctckct, és örö-
nicft lábra-állanának, ha valaki fegitó 
kezet nyújtana nékik. Soha fe felejt-
hcti-el ez a' drágalátos Anya, hogy 
az Ó fija nem az igazakért jött e' vi
lágra ; hanem inkább a' bűnösöket hív
ni a' penitentziára. Annak-okáért Ö-
is, mint Mcg-váltónknak édes Anyja 
igen örvendi azt a' munkát mcUy az 
ó fzerelmes fijának fzeme-világa, cs 
leg-els6bb foglalatofsága volt életének 
minden napjaiban: Szivbül fzánja a' 
penitentziára kapaskodó, de gyarló, 
bűnös embereketi imád érettek, és 
meg a' mennyei bóldogságban-is egyik 
jeles örömét abba helyhezteti, ha mi
kor párt-fogásával egy bűnös embert 
Szent Fijával meg-békéltethet. Innét, 
találkoztak már oUyan elmés bűnösök, 
kik ugyan abbúl vettek okot, nagyobb 

)00( 2 ^bi-
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bizodalma! fo'yamodni Szűz Má; 
boz, hogy ok bűnösök; Min'a pednj 
foha Iftcn' Anyi'ává külö.uben nem hf 
volna, ha tsak a' bűnösökért az Ifti 
nem méltóztatot vólia cmbtrrc lennM 
azért sóhajtoztak hozzi/a íilycn foháíj^ 
kodáfokkal : 

Fejlina miferit mlfereri Virgo bea'ai 
Nam te, Ji recolis? miferi feceri 

heaiam: 
Ergo hea miferos, quorunt te caiifá 

ieavit! j 
Nec abhorre peccatoret, fine qut' 

hus nunquam foreá 
Tanto dígna filio. Si non eíTent redi 

mendi, nulla tibi 
Pariendi Redemtorem ratio* 

Oh Szűz! nagyra emeltettél „ 
Hogy Iftcn Anyiává lettél „ 

De bűnösök hafznára „ 
Mert 

jlert ha rabok nam volnának „ 
Nints ok, miért fzorulnának „ 

Meg-váltónak Anyjára. „ 
Téged hát a' nyomorottak „ 

Igen mcg-boldogitottak „ 
Hogy tólök ne irtóznál „ 

Kik okai, hogy öledben „ 
Elóbb pedig hogy méhedben „ 

Igaz Iftcnt hordozaáL ", 

XI. 

A' bú'iösök tehát, kik jó fzándék-
kal vannak, és Szivbül kivannak meg
igazulni, meg-ne fzünjenek tifztcini, 
fzeretni, és tellyes bizodalmal fegitsé-
gül hivni az Iften* Anyját; mert nem 
nagy ok nélkül nevezte Ótet az Anya-
fzcnt-egyház bűnösök' oltalmának. En
nek óltalom-paláftját a' ki egyfzcr meg
foghatja , és árnyéka alá ízerkezhetik; 
oh ki crós báftjája léfzcn néki minden 

lel-
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lelki vefzedcimek, cs minden ördögi 
kifirtetck ellen! Nem lehet az Iftcn 
kegyelmeinek tár-házában ollyan dri 
ga, és ritka malafzt, mellyet Szü^ 
Mária az ó tifztclöinek meg-ne nyer 
jen, mihclyeft JEfushoz '|fcl-enieli azo 
kat a' tifztaságos kezeket, racllyckenlj 
Ötct kis gyermek korában hordozta va-
la. Azért femmit fe vétkezett vele, 
a' ki Máriát tcrdepló mindenhatóság
nak kcrefztelte. Mivcl-hogy 

Quod Deut imperio tuprece 
Virgo potes. 

Iftcn faját hatalmával „ 
Kí-nyujtott erős karjával „ 

Mindeneket mivelhet; „ 
Mária fzép kéréfekkel „ 

Iftenhez emelt kezekkel „ 
Minden kegyelmet lelhet. " 

Vedd 

Vedd jó néven Uram JEfus! e' kiske 
iráft, mellyet 

Szeriettem, hogy Szent Anyádnak 
tifzteletc Hazámban 

Nevekedjen, és annak oltalma hála
lomban reám'is 

El-kí terjedjen Ámen. 




