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D E U S, ad falvandum me _ intende t 
JEHOVAH, ad me adjuvandum feílina! 

PSAL. LXX. f. a. 

KZ 

ÖRÖK ÉLETRÉ'VEZETÖ 

Melly dlly • 

AZ EGY, IGAZ,. ÉS Ö R ü K K É . V A L a 
- I S T -E N^iN E K 

MEG-ESMÉ}IÉ<;ÉBEN,'>^" 

' ;^-'K E R E S É S : Í : ^ , E N: 

Az ATYA, és a' FIU, ^ s V s Z E N T U & ^ ^ 
E G Y . O ' R Ö k K-É-V A ' L O 

I G A Z r S T E >r. 
^ - : .í^o^ pediglen, 

A2 alább meg-írf[dűro?s:otnáS: bathatófubb írtelméí' 
vehefsük; azok Kerdaekre öEtattataafc, és Margimtis Notdk-

, kal-is meg-külömböztettenek, az alább meg-irt ' 
' mód Éerént. 

•m 

N. E N Y E p E N , 

Nyomtatt. KISS GYÖRGY TypoGEAfHUs által, 1765. f.ysí. 
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r - iKOR. 2, t. 7. 
Szóljuk tinéktek az lílennek ^titkos Böltsesé-

gct, amaz el-rejtetett Böltseséget: meilyet el-ren-" 
delt^vaU Iften, e' Világ előtt, a' mi Ditsüségíínk-
f é . - ' ^ • • • • " • ' ^ • • 

t. 10. Minékünk pedig az lílen jelentette-
líieg azokat; az ö Lelke "Ital: Mert a': Lélek min-. 
deneket vi'sgál; még az lííennek mélységeít-is. 

t. 14.̂  De a' Lelkes Ember nem foghatja-
meg azokat, a'mellyek az Iftennek Leikéjéi: mert 
íJ-néki bolondságnak tetízenek; És azokat meg-fem 
tudhatja, mert a' I-élekn^k Ereje által itéltetnek-
meg azok, 

•:k 
!SQLT. gs. t . 7. 'sa*t-ben. 

Ma- ha az URnak Szavát halljátok, meg-ne ke
ményítsétek fziveiteket, mint a'verfengésnek helyi
jén meg-kísértének a'ti Atyáitok: De meg-esküttem 
nékipfc, 'hogy IJÍÍ pe;ii méhnek "3^ jÉji jiyugpdal" 
mámba. •' " * 

i^-á'-s--s>já-á-ííí--«--9-c^"ö--áí-iá 
@& í̂£ í̂̂ ^Sl&® (T^^^^^®^^ ^m^ 

r . 

t-. 
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' A' K E GY E S O LVA S Ó H O Z 
<^ , H - . 1 

AJiWLp LEVELE'XZAUTHOR 
' . N A K. 

?>zeKelyudvarhely 

Kererztyáni Nevet vifelö Emberek között, 
Hintsen, boldogtalanabb Neme az Embereknek; mint 
M.^ Kiknek ídverM Igaz Hitek nintsen. Mert ngyan-is, 

a* mi Igaz ídvezítö Hítiiak , a* Szent Lélekké! e^ycfemben téSca 
tanúbizonyságot arról, minémü nagy Méitósáiíot adott légyen mi
nékünk a? Atya; hogy tiiduillik, ml Iftennek Fiai legyünk. Ján.i, 
f.l2. Róm.^,i:i6. !>'». 3 , i t . l . És hoi?y az Igaz Idvezitö , és 
a' Kriftus Jéfus' Elégtételében fundáltatott Hit nélkül , fenki Iftcn 
e.ött kedves aem lehet; íeüki a' nélkül Iftenhez nem járulhat, és 

s 



A' KEGYES OLVASÓHOZ 

Jiitalmátís ö FelsiígétÖl (melly az Örök Élet) nem várhatja fel^ 
%i : nem én mondom, haiierii-az Apollói Szení PáL ('-?/íí,rr;^,ió.) 

No tehát Idvefségedet Éomjúhozó Kedves Atyániiia! nyiíd-fel 
^Te-is Szemeidet, tekints-bé az Ifíeunek Könyvébe , <̂s lás4-megV 
4Az Idveíségnek Doigábanj raeily nagy.Jiéjjánofsággal légyen min-' 
ÍŰ«ij valaki Igaz ídvezRöHit üélkül vagyon; Mert az oIlyauEm-
'%ci^ Kriffiis^ Hi t , és Reménség nélkül bujdosik e' Világnak púÉ-
tájáa ( Éfis. 2. í', 5, és i2» L.WÍ. ig. f. lo. 

Én Magam tehetek Példa ezen dologban: Ki-is XXIUL Efz-
tendös koromig tévelygctíem ez Halálnak fzomorú Árnyékában. 
Ki másképen az Unirária Reli^ion lévÖ amaz h/res Profefsornak, 
Koio'sváii Pálnak lábainál tanultam vala. És a' Kriftus Jéfiisnak 
ez előtt 12^^^ EÉtendökkel fel-veit, Emberi Tcrmé£etét erösf-
tÖ: De ellenben, Igaz és Örökké-való löenségét ö Felségének, ta
gadó vétkes Tudományban neveltettem vala, ^r^j'-ro-*^??^ 

De miiipkutáün^ ^z Öíokjté-való Illeni Tanáts Eeréntí el-ér-
kezett volna ^n-hozzám, az Illennek meg-köÉönhetétlen Kegyel-
mefségéoek Gazdagsága; könyörüle én-ra]tam, e' Világnak púÉtá-
ján, Kriftus 5 Hit, és Reménség nélkül tévelygő; Bűnben meg
holt , és el-ve£ett júhotskáján, a' Juhoknak ama' Nagy Páfztora. 
És cl-liagyván a' már Meg-ígazúlt ^^-tzet a'PuÉtában, én-utánnam 
ercde; engem* Bűnben meg-hóit, és el-veEett Éegény Jűhotskáját, 
fel-keiese: (Z^HJ^. tg. f . i o - ) És meg-vUágosftván az én homályban 
borúit Elmémnek Szemeit, (£/éí.i, f. i8/J Ortzáján tündöklő Igaz 
lílení Efméretinek Viiágoís%!Ífa juttata., és Juhainak Aklába bé-
Jielyheztete. (sifór, 4.-í̂ ; 6, ) 

Az honnan nem £ünöm már meg e'n-ls; mind Hítemten-való 
meg-ííEÖfittetésemérti mind a' Válafetottak Seregének öregbittetésé-
•értj az én Iftenemet, mindennapi alázatos Könyörgéfeim áka}> 
fkképen tiEtelni és imádni: Hozd-ki, óh URlften! a'fetétséghöl a' 
töbUtriSf add végét az ö Lelki-fogságoknahis. {''SólUiz6.f>4'') Hogy 

az o 



'AJÁNLO^LEVELE AZ AUTHOKNAK. 

az ö Ket̂ yelmíjvel , Efméretével| ^s^^zent Igéjcvd,. világofodjík-^ 
me^ ö-iidkick-is^ a' Kiiílus- ( í^í-S* f .14.) 
.,.. ':De.£ükságísii3k tartom itten üitsöségst-adnom :» az én j o ^ 
lííeuemntk azért>ís: Hogy a* miképen maga moodja. Idv^zfíó UR-
lUik,, (TMí'f.ó. Í.33.) Hegy, a' kik elsöbbeii az Iftconek Ür&ágát, 
é% aiiQjk Igazíágác kerefik; ád aiin^ikutánna egyéb Jókat-is Iftcn-
azoVnat. Az Apoftoi-is ígyEól: (ÜÍ??ÍI. 8. ^.32;) Ha Ifted a* ma
ga Tulajdon Fiának n^m kedvezett:; hanem azt adta mi-érefíiíok; 
íjicnnyiveí inkább ö-véle egyetemben ád rainékimk ingyen mindení 
Jókat, Ifmét, (2/^éf.i-í',2,3<) ez íratik: Hogy a' Krilíiís Jcfus-
Dak Ifme'rcti álul^. ajániékozott minékünk, az ö líleni Krcíe nih-
dentkct; meliyek ez Életre, és az Ifteni Szolgálatra £ükségefek: 
Mindezekhez-képeft azért ĵ . minekűtánna énnékeni-is az ö Igaz E^. 
mJreti által raeg-vilá;;ofodott válna a'.Kdftus; kiilsöképen-is meg-
fokasftocta én-rajtam Iften, érdemetlen bűnös fi;rgeii, (7^^^.25:6,) 
az ö Aldáfaít; Midőn engemet 6ép TíÉtefséggcl é&TiÉtséggel; Jó 
Napoknak máfok-fclett való hoEÉúaágával; 6ép és drága, kcdvefsé-
gíi, és JÓ előmenetellel mcf!-ál3atott Magzatokkal i és fzép Jófzá-

I gokkal, meg-köSönhetctJen Irgalmafságából geretett De ellenben, 
(távúi iéeyen léÉemvöl a' kérkedség) tekintsd-meg Kegyes Olva
só! az én Uoicária Vallásban tévelygő Véreim, és tsak-nem Teft-
vér Atyámfiai, (és máfok-is hafonlók,) melly el-hagyatott Sors* 
ban légyetiek helyheztctve; és ré&-&erént,̂  vagy ficgtínyek rejpecli-
v'; vagy Világi Tigtefséíttöl meg-fofetattak. De miért? Az Iften-
nek Éabados URasága után, nem e^iyébirt, hanem azért; hogy ke
zekben lévén az Ifteiinek ki-jeleiitetett Szent Akaratja; még-is an
nak balúl'Való magyarázása miá; a' Kriílus Jéfusnafc, é$ a' Szetit 
Liléknek, !gaz és Órnkké-való Egy Iflenségenek Tagadásfíban ; a' 
'SiJókkal, és ama' nagy Eretnekkel az Armh\y fa' ki m<;g a' PrN 
iDÍtiva vagy előbbi Cathoíica Ecclefiában véghez-ment, ncgyOegu--
menicum Coficiliumokbajij vagy közönsiges Gyülekezetekben; az. 
.. .. A z akkori 
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akkori KereÉtyén Világnak minden réSeiro! egybc-gyült, és fok 
Százakból álló. Kegyes Püfpököknek Végezéfekböl kárhozatra 
iíéitettetett, és excommiinicált^totí vala,) ezekkel mondom : tígy-
inint a' 'Sidókkal, és az átkozott Ariiifsal, a' Krifiusnak Igaz 
ürökké-való Egy Iftenségének Tagadásában, Leiki és Tefti gyalá-
zatjokra, meg-egyeziii láttatnak. 

l-hen. ^ 
A' kik pedig a' Krifius Jéfus Örökké-való Ifienségéoek Tags-

díís.-iban vakmeröképen meg-átalkodüak, azok Lcg-£övebb Ifteni 
Májeíiásától foÉtják-meg a'Kriftus Jefustj melly-is nyilván-való jele 
annak, hogy az ollyanok nem Éeretik, söt Gyalázattal illetik, ö 
Felségét; és magokra-is vonják ama' É.omoró Átkot; meily va
gyon, (liCíir.iö. *.32.) Hogy tudnilltk: VaUH nem fzereti a" KriS' 
Jius Jé/m, Ug^en Átkozott, éi Iftentöl 'örökké eí-vetetteteu, • 

A* kik meg-tagadják V Kriflus Jéfusnak Örökké-való Igaz 
lílenségét, az Emberek előtt; az ö Felsége Leg-nagyobb Majes-
táfsát tagadják-meg azok. Holott a' Kriftm, mindmek-felett örökké 
oldandó Igaz Ámen IJten éí Örök Életr (Róm.g.f.$. íJán. ^.i>,20.) 
Melly meg-tagadáfok áttal azt nyerik magoknak, hogy a' Kriftiis 
Jéfus-is meg-tagadja őket az Ö Szent Atyja elÖtt, (Mdt.io.f.iZ) 
13.) xoelly miá az Idyefségtöl-is meg-íbÉtatnak mind öiökke, 

I! I'fzer. 
- De meg-láfsa míndea Ember azt-is; hogy az Hitetlenségben. 

Való meg-átalkodás miá, hé ne teljék az ö-raita, a'mit mond ma
ga Idvíízítöűk: (Mát. 4. f. 12.) Látván nem látnak, hallván nem hal
lanak és nem értenek^ hogy vaUmikor meg-ne térjenek, hogy meg-hotsát-
tafsék az 0 Vúnök. KénÉerftem azért a' Kegyes Olvasókat Lelkek' 
Idvefségéie ^ hogy az alább meg-irt Lelki Elmélkedést meg-ne ún-
ják olvasgatni, és azt Szivekbe bé-nyomui; mert az ti£tán tsak 
S* Szent Iráfokból yétettetett. Azt paraatsoljá pedig exprefsé íd, 

. , vezitöűls. 
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vczítönk: (Jdn.^.f^ji).) Vrsgdljdtok az Iráfokat, mert ahhan va
gyon (S ti Idvefségtek el-rejtetve. Hogy ez együgyű Elmélkedés ne 
légyen jövendőben Bizonyság a* Hitetlenek ellen, azoknak kár*. 
hoz Látásokra. 

Mindezekhezképeft, azért végezetre; míoden Ellenkező Érte
lemben lévő Jóakaró Atyáraüai; higyjék-el Szivekben, és Szájok
kal tegyenek Vallást, a* Krilliis Jéfusnak, és a' Szent Léleknek 
Örökké-való, Teremtői, Igaz, és az Atyával Egyenlő Iftenségé-
röl, (naeJlyet alábli a' maga Seriesíihen elleue Biondhatatlan Erös-
ségekkera' Szent Iráfokból meg^bizonyftottuok,) így l^^en PÉ-
tán^ hogy az IJlennek Fia-is a' Kriftus Jéfus , Vallást té&en az 6 
Mennyei Szent Atyja előtt azokról ^ a' kik hi6nek ő-bcnne: így 
bizojiyitják-meg továbra azt-is, hogy légyenek ök-is Öroktöl-fog-
rán El-válaÉtatott Fiai Ifteiinek: (tfis.i.f.4. zTimoti. f.S.') 
Hogy valamíke'pen, miot Hitetlenek, ki lae rekeÉtefsenek a* Ka* 
pun kivül a' Szent Városból, (/Í/ÍJJI. 22, í'-15,) és ki ne vettes-
fenek az Örök fetétségre, a'hol léÉea vég nélkül-való firás, rivás^ 
és fogaknak tsikorgatása. Hanem iokább , mint az Egy Igaz If-
tenségröl a' Szent Iráfok Éerént Valláft-tdvö minden Hívek, bé-
mehefscnek a' Völegíínyjel egyetemben ök-is, a* Bárány' Menyeg
zői Lakodalmának vég nélkül-való Paraditsomí örömében: És mi-
üekutánna feá-meuekedvén a' Romlotságbói; a* Krifíus Jéfus' Meg-
dttsöittetett Teliéhez, (RónhS,f.2<}^ FÍ7-3.^-21-) és az Iftennek 
Ortzáját Éüütclenü! Éemlélő Angyalokhoz hafonlatofokká tétettet-
űek, mint lílennek Fiai , (^Luk.20,f.^6.') bé-víícttefsenck végre a' 
tökéiletes Éépségü Siónba, a^ Iftennek Éíuröl-Éíüre való látására, 
hogy Jk^űélhefsék az IJlennek Ortzáját Iga'mghan, és ugyan meg-eU-
gittefienek az 0 Abrázatjdva!^ midőn fel-ferkenneh C'S'61t,it,f.xjyési$.') 

^AlpUyít tsdekcdjék az U R , az ö Őröl; EWáU£tásWli, és a' 

A 3 ^ • Kris-
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Kriftns Jéfus' Vériben, ^s ^\i^téxz\€btn reánk ki-ára'ított. Ke
gyel mefstgéaelt Gazdagiága fzerént; mind a' Kegyes Olvasók-
káJ, mind pediglen míiílen Vsla^tott Srentekkel, Szent Fiá-
jjak Eííyetlen-cgy EngeítelÖ Aldozatjának Erdcmúcrt, A M E N l 
(^Sii. 10. V'-14* - ' 

I3veríc,q;e^et olif'jtó , és éretted"' 
- inmdenTiaD , lílenét Leiekben 

és Ij;íi7Haf^baji aláZütofsá^í;al 
" imádó Atj^idíia; 

• * 

:|*Tt7:-r^:. B, IdÖsbb DÁNIEL ISTVÁN, 

í yj/íyo 1704-uik t-Jztendöben; 
Ati^iiomnak pedi^ Nyultzvanodik 

' ' Ejztendüjébtn, 

' Ditsfifság Mgyen Magafsíí̂ Tian Iftennek, 
Békefsip; és Jóakarat e* Földön az Embereknek; 
A' Kriftus Jéfiisnak Kegyelme, 
Es a' Sz, Lélek Iftennek veliink-v^ló közösüiéfe által, 

A M E N[ 

( jKÓK I . f, 13, ) 

Ml *• 

, Ú , 

' 

, -

. 

I T É-
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ITELET-TETEL E' MUNKÁRÓL. 

í A ' mit az IDVEZlTö ÜR mondott vala e'Földön 
•<f4«- jártában Már. X I I I . Jí'. 5 2 . Minden írástudó, ki a* 
Mennyeknek Orj'zágáhan me^-tanittatott, kafonlatos az oUyan Gazdához ̂  
ki az 0 Éléi-Házából hoz-eVó ót és újat: b é - t e l l y e f e d e t t kö
zöttünk e'Jeles KonyvneTí Kegyes és Twáós Auctor-
hhm, Mélt. Uber Ba!ö Idöáb Var^asi DÁNIEL^ 
I S T V Á N Ur ö Nagyságában, Nemes Udvarhely-
Szék Fö Király-Birájában. Úgymint a* ki Lelki 
Tárházának tartván lenni az O és Uj Teftamento-
mi Szent Iráfokat, azokból fzorgalmatos gyertyázás 
által irta és kéfzítette e' Jeles Munkát AZ ÖRÖK 
ÉLETRE VEZETŐ EGYENES UTnak litulufsa 
alatt. A' melly Munkáról én oUy ítéletben vagyok, 
hogy ha a' Nyomtatás által Világofságra jöhet, igen 
hathatós és drágalátos Serkentő EfzkÜz léfzen a* 
Hitnek és Szent Életnek gyakorlására minden Ke-
refztyén Olvasók előtt; a' kik közzé én-is magamat 

méltán 



méltán fzámlálom; mivel nélíem-Í3 nagy Lelki haíz-
nomra fzolgált ennek íigyelmetes meg- olvasása, 
iMinthogy pedig ê  Kegyes és Tudós Auctor ̂  a' 
kit I S T E N Prófétai hofzfzű Élettel meg-áldott, 
ez ö Munkája által magát az Uri Renden Próféti 
nak lenni meg-Lizonyította: várhatja bizonyoson 
ez Élet után azt a' Jutalmat, melly a' Prófétáknak, 
kik máfokat az Igafságra vezetnek, igértetett IS-
TENtö l , Dán.yil. 3. írtam Kolo'sváratt, No
vembernek 17-dik Napján^ 1764-dik Efztendoben. 

A 

S^eKeivudvarheI\^ 

YERESTO-I GYORGV, 
.'Eidélji Református Su^erimeudens. ^.. 

ÁZ 
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A Z Ö R Ö K É L E T R E - V E Z E T Ő O 

E G Y E N E S U T . 
f • XXÜ-itiig; ií^£:<^^ M^^tMÍÍl 

Fi I^LfVlTBl f^ 'O £*^/\^-#-^ l^fl 

E L S Ő K É R D É S . 

[Minden j ' Világra fiüktett, Kerefztyéni Nevetyifeíd;• 
az Ör'ók Életet kereső > éí azt meg-nyerni kívánó Em-

bérnek, mi Ueven a^ ö Kerejztyéni Ttfzti,. 
£S Kotelejseger 

F E L E L E Ti 
Tsak a* Józan Okofság Éeréat-is^ annyival i'ikább a' 

teliyes Szent Irrifok Éeréut; a' Keref.tyeii Embernek minde
neknek clötte, és miiidenektiek-fclettej ez az ÖTi&tiésKö-
tetefsége: hogfy Szivábco el-higyjc, és Szájával vallást te
gyen arról, ('Síd. lu i\ 6.) Hogy vagyon Iften, (iMos. 
l.f.j. ' s a ' t . ) A' ki az egéfi látható VÜáíjot tereraü^tte; 
Es a' ki minden e' Világra feületett Embernek Ttremtö y 
Süt az ö-heone ít̂ az^n H(v9knck, Megvoltó va^y SzahaAi-
tó^ is MeFfmiteVú IJene: Es az ötét Keresőknek meg-is 
iútaliaaztatüja, 

B II.KER-

Minden id-
vezülni kí
vánó E i i -
b e r n e l í , 
iimui , És 
vdlást líeW 
tenni arró!^ 
hogy Iftep 
Jégyen-



J% i\ro\ Életre vezető 
II- K É R D É S. 

Ennek az állatainak Igazságát a^ S%ent IrdfjkbóJ miképen lehet 
meg" bizonyittani P 

F E L EL E T : 
Bixonvsá. Bizonyítja ezt , a' Prófétáktól és Apoftoloktcl irat-
got térzen tátott teilyes Szent írás; A' Díellyiiek első és fövebb 
erröla'tei^ Tzélja ,̂ Vagy OhjeSlumSL; az Egy Igaz és örökké-való 
lye^ Szent Ifíen; És nintsen abban tsak egy Tzikkellyetske-is ollyan, 
-̂ ^̂ '̂  melly az líleore nem tzélozna: De minthogy míiitient 

ide-hordanunk mm lehet: azért avagy-tsak két Liocust 
itten hogy említsünk, igen Eükséges: Többi között ép
pen ide tzéloz a' Szent Pál Apoítol, ('Sid,u. f.6,) 
midőn így ÉÜIÍ: fíit nklkid lehetetlen hogy Jften elétt kedves 
légyen valaki y' mert a^ ki IJlenhez jdrúl ̂  hinni kell annak, hogy 
vagyon Ifién; és hogy Jútalmat-is dd azoknak, a' kik ötét ke-
rejik. így Idyezitö URunk-is masía mondja: {Ján.i7: ^.') 
Ez a% Örök Élet, hogy Tégedet ejmérjenek-meg Atyám Egye^-

T ^ did'Való igaz Ifiennek lenni j és *' kit el-hotsátottdl a* TeFi&-
" dat ű' Krijlm Jéfust. 

özeKeivi i í i^nL íc É R D É s. 
''^z Eho Kérdésre tett Feleletben, az Egy [gaz és Orökké-való 

. JJien, miért mondatik nem-tsak TeremtÖHí̂ fe, hanem egy-
fur^smind Megváltó vagy Szabadító és . 

Meg&eiitelö lílenw^^-íí ."̂  
FELELET: 

A'Terem- -A' ™' a' Teremtést nézi: Az Egy Igaz és Orökké-
íés, mintáz Való IHen teremtette a' Mennyet éá a'Földet minden Ö 
Atyának i ScrcgeíveU (iMós.iiu Réfi.zii.) Tulajdonit tátik pe-
Kgv tulaj- (iiig a' Szent Iráfokban ez a' Teremtés, EhöblenA% az 

'í-'^FííiS Atyának; a'mint ez az Apoíloli SymhohmhóWis ki-tetÉik, 
És a'Szent H^ Májo^7.or: Tiilaidonltcatik azon lííeni Munka a'Fiú-
Leieknek- nak, és a*.Szent Léícknek-is; a' mint a' Királyi Próféta 
iŝ  bizonyítja: f/̂ Sö/f, 33: 6.1 Hogy az URnák Jgeje dltal let

tének az Egek j és az 0 Szájának Lelke által minden 0 Seregei:^ 
Mint ez bizonyíttatik Jőb'Könyvében-is, Réf^. 26^ f^i^. 

AzIgeTe- Ki légyen pedig az URnak azon Igéje, Ki itt emlit-
j-emtüifteR. tctik, meg-magyarázza Szent.János Évangyélifta . Réfz.i, 

pl. így Éólváa; Amaz he, Ifién vala. f.^> És kezdet
heti 



EG YENES U T 
hen a% Iflcnml vald^ f.^. És mindenek m által teremtettek ̂  
és mm teremtetett ö^nala nclknl femmi, valami teremtetett. Ezt 
bizonyítja elieiie mond hatatlan-képen az Apoílol Szent 
Pái-isj (\S}d,i:z,) mondván; Ki által (úgy-mint a' Fiú 
által; e'ViUgot^s teremtette: Ifmét, (Kohfs.iiió,) Mert 
d-dltala (úgy-miut a'Fiú által) teremtettek mindenek: mellvck 
íi* Földön, és az Égben vágynak, láthatok és láthatatlanok^ 
mindenek o-ákala és ö-red. nézve teremtettek. Ifmét (^Sid.i: lO,) 
A' Fiáról pedig így Éóll: És Te URam kezdetben teremtet-^ 
tcd fl' Földet, és a' Te Ker-ednek munkái az Egek. 

De nem teremtettek az Egek; ugy bizony a'FöId-is 
tsak az Igétöt; hanem a' mint látjuk^ az Iftennek Lel-
ke-ís eoncurrdlt ide, (^^SoU-^y.6. Jöb.26: 13- 35 :4 . ) Az 
Atya lílen-is pedig a' ki teremtette a' Mennyet és a'Föl-
det, {iMos.i. ^-".i.) igaz dolog, hogy önnön-magábart 
TiÉta Lélek: De az a' Lélek, a' kiről fiáinak itten a' 
Cíffllt hocmdk.; meg-kiilömbÖ2tet\'e vagyon Személyje ge-
réíit, a' Teremtő Jt^dtól,' mert a" mondatik, azon Lélek 
felöl, mint Személy felöl: Hogy a'Teremtésnek kez-
áete'ben, ki-teriejkkedett légyen a* mélvségek felett, és a'miu-
Öen ékefség nélkül való Földön fekvő Vizeknek Éínéii 
(iMös.i: 2í és Q-) ki-terjs6kedvén, úgy táplálja vala cC 
vizeket: Meltyel-is a' jelentetik: Hogy a' minden ékes
ség nélkül való púfzía földet az Kennek Lelke, hozta 
erre a' látható díSes Népségre; a' mellyel moft Éemíink 
előtt ékeskedik, ki'terje£tvéa azon Lélek, a' maga 
Erejét, annak minden ^ré6eire , hogy azokat meg-elevem"' 
tené; és Valóságot, Életet, és Mozgást adna ö-beléjek-
A' mint mondja Szent JcSb: Réjh, 26: 13. ^z Ű Lelkével 
ékejitette-meg az Egeket. Ifmét: Réfi^ sy, i^i^Jz erösljlen-. 
nek Lelke tsinált eng^emet, és adott én-belém Eletet, 

E' közelebb említett jLoííííokból azért, egyátaljában 
következik, hogy a' Teremtéfnek Ifteni Munkája köz lett 
íégven; miod az Atvévaly mind a' Fiúval; mind 2^^Szent 
Lélekkel: Mert ez Három, E%y Iften: (i/íiV 5; 7.) és 
az Igaz lílennek Sükséges Teremtőnek lenni; 'és a' Te* 
remtönek Igaz Iftenuek: a'Éerint a'mivagyon /ér. 10:ír. 

De következik ezekboí a' citd\t Locmokhó] a z - i s : 
Hogy az Egy, Igaz, és örökké-vaió Ift-nségben, Há
rom m:^g-kulömböztut3tt Ifteui Szem^lyjek légyenek. 

- . B 2 Men 
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Az '6r'é\ Életre vezet'ő 
Hitrom Mert â  Teremtésnek ezea nagyságos Muukája, a' citált 
niegl'iilöni. /.öciííokban, az Ifteni Három Személyieknek, me?-kü-
Smíyek lömhözteive tulajdonktatik. MeKy Ifteiii Tiilajdonságok-
vagynak, t^' azért5 fem a' Fiat, fem a' Szent Lelket meg-foÉta-

ni_nem lehet; hanentha az elö-hozott Z^onííok kt-töróltet-
A* ritííit nck a' Szent IráfokbóJ; De az oily^n Szentiég^torés lea-
í-r̂ n̂ íok- ne; a' mclíy Átok alatt meg-tíltutott lílentöl; (Péld.^Oi 
TTÍ'S ^'^' 5^0M2:S2- R^A^:f-2. Jel2s: 7,8.) A'Í ít;-y ÖS 
ítlafzott' ^i^J^^^ Befzédéhez, és el-Je vé§y abból: mert valaki azt tiele-* 
Sücrik^ium. ^^^éndi, annak ríjze ki-toröltem az Életnek K'ónyvéhöl 

- Eddig ű' Teremtmek Munkájáról tsak rövideden. De 
aiább mnid â  mríga _/erwébeö ezeij Igazságról a' 
Szeat Iráfokból, Ifleii' fegedelmével bővebb De^ 
cluratiot-ls fogunk teoüi. 

/^: 

C i i t i l ^ 1 ^ IV- K É R D É S , U t i 
" iáíí̂  jEfíí! éí Harmadik Kérdéfek alatt, nevezed a% Efy Iga^" 
'%/\\i és Orokké'valo IJlent, Megváltó va^ Szabadi'tó ÍJien-

nehi$: azért mi légyen azon Megváltás és Szdba-. 

í í Z e K ^ i y U C jTE LELET: ' 
Hogy [ezen Kérdésre vrtltaképsn meg-felclhefsüik, 

fel kell minékünk mennünk éppen a'Kútfőre; Meliy nem 
egyéb, hanem amaz 'órokké-valo B^ktfsé^nek Tanátsa. Mel-
lyet a* Theolopíok vefinek a' Zakarh-is'Próf^fziájábóI, U 
így Éol: (Rejz,6, ^.12513.) Szdrmazik egy férjfiii, kinek 

^ r^cve Tiemetey ki meg-épiti Ü' JEHOVÁnak Templomát, éí 
BékcfségneV, Tauátsa léÉen a kettő kőzött. Az brbkké-
való Békefiégnek Tandtm pcdigf következett innen: Hogy 
mivel az Igaz és örökké-való lllen, oUyaű Mindentudó, 

^^g^gl^ és mindeneket előre eMátó Nagy Felség; a' kiiisk Sze-
Kckefség' meí elött úgy állanak mint Jelen-valók, minden doigot; 
Tan^ribatt akár már véghez-ment; akár ezután következendők lét^ye-
mtnt-vcp- üek azok: Inuen mondja az Apoftol Szent Jakab, Twl 
versélVeV Tr.^.iS, Tudja az IJlen ordkfóUfogvdn minden ö tsdekedeteit, 
Mmiííajárói í/'̂ t-10-T '̂-13. Mert brdktoUfo^van el-rendeltetett vc^^et tseleke-
\^\o DecvfT-f%tk az UR, a' Seregeknek URa, mind az €?;éf% foUon. MeU 
ííímlftciii,- lyejihezképest, az örökké-vaíü Btkdlégnek Tanátsdban vi* 

gezte 
mdí, 



EGYENES U T. y 
gezte vaU el azt Iften, hotjy teremtse a',Mennyet és a' 
Földet mííiden ö Serci^eiveL iMoi,'2:i. Es hogy terem
tsen EmhertÁ% e' fÖidön az ö Képére, és hafoolatofságárfi, 
és helyhcztefse azt a* Pnraditsomba. iMos.ixz^, 2i\$. 

De a' Bölts Iften előtt ^ a' maga Mindentudóság ÜQ-
téntj nem rejtetett vala el a z ; hogy azEmber, (rrU.i. 
V'-ag,) a* kit ö Felsége Jf^aziággal, SzenUéggd, és ^tíaí-Teremtette 
hnJggdj, és a' felett Eabad akarattal ruházott vala fe l ; 'v^l^^^If-
hogy^ mondck, azEmlitr nem fogna meg-maradni jnycn- ^l^tiplzl 
dóben az ö hóldog állapacjában ^ a' ineliybeii teremtetett: ságbauidc 
Holott halálnak halálának kemtny büivetése alatt P^.ran- tudván If-
tsolatot-is adott vala lílen ki ö-néki, hoí^y azt által ne ten hogy 
hágná; De minthogy Éabad akarat-is Iffentöl engedtetett fogi^^ ei-
vaia néki a' Jóra; azért fogna az Enaber az ördögnek al- ^^^^E^^, 
cok ^rücízcrtjának., és annak ve&edelemre vivő áluok tunü' ^t^titái; 
tíának inkább; mint az ö JóUévö és Teremtő Iftenének, 
Mvefségre vezérlő ParantioUtjának engedelmeskedni: A'i^jU^^ \ 
minthogy hitetlenül tsak hamar Iftcntöl ei-is pártola, for- Aiért at 
mítjván magának hiiában-val6 gondolatokat, {PrU.'jíz^-') AiUmnak 
és ekképcLi álla az ördögnek píírtjára: és ejté mind ma- ^'''^^ ^^^^ 
gát» mind maradékit örökké-való vefeedeíemben. Ez löu ^^ "̂̂ ^o^v 
azért az az Efet, a' mdiyre nézve Eükségesképeo meg- Ugyea 
kiváütaték, hogy légyen Megvdltojd^ és Szahadirö-'a a' vá- Megváltó-
la6tott Emberi Nemzetnek ; Kiket ftröktöl-fogván rendelt juk a' Vá-
vala a' Megváltásra- lafztatuk^ 

Azért az emjftett örokké-való Békefiémck Tanűtsdban ^^^' 
az líiennek örokké-való Szent F ia , az ö Szent Atyjának \ , y,. 
akaratiának. Ezer közül amaz Egy Me^-magyarází^ja , ságiuk" 
í/'^'''53= 23^24.} az e!-efendö Ember^ és az Atya Iften 
között , az -örökké-való Bék^fségnek Tanátsábaii , még 
Örökk Időknek előtte, Kezelséger és Kézben árúi Tifitct 
válUla magára: Ki-ii Szent Atyját, mint Igaz Birut, az 
ö Ktgyelme fciöl így Éólitja-meg: Smbaditsd-meg otet, ne 
fzfljon d' verembe, talfltcm EngefzteUst néki^ Melly K'^z- j ^ Bókes-
benjárói Efedezése're a'Fiú Iftennek, e' iett a' íelelet az ségnek 
Atya Ifíentöl, a' mi vagygn Ésa, s^.f.io, Mmkiitcnna te- Tanatsí-
jéndi a' Fiú az 0 Lelkét Áldozatul a bíuért, meg-Uíja iC ^̂ *̂ 
Mam^ és a% URnak Maratja az Ö Kc7,e áJtal J3 jkrentsh 
UJíen. t ' i i - ^r o Lelkének fáradságának ^^eg-ídívcn hafinát^ -
mg-dégedih K miat mondia az Evangyéiifta Sz, Ma^é-is: 

"B 3 {Réfz. 
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A% Wok Életre vemd 
{RíJ%' zo.f.z^.) Hogy a% Embernek Fia eUjött, ho^v Ic" 
íĴ V^ az ö Eletét Váltságul fókákért: Ide-való az-ís, a mit 
mond az Apoftol: (Éfii. ^,i^.2,) HoÊ y adta bwfón-magát 
tni-érettnnk Ajándékulj és Áldozatiig JJIennek gyönyörűséges iUa^ 
tozásra: De ide tzéloz az Aty.T Iften-is: ('.ío/í, 2. ^-,7,8^) 
midőn fgy 6ól: Az én Decretiimomat kübejzéllem. Én Fiam 
vjgy Te, én ma fztiltekk Tégedet: Kérjed éu-t'ólem a' Pogd* 
nyokat, és e* F'')Unek Határit ̂  nikid adom Örökségül, és bi
rodalomul: Minehitánna ftudnilUk a^ Ftú ) tejéndi Igeikét Ál
dozatul a^ h'únért. (Ésa. ^^i 16.) a'mint ezt teljeb-is illetők, 

EzFimda- IHyen Kegyelerabélí Szövetség méné azért vée[hez, 
mentiiraaa' 3Z Atya» és 3' Fiü között, az örokkc-való BékefségnekTa^ 
Kégvt:]t:ra- nátsában, m&g Világ' Fimdametitumának fel-vettetéfe előtt: 
bélifz.Szí3- Mellyben a' leg-fövebb Tzél és ObjeSium vala, az Elvá-
lT7zőri I^^t^^tak Megváícatásáuak, és az ördög' fogságából való 
Elválafẑ a- Mcg&abadittatásának módja v" és munkája- Mellyröl való 
tisüali-is- Ifteni öleve Elrendelés és Praedefiinatio, hogy örök Idök-

r- uek élötte ment íéíjyen véghez, meg-tetÉik a' Szent Pál 
Apoftoi' tanitásábólj ki ekképeo £ól fok helyjeken; ÉJh. 
I. ^. 4- Válajuott minket e^ Vild^^ Fundamentumának fel-vet' 
teteje előtt, siTimot, i. V'- 9- Ki hívott minket drok időknek 
előtte. aTheff. 2-^. 13, Váhfztött titeket a^ Ifién ídvejség* 
re, ofóktol-fögva. Róin.S. í", 29. A' kiket oröktől'fog'^án itt' 
áottAj azokat eUválafitotia. De erről alább bővebben: A a 
ért azt kell itteo Szivünkbe bé-nyomiumk el-törölhetetlen-

A' Praede- kcpeo ; hoF'y e* légyen ama% elöre-való Ifteni Elrendelés, a-
finathhiLn ^̂ ^̂ ^ Praede/iínatiö, a' meily a' fokfior emiiterc örök Bé-
t ikaSS^ kefsé:íiick tamítsában ment véghez, az Atya, és Fiú If-
vettetés-is- '̂̂ '̂  kÖzÖtt örök Időkaek előtte; Meily Praedejlinatiúbd.ii 

bé-fogialtatik a' Hitetleneknek Me^^vettetéfek-is. 
De meg'ke)! itten jcí^vezni azt-is; hogy ezen IV-dík 

K^'rdés éerént; A' Megváltatdsnak, és Me^fzabadittatdfnak 
Tndományi.it, a' fena elö-gámlált Bizonyságokbólj mint 
egy Tükörből, viíá^ofao meg-láthatni, 

V, K É R D É S. 
2^em lehet artot-is itten meg nem vVszáhmk; h-y^v tudnillik^ 

a* tellves Váltságnak és Megfeabadftásnak Ifiéni Mun-
káját^ tsak piifzta Embernek lebetett-é tökéletlen 

végbeZ'Vinni ? • 



EGYENES UT 
FELELET: 

' Hogy a' Megváltó és Szabadító Kriííus Jéfuií nem ^ ĵvjg.̂ ĵ 
tsak puÉta Emberj haaem egyfier'smind. Egy, Igaz, és tójéfus 
Örökké-való Iftcn-is légyea az Atyával és a'Szent Lélek- Iga-zlílen 
"kel, 03eg-bízoayktátik ezen Sz. Írásbéli helyiekből: és Ember-

(i,) Ésa^i. ^-14; Azt mondja a' Prófíta: hú egy 
fzeplötelen Szuz.jzU Fiat^ és nevezi azt Jmmavuelnek^ mi-ve-
liink lakozó IftenneL Ezen Fiat pedig Szent Máté, Réfz. 
1- f, 21. Szent Lukáts, Réjh. 2. f. l í . nevezik Jéjianakt 
mert 0 f%ahadítja-meg az ö Mpét annak bilneiböl: Innen az 
Angyalok-ís azt mcndják a* Bcthlemi Pá6toroknak: Örül
jetek, mert ma/ztlletett tinéktek a* Megtartó^ ki az UR Krís-
tus. Azért ki-jö ezekből , hogy az U R Kriftus, a' mi . 
Megváltónk, nii-velüuk lakozó Igaz Iften, és cgyEer'sniiűct 
Igaz Ember-is. 

(2.) Ésíí-9- ^6< A' Eületendö Gyermek, ki feljebb 
mondatik, S-zabaditó UR JJfusnakí neveztetik Efaiáftól , ;r 
Erői hatalmai IJiennek: És Orokkevalóságnük Atyjának: Azért 
iiem-tsak piiÉta Embere hanem Erős, HatalmaSj Igaz és 
Orökkévató Iften^is, a* Megváltó Kríftus Jéfus. IT^Í^^ 

(3,) Éírt,43. ^ - i i . Azt mondja az UR; Én vagyok, 
en vagyok, az UR; és én-nálamnál t'obb Szabadító iiintsen : 
Azért a' Szabadító Jéfus, Igaz és Örökkévaló UR. 

(4 ) Éííjí 44. f' 6. Azt mondja az UR, az Izraelnek 
Királyja, és az ö Megváltója; a' Seregeknek URa: Én. 
va^ok az EhÖ és UtóUo, Ezt mondja Titok látó Sz, Já
nosnak maga az UR Kriftus-is-' En^vagyok az Eho és 
Utolsó y a^ ki meg-hóltam vala ^ de iméElek: Látcd pedig 
hogy e* nem más, hanem a' Kriftus Jéfus: mert ö 
Királyja Izraelnek, ö annak Megváltója, és Seregeknek 
URai ö az Ehö és Utolsó^ a* ki meg-hólt vala, de 
él; Azért a' Megváltó Kriflus Jéfus, az Egy, Igaz és 
Örökkévaló Iften. Mert azt mondja az iTíyfi és Utuho : 
Hoíjy Hintsen több líleii én-nálamnál: cem-tsak puÉta Em^ 
ber'tehát a' Megváltó Krillns Jéfus. 

( 5.) itífl,45, f' 2í' így &ó̂  ̂ "^ Iften; Nintsen én-náhm^ 
ml t'óhb IJlen, igaz Ifien^ és Meg-tartó; nintsen t'óbb Szála' 
dhó én-nílamnáL (Réjz.4^: 11.) Ezekhezképest a'Meg
váltó és Szabadító Kriftus Jéfus, Igaz Örökkévaló Egy^ 
Ifleu-is az Atyával és a' Szent Lélckkeh 

Jóliehcr 

j -



.8 'J^^ 'órok Életre vezet'é 
\ Jóllehet^ ázert el-múihataUank-épen meg-kivántatott a í 

A'VAitsíg- Tfteni Eí:'y AlUiban^való Máfodik Személy, a' KMm Jé
nák Mí,n- fus^ .^[-^^t Iftennek Sz- Fia, és !gaz lítea; hogy a' VáiN 
Sliír'"^' Ságnak illeni MtiakájábM kozbe-járuljon, és azt véghez-
hoí^y\'' "vigy*̂ - Oe egy&er'smind Éükscgesképcn mcg-kivánutott 
Kriftusje- az-is; hogy aröu Meí^váltó Ifteii az Ige, Teílet 'ísKiobe-
fusigrL7_ir- ri ábrázatot vdgyen-fel magára; hogy lé?;yen egyÉer'smiíid 
ten,ésEm- jgf̂ 2 Ember-is; a' feerént, a'mint mondja az Evan^yclifta 
t.er c^yeB. g ^ e u t j a n r s : RéJkl.f.s^S, és 14, víí/J'í-^ /^e ű'*i Ijícn Vd-

- la; a ki nélk'úl nem teremtetettfcnmtj vahími teremtetett: Ez 
az Ige Ttfié Ion, és láttuk az ö DitsÖségét, mint az Atyá^ 

^ rak Egy^Éülött Fiának Ditsös«gét, ki tellyes vala Kegye
lemmel és Igazsággal, 

Ifmét; iTim. 3. ^, iá, így 661 az Apoftol: A* miHi^ 
tünknek minden verfen^k nélkül való na^ Titka ez: Hö,^y Is
ten jelent-meg a' Tejtben, - - - Hittenek 'ő-benne e' Világon, 
' í Ű* többi, ^ ^ ^ ; j | . ^ 

A' Kriflns Jéfusnak Teftben-Való illyetén Meg-jelenése 
1"̂ ^̂  az Időnek tellyeségébeii, úgy-miiit 1 7 6 4 . EEtendövel ez 

előtt, véghez-is méíie: Midőn a' Boldogságos Szűznek, 
a' Szent Lélek által Meg&enteltetett, és Megti üt itatott 

Ö>X Méhében bűn nélkiilfogantatván Éülettetett, és a'Torvcny 
aU adta magát i hogy (C Törvénynek Átkától minket mcg-fza-
haditana, és minékiink Fiúságot-is nyerne. (Ga/. 4, ^',4, R^z^ 

^ Azért Éükség vala a' Megváltó Kriftus Jéfnsiiak , az 
"̂ ^ kS " ^^^^^^^i Ábrázatot j vagy az Emberi Teftet magára venni : -
niMykiuera ^^ minthogy azApoííol-is a'Hitnek nagyTitkánnk moni3-
az Emberi ja leuni, a'Fiú Iftennek Teftben^való meg-jelenését; És 
Személyt; maga Szent Lukáts-is a' Szűztől Éületeodö Gyermeket, a' 
hanem az Magafságos Iftennek Fiának mCHidja lenni; Azért iiem kúlsö 
Abizítot érzékenységbjli meg^tapaÉtaláíTal, hatiem Hittel kcüe^Tj-
ésa^TeíUt tokhoz járúloi és meg'tudni; Hogy nem az Egy ífieni ÁU 
vette-fel Uti melly mind a' Három líleni Személyjekkel köz; ha-
üiagára, nem (C Fiúnak Szemétje vett Emberi Tcftet ö-magára; hogy 

lakoznék abban* mint Templomban, vagy Sátorban, mi 
közöttünk, (Ján.-i:x4. Réf?.. 2:21. 

Mindezekhezképest azért a' Váltság[nak Iftcni Munká
ba meg-kivánta &üksé(i;'?sképen, hogy a' Mtgvdltó Kriflui Jé-
Jus^ ki ftz Egy líleiü Állatban Máfodik Személy ; ar If

tennek 



EGYENES UT a 
fennek örökké-való Szent Fia ^ és 2Í' Válafztattaknak Meg-
mltoja ; légyen Igdz és Örökkévaló IJfen; és eí^y '̂er'smind 
i^az Emhcr4s: Mert Ember által jövén-bé a' Büa e'Vi
lágra, Erabernek-is kell vala azért nieg-lakoltii. {^Kóvé 
5:21, ^íífti. 8; 3.) Lásd-meg ezt Efaiás'Prófétziájában-is, 
az egé6 jj-dik Réfzbeiu De hogy egyÉefámind és 6íik-
sé^esképeű. Igaz Örökkévaló Jfien-is légyen a' Megváltó, 
meg-kiváiitatott: Azért, hogy a' Kere^-tnek elmével 
meg-nem fogható kfnos Halálát^ és a' kí-mondhatatlan 
gyötrelmet-is, mellyet Leikében vifelt a* Megváltó, el-
t i r i i j és hordozhafsa, nem tsak, haneai hogy mind a' 
Bűnön j mind pediglen a'Halálon és Poklon, mint Min
denható lílcn győzedelmet vehefsen, (iJÍ"ör.i5: 55.56,57-) 
És az Atya Iftennek meg-sértödött Bírói Igazságának-is 
eleget tehifsen iDÍnd az utolsó fillérig- (^Luk.iz: 59O - ' . 

Vt K É R D É S - » I V A t l ^ t : 
Smkiég a^t-i's itten meg-látnunk: Ha Iften a Maga Igamgá-
nak, éskúadott Törvényévek meg-sértödéfe nélktd, mcg-kegyel-

mezhetett'é a% Ádám efetének^ hogy otet újabban a' má--
^ávahvalö cgyejiegre feUvenné f 

^'^e-tf. EL ELE -A-^^^ 
.^ Az Iften i^en Szent ^ i:̂ en Igaz-moiidó, és Icfazság 
ÉeretöIften, és a'bÜDnek gyűlölője: Ki egy&er ki-adott 
Törvényét me?;-nem változtatja, és a'maga Igazságát 
meg-nem tac^adhatja, Ádám pediglen vétkezvén, Iften* 
nek ezen Tulajdonságait me^-tagadta, Törvénye't meg-
Éegte, Ditsöség^t meg-sértecte; és kevély indulattal Jó 
Iftene ellen rebellálvin , pártot íítvén^ a' Sátííii' réfeére ál
lott: És ekképen magát és maradckit, mindörökké-va-
ló , mind idö 6erént-való Halál alá rekeÉtette. És ám
bátor azt mondja Mófes; ^Mós. 14: 17,18,19. Hogy 
a?, Ifien nagy Irgalma/ságiig es hojhfzú-tnr'ó Iflen légyen ^ kt 
el'véfzi ű^ bímt és hamifségot; de azután azzal reke6ti-bé Éa-
Vak; li02;y a^B'áno/i büntetetlen nem hagyja* Azértj hogy 
meg diti'óitse f S'őt ugyan tsiiddlatofsd tég)}e JJlen magát az o 
Sjienteiben, zTheJf- m o - Az c meg-változhatatlaii Igaz* 
ságát^ és meg-mérsé^íelhetetlen Jí-̂ viZTníx/if7,ĵ /fí: a'maga Di* 
tsöségéért, gyboyöruségesen e^ybe-békéltette ekképen; 
.• ^ C ' • Hogy 

Utlt 

Aziftetia' 
ntapa Igaz
ságát, és 
Irgal marsa-
gá t , meg--
nem tíigací-
hatta; azérC 
azokat eíí-
kéiipen bé-

ííéiterte-
öfzve, 



•K) J^, droi flnre vr^etd 
Ho^y az Atya Iften az ö Ee;y-í>ülÖtf és maijává! egycniö 
ifteiistííü (F1L2: 6,7-) órökkLi'-valü Szent Fiátj a'Vá-
UÉtattaknak meg-váltsáfíokra el-botsatcá a' Teílbea, ki-
röl ezt mondja a^z Apoíiol; tíogv midőn Ifimnek jhrmájd' 
han volna a^ Krijius Jéjüs, nem dlittd ragadomdnynuk lenni 
JJfenneUvalü Egyenlőségét, magát meg-urejite^ éi fiolgai for^ 
mt von magárat És igy amaz Wókké-valo Fo B'oltseségct; 
A* ki 'örbk időknek előtte Jziileitetett, és feUkenettciett: Ki 
'volt az Atyának mindennapi Gyónyóríisége, ÍZ' Kezdetnek és 
íi' Földnek léteiének előtte: Pcld.8:15,16, 22,23. ^sa'tőbbi. 
Azért ezen Egy-Éülött örökkc'«való Szent Fia lílennek 
az időnek tellyeségébea j az Emberi teftet, és a* 6olí»ai 
formát ftl-vévé magáraj a'Éerént a'mint vagyoa iTim^ 
3. i\ 16. hogy kuné a' VáiaÉtattakuak Me^áltojok é$ 

- Megtartójuk; (Luk.ziíi- Mdt.u 21.) és lenne egyfzer'smiiid 
• -.;. Keze£-i5 azokért, (7^^^.33:23,24. Éiű.53:10-) a* mint 

' feljtíbb-is említettük,iJ X T Í Ü ^ ^ Í Í I S • 
Az Iften' És akke'pen az íRen*Igaziágának és Majeftasának, a* 
Í K ^ f c " ^^^ '̂̂ ^̂  ^^" meg^sértödése'érc^ a' Kriílm Jéfus, a'ma-
ftus'Al/ű' S^ tökelletes Engedelrnefségei és a' ki-mondhatatlan ki-
xatja által, íiűs Halálnak el-éenvedése által, tenne eleget lílenock a* 
elé^-tcttí- bűnért. És miiu-hogy az Atyának és a'Fiúnak akaratja 
tttt. E^y^ (^'Solt.^o: 8 , 9 - ) a' Fiú azon Kezefségnek fel

vállalására, és abból kj-folyó Elégtételre, magát az Örök 
Békefiégnek Tanátsdban Önként reá ajánlotta; (miiita'fel-
jebb-valókból ki-tetÉik,) Es illyen mc^-egyczett aka-
ralból lett, köz Szövetséget-is köte a' Fiú az Atyával, 
adván a' Fiú magát Ajándékul, éŝ  Áldozatul, a' bűnért 
líTeunek- ( GaL 1; 2- RtJ'z- 2: 20, tféi^ 5: 2.) t s ez im-
niár a'mi Hitünknek ama''mindé verjhigés nélkül vahNap'^ 
Titka, melly Éerént a' Fiú Iften meg-ielenvén a' Tért
ben , ( iTim. 3: ló.} bíiiicliikért eleidet tett ; hogy az If-
tennék me^-sértödött Igazságát, Irgalmaficgdval•, Elégte' 

_ tele áltai egybe-békéltetné valüsáíjgaL 
A2 Iftcn^ És minekntánna amaz ürökktvaló BékefídgnekTa-
aitkXegyei cátsábaii, f mint ezt íenn a* IV-dik Kérdésnek vége-tclé 
niüfsegt a' meg-bizonyrtottiik,) az örök Ehv(lij-y,tasnak, és Meg* 
tatban*-̂ *̂ ' vntettetésnek Vecretumdt meg-határozta volna Iften; és akar-
Iga7,siigaa' ^3 a' maga Iga7.sán-t és Hatalmát meg-mútatni ÍT'/ÍÍÍÍ"Í^-
Jűet,\tttet- nak Edényeiben, {Rm.^\ 2S-) hagyta vólüa azokat (^ 

' ^ Vefze' 
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Vejr-cdelemben f adván Ifteu ö-öékiek Alomnak Igeikét, és 
Szemeket, hogy ne léfsanak; Fiíleket, hogy ne halljanak; 
(Rom,iii 8, Mdt.í^: r j , 15- ésmdjittt) És akkfípen az 
Átokban maradjanak mindörökké. Ellenben pedig akar
ná a' ma^a Gagdag Dítsöségét meg-mútatai a' Kegyelem-
Pék Edényeihez i adván azoknak ÍI' Hitnek Kefjelmt ^ és 
Elm'jeknek meg-vildgofitatott fzemeit; a' kiket tudniílik: ké-
Eltett a* Ditsöségre, (/íöm. 9:23,) tselekcdvén ezen ele
ve Elrendelést^ va?y Praedejlinatiot y az ö örökké-való 
Szabad Akarafjának tetEéíC Écrint: Hogy ekképen a'mi 
Hitünknek ama'iVa^y T\tka^ roelly Éer^nt ÍIÍÍ Iftennek 
meg-kelktt jelenni a* Ttjib^n, (iTim,$: 16.) ebben jóne 
vllágofságra^ es hogy ebben bizonyítatnék-meg a' Krís-
tus Jéfasnak Érdemes Elégtéiele-is: melly a' Váltságnak 
ama' mcg-betsülhetetlen Arra: mellyet a' meg-bántódott 
Atyának j a' fe:iíi meg-irt Szövetség ÉerénC, a' Fiú be
fizetett: midőn lett mi-érettünk- és a' mi biineinkért 
Átokká és Búnné a' KereÉtfán, ( 2 Kór. 5: zí , G'^l 5:13,) 
hogy mi lennénk ífiennck Igazsága ö-benne: És midőn ad
ta maiját mi'érettiink Ajáadékú! , és Áldozatul líteonek 
gyönyörűséges illatozásra, (K/eí-5; 2 ' ) ho^y ekképen 
a' mi bűneinkéért vóltaképea Ele^^et-tenne: Es ^minket a' 
kik a' rebeliis Ádámnak mefr-veÉett véréből Átok alatt 
Eiilettettünk; és így az Átkot minnen-magunkra vér-Éc-
rént vontuk; és ekktípeö Iftennek gyűlölséges eÜensé-
geivé lettünk v a h : mind.izonáltal a' Kriftus Jéfns , á' 
KereÉtnek gyalázatos Haláláig-való Euí^edelmcfséEíe ál
t a t , minket Szent Atyjával raeí^-békélretett, (Rám, 5 : 
í'. ro, II, bűneinket magára-vévén* hordozta azokat, és 
elévette, ( r Pét 2: 2^. xjan, 3; 5, Esa, 53: 4, 5 -) hogy 
mi lennénk Iftennek Igazsága a' Kriftus jefusban; és az 
ö Egyctlen-egy Áldozatjábaii meg-enge6teltetést nyervén; 
a' kik eímck-elötte haragnak Fiai , és Iftennek ellensé-
ííeivalánk, lennénk mírlften előtt iní^yen kedvelek, ama' 
Szerelmesben, ^s lennénk a'Mennyei Hazájiak Örökösei. 
( Éfés. ^ : 6. Réfz,2', I 2»T3 . KoLi: 21, É/cíí-a: i , é s 3 . 
'Síd.ioii^., Róm.S: 17,) 

Hogy minekutáana a'mi Elméinknek meg-yíIágosN 
totí Éemeit vennők, és az által meg-látnók az É^angyé-
liomi Igazságot; és abból mint egy tükörből ki-néznök, 

C a és 

teliben dí--
tsoittetetE-
meg. 

unt 
Hogv ííífc 
ennek előt
te Iftennek 
Ellenségei 

valáfiki len
nénk már 
Ifleii elííct 
kedvefeka' 
Kríílusban. 

Kik az fi 
Biliiíiktr': 
ni e^-e fin er
vei , kiva-

J^-
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3J:lk _ iszok-' 
ikik.Atkaíi-
lól mcgfza-
badiüai. 

( • • - H 
A' Kriflus 

yetseg Tze-
rint meg-je
le Ilik min
dé Kegvel-
in ével egy-

vékutk, 

étíes Meg-
váKójcUt 
öröiiieLbér 

ts éfcre-veimök, hogy meliy nagy legyen, a' mi biine-
iűknelc undoksaga és fokasaga; mií3cmü legyen azillea- ' 
Dck bÜD elien gerjedező Ítéletinek kcményacge' De el-
knben , melly kicsiny, söc femnii léj^yeo, mind önnön-
magsibaa az Emberben; mind akármetly teremiett állat-
ban-is a' tehetség, és fegicség, a' naelly áhai a'Bűnnek 
illy vefetdelnics áilapatjabói^ az Ember feabaddlást '.'-'^ 
-íiysrhetnc; Mind ezekíiek azétt józanou-való me^-fon-
toiasa, nem lehet hoíjy mcg-ne dobbantsa, és bclsöKc* 
pcn me^-ae iiiefse a' Lelki-lifméretet, midÖn IStia, és ' 
éÉre-véÉi* meliy fok fejtelmes bűneivel bántotta li^gyen 
mcq jói tévó Iftenét: És hogy ne legyen fc roagátjan; ' 
fem Icmmi Teremtetc Állatban íemmi í'egitsé^ és tehet
ség, a' melly által a' bűnnek átka alól ÉabaJúláí^át re-
. ^ménlhetné; Azcrt a' Szent Páliul kétcknfteíik erre 
ki-fokadni; Ohm nyavalyái Emberi kúfzabuditbat-mcg enge
met e* bűnnek^ és halainak tefiéVólr' t t l l l , 

Minthogy azért a'Kegyelmes Megváltó Jéüis, meg 
a% ofókH-valo Békefsegnek Tanáuéhan Kezeíséget. vállalt va* 
)a fel madara. Szent Attya előtt a' Vűlajktattakért^ neni-
tsak; hanem ugyan azoo Ke'/^rjlégnek conditu]\ ícxC^t), a' 
Keere&tiick kíoos és gyalázatos haláb^ és a'ki-mondha-' 
tatiaii Sxenvedéfek áítal, a' ValUcpak tökéletes Arrét, 
( Márk. lo, i^. 45, Mát. 20. f. 28. Í Tm. 2. -p, 6-) az utói- • 
só fiílerig bC-'S fizette vaU Szeiit Atyioak mi-Írettü[ik: 
Azért azoQ KoTiyorülö Jéfus, mcg-fekintvcn moftani' 
Bűneit n3ec;-efméiö, azokon m:í^-torödött feivvel bánkó
d ó ; és azokb'l Éabidiiláíi: ühijtó, Ccgény Vála&íott, és^ 
Mceváltoti, t-'velygö:, és meg^^elemlcit Jnbotskíiiiiakfeo-' 
morú íííyeket: himt T'okéhta Me^-vcMo magát azoknak^ 
m3rr«je!enti, iDiod:ín o Kegyelmének, és Jótéteméíiyeinek 
GazcIagsáTával egyben : A' rneilyeket^ÍE ö-nékiek nem-tsak: 
ajánlja; h^nem azoknak el-fo^ására Őket hathatósképcíi 
hivia; {tsa.x.y.i. Mct.mzS. Jén.^:^-j,) És a:^oknalc-
Éiv-kbcn, Szent Lelkének hathatófsága által bé-Éáíván , 
Elméieket és Akarariokat-is azoknak annyira meií-bitja; 
hncy azok e' Mennyei Vi.áí;ofs.ig által meí^-illettstvén; 

' Kriííus JéíuíV, Megváltó, és Szabadító URoknak ki-mond-
atatlan JOítiOié^es br'ómmeí bé-véÉik, és bíznak ö-benne, 

(iFéui:2.) £̂ z. azéítmár a' VálaÉtattakiwk ama'gy^' ' 
hat 
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zedelmeíkedö Hitek, zz ö BunokbÖj-v:iló mcg-Éab:idíc-
tatálok > ts teilyes Vált$Ágok felöl, a' intHyben folia 
meg fcui ísalatkcznak- {zTim.ii 12. iPét,2:6-) 

" VIL K É R D É S . 
Midőn a' llí-dii Kérdc's alatt a%t allatoi, hogy a% E^ 

igaz éi Orokké-valo IJlemégben, nem-tsak Tcrcmtó és 
Megváltó^ hanem HarmadJ'zor MegÉL^atelö IJlm-ií 

Ügyen j kit értcjz azonr^ 
F E L E L E Tf 

E^ nem más, hanem R*Szent Lélek Jfien^ kinek az 
Atyával és a' Fiúval Kgy Örökkévaló Ifienscgét meg-
áüíicmik; midőn fenő a' ii\-dik V^íiáh alatt val<5 fele- _^^^ _ 
Ictünkben meg-bizODyitottuk elcgié^esképcn Teremtő Is- TeremK) 
temiek lenni CSolt.y^:6, Joh.z6ii^. Réfz.^y.i^ iMoi, 'i-z^i- Ifteii 
x.f.z.) Teremtő pedig nem lehet más, h încm azKgy, lfsy^° ^ 
Igaz , és ÓrökkeValí ]ften: ki az Atya, és a 'F iú , éí ^^' ^^^^^' 
a' SzeüE Ltlcki és ez Három Egy. (íjdn^x^f^i^ . 

VlII, R É R D E S . 
Minthogv ép^en mjft vagyon ideje, és bdyje annak, hogy 
a'. J^uuukf €i ö' S^ent Léleknek, E^y Örökkévaló Igaz Is* 

Fenn mej-
bi20 nyitta
tott , hogy 

'3 

ki keyen r 
F E L E L E T : , 

A' Me^^o^-ólh.itatian Egy Ifíení Mathan, vaííyiak 
Uórom Meg-küinmbözteteít líleui Személyiek, ú^v-miiit, 
az WfVíi, és a' Fú, és a' S-/,ent Lélek. De minthogy az 
Aíya Ifieniiek S^-emchhéli^^ahic^/ról, Ut fcmmí elle.ike-
2és uinísen; a' MegöEoihatatlan Egy Ifttní AUathan lé-
\^ Mfjodik ^s Harmadik Személyieknek, úgy-mint, a' 
Fiúnak f és a' Szent Léleknek, az Atyával Egv, Iz^^t ^^ 
Örökkévaló Iflcnség^t, kell itten a' Sz, Iráfokbói meg-
bízDiiyííaünnk, 

-Tbaihatatlan, é$ kiváltképen-való Mfg-efmdrtetö 
Jelei , az Igaz ^ és Örökkévaló Egy lítenségnekj a'Sz. 
Iráfokbau ezek: 

C 3 Hogy 

Az Atvt 
Ifien' Szé
ni éJvje , éí* 
líteníicge 
feloI, n=n-
taen vtr* 

\ 

/ A ' 
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tetií J e l e i , 
az lile ni 
Nevtk;Tu-
lajíionsá-
gük \ Tifz-
telet ^ és 
Mujikak. 

A ' Ifik a' 
Krifliist e-
ícktöl meg 
fofztjík j 
Jieni fzere-
tjk ,̂  azért 
itkozottak,. 

* # . _ _ _ 

A7.Igazlf- Ho^y a' kinek tsak ax lígy. Igaz, és ürökkJ-vaio-
tenségíiek Iftent, Termcfect-Éer^^nt illető Nevek; Tulajdonsaitok; /í-
meíî fmér̂  í̂ ;?í Tifneht; es /jít-nz ytf!í?2feű* tiílajdonítatnak a'Sz.Irá-

fokban; az az £^v ^n'*ít̂ '̂fl/ö I^az IJíen: De azokban 
ezen meg-nevezett, és tsak az Egy^ Igaz, ts örökké
való Iftent ületö Nevek; Tuhjdomágok; Ifieni Tifztelcti 
és Ifteni Munkák; tsak az Atkának, és Fiúnak^ és a'.y^, 
Z>é/t'̂  Egy I/íennek tubjdonittatnak; azért az Igaz, és 
örökké-való Egy Iften nem más, hanem tsak az Atya , 
és a' Fiú, és at* Szent Lelet 

A' IC] az Atya lííeut nézi: Az ö Felsége Szcmély-
béii Valóságának meg-adják a' Dítsöséget az Ellenkezők-
is: De némeJlyek azok közzül, a' F i i t , és a' Sz, Lel
ket, az Ö orökké-való l&cm Tulajdomagoktöl, és Méltó* 
ságokíól meg-foÉtJák: Melly által-ís míg-bizonyítfák, 
Elsőben azt; Ho^y a^miat feliebb-ís emlftettüfc, a'JTm-
tus Jéfúst nemfzcretik; midöa leg^nagyobb líteiii Májcftá-
sátó! foÉtják-meg: melIyeMs azt a' nagy Átkot vonják 

¥^1 a' magok fejekre, melly meg-irattatott, iKón ró- f^ 22, 
Valaki nem fzereti ^ Krijlus Jéjmt, U^en átkozott ̂  és / í-
teyitöl örökké elvettetett, UgyaiMs hogy gerethetnék azok 
a' Kriftust, a' kik ö Felségét leg-iiagyobb liíeni Msíeftá-
sától foÉtják-meg: Bizony ez nem Éeretetnek munkája; 
hanem inkábK az Iftexmek gyalázattal viló ilkttetése. 
(^Ésa.ós: 8. 

De MáfodfioY: a' kik hsfoníóképen bánnak a'Szent 
Lclekiftea Lélekkel-is, midőn nem ti£telik, söt még tagadják; és 
Btkmeg-is- az ö Atyával és Fiúval való E?y, Igaz, e's örökke'-való 
mérésében- ifteuségétöl ö Felségét-is meg-foEtiák; Szeméíybélí Va

lóságát Ö Felséí^ének tagadják. Es nem a' Szent Leieké
től , ( Rom. 8, ^. 14.) hanem a' Teílnek, és Vérnek Ta-
nátsától vezireitetaek: A' Éeréat, mint midöa Sz. Péter 
a' Kriftusról am:i' nemes Valláft teíte vólna, (Mát, 16. 
f.17.} a^t mondja néki az ÜR; Péter, nem a'Teft, és 
a' Vér; hanem az én MeDiiyei Atyám jelenfette^meg ezt 
tenékel Így Sz. Pál-i?, hogy â  Kriftns Jéfusnak lí^az 
Efméretire juthatna, azonnal úgy moud, a" Tefltel éí 
Vérrel nem tanátskozott. {Gal i, f. ró-) Azért bizonyára, 
nem a' Teílnek ^ és Vérnek tanáisán kell elindulni tehát,. 
t'Szent Lélek Iftccinek mcg-efmérésében-is: Mm d" lel

kes^ 

így a' S^. 

is, â  Teíli 
cdcoskodá-
fokra tá-
mafzlíodni, 
lílen előtt 

cs annak 
vége Halál. 
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keSj va^y Ujii Ember meg-nem foghatja azokat^ Ü' riiellyek 
az Ifiemuk hdkéjéi: sot azok 'ő-néhe bolondidenak tetjkenú: 
Éf azokat meg'Jcm tudhatiaf mert azqk a'L.éícknek ereje űltal 
itcitetnek tsak mefr. ( iKón 2. f. 14,15*) Azért nem a'vé' 
ges, és arra ném e!«ígséges Emberi okoskodásból; ha
nem a* Szent Lélek' íadktásából irartatott C2-Péf-1: 2X.) 
Sz, Iráfokból, kell Ifteimek Kegyeimé által formálni az 
igaz Hitet, és Vallást; mert a* Tejlnek okoskodása, Haloij 
és ellensége IJlennek; az l/lennek Bbltsesége pedig Élet, és Bé-
kejiég, Aúrt íí' kik a" Tejii okoskodás fierént járnak, nem 
lehetnek kedvefck Ifiennél: De (i kik Jfiennck l^elkét'ól vtzé' 
teltetnek^ azok az Ifiennek Fiat (Rom. 8. ^,6,7,8?és 14.) 

IX. K É R D É S ; 
Mimódon kell asát feUnyomozni,. azt a" tsalhataüan meg-ei-
mertető Jelt, (melhr'ol feljehh-ii fzvlottunk) a^ SzentIrájak' 

bol^ 0* meUvhol mind a* Fiúnak^ mind a" Szent Léleknek^ 0 . 1 1 1 
Jgnz, Örökkévaló Egy IJlemégét meg-tanúl-
' ^ - í r l í ^ ' í r r hujsukf' , ^ ^ 

F E L E LE T: 
EUőben: Eízoii3'os az a' Sz, IráfokhóI: Hogy a' 

Kriíius Jélvsnak, az Atya Iften'Egy-feülött Fíáaak, (a ' 
Vlli-ííjfe Kérdés alatt való F^eieletnek ^-AWParagraphus-
fa ÉeréLítJ ollyau tulaídoíiképen-való Ifteni Nevek, Tu-' 
lajdomégök, Jfteni Munka, és Fijztdet, adauntiiak a' Sz. 
Irpfokban; melíyek tsak az Egy, Igaz és ürokke-való 
IfítJiTiek tulajdonai* MíDémüek a'Kriftus Jéfusra oézve 

(u) Éfaíás Próféta ( ^ Í / S . Q , ^ ,̂6-) mindenek-felett 
való Dksbscget tulajdoíiit a' Fiú Iftennek, raidoo így 
£ól: Minékimk Eg^ Gyermek fmlctik y Fm adatik mínc-
kiiii>.; Kinek válián Ic&en Fcjeddeuiség; Kinek Nevét 
nevezi Tiiidátatosnak, Tanátsosnak; Erős Hatalmas Ifién* 
nek; Örökkévalóságnak Atyjának^ fa' meniiyibeo tiidnillik 
tz örök Eleinek &erzö bka,) Balra akarják ugyao ma-
gyarázni a' 'Sidózok ezen Loaist^ de beié-sülnek. Mert 
a' kit itt moctí Erős Hatalmas Iftennek, Öfokkévaloság-
fidk Atyjának: feljebb (Réfz.^.f.i^) üevezte azt Immá
nuel JXGk'^wlknk lakozó IJiennek 

Azért a z 
Ig-dz Hitet 
és Vall s c , 
nem a'Te:*-
ti okosko
dásból, ha-» 
nem az e-
géfz Sztnt 
iráfokból 
te l i forjii ál
ul. 

H^ 

l i 
f̂tll 

•4 
•v 
'i 

4 ,1^ 

1 
^^M 
^H 

ra 

AzoV í 'Nf 
vek, TulaV 
donsáj^okj.. 
I lUniMiii-
kák,ésTifz 
tcltt;W<:l-
lycktínkaz 
Egv, I^az 
Isttii: ille
tik . meg-
adíttatnak 
a* f iuii:ik ^ 
a z alább 
tf-vttkezíi 
Lü£UJOkbs. 
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i6 . A^ 'öfók Életre vncfó 
(2 . ) Nem lehet ezen tzélra hathatófabb Bizouy^ 

ság Jér^ímiásnál, a'ki (Rejh, 23,^.6.) ezt moiidia: Ne
veztetik a' DÁvÍda:ik Tscmetéie; Jehova mi Igafiá^mk, 
Azt mondják, ez eJien a' 'Sidózók, hogy adattatik ezen 
Jehhvai Niív Oitámak, és a^ Uj Júrirsálemnek-is: FeU-
let: Mondathatik ugyan az; de nem talajdon értelem
mel, hanem a' Scboiűkhiin gyakoroltatni Éokctt, mes-
terstíges Éolíásnak módja Éeréut, Mert ugyaa-is a' Je^ 
hovaí Névj Lélek nélkül való Dolgokhoz nem 6abatl-
tathatik: Mert az a' Név tsak Ifteni Élö Személynek 
tulaidoüa, (^Mós.^. ^.14. R^/z.zO, f.2- i2^?, 34, ^. ó,) 

(3.) Éiíí, 25. ̂ .9 . Inié ez a" mi Iftcnitnk^ vdrtuk'ótet^ 
és meg-tart minket: Ez a' Jehova ÍZ' kit vártii7íkí ondjunk^ 
és orvende-zzTmk az 0 Szahadittásdban. Itt jelentetik az az 
lílen, ki a' Mefsiás, és a' ki el-jövendo vala az Ö Né-

^̂  pd'nek feabadittására. Ki lett légyen az , meg-mondják 
'̂  világofan az Angyalok a' Bethichemi PáÉtörokuak, így 

Éólváu: Ma Éületett tÍMiékcek a' Me^-tanó, ki az ÜR 
T i * - ^^^^fi^^^' (Luk. 2 ; I I . ) így Éól a' Gábriel An?yal-is a' 

Boldog Szűz Máriának: SzíilÉ Fiat ^ és nevezed az ö 
^ ŷ  Nevét Jéjiisnakj az-az. Szabadítónak- (Mdt.1:21.) Mert 
I ^ Z € ö Éabadftja-meg az ö Népét annak biineiböl. Azért a" 

régen várt Iften és Jehova, a' Éabadító Kriftns jéfn.?» 
(4 . ) EnnéMs világofsabb, és eröfsebb Jöveűdö^^ 

lés va í̂yon a' Próféta Malakiásnál, a' ki ( RtJ'z.%.f,i.) 
így Éót: Imh mindjaráít cUjó a% ö Templomába az Üfi, a' 
kit ti kercjlek, Imé cUj'ó . azt mondja; a' Seregeknek URa:' 
Bizonyára pedig nem másé; hanem egyedül tsak az URé 
a' Templom; mellyet-is a' Próféta itt a' Kríílusénafc 
lemi] mond: Lásd-me? Mát. 21 : 13- Azért a' Kriflus 
Jéfus a'Feiséges Örökkévaló lílen. a'Seregeknek URa-

(5-) SGlt.4^:'j, A" Te Királyi Széked meg-marad 
IJien, mind 'ófőkkon oroklié. Ezt mondják ez ellen a' 'Si-
dózókj hoEjy itten a'Krií?:ns Jéfiis Elohimnak mondatik: 
Az az Ifteni Név pedig, az Angyali Hatalmafságokoak-
IS meg-Éokott adattatni: Mellyre ez a' Felelet: Ho^y 
nem találhatod-fe! foholt-is a' Szent Iráfokban^ hogy 
valahol örokké^való Királyi Szék emcUetnék-fel terem
tett állatnak: Itt pediglen n^m-tsak Elohim Iftennek, 
hanem örökké Uralkodonak-is mondatik a'Kriftus Jéfns. 

Rövid-
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Rövidséguek okáért fok O Teftamentombélí L.ocusok, 
ki-hagyataak itten: Hanem az Üj Teftaraentomb6l-is, a' 

, Knfíus Jéfiis örökké-való Igaz Ifteoségéaek meg-erösítésé-
re ; Éükség megiegyeznünk itten egy üehány Bizonyságo
kat : mellyekben Illeni Tulajdonságok tulajdoaittatnak a* 
Kriflas Jéfusnak. 

(r .J Éfaiás azt mondja: (Üé^.8, ^^-140 Hogy a^ 
Seregeknek Jehovája lé/zen Izraelnek ütközetnek kö-fiiklája, és 
botránkozásnak köve: Melly Éókat a' 6ent Pál a' Kriíliisra 
magyaráz, (Róm.^.f.^S' il*ét,2. f-f^S.) 

(2-) ("Síd.i.f.^, és lö , ) A' miket itt az Apoílol 
a' Kriftusra ruház; egy átáljábaii a' Krifliisuak ífteiii tuUj--
don Nevét, Munkáit, és Ti&teletit jelentik; mtdön így 
Éól: A* Te Királyi Széked Ijienl mind öfókkón ofókkk, 'sa't , 
j^nnakohicrt meg'kent Tégedet óh IJlen Ű* Te Ijivned: 's a' t, 
Te URam, kezdetben teremtetted a] Földet í ií a' Te Kezed
nek fnnnküi a% Égek- (f-ó,) És imádják Ötét az Iftennek^ 
minden Angyali. (Lásd VVó/í, 45 : 7^8* ^Sult^joZ'. 26,27,) 

r.MellyZ-úciííokban a'Királyi Próféta Dávid ^ még az O Te- ^ 
ftamentombaii-is a* Fiúról akképeii Éóllott. ^ t * 3 l 

(3 , ) tJcm kételkedett Éent Jánoi Évangyélifía^is, a* 
Felséges líleuséget a* Kriííusra' ruházui , midöa így fióN 
lőtt: Hogy amaz Ige^ Ifién volt, mind Wökkk. (Ján. i , 
í < l ^ ' s a ' t , ) 

(4 . ) Ekképen ülteté-bé Sz. Pál Apofloj-ís a' Krftns 
Jéfust, az Iftennek Királyi Székibe, így Eolván: Rom, 
9. f.^^^ Ho^y, a* Kriftiis JéfxiS mindenek-felett örökké áldan
dó Ámen Ifien : A' tóinémüaek mondja lenni feljebb a* 
Teremtő Atya lílent^is: (Réfz.í, ]f'*25-) melly Savaival 
a'Kriftns Jéfust az Atyával Egyenlő Iftenségbe helyhezteti. 

( 5 . ) I Tim, 2. f, 16. azt moudia; Hogy az Ifien 
me^-jelent íi' Tefiben^ 

( 6 0 'Sid,i, f.^. azt mondja: Hogy rt' Knfiiis tápUÍ 
mindeneket a^ maga hatalmas Befzédével: midőn tudaiUik a' 
Kriílus a' maga hatalmas Befeédc, és Gondvifeléfe által, 
igazgat e'Világon mindeneket. Ez ollyanMunka, a'melly 
tsak a' Teremtő Ifteuhez illik, és köz a* Kriílus JéfufsaU 
is. De nem tsuda; mert. más helyjen maga mondja az 
UR; Ho^y mindenek^mellyek az Atyáéi E7iyimeh Ján.ió:i5-

i 

' - • ^ . 
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a büüokct iBeg-bctsátaná; úgy vélekednek vala, ho%y ei 
pagy Iften ellen való vét-k volna, minthogy a' bűnnek 
freg-botsáttása egyedül tsak az Iftent illetne; De ezen 
Ifí^ntiel egycu ö Hatalmát a'Krillus Jéfus nem tsak &óval; 
h^nem tse!ekedettcJ-is gyakorol'a vala: nem Éotgai hivatal 
;£orént pedig, hanem ugyaű Ifteni Hatalma Éerént-

(8 , ) A' Sziveiben és Vesékben lévő titkos gondo-. 
latoVnak áttal-iátása, és vrsgálása; minémü, az Igaz és 
p/ökkévaló Iftcnt, egyedül illető Munka, és Hata'om ié-
"gyen? fcLiki az.t nsm tagadhatja: Azon mindent-tudó Ha-
^íalöm, hogy köz lett légyen a' Kriftufsai,^ meg-bi^onyo-
,fodik ezen Szent írásbéli helyjekbol, ÚL;y-mint; RonuS^ZT, 

. ,yW'2:23. a* meilyekböl-is meg-tetÉik a*KníliisJefus'ömk--
S::^ Xké-való^lftensé^e. (Lásd-mcg Mát,i2\2$, Jan,2\%^:y '-

(9,')'- Hogy pediglen az .Ellenkezők ile állathafsák a*. 
T^,^^Kríftnfi felöl; hogy Ö Felsége tsak Idő Éeféüt való mori-

' * ' áíttott Iftcii vóliía; azt'rt így Éól maga Vallástételében S^.. 
^János: i / rá . 5; 20* Hogy Ü' Kri/lus Jéjits az í^az IJlen;, 

^(10,) Szent Pál iTzm. 5: 16, azt mondja; A*mi H> 
'^imknck minden verjcngés nélkill vaU na^v titka ez: Iftaijeknt" 
^tne^ í/' Teflben^ hitthiek 'ó-benne ^^^^jld^on; *s a" t, ifmét: 

TicL 20: 28. Az Idén a* waga tiihíjdon Vérén kerefle az Anya* 
ji:-n7te^bdz.%t: söt tcvábh mégycn az Apoílol, a' Kriftus 
^Jéfüs felöl valóVal!íS'tétcléb-n, f/?7. 2, y.6, és's a ' t j így 
Éólván: Midőn a' Kriílns jéfns Iftennek formájában vólűa, 

i ocm áliíá Raeidomnnyntik leniji Ifleuncl való Egyenlőséget, 
hanem meg'üresfté mngát. Szolgai formt vön önmagára, 

•̂  és Emberi ábrázarban találtatott, mint Ember. Az Ifteni 
forma j.::lenti írt: Az Ifteni üitsösé?í?;el és Máieííáfsal; és 
az Atyával való EfrVenlöse>gel fel-niháztato(t Ifteni Tér-
menetit a' Kriftus Jéfusiiak: mellyböl ki-jn; hogy Iga^* 

^-4^ Örökkévaló Ifteu léí^yen^a'.Krifins Jéfus. Méitán tcfeeo 
^tbát. SzentTamás-is ö,Felsőséről:.^^lyen Valláft, mondvái; 
<w^WB^^^, í̂ '̂í fli^nem! Jao, 26:'" 28- ide tartozik a'Ha-
(l'^ftaknak kozbenv t̂ V íicikíil'valÖ Fel-tffm'ii^.tá^fokbór kí-

tiiádóitiö líl^ni nagyEröéfi HataiOm-is; mellyetitémejly^ 
Itor, 

•-• 
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kor, tís rendiCivul̂  a' nékiek engedtetett Kegyelem Éerént> 
Próféta 'va^ Apollol-is vigen vala véghez; - De^ead-Ee-
réiítj és főképen 5 a' halottaiból való Feltámafetatása Em
bernek'; egyedtii tsak az Egy, Igaz, és orökktí-ValóIften-
nek tulajdonítható Erö é$ Hatalom; Innen Enondja maga 
Idve^iítönk: Valamiképen a% Atya tdmafzt halottakat, és meg* 
elevcnit: hafonUkhpena'Fiú-ü, (Mát.y,2u Ltik.H-.K^. 7'i5-) 
- ( I I , ) A' Kriílus Jéfus' Igaz és Örökkévaló iftent il

lető TiÉtcJetihez tartozik az, a' melly Ifteni TiÉtelettel 
íiEteli ö Felségét az Apollói Szeiit Pál: 'Síd. r- f, lO, 7> 
URam kezdetben teremtetted d" Mennyet és a^ Földet, f. 6.Es 
imádják ötét az Ijlennek minden An^^/alú : 

( l2 - ) Ide tartozik ez-is; jelen, §: 12. Méltó, ho^ a* ^ ^urmsí 
ma^ me^'ólettetett Bárány^vé^en ÍLfót^ Hatalmajságot^ •pĵ -V-̂ ^̂ *̂ '̂ *̂*'̂ ^ 
tefségef^ Ditsósée^et^ és ÁUájí:^ i\ i"^. És minden teremtett ál- ^ ,'̂ .* 

fiegy lelkei állatok pedig azt mondják; Ámen! ' ' **^^ 'V*^4 l^ j i í ?> 
Y- ( í ^ . ) Igaz lílen az, a' ki fegítségül hivattatik a'Sz.' 
líáfok 6erént; ,.A?^ért,.Sz.iayán-is^ maidon köveztetnék z'^^^*'^** 
Sem máft * hanem tsak a' KriHiis Jcfull hivja fegitscgüi: ? 
Innen mondja Jód Prófé£a-is: Réfa. 2,*.32. Valaki fegítsé-^l^y^ "^ 
gül hivja az URnak Nevét, meg-tartatik- Azt moü4ja Aoa-- • ^^^i 
niás-is TíW.g:i4, a'Kriílusnak: URam, Te tudod mennyi-é^Á^ .^Q^'JI 
hqjhfmág^al illette Saiihs azokat, a* kik d Te Nevedet fe'^it" clödtóS 
tscgál hivják. 
:• ̂  (14.) Hogy a* Krifíns Jésnsnak Igaz lŰemé^ét be
nyomhatná annyival inkább Szent PálApoftoí a'Kollofsé- \ 
bélieknek elméjekbe, azt mondja; Hogy dKriflm Jcfusban 

, lakozik azijknnek minden tellyesége^ Állatja furént: Ré6.2: 9. 
Mert tetfzett az Atyának, hogy minden tellyefség/ó-benne lakoz
nék: RéÉ, 1:19- Ki d láthatatlan Ijlennek Ábrázatja. "#-'15. 

( i j ' J Ide tartozik Eíikségesképen, hogy Szent Pál ' 
Apoftol,. és más Apoílo!ok-is, az ö Leveleknek kögön-
tésében a* Kegyelmet^ és Áldáíl a'Hivekre, kérjék úgy^az 
Atyától-h; mint ^''Fiútól; fel-tévén azf, ho^y azoknak"Ser-
zö oka úgy a' Fiú-k\ mint az Atya: A' mi[]émü meí̂ t̂a-
:pa6talt Etméret, és ValMstétel, kétség k^víjl eröfebb, és 
bizonyofabb; minden tsak az Elmében való fífmérctiiél :̂  
Î IiúdÖn tudüiUik. a'JdLélek látja^ és ugyan meg-kóftolta-is; 



2 0 
> » • • /f^ 'ór'ök Életre vezető 

A* fcTui clo 

Ikövetkfcxík 
a' Fiíiuak 
IgazÖrök^ 
ktí-való If-
tcnsége 

Már kÖvet-
l i tzíka 'Sz, 
Lélekutk 
Igaz Iften-
sége ugyan 
fl' Sz. írá-
íakból; 

miképen eleveűítefsék , és világofitafsék-meg napoukénr, 
OLZ Atyának, és a' Fiúnak mindenhai Jeleiivóltsi^ Aida-
fa és Kegyttme általi a' hívő Ember. 

Mradezckböl az elö-&ámlált Szent írásbéli/-oaííok* 
hói azértj meg-taaúlhattuk a2t; hogy az IJleni Nevek, 
Julajdomd^ok, Munkák, és Tifitelet, mint az Atyára, 
úgy a' Fiura-is ruháztatnak. Azért a' Kriftus Jéfusrólr 
való Vallástételüükuek Eröfségét, már ekképsn rek^Ét* 
jük-bé ; 

Valamelly, tsak az Egy Igaz és Örökkévaló Iftcnt 
illető tM\z\áoi\ Nevek, Jfieni Tifitelet, Xíleni Tulajdonsá
gok ̂  ésMmkdk, tulajdonitatnak az- í̂yíí/ííiit / ugyan azok, 
hogy tulajdonitafsanak egyenlőképen a'Fííiíiíife-iss a* fenn 
elÖ-Éámlált Éámos Szent írásbéli helyjekkelj ipind azo
kat meg-blzonyuotcuk; Azért, mLit az jét^^a^ úgy a' 
Fiú-'is^ Örökkévaló Igaz JJlen, 
***Melly Éerént-is vagyon immár hitra^ hogy az Egy 
Ifteni Állatban lévő Harmadik Személynek - ií. Ki a' 
SzcBt Lélek Iften; Egy, Igaz, és Örökkévaló Iftcnsé* 
^ét az Atyával cs a' Fiávalj^a' fenn m^^-jegyzett Kút-
tejekböl meg-bizonyitsuk; És így az EUenkczökiick 
pzcotség-töró Tudományokat meg-tzáfojjuk, 

A* SZENT LÉLEK UR ISTENNEK 

ISTENI TULAJDON NEVEIRŐL. 
( T . ) Amaz Évaű^^éliomí Próféta thiús, Réjz.6. 

* , 8 , 9. I?y Éól: hogy ö kíiidetett légyen a'Néphez, a' 
Seregeknek Jebovájdtot; és parantsolat adattatott neki > 
hogy mcg-mondaná ezeket a' Népnek: Hallván hallja' 
tok, és ne értsétek^^ látván loj'satok, és ne e/merjétek: Mcily 
ílolgot Sz. Pál Apoílol ekképen eröfittí-meg • (Tselz^. 
í - 26) Jól mondotta bizonnyal a'Sz. Lélek az Éfaiás Pró
féta aitai, a' mi Atyáinknak,-- hogy hallván halljátok, 
^emep; nem értitek^ 's a*t, f. 27. Mtrt mef^-kovéredett a' 
Népnek fzive^ hogy ne láfsanak, fe ne halljanak, és Jkivekkel 
ne értsenek: De máfutt̂ ís ezen Proféra ezen ö el-kiil-
^ t t e t ö é t , a'Szeöt Lglckoek tulajdonítja, (üé/i.48; 16,) 

mcllyek- '̂ 
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(cellyekböl meg-tet&ik ^ ho^y a' Szene Lélek Iften, Sere
geknek Jehovája, és a' PróL'tákiiak DireÜorz lett lcgyeii> 
l i Igaz likai Személy, 

f 2,J Minden Profétziák a' Szent írásban '̂̂ a*'Szent 
Léleknek tulajdonitatnak; (iPcLuf.ii,) mert nem Em
berek' akaratjából feárranztanak a' Prófétáláfok; hanem a' 
Szent Lélektől iiiditatván Éólottanak az lílennek Szent Em
berei Senki pedig az Igaz Iftenen kívül, e? Ifteni nagy 
Mnnkának Écrzö oka és íadítója nem lehetett: Azúrt a' 
Szent Léleknek méltán tulajdouítathatüak, az Egy Igaz If
teni Név, és az Ifteni Munkák. 

' (3,) A' Szent Lélek ellen való vétek, fem a' jelen-
valí5 , íera a' köveíkezeíidö Életben, fenkinck meg nem 
í)^tsáttatik: Ki-tetfeik hát ebböí-is, a'Szent Léleknek meg-
küíömböztetett Szt^mélyje, és Ifteni Májeftáfsa* Mert azt 
mondja maga Idvezítö ÜRunk, Máutzi 31- Minden hXtn 
és kdromUi meg-hoUdttdtik az Embereknek: V"- 52. És valaki . 
JkoUnd az Embernek Fia dkn, me^-hotsattatik néki: De vala- ^** 
hfxöldnd a^ S^.ent L,kkk ellen, nem botidttatik'meg néki^ fem e' ^. 
ViU^^on, fem a" máfikon. De !ü-tet6ik innen az-is: liogy -^ e**:*-
a' Szent Lélek Személyjc Éerént meg-külömböztétik itteo - • 
az Atyácói és a* Fiútól; (Lásd-meg ijmu$: 7.) azért a* . ^ 
Szent Lélek Személy és Igaz Iften- '-^ 

(4 , ) ' Midőn Ananiáfl: vétkéről Éembe-fot̂ ná azApoS- ^ 
tol, így 6Ó1: Anania! miért fofjulá-t-l a' Sdtfin.a' te Jzive^ 
Áet, ho^ hazudnál a* Szent Lélek eUenP (TseLs; 3T) ^ ^ 
Embernek; hanem Jftennek bar.udtáU Melly' Szent Lélek^ 
Iften' Májeftáfsának m^g-sértéséért, ám íxslállai-is büa* ' 
tettetek. 

(5-) Szent Pálj lio^y Iftennek Templomi legyenek 
í" Hivek, innen hozza-kr; hopy az Ifrennek Lelke lakozik 
m-benn'imk: í>öt, hol JJiennekj hol a" Szent Leieknek Tem^ 
piominak nevez Lenníinker; melly által-ís az Atyának Igaz 
iftenség^t kőzze téfei a' Szent Lélekkel. ( i Kovr ^. f^ 16-. 

A Szent Lélek Illennek Igaz oröklíé-való Egy 
lílent illető Tulajdonságaírói, 

( i . ) TuJaidonittatik a' Szent Léleknek Ör'ókkémlóság: 
( í ^c í í . i;2.) Meu ;az Egy meg-o£olhatatJaa Ifteni Allata 



'~4^. .dr'ók Életre vc^etd 
"baii lévő Harmadik meg-külömböztetett Személynekj íiem 
lghcteet"'á* teremtetett állatoknak Éámából ki nem vétet-r 
tetDi; iVlínt'a'^'lti'mindea teremtetett^dolgoknak örökké* 

telke íisincienektt vi'sgál; méj^-az Iftenoek fmélységeit-is; 
•£]dn.i^\ 26.) A' Szent Leiek pcdíg' ktm^ mint .Személy^ 
Jz'iVty^cól íneg-kiilömböztetik. (üe/g-i.6/í',i3-)>^ í 
1\ \iÍ'\ ^i^idenhatóidg: (rÍCr?r, I 2 r ^ - - í r - ) Mertmlii-
íén'lfteiü'Ajándckok izármaziiak a''Szcnt Lcicktölv Ki 
.itimt Miî deQhat,ü lílcn oltogatja azokat, kiváltképen min-
^denekritk, a' tnint akarja; az honitan azon /-oaíiokban, 
a' Szent Lélek, ÜRnak és Iftennek-is neveztetik, mittC 
Mindeiiliatü lílen: A' minemű jó Adományoknak ^sTö-

g Véletcs Alánddkokoak oÉtogatása, hafonlóképcn tuiajdoutt-
Vl>>-. i tátik : (Jük.i. f- 17J Á'Világnfságoknak Atyjának-is: 

' mellyböl ki-jöj hogy azon Iftení Mindenhatóságnak Mua-
n p i ^ kájá, az Atyával, és a' Szent Lélek Iftennel köz legyen: 
' ' ' ^ ' É s ióílehet moiidafsék némdlykor Hatalomnak4s, a'-Sz^"' 
-̂̂  Lélek: Mindazonáltal a'Szent Léleknek, ki Szemályje f:<2-

I S Z t r é n t Ifleni Hatalommai bír, a meliy által numkálkocük ĵ 
,' ' azon Hatalom^ nem Szcméhjít jéenti^ hanem Iftcni ftílajr 

flonMgát; melíy által a'maga Mindenható Munkáit véghc2-
var „ íot 

••i 

^ ( ; • ) A',Teremt esnek Munkájában, hogy concmráXtXé'^ 
"^ctí a'Sze'nt Lék-k lílen Személyje Éeréiit, vüás^os bi-
2:onyságot téfen Mó'ses arról, midőn így £Ü1 ; iMős-iii. 
Hogy íi' L.éle1t ki-terje/ykedvén a" mtlvü-^eken^ a^ minden ékes-
sé^e; nélkül való Fóld7íék Jzinén y tdplál-d vala dViuket: Melly 
£ók által jelentetik, hogy e* Vilá:;;nak azt az ékefségét, 
mellybcn mofí.láttatik 3 a' Szent Lelekoek ereje vitte lé-

'̂ gyen Tökéletefáégre. Midőn tudniüik mindenekre ki-ter-
jeÉkedvén, e'̂  ereiét mindenekre ki-öntvén. Valóságot; 

-J^levenségét, Eletet, és Mozgást Éerzett légyen azokban; 
' iriellyct ott fenn meg-láthattál bővebben, t̂ î \^A 
•̂ 's-'i'íA *wuu ufc^ .̂i. . ^y^ ^t Ai^i^ (£;Ucv'(2'jf 



^-r^^^r-t^ YENÉ í r r ^ — — i 
. ( s . ) Xz Ujj/i-Jkiikttetés: Melíy minden e'A'"iI^'g^|.e^ 

ráfltvaló dcJgoknáLnagjobb., és t:událatQáabb. J%ii3^ 
ka : K* pedig a 'Szent Lélekuek muűkájai a' meílyct^pem 
máftól vett, hanem tulajdon maga Ereje által viÉeii vej
hez a' Szeat Lélek : azért ha valaniibbl; ebbnl bizoDyáta 
ki-tufzik Illeni Mmdehatóságáaak Munkája, iJdn, 3. f^'^^, 
lKü)\ 12, ^ .4,5.6^ é s i j . ) _. - ft 

- (^.) Mi lehet az llleuaek tsi:dáÍatofabb^ és t}\is&^ 
fiégetebb Munkája j az egéli b'zent Iráfokban; miot az ö 
Képének a' Veres Tengeren 6áraz lábbal való által-hozá-
ía ; De ezen Iia9;yság0í Iftcoi Mimka -̂is a' Szent Lélekkel 
közzé ítétettetik; miaöii azt itiondju ÉCaiás Próféta: Réjz^ 
63- f^ 12, I 3 J és a*tob. Hol vajban ít^, a' ki íidta 0 leléjck 
(Úgy-miot, az Izrael' Nepéo^k feivébe ) az ö Szent L.e!két\ 
ki vízévU Villa okít az Ü dtts'ós^ges J(<íjaival, úgv v\jclte okét 

^z iBiidk L.dke, hogy mugd-.ak DitióUges Nevet fMr^senc • Mel-
' lycl a' Szent Léleknek Igaz és Örökkévaló lílcnsége bi» 

*" i zonyittaíik. 
, C4.J A' Szent Lélek, az lílennek MélységéMs viV-

gálja- f i Kör, 2; 1 0 , és 12. j ^ '̂  * * ^ ' ^ 
( 5 , ) A' Bhhseügnek Jjdndhka, Ifisnoek, a' Világofsá- - ,̂  

goknak Atyjának culajdoDÍíiaíik: (Jdk.w 5, és 17.) De V 
egyi^er'imind ezen Iftení Muiika^.a'. Hzeot Lélekiiek is tu- ' | 
lajdona; {L,uh \%: 12. ^larLi^. ? - i í* ^̂  máfutt,) Amaz . ^ 
Vi^afztaló meg-tanit titeket, mindenekre^ ( i K ó r , 12̂  i' ^.Né-
pieílyeknek adattatik B'oUieségnek BcjzUe-j.^it^íin a?on L.élekt'0}^ 

j ( 6 0 A' Mej^igimttiitds)i/fí, Megjze}2teltetésné!^ mi le
het ii;ígyobb Iftcni Munka; de ez^s,^ mint az Atyának, és 
Fiúnak; úgy a' bzeat Lcitknek-is tiílajdoníttatrki^^midöu 
az Apoftül i'gy &ÓI; iKfn\6: ii/IÜyenek voltatok ii-ii í de 
ffiár me^-mojö^attaUatck, Mengazitattdtok^ Me^%evteítettetek, 
a" Kríjíus Jéfusnak IVevében^ é$ a"" mi IJlenúnhiek Lelke últaU 
(Lásd zthcjj'.zi n.) ,. 

( 7 , ) Nem I7tóbó Bizonysába a* Szent Lélek Igaz 
Iflcnségének, és Ifteni Munkainak a^-is; Hoey a'K^gye-
iembéli Szent Szövetség' nagyságos MnnkáJRnak a' Szent 
Lílek vóit Écizp.Oka; mert fgy §01 az Apoftol; *SiÍ^ 
3&a;-'í. l í^ 16, 17* Bk'mysűg'jt téfzen erről a* Szent Léhk-isf. 
Mi minekutnnm elUhJf^-:aUn\^ti_d(pav!jh^^ S"p'^^^' 
tés^m, a* mdlyet tínkÖtöi'ő'V^kki hö^''^nz'éT't'évT?tfémet 

bi'iro^ 



H jéís dr'ük Élefre veníefő 
hé-irom a% 'őjziv^khe, és az o Bünó^rol töbhé meg-^nm em-' 
lékeim, 's a't. Nintsea pedig az Ég alatt a' Kegyelcm-

.̂\fcéli Szövetség'Munkájánál, nagyobb líleniMiiJika; melly 
"" á'mint azAtyánakj hafoalóképeo tulajdoníttatik itten a'̂  

Szent Léleknek-is; Azért az Atyával Egy Igaz Ifteű 
a* Szent Lélek. 

• Az Egy Igaz Iftent illető lílení Tifzteíet-ís tulaj-
donkatika^Sz.lráfokhan, a'Sz.Léleknek. 

( i . ) ( i K ö M . ^ . 1 3 . ) VKríftus Jéfustól, KegyeU 
met; az Atyától* Szerelmet; és a* Szent Lélektől, Vé* 
lek-való KözviiíUit; kivin meg-adatní, az E t^ ífteaí AĴ  
latban lévő. Három meg-külömböztetett személyjektöl 
Szeat Piíl^ a' Kóriűtkisbéli Híveknek: Holott^is egy-

^ á n t tiÉteltetik az Atyával, és FiávaU ^' Sz-Lékk-ís*, 
- • ^ * « (2-) Titok-látó Szent János^js az ö Iftení Tífitele-

tiben attól; A' ki vagyon, (C ki vala, és a' ki eUfóveU" -
1 U'* ^*^' És a' hét Lelkektől, kik a% a Székinek előtte va^^iak, 

(kik a* Léleknek külömb külömb-féle munkáira nézve, ' 
tétettetaek itt fel a' Hetes Éárnban,) melly Erteienibea> 
a' Romanó^Catholicus Tudófok-is meg-e^yeznek^) Éí' ' 
harmadÉor, kér Kegyelmet és Békefséget j azÁfiai Hét/ 
Ekkléfiáknak, z^ Krifms JéfustoU Melly fzerént, ezei* 
Ifteni TiÉteletíbea a'Szent Lelket-is bé-foglalja az Após-
tol. C Jel i ; 4 , 5-) 

(3 , ) Az Hívek moadatnak S%cnt Léleknek Templo
mínak: (líQr.y. í6, R^z.6: tq^^O.J Azért a' Szent 
Léleknek Iftení TlÉteletire 6entcltetett hajlékok tehát a' 
Hivck: Mert ugyan-is a' Templomok, nem Emberek. 
nck; hanem az igaz IftennekTiÉteletére rendeltetett, és 
Éenteltetctt Helyjek: Igaz Iften tehát a' Szent Lélek
ig; a' kiiitk Tifeteletére, illy nemes, és nem kézzel 
tsináltatott Templomok álitatuak-ftl: Másképen hogy a* 
Hívek hol Iflcnnek, hol a* Szent Léleknek Templomi
nak mondattatnak, (mint feljebb meg-látók) azzal-is 
Eem egyéb jelentetik: hanem, hogy az Hívek, mint az 
Atyának; azonkepen a'Szent Léleicnek-ís el-&enteltetctt 
Templomai légyenek; De következik cbböl az-is^ hogy 
légyenek az Egy Igaz lílenuek Templomai j az-az, a' 

Meg-

Sz 
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Meg-o6olhatatlaTi Iftcní Állatban lévő Atyának, Fiúnak, 
és a' Sz. Léleknek Templomai: mert az Atya, a' Fiú
ban; ts a'Fiú , az Atyában vagyon, i^Ján.14^: 10, 11. 
Réfi,x: 3S.) A'S'^ent Líííek pedig, mint az Atyának, 
úgy a' Fiúnak-is Lelke. (Jm. 14: 26. Réjz. 16: 14, GaL 
4:26, Róm,S: 9- iPéLí:2i, Filuig.) 

( 4 } A' Szent Lélek Iftennek, tsak az E^y Örök
kévaló Iftent illető TiÉtelet tulajdoníttatik, mindenek
felett akkor; midőn az ö Nevében Elntén ú'yy^ mint az 
'Atyának és Fiúnak Nevében ^ metj-kere&íelkcdíínk: Melly-

' böl eileneTmonihatatUnképen ki-jo; hogy* meg-kere5t3l-
kední az Atyának, Fiúnak, és Szent Léleknek Nevé
ben; minden Illeni Tifeteletek felett yaló nagy Iftcni 
TiÉtelet, 

(y^ Tsudálkozáfsal kell me^-]egyeznünk itten azt-
i$: Hogy ennyi rendklviil-való Bizonyság-tételére-ís a"" 
Szent Irífoknak; az Unitárius Atyafiak, a' Szent Lélek 

, Iftennek Személybéli Valóságát és Term^Éetét tagadni mé-
"réÉlik; és tsak Személy nélkül való Ifteni Erőnek alít
ják lenui ö Felségét Holott mind az Egy Igaz Iftent, 
tiilajdonképen illető Neveire, mind Munkáira^ mind pe
diglen Tulajdonságaira, és ífieni Tifzteletére nézve, erős 
Szent írásbéli Arí;im€nUmokkBl ^ már meg-bízonyitottiik: 
Hogy a* meg-o6olhatatlan Egy Ifteni Állatban, az Atya-

"hjal és Fiúval, Egyenlő ífleni Személy légyen z'Sz.J^éleh 
(6.) És Valaffliképen ixz Atya Jfiai TiÉta Léleky de 

még-is Személybéli Ifteni Valóságát ö Felségének, az 
Unitarinfok fem tagadhatják; Igaz úgy a' Szent Létek 
U R Iftent-is (2líüY.%: 17.) Személybéli Valóságától, és 
Terméáetétöl meg-fo6tani; Hintsen nagy Szentség-törés-
nek, és a' Szent Lélek' Neve' káromlásának v^tíce nél
kül; Mindazonáltal, nem kell itt érteni, az Igaz Qr-
íiotíoA:̂  Hittől-való el-£:akadáfnak, és ApoJUfiár^^k vétkét, 
a'melly foha örökké meg-nem botsittatik; (MáUiii 32. 
^Sid.6: 4, 5. RtpA.iOi 26.) Haaeni, kell itt érteni, az 
Igaz Iften eUen való oUyaii káromlást; a'minémiíröl 
vagyon 6Ó-, Jekn, 13 í , és 5, Jud. f, 15. Ddn, 7: 25. 

- X 

A' Sz, Ke-
refzttfiéí;' 
nűiKÍeiíeíí-
felett val6 
Illeni Tif2-^ 
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köz a' Sz^ 
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is. . 

A ' Sz. lÁ^ ^ 
l e k , Sze-
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? 

• 
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Vaíamí&ép̂  
ÍenazAtya 
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Lélek, meg 
-Í3 Szemelj; 
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-is Szemelj.-
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Egy Állat
ban lÉvö A-
tvát, Fiat, 
és Sz. LeJ-
líctj váJafz-
tyát és vál
jak, lilének-
nek lenni, 
a' Sz. Ké
re fztség nek 
t^inctdumz 
fzeriíit, min 
dcn Hívek, 

h 

E7en Igaz
ságot vilá* 
gofanbizo-
BVittya , a' 
Kriftijs Jé-
fnsnak Sz. 
Kerefzttsé-

X, K E R D E S. 
Minmu Er'ófikgek^ ™ '̂Argumeiitumöj& azok, mellyekböt 

meg'bkonyittatík: fíogy az E^ IJleni Állatban;, Személy 
fzerént bé-f-jglalta/sék a* Hú, és a' S%.L.Hek-n^ 

/ F E L E L E T : 
( i . ) Mindea Szent Írás Éerént meg-kereÉteltetett. 

Embernek, hinni és vallani keii az t ; hogy as^Jtya, és 
a' Fiú, és a* Szent Lélek, az ö Igaz és örökkévaló Egy 
l/lene, Idvezitö URunk azt paranfsolja Tanítványinak i 
Mdt, 28:19, MáiLiő: 15, Menjetek-el kerejkeljetek. Atyá
nak, fiúnak, és Szent Léleknek Nevíben; de bjzojiy ntm 
egyébért; hanem hogy minden idvezülni kívánó, és 
rneg-kerciEteltetett Ember, azon Eíjy Hittel, vallja Ű* 
Fiat, és ű' Szent Lelket,, maga Egy Igaz JJknhiek lenni, 
valamiképen vallja az Atyát; mert e* Három £,̂ v- Hogy 
bé-teljék amaz Evangyélicmi igaz mondás: Egy ox UK; 
Egy ű' Hit; Egvd^ Kerejztség. Éíés.^^f, 5-

(2 , ) Meg-kerefetelkedni pedig, az Atycnak, és a' 
Fiúnak, és a* Szent Leieknek Nevében, amiyit téÉen ;̂̂  
Hügy annak az Iflenaek; a' ki Atya, Fiú., és Szent Lé-' 
lek; mint Teremtő, Megváltó, és MtgÉeiitelö Iftcné-
nek tiEteietére, Éolgálatjára, és engedelmefsegére. Em
bernek magát kivákképen-való mádon, és mintegy Hit:-
tel-is el-Écntelni, és el-kötelezni. Melly Iftcn és Em
berek között való Reldtio-is, meg-valófodik avagy-tsak 
abból; C '̂ miképen dorgálja az Afoftol a'Kórinthnsbé-
lieket, így Éólván;) i Kor.i^f.i^. Vallyon Pdl ftfzittet^ 
tett'émeg tiérettetek ̂ ^ Vüíhon a' FŰV Nevébe kerejzteltet-
tetek-é megr* De meg-tetÉik, és meg-valófodík ez a' 
Titok, a' Kriftns Jéftisnak Sz. KereÉlségében-isj (MŰU 
3 : 1 6 , 17. Márk. 1: 1 0 , ^11- Litk,^: 21 , 2 2 - ) MeHy 
Munkában az Egy Illeni Aliatban való Szeméiyjek, an
nyira le-botsárkozrak a' nyavalyás bűnös Emberhez ; 
hogy ugyan külső és tefii érzékenységek áltai-is me?-
tapaÉíaUiarták az Emberek; az Egy Iftení Állatban lé
v ő , Három líleni meg-klllömböztetetr Személyieket , 
í^y-mint az Atyót, és "a' Fiat^ és a' Srent Leiket: Mi
dőn tudnillikj az Atya Ifttn, hallatós Mennyei S7Ó:íat 
ílLal kiáltja: E% az én Szerelmes Fiúm, 's a' t. A' Fiit 

a'Jor-
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a'Jordánban kerefztelkedík^. A' Szent Lélek pedig, ^^^' 
űyilatkozváű az Egek, Galamb képéhen k-fzdU a' Kriftiis-
nak Fejére; Bizonyáia azért ezek, mind tsaihatatlaa 
fneg-efroérfcetö Jelei annak, hogy az Egy líleoi Állatban, 
Három mec;-külömljüztctett Iftcní Szenaélyjek légyeuek: 
úgy-míut az Jtya, az Ige, és a' Szent Izélek, és hogy 
ez Három Egy Ifteii légyen: EgyÉer'smind pedig bé-
foglaltafsék ezen Szeut Kerefetsegben, mint az Atyaf 
hafonlüképen a' Fiú; és a' Sz^ Lélehis. Mind ezekHez-
képeft nem ok nélkül icondották a' Régi Szent Atyák: 
Menj-el Jriané a' Jordánhoz! és ott világofan hozzá-
jiithatÉ a' Szent Háromság' Titkának küísö érzékenysé
gek által való Meg-tapa£talásához, 

\ (3 . ) Ennél nem alább-való, söt éhez éppen hafon-
16' bizonyságot taláife Szent Jánosnál, (íján.y f.%J 
holott azt mondja; Hogy:, Hárman vágynak a* kik Bizony-^ 
sigot tíznek s^ Menyben, az ^tya, az Ige, éf a^ Sz. l^é-
kk: és ez Hdrom Egy. E ' pediglen az a' Bizonyság, a' 
melly bizonyofsá téuen bennünket ^ a' ^Kriftus Jéfus által 
lainékílnk Éereztetett Idvefség felöl; És ez már a'Kris-
tus Jéfosbaii fnndálfatott Hi t ; tudnillik sC mi Hitünk : 
^ . 4 , és II , Melly^ Bizonyuigot téfzcn minék'iink arról, tud
nillik ; hogy órdk Eletet adott minék'ánk az IJien, melly Élet 
az Ő Fiában vagyon. 
--- Ez azért a' Bizoűyság-tétel, a' mellyet bízonyitta-

nak a*Mennycj Három Bizoiiydágok; Kiknek akári^ííz-
mokat, akár Személyjeket nézzed; nem találÉ abban fo-
gyatkozáít. Szemelyjekre nézve nem; mert azt mondja 
a' citált Lociishzn Sxent János Apofto!: íjdn,^, f,g. Ha 
a% Embereknek hizonysdg-téteíeket bé-véfzfmk ̂  mennyivel in
kább a?. Ifimnek Bizonyság-tételét, a" melly nagvohb: Melly 
által illyen Bizonysái^ot tett Iften» az ö Szent Fia fe
löl : f. lO- ^ ' ki hijzen az Jflennek Fiában, vagyon annak 
Bizonysága onnón^magában : A" ki nem hifzen az Ifiennek , 
hazuggá tette otet; mert nem hitt a'Bizonyság'tételnek, meU 
lyel Bizonyságot tett az Ö Fia felöl: Erős azért, és Igaz > 
a' Mennyei Bizonyság-tétel. De a' ki nem hifhen az Is
tennek Fiának Nevében, nintsen annál az Iflennek Fia ^ és'ófők 
Elete Jintsen annak* Ré£ 5. f, 12,13. 

--! 

Ugyan azon 
Igazságot 
bizűiiyittya 
Sz- János 
ApolloUis, 
a* Három 
Menynyei 
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tévökben-
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tele, hogy 
a' ki nem 
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2ÍÍ' , 'Jz orok Életre ve^efő 
•™"*Há pedi^ Szamokat nézed-is ezen Mennyei Bizonysa* 
goknak, amiál inkább mcltók a'B^ívcfeire; mert a' mint 
xnondia az Apoftol; 2Kör. 13, f, i. Két, három Tanuk--
nak vdlás-tétekk által ̂  minden dolog mvg-erojhetik: MenyU 
vei nagyobbak'pedig a" Mennyei Bizonyság-tévök; mert; 
Ha a* Menn^ k Fold eUnmlik^U f de az IJkn'' Bizoíiyság-tétC" 
Uben vdkozayjsbíi 'orokU nem UJzeíu Márk, 13: ^i, 

l a '.•̂ ô l>'o:sri 
De egy kévéké menjünk tovább a' közelebb '_citdlt 

I^ocusból ki-folyó Igazságok* vrsgáUsábaii: 
( i . ) Az Atya , Személybéli Valóság, minden ver-

^ ^ ,̂̂ fengés nélkül^ és Igaz líten; nem külömbcn az Ige, vagy 
k.yiik\-F'"~*^- Bizonyára tehát a* Szent Léiek-ís, Ki az Atyá-

j ^ . ' v a l , és Fiűval, n* citált Lombm Egynek mondatik, Sze-
' (? ' mélybéli Valóság, és Igaz lílenj mert Egy az Atyával, 

és a* Fiúval; .. . ..vi .^ .; 
(2 . ) Az Atya, és a' F iú j és a' Szent Lélék% a* mi 

' ,M^^*^'^^'^^^gü^^^ f*̂ löl való Háronn Mennyei Bizonyságoknak 
^..gi^c/il^OQtiatnak lenni ezen/-^cííjban: Ha pedig tsak IfteniErö, 
í S Z ^^§y Jccidens volna a' Szent Lélek, nem tétetli^íett vól-

iia, az Atyának és Fiúnak két SzemélyjekkeU egy Kar* 
ban és Rendben; Mert ha mind az Atya, mind a 'Fiú , 
meg-küíómböztetett Személyiek; a' Harmadik Bizonys,^c;-
nak, úgy-mint a 'Szent Léleknek-is, azon Bizouyság-té'. 
télben Személynek kell lenni; mert Bizonyságot akármtíiy 
áologban-is más nem tehet, hanem^ Személyhéli Vahidg, 

^ " Azért a' minékünk adattatott ÓrÖk Ektröl Rízonys?!got-
tévö Szent Lélek-is, (ugyan ott f. n . ^ nem lehet hogy 
Vtccidens tsak; az^az, lííciinek munkálkodó Ereje légyen; 

' hanem Személybéli Valóság, és ugyan Ifíiíni Igaz Személy, 
( 3 . ) A' 9 í í * ^'-ben, a' Textus, a' mi örök Életünk 

,^ ^elöl való ezen Mennyei Bizonyság-tételt; IJten* Bizonyság-
•tételének mondja; azért igaz» és Örökkévaló JJlen tehát a* 

j | , ^ .̂ ;:- Szent Léleh Mert, mint az Örökkévaló Atyának és Fiá-
''' nak ; akképen tulaiáoníttatik a'Szent Léieknek-is^ ezea 

Mennyei Bizonyság-tétel, a' ^-dik fAyzn; a' mtsliyre flé^-
ye ugyan o t t , az Atya, az Ige, és a'Szi^nt Leiek, Fgy-

..:«€k-is mondatik; Ez^rt-is a' Sztnt Lelket, az Egy lHeaí 

1̂  



E G YEJ^ E Jí r r . '2(>^^ 

Allatt^aii» Harmadik Ifleni Személynek: lenni, vaU|ák éí 
hifeSk, ê  Világon ei-terjcdett miaden-féle Kere&cyéii Vaif̂ r̂* 
lásbaii Itvök: Hauem tsak az KHenkezök, úgy mint'a' .^\ 
fenn meg-írt módo.!, TC Frimitiva Ap.íJloUcü-Catholica Ekkié-
fiaktól. Négy Ocmmenicum Concilíianokhsín., vagy KÖzöu^ 
stgts Gyülekezetekben, Kárhozatra kéita^tt Ariufnak kö- \r 
vétói. Kik már minden Kere6íyén OrÉágokból, kí-tfitat- }i 
tak, ki'irtattak; De nem itéihetui a' mindcDnapi jelekniíjg 
bölj ho2;y fokáig lehetne ott-is az hol més; találtatnak ,l̂ lty 
írep-maradáfok; ha meg nem térnskj és líleu meg uem M 
gy^ígyitja őket. CMdt.iy, í j j 

' ttl'. . . . I I -
clbe nem lehet feledékenységben hagyni itten t az EU 

lenlcezó Atyafiaknak, a' Kríftus jéfus' Imádáí^ában és If-
tcni tiíiiektiben való uagy hibájokat-is; Erről egy Dávid 
l'eTaii7. nevű Unitárinfok" Püfpókje, a' Kolozsvári Piatzi 
Nagy Templomban (mellyet akkor Ök bírrakjj Prédikál
ván, ezt mondotta: Ha nem MÉtük Uröktölfogván-va!6 ^ 
Iflemiek a' Kníiuft, ne-is imádjuk: mert nagyobb bálvá-. \ 
oyozók lé&üiik azoknál, a' kik 'í Ü' Í. Bizony, a'mi a' 
Bálványozást nézi, réé-Éerént igazat-ís^ mondott ez a' 
Vak-Vezér: Mcrta* kik nem Igáz és Örökkévaló Iftcn̂ r̂ ^̂ ti 
«ek ; hanem tsak bizonyos idöbtn, úgy-mint, ez előtt iuj 
1 7 6 4 . EjzíendÖkkel Születect, és Teremtetett Embernek, ^^ 
és tsak mondatott Ifteimek hifeik és vallják a* Kriftns Jé* 
fuÉt: Azok Teremtetett Embert, és tsak Mondatott If-
tent , (mÍHémüek az Antsyslok és a'Birák, r Kor, 8. V',5,) , ^ 
imádnak Ifteni'ti&teíeuel/és attól várnak fegitségct, mint ' 
amaz meg-átkoztaott Arius, és annak követői; Holott 
azt mondja az l,íleiiotk Lelke^ Jeremiás Próféta által; 
HéJh. J7. i\ 5, Átkozott, ü* ki hizik Emberben^ és eröjiégét 
helvhezteti a' Tejlben. És ifmét: Réfz. lO- í- i i- El-vejzni- . 
^alá Iflcnek azokj a" kik nem teremtették a* Mennyet és ÍC Föl
det ̂  Teremtő Iften pedig. Teremtetett Ember nem lehet: 
De méltók (C haíélra cizok-is, azt mondja az Apoflol, a'kik 
káira-hagyják a' Teremtot ̂  és mádnak teremtett állatot. Rúm. 
I, ^. 25, és 32, Mert nem a% Embereknek Fiaiban ̂  hanem 
tsak a Menynek é$ Földnek Teremtő JJiénében keli bizni.^Sóit 
14<>'P h 5^^' fsAl^i^t map̂ a Idvezítönk-is mondja a' kf-íĵ ^̂  

íi. 3 serto 
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'g& " " " A% íiröfe tletre ismtő 
sértő Sáiánink : Tdvor.zdl-e! én-tölem Sátán : mert meg-va^o^t 

- . irvaf ho^ a' Te URaiat IJienedct imádjad y és tsak o-nékz 
j7.ol^dlj. Mát. 4, ^,10- Mind ezekre az itten eIÖ-6áinUlt» 

. és meg-tz:ífolhatatÍan Igazságokra nézve azért, méltán 
HíOüdattattak a' Régiektől, Arim és a' Nejlormok ^ Bál
vány Imádóknak : Mert a' Kriftus Jcfuft tsak Teremtetett. 
Embernek hi&ik és vallják vala, még-is líleni TíÉteletet 
adnak vala ne'ki, így tselekeEiiek ma-is azok; kik sC Dd^ 
vid Ferentz' Prédikátziója Eeréiit, Bálványt tsiiiáinak a* 
Kriftusból; midőn ö Felségének Örökkévaló Igaz Iftensé-
gét halálban tagadják, és tsak mint Teremtetett Embert, 
és tsak jdö-6eréut való Mondatott IfteTit, illetik líleni-
tlÉtelcttel; és ekképea Dávid Ferentz' mondtaként^ nem 
maradnak tirefsen a' Bálványozáííól; Holott a' Bálványo
zás igen uagy vétek, (zMós.s^i zi.) melly raeg-va^yon ' 
tiltatva a' cellyes Szent írásban, Éámtalan fok hellyeken, 

t^;^ mint fe)jcbb-is illetők^ nevezetefen r ^ ó r - i o : í̂ , 7,8- Bál-. 
vdnyozók ne Ügyetek; melly miá a'PuÉtában eKve&ének^egy 

*T^^ nap 23. ezerén. í í ' bálványozok a?. IfieyC Orjzágdnak Örö- \ 
^ kij/ki nem Ufznek. GaK 5: 26^ 21, éí mdjütt. De nem Éük* 

ség ide több Bizonyságokat elö-hordaounk; ezekből vak 
a" ki által nem látja, a* Kriílus Jéfus' Ilíeiií Ti^teletibeii, . 
Hagy hibájokat az Ellenkező Atyafiaknak- Azért a' Kris-
tiis Je'fiist, Igaz, és Örökkévaló Ifleonek lenni higyjék , -
és vallják: Mert 0 Felsége , d' mindenek-fdett örökké dldan' 
dö Iga%Iften^ és Őrók Élet. (Róm, 8, ^ , 5 . íjáo. 5* f. 20-) 
Ha a'Bálványozáínak kárliozatos vétkét eUávoztatuí akar-. 

XI . K E R D E S, 
'jf feljebb eltilt fok Szent írásbéli helyjekbol, vóhnképen meg--
bizonyítottukí ho^y az Egy Itteni Állatban ííató Máfodik,-
h Harmadik tfteni Személyieknek^ Ig^^z, Örökkévaló, és 
Egyenlő Iftenséf^ek Ügyen az Atyával: Mi az oka még-iS, 

hogy az Ellenkezők, rt' Fimak, és ÍZ* Szent Léleknek, 
nyilván-való Igaz, és Örökkévaló IJiemégét, 

olly' halálban tagadják r' 
FELELET: 

/, Ennek az ö Tévelygéfeknek, nem kitsiny okai vagy-i 
nak; ( i j Mert a'mint feljebb meg-jegyeztük, a' Tellteli 

és 
^ -
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Ax Uuiti-
riufok* hi-
hetetlensé-
gtknek O-' 
kai írattat
na k4e aUb 
Hét Pun^ 

^ára 

és Vérrel , az-az, Tefti Okolsággal tanátskozó l^clkes 
vagy Tejtí Ember, nem foghatja-meg azokat, a'mellyck 
ftz Ijicnnek Leikéjé: Sót azok ö-néKi bolondságnak tet-
Éenek; és azokat meg fem tudhatja Í mert azok a' Lé
leknek ereje által itéltetnek-mcg. (iJCor. 2, V'- 14-) A ' 
Szent Lélek Iften pedig hogy közlené Kegyt;lmét azok
kal, a' kik tele torokkal tagadiák ö Felségét: Holott 
tsak a' Szent Lélek a z , a' ki nieg-taoit minket minden 
Igazságra, (Jdii.i6:i^, 1 Kór. 21 13. j -

(2O Mert ezeknek Elméjeket, meg-vakította e' 
Világnak iílene: 2 Kör, 4 ; 4. Ho^ á" Krijíus Jéjiis Évan^ 
gyéliomának Világojiága, ne fénylenek néktek ̂  wí/íy Kriftus 
iflennek Ábrázatja. 

( 3 ) Maga Idvezitö URnnk mondja: Mdui^: 13* 
Látván nem látnak; hallván nem hallanak: f. 15. Mert 
meg-kövéreAett e* Népnek fMve ; hogy valamtképen ne UJsanak 
Szemekkel; ne halljanak fUlókkel; meg-ne térjenek, és meg- UÍÍX 
gyanítsam őket, 

( 4 J Kiváltképen-való oka ezen Tévelygésnek ez-
Is; Hogy az Ellenkezők; a' F i ú , és S^ent Lélek If-
teniiek, az Atyával Egy Igaz és Örökkévaló Iftenség^-
rö! tanító Szent írásbéli helyjeket, tsak félig meddig 
véÉik - fel: Mer t , 

( 5 , ) Ehoben: A' Kriftus Jéfusnak tsak az ö Embe
ri TerméEetiröl, és Meg-alá-í^tatásárói £ólló JLoaiíOkat 
véfeik^feí; és azokat még a' gyermekeknek elméjekbe 
bé-ön(ik, és bé-nyomják, 
• (6-) De Májbdjzor: A' F i ú , és Szent Lélek literi

nek,. Igaz és Örökkévaló Iftenségérö], hathatófan taní
tó Szent írásbéli helyjeket, teliyeíbéggcl el-meUpzik, és 
hatok roegé vetik, 

Meliy dolgot, az TJniíárinfoknak egy híres neves, 
Koklifi nevű Papjukban j én magam tapa&taltam: Melly-
nek valóságos, és rövideden le-irt Hiíióriáját, méltó 
bizony meg-hallgatni TL^ Kegyes Olvasónak: Ki-is ezelött-
Vdló EÉtendökben a' Vargyafi Ekklífiába jövéa Papság
ra ; oficioftatis gratiá, bé-jntt látogatáfomra, és a' ÉO-
bcfeéd közbei!, kezdé tsak hamar a' líriftiis Jéfus'Örök* 
kévaló lítenséf^ét mpiignc\mi Meliyre mondék a' Pap-j 
Bak; Mit íenektdik kegyelmed annyira., a' Kriilús 

Jéfus 

I 
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dk tíetre wze^o 

is-

Jéfüs' Örökkévaló líleiisége ellen; Holott minden Frófe* 
iák az O Tejfamentombans a^ Krifim Jéfmnak, o-bennek 
lakozó Szent Lelke által fóvendolteiiek. Meltyre azt motid--
ja: Ha én azon AfsertiomsLt a'Szent írásból me^-bízo-
nyi'tom 5 legottan mindjárt Rcformátnfsá léÉcn ; Melly-
re én reponálék: Én bizony ftante pede^ mQ'̂ -mútatom 
kegyelmednek azon Szent írásbéli Lomst; de kegyel-

• ined azzal Rcforniátnfsá nem léÉen, mert nem-is lehet: 
Én-is azonban fordílám a' Bibliát, és egy £em-pi]Iaatás 

^alatt meg-mTitatám a' Locmt, nielly vagyon iPét,i:zO. 
meilyböl meg-bizonyitfáni AJí;rtiom:it. Mellyre monda: 
Boldog Iften! Én tcllyes Eleteml^ea mint büttam a' 
Szent írást j de foha ezen Lomt efeerabe nem vettem/ 
Nem bizony^ mondék: Mert Valláfokat nem az eííéfe 

í Szent ltiíok\Sv/lmd]Áh6\ eriidl]ik; hanem, tsak azokat: 
a' i-mííokat aílegd\]Ák Valláfok* meg-eröfit^sére a' Sz, 

STi iráfokból, a' mellyek a' Kriftns Jéfusnak Emberi Ter-
mcÉetét, és ni:g-ürefittetését nézik: De a' meüyek a' 

T^- | | | a .Kr i f lus Jéfusnak, és a' Szent Léleknek, Igaz és Örök-
• =:kévaló Iftenséget tulajdonítanak, azokra bá-hunyják 6e-; 

•^l3ieket: Oe meg-fogják iátni, mind JriuSj mind Sabel-
:Am, és azoknak minden Követői; minemű rettenetes 
~dolog légyen, a' Kriftus jéfus' Vas-Páltzája alatt meg
rontatni, mind azoknak j valakik gyalázattal illetik D 
Felségét: EUeaben, melly Boldogok lé&nek azok> a' 
kik tsókolják és ti&telik, a' nékiek küldött Fiat, és ö*-
hozzá raga'ikodnak. {^Solt. 2. egéÉÉen. J 

(7- ) Az Ellenkezők tévelygésének nagy oka az^ís: 
Hogy,_ valaki a"" Kriftus jéfnsnak , és a' Szent Léleknek, 
Igaz Örökkévaló Iftenségének Tagadásában , a' 'Sidók-
kal egy Tévelygésben vagyon; ansxak ama' Mó'ses'Fe-, 
dele, az ö ortzáján e's Éemein fel^fedetlen vagyon; és 
marad, mind addig, míg a' Kriftus Jéfus által el nem 

^,vétettetJk az , az ö ortzájárol, és Éivéröl. ( 2Kor, 3. 
•p 14, 15,) Melly Fedélnek-is el-vétele, tulajdonitta-

-^ijc,|nind a' Fiúnak, miiid a' Szent Léleknek. {^. 18-)-
Nem juthatn:ik azért az Ellenkezők, a'Kriftus Jéfüs' 
Ortzáján tündöklő Ifteiii Ditsöséges Efméretnek Világos
ságára: És a' Mó'ses' Fedcle-is nem vétetiietik-el Ée-

:íjüekröl másképen i hanem a'Kriftus Jéfusuakj és a'Szent 
ŝHlbf - Lélek 



EGYENES UT 35 
Lélek iftcniick fel-fegíctö Kegyelme által. Szükség au-
nakokáért, hogy íjaz Hítböi feármazott Könyörgéfekiiek 
áJtaía^ nyerjenek a' Fíű és a' Sz. Lélek Ifteotöl Kegyel^ 
jnet; hogy a* Mó^sesiiek Fedele el-vétettefsék Éemekröl 
és Éívekröl, hogy fel-fetjezett orczával láthafsá^-meg az 
URnak Ditsöségét, a' Sz, Lélek által- Cngyan ott ^. 17, 
-és 1,8. 

XIL K É R D É S , 
Minthogy a* Kriftm Jéjiishan lé'ud IJleni^ és Emheri két 

' Terméfzeteket, fenn az V-dik Kérdés alatt. Szent írásbéli 
helyjekhöl elkne mondhatatlan-képen meg-hizonyitottuk, azért 

minémXi Büntetés k'úvetkezhctik azokra^ d kik ezen Szent 
írásbéli Titkot, éj i Kerejkykni Hitnehis^ illf 

nevezetes Agazatjdt be nem véfzikr* 
FELELET: 

í ( i - ) Efaiás Próféta^ (Réfz. 45: f. 9-) aztmond-
)a: Jaj annak ! a* ki az 0 Teremtője ellen támad. A' Kris-
tiis Jéfiisnak pedig. Teremtő - Igaz Iftcnsé^ét, feuD a' 
Wl-dtk Kérdés alatt, a'SzcütIráfokból vóltaképen meg
bizonyítottuk: Azért valaki azok clleu a' Fiúnak Te-
lemtö Igaz líícnsétjét tagadja; az ö Teremtőjének az 
ellcne-támad; midőn Ic^hiizza ö Felségéről .^'.^Teremta 
Igaz Iftenséget: Melly által nem egyebet, hanem a' 
Prófétatói meg-jöveíulöltetett örőkké-való Jajt várhatja 
fejére az ollyan Ember, 
' (2.) Valaki a* Kríftns Jéfus Igaz Ifleni, és Em^ 

berí TerméEetéröl már elö-hordott gámosés farkaíatos 
Szent Írásbéli Bizonyságokat bé nem véliij és nem en
ged a'Szent írás' Be&édéoek; melly Iftentöl ihlettetett, 
és haEoos a'Tanításra > a' Mcgiobbitásra; mert nem 
Ember' akaratjából; hanem a' Szent Léleknek indittásá-
ból Éólüttanak az Iftennek Emberei; (iPét.i: 2J. Réfa. 
iz.f.iz- zTím. 3:16, ) Az hounan a* Szent iráfokhoz , 
fem hozzá-tennij fem azokból el-venni^ Átok alatt nem 
feabad. *(^MÖS^2.. 2, Réfz.jz: 12. Préd.'^o: 6, Jel 22; 
'^,18,19,) Valamelly Emberek előtt azért^ illy Éámos 
és farkaUtos Szent írásbéli helyjeknek nintsen hitele; 
sőt azokat hátok-megé vetik; azon az úton az egéfeSz, 
Irást-is aẑ  oUyau Emberek kétségbe hozhatják a*. Na-

F . turali^ 

Jaj aniiaír í 
a' ki az rí 
Teremtője 
ellen támacE 

A^kia'Sr:-
írás Befzé-
dciiek Tie-
vezetesRé-
fzeit meg
veti ; az e-
íícfz Szent 
írás' meg
ró utasában 
vctkes' mert 
el venni ab
ból , Atüfc 
a]act nen» 
fzabad. 
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í«rű7?/?flkkalí mert azt mondja az Írás: Jak,2>f.io,Va* 
hiki ü' TíirWöyí meg-tartándjaj vétkezéndtk pedig egyhcn^ 
az e§éfz Törvénye mcg-rontásdban vétkeid : 

(3 , ) Mert a' ki az Ifteii*Be6édéiiek hitelt nem ácl̂  
és az Ekkléfiáiiak nem engtá-^ fukar az, (Mrlt.iS: 17,) 
és úgy tartatik, miot Pogány, és azzal tárfalkodoi fem 
Eabad- ^Theff.y. 6. ^ f r í a' Hit az hűlUshél va^on,' ÍJ' 
foalldí pedig ar. IJiemek Igéjéből Róm. to; ly. Nem en
gedői azerc az Ifteu'BeÉédének, és az Ekkléfiáoak, 
Pogáuyi fukarság^ Ifinét; 2jdn. f.g. F'alaki áltaUhagja, 

.és meg-nem marad a' Krijluf Tudomdnnyában, IJlene annak 
[ nintscn^' .̂ 

( 4 . ) Az Ellenkezők a* Kriílusnak Emberi Termé-
Éetét kellete-felett-is hiÉik, vallják; és ám tsak ahoz-is 
ra^a&kodnak; és a* Kriftus Jéfiis' i?az Efméretébeii, to
vább az ö Felsége Emberi Terméfecténél menni nem-is 
akarnak; Örökkévaló Igaz Ifteuségét pedig oFtfeégé-
aek tele torokkal tagadják; De tudják-mcgj hogy vaV 
laraeddig az V^dik Kérdésre való Feleletben citált fok 
Éámú, es igen fontos hocusok cüen, az Ellenkezők,'s 
;iiáfok-is, a'kik a' Kriftus Jéfusnak Igaz lílenségét illyeti 
meg-átalkoíiott Éivel tagadjáki mind addigi fem a* 'SN-
4ókoak, fem akármeUy más EUenkezÖktiek Éemckröl és 
Ojtzájokrói 5 a' Mó'sesnck Fedele le nem vétettetík: 
5iiCör*3: 14, 15. De valamihelyt meg-téréndik az ö L.elkek 
HZ URb'Jz^ p. x6. (azt monaja az Apoftoh) leg-ottan 
0l-véutík azon fedél az ojhivekről: Es meg-vHágoJodík o-né-^ 
kiek a' Kriftm. Éfés. 5: 14. Éí a' Kriflm Jéfuf Ortzájdit 
tündöklő Ditsaséges JJleni Efmérttnek vildgofsdga fényleni kezd 
a% 0 fzivekben. 2 Kon 4 : 4 , és 6* Kolofs, i : 15. Ki (C 
Uthataüan Iftennek Ábrázatja, éi minden teremtett állatnak 
£tútte, az-az öfők Időknek előtte fz'úlettetett, és felkenette
tett, Féld, 8. i^. 23. és a* t, -

(5 . ) Azt mondja Sz, Péter; Tseli: 12- Nintsen 
fndsban ídvefség; nem-is adattatott az Emberek között Ég 

'filütt mds-NéVy melhben meg-tartatnunk lehetne; hanem tsak 
if JéfufNeve. (zKór,4: 4 ,6 ) Maga Idvezftö URunk-
ifi "azt mondja : Ján, 14: 6, Én vagyok az Ut, az Elet ^lés 
fiz Igazság, fenki nem mehet az J^yáhozj hanem tsak Én^dl-
fíjlm^ ifiűét; Réfz.i'l.f,^, Ez az Örök Élet, hogy Te-
'- ' . i gedet 



ír 

EGYENEK ÜT. ^ 
gedet e^ed'ul ejrtiírienek At'^ám^ lgíi% ÍJIennek Imni, és a' 
kit cUhotsátouál, á!Kriflus^Jkfua: Azért Iga2 Iffen tehát ^ 
a'Kríilus Jéfus: még pediglen olíyan Ut ̂  Élet^ és Igaz^ 
sÁg; ollyaii Egyetlen-egy Közbenjáró, a' ki nélkül feii-
ki az Atyához nem mehet, hanem tsak ö-általa. Mert 
(mint feljebb-js illetők) nintsen másbao Idvefség; neni' 
is adattatott Ég alatt más Név, mcUybea a' Éegény bű
nös Embernek meg-tartat tatása lehetne, hanem tsak a* 
Jéfus' Nevében* 

Azért 6áilj-bé a' magad Lelked' Efméretébe^ Oh Aicrt AÍ. 
láveziilni kívánó Unitárius Jó-ak^iró Atyámfia! Ha a' b^náiut-^ 
Kriftnsjéfust z'citdit Lomok ellen, az ö Igax és Örök^ nSa^M?! 
kévaló Ifteiiségétöl, és Tulajdonságaitól akarod meg- tcréare/^* 
foÉtaní, mit t'og& tsínáliii azután? Mert más Utat nem 
találÉ, mefly által a'te bÜDeidde! meg-bántatott liíencd-
hez és Atyádhoz jánílhars, a' Kriftus jéfuson kívül; 
Más Nevet nem taláihatfe Ég alatt; medyben Idve f se -mf" | 
get nyerhefs-, hanem tsak a' Jéjits' Nevében. 

Te pediglen ezt az Idvefségnek Utjdt el-vétetted; *'-mirt 
ezt az Idvexítö Nevet meg-tagadtad; midőn a' Krillus ^^^í^f *^ 
Jéfust, teí^-nagyobb Ifieui tuí^jdonságátót, ú^^-míut aZ 
ö Igsz, és Örökkévaló Iftenségétöl meg-foÉtváii, tsak 
idö 6eíént-való mondtitott lííeonek lenni hifeed és vallod. A'kfragafí 

És tagadván ekképen a' Kriftus Jéfust, magadra jaa'Kriftüs 
vonÉod azt azEvangyéliomi Éomorú Sententxíát, (Mdt, Jéfufl.az-ís 
10,^-52,33.) meliyet ma^a Idvezftö VRmk pmmntidit^ mKíuí 
így feóWáiu Falaki líalláji üfzen én-rállam, a% Emberek ^lyli^Atyl 
előtt,' En-is Vallást téfzek arról^ az én Mennyei Atyám cíött elutt^ésH-
Valaki me^-tagadánd Engemet az Emberek előtt j' Én-is meg' torölEetífc 
ideadom azt, az én Mennm Atyám eíöttj és az o Angyali ?? EJetnek 
í/öíí- fLubT2:S,g . • , ^ . Könjrv.böl. 

És ki't'óröUetik ennek Réfze az Életnek Könyvelői: Es 
he fim mehet a^ Hlyen Ember a" Szent Városba; hanem künn 
marad (C Kapukon kiviil, és jút véghetetlen Jirafmas dllapat" . _ 
fa. Jelen, 22: 15, és 19, Melly Éomorú ki-meneteltöU 
hogy a' Fiúnak Kegyelme^ az Atyának Szerelme, és a' imáfftíitife 
Szent Léleknek vélek vaJó K'ózös'álése, feegény Unitárius azlften E-
Atyánkfiait mei^-mentse, és védelmezze; mindennapi alá- zekuek 
zatos Efedezéfeim által, ezért imádom az én líleaemet Mcg-tére-
buzgó Szfvel és LélekkcL , '̂̂ ^̂ "-

F 2 Hogy 



36 Az örök Életre' vézefó 
Hogy azért az Örök IdvefségtÖi el m efsíirilt;. eU 

múl hatat lansépen Elménkbe nyomjiik-bé míDdoyájanj kik 
Idrezülni kiváoiíak, ^s Kcre6tyéi]i Nevet vifeliíiik; ki
váltképen az Ellenkező RéÉrüí v^lók: És feivúnkbea 
higyjük^el, *s feájiinkkal tegyünk vallást arról; ho^y 
amaz Örökkévaló Ige, ki egyÉer's^miud Teremtő Iften-
i s , {Ján.i: I3,r4-J Tefik lett. Es hinnünk kell egy-
Éer'smiod, a' mi Hitünkűek ama' mintlea verfengés nél
kül való Nagy Titkdt'is, CrTim.3: ló.) hogy az Ifien 
jelent-meg a' Teftbeiu Mert míg az idvezitö Hitnek e' 
nagy Titkát, (meÜy a'örrtmíítólt iL.(?cuíokból feljebb elcg-

... gé meg-bizonyittatott,) bé nem véÉik az Ellenkezők; 
nimd addig nem világofodik-meg azoknak a' Kriftus. 
(ií/eí, 5: 14.) Mind addig e'Viiágnak pufetájáii, Kriftus, 
Hit ^ és Reménség nélkül tévelyegnek. (Luk,xg: lO.j 

"^-jMind addig a' Kiiftns Jéfus' Ortzáján tündöklő Igaz If-
• I r i t e n i Efméretnek ditsöseges Világoftsgára nem juthatnak; 

Elméjekiiek homályba-borúltt Éemeík, meg-nem világO" 
TTlII-Ifíttatoak mind addig; (^ÉJes.ii 18.) Hanem a' Mó'ses-
* " ^ ^ n e k Fedele marad Éemeken, és feíveken; a' 'Sidóknak f 

és máfoknak hafonlókiink. Ha pedig meg-tér az'ó f^ivek 
? > Z < Í IJlmbez, leg'Ottan el-véfzi a' Krijlus fzemekr'ől a* fedelet; 

azt mondja az Apoftol: aXór. g; 14516, Mert a' kik 
az idvezitö Hitnek é" mgy Titkát: úgy-mint, a' Kriftus 
Jéfusbaii lévö Ifteni, és Emberi TerméÉetet, (mellyet 
fenn az V-dik Kérdés alatt a' Szent Iráfokból bövöJi 
meg-bizonygattunkj) bé nem véfzik' Nintsen azoknak 
Igaz Kriftiisok, és Megváltőjok; Mert a' Kriftus Je-
fusnak Emberi Terméfzete, és fel-vállalt Kezefségc Ée-
rént, kellett Ele^et-tenai, mint valóságos Embernek, a* 
Bűnért: Mindenható Iflensége fzerént pedig, GyÖzedeí-
meskedni kellett, a' ki-mondhatatlan Lelki gyötrelme
ken, mellyeket Éeuvedett a' Teftben; és a' BÜDÖn, éa 
az Halálon: Másképen a'Váltságnak Munkája tökélem 
íefen véghez nem mehst vala: És így az Ariára* bűnös 
Véréből Éármazott, egé6 bünös Emberi Nemzet, z.Z 

í ' íialálbaji maradou v̂ ólna mind örökké, ••" 
'-i^-

Y?oH XUl. KEf^ 



E G YENES UT, 5? 
XIIL K É R D É S , 

.- Ezen Kemink alatt való Munkdtskának Fő Fundmentomdúí 
^tettük valafel^ az Első Kérdésben; aa Igaz Ör'ókkhaU 
Egy l/lennek Meg-efmérését és Keresését: MeUy Titkait 
Apojíüli Szent Valldfunknak j a* tellyes Szent írnokból î ft-
M és mvritettukí-és azon Titkoknak a' Wl-dik Kérdéílöl 
fogván,, a' Xl\-iik Kérdcfig, Szent Irdibéli ellene-mmiha' 
iatlan Bizonyságokkal, Igazságokat meg'Crq/itvén,' ki légyen 
jiz az Igaz és Örökkévaló Ifién, meg-tanúltuk, és voltakép" 
pen le-raj/höituk: Es már következésképen, annak Keresé-" 

áébea és Ti&telésébenj mi Ik^en az Idvezülm kivánó 
• Ker^ztyén Embernek Kötelejsege j és Tifztiifzükség 

a%t4i meg-látnunk, és tanidnunkf^^ 
FELE LET: 

Még az Első Kérdésbea fel-tettiik vala, hogy rain-
áen idve^iilendö Embernek, Elsőbben; Szivével hinni 
kell, az Igaz és Örökkévaló íílenbeii: De Májbdfzor: 
Szájunkkal valláft-is keli tennünk ö Felségéről, A' mi 
a' Vallás-tételt nézi, azt véghez-vittuk a' llhdik Kér^ 
déílöl fogván, mind a' Xll-dik Kérdéfi^ mdujivé^ Mi
dőn a' meg-oÉolhatatlan Egy líleni Állatban lévő, Há
rom meg-küiömböztetett Ifteni Személyieket, a* Sz, Irá-
fok feerént le-rajÉoltnk: Azért vagyon hátra már a' 
Hiti a' melly által kell az líleat keresnünk# és tifitel-
níiűL 

XIV. K É R D É S * ^ 
Mitsoda hát az Ű' Hit , A' melly által Unnunk, és keresnunlk 

kell Ő Felségét P 
FELELET: 

Ez , fel^vagyon téve a' ll-dik Kéráésben-is, ("Sid. 
í i . f. 6.) holott így Éól az Apoftol: fíit nélkül lehetet^ 
len, hogy Ifim eVútt kedves légyen valaki: azért hinni kell 
annak, a' ki lílenhez járul, hogy vagyon Ifteoj a' ki 
Jútalmat-is ád az ötét keresőknek. Melly Hitet-is azon 
ReÉben, (i^. i/) így Jr le az Apollói; Hogy^ ö' fiit^ 
a* reménlett dolgokvak valósága, és a'^mellyeket nem láthatunk, 
azok fel'ól-valo bizonyos Bizodalom^ • . -^^ 

F 3 XV. KE 
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HÍBnünt,és 
vallaiiuníc • 
keU a' már 
meg-efmért 
Atvát,Fiat, 
és Sz, Lel* 
ket,azEgy 
Igaz Iften* 
uek Urnám 

Hit nílkSI 
nem lehet 
járíilni IC-
tenhez; 
Melly Hit. 
is, meg-ma-
gyaráztatik 



s l JJés^^rdí_ Éktre rffert?\ 

Az Öroíc-
ké-való If-
tent , Kit 
-nem látunk; 
És az örök 
Életet; 
mert ezt-ís 
fzem nem 
látta : keli 
HitteJ el-
fosttunk^ 

í̂̂  ii 

XV. K É R D É S . 
Mtsdda tz a' hizon^os hiedelemmel elfogott Dologi a'mcU 

iyet nem látunk, rttég-ií hípjz'ákr^ 
FELELET: 

\ Ez a' láthatathíTj és hozzá-járúlhatatlan Viiagofsá^ 
tan lakozó IJtem Felség: És mint-hogy itteo az Ayd^ 
TÓI, az Unitárius Atyafiak fem fegegetnck ferami ellen
kezést; A* Szent Lelket pedig mi-is, kik ö Felségét 
hí£&ük Személynek leníii> mint-hogy TíÉta Lélek, mint 
az Atya; Valjuk láthatatlan Iftennek a' Teftí ÉemektöU 
A' Fiúról-ís pedig azt mondja Sz, Péter Apoftol; iPét, 
r- #,8- Kit noha nem láttatok Jbha, még-is fzerettek í' Kit 
noha mojf'is nem láttok; mindazonáltal o-benne bízván^ íir-
vendeztek ki-mondbatatlan Ditíóséggel o-henne. Ehöben az
ért; E* láthatatlan Ifteiií Felsé?, (Kíröl oda-fel bövöii 
Éólottuiik,) úgy-raint, az Atya, z^Fiú, és TÍ Sz-LkleÜ-, 

^ ^ Egv ^ft^^ azi a' kit nem láthattmk; haaem Hittel keU 
^ ^ l í " ' * ^ mcg-fogníink. Mqfhdjzor: Az Örök Élet az: mellyröl 
;̂ .. az iratik, íjdn. 5- f, 7, és 11 - Hogy, a' Mennyei Há* 

rom Bizonyságoknak, úgy-mínt, az Atyánok^ Fiúnak, 
és ?L SzentLílek Egy Ifiennek j Bizonyság-tételek ez: Hogy 
Örók Életet adott minékiínk azlften; melly Elet â  Fiiíbau 
vagyon. (Kirö! alább azt mondja az Apoftol: f^ 20, 
Hogy,^íi' Fiíí nz Igaz Ifién, h az Öfúk Élet,) Melljr 
Örök Élet-Ss ollyaií, ( r ff^r, 2: g.) mellyet Éem. nem 
látott, fül nem hallott, és Embernek gondolatjába fel 
i|em ment> mellyet ké&itett líten az ötct Éeretöknekj 
Es ezek Éeréot, az lííeoi Egy Allat,>i Személyjében^' 
Atya, Fiú, és Szent Lélek; az5 az Örök Élettel egy-
gyütt; a ' k i t , és a'mellyet Téfti femekkel nem látha* 
tüiiik mofí; haaem Idvezítö, és EIö-Hittel kell azok* 
hoz , míg a' Tcftben vagyunk, mÍDékünk járulnunk, Í9 
azokat eUogQunk-̂  • 

* • 1 , . • ^ t 

.' r 

A 
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XVT. K É R D É S . 
'Mtioda hat az ÖríiJfe ÉUt, vagy^is, a' Tdlye^ Váltság?: 
^ FELELET: '^ 

Itt minékünk fel-kell mennünk, éppen az ElsöEm* 
bemek Ádámnak, a* Földi Fíiraditsoaiban történt eN 

C - esésércí 

V 



E<S r E NE S UT ^ 
^i?s&e: kit-is teremtvéu lílen^ helyh&ztet&tt vala a* 
í^araditsombao : Teremtette vala pedig líleii Ádámot, 
a'fliag^ Képérej és Hafoulatofeágára; az-az, Igafság-! 
ban. Szentségben, és Artatianságbaii; és azok felett 
feabad akaratot-is engedett vala líleu ö-űéki: De ollyaa, 
Condüióxaly hogy ha az Ifteotol eleiben-adauatott Pa-, 
raűtsolatot által; hágná ^ orok halállal büntetti'tnék'meg:,^ 
Azouban pedig Ádám az ördögnek indításából, magá^ 
ban felfuvalkodván, rcbelldh Jó Teremtő Ifteiic elleo ^ 
maga £abad akaratjából^ és az ördög' pártjára álla: és, 
miud Magát 5 mind Maradékit , az Örök Vjsfeede- \^ 
lemnek vermébe bé-ejté. De a* Könyörülő Jéfus elörc 
íMátván, Ádámna:k következendő Kfetétj még amaz" 
^rökkhaló Sékefségnek Tanátiában, nem-tsak Kozbenprót , ^ 

lÉtet; hanem ugyan Kezefséget-is váliala magára. ('ÍVá- 11 
7.^-22. Refz.%, í '-6,) Mert a'Deák Fordítás Éeréut, H 
itten mondatik a' Krifius, ^5poK/örnak: a' meily ÉÓ , vai-̂  
lósággal Kernt téten.) És a' meg-bántódott Atya Ifr, ^^ 
teu-is Szent Fiának interceJJÍö}k2L ^ és Közbenjárói Ke-' .^ " 
2e£ségére nézve, illyen Kegyelembéli Szent Szövetség'; í " g [ J * J | 
te mene; Es?^ 53: lO* Hogy, minekutánna téjéndi 
éz 0 Igeikét Áldozatul d* bűnért, meg-ldtja a* Magot, és az] 
t/Rnak Akaratja, az Ö Keze által fierentüs lé/zen., Hogy. 
ckképeu^az ö Egyetlen-egy Áldozatjábau meg-engeÉtel* 
tetést nyervén, a'kik ennekelötte Haragnak Fiai, Iftea-
nek Ellenségei valánk; lennénk már Iften előtt ingyea ^ 
kedvefet ama'Szerelm^esbeoi és lennénk a' Meiiiiyei. 
Hazának Örököfsei. (EJcs, i : 6. Réfz.2: 12* 13, Koliz. 
20,21,22* Éfés.2: I, 3* '-Sá-io: 14- Rám.H: 17.) 

Melly Váltiáeiuk Munkájáról, és az Örök EletrSl 
fefío a' IV-dik Kérdés alatt hoEEas Dedaratiot tettünk j ; ' ^ 
azért azok felöl-való bővebb értekezéíiiek okáért rek-
gd\jnk moftau-is oda a' Kegyes Olvasót, De u^yan-tsak, 
fenn-marad itt az £ Khdés: Hogy, ki légyen hát az az 
Iften; a' kit a'fenn említett Idvezftö Hit által^ meg-kell 
minékünk fognunk? Hogy a' légyen minékünk Szövet- '4 
tséges líleoü-ik; mi pediglen ö-néki Népe^ és Örökse- . --'--'^ 
ge-y CSid,()-i 10, 12,) hogy meg-botsáfsa a' mi álnok-, j ' 
ságainkat, és bűneinkről mcg-ue emlékezzek íoha örök^ 
Jte^ (Réfz. 8. í'.iOji2é -.. 
l,. . Fdeleí 1̂ 



fó '"^Az 'éfok Életre vezeti 
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Felelet: Az az Ifteii, bizonyára nem más 5 haneitl 
a' Mego£olhatatlan Egy líicni Állatban ítvö Atya, Fiú^ 
és Szent Lélek: A' mint az Atyáról, és Fiúról, m âga 
iávczít'ó ÜRímk így tanít: JÁIUXT, 3, Ez a^ÖrokÉletj 
ho^y Tégedet ejmtrjenek ^ Atyám! E^^yed'úl Ipaz IJiennekUnf 
fii; és a' kit Te el-botsdtotidl/ a* lírijius Jéfust. ]§y fecl 
Szent János Apoflpl-is: ^íjdn: 5 : ?• Midőn a* ViJd^^^ 
^öz'ó Hitr'ól, az ufók Életről^ és a' Váltiágnak Munkdjd^; 
TÓI tanítana; ezen Idvefséges Jótétemények felöl val^ 
Mennyei Bizonyságoknak vallja Jenoij ^z Atyát, zzlgét} 
és z\Szent Lelket: és e' Hármat^ Egynek lenni mond-̂ ' 
ja- És hbgv. Ezeknek Bizonyság-tételek , ez: Hogy az-
lilen Örök Életet adott légyen minékünk^ melly Élet-is» 
az ö Fiában a' Kriftus Jéfusban vagyon, (f^ TI ,) Melly^ 
Örök Életnek meg-nyerésérs pedig , le^-nevezetefebV 
E&köz, az UjjáÉtilettetés: Es azt Idvezfcönk-ís tnUj-̂  

J J donitía egyenefen a' Szent Léleknek, Jdn. 3, f. 5, és 5^ 
' mondván: Valaki üjjd nemfMettetik Vizt'ól és Suvt Lk'^ . 

'T^ ' j tekt'ól j nem mehet-bé az Iftennek Orfzdgdba. A'KegyelertíJ' 
1 1111 béli Szeüt Szövetségnek Munkája-is pedig, :(ffleliybe*^ 

áll a' mi tellycs Vdltsdgunk, és 'ór'ák Eleiünk J tulajdonít-', 
tátik a' Szent Léleknek. (^Síd, 8; lO, és 12, Réfz.io: 
^.15, i6,- és 17, Azért mind ezekből következik víiágov 
fon^ hogy az Igaz, és Örökkévaló Egylften, nem más;-
hanem a'MegoÉolhatatlan Egy Ifteni Állatban jévö^/yrt^* 
Fiity és Szent Lélek, a' mi Szövetséges, és Örök Éle-' 
tbt adó lílenüűki és ezt kel! miuékünk Hit által meg* 

. fognupk. -

;:• /: XVlL K É R D É S. . ^ 
Feljebb emiitetted valai hogy az Igaz IJlen^kit már h'óvert 
- k-raijzoltiink, fogna adni Tiitalmat-íí az Őtet Keresők-
t^ - > nek: Mi lehet aza't az a" Jucalom? 

FELELET: 
- f^... ' A' nem e^yéb, hanem a' fenn meg-írt Jutalom, az 
|za2Uro]t ^^jj^ j^j^^, j^^[,y oitsöséges és Örökké-tartó BóldogJ 

sdgot akkor tapaÉtalhatod vóltaképea-meg; midőn ^ama' 
Gehennának tüzében kínlódó Ga^'dagnak ^ és az Abra-
Eámnak Kebelében ótvenííQz'ó Lázárnak^ külömbözö ál-;^ 
lapatjokat öÉve-veted. : - - , , • /-
;V*v. í xvui-

s 



EGYENES UT 4t 
XVITL K E R D E S. 

MíveWog^ a^ Ádámnak egy Efite által el-dradott az Itékf, 
minden Embereknek kdrhoptatiifokra; (Róm. 5:18.) Azért 
az Hlyen fzmiyil nagy Átok alatt fikv'ő nyavalyái Ember , 
' máépen járulhat vifzontag^a^ meg-bántódott Ijlennek/zíne 

eleibe, hogy az Örök Eletet el-nyerhefsef^ 
FELELET: 

Nem másképen; hanem tsalc a' Meg-vált6 Kriííus 
Jéfus'Nevében való Hitnek általa. Mert öbemie adat
tatott mínekiitik báforsággal és bizonyos bizodalommal 
való juenecetíink, a' Kegyelemnek Széki eleibe j hogy 
találjunk Irgalrr.aCságot, és nyeriünk Kegyelmet, az al
kalmatos Wobeihvaló Segedelemre; (*Sid.4: 16.) Mert 
ö-benne vagyon minékünk Váltságunk az ö Véee által y 
az-az^ Biineíakiiek botsánatja; (K/eí. 1:7. Kolofs^jti^.) 
Mert a' Kriftus Jéfiisnak Vére; ( 'Sid.c): 14,) Ki z^ o-
Tökké-való Lélek álc^l, önnön-magát ártatlan lévéa meg
áldozta Mennek^ meg-tiKtftotta a' mi Lelkünk'* Efme-
retét, minden hólt tselekedetektöl, hogy Eol^áljunk az 
Elö lítenuek. 

XIY, K É R D É S . 
Ezen hVíiZ meg miném'ü GyiMőltm lehetnek ewt tdve" 

zffó Hitnek P 
FE L E LE Tr 

Eíefl Idvezitö Hitnek Gytimöltscl, Ezek: 
( r , ) Az Iftennek Szeretetít> az Igaz Hit óífja-

bé Élveinkbe: a' Éerént a'mint va?;yon, $Mós. ó; 25. 
Szerefied 0' te VRadat Tfienedet^ teÜyes Jmveáböl, tellyes 
Lelkedből, és minden er'ód fzerént: melly a' Lelki Életnek 
Principium:^, 

(2 . ) Azon Idvezitö Hit efmérteti-meg velüűk a' 
mi nagy meg-romlotságunkat, és abból fejüukre feállott 
nagy átkot; és hogy az alóJ-való meg-Éabadittatáfun^-
kat óhajtva kivánjíik: Es azon Hrt által a' Krift'js Jé-
fustj mi Me^íváitónknak, és ^Szabaditónknak örömmel 
bé-vcgyük, és bé-fog^adjuk: Es az átok, és bűnök alól 
való meg^éabadúláfuákat, hogy bizonyofon tsak öHöle 

, G várjuk. 

Vacvairínri^-
mar miJi&J* 
küuk bátor-* 

nten ételünk 
az Atvihoz 
a; Krilliiá 

Jéfusbaa 
való Vált^ 
ts ágnak ál-

it^ ^ .- c. •* 

óltya S-/J* 
viinkbe a í 
lílennek 
Szeietetct; 

AzígazHir 
által efmér-
jlik a' mi 
meg romlót 
sá^unkHt; '• 
és az ififlit-
feí bennün
ket a'fzaba' 
duláfnak kű 
váűságára* 

I 

P 

tí 

•J 

i: 
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flbbólííifo-
Ivó, és az 
Jdvefség-
liez Tartozó 

nyéket, az 
I^az Hit 
fzabja jni-
rcauk» 

Â  Knftus 
Jéfiis Igaz
sága Hjtál-
íal tuJajdo-
síitatik nii-

pzendríga 
lufzuaít a' 
Kriílus Jé-
fus*Elcgté-
.telciick,ak-
kort^fzfrúk 
íiiagiiukéváj 
jnidíJn azok 
ról a* Szent 
Lelek, a'mi 
Lelkűnkéi 
együtt bi
zonyságot 
ítéfzen jni-
Jjeimüuk. 

várjuk, {GaL^: 13. zKor.15: 21.J Mind czctet azéiE 
a' Hit muDÍcálódja-

(3,) Ezek-felett, tsak nem meg-Éámlálhatathook 
az Igaz Hitnek Gyümöltseií mert valami Hit nélkül va-
gyoiij mind vétek az, (jRom. 14: 23.) Egy Éóval az
ért ^ mi.iden Jotéteméjmknek ̂  meüyek az Idvefsiígre tar
toznak, Gyökere és Kútfeje, az Igaz Hit, Mert a'Krí-
ftus Jéfusuak Érdemét^ es abból ki-foly<5 minden Idvefsé-
ges Jótéteményeket, az El-váIa6tatáftói-fogva, a'Ke^ 
gyelemben-való állhatatos Mcg-maradájig, %% Igaz Hit 
6erzí és víÉi-vcghez a' Hivekbeii. De minthngy a' Hit
nek minden Gyümöltseit* (tzélozván a' rövidségre j ) 
moli; elö-£ámlálaiink lehetetlen : Azért avagj-tsak azo
kat, a' mellyeknck meg-tudása, és tanulása el-múlhatát-í 
lanképen fiükséges, itten emli'teGiink méltó, és kellete 
koránt-való dolog léSen, 

C4.) Tsak a' Kriílus Jéfusbaii meg-fnndáltatottigaz 
Hit az , melly által el-fogjiik a' Kriftus Jéfusnak Igazú^ 
gűtj a' Éerént, a'mint mondja az Apoftol: Filip,^. ^ .g ; 
Hogy^ talúitaffam rt' Krijlusban; mivdbogy nintsen énnekem 
J^uzsagom^ niellv a' Törvényből vMna: hanem (C melly a* 
Kri/lus JéJiishan'Valo Hitnek általa vagyon, az-at^, Iftent'öU 
valo íga^-ságom^ Hit áltah A' mint mondja ifmét az A-
poftol: üöm. 4 : 5» és 22. Annak, Ű' ki nem viunkálkodiks 
hanmi bifzcn albán, Ü* ki meg-igazitja a' Hitetlent, annak 
tulajdoníttatik a' Hit, Igazságára: Mjképen hô ŷ az Ab-
rahám-is Emberi Remcnség-felett hitt az Iftennek^ Siég-
Is tulajdoníttatott az , néki Igazság gyanánt 

(5 , ) Ezen Hit által-való Mcg-igaztdást pecliíj, fég-
Éük magunkévá akkor, m^ön a' Kriftus Jéfus* Elégtéte
le, Jgdfiága, és Szentsége a)ándékoztatik j és tulajdonítta
tik Hit által mmékíink; meliy ajándék, és tulaidonictáí 
mégycn-véghez akkor^ midön nem valamelly Elmebéli 
képzelés Éerént; hanem Iftennek ugyan meg-határozott 
végezésdböl, a' Szent Lélek a' mi Lelkűnkéi együtt re-; 
áíik ftabja Hit által, a' Kriftus Jéfiis' Elégtételének hajzna-
ü. És midön a' Hivek el-hi6ik, ho^y ök Egyesültek 
már a' Kiiftufsal; és hogy ok már a' Kriftus Jéfusnak^ 
mint Fejeknek, és Elsö-Éületett Atyjokfiának, miud 
Igazságára; mind Szentségére |nézve-íSj ÖYWÖS Tárfai 
Mgyenek. (ii™-8; 15- é sy t .> Melly 



EGYENES UT. ;__ . ____'A^_ 
Melly Örök Életnek Jufsa ^ a' Kriftus Jéfus En-

gecíclmefsege, és Halála által nyerettetett Jutalom-» és 
Bér; És hogy ezen Engedelmefssge a'Kriílas jéfus- A' Kriftus 
nak. Hit által akképen tuíajdonitafsék a' Híveknek, 3F^'f^}^S 
mínt^ha öfc magok vitték volna azt vdghez : midöu a' ê̂ te mín-
Kriftus Jéfus, mint Kezes, az örökkévaló Békefségnek îen nú A^ 
Tanátsában véghez-meut Szövetség Éetéiit^ Eleget tdt ft(>rságaiii-
a' Hívekért; midöii lett Átokká és Bimné a' KereÉtfán, kat. 
hpgy ök lennének IJiennek Igazsága o-henm. CSid* 9: 14-
Efii,y.2- Gal$:í$, 2 JGr. 5: 2r. iKóm: 30. iKór.6:_ 
f.ii. És vóltaképen bé-is fizette a^ Váltságnak Arrátv-
érettek, mid'ón adta íveiket Áldozatul Tjíennck a' Bu}m% 
(E/a, 53, egéfeEen.) Mert ugyaii-ís^ midőn ekképen be
fizet a' Kezes az Mófokért, nem marad azontúl fenn. 
femmi Jufsa a' Creditom^k y fem az Jdófökon, fem a' 
Kezejen- mert a' Kezes bé-fizette azt az AdóCokérfc, 
valamivel ok tartoztak, mind az utolsó fillérig: és ek- •« m 
képeli a'Kezes minden Adófságok alól fel-Éabaditotta, " * * * ^ 
mind magát, mind az Adófokat. Mert az I^az és K c ' ' 
gyelmes Iften, aZ örökké-való Békefségoek, vagy a* 3. 

Ke^yelembéli Szövetségűek Tauátsábaiij (Zffe.ó: 12,15.) 
el-véí;ezíG vala , hogy az Ö-magával Egyenlő :, és Örök-
kévaM Szent Fia j lenne mindeiT Válafetattakn^rk Feie> 
és Elsö-Éülettetett Atyafia: é^ hogy a^fiöflérc-valóElég.:^ 
tételnek Munkájában, vifelné azoknak Személyiekety 
(É/a. 5̂ * egéÉÉen. ) mint Kezes •• És a' Bün áltat me^-
íértödött Iflcní Majellás' Igazságának, Tökéletes Enge-
delraefsé^ének , és a' Kere&tnek feöniyü Halálának e,l-. 
Eenvedéfe általa a' Vá!a:&tattakért Tenne Eleget: Es 
naiüt-hogy az Atyának, úgy a' Fiúnak-is-, Akaratjokc^ 
volt, a'Fiú azoit Kezefséget válhlá mâ á̂ra önként, az 
örökké-való Békefáégnek Tanátsában. (Jöh^s^: 23^ 24, 
és 28. Éfa,$S' ?̂̂ "̂* Solt.40: 7? 8,^90 Inocn lett az 
oÉtáHj hogy ekképen engedvén a* Fiú Szent Atyja'̂  Aka
ratjának, és Szenvedvén, Eleget-is tévén a' VálaÉtatta-
kért; kikíiek miut Fö és Elsö-6ületett Atyafi^ képeket - . 
vifeli vak az Elégtételben; azért ebbéli Engcdelmcfsé-
ge . Szenvedése, és Elégtételei söt Igazsága, és Szent-
sége-is a'Fiúnak, tulajdoníttatott a' Váíaitattaknak, Â  
fieréntj a' mint az Ádám' bünc-is; az ö bűnös véréből, 

i_ G 2 Éárma-
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feármazott minden Maraáékiüak, tulajdoníttatott vala kit-
boztatáfükra. {Rom. 5; 18> 190 És ezekhez-képest 
már mi mondatunk nem-tsak Meg-lgazúltaknak; hanem 
ugyan Iftennek Igazságának^ a' mint ÉÓJ Szent Pál; 
zKö)\ 5:19. Mert az ífien a' Krifiinban vala; ki meg-bé' 
kélteté magával e\ Világot: neni tulajdonitvdn nékik az ö hii' 
miketj f, 21- Éi azt^ a* ki bűnt nem tud vala, tévé Ijten 
m-érettünk bűnné; ho^ mi lennénk IJiennek I^azsá^a ÍZ' J 0 > 

Jimhan. RéE- 3. f, 24, 26- Mí^g-í^azuhmk azért ingyen 
Kegyelemből, a* Krijlm Jéjmban lett Váltiágnak általa: ^, 
26. mert^meg'igazitja IJien mind azt ̂  valaki a^ Jéjumdk Hi" 
tib'ól váló, 

Jegyczzük-meg azt-Is itt az alkalmatofsá^ Éerént; 
hí)gy midőn azt mondja az Apoftol: Rom. 2: $. Hogy, 
Hitből Igaziihnk-meg, Tsekkcdetek nélkTiL Ifinét: Gah z. 

-. í'-iö- Tudván, hogy nem igazúUmeg egy Teji-is^ a' Tor* 
f " vénynek tselekedetiböL (Lásd Rom. 3: 20 , és 28.) Ezen 

, l^ociisokhzíi^ nem az a' mi értelmünk, hogy a' Jó-tse-
np , ^^Jekede t eke t Éiikségtelenéknek tartanok az Idvefségre: 
i t K J S ö t inkább azt mondjuk, hogy S%ent Élet nélkül Jenki az 

^^Ifient nem láthatja. 'Sid, 12 : 14- Azt mondiuk, Jak, 2. 
fcSzét^' 17, és 26. Hogy, a' Hit Tsekkcdetek nélkül, meg-hólt 

Mht: Mert a* jótselekedctek GyümöUseí a'Hitnek: és 
?E Igaz HitJiek, meg-eünértetö jelei a' Jótselekedetek, 

' Míod ebekből aztrt következik: Hofy az Igaz 
Hit által fogjuk-el, és téfeÉük magunkévá, a'KriftusJé-
íusnak Igazidgdt, Szentségét, és Elégtételét. Mert így 
üól Szent Pál: Fih 3 : 9- Énnékem iiintsen Igazságom / 
fiielly a' Törvényből volna; hanem melly a' Krijius Jéjasban 
való Hit által vagyon f az-az, llíentöl való Igazságom, 
Hit által JRóm. 4 : 5. />e annak a' ki nem munkálkodik ; 

^ hanem hifzen abban, sC ki Megigazítja a* Hitetlent, tnlajdo' 
^nittatik a' Hit, Igazságára: RéÉ. %, í-. 20. Mert a' Tör
vénynek tsekkedetiboi nem Igazulbat-meg egy Teji'is, az If-
tennék elóttc: f. 21. Mojran pediglen meg-jelent a% IJiennek 
igazsága mindenekhez;, a' Krijius Jéjitsban való Hitnek álta
la, f. 24. Meg-igazulunk pedig ingyen IJiennek Kegyeimé-
'pol^ ű* Kriflus Jéjüsban-való Hitnek^általa, 2 Kór. 5 : 2r» 
^tfert lett a" Krijius m-mtüink B'mnéf hogy mi lennénk Ifr 
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t€nmk Igaziá^a 'ó-benne, Efa. 53 : lO, Hogy viinekutdnna 
téjéndi a% 0 Lelkét Vnltidgíd fl' bűnért^' f. 11. az 'ó l^eU 
khisk fáradságának meg-látvún hajznat, és meg-eUgedvén, fo' 
kakát meg-igazitíon. Mert az Igaz Hit által Igazittatmk, 
és Szentdtetlmk-meg a^ Krijhts Jyusmik Nevében, i Kór. 6, 
i', II. És e%en Hit által tétetiink bizonyofokká, hogy mi If-
Unnék őr'óköfseij a" Krijiusnak ofókós Tdrfai, és fogadott 
Fiak legyünk: és hogy végezetre az örükké-való Klvá-
iaCtás feexént idvezülüiik, és mindenkor az URral tna-
radiuik. (Aűm,8: 16^ 17. iTbeff. 4 : 17.) Az a' Meg-
igazúláá, t's Meg&enteltetés pedig, mellyet az Atya If-
ten minékünk, a' feljebb meg-irt módok Éeréot, eleve 
£l-reiidelt; A'Fiú tulajdon Vére ?í!tal Meg-nyert; és 
a* melly a' Szent Léíek'Kegyelméből közöltetik velünk. 
Mind ezek a' Jótétemények, Iftenuek az Ujjá-Éülettetés 
iltal, oUyan fel-álittatott Képe mi-beiinünk, melly az 
Ifteii előtt utálatba foha nem mégyeíi, a'maga Ditsö-
ségéért- Mert miuekutánna Iftennek ebbéli Kegyelmes 
Hit álíal el-fogta az Ember; az abból ki-folyó, és na-
poükéut nevekedő Virtufok-isj Iften^clÖtt olly' kedve
lek j mint a' Lelki MenyafeÉonynak Ekefsé^e, ('5(Í/Í. 45-' 
f, 12.) £ ' mellett pedig, a'Teftnek erőtlensége miá 
hozzáűk ragadott fogyatkozáfok-is minékünk nem tulaj-
doűittatnak; söt azokat iflcn háta*megé veti, el-fedezi, 
a' Knfius Jéfiisnak már bé-ízetett Elégtétele, Igazsága, 
és Szentsége ákai (*5ö;f. 32. f-i^ 2. Mert az iften a' 
Kiiftusban vala; ki meg-békélteté magával e' Világot, 
nem tulajdonítván iiéldek az ö Bűneiket. (^Xt^r, 5; 19-) 

F 

XX- K É R D É S -
M^gyarázd-meg énnékem^ hogy t% (C Krijius Jéjiishan való 

Igaz Hit, fummáfon mi légyen?, 
FELELET: 

Minden Idvezülni kívánó Embernek hinni kcH azt: 
hogy öTerméÉeti Éiiletése 6erént> Haragnak Fia, (Gal. 
2, t' ^0 Iflenoek ellensége; és a* Bűnnek e's Törvény
nek átka alá rekefetetett^ (Rom. 5 : it), GaL 3 : i^^) 
nyavalyás biínös Ember lett légyen: De az Iffen, a' 
ki neifi-tsak Igaz; íiauem eeyter'smifld igen Irgalmas-is, 

^5 

\ 
Hit által 
fíjgjuk-ela* 
Krifíusnak, 
a' Kerefzt-
fán miné
künk fzer-
-zettmindea 

uyeit. 

Ulil 

ra 

Az líra? Id-
vexit-i Hit
nek Si'mmá 
ja le-íratta* 
tik. 
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']f4z or'ók ÉleiT.e vehető 
az ö Gazdag Irgalmafságából; még amaz Örökkévaló' 
Békefséö;aek TaíiátsíibRn, a' Tseíekedetbéli Szövetségnek: 
ellenében ^ Kegyelembéli Szövetséget állita-fel a' Kriftus 
Jéfiísbaii. (a^mitit feljeb mác meg-látók,) A'ki jóllehet I t 
teiiűek formájábao vóliia: mindazonáltal nem állítá ra* 
gadoinánynak lenni IftenoeUvaló Egyenlőségét; hanem 
meg-jclenvén a" Teílben, Szolgai formát vön o-Kia2;ára> 
mint Ember; meg alázta ma^át mind háláiig , még pe-̂  
dig a' KereÉtfának haláláig, (Fi/- 2; 6,7,8.) És az ö-
rökké-való Lélek által ártatlan lévén meg-áldozá Önnön* 
magát Iftennek, hogy meg-tí£titaiiá a' mi Lelkünk' E&-
Dicretét, minden hóit tselekedeíektöl. {'Sid,<^:i4. Réfz^ 
10. ^ .140 És adá öniiön-magát mi-érettünk ajándékul^ 
és Áldozatul, Iftemiek gyanyörüséges íilatozásra. (Éfés. 
5. í ' -z .) És Egyetlen-egy Aldozatjával tökéletefekké. 
tette mind örökké azokat, a' kik meg-6enteltettek. {'Sid^ 
lO- 1̂ .14- Ez azért az Igaz Idvezítö HlTiiek Sum-
mája, 

T u d XXL K É R D É S -
r' 

' Mid'ón a%h't mar a' Kriftus Jéjus Igd^'Sdgdban funddkaiott 
^ 2 l g | . / / i í r ö / , és abból ki-folyó-Meg-igazittatasról bov'ón Jzulottunk;-

. vagyon-c míg más- eheii bafmló Dolog j. mdly fzükséges-^ 
képm meg-kivántqfsik a^ IdvefiégreP 

FELELET: 
Vagyon [gen-ís i Mert 3' Meg-igazittatdshoz^ hafonlő' 

Ifteni Ajándék, '<C Meg-fzenteitetcs-r mellyek olly' meg-
oÉolhatatlanúl öEre-is vagyaak köttetve; hogy egyik a'̂  
máfik nélkítl tökéletes ocm lehet: mert ha Hitböl-való 
Meg-igazittatáfodnintsen, Iftdü előtt kedves nem lehetS. 
De ellenben, a' Szent Életnek követése nélkül-is, fenki ,̂ 
az Atyát nem láthatja: mert a' Hit a' Kcgyefség' mun
káinak gyakoriáfa nélkül, meg-hólt állati a' Kegycfcég-
nek pedig meg-jiitaímaztatása^vagyon, mind a'jelen-va
l ó , mind a' következendő Életben: (iTim, 4, f.S.) 
(mellyröl fenEi bövebbea ÉóUottunk.) ^ Azért a* Hit,-
Kútfeje a' Meg-igazittatásnak: a* Szent Életnek gyakor-
lásáűak pedig Kútfeje, a' Meg-fzentdtetéi, 

. XXI Li 

A'Meg-iga 
iittatáshoz 
hafonló If--
teni Aján
dék ^ az Id-
vefségre ; 
a' Megfzen 
teltetés, 

•'-\ 



E G YE ?ÍE S UT. 
XXIL K É R D É S . 

. Mitsoda azért a' MegÉenteltetés ?' 
FELELET: 

Az Iftennek ol)y' kíváitképen-való Kegyelmes Aján-
áéka, roelly nyomban követi a' Kriftus Jéfusbau-való 
Meg-ig32úlást. iKoy,6:ií. Meg-mofogattattatok, Meg-igü" 
zittattatökj és Mcg-Jkentdtettetck, a' Krijius Jéjhindk Ncvé^ 
ben, 'Sid. lo ; 14. Egyetlen-e^ Engefztelo Aldozatjdval, 
tükéletejikké tette mind őrökké azokat, a* kik MegSenteltet
tek- I Kór. 1: 30, A' Krijiii$ Jéjus litt minekünk ijlmol 
Igazidgs Szentúg^j es Vdltídg. 

^ 

XXlIt K E R D E S. 
Tvváhhd: Mik léfznek (C Meg&eiiteltetés0ek Munkái? 

FELELET: 
Az Ujjá-Éülettetés, vagy a'mint azApoftol mond

ja: az Elmének meg-vílágofittatctt Éemei; hogy e' Ée-
rént meg-láthafsa az Ujjá-Éülettetett Ember, az Éván-
gyélíomban ki-adattatott Igazságot; mellyben ajáiilia, 
és adia Iften a' bűnös Embernek j Btin-botsátó és idve-
zftö minden Kegyelmeit: Mert minekelőtte a' bűnös 
Ember, az Iftennek ebbéli Kegyelme felöl, még femmit 
nem tndj és a'büonek nie'g labságában vagyon , fél, íiít, 
és rettegj az lílcimek Igazságától: De minekutánna az 
Iftennek ingyen-való Kcgyelmefscge'bol, meg-vílágofitta-
tott fzemeket véÉen; mes-látja az Évangyéliomi Igaz
ságot, melly a' Kríftiis Jcfus által ki-adattatott Kegye-
kmnek és Vigafitaldsnak Befzéde, és Kút^'eje. És akkor 
a' ÉomjúságbaTi el-hóltt feegény Lélek, mint a' ÉomjU 
Szarvas, ('Sóit. 40.) futvást mégyeii e' Kút-före. Ks 
meg'kóftolván az Évangyéliom] Irének édefségétj ön-
kéor-való indulattal fiefc annak el-fogására ; az-az, üet 
lílennek Szerelmére;^ és az Ö-véle való Egyesülésre a' 
Kriftus Jéfnsban: Es oÉtán réüefitetvén az Évangyéli-
omi Kegyelemben, a' Szent Lélek által; Iftenéhe^-valo 
Háládatofságának meg-bizonyitására, magát egéfe&en, és 
mííiden tehetségét nagy Lelki örömmel adja, és Éenteli 
az ö Xftenének Ditsöségére; hogy ö Felségét^ mint 

- IftenéC 

fzentelte-
té&uek Le
írása, 

.^. 

ft 

h ^ k j 

uin 
A' Meg .̂ 
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tésnekMim 
lEijaSiimniá 
fon le-íra-
tik. Az iS 
Réfzeivel 
egybea, 
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lílenét, ti&telje; mint URát, fcije, és retteíjje; és mine 
Szabaditóját, Éolgálja tellyes Életében. És ekképen a' 
Kriflus Jéfusnak Lelke, Ö-belé Éálván, hajíékúl ötét cl* 
foglalja; Kegyelembdíi MGnkálkodása által ötét újjá-ízii-
M, meg-eievenftí, és a'Szent Életnek követésére el-ké-
Éftij és abban mind végig meg-is erösfti- Ez â érC-
a' Meg-6eiite]tetésnek Munkája- Ue cifelett vágynak 
illyen RéÉci-is még anaak: 

A' Meg-
fzentelte-
tésnek tUö 
Réfzet A' 
Magunk-

EU'óhenr A* Ma^rjmk Meg^-ta^aíása - Meíly áll aí)-' 
bői; ( r - ) Hogy minden ntívvel nevezendő Büoökee. 
el-távoztafEUnk, azoktól bútsút vegyünk. (2 . ) Hogy 
minden Világi Javainktól, és még Életünktöl-is , (a* 
PerfecuHoüTik idején) ha áz Iftennek DitsÖsége úgy kf-
vánja, meg-válni kcÉek legyünk: na^obbra betsülvéfl 

^-..^ -»--. mindeakor líleimel, és a' Kriftus JéfufsaWaló Egyefse'̂  
^ J r lguuket ; mint e' Világi múiaodó Jókat- (3 , ) Hogy 
^r\^ ^A me^-efmértefsék az-ís^ hogy mi immár a' Tefíi romlót-
^^i|. |Uf| Ságnak Éolgálatja alól meg-6abadttattunk; és a' Fiúi Éa-

badságnak állapat]ára által-tétettettünk; azért azokkal a* 
Világi Jókkal, és Gyönyörűségekkel ^ f mellyé k a' Sz. 

iö^X*^!"!^^^ Éerént-ls Éabado'c,} inkább okosan, és raértékle-
V ' tesen éljünk, hogy-fem mint azokkala' Sz, írás' tanííá--

' sa ellen vi&Éá-éínénk, Mindenkor nagyobbra betsüljük 
lílennel és a' Kriftiifsal-való Egyeségünket; mint-fem e' 
Világi Jókkal-való viEÉá-éMs által, a'Teftnek^való ked^ 
veskedé^t. ( 4 , ) Áll a' Ma^unk-me^-ta^adása abbói-is t 
hogy lílcntöl vett Javainkat Felebarátunkkal híven köz-
leni el-ne raúlafsnk- a'^ei^cnyekkel, és még eUenségtink-
kel-is jól tegyünk. Ezek Éerént o&tán magunkat meg*, 
tagadjuk, és az ő Embert-is fogjuk meg-oldökölni. 

Máfödik Rífze a' Szent Életnek: /t Kriflm Jkfimak 
Követése, Az Apoftol Szent Péter mondja; iFéL2:2i^ 
Példát hagyott nékünk d' Krifim Jéjiu, hogy az ö nyomdokit 
küvetn'ők* Azért mind elménkbeOj mind erköitsiinkel az 
G Tanítását, és Erköltsej Virtufait kell nyomdokolnnnk. 
De ö Felsége Köz1>enjárói hivataljára tartozó Virtufait 
követnünk nem lehet: hanem azokban az ErköKsi Vir-
tufáiban mellyekkel mint Ember, a' Kriílus Jéfus ékes
kedett, ö Felségét mint Eliö-ÉÍUetett, és nékünkpéldíít, 
-. - . iagyo 

Máfodik 
Kérxei A 
Kriíbisnak 
Követéstc. 



E G y E I^E S l/T. áS 
ha^yó Atyánkfiát követni igyekezzünk, mind Szível, mind 
Lélekkd: Ha mibt;n pecfig a' hozzá tik-rag ad ott erőt--
lenség Écréot hibáznánk, (mellyröl Szent Pál Apoílol-
is kefervefen pana&olkodik ; Rom, 7 : 23,24,^) a z , a' 
Kriíins Jífus' Klégttíteléirt ^ Igazságáért, és Ártatlansá
gáért, minekünk nem tnlajdonittatik- ('5oíí. 32: 1,2-

Harmadik R^fee, a' Lelki vagy Szent Életnek: A' 
mi Kerefi-tunknek mindmnapi fel-vétele: A* KereEtnck Eor-

- nyü, és gyalázatos kínjaira nézve , kell itt érteni, min
den gyalázatos j fiomorii, és kedvetlen dolgokat^ a' 
mellyektö! a' ma^a békefségét &eretö nyavalyás Ember 
ií̂ en fél, és írtódzik; De a' Szabados UR és Iften , el-
botsátja azokat az Emberekre azért; hogy azokat ^ mint 
iTiagok KereÉtjeket, mindennap hordozzak, e's vifeljék; 
És ez , neveztetik a' Szent írásban , Békfísé.e;es-tiirésneh 
2 Tím-^a; 12- a' mint mondia az Apollói: Hffe;y ha t'u^ 
r'ánk^ Ö-véle orfzáglmk-is. Botsát^a pediglen Iftcn eze
ket a' Hívekre, az ö Hiteknek és Kngedelmefségeknek 
meg-próbáltatáfokra : mert ha, mindenkor jó állapatbaa 
tartatnának a' Hivek, a' Szent Életnek követésében i^en 
meg-tsökkennének. Azért, botsát Iften ö-reájok KereÉte-
ket j hogy a' Szenvedéfek által, ^' Tefti indulatokat 
magokban rtteg-f jjtsák, és a'Szent Életben magokat in
kább gyakorollak, a' üerént^ a'mint mondja az Apoílol: 
iPét.^i 1, A ki Szenvedett a* tefiben ^ meg-fiünt a^ búntoL 

E ' Kerestet pe îr? botsátja Iften a' Hívekre, azok
nak feUferkentetéfekért, és a' bÜQökbol-való meg-tí6tit-
tatáfokirt; meÜy neveztetik a* Szent írásban, .^űjtoíó-
Vpfzf^mek: Azcrt mondja a' Lélek, Szent Dávid által: 

.'5íí/r.89: 3 1 , és 33, Ha d-ha^vják az Ö Fiai az én Tot* 
"üényemet f mes^hantetem az 0 vétkeket vefi-fr-dve}, Péld. 5-
Í M i . t)e az tlRnak djrgaldídt^ Fiam^ meg-ne unjad, f. 
12. Mert fl' kit Jzeret az l/R, meg-dor.ztilja ^ mint az Atya 
az Ö fiát, ö' hnek javat kívánja, i Kór- 11 : 33, Azért, 
viikor h'ántettetunk, az URtol tanütatiifik ^ hogy e* Világgal 
shne kárhöztafsmh ,̂  . , ^ 

Ezen f^újtoU'VefzfzŐnek nemei, Hlömb fettmm^fé^ 
lék; ki-vévtín innen tsak az örök veÉedelmet, és a' 

H mellyck 

Â  mi Ke-
refzíVmk-' 
nek minden 
napiünkénC 
való Fel-ví 
tele, 

tára 

A' mi Ke-
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tréloz a" 

meg-jobbi-
íáayrap 

jiem Ifíen- icellyek az::íal ö&vc-köttcttek. Hlyének azért; a'Nya* 
jiek Harag-, valyák; Betsületütikben-való meg-tsökkenésüuk; Java-

' tráio?'*̂ ^̂ *" inkban-valü kárvalláfiink; Szerelme linktől-való meg-fb6-
tatáfunki Szánikívettetés; Szárazfágnak é^Teimékeciea'^ 
ségnek, és Pefiisnek ollóra: mellyekhez Éámiáluthatik 
a'TcfiiHalál-is. De mcg-keil itt külömhöztetQi a' doU 
goti tudiiiilik, hogy ezen próbáló ^s oktató Vefifeö , 
ne vétettefbék oUyau értelembea; minémü az Iften' Ité-r 
létének súliyos-tsapása: másképen^ azt itt mcg-jegyez^ 
hetjük-, a' iűit mond az Apoíiol: i Kór. ii: 31. Hámi 
magunk mcg-üélnbk magunkat _, nem Ítéltetnénk az URtok 
Azért , kinek-kinek KereÉtyéni Hivataljábaii áll; hogy i 
ha kikre botsátja lílen e' Sújtoló-veÉÉöt; Magok-vife'í 
Idfekrölj Életekről, és minden Erkölt^eikröl, Éoros^ 
Éámot vefsenek magokkar; és ha ezek iránt hibát talál-; 
nak magokban; igaz Me^téréfekkei, és buzgó Könyör* 
géfekkel eageÉteljék az ö Ifteneket; mint Szent Ügvid^ 
>zSám. 24.) 1 6 s ^3.^ 

í v i - V ' ' Fö 'Olca a* Sajtoló-vefzjionek ^ az Iftennek Igazsá-t 
ga; de nem Bírói; hanem Kegyelemmel mérsékelt A-t 
tyai Igazsága; a' mclly alatt nints femmi kárhoztatás;' 
söt az Atyai Szeretetnek Jele; mint mondja Sz.Dávid: 
^Súlt. 119: 71. Jómra htt nekem ^ hogy meg'SÚjtoltál ^ hogy 
meg'tanulnám (C Te Parantsolatidat, Azért az itt a' TM 
náts ; 

F 

r T\ 

^ í kell ke, 
refniinkmU 
Ragunkban 
okait a'Súj* 
toló Vefz-
ízönek, 

Azt békea-
fcgefenkell 
hordoz * 
î iíuíí, és az 

tsöitteaüűlí léséében; meg-efmérd* és dicsérd, és £sl-maea£tald az-̂ "-

(i,) A' reád-botsátott VeGÉönek okait , mindéi 
magadnak-való kedvezés uéíkül, keresd-ki kebeledből ,-
és téíj-meg. 

(2.) A' VeÉÉö alatt pedig alázd-meg magadat, és 
3zt Békefségeü'tiiréfsel hordozzad» é^ tsókolgatársal- , 

( 3 . ) Az Ifiennek Igazságát j a'büntetésben; dtf 
egyÉer'smiud Atyai Irgalmafságát-is, annak meg-mérsék-' 

ért í»' te Iftenedet, 

i - i C4Í 
^ 



EGYENES UT. 
\' ( 4 . ) Meg-térj a'biinökbö] igaz meg-tömdött íiv-

V€l: A' Kegyefscg' i?;yakorlásábaii eltSbbi útadat meg
újítsd, és nagyobb feréiiyáággel vógczd-el azt. 

/ (5 , ) Ha a' Kriííns Jefus ki-mondhatiflan gyötrel
mes F'ííjdalmakiiak, és a' Halálnak-is el-feeiivediíscvel 
men>bc az o Dkáöségdbe; bizony te-is Szolga e's Ta-
nkvány lóvü.i, nem bhetfe iiaí^yobb a'ce ÜRadinl,Mes
terednél Tudv'ui 3^t, hogy tsak ^yy KriftLis'VítéziDek-
h nem lehet bí-meiim a' maga Ditsöségébe^ haiiein-ha 
mindeLí Ellenícgcin, és míaden ö-reá méit Kercíztvifc* 
Icfeken győzedelmes iéfeeii, Es úgy vé6i-el végre, â  
GyözedeímeCekaek ic-téfetett Életnek Koronáját, 

\ ' (6-) Szüfitelsh-valói^buzgp Könyörgéf^i; és a" 
Kriftiis Jcfusnak Egyetlen-egy Áldozatja által, az Atya 
Ifteat engeitelie^ KenEtjeit miadciiii3pengedelmefségQ;el 
fel-végye; azokac ne mardofsa, hanem tsókol^afsaí 
és az^ö Idvezítöjét (ha Illen' Dítsöségs úgy kívánja,) 
nem-tsak' a' fenn megbírt Virciifokbaa kövefse^ hanem 
a' Calvarlának Hegyere-is el-kísérje , hogy végre. A* 
jne^-tért Tolvajjal a' Paraditsomba-is ö Felséget bé* 
kisérheftc.^y iáJL. iMA^ 

(7 . ) A' Meg-&enfclt2tésn3k Munkáihoz tartozik 
áz-is; Midőn a' tévelygő Tudomáayt és Vallást, meg-
efmírvéii, és cl-hagyván; az lí^az Idvezfto Hitre éS-
Vallásra meg-tér, a' Megvílá^ofutatott Lelkű Ember : 
Ebben a' CVíííban-is meg kell azt , az Idvefségnek cl-
veStcfe aiatt jegyeznünk; Hogy az eijéfc KcreÉtyén-? 
ségben légven, az Idvcfiéghez köttettetett, és öl-múl-
haratian Szent Rendtartás e z : Hogy midőn Reformáló-

' áik az Unitárius Ember, me^ feell újra annak Kere&tel-
t e t a i , az Atyának^ Fiitnnk, és Szent J-^ékkufk Nevében; 
Mert ám bítor az Ellenkezők ekke'peii KereE:telkedje-r 
Dek-is me^; de nagy Hvpocritaság vagyo:i alatta: ( i - ) 
Mert üem híÉik, és val l ják/ F ia t , és Szent Lelket , 
az Aryával Egyenlő Igaz Örökkévaló Iftennek lemii-
(mcllyröl oda-fel bövon meg-tanitattál.) Es (2-fzor.) 
tsak azért Kere5telkí:d[iek-meg ekképen; hogy inkább 
nJeg-niaradhafsauak a' Kere&tyének között: Kik a' Fiat^ 

H a és 

^ 5J 
Baneiu^böl' 
meg - kell 
témuak, és 
magunkat 
meg -kell 
Jobítanimk. 

És Ven Vo-
vetmink a' 
Krill s Jé-
íiilí, Ki fok 
Szeiivtdé-
fek által 
ment a' Dí-
tsoscgbe. 

"Buzgó Ko-
nyörgéfek-
kd kell Ir-
fent engefíi 
telnünk-

inra 
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és S:^^ent Lelket, hifiikj vallják, és imádják, az Atyával 
Egyeűlö, Igaz, és Örökkévaló lítennek lenni; és ari* 
uak hüscgére-is avattatuak-bé ^ a'Kere6t-Atyák'Bizony--
magtételek által, a' Szentek'Gyülekezetébe; Me?-kere6-
teíkedvén Atyának, Fiúnak^ és Szent Léleknek Nevében: 
De a' kik, a' Fimak, és Szent Léleknek, ÜrÖkké-való^ 
Egy Igaz Iftense'gét tagaáják; azoknak, ha az Iften*̂  
Kegyelméből j és az Igazságnak meg-efméréséböl már 
Réformálódrak^ Idvezilö URunk'Parantsolatjából, az 
Igaz Aliyafientegyháznak Hiti Éerént, meg-keíl újra Ke^ 
jreÉteltetniekj Idvefségekoek el-ve6tése alatt. 

Ez ugyan nehéz a' Teílnek: Mert a' Tcfi fmnte*. 
kn a' Lélek ellen tiifakodik, hogy d! jht, mellyel akarnánk; 
ne tselekedbefsuk. Gal. 5 : 17, De ha a' Teji fzerént élünky 
meg-halunk,' azért a'' Lélekkel a* Teftnek tselekedeteit mff-
keíl dldÖköMmkj hogy élfiink. Rom, 8; 13, És ha ki e* 
Lelki-tnfakodásban győzedelmeskedik j a' Lelki EUensé-

^̂ _̂  gek ellen; eUnem töröltetik annak Neve, az Életnek Kony-
x ^ U t J '̂ •^^ö/: (Lásd-meg }eh 3 ; 5-) Söt vallást-téÉ.eu annalc 

Nevéről a' Kriftus Jéfns, az ö Mennyei Atyja előtt-" 
V a' fóbbL 

Én Magam lehetek czcn Cii/asban-is Példa: Mert 
minekütáima énuékcm-is a' Kriftus Jéfus meg-világofo-
dott vó!oai nagy tiifakodásban volt én-benoem-is a' 
Teíl , az én Lelkem elieo, a' KereEtségnek dolgában: 
Melly míá folyamodtam egy az líten' Utraiban Tudós 
Eml>crünkhÖz; Ki igy feleit: Hogy ha meg-tsendesít* 
hetem Lelkem'-Efméretét benne Í el-múlathatom az új' 
ra-val6 Mcg-kere&telkedést; De ebben a' kettős értel
mű Feíeletiben, Jiipponáitdi azon Tudós Tbeologus, az 
ellenkező ré&t A' mint-hogy én, az újonnan-való Ké-* 
reÉtségnek el-múlatásában^ I-elkemnck nyugodalmát uem-
is találhattam; mert előttem volt Éüntelea, a' Teftbea 
meg-jelent Iftennek ^ a' Kriftus Jéfusnak, Szentséges, 
Szájából ki-jött amaz Evaíigyéíiomi ParantsoJat: Ke-
refzteljetek j Atyának, Fiúnak, és Szent Leieknek Nevében: 
J* ki hifzen, 'és meg-kerejztelkedik, idveziili <í ki nem hi-
Jzen, el-kárhozih Mát, 28: 18, és 20- Márk, 16, f. 10. 
• ^ é r t a' Kegyelemiiek Be^éde által, adváu az Ifién én* 

pékem 9 

^ i7i 

.^ 



EGYE N E S- UT, 
üékem, az éu Elméraoek meg-világosított Szemeit, leg-
ottan ezt mondám, ama' Filep ApoftoUá) meg-k.ere£tcl-
tet&tt Fö Emberrel; Ki tiltbat-msg engem^ a^Ker^ztség-
töL Ki-is meg-kereÉtelkedvén:! bé-telék öiömmeL (Tsei 
8, f^^S.) Igaz úgy én-is meg-kere&telkedém, oliyan 
Midsombzn pedig, a' naidöu már egy Gyermek[iek Aty
ja volnék: És meg-kere&telkedvéii, bé-telém ki-be6él-
hetetleuképen a' S-zent Lélek által való öröraffiel; így 
léÉen azért doigok, roiodeii Unitáriusból Réformálódott 
és meg;kere6telkedétt Híveknek; mert bé-telnek oUyaa 
Lelki ÖröiTimels melly minden e' Világi örömet ftljül-
halad, dmsnl • ' 

^ 

iXXIV. K É R D É S . 
^ Sákranieiitomok nagy Ofzlopai az Idvezito Hitnek^- az-

irt nem vólna-é Uicnd'ú dolog, azokról-is itten emU-
kezetet tennif^ . i ^ O l ^ A l i i é t 

FELELET: 
Igen-ís illendő és Éükséges dolog. Mert Ehöieni. 

A' Sákramentomoknak oliyan Munkái és TulajdonságEá 
vágynak; naellyek az Idvefségre épen Éükségefek; 

ELSŐBEN: Â  mi nézi a' Szent Keyef?;tséget: 
. ( i . ) A' S^ent Kerefitség, az Ujjá-Éíiiettetésnek, 

és a' fogadott Fiúságnak, tsalhatatlau Petsétje* és meg-
efmértetö Jele, Ennek Ahrdzolója vala régen az O Tes-
támentombéli Sákramentom , a' Környül-metélkedés; 
jBelly, naiiit a' KereÉtség^ tsak egyÉer mégyen vala 
a' Tsetsemök körül véghez; mellyel az új KereÉtyének 
rffHlűltatnak, 

(2-) Mert á* Bűnöknek meg-botsáttatására va^ 
gyón a' Szent KereÉtség; úgy-hogy, a' kik meg-kere6-
teltetnek a'Krilíns' Parantsolatja Éeréut, és nevekedvén 
idejekben hi&nek; ai Bün azoknak nem tulajdonittatík 
kárhoztatáfokra. ( Tíí- 3 : 5. Márk: 16; 16, Róm,8; i.^ 

(3 . ) Mert a' Szent KereÉtségnek ve'ge ^ az Id^ 
vefség: melly tulajdonképen a' Krillus' Érdeméből foly-
k i ; de Sákramentomi-képen a' Szent Kere6iségnek tulaj-
ídoaittatikí^ Lási-mcg Tif- 3 : 5. holott iratik; Hogy* 

tára' 

A' Sákra-
meivtom ok
ról fzukség 
ittmeg-era-
lékezui ; 
Mert a' Sz, 
Kerefztség 
Petsétje ^'. 
fogadott 
Fitis ágnak, 
a' Küllők
nek meg-
botfíáttatá -
sának, csa% 
Idvefeég-
nek. 
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nem a^ mi tselehdctlnkh'ól, n* meilyet mi tselekedümk válna, 
hanem az o írgalmafíás^ábol tartoti-me^ minket^ a^. üjjannd-^ 
Jmlettetknek fcredmnek y és d' Sztnt Lckknek me^-üjjittatá* 
iának áltató, {iíméti MdLzH: 19, Márk.16: JÓ.) 

( 4 . ) Krc^ r.edi?, és hathatóffága a'Sz.e[ifc Ke-. 
refítségnek , ttUyes Életünkre ki-hat. (Róm.6 : ^,') Va^ 
Jamiképcn hogy'a' Fíúvá-valo fogadtatás foha meg-íiem 

íi-hat'mint változhatik; mert lílennek ajándéka az : f i ím , 11: 29.) 
a'^zavet- És a'Szövetség-is, mei-yet If-cn velünk a'KereÉtségbca 
t:̂ cgiick e* eröfir-me^, meg-n.arad míná órokktí: {Hos.ziz'j- lAIou 

^- 17':' 7. £ía. 54; l O j Ugy a' Kerefetség , a'fogadott 
Fiúságoak áliandó-képen való Záloga. - ~ -

Ekktpen aí̂ ért̂ * a' Szent KereEcsé^ Ujjd-fzid; a' 
Kriftiijsal e^jcjít; Bűneinket él-toriig éi Idvezit- Mert a' 
Kerebtsé^ben el-rejteteit Ti tok, a 'külső, és lidiató Je-r 
lekíiek tiilajdctiittatík:. Ay-értj ho?y nevelje fenki a' 
Sákramentomokat tsa'í pn6ta Jeleknek lenni; hanem, 
iogy a' kik azokkal Hitből élnek Í azok a' Jótétemé-
oyek; meltyek a' Sákrameatomokban ábvázoltatnak ki 9 
galóságűfoa-is ;̂ ' ^Hiyekkel köiöLteíü^^^^-,,,^. 

— • » 

MÁSODSZOR: .Szükséges azért, az URi Sr.eni 
Vatsordval-való éUs-is, az Idvefsé^re: mellyröl maga 
Idvezítö XJRunk parantsoJt illyeii okokia nézve: 

• C'r) Mert rninekntrínna az Ujja'-£ülettétett 
Embefj a* Szent Léleknek véle-való közösüléséből, és 
a' Kegyelem* BcÉédébö! vett Hit által, mcg-világofitta-
tott Éemeket nyert: El-hitette magával, hegy ö-aéki 
nyavalyás Bűnösnek, az Ö Fö Java , és Fö Bóldogsá-
M , álljon a'Kriírus Jéfasban néki adattatott IffenneUvalá 
E^efségéhen: Hogy azért az ö líícnével és Kriftusával 
jHagát eííyefithefse; ö minden elméjét, és tehetségét 
arra fortlitorta : De mint-hogy a' Kriíius Jéfnsnak ve
lünk közlött Lelke, és Kegyelme által, mé^yen-véghez 
ez az E^efiég i és a'Éerént a' Kriftus Jéfiis minden Ö 
'Igazságával, Szentségével, ^s Ení^delmefségével, (a ' 
inJut fenn meg-bizonyítottnk,) eijyesíil mivelünk, Az-
'ért ezen fdvefség^s Egyesülés, az URi Szent Vatsorá-
nak SákramentOínábaa mégyeu Xöltéletefségre-. Mdt 
.ugyan-is; > .^ ( 2 O 

.U- t^U. ^ 4 ^ 

flz ITR; Va-
tsorájaval^ 
Val'í élés-isj 
a' mi Krís-
tiis Jéfufsal 
való Egye-
íülésiink-
jielt el-pe-
tsétlésÉre. 



ErO Y E NE S U T. 

Min elíut in
na Fiákká 
fogadtat
tunk: 1-eiki 
táplált'itá-
fjiükról- is 
Iften Bolts 
Kendelcöt 
ter tazURí 
Vatforábaft 

SN' r-^iz: ) MintkntáíUia líien a' Szent Kere&tse'g ál
tal minket Házában bé-fogadváii, lettünk Iftetinck nera-̂  
tsak Szolgai^ hanem cgyfeer'Éxniod Fiai-is ö Felségének; 
(üóm, 8; ló.) Ifteii mint Kegyelmes * és Fiairól Jó Gon-
dot-vifelö Atya > hogy a'maga Jóságát abban-is hozzánk 
meg-bizpnyítaná, és Lelkünkre né7,ve-is, hogy minket 
teíJyes iÉietünkben tápJáina; kiváitképen-valo Zálogja ál
tal kívánt arról bennünket bizonyofokká tenni. E' vég-
i^, rendíilt Ö Felsége Éámunkra Lelki E!edelt-is: meliy 
az Uj Teftamentomnak Májodtk Sdkrapientoma f úgy-mint; 

. Az URi S^^ent Vatiora: Éa aztj az Ö Egy-£ülött Sz* 
FiSj a'Kriftus Jéfiis, kézen-fogva minékünk által-is ad
ta. Mellybeii, mint Menyből le-Éállott Élö-Kenyeretí 
hogy akkepeii adja és oÉtogafsa- a* maga Tefíét minéT 
künic a'Krjílus Jéüis SacramentaUter: meg-ís bizonyfto^t-

' ta Öniiöu-rnaga, midőn így feól; Jdn. 6: 51^ 54^ 55, KTÍ 
vagyok amaz Elö Ke\:^yéi;^kr^Menyből fzdllottüm le: Ha 
valaki éjpik v^ Kenyérbe, El Örökké y /Í' Kenyér pedig (C 
mellyel Én adok ^ az Én Tejlem y mcUyet Én adok e" Világ-^ , 
msk ÉletéérK^ A\ki éfzi az Én Tejtemeti, és ijzfza az ^« 1 ^ 1 * 3 
Yéremett Örók Elete va^on annak ̂  éi Én Jcl-támafitom 
azt ama'A Utóho Napon: Mert az Én Tejiem bizony Éfcl^ 
Ö35 Én .Kéí^em bmny ItaV Mellyá\tal-h táplálja a KriS'.' 
tüs Jéfus Lelkünket j az Örök Életre, 

\ 

.rjf O í ? 

Mclly Sacramentalis Eledelben, a'látható Jegyek Sá 
Petsétek, a' Kenyér^ és Bor: De azok alatt vagyon 
él-rejtetve Lelki Eledel-is; ( melly a' Kriílns JéfnfsaU 
való Lelki Egyesülésünk.) Maga mondja a' -Kriftus : 
i\ Ó3- A' Leélek azi ö' Ki meg-elevenü; mert a' Teji 
( tsak magában goudoltatyán) nem hafznál femmit: , A^ 
Bejzédek pedig, mellyeket Én f4úlok néktek^ Lélek ií Élet, 
V̂. 64, Ve vágynak ti-koztetek ^ a' kik nem hifzneh A' 
mellyekböl ki-jö^ hogy a'Lelki Eledelt, Hittel kell 
et-fognunk, némítsak Teíli Szájakkal 5 mellyet a' kik'Hit 
oélkül vé&nek, tsak a* púÉta Kenyeret, és a'Bort, vé-
Éik el: De a* Kriflufsal Lélekben nem e^-esülnek; és 
vétkezűek a* Kriflus Jéfüs' Tefle és Vére ellen. (iKm\ 
n ; í 7 0 ^i«rt valami Hit üélkül va§yoa; a"iriind Bün. 

" * * # • * • ^ ' ;j.5á: 

A ' Kenvér 
és Bor alatt 
rejtettetete 
el Lelki 
E k d e l : 
raellv a'Krí-
ftusjéfiiffaí 
va^ó Lelld 
Egyesülés^ 

Ezek' 
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A fatálához 
járul, méltó 
Vendégnek 
lícU annak 
lenni; az a-
láb mcg-irt 
Requijitum' 
4>k fzeréiit. 

Ezekböi következik, hogy valamint a' Kenyér és 
Bor, leg-fdvebb tápláló e&közök a'Teílt Életre; ha-
fonlóképeii a' Kriftiis' Tcfte, és Vére által, tápláltamnk 
az Örök Életre. Mert az Eletiiek ki-merithetctlen Kút
feje, a' Kriílus Jcfus-r a* kibeii lakozik az Ifteoségnet 
lüindeii rel!yefséí;e, Állrtfja Éeréíít. ifoí, 2:9. IJiemere* 
jc által lett mmik'Hnk Me,^-elevemto Létekké, hogy a-áitata 
mi'is a* Lelki Életben mep;-el€venitrefsiink j éí meg efójhtei* 
símk az 'ór'ók É'etí'e. Azért valnmíkor «' Me^Écntelteteft 
Kenyeret és Bort, az Egyhází-Szolgától vé&ed, el-hi
tesd azt maiddal; hogy a*KriftüfsaI-is ekkor egyesíil5-
Mert a* niiképcn a' külsÖ Jeleket, és Zálogokat eí-vé-
Eed; és Éájad által magadévá téfeed, és Tefleddel eíí;y-
gyesi'ted: Hafonlóképeii, de láthatatlanul, a' Kriftus 
iféfiis Lelkének veled-való közösülése által, magával a'' 
Kriftus* Teftével-is egyesülE: A' Éeránt a' miat moűd' 
ja az Apoííol: É/íf• 5: 30. Jz 0 TeJiéb'óUvaló tejiek, 
és az Ö Tsontjaiból'Való tsontok vadunk. Rom, 12: y. So^ 
kan egy teft vagyunk a' Krifiasban. rKór. 6; 15,- Ava^y 
nem tudjdtok-é, ho^ a' ti tefleitek fl* Krifimnak Ta^aí* 
Ifmét: Éféu 4 : 15. Mindev^Jlot-fogva^ nevekedjetek abban^ 
íx' ki Pó, titdniUik, rt' Krijliisban. Miért-ís^ adná kezedbe^ 
a' Kriftus az 5 Tcftéoek Pefsétjét? hanem hogy tége*-
det a-z ö vélc-való Lelki Egyesülcsröl bizoayofeá té̂ t 

XXV, K É R D É S . 
Miért mondja a?. Apoflol; íory a^ ki a% UK* JfitaUhoz 

járul: Próbáija-meg önnöü-magát? iKör,iu 
lí', 28, 29. 

V FELELET: 
Hoi^y ki ki Éállíon magába, és vi*s^ália-meg íírv 

nrtü'íüagát; ha lehet é méltó Vendég emiél az URi A6-
tálnál: A' méltó Vendégnek pedig Requi/itumiy Ezek: 

EL9Ö^ A'Penitentzia-tartás: De ollyan légyeo 
az: Melly ( i . ) TiÉta, meg-törödött, és nem tette
tés Szivböl Éármizzék; és Lelte'fáfdalm^val vallja-m-g, 
íiogy ö Jóltévö Ifteoéty az ö Fö Javát, Fö Boldog
ságát; amaz el-ve£ett örök Igazságnak hdyre-álltcó'át, 

fertel' 



. EGYENEK UT: ^ ^ 
fertelmes bűneivel ine?;-báiitotta. Az honn:in az illyeo 
Peaiteiitzia niondatik a' Szent írásban; meg-rontsoló* 
dott Szívnek, és meg-törödött Lélekíiek : és tartatik 
minden reiid-&erént való Áldozat felett, kedves Áldó* 
zatnak. ^ 

( 2 . ) Ollyan légyen-a' Penitentzia, melly ne 
Eíírmazzíik tsak a' Mcg^bántódott lílennek félelméből; 
mínémÜ vaía a"" Saul', és Júdás' Peaitentziája-is^ hanem 
lEleniinkhöz-való Szeretetünkből, az Iftennek Ditsösé-
gének, és velünk nagy Bűnösökkel közlött idvezitö Jó
téteményeinek nagyra betsüíléséböl. 

(S^) Áilíon a' Penitentziaj Bűneinknek ifieg-es-
-méréséböl, és meg-is vallásábóU és azokíiak ferttílmes-
sétjcinek meg-útáJásábóL Mert a' Bun, és az Jllennefc 
Szenísége között, nagy külombség vagyon; mert a' 
Bönbeo vagyon, az Iftcni Törvénynek meg-vetése, és 
az Ifteni Máfeílásnak abból következett naî y meg-sér- l l l i l 
tödése. Annakokáért mindenképen kerülni kell a'Biintj-
nem-tsak annak rútsáí^áért; hanem hoí*y arra , mint a' - ^ 
meiT-mosódntt dífinó a'fertőre, többé vi66á ne térjünk. ^ ^ ^ , 1 * 0 
A' ki azért ekképcn bánkódik Bűnein, az , az ö Em
bert me^-oldökö/fe, és / Teliét meg-feÉítette, {Gal$, 
f. túr Rónu 6- f' 6,) Es í?y végezbdik-el a* Peniten-
tzia-tartás: Bímön^vüló bdnkoddfsal: annak meg-iitálásával y • 
és ei-keniléséveL ^ 

MÁSODIK Requifítim% ,a* méltÓ Vendégnek: A'' 
Kriftus Jéfns' Egyetlen-egy Aldozatjában helyheztetett 
Bitbéli biwnvos Bitodahm; ^ Bűneinknek tökéletes meg-
bo^sáttatása "felöl, Melly Áldozatban tétettetett töke'le--
tefsé a'mi Váltságunk: fStd. jO\ 1̂ 4.) midőn azon Al-

' dozat által, a' tellyes Váltságtiak Arrát a' Kriííus Jéfus-
té-fizettej és cleget-is t e t t , mind az ntólsó fillérig Sz-
Atyiának rai-érettüiik: meílyet az Örökkévaló Békeség-' 
nek Tanátsa Éérént, a' Fiútól az Atya Iften el-is fo
gadott, rryönyörűséges illatozás gyan^'nt (Éfés. 5 : 2,) 
Ezt pefí^édi-cl azért mi^náhiok az ÜRi Szent Vatsoraj 
midőn a' Me^Éentelteíett Kenyeret, és Bor t , külsőké
pen el-vcftfeűk, és magunkévá té£6ük; belsőképen pe-' 
djgj a' Kriíhis- J^fua' Szent Lelkének velünk-való közö* 

t siúése"/' 

/ 

j 



^ ' Jti Wék Pjetre vem'ó 
i ^^^S. 

;5iilése által, ö-magával a' Kriftufsal valójában egyesü
lünk; és annak a' Meg-elcvenítö Főnek, eleven Tagjai 
leÉiink , és ö-véle egyesülünk: a' Éeréat a' mint mond
ja az Appftol: Hogy , a' Krijlui' Tcfíének tagjai va
gyunk, (£fés. 5:^3.) €$ az 0 Teflébol valók. Ifmét: 

'Kom. 12; ]f' 5. Sokan e^y tefi vagyunk a* Krijfmhan^ Is
mét; iKór. 6 : ^s^ Avagy nem tudjátok-k, hogy a' ti tejei
tek d'Krijíusnak Tagjai És a'kik már ekképen a'Kris-
tiifsal egyesültek, eUfedcztettek azoknak Bűnei: a '£e-
rént a' miat vagyon 5 2 Kór. 5 ; 19. 

.'•. HARMADIK Requifnum : A' Felebaráti Szeretet : 
Mert a' ki Écreti Atyjafiát, lílentöi £ületett; és elmé^ 
ri az Iftení- {1/^2-4: 7.) 

- ^ NEGYEDIK Reíjnifttim: Buzgó kívánása annak^ 
x i hogy gyarapodjunk a' Hitben f a' Lelki Életben y' és az íj-

ytenhez-valö Engedelmejiéghen : Melly az Idvezülai kívá-
T ' l i r l / ^ * ^ Embernek Tzimere^^ és e' nélkül a' Hit tsak Elme-
f ; " " ' bélî  képzelés: melly, Jakab ApoftoF íráfa Éerént, 
-^^^^ C^é^. 2 :17 , ) iiem egyéb; hanem meg-hblt Hit, és 

ol ly ' fa , melly jó gyümulisöt nem terem; hanem ki-
vágattatást érdemel. És az illyeo Ember az ÜR' AÉ-
talánáUis méltatlan Vendég léfien; és cUyan, kinek niuts 
Lakodalmi ruhája, Illyeunel pedig, tsak azok ruháztat

ta nak-íel, a' kik a'Hitnek Lelke által egyesültek a' Kris-
tus Jéfufsal. Itt mindazáltal fzükség meg-jegyezni., 
hogy mind a* Hitnek, muid az Atyafiúi Szeretetnek 

. dolgában j tökéletefséget az UR' AÉtalához nem vihe
tünk; mert még a' nagy Szeutek-is ezekben meg-esö 

, fogyatkozáfaikat igen fájlalják; hogy kell a' gonoÉt, 
mcllyet nem akarnának, erőtlenségekből tselekedniek. 
(^Róm.j-, 19,) Azért igyekezzék ki ki a' magábao-lé-
vö ó Embert, úgy meg-öldökölni, hogy a' Teftnek és 
Világnak minden kisérteti ellen, Lelkck-efméretét tiÉ-
tán , és épségben meg-tarthafsák: Hogy az ö-beniiek 

, el-kezdödött Hit; â  Kegyefség' munkáinak gyakorlása, 
és a' buzgó Könyörgéfek által, naponként ö-bennek 

^.öregbedjék,; mind addig, mfg a' Lelki Élet a' Tökéle-
l^fségnek AUapatjára juthat, 

Irf n W » J t T » 
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XXVL K E R D E S, 
Sí^Aiksé^/í'é tehdt a^ Hitből Jzdrmazott Buzgó JCőh'SrgéS'is^-^ 

a'* fenn meg-irt Hitnek, és e^éb Mennyei Kegyel-^ 
meknek meg-nyerhcre ? 
FELELET: 

Szükséges felette igen; mert az Igaz Hit, minden A* fenn 
Idvefsc'ges Jóknak Fundámeatoma, Mert n^yaii-is: az m^g-'^rtld-. 
Igaz Hit az; ( i . ) A'melly a' fogadott Fiúságról min- vezíti Ke
ket Lizonyofokká tcÉen. (z,) A' Hit az; a'melly a' ^^^^^^f.S 
Kriftus Jtíftís' Egyetlen-egy Eiég-tev'ó Aldozatjdfiak Érdé- sére/igta 
mét, minden éhez köttettetet't Jótéteményekkel egy- fzúVf=éges 
gyiitt előfogja. (3 . ) Az Igaz Hi t , az a' gyökér és a' Hitből 
kút-fö; a* mellyböl minden Idvcfséges Virtufok ereds- ^-^^íl^^í^ 
tet végnek- (4 . ) A' Hit az,, raetly által az Ujjá-Éü- ^'^^y'^S^'' 
lettettek a' Kriftü5 Jéfnfsal egyesülnek, és mint Szölö--
ve6Éök, e'drága SzöIö-Tökébe bé-óltattatnak,. (5-) A'̂  m * 
Hit az; a'meliy által a'KrilliiS'jéfus' Igazsága, Szent
sége, Elégtétele, minékünk tulajdooittatik.- (6 . ) A* -É"^ | * a i 
Hit az; a' mcUy által vagyon bátorságos, e's tellyes 
bizodalommal-vaió menetelünk a' Kegyelemnek Szdkí 
eleibe. ("7,) A' Hit végezetre az; a' msUy örök Éle
tünk és IdvefségUnk felöl, bizonyofokká téÉen benniin-
ket : Mert ha a' Szent Lélek' tanúbizonyság-tétele 6e-
rént, Fiak és Örökösök vagyunk; bizonyára tehát bír- '• 
Eí-ís fogjuk az OrÉágot, melly a'VálaÉtattaknak örök 
időknek előtte d-ké&ittetett. Ez az Igaz Idvezítö Hit 
pedi?j Iftennek kiváltképen-való ajándéka, a' Éerént a' 
mint mondja az Apoftol: Éféi. 2: 8. Kegyelemből tartat* 
tatok-meg, Hitnek dltda^ és az nem tőletek vagyon; hanem 
Iften* ajándéka az^ Azért az Idvefségnek mind ezekre 
azESközeire, fiükség minden Idvezülendö Embernek 
Éert tenni. 

j 

Mind ezekhez a' drága Mennyei Ajándékokhoz ' 
pedig, nem juthat fenki buzgó Könyörgéfek nélkül: A* 
mint-hogy azt mâ â lávezftö URunk bizonyítja; midőn 
í^y 6Ó1; Luk. I Í : 9. Én pedig azt mondom tinéktek, bogy 

^kérjétek, és el-véf%iteky- kerefiétvk, és meg-találjátok; r/ór-
^e/setek, és meg-nyittatik néktek i 's a' t- Jdn, 16: 23- És 

I a - ifmét; .^^7 
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Intetnek a^ 
Ellenkezők 
a' Meg-té-
résTCihügy 
bé-f érjenek 
.3'VáJafztat-
taknák ízi-. 
^ok-közé. 

rifmet; Bizony, bizony, mondom tinéktek, valamit kérénde-* 
tek az Atyától az Én Nevemben, meg-adja tinéktek. Merí^ 
ngyan^is.: niiitseű Embernek femmi haÉuofabb dolga» 
mint közelíteni Illenhcz, ('.ft/f. 73:28-) Senki pedig 
közelebb Ifteiihez nem lehet, mint mikor Leikében fel-
.emelkedvén a'Földiekről, 32 líteunek Királyi Sz^ki* 
eleibe álli és az Iftennel-való beÉéllgetésre Ö-nékí Ju' 
d^ntia engedtetik. És ezen Iftenhez-való közelítése ál
tal., fo ĵa űicg'is tapagtaliii, hogy elméje el-vonattatott 
már e' Földi múhmdó dolgokról; és minden tehetségé
ből adja magát a* Kegyctség' munkáinak gyakorlásár^r, 
és azoknak Igaz Hitböl-való tellyesítésére. 

A' kik azért a' Hitnek, az itt közelebb le-rajÉolf: 
.drága Gytímölíseiröl, ellenkező érteíemben vágynak j 
miüd azok az Ellenkező Atyafiak, tudják-meg; hogy 
nem jó ütou járnak, niert a' Hitnek, Szentírásból fee-
degetetfcj és fenn meg-irt, drága Gyíímöttseire nézvej; 
nem termo, söt meg-hóit Élö-fák: ,És a' Meg-igazfcő, 
Megszentelő ^ és Idvezítö Hit nélkül élvén, Iflenhez.. 
nem-is közelíthetnek; ö Felségével* és a' Krífliis Jl* 
fufsal nem egyesülhetnek: A' fogadott Fiúságról xnir 
bennünk Bizonyságot-tévö Szent Léleknek Kegyeimere 
jDflagokat méltatlanokká téÉik, 

Azért, Éálljauak hát magokba, minden Ellenkező 
Értelemben lévők; és ezen Id'.ezítö Hitből Éármazott 
buzgó Könyőrgéfek áitaU {Röm.%: 2^ igyekezzenek. 
meg-nyerni, a' Hitnek fenn elö-Éárnlált GytiraÖkseití 
A' buzgó Könyörgést pedig-, tsak a' Szent Lélek for
málja mi'beününk. Mert (JRÍÍW. 8: 26^) mit kérjünk, a' 
mi^t kellene, nem tudjuki hanem a^ Szent Lélek Jflen fegél' 
ti-fel (C mi efótlmúglmket. Szálljanak azérp^ még-is ké
rem az Ellenkező Atyafiakat; hogy, Éálljanak Szivekbe, 
és légyenek a* Válafetattaknak fiámok-közzüí valók: 
Jíe teljék-bé ö-rajtok, ama' Éomorú írás: {Róm. 11: 

.jí', 7^8.) Hogy d Valqfztattak meg-taldlták a'Kegyelmet; 
de íí' tdhbi nieg'keménvedtenek: Mert adott az IJie'n azok
nak Alomnak jLelkét; \9zemcket, hogy ne Idfsanak; Fúleket, 
iíogy m halljanak; mind e' mái napiglan, f Mát, 13: 14.) 
jboey meg-ne térjenek, éi meg-£yógyitsam iíiíí- Az; El-vá-

file:///9zemcket
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iagtattakiiak feámok-közzül valók pedig, mind azok bi
zonyosan, valakik a' már meg-irt Kriftusban való Igaz 
J-iítnek Gyümöltseit mcg-termik. 

Miud ezekből azért meg-taiiulhatod, Kedves Átyám-
•fíi'\ melly Éiikseges légyen az Igaz IdvezítÖ Hitet, az 
:ö elö-feáffilált drága Gyiimöltseivei együtt; a'buzgó Kö
nyörgések által meg-nyerned, és magadévá tenned : 
Mert azok nélkül, foha IftentÖl az Idvefségnek Jutalmát 
el-nem veheted: (mellyet e' Munkának Kezdetében 
l>Övön már meg-mütogattunkj) és kedves Ifteniíél nem-
is lehetÉ, Mellyhezképeft, Éükség itten a' Bnzgó Kö-
uyörgésröl, és annak HaÉnaírólj az alkalmatoíság Éftr 
jcnt lövidedcü íóilanunk. - • -"^r.^*^ 

•j 

az 
XXVII- K É R D É S . 

^ Buz^ó Könyörgés fzíikségei'é cl-múlbatatlanUpcn, 
ve^it'ó Hitnek Gyimöltsemk ™eg-?iyír :̂̂ r/̂ í 

FELELET: *^^'^^-^ 
' El-múlhatatlan^képen Éükséges: ( i . ) Mert a'Ko-

nyörge/ekben efmérjük , és Valljuk-meg valósággal; 
Hogy mi a' Krlftus Jéfnsban Megváltattunk, és Meg-
ÉeoteltGttüok; és nz^rt Dicsőítjük az Ifteiit. .(2-) A-
2ok által mútatjuk-mcg líleuünkhöz-való Háládatoísá-
'giinkat; mind a' Kegyefség' Munkáinak gyakorlására, 
mindazokban-való állhatatofságunkra nézve. (3,) Mert 
mint-hogy a' Törvénynek bé-töitéséböl való Meg-íga* 
zúlást, magiinkoak nem ígérhetjük; azért a' mi Meg- -
igazító és Meg-Éentelö Iltenünkíiöz, a' Kriftiis Jéfus* 
Igazságát éhező és üomjúhozó Lélekkel, lehet a' buz
gó KönyÖrgéfek által folyamodnunk. (4 . ) Mert a'Kö
nyörgést "Maeja a' Kriftus Jéfus paraiitsolja: (a* mint 
meg-láttad feliebb.) És az a'mi bizodalmunk, hoSy 
?* mit az Atyától az 6 Akaiatja Éerént kéréndüak, (íJan. 
i: fi 14-) meg-adja mínéküok, ( j . ) Mert a' Szent 
Lélek, hogy az ö Ajándékíiit meg-nycrjiik, maga indft 
inj-bennüuk buzgó FoháÉkodáfokat, (RónuS: 26.) An-
i3akokáén ^ igen feükségcs a' buzgó Könyörgés; mert 

li^ unsi 
»*í* 

S7'ukségeíi 

gcR, a* Hít-
nelíKegyel" 
mének meg 
nyerésére , 
el-míilhatat 
laa-képeu. 
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' a' nélkül Iften femmi Kegyelmét kö^leiii a2 Emberek--
kel nem akarja; mert a' keresők talRlják-me^ az Ifteat; 
és a' zörgetöknek nyittatlk-meg a' Kegyelemnek Ajtaja; 
(mint feljebb mcg-hallád-} Szükség azért elsöben-is, 
hogy a' Szent Léleknek Kegyelme, Lelkeinket el-fog-
lalja, mint maga Hajlékát; azt mes^-elevcnftse, fel-fer-
kentse, és a' zörgetésre és keresésre, hathatósképeű 
fel-iüdúsa, mint a' Lídiának Szívét, (TseL i6:14.} 

Azért ezekhez'képest; fo^od látni alább e ^ Bnzgő 
és együgyű Könyörgésnek Példáját: Melly magába* 
foglalja az egéfe Váltságnak Munkáját; és abból kí-fb-
lyó Iften' Kegyeltnéuek velíink közlött nagyságos Jó--
téteményeit-ís: Melly mint-hogy egéÉen a'Szent írás
nak Igéjéből Éedegettetett, bátran olvasgathatod, és ha 

. ' lí^y tetÉik, élhetÉ-is véle Lelked' javára haénosao. 
J^Mellyböl-is meg-t^núlhatod, a' jó rendbe-Éedett Kö-

iiyorgé3n:kj mind Formáját, niiná pediglen MatériájáC' 
H T l u l ^ ^ í^űsá/ítójitj és Módját, ^ r ^ ^ f ^ / f -

XXVIIL K É R D É S , 
inthögy minden Idvcz'úlni kivánó Embernek, li^y e' tjrkefy-
Munkdnak-is Pó Vége^ a% Örök Élet; a'drt a% AU 

kalmatofsdg-is magával hozvdn ,- méltó-é drrol 
itten emUkezniink P 

FELELET: 
Bizonyára méltó és Éíikséges: Mert az örök Id-

vefség: A' Lelki Életnek Tökéletefsége; A' meg-tsal-
ni nem tudó Reménségíiek, el-ért Tzélja; A' Hitnek, 
Bé-tellyefedése: A' boldog Fel-támadásnak, Vége; és 
az örök Ditsöségnek, vég nélkül való Bírása- Melly 
minékünk a* Teflnek Tömlötzében lakóknak, met̂ -lác-
hatatlan moft; mint a' meliyet Éem nem látott: Hallat
lan, raellyet fül nem hallott; Meg-foghatatiau, meliyet 
a' Lelkes Ember meg fem foghat; (2Aíír, 12: 4- Mert 
a' Mennyei Paradicsomnak tökéletes Éépségét, a' Lel-
k̂ es Ember meg-iíem foghaíja; mert Lelki Erö kiváota-
tik, azoknak meg-tudására, a* mcilyek az lílennek Lei
kéjéi, (iKonzi 14-) 

' Mind-

az Oruk 
Életnek, in 
Cenere. 
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Mindazouáltal az Örök Életről itten rövid Dcdara-
iiot tennünk j méltó és Éükséges dolog léÉeii. 

De az Örök Életnek Ditsöséges ÁUapatját, melly 
jnioden Emberi Elmét feljiil halad: Midöu Eudnillik y 
mcg-dítsöittetik Iften, a' niaga Szentéiben; és tsudálatos 
léÜGii mind azokbsn, a* kik hí&nek ö-beüne- (2 The/s* 
1- i\ 10.) Ezt az Allapatját (mondom) a' Ditsöség-
^lek, kitioda tudná Ic-irni vóltaképen y mert annak 
tulajdonságai a' Kegyelemnek BeÉédében-is egé&en még 
ki nem jelentettek miuéküiik , és nem-is akarta Iften, 
hogy a' mi Elménknek újságra való vágyódáfit, hanem 
hogy Hitünket j és Reménüégünket, táplálja az ö Be-
Ééde által, a* mint maga a' Szent Lelek az Apoílol 
által mondja: i Jdn. 3- f> 2. Sztrelmefím mofian tudjuk^ 
hogy Iften' Fiai vagyunk: De még nem jelentetctt-meg^ , 
miUoilák UJzünk; Utajiik pedig j hogy mikor ö meg-jelenén-
dik, hajbnlatojok Ufzímk o-hozzdja; mm meg-Utjuk 'ótet^ 
a' mint vagyon. Azért, a' mik moftan; Hitünknek *s 
Reménségünkíiek meg-eröfitésére ki-jelentve vágynak f 
meg-kell elégednünk azokkal: Mert nintsen azokban 
femmi illetlen , és alá-való dolog. Hanem mindenek 
Felségefekj Nagyságofok, és Dítsöségefek; es oUya-
nok, a' mellyekbölj a' Mennyeiekhez illendő Elméi-
kedéfeket foimálhatuuk. Hogy pediglen ezekben Tzé-
limkat illendőképen el-érhefsük; minekntániia a' Men
nyei Boldogságnak Eükségefebb Tulajdonságairól keve-
íet Eólunk, azzal e' Munkátskát be'-reke£tjiik. 

Azdrt az Örök Életnek Tnlaidouságai, leg-kőze-
lebb vétettethctnek a' Szent Iráfok Éerént, az Örök 
Életnek tulajdoüittatott Nevekről; mellyek Éerént ne
veztetik : pitsoségnek, Idvefségnek, Vdltiágnak, Fiiíség-
nakj Örök Éktuek^ és Boldogságnak, 

( r , ) Dits'óségnek neveztetik a' Szent írásban?, 
fok helyjeken. Kolofu 5: 4, így Éól az Apollói: Mikor 
ű' Krijlus a' mi Életünk meg-jelenéndik, akkor ti^is 'ó^véle 
>^v"í'íí meg'jelentek Ditsöségben, iPéL 5: 10. A' minden 
JCegyekmnek ÍJlene, bivott minket az orokÚ-való í}it$ö$égxc* 

Ezt 

^ -

A* miket a* 
Sz. Lélek, 
a* Sz. írás
ban ki jelen 
tett mi ne -
küuk, azzal 
kell meg-
clégednüiik 
az őrük E-
letfelötva-
ló Tudo-
mánybaiií 
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Az Őrük 
Életnek ne
vezetei mit-
tatják-meg 
annak Tu-
lajdous ága
it : meUyek 
aláb leír^t^ 
tattak. 
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ség, Töké-
letefsége 
azegér^Id-
vefs égnek.-

'Aí 'Hves-
ségben , 
nem-tsaíí a* 
Tefli; ha
nem az ö-
jökké-való 
Gonqfztól-
js ,. nieg-
fzabaditta.-
tuuk, 

A' Fiiisá^-
nak Jufpáa 
bírják a'Hi-
vek,a'Men 
nyei Ból-
^dogságot. 

Ezt nevezi azon Apoílol; jPH- 5; 10. A' Ditsoíé^^nd 
meg*J?C'rvddhdtat!an Körműjnnak: melly jelent, mindenek--
feielt való Méltí'jíágot, F^nycíséget;. rnellyel i"o;;nab 
ékeskedni^ a' Hívek ^ az ö belsn álbpatjokra nézve > 
mt:llyel íeh:nteiik az ö t^kéietes 'S7entségek", és a i 
Iften'Szeretetihcz-valü tî .ta Iiidúlatjok; Külsoképen-is 
fel-ékefiítcfnek miüden Ti&tefse'̂ gel , melty által az ö 
Difsöséges" Metinyei állapatjok öregbittethetik ; midöix 
tudiiillik tel-emeltetnek , az Atyának j a' FiÚEuk , éî  
a"* Szent Léleknek > és minden meg-ditsöült Szentek
nek Tárfasásíokra; és győzedelmeskedni fognak min
den Eenvedéfekeo y minden gotiofeoknn: Söt azokan 
az Ö Ellenségeiken-is, a' kiktől e' Földon nyomcr.:;at-
tattak; Söt az Iftetisiek ö̂ -beimek tündöklő Képét,. 
egymásban Éemlélvén , abban nagy öívendezéfiscl gyö*-
nyörködni fognak-> 

\ ) Neveztetik Idvefse^nek'r melly gyakran eI5-
forog a' Szent Iríífokbaii: Melly-is a' maga erejébea 
jelentig nem-tsak a' Teftí nynmorúságokbol, feoron-
gattatáfokból ,való mcg-&abadúlást; hanem jĉ lenti a' 
Kriftus Jcfus' Evangyélíomának nem engedő Mtetlenek-
re> érdemek Eerént £álland6 Iften' nrök Haragjától^ 
az az , az örök Kárhozattól való Meg-tartatást-is, 
(Rom. j : ^. 9- ) 

(5 . ) A' Váltság: melly Szent TTÁS Éerént^ mof̂ • 
áatik Tökéletesnek; mert jelenti a' Híveknek tökéle
tes Meg-Éabadvtláfokat, minden idö Éerént való, és 
örökké-való gono&októl, (iKór,i: 30, ) Ennek pedig 
oka kiváltképen , a' Kriftiis Jéfusnak Vére; mellyel 
Szent Atyjának meg-enge&telésere Áldozott a' KereÉt-
fán > a' Vála&tattaknak bűnöknek meg-botsáltatáíára, 

. • A • 

(4 . ) És ebbö! következik már a' VálaÉtattaknafe 
Fiakkd'vaU Fo^adtatd/ok-n: {Jdn.i: 12.) A' melly 6e-
rént bé-vétetvén az lílennck Tselédjci közzé, a' Hí
vek létesülnek az líteD' Házának Javaiban ^. és bírják 

örökös 
- ' • f ' -



E Ö YE ^E ,9 ÜT 
crö'cüs Jús feereat a' Mennyei Boldogságot: (Liík\2ö. 
í', 36.)' És ^^Z f̂ ^ halhatuak többé, mert hyfonlók 
lé&íiek az Angyalokhoz, és Iftennek FiaL Nevezte
ti!^; .. . 

(5.) Örök Életnek: A' mellyröl azt mondja az 
Apoíol ; Rm. 2 ; 7, azoknak ped{^ ^ a^ kik a^ Jótick' 
keketekben való áübatatofiággai^ ditsösé^et és romolhatatlan' 
Sűgot kercfnei^ mcg-fizet Örök Élettel, Melly jelenti 
apnak az Életnek tökéletes vóitát, mellybcíi élnek a2 
Aaf^yalok, na;̂ y Ditsöségí^el, és mindca bánat és vál
tozás nőikül, mind örökké; gyönyörködtervén mago
kat az llle:inek Színről-feínre való Éenvlélesével, és 
Felséges Munkáival ^ áldván és dítsöitvén ö Felséget 
âz Angyalokkal^ és a' meg-ditsöült Lelkekkcl eí^yütt, 
véí* nélkül való örveiiáezéfsel. Mert minekiitáana a' 
Válafltdtta^nak Teftek fel-tácnadtatván a' porból, Lei-
kekkel eí^yesülnek; be*vitettetnek az l&en' Ditsöségé-
fjek, és naeiyságos Dolgaínak kémlelésére : És az 
Elmének Lelki-képen való meg-viiágofittatásH Éerént,;. 
fogják Écmlilni az Iftent, feerabea tűnhető látás áltat; 
a' mint mondja a' Királyi Próféta Dávid: 'SJt, 17: í^, 
Meg-clégittetem URam, d" Te Abrdzitoddal, midm feU 
ferkenek," és m&i^4útotn a* Te Ortzddat Iga^-üghm. De 
ítteO tzéloz a^ Apoíloí arra a' Látásra-is, a' mint 
látta Mó'ies az Illeiit^ {4M0Í. 12: 7-) holott maga 
líícn ekképeo feól: Szemtohfzemhen fzolok én a^ én fzoU 
gámmaí Mo'sefsel, és nyilván való Utasban, és A% URnak 
bűfonlatofságdt látja. 

Az Or(ífc 
Elet elÖ-ad 
jaazAiigva 
lóknak dí-
tSíJSCgCLJ 
Életi^keÉ ; 
mellvállki*' 
váUképpecc 
az Illennek 
Színről-
fzínre-való 
látás ábam^ 

^4ra 

Ezekből Éármazik v^gre , az a' ki-hefdühetetlen 
Öröm, a' melly Éerént meg-Sabadúlván ÍÍZ Ember a' 
Tefttöl, és mindeD ö Lelki elíenséíveivel való tufako-
dáfok^ólj és nyomorúságodból; a' maga Boldogságá
nak állapatjábáii, egé& meg-nyiígott Elmével vagyon-. 
Annál a' líiiben vai;yo!>j femmit többet nem akar, 
{em nem kíván; hanem a' maga Boldogságának Sor-' 
-sával éppeu meg-elé^edete,-

Mint-hogy peáíg ennek a* Fö Jónak ^ mellyet a' 
Megbüido§úlc Lelkek bírni fognak y Summája leg-fö-

K vebb-

Mindczek--
bíjl fzárma-
zilía'kí-be-^ 
fzéinietet-
k n Öröm ;. 
melly fze-
rcnt a'Sien-
tek a* líia--
gok Boldog. 
ságükbaji 
tökéletefea 
meg - fclé-^ 

^ 
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vvaló Egy-
;gyes,üíés^ 
üek, örök-
líé - való 

vebb-képeo léÉen Maga az Jften; a' ki akkor lékm 
^indeiiekb^ü Minden: Azért ö Felsége az Övéivel 
magát titkosan ügy egyesíti, és azoknak magát úgy 
ki-téÉi; hogy éljenek ö Felségével ^ és az ö Kegyel-
meiyel, ki-beÉéUhetetlen módon: Az ö Árnyékával 
.őket befedezi; Házának kövérségével bé-tölti: CSolt. 
^6: 9.) ^Gyönyörüs égének folyo-vizével meg-itatja.: 
€M' 7: Í 7 0 ^ ^ r t a' Bárány, ki, a' Széknek köze
pette vagyon, legelteti őket, és £lö-vizeknek forrá-
í r a vigi őket; nem éheznek, fem nem feomjúhozaak 
többé. A' Nap' hévsége nem árt nékiek. És ezen ö 
Boldogságoknak tapa&talt érzésével éppen mcg-eléged-
nek , és eUtöröl az Iften az ö Szemekről minden 
Könyhnllatást. És ekképen ( i Thsju 4 : 17-) minden
kor az URral maradnak, bé^telvén véghetetlen öröm-
jmel, és ki-beÉéIlhetetlen Dltsöséggel, a'Fényes MeDy"-
íyeí Udvarban. Ámenit-M-^^jt ta^ariJi 

I ^ ' ' ^ 

T l l f l í ^ " ' ' ' ^ Iraé azért, Ke^es Olvasó! e* tsekély Munkáts-
t l**-*^ábaü elődbe vagyon téve , az URnak ama' Mennyei 

^ ^ 1 Pyömei ^elly minden Emberi Elme felett vagyon, s 
^ Z e K € 5 * . ' ^ Imé .elődben vagyon téye, ama' hennád ha tatlab 

T^ennyei Koronaf melly kéÉittetett mindeneknek, vala-
i i k a' fenn le-rajEolt Hitet, és annak Idvefséges Gyü-

' jnöltseít, magokévá tették, és akképeu várják már, 
ísak ama' Boldog Reménséget, és ama' Nagy Ijejuiei, 

^ 'a' mi Meg-tartó URunk Jéfus Krillusnak Ditsoséges 
Meg-jelenését^ (Jut i: 12. % Tim. 4 : 8- Tit. 2; 19, 
fPét. 5 : 4,) 
'i lm' hol vagyon a' Jútalom-iSj' a' mellyen építettük 
.e' tsekély Munkátskának kezdetét: McUy örökké-vaíó 
Jutalmat-is adja-meg Iften azoknak, a' kik az Idvezftö 
Hitet, és ainiak fenn már lc-i,rt Drága Gyiimöltseit el
fogják, és magokévá té6ik; És azok feerént kerefik az 
Iltent, és örök Idvefségekct. Mellynek Nagyságos vol
tát, íállehet a* Tefti Ember, az ö véges Elméjével, 
jneg-nem foghatja; de meg-engedí még-is Iften azt , az 
ö VáhÉtattainak; kiket belső indulattal £eret; hogy a' 
jövendő Boldogságnak és Ditsöségnek Izí t , ava^y-csak 
,';^^^ij ...̂  meg-

^ 

•f 

i l i if iU 
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meg-kóftolhafsá'í; advá'a ö-űiíkiek tsuáálatosképcn EU, 
mq-knek. meg-világolíttatott Szemek r MidÖii tndti'Iíik 
őket > mé^ e' Vi)ági fiorong'aitatáfok kozött-is, Meny*^ 
nyei VigaÉtalásqval enyiiitgeti;- ki-be6éühetetlen Öröm--
mely meliy mindeíi e' Viliéi örömet fcljül h'alad, hé*^ 
tölti: liidit ö-benack Iftenckhe-i való bii^gó Szerel-í 
lüet: És őket, mint a* kik- már a' Büniiek átkától 
meg-feabadúltak; a" Mennyei Boldogságnak jövendőbeli 
Birodalnia felöl, okét a' Kegyeíemntk Be&édéböl, és 
annak Változást oem Éenvedhetö ígéreteiből ,̂  bizonyod-
fokká té£i^ 

fmé" Ezs vécfe^etre immár, TÍ*'Ke.yefsé^nei ama 
Na^ Titka; (iTim.^: 16). melly Titok meg-világo-
SÍttacott minékünk, a' Tefiocn meg-jelent Ifienhm, 2! 
Kriftiis Jélusbaa:: Ez', a* Krifimmk veViink-valá Lelki 
VutsordUia ; mehy által, a* ma:;áva!-val5 Egyesülésre y 
minket méltóztatotc;: JFz,- a' Szent Léleknek a'- mi um 
Lelkűnkéi egyutt^való' Bizonyság-tétele; melly Éeréiit -_ ^̂  
az Ifteni Fiúságoak Mcltósigáróí bízOnyofokká tétcttet- ""31*31 
tünk: Ez'végezctrs , a' Lelki Élernck Tókcletefségre 
fíiont Vége; a'Jiicilyre a'Szent Lélek' vezérlejéből, 
és a'Szent írásnak Icövetéséböl tellycs Életünkben,. 
és e' tsekély Munkáakba^i-is tö rekedt ütik.- És mijd a*' 
kívánatos és bátorságos Rév-Partra-is fogunk el-érkez-

% DÍ ; és bizonyosan' el-is érkezünk mindnyájan: Vaiakifc 
a' tdlyes Szent Iráfok Éerént, az A T Y Á T , és a' 
F I A T , és a V S Z E N T LE L K E T , hi£6Uk és vaíi-

If jnk. Örökké Áldand-S, és Imádaüdó, Egy, I^á-ij és 
Orök^.évaló^ I S T E N N E K lenni,, Nintsen-ís már 
egyéb hátra;, haiem, hogy a' Szent Páilal, amaz ö-
Gyüzedelmi Eijekét, (zTim^^i 7 , 8.) el-mondjiik; . 

Ama' jó Hartzot meg-hartzoltam> 
Hitemet meg-tartottam,, 
Pályámat meg - futottam:: 

iyégezetrc le-tc'tetstt éiiaékem az ÉLKTNEK KORONÁ-
•M K a J A ; 

W 

I 



6S A% 'ár'ók Életre ve'Sét'ó'Egyensí Üt. 
JA;- meilyct meg-ád az UR ^luiéitem ama' Naponí 
amaz Igaz Bíró: uera-tsak énnékem pedi?; hanem 
iiiiodeueknek, valakik várják ama'NAGY ISTENNEK, 

• és a' mi Meg-tartó URmik' JÉSUS KRISTUSüNK. 
iiak Ditsöségcs El-jövcteléf. (Tit. 2.f.i^.) Végezetre 
a' praemittált Igaz, és Idvezítö Hitből Éármazntt VaOás-
tételiiiiket, rekeÉtjük-bé, illyen Lélekből és Igazsag*--
\)6l Éáimazűtt Buzgó Kíváaságunkal: 

- . A' F IÚNAK Kegyelme, 
Az ATYÁNAK Szerelme, 
És a* S Z E N T jLÉLEKNEK. 

yelünk-való Közösülése, légyen Mi-velünk, 
© H a i ' ^ s minden Igaz Hltben-lévö Híveivel, 

luaQm'^^^(aicoü,3cin. ^ 13.) 
*r^ zékeivu4i 

» . ^ - L * » ^ - " 

i H * 
' r 

/ 
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K Ö V E T K E Z I K I M M Á R , 

A' FENN' MEG-IGÉRT KÖNYÖRGÉSNEK 
' • F O R M Á J A . 

I N V O Q'-A T I 0...*áí-a 

S- 2 

§•> 

- ^ • . -

r" 

Elséges Mindenható UR lÜen! Én fzegény F nyavalyás Bűnös Ember ^ el-jöttem e* Reggeli órá
ban, a' Kegyelémnek SzékV eleibe, hogy kerefsem az én. 
Iftenemnek Ortzáját: És vigyek ÉuoteleiüU Iften* eleibe 
Ditséretnck Áldozatját a' Krifius által; az az , az ö Ne-
yéröl vallást tévő ajajcamknak gyümöltsét (^Sid^i^: 15.) 

Mert niütsen másban Idvefség; nem-is adattatott 
Ég alatt más név; mellyben a' feegény Bütiösnek meg-
tartattatása j és az Atya Iftenhez bátorságos járúlása le
hetne; hanem tsak a' Jéfus' Nevében; De ö-bcnne ad
tál minékünk Tökéletes Váltságot, az 0 Vére áital : az
a z , Bűneinknek botsánatját. (Efés. i : 7,) 

Ö-hozzá ragaÉkodík tízért az én Letkem-is, mint 
eiös Toronyhoz; Bűneimnek, és az én nagy meg-rom-

K 3 lot-
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totsa^omnak; az éji nyomorúsái^imnak, és nyavalyáim
nak firalmas mélysí^ébbi kiált Ö-hozzája ;: mint a' Meg-
feabadításnak, és Tökéletes Váltságnak,, miadeiiek-felett; 
Örökké. áHanáó. lliejiéhez.. (^Rom. 9: 5,) 

j . 4.. URam, ÜRam! adjad,, hogy találjak moítan-is í r -
galmatsagot, és nyerjek. Kegyelmet, az alkalmatos idö-
bcD-vaió minden Segedelemre,, és a' buzgóságos Könyör
gésre, a* Kegyeiemnek Széki előtt: (\9id.4: 16.) Mert 
rait kelljen kéniem;- a' mint kellene, nem tudom; azért 
a Szent Lélek UR iftennek drá^a- Kegyelme, íerrzzen 
«z én bnzgísá? nélkül val-5 Szivemben, ki-mondhatat-
lan buzgó FoháÉkodáfokatí (Rom. S:%6.) A' lélusnak.* 
Idvezitö Szent Nevében,. Tökéletes Engedelmefségének,, 
cs. EugeEtelésenek Erdemében., Amenl 

Szé A' K Ö N Y Ö R G É S.; 

^E^^j^eri véges; Elmétől Meg-fogHatatlan,, 
» » , ™^§-Ji sgálhataclaQ',, Ki-menthetetlen ; sőt ugyan 

Hozza-jarulhatatlan. Mennyei Világofságban, és Dítsösée. 
beu lakozó véghetetlen. Iftcui nagy Felség 1 

A' kit Enber nem látott foha, 's. nem-is láthat él
vén: (2ÍW0Í.33: 20.) Mindazonáltal, nem hagytad Ten-
iieu-magadat Tanúbizonyság nélkül , midőn e' látható 
nagy Világnak, Tsudálatos és Ekés Alkotmányábél 
annak, Bölts es H;italmai fenu tartásából, a' Te ^v 
ges Iftenségedct az Emberekkel meg-értettsd. (Róm.i: 
T -̂e/. 14:17.) De kiváitkcpen a' Te SzoHdmk, a' P 
'sesnek, ugyan uEve.-ieteseii ki jdcntetted" mattadat, fgy 
Éólv-áa:. Ea vagyok a* Jehova, Jcbovu, Erős, Ír^almii/es 

Kegyel-

, es 
Felsé-

2a 
Mó-

file:///9id.4
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'''• ^' Kegyelmes Ifien ; kéfedelmes a' Haragra ; nagy Jrgahnqfmgú 
és igazsdgií: Ki eUvéfiem a^ búm, a:', álnokságot, és fi' 
•vétket.- de a* Biinóst Mmtetetlen nem -.bagyom^ z Mos^ %A, *. §• 

, Szent Iften, mind a'Teremtésre, miad á' Megvál
tásra, mind .a' Goiidvifélésre nézve; Te va^y az. én 
Szövetséges és Kegyelmes Iftencm 1 (*5';ÍÍ. 8 . lO.) Jó 
Reggel kereslek Tégedet^ Hirdetem:, hirdetem URam a* 
T e Irgalmafságodat minden Reggé). ('5ö/f. 63: i , ) t^47 

% 2- Mert fmé a' Napnak világofsága, és az EtÉakai tscu-
-áes és kedves nyugodalom által, mofí-is, újabban meg-
vídámittál bömiüuket- ( '&/ Í -65 : jE'. 9-) És hogy eze l -
mnltt ÉjjelleMs a' mi Bűneinkért a* Halálban el-ne alun-
üánk: (jRóm.8: 10,) Hogy nehezebb nyavalyákban^ 60-
moruabb változatokban, és nagy kárvalláfokbaa be ne 

; ' efne'nk: "Bizony tsak a' Te Szent Oitzáduak Vílágofsá-
gát, (4itíöf. 6; 25-) és a' Kriílns Jéfns'Vérében, és 

" ' Engefetélésében reánk áradott Kegyelmefségednek gazdag
ságát tartottad fenn mi-rajtiínk. (jRóm. 3 : 4» 

§. 3. Ohl Te Igaz, és Öiökkévaló Viíá?ofság, XJR Jéfiia 
Kriftiis 1 (Jdn^S: f. 12- Mai. 4 : f, 2-) A' kit noha mi nem 
iáttinik foha, még^is Eerettiick: Kit noha még moílan^s 
nem láthatunk ; mindazonáltal Te-benned bízván, ki- ^í^ 
mondhatatlan Ditsöséges Örömmel örvendezünk Te-bcn-
ned. ( rPéf . i : 8.) Te-hozzád hajol azértj és elmélke
dik, e' nyomorűságoknak, és az én nagy meg-tomlotsá-
Romnak firalmas mélységéből, e' Bűnnek és Halálnak 

. Teftéböl, és TömlötzéböU az én Szemem és Lelkem, 
(Róm. j\J-2^y 24.) 

§. 4. És mindeneknek előtte, a' Hálaadásnak filílölgö kefl-
ves Áldozatiával tifeteli minden Irgalmafságaidért Felséges 
Na^y Nevedet: Kiváltképen pedigleu^ hogy több e' Vi
lágra jövő Emberek között, méltóztatál a* Te tsudálatos 
é%. meg>kö6önhetetlen Irgalmafságodból, engetüet-is, c' -^ 
Világnak Pufetáján, Kriílns, Hit, és Reménség nélküí té
velygő, ( É / Í Í . 2 : 5,ií^0 Bűnben meg-hólt, söt ngyaa ^ 

eVveÉett 
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él-ve.'̂ ett Éegény bűnös jiihotskádat fel-keresní: (LnLj<J^ 
f. loO Es Ortzádon tíiadökiö Ifteni iga^ és iávtzittrf 
Efmcretednek fényefst-gével íne5:-yÜá:;ofuaiíi, ( % Kor, 4 ; 
i'. 6-) Édefsdgevel és Mennyei Örömével ugyaa bé-töU 

S- 5-' Hozd^ki <5h UR Iften e'SetétstTgböl a' töbljífcHa, add 
végét az ö Lelki fogságoknak-is: (\VÍ>!LI^6: 4, i Kroju 
16, ^* 3_c-) Hoí?y az ö Kegyelmével, Efméretével, és 
S^ent Igéjével, világöfodjék'ineg. ö-nékiek-ís â  Kriíius, 

- • ' (É/és. 5: 14-) • ' . . i 
r 

S- 6. Meg erofitettél Hitemí)^tr, az é"n Örnk EWálaStatá-
fom felöMs engemet, ( zThefs. 2: 15. /y^íj-. r î  4. ) A Í 
Atya UR Iftennek Örökkévaló Kegyelembcli S^eiir S2Ö-

' vétségének j jdvezittö véghetetien ^ és mcg-bánhaudait 
io" '^ftCegyeíméiick; Szerelmének ki-jelentésével, velünk k62-

lésével, ('Síd, 10: i6j IJ*) 
• ' ^ ^ 7 - 'Legeltettél és tápláltál az Örök Életre, ffzent Igéd

nek rothadatlao Magváiiak Termékenységével* ( 2 T W , 3 ; 

5 8. Mcí^-eröíítetfeJ vélünk íkötotfc KegyeTembéií Szent 
• ' Szovetséc^edet; söt ottan ottan- meg-üjftottad mi-velüak 

azt : Még pediíjíen Mneiíiknek botsáaaejaí Meg-igazit-
tafáfnnk; Fiakká-va!ó fogadtatáfunk ^ és a' Kriftusbaa 

=̂ . Ifteníisl-való Egvefségünk; és örök Eletunfc fclöl-is, bi-
zonyofükká tettél bennirnket, a 'Te Szent Sákramentomíd-

• nak 6üutelen való ki-golí^áltatásávai^Kés a' Sẑ ent Lélek; 
^ UR lílennek Ujjí-^ölísével. (^Tít. $: ^. i.Kör.xii2A, 

^2,9 xr'Z'Ó '^ ' " Réfz.iO: f. 16. RonhS: í ó J O / v ^ . ^ / ; '^ 
§• 9- Mert a' Szent Lélek, a*" mi Lelkiiíikel e^yetembefi 

téÉen bizonyságot arról: míiiémíi móltoságot adott lé*. 
gyen Ilíen míaékíiuk, hogy mi Iftennek Fiai lennénk;: 
(Ján.1:12,) ha Fiak tehát örökösök^ Ifiennck örököseiy 

' - a' Kriílnsnak pedig örök'ís Tárfai;' hogy-ha ö-véle e^y--
gyfitt Éenvedünkj ö-véle egyíitt mcĝ í̂s ditsöitcersiiak, 
fkom, ^'^f, j6^ 17^ íjdn. 5 ; f, i^ 2.) 

• ' • • ' " Azért 
•if 
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§, íö*" ' A7Írt nem lehet immár ferami kárhoztatáfok azoknak, 

kik a* Kriftnsbaii vágynak: (/íórn, 8; i , ^3, 340 Mert 
kitsoda vádolhatná az Ifteanek Válait:ittait, holott Iftea 
• z , a' ki me^^igazít. Kitsoda kárhoztathatná aprókat} 
ho!ott Kriftus az, a* ki meg-hólt Büosink'írt: és fcl-(4ma-
dott Meg^igazúláfiifiVért* és Ifteaock Jobbjáa üívéu , 
Efedezik moílan-ís mi-érettünk. 

S. I I . Mezítelen, tsupa meziteleo főttünk vala én Ifteaem e' 
. ' .^ Világra, (Jób.i: 21-) De imé külsöképca-is megáldot

tál, oinian feljül az Egekből minket; böv Kezeidnek be
töltésével, (\9tj/í- 145; 15, 16-) és a' mi egé& Eletünk
nek, és méltatlan Személjeioknek-is, illy fok É,ép Földi és 
Meiioyei Aldomáfokkal; úgymint: 

«• 12. Szép Ti&tséggel; TiEtefségojel; ('SOILS: 6.) Szép éj 
Kedves Magziítokkal; ('Sjltii^i 3,4. ' s a ' t . ) Jó Na. 

• tyén Tselédekkel való meg-koronáztatáfunkal. 
« i^. Ki-hoztái a' Halálnak árnyékának Völgyéböl-is, aai-

dou annyik fájdalmai '0 gonoÉÉai haláloskepen engemet 
ottan ottan köniyül-vetteask,volna; D^ Te ÜRafn meg 
tartottál, 's marafetottáí az Elökíiek Seregében, Szent 
Szolí̂ Alatödnak gyakorlására; véghetetlenIrgaimafsá^odnak, 
cs abból Éármazott drága ígéreteidnek rajtam-való mcg« 
tellyesittéséveU ('5ű/f. 116: 3- 'Í a ' í . ) 

5. 14. , Miáön e* Siralomnak Völí^yébeo a* mi nyómomsáríos 
Eletünknek folytatásában , Gyermekséí^iinttöi fogván , 
mind e' mái napig; a' mi Házi, és Személy 6erént-va-
ló inségeiíiknek, Éivbélí Éoronííató keferüség inknek, ke-

^reÉtvKsléfeinknck; e' Világnak hitetlen Fiaítól-való há-
borgattatáfainknakj söt azoknak minket ugyan el-törleoi 
kívánó gonufe ÍG;yekezeteknek: MidHn azért mind ezek
nek a' gono&oknak Árvizei már fiintén Lelkünkig értenek 
volna, és midőn minden Emberi reménscgtöl, fegitség;'-
töl, vólüék én mc^-foÉtatva; meg-hatigatá akkoron-is 

L az UR, 
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^̂ ' BT UR , az éo egyögyut alázatos, hibás, és tántorgó 
Köiiyörgéfemnek. lává t , az ö Szentségének Templomá
ból. CSOIL6^: S- íi-éfz. 145: 18, 19,) Az éii kiáltásom 

, : ^ r > • • ' -t i ' 

.̂•, t fel-hata az ö'Füleibe,^ 
V ""k j í Es írná el-jöveí El-jöve ; bizonyára e1-jövíf a' Sza-

, , " badftó, (Za^.9: g j az ö fok Éép drága KegyeljnciveJ, 
'̂ '' és kellemetes ídöbéá Segedelmeivel ^ az Iftennek Szentsé

ges és Kegyelmes ígéretének, Igazságának, és az ö min-
' . • denhai velüuk-vaíó Jelen-vóltaoak meg^bizoiiyittásával , 

meg-tapafe-taltatáaával; söt ugyan meg-kófioltatásával. ('5Í//Í. 

1^ IQ- Ei-6envedtél nagy gy^rlóságiaiért, és az én meg-
jobbúlhatatlan, söt lokfeor ugyan el-ís vetemedett; Teíli 
vakn crö bHorsigbao cL-menUt Életejnoek Örök Halált ér-

' S^^demiett kárhozatos álnokságaiért, engemet; a' Te" ho£-
^ feú'türö Irgaíjnafságoduak, és véghetetlen Jóságodnak 

<5udáiatps ki-ÉéJeűtésévtíl, f/icim^z; 4.I . .. 
ímé ieg-közelebb az el-máló Éjjeli rettegé&böMs, 

e* mái Napnak kívánatos Reggeli óraira, enoyire'Való béke-
ségben, és erőben; Te-bcuncd, ts bizonyára tsak a' T^ 
Findenható Oltalmadban; a*Tc ídvezftö McnL\yci VigaÉ-

l^ ' ' taláűdban; lelki és Tcfli tsiidálatos S^abaditáíodban; és 
.a' Te Édes Atyai Jó GondvifeléCcdben , örvendező Lel-
ki-efméréttel által-hozál; Hoz7ám-tartozóimraaI, Kere6-

[\ . , tydn Felebarátaimmal j Szereimeíeimmd egyetemben ea-
' _\_^ f j e m e t j 3* Te teliycs Jó-vóltodnak meg-elmértetéséveL 
'iJ,' 18. Annakokáért maí̂ aÉtallak T é r d e t , óh én Meg-far-

táforanak erős KöÉiklája: Oh én Igazságomnak, és én 
"' '• ". Idvefségemnek Szövetség ferént való Iftene ! Szivemnek 

^§y^gy^l buzí^óságából, a' mint ér-tniem lehet, tellyes 
Szívemből, tellyes Lelkemből, tellyes Elnríérr.bol, és 
minden erőm Éerént;* (Mát, 22:37.) imádhk, fzeret-
lek, és maga&tallak: Imádlak, Éeretlek, és magafetallak 

' ' én Iftenem 1 e' mái Napnak kezdetíhcn-is, én Tégedet, 
minden Te drága Kegyelmefségeid^rt ; valamellyeket, 
mlüi Lelkünkrei miud Teftüukre üézye; "ingyen, és illy' 

•- •' j . . _- •- - . . ' - : i-h-^- iw ^.•^,: . gazda-
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•gaícIagOTl tselekeÉel mi-vclííuki büaös Ádámnak igen bű
nös Maradékival. 

S, 19, De óh URam, mitsoda ZT Ember, hogy meg-em-
lekezel ö-rólal Mitsoda az Embernek Fia ^ hogy ho:^-
zád-véEed ötét? De kíváltképen én féreg, és nem Em
ber; (Jób. 25: 6, ^Sólt. 22: 7.) Földnek hitván pora; 
'Süh.ioy, 14,) és TernaéÉetem Eeréat haragnak Fia: (Efis, 
2 : 3 . ) Mitsoda vagyok? Hogy mind Lelkemre, míoi. 
Teííemre nézve, vagyon éii-rólam Keiscgedűekj illy' ke-, 
gyelmes Atyai gondja- ('5ÍJÍÍ- 8 : 5-) 

§. 20. Holott én me^'-bantottam Îfteni Szent Felségedet, ^s 
Atyai Jó Kedvedet.-, tellyes Eletemben, 's e' mái Na-
poii-is; az én fok fertelmes vétkeimmel; Ugy-raint: Lá-
táfommal; halláfommal; hirtelen haragra fel-gerjedezéfenU 
mcl; Éitkos, átkos voltommal; harag-tartáforamal; rá-

, galmazáfommal; vétkes esküvéfcmmel; mértékletleo tob^' 
Züdáfommal; minden hivalkodó, léha és boCráokoztatíS' 
beSédimmel; tselekedetimniel; gondolatimmal; KereÉ-
tyéni Szent Tifetemben; 's Hivatalomban; mind Iftcuem-' 

, ~ ' r e ; 's mind Felebarátomra; mind pedíEjleii éanen-ma' 
• gamra nézve; vétkes el-járáíbmmal; és ezekben-való 

Mgy lágy melegségemmel* ^Lut 13;; 21. Jé.y^i6.) 

§. 21-' ' Moílan-is Te-elÖtted való álláfomban; bizonyára íme 
háládatlan 5 tétovázó buz^óságCalanságommal; Dé vallyoii 

- 's ki tudhatná ve'tkeinek fokaságos fiámat: \'So\t. 19: 
•f. 13, 14.) E0;y-&őval annakokáért, magunk' me^-nera 
tagadásának, és a' mi Megváltó URunk'̂  nem követhe-
tésének, mindennemű titkos, é$ nyilván-való vétkeivel 

' tellyes voltunkat, és illy' na^y meg-terheltetésiitiket, 
§' 22. Amaz mi Tiz^ezer Tálentnmni meg-fízcthetetlen Adós-

ságinkat; kegyelmefen vedd-sl, fedezd-el, törölj^d-elj és 
botsáfsad-meg, és ne tulajdonítsad azokat minékünk Hi
tetleneknek. {MáL x8 : 24. Sólu 32; i j2.) 

' - ' • / . 

g, 2> ' ^ A' Kriftus Jéfnsnak 5 • Hitetlent meg-igazitó, el-VeSett 
Büatist fel'keresö és meg-tartó;^ bíioöknek terhe aíatt á' 

•:. - L a Poko-
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f. 24. 

i 26, 

f. ?7-

pokolig Eintén le-tiyomattatoft Eegény Lelkeinket, a^g 
ma-is ki-terje6tett Kezekkel a' Biin-botsánatra hívó, me^-
is köonyebítö, és vigaÉtaló; és a' magas KereStfán vég- . 
gez-vitt, amaz Egyctleii-egy Eage&telö, és i£iégtévÖ 
Aldozatjának Erdeméért; {'Sid.<): 14, Réfz.io: 12, 14.) 
úgy-miDt, a' Váltságnak már bé-is űzetett drága és tö-
kéietes Arráért: (1 Pét. 1: 18, 19. Róm.^: 24,25.) A' 
ki mindenkor efedezik mi-éreüünk. jRóm. 8: 34, 'Sid.iv 
f, 25. 

Nera ml-érettünk teMt URam! Nem mi-érettünk, 
nem-is a' mi érdemünkért; mert ímé Te-magad látod, 
hogy a' femraí nem egyéb, az Ifteii' Haragjának, ^s Jté» 
létének Érdeménél : Hanem tsak tsupíÍQ_ hát Ö-általri ; 
(Róm. 5: I .) Ö-érette; (Fii. 5: 9.) és Ö-beiine; (Éf^ 
t: 6, 7.) légy irgalmas 3 légy kegyelmes Iftea, e' mi 
iSrÖk Halált érdemlett fejeinknek, .- -: 

És iDint-hogy URam! Te adod ininékünk ingyen-va'-
ló Kegyelmefségedböl, a' Hitnek Ajánáékát, oÉtogatváa 
azt kinek kiaek a' Te Akaratodnak jó tet&éfe Éeréat'; 
moft kifscbb, moft bővebb mértékben. ( É / Í Í , 2 ; 8 . ) ÉS 
Te-JS tulajdonítod azt mínékijnk Igazságunkra: {Rbm. 4 : 
1^,5.) Hogy ugyan lennénk Iftenoek Igazsága^ a'Krillus 
Jéfusban. ( ^ 0 ^ 5 : 2 1 . ) 

Meg-5ga7,itván auoakokáért ekképpen immár, egy 
Eem-pillantásban, az ö-benoe való Hitnek általa; Biiíte-
inkel érdemlett méltó Büatetéfeidet-is oÉtán; ezen Te 
Igazságoddalj mint erős Mennyei Paífsal, ('5*Ű/Í. 91 : 4 . ' 
Te-magadért, és ama' Te örökké-yaló EIválaÉtásbéli ma?-
fcánhatatlaa Kegyelmefségednek meg-Éentcltetéséért, (Rom. 
I I : 29- 2 Kór, I ; 20.) mint már meg-engefiteltetett Mcny^ 
nyei könyörülő Atyánk a* Kríílusban, Bűneinkéi érdení-
lett méltó Büníetéfeidet-is fordítsad-ei; Oh fordítsad-el, 
én Iftenem! ha Felségednek Kegyeimefen tetÉik, mi-ról-
lunk-^ és .enyhitsed-meg azokat mi-nékünk kegyelmesen. 
(%/í,42: '5,) 

^ Miíljék-el inkább, múljdk^cl, óh mtíljék-el! a* Tc 
jnéltóHaragodnak búsulása; és változtafcadrel, váltpztas-

íad-el 
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!t 

' • fad-el a' gonoÉt, mellyct a'Te Éegény Néped ellen, vagy ^ 
pediglen Személy Éeréot, méltatlan Fejünk és Éegéoy 
Házunk ellcuis,, né talám el-goudoltál- (iMós.^z: iz, 
Amói.f: 10-) És a* Te méltó Haragodban, ne oflo-
rozz minket Bűneink 6erént: Ne fújtotj, és ne fanyar-
gafs Búfüláfodban vétkeinknek foksága Eeréat, ('5üif. 38: 

f 28. Oh Megváltó Király, Közbenjáró JéfnsKrJftus, Iftenn 
nek Örökkévaló Sz, Fia! Imé ugyan^is, a' mi bűneink 's 
biintettetéfeink, bizonyára URam ^ Te-rajtad feküÉnek; 
Te azokat, mint tökéletes Megváltó , és hivséges Elég- . 
tévő Kezes, és Szabad/tó; amaz örökké-való Békeség-
nek Tanátsa Éeráit magadra vetted, hordoztad és el-6ca-
vedted; midőn lettéi mi-érettünk Átokká és Bűnné a'Ké*'̂  
reStfán: (2 Kór- 5. t- ^^0 Hogy mi lennénk Iftennek 
Igazsága Te-beuncd- És a' Te Sebeid által ekképpen 
gyógyitattunk; Véred, Halálod, és Fel-támadáfod által, 
ekképen Elevenftetiüük, és Igazítattunk m mes, XÉsa. 
^^.Kéfz t%éí. iPét.z: f,24^') r%.i^-t^.^ 

5* 29- -̂AflUafeokáért akármint dühösködjék^s hát immár aV 
Sátán, ama' pokolbéli régi gyilkos Sárkány: és akár
mint oftromolja, Éegény Lelkünk' Efméreteit: Ez min-̂  
nen-maguok meg-romlott Teftünknek, és meg-ve6tegette
teit TerméÉetünknek, gonoÉ indulatai, és nagy a'ötlensé-
geí által; az ö ártalmas, álnok, és kárhozatos fugarlá-
íai által: A' Bűnnek ije&téEe; Lelki-Efméretünknek vád
ja; a' Törvénynek átka; és Hitüoknek-is illy nagy gyen
gesége által, 

s „ Akármint oftromoija Écge'uy Lelkünk' Efméretét, a* 
mi mindennapi ínségeinknek^ Szivbétí feorongató Lelki, 
ésTeftlKeíerüségcinknek, és még a'Nyavalyáknak-is tüzei, 
és vizei által: és akármint lövöldözze ekképen még ma
is tUzes-nyílait, feegéoy Leikeinkre: de mi még4s eíö-
vévéu a' Hitnek ama' Lelki Paifsát, ( É / Í Í , 6 ; i 6 , ) Te-X 
r^ád bfzziik; bizonyára egyedül tsak Tc-reád bízzuk, 
gyenge Hitünk által mi-magunkat. , 

-. *̂  - LS Oh 
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^ %% IX^ ' Oh Meg-vált6 Jáfus! Oh Köoyöriilö, Szábadftő J^^ 
fus! Mi Immánuelünk:! Mi-velünk lakozó Édes Mt^áU 

- - . tó Iftenimk! HíÉem UKam, Te a' meg-repedezctt nád-
Éálat nem rontod-el^ a' füflölgö-tsepíibeii tsak alig meg
akadt f:íkrátskát nem ókod-kí; HiÉera , a' ho] V Büii 
meg-fokafodott, az URnak Kegyelme ott leg-fcijebb bö-
völködik. {Éfa.4z: $. Rám^S- 20.) 

'^ "& 32. És ezekben a' mi Éüntelen-való Hâ y erőtlenségeink-
ben : Ebben a' mi tsak réÉ-6crént való efméreíünkben ; 
( i iCór- 13 ; 9.) Ebben a' mi nagy bűnös vólrimkbaa, 
rendelted véghez-vinni, és Akaratod* el-végezni, lílení 
nagy Erődet, e's a' mi Idvefségünket. (ziííir, 12: 9,) 

(tt Azért midőn ekképen mi*is immár, Te-reád blztnk; 
^' ^ ^^* és tsak egyedül Te-reíid bíztuk gyenge Hitünk által, mi-
(c magunkat; tselek^djed azt, hogy nyerhefsük-meg^ *s ve-

. hefsük-el: mi-reánk nézve ugyan bizojiyáraj ínié gyenge, 
wötelen, és tántorgó; de rajtad erős KöÉiklán építtetett; 

1 t l í é s azéit-is, Erös , Igaz,^ és IdvezCto Hitünknek végét; 
Bűneinknek meg-botsáttafá^át. (ÜÍÖÍ, 7: 24^25.) 

§• '54* Büíicínkel érdemlett méltó bííntetéfeknek: Moíían-is' 
a' Te Igaz ítéletedből, rajtunk mind Személy Écrént, 
mind pediglen közönségefen fekvő fújto!ó-ve6&ödnek; a' 
tta próbáltatáfunknak j és oktatáfuaksak, Tőled eJ-nem 

•̂  rejtettetett Lelki és Teíli Q'dgy kere&teiiek; nevezet Ée-
réiit, halandó j már e!-bádjadt, és öreg Földi Tagaimban 
helyheztetett, nyavalyáknak, fájdalmaknak, és nagy erőt
lenségnek; Nevedröl-való igaz Vallás-tételünkért, e' mi 
mindennapi meg-vettetésíinknek, meg-úEáltatáfunknak, Lel-

V ^ ' ki és Teíli el-nyomattatáfiinknak; a" mi közönséges j és 
igen kefcrves üldöztetésünkűek; 

* 31-,. De Bííneiíiknek továbbra-is meg-érdemlctt, és méltó, 
^'' ^^'' mindennemű Éomomább büntettetéfeiaek-is, nyerhefsük-
> ' meg, 's vehefsük-el, óh Édes Meg-váltó Királyunk, Jé-

fusl Ki vagy a' Sziveknek és Veséknek vi'sgáló Iftene, 
és mi légyen a' Léleknek kívánsága, jól tudod. (JeL 2: 
f. 23, Róm, 8; 2^ '^ott, 7; 10.} Azért nycrhefsük^meg, 

< 

•̂  . . . 's vehes-
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's vehefsük-el mind ezeknek, a*Te jó t€t£ésed és rendé-
léíed ÉcréDC, el-fordittatábát, meg-enyiáttetúsét. 

\ 26 De cyerhefsük-meg, "s veíjeísük^l Meg-igjízittatáfun. 
- ' ka't, Msg-licütcltctésüDket, tís vdgpc QÉtáii. az örök 

Bóldogsáeot-is, a' Te tulajdoü Haláioádal meg-erösítet
teit; ('iití, 9 ; ^.16,17.) Sii-eoíséges Sákramtoioffiiddal, 
miiit meg-annyi Királyi Fügíjö-Pctsétekkei meg-petsétclte-
tetCj és la\é keztíDkbeu a' Szent IráíoKban áual-is adatta-
toct, órökké-Való Évaagyéliomi na^y Tcftamemoniüd, és 
KtgyclembJlí Szent bzövewéged kciénu ('5iW. lO; f- i j , 

iV .7 FJ pedig a^ SzS^etscg, a\mdlyet Én k'ótok véld; ezt 
' * • • ' ' mondja az VR: Hogy az En LeVtmet adom ö-beléjeki 

Ézék-56; 27. Éi az En T'órvén-^emct bé-nyomom^ bé-irom^ 
' ' ' a9- -újzivekbe és elméjekbe. És Én léjzek ő-fiekitk Ifiének, 

U pedigUn Icfznek Énnékem Népem: Es i(egye!mes léjzek a% 
' ' ' 0 b'imeikneki éi az 0 hamiJUgohöl többé meg-nem emlékezem. 
• 'Sid-iO; 15> lój 17. Réjz.^: ^ .10 ,12 . ésmájiitu £3x43 ; 

Eltörlöm, eUtortóm a% Ö Vúndket, En-magmert; minta 
Fellegeket. Éfa. 44: 22- l^gy napon véfzm Én el, az Én 
Népemnek dlnokságaüi éi azokról többé meg-nem emkkezem. 

fc' Z a k . 3 : 9' 

& M ' ^^ "^^"' pediglen 'az Igazságnak illyen Beáidé, az 
** URoak Szájából egyÉer, meg-eskütt ö az ö S'^eutséetre 

immár; mdlyet foha-is racg-nera bán, ( ^ ^ - 4 ^ : 25. 'Síd. 
. .6: 15, 17.) E z , amaz Ü örökké-val6 Kegyelcnibéli Sz-

Szövetsége: Az Ég^ és a' Föld eKninlnak; de az UH-
nak Bc£édébea tsak ê ŷ JótaA^ meg-nem válto7Ík, fo-

•: ha örökké'. (Mát, 24:^55,) . 0 Éólott pediír, és avagy 
^. nem tselekedoé-é már roe^; Ö mondottba, és avagy ocm 

teliyesfteüé-é meg? (4MÓS. 25: 19.) Ámen! . . 
fi itCfc Mlüd ezeknek azért bizonyságára, íh íiiséges Irgal-
' mTíUi^ú^ Meg-engeÉtéltetett Memiyei könyörülő Atya; 

ml Szövetséges és Kegyelmes Iftenlinki A' kihez ám bá
tor , iUj &örnyü fokj ^és nagy bűnökkel meg-terheltettek 

%. 38. 

-ii\t 
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légyilnk-is; Vagyon mindazáltal immár feJíyes tÍ20;ía* 
lommalj és naí̂ y bátorsás;5al-valő msneteliiok: (^Síá^A: 
f.iffRéB, 15: 15.) K'mi Meg-tartó URnnk Jéíiia 
Krillufunkban váió Hitnek, Meg-igazuiásnak, és telíyes 

• Váltságnak általa. 
§• 41. Ki Dem vagy ollyan, mint a'Földi Atyák, kik-is 

gonoÉok Mvéii, ha az Ö-tÖlök keayeret, vagy halat ké
rő Ma^zacjokiiak, nem adnak köveket, kií?;y6k;it, va^y 
Skorpiókat; Menyivel inkább Te hűséges Irgalmafííágú, 

; Meg-enge£teltetett Mennyei Jó Atya, adfi bizonyára Szent 
Lelket azoknak, a' kik Te-töled kérik. (L.iík.11: ír, TJ.) 

, Adjad URam annakokáért, a' Te örökké-való Evangyé-
liomi BeSédednek állhatatos Mennyei I^aziága Éerént mi-
nékünk-is hát, e', Meg-igért VigaEtalót-

w Mert (mé bizonyára jóf tndia, és látja URam V Te 
Lelked, hogy a' Szent Lélek ÜR Iftennek, kiváltképcih 
való Kegyelme és Seí^edelnie nélköU a^ Idvezfto Hit
nek, és a' Te Kegyekmbéli Szeat Szövetségednek ré^fi 
nem lehetünk; sőt tsak egy 6empillamáfig-is, annyival 
inkább mind végig azokban, mi-magunktol , úgy-minc, 
minuen-maguQktóí meg-nem állhatunk, meg-oeni maradha
tunk: Jól tudja a' Te Lelked, hogy azokat, a' mellyek 
a' Te Orftágodra, és a' mi Idvefségünkre tartoznak, a' 
Test és Vér meg-nem jelenthetik minékünk; (Üídujó: i^J) 
Mert a* Teftnek böUsesége , ellensége Iftennek: (RórruSi 
f. 7,) Az honnaü-is a' Teft az ö balgatagsáía Éerént, 
Éüitelcn fsak az Illea és a' Écgény Lélek ellen hartzol« 
és tufaíodik, Bogy a" mcílyekec akarunk, azokat ne tsc-
lekedhefsuk. (Rom. 7: 23. GaL 5 ; ly.) 

§. 43, Mert akaratunk jóllehet volna a' Jóra; de hogy azt 
el-végczhefsiik, nem tehetjük; (Róm. 7; iR.) Mert va-
gvon 9 mi TagaTnkban ollyan Törvény, a' melly éppsa 
ellenkezik az Ifteniijk Törv^iiyével: Vágynak mi-ben* 
níiíik nagy Teftisé^ek, és Erőtlenségek; a' melly^míá 
lJgy^n Rabúl-is adattatíniik a'Bűnnek Törvényének; fugyan' 
ott f.z'^.) Oh én 6egény nyavalyás Ember! Kitsoda fea-
baditt hát meg engemet, e' büüück és halálnak teíiéböl, 
(^^-240 és töjülötzéböl* 

- De 

$• 42^ 

f^ff^'i'i^ 

3Z 
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$ . 4 4 . De Hála légyen íftennek, a' ml Meg^tartó URuiilc' 
Tésu3 Kriftufunkmk általa; a 'ki azt tsctekeÉi; hogy ha 
Teftemmel a'Bunuek Törvényének 6olgáiok-is; de Elmém
mel &olgálok az Iftennek Törvényének, ( ^. Z5O 

« • Mert midöo erotelen vagyok Teílemben, ez én meg-r 
' ^^' tomlütt Terraé&etcmnek miatta; De mé ugyan akkor 

vagyok a' Szent Pállal, eros-is egyfier'smind Lelkemben, 
. {zKor. Tz\ JO. ) az éo Megválta URam Jtífns Kriftu* 

fomhan való Hitnek általa. Az honnan, nagy örömmel 
^ ' ditsekedem-is az én erőtlenségemben: {-y, lO, J Tndván 

azt , hog^ az én nagy erőtlenségemben, cs megTomlot-
- , Ságomban; a* Kriftus Jéfusnak Illeni Na-̂ y Ereié, és Ha

talma: Az én IgazságfUlanságo-rban, és Törvéiytelensé-
gémben^ az ö meg-hozott örökkévaló Igazsága: az éii 
engedetlcnségeraben , és nagy bűnös voltomban; az ö"̂  
mind d." KereÉtnek gyalázatos Haláláig-valo Engcdslmefsé-
ge , Artaílansága, és Elégtétele, vége 2 te tik-el, e's ditsöic-
tetik-meg- ( í . g - ) 4.^y^^T^^4-^^^ 

$, 46, És ekképcn gyönyörködik immár a2 én Lelkeiü-is, az éű 
Erőtlenségemben, hogy így a'Kriftus Jéfnsndk nagyErejey 

^ és Hatalma iakozhaCsék eo-bennem , Hit által ^ mint egjT 
Sátorban, r^. 9O Hogy moodhafsani-Gl éo-ís a'SzentPál-
lal; ÉUk többé nem én, hanem Él én-bennem a^KriJbiSy mert 

I fi' mdly életet a' Tvjlben moft élek 3 tiak az Ifién' Fidbaií-
^ való Hitnek áltaía, élm (i%t' Mert imé Jzeretett engemet, ,éí 

adta ma?;dt én-éreitem, és as én bűneimén, j4jűndékiil, és ÁU 
d)zatúl, Ifienv.ek ^^önyorímges ülatöZüsra, (Galat. RéÉ. 2 : 
f. 2O- Efés. 2 : 20.) És fl' fez bimt mm tud vala; imé, 

^ ión mi'éretthnk átokká és biinné, a' magas Kerefztfdn^ hogy 
mi lennénk Iflennek Igamga d-benne, ísKór, 5; 21. Gal.g: 
f. 13, ) Hogy meg-váltana tökéletesen engemet, mindc;Q 

• én bűneimből j minden én hamifságimbóir C T/f- 2: 14^) 
És ez én-velem feiiietettj söt ugyan hozzám-ragadott, nagy 
Tefti és Föídí erötlcaségimböl, és romlotságomból. {Rom, 
7; f. 215 23-

5- 4?' MÍTid ezeknek bizonyságára, adjaí URfam annakoká-
ért, a' Te örökké-valo Evangyilíomi BeÉédednek Meay-

-1 

í 



-̂.yyJfTT «yei Igazsága fzerént mi-néküok, a' Szent Lélek UR 
aaíf I;- IfttJüDek, minket minden Jóra vezérlő, minden ígazsás;-
,4̂ , . r a . Mennyei Böltseségre meg-tanfcó, minket Üjjá-Éülö, 

Meg-feenteiö, Meg^i^azíttó, és Meg-eröfittö drágalátos 
Ajándékit; A' mellyek által elsöben-is vóUaképea tétet-
tefsünk bizonyofokká Bünbotsátó Jóvóltodról, és a' Krís^ 
tus Jéfus'Nevében és Vérébe:i lett Meg-igazittatáfuakróL 

J5,.^45. Tökéieteá Mcg-váltatáfunkról: még pediglen Fiak"ká-
1-- való fpgadcatáfiinkról: a' Kriftus Jéfusban IftenneNvaló 
i;y,^ji;, Egyefségíinkröl; Meg-&etitekeíésünkröl; az örök Életre 
-3oímoi;EIvájaÉtatáfiii]król; és adj annakucánna minéküukj, miii-
-EH •-'' ^en Mennyei Kegyelmekben, és idvefségcs Jócéteményck-
/ ' ben, azok által Naponként nevckedést, 
% <^, Hogy ne fiabjuk mi-magniikat ezután e* Világhoz; fe 

.;. f a fne adjuk Tagainkat a'bűnnek, fegyver és eÉköz gya-
^^*^^''**nánt. Lelkünknek ŝ Teílünkiiek örök veSedelmére,'s 
r-'g-T ,. gyötrelmére: Hanem inkább egéÉÉen minnen-ma?unkat; 
I, l l í ^ ' a ' mi illy' me^í-roralott Teftüoknek, és me?-vc6tégette-
p ^ í r " tett TerméÉetünknek, Mennyei Szent Segedelmedből, 's 

'-' mcg-igért Kegyelmcdböl-vaJó me?-ójíffatása által; áUitlias* 
fuk tsak Teaéked, Élö, Kedves és Szent Áldozatul, a*Te 
TiÉteletedrc, 

^ ;"fO. Ho^y tudjuk, én Iftenem ! naponként fel^vennünk, 
a* mi közönséges Házi, és Személy Éerént-való KereÉ-
tünket; Meg-tagadnunk minnen-magunkat; az-az; Mindea 
mi Tefti kivánságaiiikat, akaratunkat, és indulatainkat: 

^ ÍÉs akképcn követnünk, e' Éoross és keskeny úton, a* 
KereÉtek alatt, még c 'mi Tefti és Földi Sátorunknak 

• le-vetkezésével-iSj a'mi Meg'.válcó Édes URunkat (^LuL 
^: 23- Róm.6: 13- Réfz.12: 2-) 

í | . 51. Élvén Igazán, Szentül, Józanon, Kegyesén, Mér-
\ tékletesen, Alázatosan, Böltsen.. és Hitbéli áilliatatofság-

gal, mig élünk ê  jelen-váló Világban: És akképen vár-
van amV boldog Rcméuséget; melly ama* Nagy Iftemei, 
és a' mi Meg-tartó URuiik* Jéfus Kriftufunknak , a' mi 
Meníiyei és Lelki Vőlegényünknek, ditsöséges meg-jele-
uésénck nagy Napja^ 

í/̂  ^ . . Hogy 
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5. 52, Hogy el-jÖvén,%Bt győzedelmes Wé|'-fáltÓ Király^ 

ki-végye, és ki-ragadja; ez Ifteonek Törvényivel ellea*-
kezö. Bűnnek Törvényéhez ragaStatott, 's köttetett £&-
gény Lelkeinket; a' iiyümoráságokoak, és ez mi meg--
romlottságunknak firalmas mélységéből j e' Bűnnek cís Há
láinak Teíléböl, és TömlötzéböU 

§•• 53'- ^^ bé-vigye a'' Bárány'" Menyegzői Lakodalmának 
végTietetlen Paraditsomi örömébe, az ATYÁNAK, FIU-

. NAK^^ts SZENT LÉLEK E^y ISTENnek, Éínröl-Éfn^ 
re való látására^ midön kí-menekedvéo a' romlottságba!, 
a' Kriftiis Jéfiisnak Me?-ditsaittetett Teíléhez, és az If-

^ fc-^ tent Éuntelemtl Éemlélö Angyalokhoz,- hafonlatofokká-té-
"̂' ' tettetünk. És a'Fiúságnak Jnfsa üerént, az IfteniTermé-

£etben-is réÉefittettiak. (2 Pét. i:- 4.- MdL 22: 30. Fih 5 : 
-^,21, Róm. 8;̂  29,) 

§• 54- Bevigye- a'" Szent Angyaloknak^ Pátriárkáknak, Pró
fétáknak, Apoftoloknak, és a' Sión' Hegyén álló, és a' 
Bárányt követő ^ fok ezer VálaEtott, és El-petsételtetett 
Lelkeknek, vég nélkül való Örömmel, tökéletes Boldog
sággal, Dítsöséffgel, és örökké-tartó Gyönyörűségekkel 
tellyes Szent Tárfaságokba; MeUy, földi Embernek Szi
vének még tsak gondolatjába fem mehet-fel> mert fcem 
nem látta, fül nem hallotta, és véges Elme meg-fem 
foghatja^ azokat a' drágalátos Mennyei Jókat, â  mel-
lyeket Éerzett Ifteii az ötét Szeretöknek. (iKór.z: 9 , ) 

§, 55. Bé-vigyen a'tökéletes Éépségü Siónba , az holott 
vagyon öímön-maga az UR Jéfus Kríftiis-is: Ki a' mi 
Fejünk, és Királyunk: És az Atya Iftennek Jobbjáa 
ülö, és mi-érettüűk Éiinteknüi efedezo hűséges Jó Pa-

' . punki Ki azt akarja, hoí̂ y a' hol Ö vagyon ^ mi-is 
Tagjai véle lényünk; és mint Fejüukkel, Királyunkkal, 
Ö-véle^is maradjunk mind örökké. (7^^.17:24. xThefs. 
4 - M ? 0 

5, 56. ^ Bé-vigye Lelkeinket, e' mi Egyetlen-egy örökkévaló 
Fö tzélúakra; a' mellyre, nem pediglen mint a' bar
mok, és amaz Hitetlea, és oktalan Athéusok; e' tsak 

M z egy 

^ 
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egy araÉiii Melg tartó földi hejába-valúságokra, jiviva. 
lyákra 5 és fsak a' rothadandóságnak útáfatofságára; Ha
nem naint Meunyei Polgári Tárfak, mint lílennck Oiö-
köfei, a* Kriílnsnak pedig örökös Tárfai > é$ fogadott 
Fíak;^ Vagyunk mi Ifíeimek Kepére terenitetíek, a'Fm-

. sáíjnak Szene Lelke álíal Ujjá-t.-íUettcttek, Meg-:5:̂ zft̂ r-
tak, Meg-6eiiteltettek. És miat Iftcnnek ama' Szer^lm^s-
beti ingben tsudálatosképen* és me.g-báíihgtatiamíl, ked-' 
vefsé tetgtett fl Meg-váitott, és faját Örökscgfi, a'töké* 
letes Váltságüak nagy Napjára, a' Fiúságnak Lelke ál
tal vagyunk el-is petséteitettek. Azért; 

g* 5;?. E^-vigye Lelkeinket a' tökéletes Ééps^gü Siőnba ^ 
ama' már me^-mondott, mi Egyetlcn-eg^ örökkéA^aló 
Fö-tzé!uükra; a' mellyre vagyunk mi örök időknek előtte 

i I ^l^válaÉtattak: {Éfiui. f. ^.) Es a' Bárány' Életének 
^^ - 'iíönyvében b^-is Írattattak} Vagyunk igen drá^a árron* 
r-w^ - ^gy míí^t az Ifteü' Fiának, a' Kriftus Jéfusnak, ama' ma* 

• ' / fcuia, és Éeplö nélkül való Iften' ártatlan Bárányjának, 
és a' mi meg-ölettetett igaz Húsvéti Bárányunknak Iftení 

W y - ^ tulajdon Vérén, (iKór.$: 7. TseLzo: 28- iPét \ : 18,19*) 
^ ^ ^ - ' ^ jcrös Karral, és tsudálatos lrga!mafsággal, és Böltseség-

igel meg-váltattak, á'Fiúságnak 6ent Lélke által Ujjá-Eü-
lettettekj Meg-igazícattak, Meg-Éeoteltettekí és el-is pe-
tsételtettck, {tfés^i; 13, zKór, i: 22.) i 

5. }!B:, És jóllehet mi magunkban, ügy^mint minnen-msgunk--
"ban illy meg-romlctt nyavalyás bűnös Emberek Icgyüiik-
is; nem hagyattattunk-el mindazáltal a'mi Szövetséges és 
Kegyelmes Iftenünktöl, és a'Kriftiis Jéfiisban, a' mi meg-
engeÉteltetett könyömiö Mennyei Atyánktól, a* mi bü* 
jieínknek mélységében, minüen-magunkra: Hanem a'Kris-
tus Jéfusban való idvezítö Kegyelemre, a' miképen az 
örök ElválaÉtásnak végezése Éeréi^t, hathatos és belső 
Hivatallal máj: el-hivatt^ttunk; azonképen Iftenuek min
denható Ereje, és Hit által, mais őriztetünk, és meg-ís 
tartatunk az Idvefségre, minden Váia&tott Szentekkel 
együtt, a' Kíiftus Jéfusban. (iPíf. i ; 5.) 

Mert 
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g. CQ, Mert az Ö Egyetlenegy Áláozatjábaíi, ímé immár 
Tókiletejekké, bizonyára val^jábaíi Tökéittefekké tet£e If̂  
teo, mind örökkön-örökké azokat az Idvcfségre; a* kik 
a' Kriílus jtfui' Engcdclraefségében , és KngeÉtelésében-
való Hitnek általa, már mej-igszítattakj és .meg-Éenteí-
tettek. (^Sid> lo; 14.J . 

§. 60- Nem külombeHí witit az Apoftol-is mondja: Jóllehet, 
ho^ ti ennek előtte váltatok haragnak Fiai^ mint egyebekéiig* 

' (Ettíá Í : 3-) De minekntdnua el-érkezett ti-hozrMok az^ Ijl 
tennék meg'k'ofzQnhetetlm idvezitö Szerelme^ és Kegyelmefsége : 
lm immór Meg-igazitattatok, Meg-mofigattattdtok, Meg-Jzen^ 
teltettetek, meg-is Dtímttt-ttetek, a" Kvíftm Jéfusnak idvezit> 
tö Szent Nevében^ és az Iftennek^ a" mi íficmmknek örökké
való Szent Lelke Által (xKór. 6: 11,) 

« 5J , ^fiod ê êkoek azért bizonyságára. Oh bfvséges ír-
galmafságú, Meg-engcÉteltetett Mennyei ködyöriilö Atya, 
mi Szövetséges és Kegyelmes Ifíenünkl Továbbra-is hát 
e' Te me^'bánhatatlaa'Kegyelmedberii Kegyelembéli S^eijt 
Szövetségedben 5 Szövetségednek mindenható Oltalmában; 
ürökké'Való idvezítö drága ígéreteinek állhatatos Meuy-
nyei Igazságában; Mindenre elégséges Hatalmában; a* 
fogadott Fiúság' Jufsának, és Iftcnnel való Egyefségünk-

, iiek méitóságában; és ezeknek bii'odalmának nagy Báto r̂-
ságábaa ; és ki-be&,éilhetet!en Mennyei Örömében; éti 
,S/:Övetsi;0:es és Kegyelmes lílenem! a' Te ^Szövetségbeli 
ígéretednek állhatatos Mennyei Igazsága Eerént, míívd 
ezekben m5ra£6-meg, óh maragE-meg minket j mind vé
giglen ! 

^ 02, Leg^köxelebb e' Reggeli Órában^ URam! áld-meg a' 
mi felrkelésünket. Jaj! bizonyára tsak hejába-való-is Em
bernek késői le-fekvése> és jó. Reggel múakára való feU 
kelése ; héjába^való a' Ház Ép/tönek minden ö igyeke-
zete j fáradtsága, és költése; héjába-való mindnyájunk
nak nagy fáradsággal kerefett Kenyerünkben való jó ízü 
ételünk, italúokal egyetemben. Hejába-való a' Ház-örzö* 

|,, • peit vigyázása; m^rt^az ö Szerelmeseinek^ könnyen ád az 

M 5 UR 
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§• 63 

ÜR álmát, és ingyen valő Kegyelmefségeböl ád miiidetK 
drága Mennyei Ajándékokat-is.. QSólt.121, egíÉeii. Jak.i.. 

Aiinakokáért: A' FIÚNAK KEGYELME; A2; 
ATYÁNAK SZERELME; Es a' SZENT LÉLEK ÜR 
ISTENNEK velünk-való, Ujjá-Eülö, Me^-Éentclö, és 
idvezfíö Közösülése: {2 Kór. 13: 15.) Áldja-meg ekké^ 
pen az Iften a' mi Ifteníink, e' mái Napon, minékíiuk-is 
a 'mi fel-keiésünket; ald-meg URam, ki-meneteiünkct, 
bé-jövételünket; Ételünket, italunkat ; E' firslomnak 
völgyében a' mi nyomorúságos Eletünknek folytatásában, 
mmdeo mi-elöttünk álló, igyes , bajos, fáradságos Mna-
káinkat, Hivatalunk Éerént-való Dolgainkat: (közelebb 
az EÉteiidÖnek réEe Éercnt, áíd-meg a' mi Nyári Taka-
rodáfimkat:) Magvainknak a' földbe fíralommal való bé-ho^ 
tsátáidt: f'Sóit. 1261 5 , 6.) Áld-raeg Szüretezésüüksti. 
(Kiilomb'óztesd az Efztendonek réfzeire.), 

§• 65. 

§. 66. 

>..: 

^ Ald-meg Nevednek Ditsösé^ére, 's LelkÜnF, és Fe
lebarátaink' Idvefsegeknek munkálkodására tzélozó , min
dennemű Szent Igyekezetüjikcfc;. Mert bizonyára mind 
ezekre, tsak egyedül a* Te nagy Nevednek fegitségiil-
való iifvásábau; és abban helyheztetett nagy bizodalom--
ban uyójtottuk-ki mi Naponként a' mi Kezeinket, és El
méinket. 

Azonban, óh böv Kezii,. és Jó Kedvvel adakozó, 
Szerelmes Atya! N^ifsad-meg e' végre a' Te külső Kfn-
tses Ka»arádat-is; ugy-mint, az Éget, a' Levegö-eget; 
a' Földet, és a' Vizet; mert ezekbeü vágynak Gazdag
ságaid el-rejtetve 3 és ezekben Áldás-is több vagyon; 
hogy-nem mint minden teremtett Allatoknak feüksége' meg-
kivánhatná. (^Sólt. 104: 13, 14, n , 16.) És ha Felsé
gednek Kegyelmesen tet&ik, adj minékünk elein és késön 
való Alkalmatos Időbeli efsöket; De a' Te véghetetlen 
Irgalmafságodból kiilömböztefsed-meg azokat a' mi Jónkra. 

És e' végre óltalmazd-meg Határinkat, és ezeken 
íneg-ffiútatotti réÉ-gerénc már Tsüreiokben bé-takarftott; 

^ * • . réÉ-£c-

\ 
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•• ré6-£eréűt Mezeinkben még künn lévö^ mindennemű drá-
ga íép Áldoitáfaidat, Bűneinkért még-is reánk iöhe:ö 
míndtn feümorá károktól, romláfoktől ^ és akármeily 
névvel nevezendő feomorú ártalmaktól: Inkább ha Felsé
gednek Kegyelmesen tet6ik, épitsd-fel e' meg-romlüttj és 
nyomorftatott Éegény Hazát. 

§. 67. Koronázd^meg minékünk ez EEtendöt-is, véglietetlen 
Jóságoddal; És a' Te Lábaidnak nyoma tsepe^jen miné
künk, nem a' mi Bűneink, és Meg^jobbúlhatatíaiiságunk 

. I Éertnt, még-is átkot; hanem véghetetlen Irgalmafsá-
god, és a* Jéfns* Vérében hozzánk-való tökéletes Meg
enged teltételed Éerént, ísepegteís mi-reíuk Aldast, Béke-
séget, és minden Jókat. 

*_ 58, És ekképen, tölts-bé minket'öflnan feljül a* Sióabőí, 
mind azoVkal a' Jókkal, Áldásokkal, VigaEtalásokkal, 
Mennyei Kegyelmekkel, Segedelmekkel; valamelíyek nél^ 

' • kiil, tndod^URam, hogy ÉükölkÖdiujk. {Mát. 61 32.) 
És a* mellyek meg-kivántafnak naponként a' mi gyarló 
Teftí Életünk' tápíáltatáíának: Nálad lévő kitsmy Tifetes-
légének, Békcfségének, Egéfségének; Előttünk álló Dol
gainknak, üáiad tudva lévő alázatos kivánsá:íainkuak-is , 
Jó Tetuésed, tsak a' Te Jó TetÉésed ^s Rendelésed Ée-
rént, véghez vitelére,, 

§, 69, Továbbá, Örizz-meg URam beonööket, e' mái Na
pon, Teftüakj e's Lelkünkbéli minden fertchnefségektöl: 
Az ördögnek tüzes ijyílaitól, kfsérteteitöl; Lelki-e^mé-
retiinkTiek eíleniie állhatatlan vádjától, ezt fzerzö é̂^ 
okozható Büobe^való eséstől, és anaak még-tsak ajkai* 
matofságától-is: Örizz-meg a' Nappal repülő Halál' febes 
nyilaitól, az EjtÉaka kegyetlenkedő dögtől, és a' Délbea 
pii6tfió dög-haláltól- Ellenségnek bé-ütésétől, kárt-tévö 
gono6 Éándékától: Tűznek véletleu támadásától, ked* 
vezni nem tudó puEtításátóU 

§, <70. Erőnk felett való Lelki, €i Teftí kísértetektől, nya
valyáktól; ho[Ty míg e' firalomnak és nyomorúságnak 
•völgyében létíen bujdosásom; mind Teílembeo ^ mind 

V Lelkem-
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Lclkembeu Felségedet ditsöfthefsem; mert azok, Éo líte-

; • nem! Tieid* [IKOK 6Í zoi) 
g, 'jx. És ekképeii az Eftvéii Orakra-is, ha FeUé^ednek 
; kegyelmesen úgy tetfeikj vígy által benníiiiket Békcfs;.'g* 

beflj mcg-újult KrÖvel^ EeéÉsétjgel, és érzéicenysugekkel, 
ineg-ú'ült Iften Éerént való liidúUtokkal: De akkoron-is 
Te-niygad íDdftsáfel, és Te-magad fegéljed clö, illy 
nagy Tefli erőtlenségünket, Földi múlandó ^ és rotha-
öaiidó dolgokhoz; Lslkünket gyötrő h ejáb a-val óság o'k-
hoi^ és egy tóval, a^ líleü'TörvényeVel elbnközö, Bün-̂  
líek Törvényéíiez ragaEtatott 's köttettetett nagy Testi 

' nyaValyásfá^^omat; Tenmagad índftsd-fel, és Te-magad 
fegítsd elö az lílennek Szent Szíiiéíick meg-keresé^érc, Fel-

' ' séges flagy Nevének fegitseggel való hívásira, és Hálá-
adafsal való Imádására, Lélekben és Igazságban, Aríien! 

g, '^2, Tselckedjél Ea Iftenenij ekké'pen Irgaíniafságot, és a' 
Í''H1íí '^^ idvezítö Kegyelmefségednet Gazdagsága Éerént, té^y 

jól minden hclyjeken lévö kedves Atyánkfiaivat; kiváit-r 
képen Kegyelembéii Szent Szövetséííedoek forfofsaival; 

t^íí ." külső és belső hozzám-tartozó Táelédimmsl^ Fcistgedröl 
vett Javatskáiokal, nevezetesen Eletünk* tápláltatására, és 
gyámoli'tására, nékünk engedtetett k í̂vés Barmainkkal j 
hogy a' dö^ös nyavalyáknak moftaní feörnyü eWradásá-
ban, a' kegyetlenkedő dögtől j és a' púÉtittó dó^-fíalá^ 
tói 5 azokat hatalmason 's kegyelmesen meg-6abudítsal 

* _- Tseltkedjéí Irgalmafs^ígót, esjdvezfíö Kegyelmefsé-
>" í^* gedfick Gazdagsága Éerént, tégy Jól az én Szerelmefeim-

meUis» mint Órókségeíddel- ('VÖ/Í. 127:'5. ) Ujaidnak 
Bölts és igen Kegyelmes formálásival; Hogy ő- nékiek-ís 
Bűneiket véghetetlen Ke^yelmefséíedböl, Édes Meg-váhó 
Jéfiistjn^nak, amaz Egyctleií-egy ,̂ Engefetejö ^ Áldozatja-
nak Érdeméért, meg-botsáf^ad; Ükét az Élőknek Sere-
gében, Jó N.ipoknak hoÉfeúságával me^-elég/fsed; Ifteo 
és Emberek el^tt való kedvefsL-?gGl, és e^ idő £erJfit 

.. ., valú_ Ti^t^fs^?5el-isí (ha Feíiégcdjiek Kegyelmesen 

: tetEík,.) 

11 r 
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tétEik,) Édes URam, ^s Megváíró KÍrályom"^, Jéfiu! "" 
Éerefsed: Kiváltképed pedig ^ igaz Efmcretedben:, Fé-
klmectben, a' me^-efmért Igazságban, ts a' Keí^yefsig-
nek miüdcnnéniü munkáinak £eotül való Gyakorlásában, 
Szent Lelked' hathatófsága által, kegyelmesen neveljed; 
és a z o k b a n / az Ea kisded Szerelmefeimmd együtt ^ 
Menjböl aiínd végiglen meg-erösítied. 

§. 74. Ií;y tselekedjél, drág:i Véreden kerefett, e' Világon 
el-terjedtí de ímé ama' Bűnnek Emberének, és annak 
veÉedelmének Fialnak, (2 Thcfu 2 : ^ . 3 , 4, és 7.) az 
üldöztetésben tárgyúl ugyan kUtéteteLt; de a' Te drága 
ígéreted É^réut^ loha a' Pokolnak kjpuitól el-:iem nyo- . 
mattafható; söt minden e' Világi Hegyek felett, a' Kri-
fius jéfu^bau, igen nagy Hegygyé nevekedendő egéfe 
AnyaEcntegyházaddal. (iÖKí, l ó ; ' 18 . Dán. 2;. §5;) 

§» 75. Es erriékezzéi-meg URam arról, hogy ezt nem ve-
Éendö áÜatokon, úgy-mint; Arannyon , vagy Ezíiííön; 
( iPéí- 1: 18 ,19 . ) hanem hogy a' Te Ifteni "tuhidou Vé
reden ( Tíf/^fe-20: 28-) váltottad légyen-me^ , Tennen-
imgad Éámá/a, Szövetséges népül; és ama* Szerelmes-' 
Len ugyan kedvefsé tétetett (Éféí. i ; 6,) drága Öröksé
gül; Es hogyis adnád immár a' Te Gerlitztídnek Lel-
k é t , és a' Te Meg-v:iltattaidnak ; a 'Te- ró lhd vallást-
tévő Szegényeidnek Leikeket, a' fene-vadaknak : ('.?ü/f. 
74, i'. 19J És azoknak, a' Te Siónon fel-kent Kirá
lyod', és annak Oriá,^a és Dítsösége ellen ofeve-e?kütt, 
felette igen me^fokaíodott; és reiínk erősödött lííente- ^ 
lea tagjainak prédául, és martalékul. 

$. 76Í Söt inkább. Seregeknek Iftene , {tm^ 8*: 15^ 14. 
iPéf, 2; 6 , 7. Mát. 21: 42-) mi Megváltó, és Szaba
dító Királyaik, jéfns! emiékezzél-meg ama' Te drága 

. Évangyéíiomi Igérrtedröl , nienyb::n azt mondottad : 
• H o g y , ha a* hamis 6 Iftentelen Biró m-g^huUgatá a* 

néki könyörgő Éegéiiy Özvegy AÉÉonyi-áliatot, e's meg-

N Éaba-

1 
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gabaíftá a2t : Nem haügatüá-é l.k mc? Tí̂ en az íj 
. Váiaíicaítaii, az ö tiiiaidoo Vérén Mt;^\áltatrait, az 

ö Lulajdoö Tenyerére fel-irattaífatott (Esa. 49: f. 16.) 
Szerelmeiéit, a' kik Éjjel é^ Kappil ö-hozzá kíálta-
íiak, és bekefseges-türt^ísei várako-nak ? Söc jnknbb 
őket meg-hallgatja; m '̂̂  pedigten boEÉút áll o-éretttk, 
ha azt egy ideig el-halaÉtja-is ^ és őket h.i^ial-fclJ 
majdan mcg-Éabadúja. (JLÍÍ*, 18; 2, 's a' u '5öíf,46; 6-) 

$4 7';̂ . Várjad azért az URat eii Lelkem, és légy t̂ ien-
^ dcs: C-yáí, 42; 12-) Jövel URam Jefiis! jöveí h -̂

mar, ne kcfsél; (Jdcn. 22; í'. 20,) Mert e* Viiágnak 
Tengerének moftani háborúi, és 6élvéízci között, ép
pen el-kell v^ÉnÜDk, ha Eieg-nem tartaÉ miiíket, a' 
Te ktliemetes idobeD vaió Stg^^dtlmcd által, mi S7a-
badftónk! Hií̂ êm boldogok URam azok, C-^olt. 2: iz.) 
a' kik nem az idegen, és,"Bálvány Iftenekben^ h;\nen( T 

Tü 
tsák Te-bcíintd bfzoak; És a' kik miiKlen ö hiedel 
meket helyheztetik az o URokb^n és Ifteoekbeo, a* 

t Jc i , teremtette a' Menn^^et, és a' Földet. (*.VíJ/f. 146: 
f'S,6,\ A' ki Uraknak URa, és Királyinknak Ki-
rályja, és a' kinel vagyon miiiáeu Győzedelem. iJt^K 
19; f: 16, és 21.) 

h 

$• 78/ így fselekedjél Házadnak irínden Renden k'vo Hf̂  
veivei; feííkölködö Szegényeivel; a' méltatlan Rabsá
got Éenvcdökkei; a' nyavalyás Kórokkal; Betegekkel; 
az igaz Utón, Vizeii iárókkal ; Prófétákkal; Profé* 
táknak Fiaival; És mind azokkal, valakiket meg-pa-
raíitsoltad URam # hogy Éercfsiink; és hogy azokért 
könyörögjünk: Nevezet &eréat, legény Hazénkaak^j 
Alsóbb l i Felsőbb Igazgatóival : Nem külömben F£L* 
SÉGES AS/vS^ONYUNKkal, a' Te Jobb ^Kezednek 
VálaÉtott és Fel-kenetietett Ditsöséges K I R Á L Y N E -
jíval : Ho^y Ö-vék-is tselekedítíl Irgalmafságot, és 
idvezítö Kegye'mefiégednek Gazdap;sága , és annak min-
4ca Emberi tlraéc feljíii múló íükasága, és j ó tet&éfcd 

Écrént 
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ÉerJnt Ö-víle, és 3Z Ö Királyi-Házával, tselekedjél 
Irgalmafságot (_iTini. 2; I3 2-) 

-^ ^ , Summa Éerént véí^ezetrei míiuhogy URam, mi ha 
élíink-is, az URoak clüulc; ha meg-halunk-is, az UR-
Hak laltnik^nitg;: (iCöni. 14: 8 ) Azért, miad Éíetünk-

: , beű, miod Halápinkban; akár éljünk, akár meg-hal-
^ynk, itígycii és maradion tninvkünk , egy t̂l̂ ^o^egy fft 
Nycres^gimk; fö Víga&taiásnak; tökcietcs Váltságuak; 

' és örök Bó.dog£>sgunk, a* mi Mei;valtó URuok jéfus 
KriÖiifun't; . ( / ' J 7 , X: ^.21.) A' kinek Nevében, Édes 
Atyánknak, ekképen feulttuuk ; Mi Atyánk, kivagy d* 
Mennyekben, 's a"* t. 

u 
C 0 N C L U S I 0. 

g. 1, Vypfim haUí^afs^nie?! URa© k'gy kegyelmes l Légy 
kegyelmes, és ligyeloietes, Ifícn! éa Iftssem , ne 
kéíedelmezéét. (Dán, o; ^. lo.) ^ . . * r --

5- 2, Mert véghetetlen bövsé^gel ngeg-tselékeahetcl min- i 
delieket, feljkb; hc^y fem miut jni Te^töled tudjuk * 
kénú, ^vagy kí-gűudo|iji; a* mi-beonüűk lakozó nagy |j 
erőtlenségek miá, {Éféu 2- jf-20-J 

f. 5- Azért, fia)Igars-meg ÜRam, netn mUírettiiijk; ha* 
nem Sze ft Fiadnak moüao-is Ortzád elö:tt való Szent- \ 
séges Fö Papi, Szó&óllüi, és K-Özí>e[i)arőí: És e' mi 
moftaoi együgyű, alázatos« hibás, eröteleu 9 és tán
torgó Konyorgésünkec; fel-fegéícö^ raeg-f_enteiö, és azt 
Szentséges OrtzSd* eicíbe viv-o, véíjhetctien Érdemű Felsé-
. ges üfedezésé^rt, Engeüteléséért, KUgtctcléért, és \ 

Szolgalatjáért. r-9iíí,'3; 25. ÜŰÍÍÍ. 8; ^4. \ 
IJM, 2; IS 2-J 

Á M E NI Á M E Ni 
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És ezekkel, 

' Az LSTEN'^ EíválafztasbéU Kegyelmefségé-
nek hathatús- munkáJkodására ajánlott; és ö. Felsé
gének örökké-való Ditsöségére tzélozó , ezen 

Tsekély Munkátska bé-rekefztetik. 
r" 

V .. ' ' Á M E N ! Á M E N ! 

tSr^'ir^-

• ^ 

Í_U.'£^,&^É:ÍÍ 
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• A' P kABMt 3SÁ K N A K 

COR 0 LLARIUMA. 

©Az örokké-való ^iilnalc, es ázent Lálefc 
^ * Ifteonek, Örökkévaló, és az Atyával Egyenlő 
íftenségéjjek meg-erösítésére, fenő elö-&ámlált Szent írás-' 
fcéli feles Lomok; vagy Igazak és helyjefek; vagy 
pediglen nem? Ha Igásak, és helyjefek; méltók tehát 
a' bé-vételre J hogy üiLideü Idvezülui kívánó Ember, 
azon JLocíííokan veffen Fundártientomat, á* maga Hitének , 
és Vallásának: De a* ti azon Locusok ellen, tagadja a* 
FiÚDak, és Szent Lélek Iftennck, az Atyával Egyenlő 
Egy Igaz Iftenségét; AZj 

' ELSŐBEN: líároínlást m\^ Szent Lélefe ellen: 
melly vétek, fem a' jelen-való, fem a' következenda 
Életben, annak meg-nem botsáttatik. Noha, ha tudat* 
Janságból efett vált valaki azötí vétekbe; minekntánna 
a' Kegyelem áltat Meg-^világosítatott Szemeket vé&en> 
reméolhcti Bűnének botsánatját. 

MÁSODSZOR: Valaki a'Kriflüs Jéfusiiak, és â  
Síeíit Léleknek, Igaz Iftenségéröl citáií, igen Éámos, és 
l̂ rkaUt-OS Szent írásbéli Bizonyságokat bé u&& vé&i; 

•ö 

i' flem 
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T}em enged az, a* Szent írás' Be£édének: Melly lííen-
tölilleuetett, és haSnos a' tanításra, és a' meg-jobbi-
táííra; Mert pem Emberek' akaratjából, hanem a' Szeíit 
Léleknek indításából Éólottak régen az Iftennek S^ent 
Emberei; (zPét.i: 2r-^ 2 Tm. 3^ 16;) Az honnan, 
az Iften* Bégedéhez hozzá-tcnoi, vagy abbói eUvcnoí, 
Átok alatt nem-is Eabad, (Péld, 30; ó. Jel 22: 18,19.) 
Valameily Emberek clött azért > íUy' Éámos Szent írás
béli Helyieknek niiitsen hitelek; azon az úton^ az egéS 
Szent Iráfí-js azok, kétségbe-hozhatják könnyen, a' Na-
turalijíákkzl; mert azt mondja az írás; Jak. z: 10, Va-
laki tt' Törvényt meg'tartdndjay vétkezik pedig egyben, az 
egéfz Törvéiivnek meg-romásdban'vétkeS' Másképcii-is, a* ki 
az Iften' Be"'Éédének Hitelt nem ád; az , az líien' fík-
kléíiájának nem enged, és fnkar az , (Mdt, 18; 17.) és 
úgy taitaíik mint Pogány; kivel tárfalkodni fem Éabad; 

^ n e m - i s ok nélkül pedig^ mert aEt mondja az Írás: 2jdn. 
f, 9, Hogy, Valaki dltal-bdgja, és meg-nem marad a*Érií^ 

"': us' Tudomdnn^dhaii^i IJlem. annak nintsen. ^^^^ ^ * ' 

^- Mindezekből azért, ellene-raondhatatlanképen követ-, 
k- kezík: Hogy, az Ifíenüek örókké-való Szent Fiának, 

és az örökke-'Való Szeat Léiekack, az Atyával Egyenlő 
lííenségét meg-erösítö, és fenű citált Locusok, ollyaa 
BeÉédei Iftennek; a' mellyefc Igazak, és a' Bé^vételre 
.inéltók: De T e , a* ki ezeket vakmcröképen meg^ve
ted, és bé fem véSed, tndd-meg: Hogy a' fenn meg-irt • 
farkalatos vétkeknek kárhoztatását, és büntetését, ön
ként vontad fejedre; és a* Szenf Városból-is magadat ki-
rekefttetted. Mert ugyan-ís; a* kik a' fenn megjjegyzett 
bűnöknek kárhoztatása alatt vágynak ; azok nem mehet-
íiek-bé a' Szent Városba; mert femmi meg-fertéztetett 
állat oda bé nem botsáttatik ; (JeL 22: ix.) Söt azok 
künn maradnak a' kapun kívül, ama* tíÉtátalan Allatok- -
kai együtt, és ki-vettettek a* külső fetétségre. Holott -
tűzök meg-nem alu6ik; férgek raeg-uem hal; hanem 
maradnak örökké-való gyötrelmtíben a' kárhozatnak. (JeL 

' • Mind 
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Mind czekhezítcpest azért, az ellenkező Értelemben* 

^TaH Emberekre nézve 5 az itteojaz £ ^ k^-fziikiége0b 
áöleg: Hogy, míg még azok az utón vágynak; és amaz 
Igaz Birotól; az utolsó Fillérig való meg-fizetésre, az 
örökké-való Tömlötzbe bé üem vettettek; betsQliék-meg 
azok félelemmel és rettegéfsel, az Iftetiaek Be&édét; a' 
melly Igaz és Szent, és ha&iios a' Tanításra, és a' meg
jobbításra;. és azt vcgyék-bé, és köfsék Szivekre j mint 
Srá^a Arany-láützot, (PclL i ; Q.) éé Valláfokat-ís, az 
Iften Bégedének egéé Syftepid}ÍTi epftsék-fel; nem-tsak fé
lig meddig íiíűlván aztí És akképeii, a* Fiú", és Szent, 

• Lélek Iftennek, Igaz és Örökkévaló Iftenségéröl Éóló vi-
lágos í-oízííokra gémeket bé ne hunyjáí: Így léÉen OÉ-
táa; hogy az ö Kedveimével, Igaz EJméretével, és ^zent 

. Igéjével t a' Kriftus Jéfus-is meg-világofodik Ö-iiékiek ; és 
^ az ö Elméjeknck meg-világosftott Éemeket, (KoLi: 9. 
Éfés. i : 17-, J 8 . ) így vétetretik-el oÉtán, a* Mó'sesnek 

, Fedelc-is , az Ö Éemekröl és Szivekről; merd azt mond
ja az ApDÍlol; hogy^ valamibelyt meg-téréndik az Ö fzivek 
az URboz ^ el-vttettetík leg-ottan, azon fedél-is a% ö fzemek^ 
röly' meljy fedél, a' mint az Apoílaí 6ól; az alább em-

• Jfteiidö Lociííban; tsak a' Kriftus Jéfus% és a' Szeat Lé-

• j -» ' . t ^ * j J_iij aí, ^ j X - ^ I J V H E \ ^ v^ik.£ .<i j<Ul L'ULlvt^^lVL^J ^f,'*^ ^ í v v i i B 

Efméretnek Ditsöségcs Víiágofsági, ekkép^n fog fényleni 
. az ö Szivekben. ( 2 Kor, 4 : 4 , 6 , ) Merc az líleimek 

Abrjízatja, a' Kriftus Jéfus : Ki által, és a' kire nézve 
Teremtettek mindenek j láthatók és láthatatlanok, Mcay-
Dycii és Földöű. {KoLii 15, lój 17, és 19.) 

Továbbá, miot-hogy {Tsel 41 12-) Szent Péter 
. A poftól azt mondja! Hogy nincsen másban Idvefség, és 
nem-is adattatott Ég alatt más Név, meilyben meg-tar-
tattatnunk lehetne; hanem tsak a' j(e/ííí' Neve:. Söt ^ma
ga Idvezítö ÜRíiük-is ezt mondja; Én vagyok az Élet, 
az Ut, és az Igámg,- fenki nem mehet az Atyához, 

^ hanem tsak É?i'dltalam: Ján, 14: 6- És ifmétleii: R-cJz> 
O 3 17: í ' 3* 

K 
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t/.:,^'. 3, Ez az Örök Élet, hogy Tégedet efméjenek 
Acysm, egyedül Igaz Iftenuck lenni; é^ a' kit Te el-bo--
tsíítottál z' Krijlmjejmh Azért Igaz Iftcn tehát a'Rriíiiis 

_]éfiis; még pedjgleu ollyan Élet ^ Uty és Egyetleo-egy 
JCózhenjáró'^ a' kinélkül fenki az AívAhoz nem roshet 
íiaiiem tsak Ö-áÍtala- fa' mint feljebb îs illet^^k.) Azért* 
óh Idveziilní kívánó Unitárius Atyámíia! Ha a' Kríílus*' 
Jiífiist Ifteni Májeftásától meg-foÉtván , magadtól el-ide-
gem'teáí mit fotjÉ tsinálni azután? Mert más Utat nem 
találÉ y melly áital bíineiddel meg-bántatgtt literiedhez és 
Atyádhoz iárúlhafs- Más Nevet pem találhatÉ Ég alaft; 
fneílyhen Idvefséget oyerhefs; hanem tsak a' JcCus Névé? 
ben* Te pediglen ezt az Utat el-yétetted; mert tsak a* 
teimen-magad Jótselekédeteiduek Érdemét állítod ?]épé-
gesnek lenni Idvefségedre, Nem gondolváormeg az t , 
hoqy a' Krifliijlol ki-rekefitettek» vakkik a Törvénynek tse^. 
iekedetéböl akarnak IdvezTilni,' és Ű' Kegyeimből ki-eftenek^ 

.(Gal, 5: 4.) NevéHs pediglen 9* Kriftus Jéftisnak^ a' 
n r i i mi^veliink lakó Igaz Ámen J/kn^ és Örqk Élet, meg? 

>agadtad. f^óm, 9: 5, Ján. 5 : 20,) Midőn, tsgk Mon-
f--fiatott és Teremtetett ífiennek lenni, JiiÉed és vallod. Mert 
^ Ckképen Ö Felségét leg-n^yobb Ifteni Májeftásától meg-

foÉtottad: £s így már mitspáa ]BÍ2odalmad lehet tovább 
a' Jéfus* íí^yében is ? 

Söt ezen tselekedeted által azt bízonyftottaa-ineg, 
togy nem Éereted Ö Felségét, holott pedig, AtkozQtt 
íxx^ és ÍJlcníól örökké el-vettetett ̂  valaki nem fzereti (C Kris-? 
tus Jéjüst. iKór. 16:, 12. Továbbá, az iUyeu Ember ma
gára voTíja amaz Évane^yéliomi kemény Sententziát-is i 
inellyet Idvezftö URnnk maga pronuntidlt: Mát.ioi 32? 33-
Valaki vallást téfzen én-rólam a% Emberek előtt { én-is valUst 
téjzek arról a% én Mennyei Atyám előtt: Valaki meg-tagaj 
ddnd Engemet a% Emberek előtti Én-is meg-tagadom a^t, az 
m Mennyei Atyám eVótt, és a% o Angyali elóft. És ki-tÖröI-
tetik, az illyennek réÉe az Életnek Könyvéből; és bé fenj 
ffiehet az illyen Ember a' Szent Városba; hanem küim 
JBűarad î' Kapup kíviH; (m^^vfol yagyoü feim-is emlélte-



./ 
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? ^ ' ) De hogy azon iréghetétlen firalöias állapattől, a* 
Fittnak KeF^?me, a;̂  Atyának Szerelme, és a' 5Í;Í'?U Lélek 
Xftennek vüehvaU kbzásldése ^ (2 Kór. 13: 13.) védelmez-. . 
ze &egény Unitárius A^̂ ŷ -̂ f̂î if j mjüdennapi Efedezéfe-
im által, imádom és ti6telem az éii lííeuemet buzgó 
ízivvei Ö-ércttelf, 

# •̂ " j 

'Méltán meg^fontolhatják az ellenkező Értelemben 
yalók ittea azt^is: Hogy miiekutánna a' Kríftus Jéfus , , , 
a* Primitiva Kkkléfiát, az Apofiolok által kezdette volna , 
f^ndálíijí aiuiak naponként-való elö-meuetelére és gyara^ 

'pitására^is nagy goüdja vó,]t Ö Felségének^ 

És ebből Meufnrdt vehetnek magoknak már az ellen* 
kezö Atyaíiak-is, melly nagy Atyai Gondvifeléfsel daj
kálkodott légyen Iften, a' maga Ekkléfiája körül; midöii . 
a.zt"j nem kíilomben mint az Izraelt, nagyra nevelte- Ha 
gzért Éen^eket bé nem hunyják itt az Ellenkezők, fzem- , 
be>tünhetö Bizonyságokból meg-láchatják azt az Igazsá-., 
got-is: Hogy, ha tsak az Ariána, Sabeliiána , és So-' 
ciniana ^'ffí/knak Követőiből kellene állani a' Szentek^ 
nagy Táborának; nem íxê uíp-írál tat hatnék azoknak rehte 
kevés Éámok; a' Sión' Hegyén álló j és a' Bárányt kö
vető, Meg-fzdmUlhatatUn j^ eí El-pets^teüetett Szenteknek 
Éámokkal. (Jfí, 7 : .9,) Es így, avagy-tsak ezen Fraeg- . 
mm külső okra nézvc-is, méltán indftathatnának az El
lenkező Felek;, a' fenn diait Éámos laOcmo\L Éerént, az 
Atyának, Fiúnak, és Szent Lélek Egy Iftennek Meg-
efmérésére , és Vallására: Hogy mfg még az Utón vagy- ^ 
nak; és az örökké-való tömlötzbcj az utolsó fillérnek 
meg-fizetéséjre bé nem vettettek; Térjenek-meg, és ma
gokat jobbítsák-meg; Támafekodváii nem a* magok tse-^ 
lekedetbéli Igazságokhoz, és Érdemekhez; melly nem 
Érdem; hanem a' Törvénynek bé-tÖltésére tartozó Kő-
telefség, {Luhi'/x l a ) Az-ért táma&kodjanak hát, tsak 
a' Krilhis Jéfusnak a' KereÉtnek Halála által ny^rt £ % -
üteUhez. A* k i , úgy-miat a* Kriítiis Jéfus, adta önoön-
pagát ^^ni'érettijnk, ^̂ és mi hglyjíittunk > niiut Kezes, 

0 3 . Ajánáé-
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Ajándííkui és Áldqzafűl, Iflennek gyönyÖrUséges íUntozás-
ra: mídön lett Átokká és Btiimé a' magas Kore^.trán, 
mí-érectiífik, és mi helyíettü.ik í hogv mi Icűnéok Iften-
nek Igazsága ö-bejine, (Gal^i 1$. Éfés,$: 2, ZKÚTTTIU 
5 : 21. 

Továbbá j ha magoknak-való hfzeíke3éSj és minden 
Comiventia ntílkülj akarják az EHenkezö Atyafiak, 3' 
mti^ehxi^^\. Expevkntiábóli a' Éemmel látott j és me?*' 
tapaÉtalt I^a^sá^ot* ad Deum et Confcientiam ̂  'm2g-efmér-
Di, és meg-vallani; nem tagadhatják-el, ahfqiíe gravi 
Confcientiae PunSHone , hogy az lílennek tiEt̂ ysiííTos és 
tsudálatos MunkájaXáltal; nem az Arius', Sabellíns*, 
vagy Socímis- tévelyí;ö Tiidomáayaif követöknek Éámok 
nevekedett, és Eaparodott; :>öt roindnyájau és tejenként-
azok; fok Szent Oeciimenicum Cownííiímoknak Decretum^i 

.által, (a ' mint feim mcg-mútattuk , ) egyenefeu 3' kár* 
• hozatra Ítéltettek. Hanem, az Iftennek hathatós Miui-

íSTíííWltaja ^áital, Éaparodott 4' Szentek' Táborának meg-Éám-
lálhataflaii fokasága: Kík-is mindnyája^ és feienként 5 
az Egy Meg-Qfzotbatatlan IJlem Állatban Uv'ó Három Szs-

_ melyjeket ^ az Jtydtj és a' Fiat^ es 3' Szent Lelket; 
tVallják, hi&ík, és imádják. Egy Ör'ökkévaló Igaz IJhU" 
,nck lenni. Mert az Árius', Sabellius', é? Socinns* .té-

' velygö Tudományokat követőkön kivül: az egéÉ^Ke-
reÉtyéni Nevel neveztetett Vilá?; az Egy íííeni Allata 
ban. Egy Igaz Örökkévaló Ifteiiéfiek , a-: Atyát, Fiat, 
és Szent Lelket, hi6i és vallja. A' minthogy a' Szene 
Kerefetségűek Sákrameatomábaa-Ís, nem másnak, hanem 

• az Atyáaak, Fiúnak, és Szedt Lélek Egy lílennek Ne-
vébeo, Kei'e&teikednek-me^. (Mdt, 27: 19,) Melly ál-
tal*íSj tsak az Egy Ifteiii Állatban lévő ífteiii Személy
ieknek, az Atyának, és a' Fiúnak, és a' Szent Lélek-
cek ZáSlűja és hűsége alá irattatnak-bé-is; a' Kere6t-
Atyáknak , mint Sponjorokimk, jelen-létekben- A' kik 
azért ekképen, a' Büa által meg-sértödote Viláí '̂ igaz 
Itélo Bírájának, de már MegengeSteltetctt Mennyei Atyá
nak; és a' Megváltó Fiúnak; és az Idvefségre minket 
Meg^eotelö, és Et-petsétlö Szent Lélek Ifteaaek, (E/eí. 



x: 15- 2 Kór, i : 22-) Igaz Efméretére jntottimk ^ iá 
tsak ö-bcnne hi&iink, és tsak í>hozzá raga&koduok- El-
jö mi-hozzánk végezetre, és nem kéfik a* mi Megváltó 
URuiik, a' Kriíliis jéfus, ama' Napon, és meg-adja 
minden az Atyában, Fiában, és a* Szent Lélek Egy 
Illenben igazán Hívőknek; úgy nékünk-iSj a' mi Igaz 
Hifímk' Jutalmát,' az az: Lelkünk^ Idvefségét, Es amaz 
Örökséget j melly el-nem veEhet, meg-fem motskoltat-
hatiki hanem az Egekben minékünk tartatik; Mellyet 
meg-ís iá, amaz Igaz Biró, ama' Napon, mindeneknek 

valakik várják az ö Idvezítését. ( iPé í . 1:4? 9̂  
'5ű/f. g i : 16- 2 Tim, 4 ; 8. xPét, 5 : 4 . 

Mdt 25: 31 , és 4Ó; 
• .̂ A M Í; N ! Á M E N i 
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