
ISTEN És EMBEREK ELÖTT VALO MÉLTO KEDVESSÉGÉ-
NEK, ÖRÖKKÉ ÉLÖ, ÉS ELETET ADO 

IGAZ BIZONYSÁGI. 
A z A z i 

i ' 
Olly' Utolsó - Tisztesség - tévö HALOTTI PRÉDIKÁTZIOK » 

É S O R Á T Z I O , 
M e l l y e k, 

AMAZ I S T E N ÉS EMBEREK E L Ö T T VALO NAGY 
KEDVESSÉGGEL ÉLT TUDOS FÉRJFIÜNAK, 

NÉHAI TISZTELETES NEMES 

SZ A T H M Á R I 
P A P 

' S I G M O N D 
URAMNAK, 

A' KOLO'SVÁRI NEMES REFORM EKKLÉ'SIA' BÖLTS ÉS 
HASZNOS LELKI P Á S Z T O R Á N A K , ES ECCLESIASTICUS 
CURATORÁNAK, EGYSZER'SMÍND PEDIG A ' KOLO'Sl ES 
KALOTA-S^EGI TRACTüSOK' NAGY ÉRDEMŰ SENIORÁNAK, 
ÉS AZ ERDÉLYI REF. EKKLÉ'SIÁK' GENERÁLIS  NÓTÁRIUSSÁ-

NAK: ÜGY VÉGEZETRE. UGYAN AZON ERDÉLYI REF, 
EfCKLÉ  SlÁK' KÍVÁN\ToS SUPERIiVrENDEXSÉtfEK. 

Mcg-hidegcdctt Tetemei felett,  sok Kcíérves Szíveknek vígaÉtalta-
* tásokra cl - mondattattak • 

M otf  a n p e d i g , 
Ez Áldott ATYÁnak örök Emlékezetére, El-maradótt GYERMEKEI 

által, Világ eleibe botsáttatcak. KoLosvARAxr Nyomt. a Reform.  COLL. Betűivel , 177g. É£t. 
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I m p r i m a t u r -

C i b i n i i , d i e 2 3 . M á r t i i , A . 1773. 
CoMEs GÁBRIEL HALLER, mp, 

Subftit.  Praeses Comissionls. 

PÉLD. XXII: i , 

Kívánatosb  a? jó Hir-Név  nagy Gazdagságoknál'*  az ezüstnél,  és 
az aranyiái  jobb a' KEDVESSÉG. 

III: 34 . 

A' tsúfilókat  az ISTEN tneg-t  síi  fiija:  a' SZELlDEKnek  pedig 
ád  KEDVESSÉGET. 

XVI: 7. 
Mikor  jó akarattal  vagyon az UR  valakinek  útaihoz  , még  annak 

ellenségeit-is  Jó-Akaróivá teszi  annak. 
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ISTEN HÁZÁNAK HIV ÉS BÖLTS GONDVISELŐ 

F Ö-S Z O L G Á J A, 
NÉHAI TISZTELETES TUDÓS 

S Z A T H M Á R I 
S I G M O N D 

U R A M 
Az URNAK Házában, közelebröl a' Kolo'svári Reformata  Ek> 
kléfiában  xxv. Esztendőknek el-folyások  alatt ISTEN Titkainak 
ritka ajándékokkal ékeskedő SÁFÁRA, a' Kolo's és Kalotasze-
gi Traetusnak  xii . Esztendők alatt igen Érdemes SENlORAt 
egyszer'smind pedig xi. Esztendőktől fogva  az Erdélyi Reform. 
Ekklé'siáknak ritka Dexteritasu Generális  NOTaRIUSSA  , újab-

ban pedig, két Holnapoktól fogva  ugyan az Erdélyi 
Ekklé'siáknak kívánatos 

S U P E R I N T E N D E N S E . 
Kinek-is meg-hidegedett Tetemei Koporsóban való tétetésé* 

nek emlékezetét, együgyű HALOTTI PRÉDIKÁTZIOval 
tisztelni igyekezte 

I  N  T  Z  E M I H Á L Y , 
A' Kolo'svári Reformata  Ekklé'siámk  BeIso Farkas Utzai 

Nagyobb Templomában, 

MDCC  LX-dik  Efoeiid,  Sz. György  Hav.  20-dik  Napján. 
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iTIM. III: i. 
Ha  valaki  Püspökséget  kíván,  jó munkát  kíván. 

MÁTH. XXIV. 4f. 
Kitsoda  azért  a' Hív  és  Bölts  Szolga  ,kit  az UR  Gond-vifelóvé  tett 

az ö Háza  Népén»  hogy azoknak Eledelt  adjon  alkalmatos 
időben  ? 

MÁTH. X. 
Légyetek  azért  okofek  mint  á' Kígyók,  és  szelídek  mint  a' Ga-lambok. 
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SZENT LETZKE. 
L U K . XII: 42. 

Kitsoda  a' Hív,  és  Bölts  Sáfár,  kit  az C7R az ö Szolgai  között 
Fővé  téfcen. 

Ét dolog vala eleitől fogva  Szerelmefím!  a'Val-
lásban felettébb  igen veszedelmes, úgy - mint : 
Profanitas  et Superftitio,  az az, a' nyilvánsá-
gos Iftentelenfégböl  származott Tefti  bátorság, 
és viszont ellenben a' Vak-buzgoság , avagy Ba-

bonaság , melly szerént némellyek a* Valláft  egészszen fontem-
nálták , és meg - utálták , mások pedig ellenben azt értelem 
nélkül való Vak-buzgósággá, avagy Babonássággá tsinálták. A' 
melly két Evtremumok,  es felette  igen veszedelmes dolgok' va-
lamint eddig a' Vallásnak több egyéb sarkalatos részeiben ki-
tetszettének, úgy nevezetesen az ISTEN Beszédének Hirdeté-
se' 's Hirdetöi körül-is, ugyan ezen két ExtremumoV  ural-
kodni szemléltetnek, - mert ha szintén találtaflanak  • is némely 
gyengébb Elméjűek ollyak, a' kik az lSTENi Tiszteletnek e-
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hez a' részéhez, avagy tsak leg- alább, az ISTEN Beszédének 
Hirdetőihez mint-égymód nélkül való reverentiával,  vagy mond-
jam inkább mint-égy SuperflitiovdX,  és Vak-buzg6sággal visel-
tetnek. és mindent valamit ezektől hallanak, minden próba 
és vi'sgálás nélkül el hisznek : el-selejtkezvén Szent Jánosnak a-
ma' parancsolatjáról, i Lev. ív: i. Szerelme  fim,  ne hidgyetek 
minden  Léleknek,  hanem próbáljátok-meg  a7 Lelkeket,  ha ISTEN-
túl  vagynak-é;  mert sok hamis Próféták  .jöttek  e' Világra:  más 
felöl  mind-az-által, kivált e* Világnak meg-veszett mái idejé-
ben , ollyaténok-is találtatnak, a' kik , minden religiost/ást,  és 
Valláshoz való buzgó szeretetet le-vetkeztenek , és se az IS-
TEN Beszédéhez, se pedig annak Hirdetőihez illendö revereth 
tiával  nem viseltetnek, hanem azokat egészszen eontemnálják 
's semmiben hajtják, és a' Vallási ebben a' részben azzal vá-» 
dolják, hogy valamiként a' Keresztyén Vallás elsö Praecdvcak, 
és Hirdetőinek, nem e' Világnak Nagyai, és Böltsei, hanem 
az alávalók, és nemtelenek választattak vala, úgy szintén ma-is 
ezen Hivatalra, nagyobbára a' Köz-rendüek, söt sokszor e' Vi-
lágnak seprei állanak. De a' kik eiren, nem tzélom, hogy 
már moíl a' Vallást igen hoszszason- desendaljam  , mert elég 
nálunk ezen Hivatalnak Méltóságára, avagy tsak annak meg-gon-
dolása' hogy maga az ISTENnek Fia ezt a' Hivatalt nem de-
dlgnálta  , ugy-mint : a' ki ezt a' maga példájával meg szentel-
vén , igen meg- nemesítette , és ditsősségessé is tette, és így 
tehát e' gonoszban tétetett Világ is ezt vpen minden sundamen-
tom nélkül óltsárolja, annyival inkább, hogy az egyébséle kül-
ső Világi nagy Hivatalokban is nagyobbára tsak azok a' két leg-
főbb  requifittímok,  és tulajdonságuk kívántatnak, a' mellyeket 
maga az Idvezitö Ur-is az ő Szolgaiban meg kíván vula, neve-
zetesen pedig azokban, kikre az ö Házának Gondviselését bíz-
ta vólna» a' Hívséget  tudniillik, és Bőltsefséget,  a' mint ezt sz. 
Máté  Évangyéhfta  xxív: 45. elég világoson sel-jegyzette, Ki-
tsoda  azért  úgy-mond, az hív,  és  bölts  Szolga,  kit  az UR  Gond-
t - " • v/selö-
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vifeliivé  tett  az ö Házán  ? vagy a' melly kevés változtatáíTal a1 

Sz. Lukáts  Évangyélifia-is  ugyan ezt a' dolgot, a' Magyarázat-
ra fel-olvaftatott  szavaiban bészéllette, x u : 42. Kitsoda  az hív* 
és  bölfs  Sáfár,  kit  az UR  az ö Szolgai  között  Fővé  téfien?  A'elly 
szavait az Igazságnak szája ugy sormálta, hogy ebből azt akár-
kiis könnyen ki-tanúlhaíla, ki leheífen  még ma is az ö Házá-
nak Gond - viselö Fö Szolgája ? tsak a1 tudniillik» a" kiben ö 
mind I-ben. a' Hívséget,  mind pedig Il-szor. a' E'öltsejségct  fel-ta-
lálja, mert e' kettőn kivül többet, az ö Szolgaiban e' gonosz-
ban tétetett Világ-is méltán nem kívánhatna. Melly két szüksé-
gesképpen meg.-kívántató tulajdonságaikról az ISTEN Házára 
Gondot viselö Fö Szolgáknak, minek-utánna egy-más után ren-
del rövideden, és tsak igen alatsonon értekezem, annak-után-
na e' moítani Keserűségünknek - is közelebbről való Tzéljára, 
úgy-mint : ama' Gyászos Koporsóban meg-hidegedett Tetemei-
re nézve, tölliink ugyan el-záratott, de az ö halhatatlan Me-
ritumra*  és fok  rendbéli ditséretes ritka Qualitásaira  nézve, 
fe  mi tölliink, az ö több Szolga Társaitól, se pedig ez IS-
TEN Hazának a' mái nyombéli Tseléditöl, bizony soha el-nem 
felejthető  Hív,  és Költs  Férjfiúra  , Néhai Tiszteletes Tudós 
SZATHMÁRI PAP 'SIGMOND Uramra, mint az ISTEN Há-
zának Fö Gondviselő Szolgájára, közelebbről is figyelmezek.  A' 
melly igyekezetemben , óh vajha még a' leg-kiílebb és eröte-
len Edényekben - is magát ollykor ki - mútatni szokott ISTBNi 
Kegyelem, énnékem-is moftan  avagy tsak annyiban segítségül 
lenne, hogy ha szintén még iroft  véghez nem mégyen-is, ha-
nem tsak mint-égy el-kezdödik az öutólsó Tisztesség - tétele 
általam, avagy tsak még moft  a' kezdetén valami kiflebbséget  ne 
szenvedne az ö kívánatos Emlékezete! De hogy immár a' do-
loghoz hozzá kezdjek. 

I. Leg - elsőben  - is Hívséget,  kíván ?z IDVEZITÖ 
UR abban a' Szolgában  , a* ki lehetne r méltán  az ö Há-
zának Fö GondviJelóje.  Kitsoda  úgy rcorjd, az hív  Szolga,  a-

vagy 
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vagy , Sáfár,  Kit  az UR  az ö Házán  Gondvifelövé,  vagy az o 
Szolgai  között  Fövé  téfen  ? A' melly szavaira Édes Idvezitönk- • 
nek alkalmatosságot szolgáltatott vala amaz ö buzgó, és az ö 
Mefteréhez  való szeretetből, heves indulatú Tanítványa, a' Pé-
ter, a' ki, midön meg-hallotta vólna a' 37-dik  versbe??, mine-
mű Praerogativája  lenne az ollyan  Szolgáknak,  a' kit  az UR, 
mikor Haza  mégyen  , vigyázva talál:  sel-övedzvén  tudniillik  ma-
gát  ? le-ültetné  azokat,  és  elő  jővén  fcolgálna  nékiek,  meg-kérdéaz 
ö jó Meílerét a' Letzke előtt való 41 - dik  versben, illyetén 
szókkal: URam  minékünk  mondod-é  e' Példa-Befédet,  vagy pedig 
mindnyájan  egyebeknek is ? a' melly o Kérdése, vallyon az ö 
Mefteréhez  való forró  és heves indulatból, és mint égy Nobi-
lis  Ambitioból  származotté, úgy ítélvén, hogy otet illetné ez 
a' nagy Tisztesség és Elsőség, a' KRlSTUSnak Országában; 
vagy pedig tsak tsupa Curio/itásból,  és a'KR.lSTUS' szavai job-
ban való meg - érthetésének kívánásából? én airól itt tuda-
kozódni nem kívánok, elég az, hogy a' Péternek kérdésére, 
hasonló kérdés formában  felel-meg  az IDVE7JTÖ UR: Kitso-
da  úgymond, a' hív  és  bölts  Sáfár,  kit  az UR  az ö Szolgai 
között  Fövé  téfen,  vagy az ö Házán  Gondvif  elövé?  hogy ezen 
ritka, de az ö Szolgaiban szükségesképen meg-kívántató Quali* 
tásnak, 's minémiiségnek meg - szerzésére , akárkit • is annál 
hathatósabban fel  - serkenthetne. Az illyetén Tisztes  Személyt 
pedig,1 rész-szerént Szolgának,  rész szerént pedig Sáfárnak  nevez-
te, a' miképen a' Sz. Pál-is 1 Kór.  ív: 1, 2. midön az Evan-
gyéliom Igaz Hirdetőinek Tisztedről beszéllene, mint-
égy bővebb világoíitáflal  így magyarázta a' KR1STUS* szavait: 
úgy ítéljen  mi felőliünk  az Embér,  mint  a' KRISTUS'  Szolgai 
felől.  A' Sáfárban  pedig  úgy mond, e' kívántatik  meg* hogy 
mindenben  hívnek  talált  a fsék.  A' melly szavait a' Sz. Pál úgy 
formálta,  hogv sem ezen mi Ekklé'siai Belső Hivatalunkat igen 
alatsonnak lenni nem tanittya, sem pedig kellete selett nem 
magasztalja, a' mellyek kőzzül mindenik az Ekkle'siában vesze-

delmes 
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áelmes dolog vólna, mert ha ez a' Hivatal óltsároltatik 9s meg-
vettetik, abból a' Vallásnak, 's az ISTEN Beszédének eontem-
nálása,  's meg-vetése következik; ha pedig mód nélkül ma-
gasztaltatik i úgy ezen Hivatalt viselö Személy könnyen seI-sú 
valkodhatik, a' mellyböl ismét véghetetlen gonosz származha-
tik. Erre nézve , rész szerént Szolgáknak,  rész szerént pedig Sá-
sároknak  neveztetnek ezek a' Személlyekmind a' Sz. Páltól, 
mind pedig az IDVEZITÖ URtóI. Szolgák  Iésznek tehát ezek 

i-ben. De nem közönséges Szolgák, hanem a' KRISTUS-
nak Szolgai, még pedig a' Görög szónak ereje szerént Kormá-
nyozó Szolgai,  a' kik az Anya-szent-égy ház Fö URának, a' 
KRISTUSnak alatta vagynak, és az Anya-szent-égy-háznak, 
mint valamelly Hajónak igazgatására hívattattak, hogy ezen 
munkában úgy forgolódjanak*  a' mint az ö Fö Hajós-Mefterek 
kívánnya. Es így ollyan Szolgák  ezek, a" kikre olly' különös 
gondja vagyon az IDVEZITÖ UKnak , hogy ö nékik azt fo-
gadta j a' ki titeket  halgat,  engemet kalgat,  és  a' ki titeket  meg-
vét  , engemet vét-meg,  a' melly szavaival ezeknak a' Szolgáknak, 
Tiszteleteket, betsülleteket elég hathatóson intimálta, 's meg-
hagyta. De 

iszor. Sáfároknak-is  neveztetnek ezek, mind a' Sz. Pál-
tól , mind pedig az IDTEZITÖ URtóI a' kezem alatt lévö Sz. 
Letzkében. A' melly nevezetnek hogy világosabb Éttelmére 
juthattunk, szükség lészen ezt az Emblémát  • a' Napkeleti Né-
péknek szokások szerént, égy kevéssé közelebbröl-is meg-tekin-
tenünk. Ezeknél tudniillik, az Oeconomus, avagy a' Sáfár  ol-
lyan Személy vala, a' ki tsak tsupán az ö URának Kegyelme 
által, az ö több Szolga-Társaiknak számok közzül ki-vétetett, 
és a' Házra való vígyázásra, avagy a' Sásárkodásra  rendeltetett. 
Az illyen Személlyeknek, avagy Sáfároknak  immár külsö tekin-
tetre nézve ugyan nagyobb refpectusoV.,  és Hatalmok vala, mint 
a' több közönséges Szolgáknak, mind-az-által ezek-is szint-iigy 
Szolgák valának, mint mások, mert nem azért állittattak vala 

, B elé az 
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elé az ö URoktol, hogy az ö több Szolga-Társaikon uralkodná-
nak , hanem hogy azokra vigyáznának, és az ö URoknak az Ö 
Gond-viselésekre bízattatott Javaikból, rnihd azoknak híven és se-
rényen Sáfárkodnának  , valakik a' Házhoz tartoznak. Illyetén 
másokra vigyázó, és Gond-viselö Szolga vala immár mind Élié-
zer az Ábrahám Pátriáchának Házában, i Mós.  xv: mind pedig 
Jó'sef  a' Faraó Királynak Udvarában, I Mós.  XLI : de a' több 
Napkeleti Nemzetségek-is illyetén Szolgák által igazgatják vala 
az ö Házaikat, kiknél a' Háznak URa, avagy Gazdája, az ö 
Szolgaikra kiilömbséle Hivatalokat bízott vala, és egyik többet, 
máíik keveílebbet, égyik nagyobb dolgot, másik pedig kiíTebb 
dolgot tselekeszik vala. Melly Szolgák közziil az Elsö Oecono-
mi/s,  avagy Sásár vala, a' ki az egész Házra, és a' Házban való 
több Szolgákra gondot visel vala, ugy hogy ez, a' több Szol-
gáknak mint-égy Fejek vala, de még-is ennek az ö több Szol-
ga-Társain, semmi Juris-clictío]a,  és Hatalma nem vala. Es már 
az IDVEZITÖ Ur is illyetén Szolgák által kívánnya igazgatni a' 
maga Anya-szent-égy-házát, hogy azok-is a' kik az ö több Szol-
gai között Fövé tétetnek, legyenek a" több Szolgáknak nem 
rajtok uralkodó Urok, hanem azokra vigyázó Szolga-Tár-
sok, a' honnét a' Sz. Pál-is a' sellyebb emiitett hellyen, ezt a' 
Szolgai  és Sasári  nevezetet égybe-kötötte, és égy-más közt al-
ternálta^  mint ha azt mondotta volna : noha mi az iSTENnek 
Házában na^y és elé-való Hivatalt viselünk, mivel-hogy az IS-
TEN Titkainak  Sásán vagyunk, és a' Lelki Jóknak az Emberek 
között való ki-osztogatói, másoknál mind-az-által nagyobbak és 
hatalmasabbak nem vagyunk, mert ugyan tsak mi-is Szolgák 
vagyunk. És bizonnyára meg sem engedheti azt az új Tefta-
mentomi  Anya - szent- égy-háznak állapotja , a' mellyben mind-
nyájan az Igaz Hívek Lelkiképen Próféták,  Papok, és  Királyok, 
hogy itten valaki az Eröszakos Uralkodásnak Székit fel  állítsa» és 
nevezetesen azok közziil, a' kik a' KRISTUS  Szolgainak,  és  az 
ISTEN  Titkai  Sáfárinak  mondatnak, valaki az ö több Szolga-

Társain 
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Társain való Hatalmat és Uralkodáft,  egyedül magának tulajdo-
nitsa, a' mellyet világoson ki-lehet hozni avagy tsak abból? hogy 
midön égykor a' Tanítványok égy - más - közt azon vetélkedtek 
vólna, mellyik lenne Ö közottök jövendőben a' nagyobb, akkor 
a' KRISTUS önékik ekképen szólla: Tudjátok  hogy a' Pogányok-
nak Fejedelmeik  uralkodnak  azokon, és  a' Hatalmajok  hatalmoskod-
nak, de  nem ügy le fen  ti  közöttetek,  hanem a' ki ti  köztetek  nagy 
akar lenni,  légyen  ti  szolgátok  , és  valaki  ti  közöttetek  első  akar 
lenni,  légyen  ti  szolgátok.  Mát . xx : 25-27. és Luk. xxu: 25, 
26 . Mellyre nézve , ha valamelly Hív  és  Bölts  Sáfárt  hát 
ma-is az UR\  az ö Szolgai  között  Fövé  téfen,  a' magát Hatalom-
mal és Méltósággal seUyebb valónak lenni ne képzelje, hanem 
tsak rendel magát elsőnek lenni ítélje, a' ki a' több Szolgák  kö-
zött  Főnek  nem azért tétetik , hogy ezen Fö Tisztségével sel-sii-
valkodjék, hanem hogy a' több Szolgáknak, és azlJR Házának igaz-
gatásában, nagyobbgondal és szorgalmatossággal munkálkodjék, és 
•mivel tsak az ö URának Kegyelméből vétetett-sel, meg-alázódjék. 

Ebben a' Személyben pedig, a' mint sellyebb-is emlitém, 
elsőben a' Hivség  kívántatik - meg, és a' nem vi'sgáltatik, ha 
vallyon Gazdag légyen é , vagy Szegény , Ékesen szólló-é, vagy 
meg - bíntatott Nyelvű - é, hanem tsak hűsége szerént betsiilte-
tikha tudniillik, Hivatalában hűségesen jár, és a' reája bíza-
tott Jókból , az ö URának Házához tartozóknak igazán és 
híven Sáfárkodik.  Hívséges  lévén a' Sáfárkodásban  mind lS-
T E Nre , mind másokra , mind pedig magára nézve. 1 ben> 
JSTENre  nézve  , hogy abban nem a' maga hasznát , hanem az 
tJR Házának közönséges Javát, és az lSTENnek Ditsösségét 
kereíse , és azokat kiknek Sáfárkodik,  nem a' maga, hanem az 
UR Szolgaivá tenni igyekézze. 2-szor, májokra nézve  , hogy fem-
mit-is azokból, a' mellyel másoknak tartozik el ne vonnyon, 
és  égyet-is a' maga reftsége  miatt el-veszni ne hadjon. 3 for  pe-
dig magára nézve,  hogy semmi tsalárdság, vagy uralkodásra va-
ló vágyódás ö benne ne találtassék , hanem a' mások szolgálatjá-
ra való kéfeseg  tapasztaltaísék. Melly szerént már, mint-hogy 
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mi is valakik a' JÉ'SUS Országának fel-állitásában  munkálkodunk» 
nem egyebek , hanem Sáfáruk  és  Szolgák  vagyunk, innét a' ki 
rólunk-is helyes ítéletet akar tenni , ne vi'sgálja azt, hogy ma-
gunkat miképen birjuk, Gazdagok legyünké, avagy Szegények, 
Ékesen szóIlók legyünk-é az Apollossal,  vagy pedig rneg-bánta-
tott Nyelvűek a' M'sessel; hanem tsak épen azt vizsgálja, val-
lyon a" mi URunknak réánk bízott Javaiban egyenes Hívféggel 
forgolódunk  é, mert ha a' Hívségben nem vádoltathatunk, ám-
bár külömben méltatlan, de ezen tekintetben még-is a' Kegye-
lemből méltó Szolgai vagyunk a7 mi URunk JÉ'SÜS KRlSTUS-v 

nak , noha mások minket ez vagy ama Természeti, vagy egyéb-
féle  Ajándékokkal felyül  haladjanak-is. 

Az illyetén Oeíronomnsnak avagy Sáfámak  pedig Tiszte fő-
képen abban áll vala, hogy azokat a\ dolgokat, mellyek a' Ház-
nak vagy a* több Szolgáknak, szükségekre és tápláltatáfokra  va-
lók, rész szerént égybe takarja, és megtartsa; rész szerént pe-
dig , kinek kinek a' maga részét híven cs igazán ki-osztogaíía . 
A' mint ezt világoson ki hozhatjuk a' Kezem alatt lévő Szent 
Letzkéböl, és mindjárt az utánna való versből: Kitsoda  úgymond 
az hív  és  bölts  Szolga,  kit  az UR  Gond  vifelövé  tett  az ö Háza 
Népén,  hogy eledelt  adjon  azoknak alkalmatos  időben  ? boldog  Szol-
ga az, kit  az UR  akképsn  talál  tselekedni,  mikor meg-jövénd, 
a' melly világoson meg-erösiti mind azt, a' mit eddig az illye-
tén Oeeonomusnak, vagy Sá/árnak  állapotjárol és hívataljáról mon-
dottam. Mi vala t. i. ez a' Sáfár  az o állapctjára való nézve? 
semmi sem egyéb, hanem Szolga, mint a' többi, a' kinek Fe-
jévé tétetett vala. Mi vala pedig ennek Hivatala ? a' Házra va-
ló Gond-viselés, tudniillik, hogy kinek kinek ki-adná azt , a' 
mi illik vala, és a' mi a" Háznak URától ö-néki parantsoltatott 
vala. A' mellyböl immár könnyű lészen meg-érteni, mit akar- -
janak mind az IDVRZITÖ UR; mind pedig a' Sz. Pál jelente-
ni, midön az ISTEN Titkainak Sá/ánban-is  mindenek felett  az Hív-
séget  kívánnyák vala fel-találtatni,  ezt tudniillik: Hogy mivel min-. 
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aen Emberek a* Magasságos JSTENnek Szolgai a' kik kozött 
minthogy némellyeket a' végre választott, hogy a' Kegyelemnek 
Javait az ö több Szolga Társainak ki-osztogassák» az az , az 

ld-
vességnek Tudományját, és Utját ki-nyílatkoztassák, minthogy 
mondom e' végre választattanak , szükség hogy hívségesen tsele-
kedjék az ö URoknak ezt az akarattyát, mert ha ezt azok meg-
tselekedték, az ö kötelességeket bé-töltötték, úgy hogy, nem sza-
bad ezeknek az ö egyéb természeti minémüsegeik selöl, szegénysé-
gek avagy gazdagságok selöl, ékesen szóllások. vagy megbánta-
tott nyelvek selöl tudakozódni, annál inkább nem szabad eze-
ket, ha a' Természetnek vagy Kegyelemnek minden Ajándéki-
val nem ékeskednek , nem szabad mondom öket ezért meg-útál-
ni, mert ezeknek meg útáltatások, végezetre az ö URokra, a' 
ki öket e' szolgálatra választotta, háromolna. 

Mi ugyan ma Szereimesim! a' kik azJSTEN Házában va-
ló szolgálatra hívattattunk, Apoftolok  oUy* szoross értelem sze-
rént, mint az Elsö Időbeliek koránt sem vagyunk, alább való lévén 
a' mi Tisztünk azokénál, és a' nállunk lévö Ajándékok-is sokkal 
kiísebbek és alább valók, azokra az ISTENi Ajándékokra néz-
ve, mellyekkel a? KRlSTUS JÉ'SUSnak ezek az Elsö bizony-
sági ékeskedtek vala. Mind-az-által abban, a' mi az Apoftoli 
Hivatalnak, nem rend kiviil való Privilegiumit.,  hanem EJJentia-
lis  részét tészik vala, ebben mondom meg-égyez még-is némü-
némiiképen a' mi állapotunk, az Apostoloknak  állapotjokkal. Mi-
is tudniillik, mint szintén azok, Sáfárok,  és az URnak Szolgai 
vagyunk, a' kik a' végre hívattattunk, hogy a' mit az URtóI 
vettünk, a£t néktek, mint a' mi Szolga Társainknak, ki oszto-
gaíTuk. Itt pedig ez a' mi leg-söbb és elsö kötelességünk, hogy 
ebben hívségesek légyiink, és a' réánk bízattatott Jókat egész te-
hetségünk szerént, azoknak a' kiknek illik ki-osztogafíuk.  Es így 
vétkezünk tehát akkor, ha mi a' mi Elménk vagy Tettünk e-
rejének kedvezünk, és ezekkel, azoknak a' kik a* mi Gond-vi-
selé,sünk alatt vágynak, olly' böven és hiven nem szolgálunk, 
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mint Éolgálhatnínk. A' kik ezt tselekeszik, el-vonnyák az ö SZOÍ-
ga Társaiktól azt a' Jót, mellyet az UR ö nékiek rendelt vala. 
Iís jaj annak a' Szolgának, a' ki a' Talentumot  el-áíla, és a' ma-
Éta Commodu  miért,  vagy nyugodalmáért az ö URa Házának Tse-
Iédit szűkölködni hádja, Vétkezünk, ha azt az Igazságot, a' 
mellyet az URtol tanultunki vagy magunkba tartyuk, vagy pe-
dig azoknak, a* kik azt egészen által nem látják , henyéiil és 
hamiílul tanityuk; Nem Hívek az illyetének a* réájok bízatott 
Jónak kioltásában, és jaj lészen az ollyan Szolgáknak, kik a' 
R jjtsességet, mint égy tsak a'' magok Öröksségeknek tartyák, a' 
bentiek lévő világosságot másoknak ki nem mutatják, és a'Tu-
(do nánynak kulcsát el dugják . Vétkezünk, ha ez vagy ama' Föl-
dV boldogságra vezethető Eszközöket, a' mellyek a' mi Injpe-
ctionk  alatt vágynák, vagy általunk ki-osztogattathatnak, vagya i 
zoktól meg-vonnyuk, a' kiknek arra Jussok  vala, és azt meg-ífr 
érdemlik vala, vagy pedig a' méltatlanoknak prédájára botsát1 

juk. Nem igazán osztyák-ki az UR Házának javait az illyeté-
nek, es jaj lészen az ollyatén Sáfároknak,  a' kik az UR Házá-
nak Gazdagságát, az ö Házának igaz Tseléditöl el-vonnyák, és 
vagy az UR Házán kivül valóknak, vagy pedig az ollyatén td-
nyd reft  Hasaknak tékozolják, a' kik nem másnak, hanem tsak 
magoknak szolgálnak. Vétkezünk, ha azokat a' dolgokat, a' mel-
lyeket okoson kell vala folytatnunk,  hogy ez vagy ama' jó fel-
tett tzélt tfl-érhessünk,  henyéiil és értetlenül folytatjuk.  Semmi-
vé tészik ezek az URnak rendeléseit, és  cönfttfiot  í  zűrzavart sze-
reznek az ö Házának azon részében, a' mellynek előtte járnak, 
és jaj lészen az ollyanoknak-is ? kik ekképen az URnak útát el-
fordityik.  Vétkezünk, ha azt okozzuk, vagy tsak halgatá(Ial-is A 

el szenvedjük, hogy azok a ' jók, menyekkel v;<gy a' szűkölkö-
dőknek , vagV p-dig az UR Örökségének szüksségeik fel-segíttet. 
hetnek, el-tékozoltatnak, és  prédára botsáttatnak. El-pusztityák 
ezek a£ UR Házának javait, és jaj lészen azoknak, a' kik az 
URnuk örökségét, vagy magok puszcityák , vagy másoktól pusz-
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láttatni hadják. Hogy ha pedig mind ezekben nem vádoltathat 
tunk, hanem mindenben híven Sásárkodunk,  dgy valójában bol-
dogok Iészünk, és az URnak Örömében bé-juthatunk. 

' Hogyha immár mind ezeket Szerelrnefirn  í meg-gondoljí-
tok, mindjárt által láthatjátok, mennyiben kellessék nektek az 
illyetén Szolgákat, vagy Sa/árokat  aestimálnatok,  vagy ellenben 
vádolnátok, a' mennyiben tudniillik híven,  vagy nem híven  Sá-
fárkodnak  . De a' melly Regula  ellen nagyobbára majd mind vé-
teni szoktatok. 

Ugy tapasztaltuk azt eleitől fogva  e' Világon, hogy a' ki-
ket ISTEN az ö Szolgai  között  Fövé,  és  a5 S áj árh dánban  elsővé 
téfen,  azok mindjárt akkor az Emberek kiilömb-külömb séle í-
íéleteiknek ki-tétetnek, némellyektöl tudniillik, igen fel  magasz-
taltatnak, némellyektöl pedig igen gyaláztatnak. Némellyektöl 
mondom, az illyen Ember tsak nem imádtatik, és mintha o 
bennek semmi hiba és gyarlóság nem vólna, tsak nem a' Cano-
nizált Szenteknek Laistromában  íratik. Ez a* hiba tapasztaltatik 
ollykor némely együgyű és gyengébb elméjű Emberekben; a' 
kik az illyen Hivatalt vifelo  Személyekhez, kivált az ö Tanitó-
jckhoz, tsak nem mód nélkül való reveren/iával,  vagy kellete 
felett  való engedelemmel viseltetnek, melly SupeJstitionak  szo-
morú Confeqnent'iáji  lehetnek. 

És mind ezek, honnét származnak? vallyon n?m onnét é? 
hogy ezek a' Sáfárok  nem az ö Hívfégek  szerént aeflimáItatnak, 
hanem ollyatén Példáknak tartatnak, a' kiket ISTEN élőnkben 
állított vólna, hogy a' jót és a' roszszat töllök tanuljuk, és azö 
tselekedetek feerént  tselekedjíink. Holott úgy kelletik néktek 
Szerelmefim!  mi seiöUiink gondolkodnátok , mint Szolgák és Sá-
fárok  felöl.  Nem vagyunk mi néktek Méíleretek. Égy a' ti  Mes-
teretek  a' JÉ'SÜS.  Mát. xxiii: Nem vagvunk mi néktek Atyá-
tok. Égy a' ti  Atyátok  azt mondja a' JÉ'SUS, ki a' Mennyben 
vagyon.- Nem vagyunk mi néktek Példátok ; mert a' JÉ'SUS  ha-
gyott  nékiink'is  példát,  mint  néktek,  hogy velünk  égyütt  az ö nyom-
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dokát  kovefsétek.  És nem bátorkodunk külömben titeket a' rnL 
követésünkre inteni, hanemha egész örömmel és jó Lelki-Esméret-
tel el-mondhatjuk azt a' Sz. Pállal: Legyetek  én  Követőim,  mint1 

én  a' KRISTUSé.  Égy szoval ollyatén Szolgák, és Sásárok va-
gyunk, a' kik mint szintén ti, kemény számadás alá rekesztettünk, 
és a' mi URunknak ítéletétől felhetünk,  ha a' réánk bízatott 
Jókat nem híven osztogatjuk, és a r mi Ajándékinkat és Tudo-
mányunkat roszra fordityuk. 

De tsak igen kevesen vágynák ma, vagy talám nintsenek-
is ti köztetek, a' lek e' mái Időben ez ellen vétenétek > hogy 
tudniillik, az illyetén Szolgákat  vagy Sáfárokat  kellete selett be-
tsülnétek; hanem sokkal többen vágynak ollyaténok, a' kik eze-
ket ollyatén dolgokban vádolják, a' mellyek tulajdonképen az ö 
Hivatalokra nem tartoznak. Mi vala tudniillik eleitöl fogva?ki-
vált a' Világnak Na£yai között közönségesebb panasz és vád e-
zek ellen, mint az; hogy ezek nem eléggé Tudósok, nem e-
léggé Ékesen szóllók, nem elég Politikusok  , és Világhoz tudók; 
hanem többire együgyűek és alávalók ? A" melly vádnak légyen -
bátor valami sundamentoma : tedd - fel  bátor p. o. hogy Pál» 
nem nagy Statifta*  nem nagy Politicus,  hanem /implex,  együ-
gyű , és tudatlan lett légyen : tedd-fel  bátor , hogy az Ékefen 
szólló Apollos  , Pálnál fokkal  Qnalitativaíabb,  és. elébb való lett 
légyen : Avagy az e'féle  QuahtámóX»  vagy ékefen  szóllásáról í-
téltetik-é hát meg a' Sáfár,  nem pedig inkább a' Hívségröl  ? 
Hadjátok az URra az ö Sáfárinak  választását, és ezeknek keze-
ikből vegyétek-el azokat a' Lelki Jókat ? ay menyeket az UR 
Nevében ki osztogatnak tinéktek. Fedjetek - meg és vádoljatok 
minket, ha mi Hivségesek  nem vagyunk, ha mi titeket meg-
botránkoztatunk , és ha az ISTENi Igazságokat meg-tsonkityuk, 
és mintégy prosanáljuk: Fedjetek-meg, ha mi az Éhezőknek ke-
nyereket el-vonnyuk, és ha a' meg-keferedett  Szívűeknek nem 
tsak semmi vígasztaláft  nem hirdetünk, hanem inkább az o se-
beiket még annál nagyobbra neveljük: Fedjetek- meg» ha az 
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Életnek Javait a' Bűnösöknek adjuk , nem pedig a' meg-tértek-
hek » és iSTENnel meg-engeszteltetteknek : Fedj etek-meg, ha a' 
Fiaknak kenyereket el vésztzük, és inkább a' réánk bízatott drága 
-Gyöngyöt , mintégy az Ebeknek, vagy a* Disznók eleiben vet-
jük: Fedjetek meg, ha néktek az Idvességnek utát, tisztán és vi-
lágoson ki nem mutatjuk, és ha azon tiszta és lelki Eledel hel-
lyett , mellyet az URtól vettünk, néktek tsak mintégy polyvát 
és szü nát hintünk; vagy ha az ISTEN Beszédének tiszta jóízű Te-
jét Emberi találmánnyal meg elegyityük : Fedjetek-meg mon-
dom minket, ha e'sélékben vádoltathatunk; de elégedjetek-meg 
velünk, ha magunkat  nem prédikáljuk,  hanem a' /É'SUS  KRIS-
TUSt  az URat,  magunkat  pedig  ti  Szolgaitoknak  a' /É'SUSért: 
2Kór. ív: 5. elégedjetek meg Velünk, ha az ISTENnek Beszé-
dét, és az Igazságot, melly a' Kegyesség szerént vagyon, híven, 
tisztán , és világoson prédikáljuk» ha szintén az Ékesen szóllásban, 
vagy más egyéb ritka Qualitasbm  kinek kinek közzületek meg 
nem selelhetünk-is, és kívánságtok szerént mindnyájan nagy Sta-
tisták,  és Politikusok  nem lehetünk-ís. Mert hogy moft  ezen 1D-
VEZlTÖNKtöl formáltatott  Emblemában  rneg-rnaradjak , mi ká. 
rára van az a' Ház URának, ha szintén az ö Gond viselője min-
denféle  Böltsességgel az ö Fejét bé nem töltötte-is » ha szintén 
ollykor annak kezei reszketnek , vagy lábai meg - botlanak -is, 
tsak épen a' téája bízatott Jót híven és  igazán ki osztogafla?  Ugy 
szintén ti-is nem elégedhettetek é meg a' ti iSTENteknek Sá-
sárival, ha ezek minden igyekezeteket arra sordityák, hogy ti-
teket a1 veszedelemtől meg menthefíenek,  és az ISTENnel meg-
békéltetheífenek?  Mit kívánhattok Ö bennek a' ti lelketek, haszná-
ra ennél többet , ha szintén minden gyarlóságtól és hibától szaba-
dosok nem lehetnek IS? .Bizony a'mi Világi Bölcsességünk, Prom-
tiludonk,  vagv ékesen szólló Nyelvünk, nem szabadíthat meg ti-
teket sem a* Bűnnek szol gálát tyátcl, sem a' Pokolból, és a' Sá-
tánnak Országából . És bizony a'mi Viraeitasunk»  vagy Hevensé-
giink 1 azokat a' meg-veszett kívánságokat nem öldökölhetik meg 
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ti bennetek, mellyek a' ti Lelketek ellen vitézkednek: tsak e-
gyedül a' keresztnek beszéde, a' mellyet mi hirdetünk, gyógyit 
és szabadit meg titeket: tsak egyedül a' JE'SUS, a' kit mi mu-
tatunk , igazit-rneg titeket: és tsak egyedül az URnak Kegyel-
me szentel meg titeket. Arra a' Kintsré nézzetek hát, a' mel-
lyet mi osztogatunk néktek, és  ne arra a' tserép Edényre a' 
mellyben hordozzuk ezt a' kintset. 

De sokszor másképen is meg - támadtatnak , e* gonoszban 
tetetett Világtól azok, a' kik 

az URnak Szolgai között Sasár-
ságra, avagy Elsőségre hívattattak; mert ö ellenek ollykor e' 
Világnak Fiai így suttognak; Hogy ezek óh melly roszszul igaz-
gatnak ! óh melly henyéül folytatják  Hivatalokat! óh melly ren- ^ 
deletlenül bánnak az UR Házának Javaival í és óh melly sokat 
halgatnak, a' kik sokkal többet tselekedhetnének, ha jobban sel-
nyitnák az ö szemeiket, és bátrabb szível lennének! De ne hir-
telenkedjetek Szerelmesim a' ti ítéletetekkel, és ne tsak azt 
nézzétek, hogy ezek mit tselekesznek, hanem azt is jól sontol-
játok-meg, hogy ezek mit tselekedhetnek ? talám nem tudjátok 
még jól ezeknek az ö erejeket: talám ök-is ez vagy ama' Nehézsé-
geknek meg-gvözésében eleget igyekeztenek, de a' mellyektö! 
Akarattyok ellen-is meg-gyözettenek: talám nem ök tulajdon-
képen az okai, ez vagy ama' rendeletlenségnek, hanem azok 
inkább a' kiktől az ö kezeik meg-kötöztettek: Égy szóval talám 
az okosság kívánnya bennek, hogy ollykor magokban nyögvén 
halgaílanak, és jobb Idökre tartsák az ö Erejeket. Mert az o-
kosságot,  vagy a' mint a' Magyar fordításban  vagyon , a' Böl-
tse/séget  szint-úgy kívánnya az IDVEZITÖ UR, mint a' Hívsé-
get , attól, a' kit  az ö Szolgai  között  Fűvé  téfien,  és  az ö Há-
zán Gond  -vijelövé,  a' mellyröl már nékünk -is szóllani kelletik 
valami keveset. 

H. Máfodfor,  A' Böltsefség,  avagy az Oko/ság  pedig az ö 
Desznitiojára,  és summás le - írására nézve semmi sem egyéb, 
hanem a' Le leknek  oilyan  kőrnyül  péz;)  és  vigyázó munkája, melly 
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által  a? dolognak  eleit  és  végit  égymáffalégyben  vetvén,  tsak azt tseleke* 
fi,  meg pedig  illendő  Ef  közök által,  a* mit  a' dolognak  vége  jó-
nak mütat.  A' melly summás le-írásából a' Boltsejségnek,  vagy 
Qkofságnak  önként ki - tetszik , hogy ez, az I S T E N Házának 
Gond viselésére* és az igazgatásra hívattatott Fö Szolgákban az 
Hívség mellett szükségesképen meg-kívántatik, mert e' nélkül 
az illyetén Fö Szolgákban való tíivség,  nem egyéb lenne, ha-
nem tsak tisztádan tiszta feelesség,  a' mellyel lármát ugyan ele-
get , de sokszor több kárt, hogy nem mint hasznot szereznének, 
tsak ollyan lévén az Ember Boltsesség és Okosság nélkül, mint 
a' sel - háborodott Tengeren veszedelemben sorgó Hajó , evezö 
rúd, vagy Kormányos nélkül. Jóllehet pedig a' Böltsefség  és  az 

, Oko/ság,  ollykor tsak égyet tégyenek, úgy mint, a' mint mon-
dám : a' Léleknek  azt a' körny'úl  néző  és  vigyázó munkáját,  melly 
által  d*  dolognak  eleit  és  végét  égyben  vetvén,  az Ember tSuk  azt 
tselekfi,  még  pedig  illendő  Ef  közök által,  a' mit  a' dolognak  vé-
ge jónak m/itat;  annyiban mind-az-áltai megkülönböztethetnek» 
hogy a' Böltsesség ki választya azokat az Eszközöket, a' mellyek 
ez vagy ama' Tzélnak el-érésére szükségesek, de az Okosság él 
azokkal az Eszközökkel ollyan rendel, a' mint azt az Idö, a' 
Személyek , és a' környiil álló dolgok kívánnyák és  meg-en. 
gedig. A' Böltsesség keresi-ki azokat a' Fegyvereket, mellyek 
által az Ellenség meg-gyözettethetik; de az Okosság mútatya-
meg, mikor és mimódon kellessék azokat forgatni,  hogy a' 
győzedelmet el ne veszessük.. 

Meg vallom azt, hogyha az Emberek, a' kikkel minékünk 
vagyon dolgunk, tökélleteíek, böltsek, és értelmesek vólnának, 
úgy erre a' Virtusra,  majd mint-égy szükségünk sem vólna; mert 
ha tsak égy szóval-is meg mondanók mi légyen a' Jó, és illen-
dő, meg-lenne mindjárt a' mit kívánnánk. De mint-hogy az Em-
berek, kiket a' Menyország felé  vezetni kelletik nékünk, sok-
szor rúgodózók, álhatadanok, és maga gondolatlanok, égy szó-
val, ollyan Betegek, a' kik kívánnának meg-gyógyulniVi de az ö-

C 2- . ket meg--
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ket meg-gyógyithatóorvossákognak ellene állnak : ollyan va-
kok , a' kik kívánnának az ö Hazájok felé  menni , de nem en-
gedik magokat vezettetni: ollyan Szolgák, a' kik keresik a' sza-
szabadságot, de még is nem akarják el hagyni a* Bűnnek, és az 
Ördögnek hálójában való rabságot. Mint- hogy mondom illyen 
Betegekkel, illyen Vakokkal, és illyen Szolgákkal vagyon dol-
gunk , és sokszori bijoskodásunk, kiket a' Menyország felé  kel-
letik vezetni nékünk, szükség hogy az Eszközöket mindenkor úgy 
mérsékeljük, a' mint az Idö, a' Személyek, és a' környül álló 
dolgok kívánnyák, és meg-engedik. Az Eszközök ugyan magok-
ban gondoltatvan változhatatlanok, mert az Igazság nem lehet 
ma égyséleképen, hólnap megint másféleképen,  tsak azon égy 
örök, és változhatatlan út lévén az Idvességre, és az Igaz Bol-
dogságnak el-érésére, de ugyan azon égy Eszközök külömb kii-
lömbféleképen  intéztethetnek, a' miképen a' halznos és egéssé-
ges Eledelek, az Embereknek külömbözö ínyek szerént készit*-
tethetnek. Rövideden, szükség hogy az UR Házának Fö Gond-
viselő Szolgája, az ö URának , a' KRISTUSnak parantsolattyából 
Mát. x: Szelíd  legyen  mint  a' Galamb  , de  azonban okos mint  a' 
Kígyót  az az, szelíd Galamb légyen ugyan az ö szívében, de 
Fejében Kígyói szemeket viseljen, és a' kegyes Bernbardusnak 
intése szerént, minden munkáját hármas Conjíderatma1,  és jól 
megfontolt  dologgal meg előzze: primum quidem  an liceat, 
•de'tnde  an deceat,  poflremo  an et expediat  ? az az: elsőben  ugyan 
vallyon  fiabad  légyen-é,  májodfor,  vallyon illyék-é,  harmadkor  pe-
dig vallyon  szükseges és  hasznos légyen  é  azt a7mit  akar tülekedni  ? 

De ideje lészen talám immár Szerelmesirn ! hogy eddig 
való Beszédünknek vége felé  siessünk, és az eddig el mondattak-
nak vóltaképen való meg-gondolásából Szíveiteket a' Hitetlen-
ségnek méiges Nyilai ellen jobban is meg-erösitsük. Azt ugyan 
magunkal el hitettük , hogy nem találtatik talám senkinek - is 
közziiletek olly' gonosz és el fordult  hitetlen szíve, a' ki töb-
bé a' KRISTUS JE'SUSnak Évangyéliomát azért infanálná,  hogy 

ennek 
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ennék elso Prttecox  és Hirdetőig valamiként kezdetben, úgy ma-
is sokszor az alávalók és nemtelenek közziil választatnak., mert 
a' mint sellyebb meg-hallátok, ha ezek a' Hívségben  és  0ka/ság* 
ban nem vádoltatnak, többet ezektöl senki-is.méltán nem kíván-
hat, De mint hogy más közönségesebb vádolá&ik-is vagyon e-
zeknek , a' mellyért hasonlóképen úgy látjuk, hogy sokszor a* 
Vallás Contemnáltatik , és meg - útáltatik , arróHs szükség leszsz 
szóllani valami keveset. Néha tudniillik ezeknek az .ö jövedel-
mek irigyeltetik, néha pedig az ö töllök prédikáltatott Évan-
gyéliommal meg nem égyezö Életek vádoltatik, a* mellyhöl 
•osztán a' .Cwludáltatik,  hogy a' Vallás tsak a' Papok találmá-
nya jégyen. és épen tsak arra való légyen, hogy egynéhány 
xlolog keriilö Bmberek tsendességben és kedvekre ejheílenek * 
mert azt mondják : Hogy-hogy lehetne annak a" Vallásnak Hi-
telt adni, a' mel-Iynek Szolgai a' kedvekre való Élet mellett, 
olly' rendeletlenül és vétkesen élnek, hogy sokszor az ö Halga-
íójoktól meg-szégyenittetne.k/ í>e mind ezek a' tsusolódó beszé-
dek, mindjárt önként sültbe mennek, és semmivé lésznek, ha 
ennek a' vádnak ellene tészszük ezeknek a' Szolgáknak a' JÉ-
'S U Stól, és az Apoíloloktól elo adatott Kötelességeket. Mejct 
ja' mi az 

FJsö  Vádat Illeti. Ha tudniillik, maga a* jfrSUS",  rended 
•te és parantsolta vólna ezt, hogy az ö Házának ezek a' Gond-
viselői mindenkor nagy bövségben, és Gazdagságban élnének , á* 
nagy és jövedelmes Tisztségekre nem mások, hanem tsak ezek 
emeltetnének, minden Emberektől hetsültetnének , és töllök 
igen félnének:  úgy megvallom én is azt, hogy ezeknek áz Ö 
Állapottyok, ezeknek az ö Jövedelmek, és az Uralkodáíhak, vagy 
<a' Haza Köz Javának kárára való fel-emeltetéíek  , igen nagy El-
lenvetés lehetne azon Vallás ellen, mellyet a' JÉ'SUS ezek ál-
tal prédikáltatna tinéknek. De keressétek bátor a' Sz. Írásban , 
mit találtok ott a' Belső Rendnek Jövedelméről ? Bizony-, igen 
keveset, mert hiszem nagyobbára a' Királynak Kegyelmességére, 

C 3 es azok-
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és azoknak-is jó akarattyokra és szeretetekre hagyattattunk, a' kiknek 
Lelkekre vigyázunk. Mit találtok ott, azoknak nagy Tisztségek-
ről , és Méltóságokról , a' kik az URnak szolgálnak ? Majd sem-
mit sem; mert bizony igen keveset prospicialt  a' mi-Melterünk 
és URunk, a' mi Földi Commoditásunkról,  és gyönyörűségben 
való lakhatásunkról. Ellenben pedig sokat találtok ott, az UR 
Szolgainik Hivatalokról; sokat az ö kötelességekről, az ö hív-
ségekről, és szelíd okosságokról; sokat az ő üldöztetésekről, 
szenvedésekről, a' Világnak, és a' Tett kivánságinak töllök le-
jendö meg-tagadásáról. Legeltessétek,  úgy . mond a' Sz. Péter : 
í Lev. v: 23. az ISTENnek  Seregét;  - de  nem úgy, mint  uralkod-
ván az URnak  Örökségén  , hanem úgy mint  ISTEN  Seregének  tü-
körei  ; nem kívánván  éktelenül  a' nyereséget,  hanem kesz indulat-
tal.  Bizony az a' Vallás, a' melly nem a' Köz Jóra, hanem tsak 
az ö Szolgainak Földi Commodumckra  tzélozna, méltán gyanú-
ságban hozattathatik az Okosok előtt, és ha a' JÉ'SUS az ö Ta-
nítványainak Kintset, Gazdagságot, vagy valami ollyas elévaló 
nagy jövedelmit Méltóságot ígért és szerzett-is vólna , és ennek 
utánna-is az övéi között ezt a' rendet objerváItatni, és meg-tar-
tatni szoroífan  meg-parantsolta vólna, akkor méltábban mondat-
tathatnék az, hogy a' Vallás majd tsak arra valónak látszik, 
hogy egynéhány számú Emberek az által kedvekre és gyönyörű-
ségekre élheísenek. De mítsoda gyanú lehetne a'hoz a' Hithez 
és Valláshoz, a' mellyben azoknak a"* kik azt hirdetik, sok mun-
kát és terhes kötelességeket vét nyakokban, és e' Világra néz-
ve, nékik directe  és  egyenesen egyebet nem ígér, hanem ele-
dele és ruházatot ? A' mi pedig a' 

M'ifodik  Vádat, úgy mint ezeknek a' Szolgáknak, sokszor 
az öprédikálásokkal meg nem égyezö vétkes Életeket illeti. Ha 
a' JÉ'SUS, az ö Szolgainak meg-engedte vólna azt,, hogy élje-
mek úgy, valamiképen nékik tetszik, tsak épen mútassák meg 
azt az útat, és-módot, a' mellyen járni, és a^melly szerént 
elhi~kelletik; úgy az Evangyéliom, Szolgainak.tisztátalan, és vét-

? > > kes Éle-
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\ • i 
kes É le tek , epen meg-gyözhetetlen Nehézség és  Ellevetes len- ^ 
ne a' JÉ'SUS Tudományának ISTENi vólta . és Igazsága el len, 

"mert kitsoda hitethetné azt el magával , hogy az a ' Vallás, 
a* melly az ö Szolgainak a ' tisztátalan és feslett  Életet meg-en-
gedné , a ' szentségnek és tisztaságnak KútsejétöI, az ISTENtö l 

' származhatott vólna? De midön az Évangyéliom azt kivánnyaaz 
ö Szolgaitól, hogy azok Pásztorok, és ne a' Népen uralkodók 
légyenek» nem éktelenül nyereség kívánók, hanem az ISTEN 
Seregének tükö ré i , Szelídek , Hívek , Okosok, és  Alázatosok , 
hogy szolgálhatna méltán^gyalázatjára a' KRISTUS Évangyélio-
m á n a k , ha némelly rendeletlen Életűek magokat szájjal ugyan an-

• nak Szolgainak mond ják , de nem azok valósággal? Bizony a' 
Böltsesség szint-úgy Bölcsesség, az Igazság tsak Igazság, ha szin-
tén sokaktól eontemná/tatik-is,  és annál a ' Bolondság elébb be-
tsíiltetik-is. xMagára a'-JE'SUSra nézze tek , és az ö Szolgainak a-
dot t parantsolatjára inkább, min t azokra , a' kiknek a ' Példa sze-
rént élni kellenék. Számat adnak e z e k , még pedig igen szoross 
számot adnak az ő URoknak az ö rendeletlen Ele tekröl , de bi-
zony az ö számaltatások nem szabadit meg ti teket az ISTENnek 
jövendöbéli Haragjától, ha ISTENnek az ö ezek által lett Id-
vességre való Hívogatását meg-vet i tek, és ezeknek roszsz példi-
jok által a' Bíinre és Hitetlenségre vitettek. 

. De ingyen se gondoljátok azt Szerelmefim!  mintha tsak 
mi réánk tartoznának ezek a' Beszédek, és mintha tsak az É-
vangyéliomnak Szolgai vólnának ezekre a' Cárdinális,  és sövebb 
Virtusokra,  a' Hívségré  tudniillik és az Okosságra,  kötelesek. 
Szám adó Szolgai vagytok ti-is az ISTENnek, és az URnak vagy 
égy más Javain , Gond viselővé t e t t az ISTEN titeket-is égycnS 

égyen. Meg-lássátok azért, hogy másSzolga-Társaitoknak Életek-
re., Személlyekre, Hívséges vagy nem hívséges magok,viselések-
re ne annyira figyelmezzetek,  mint inkabb gondot a' mr.éa-
tok Házaira viseljetek, és az URnak azokra a ' báliatok le te t t 
külömb-kalömb-séle javaira, a' mellyekrül bizonyoson számat vé-

v szen ti 
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fen  rí tőlletek, hogy azokkal mimódon kereskedtetek, Tettetek 
nek és Elméiteknek Ajándékit, mire fordítottátok  és költötté-
tek. Meg-lássátok mondom: hogy erre a' magatok számadására 
készüljetek , hogy midön a' ti URatok meg szólit titeket, akkof 
o néki örömmel azt felelhessétek:  URamöt  talentumot  adtál  vala ne-
kemJmé  más öttálentumot-is  nyertem azokon. VRam  két  tálentomot  ad-
tál  vala nékem,  íme  más két  talentumot-is  nyertem azokon. Mát. 
xx iv: 20. 22. M3rt boldog  Szolga  az, kit  az UR,  mikor meg-jo-
vénd,  ekképen  talál  tselekedni.  Bizony mondom néktek  Jjogy  minden 
jfavain  Gond-vi/olövé  téfi  azt, és  fel-öve  dzvén  magát  le-ülteti  az 
ilijen  Szolgákat,  és  előjővén  folgál  néktek.  Luk. xi i: 45, 44, és  37i 

sIs  iJí  iií,  ifc 
ít? ~ ~ >r? ~ 

De valíyon ki lészen már moft  mi közöttünk illyetén Hifi 
és Eöíts  Szolga,  a' minémiit eddig le írtam ? a' ki az H\ ángyé-
liom szerént, Szolga  is légyen, és még is mind az ö több Szol-
ga-Társaira , mind pedig az UR' Házára vigyázó Sá/ár  légyen , 
az az, Fö Szolga légyen ? a' ki máftol  parantsolatot végyen» 
és parantsolatot-is adjon, az az, a' ki másokat igazgaíTon? a'ki 
H.iagát az ö URának jó akarattyára botsáíla, és az ö URa-is magát an-
nak' hívségére bízhafla?  kt lészen mondom illyetén Hiv  és  Bölts  Szol-
ga? Ugy ítélem, hogy magatok is Szerelmesim! ezt moíl nem egyé-
bütt, hanem ez előttünk le tétetett gy ászos Koporsóban keresitek 

1 • 
I\üggeszszétek azért immár Szomorú Halotti Gyülekezet! köny-

ben méi 'ült szemeteket mostani Keserűségünknek Á/atériájára,  úgy-
mint ama*'Gyászos Koporsóban meg-hidegedett Tetemeire nez-
ve, ugyan lvalVa feküvö,  de boldog Lelkére nézve immár az ö 
URának öröm éhen örvendező Hiv  és  Bölts  Szolgára  > úgy mint. 
Néhai  Tifiteletes  Tudós  SZATHMÁRI PAP 'SIGMOND Uramra, 
e' Kolb'svári Reform.  Ekklé'siának XXV Esztendőknek el-folyások 
alatt, ISTENnek igen sokféle  a)ándékival meg ékesittetett, és u-
üvan e^ért éppen el-felejthetetlen  emlékezetű Lelki Tanítójára, 
és  v'i<jy&ó  Cur'itorvCA;  a'Kolo's és Kalotaszegi Sz. TraYusnak  xi 1. 
Esztendők a/att igen Érdemes Seniorára  > avagy Espercítyére, égy-
j • / • szer'smind 
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feer'smind  pedig XI. Esztendőktől fogva  az Erdélyi Reform.  Ek-
klé'siáknak igen ritka Dexteritáfa  GENERÁLIS  NOTÁRWSÍrz, 
közelebb pedig két Hólnapoktól fogva  ugyan az Erdélyi Reform. 
Ekklé'siáknak kívánatos SUPERINTENDENSére,  mint az ISTEN 
Háza' Hív és Bölts Gondviselőjére. Kinek-is az ö utólsó Tisz-
tesség tételének el-kezdésére, midőn ez Helyben sel-gyülekez-
tetek, ingyen se várjátok azt moft  tolem, hogy én ezen Hi-
vatalnak illendőképen meg-selelheíTek. Sokkal többek és nagyob-
bak valának ISTENnek ez ö Elöl-járó Szolgájánál le-tétetett i-
gen ritka Ajándéki i mint sem én azokat gyengélkedő Elmém-
mel vóltaképén fel-érhetném,  és rebegő Nyelvemmel ki-beszél-
hetném < A' mellyeket mint-hogy mások ennek-utánna jobban 
szemetek eleiben terjesztenek, meg-kelletik moft  azzal eléged-
netek, ha az o Világi Életének tsak puszta és igen alatsonon 
való Ie-írását-is meg értétek, hogy ez által avagy tsak meg-újit-
tassék kívánatos Emlékezete az ö Érdemes Személyének. 

Vette vala tudniillik Világi Életének Eredetét e' moslari 
_ folyó  Secnltimmk  3 - dik  Esztendejében, az Atyai Lineán amaz 

I S T E N Házának Hűséges Szolgájától, Néhai  Tifteletes  Tudói 
SZATHMÁRI PAP JÁNOS Uramtól, ugyan e' Kolo'svári Ref. 
Ekklé'siának Lelki Tanítójától , és Eccleftafticus  Curatoritól  i Ki 
vala Fia Néhai  Tekintetes  Nemzetes  NAGY vagy másképen PA^ 
DÁNIEL Uramnak, abban az Időben a' Szathmár Várához tar-
tozó Királyi Jószágok' Prae/eetussának  és  Harmintzadosnak, Fel-
séges LEOPOLDUS Római Tsászárnál-is Esmeretségbén és Ked-
vességben lévő Fö Embernek; é s Néhai  Tekint.  Nemzetes  DETSEI 
ANNA Aszszonynak. Az Anyai Ágon pedig lévén Világi Életé-
nek származása, Néhai  Tekint,  és  Tifit.  VILLÁS SMA Aszszony-
tól, mint az ö Édes Anyjától. De a"* melly mindjárt meg-emli-
tett ISTEN Jobb Keze5 FérjfiátóI  * úgymint a? ö Néhai Bóldog 
Emlékezetű édes Atyától, tsak hamar, úgymint a' moílan fo-
lyó Seeulumnak  7-dik,  az ö Gyermeki gyenge Idejének pedig 4-
dik  Esztendejében, eI-szakasztata, és Atya nélkül való Árvaságra 

D marada 
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marada, az ö édes Annyának mind-azon-által, szíves és gondos 
réája való vigyázása által mind fel-nevelteték,  mind pedig szor-
galrnatoson-is tanittaték, míg nem e' Kolo'svári Reform  Co/le-
ginmban a' Déáki Sereg közzé-is 1718-dik  Esztendőben bé-állitta-
ték. A' holott osztán a' Tanulásban Éjjet 's Napot égyé tévő 
szorgalrnatossága által, a' Históriában,  Philofophiában,  és a' Theo-
logiában ollyan sundarnentomot vetett vala, hogy mindeneknek 
valakik ötet esmérték, az ISTEN Házának ö benne várandó jö* 
vendöbéli öröméröl egész reménységet nyújta. Melly selölle való 
nagy reménységnek , hogy annál jobban meg-selelne, Scholai cur-
fusíx  itt el-végezvén, és  e' Nemes Collegiutoban  Bibliothecariusx 
Hívatalt-is ditséretesen viselvén, 1728.-dik  Esztendőben a'Felsőbb 
Országi Akadémiákra-is el-méne, és elsőben az Ultrajectum  Aka* 
démiában két Esztendőket, azután a' Groninga'v  Akadémiában is-
mét más két Esztendőket, nagy Tudományban való bé-merü-
léfíel  el-tölte,és ezen ív. Esztendők alatt, vagy ha e' Hazában va* 
ló Scholai lakása ide számláltathatik xiv. Esztendők alatt, az IS-
TEN Házában való szolgálatra magát úgy el-készitette, hogy már 
akár a' Scholai, akár pedig az Ekklé'siai Tanitó Székben, akár-
melly Első Hívatalt-is hasznoson és dicséretesen viselhetne. A' 
mint-hogy mutatott és rendelt vala-is az ISTEN önékie ollya-
tén Helyeket és Tisztségeket, a' mellyekben a' nála le-tétetet.t 
ritka és drágaTálentumokkal hasznoson-is kereskedhetne. Minek-
utánna tndniillik 1732-dik  Esztendőnek végén, a' Felsőbb Orszá-
gi Akadémiákból ez 0 édes Hazájában viszsza jött vólna, elsőben 
ugyan 1733-dik  Esztendőben, Puszta Kamaráson? Néhai  Melt.Li-
ber Baro M-  Gyerö Monoftori  KEMÉNY SIMON Ur o Nagyságá-
nál , a' Papi szent Hivatalt o magára sel-vállalta, a' mellyet a-
zon Mélt. Udvarnak igen nagy Őrömére híven és serényen-is 
folytatott  vala, és  azért H. Láposra elsőben hivatala esvén, oda 
el sem botsáttata , hanem azután, ennek nagyobb haszonnal le-
hető folytatására  , nem fokára,  úgy-mint, 1 7 35-dik  Esztendőben 
e'- Kolo'svári Ref.  Éfeklé'siától  el-hívattata, a' mellyhez itt Feb-
ruariumak 13-dik  napján, ez* ISTEN Házának ki-mondhatatlan 
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nagy örömére, és kedvességere hozá-is kezdett vala, a* melly 
Idötöl fogva  bizony e' Kolo'svári Reform.  Ekklé'sia mind ez ide-1 

ig övéle ugyan dicsekedett vala, hogy ISTENnek e' sokféle  és 
ritka Ajándékokkal ékeskedő Hív és Bölts Szolgáját, mint az 
URnak választott Edényét magának nyerhette, és magánál még-
is tarthatta vólna. Mert noha itten való Szolgálatjának elsőbb 
idejében, három jeles Profejfin  Catbedráxz  hívattatott, és hatal-
mas Kózben-járók által mint-égy unszoltatott vólna: úgy-mint 
elsőben a' Szathmári Gymna/iumban,  azután pedig a' M. Vásap 
helyi, és viszont ezen Kolo'svávi Collegiumban  való Frofssorsá-
gokra: nagyobb vala mind-az-által, mind a' Kok/sv. Ref.  Ek-
klé'siának hozzá való ragaszkodáfá,  mind pedig magának is ehez 
való szíves indulatja , mint sem hogy e' jó Anyától , a' holott 
az ö Néhai Bóldog emlékezetű édes Attya-is Szolgálatját ölöm-
mel végezte vala, el-szakasztathatnék. Es itt immár midön az Ö 
Világi Életének tsendes és állandó lakását látta vólna, Elméjét 
1736-dik  Esztendőben, az Házassági tiszta életre-is fordította,  és 
azt mindjárt Néhai  Tekint.  Nemzetes  KOLO'SVÁRI GYÖRGY U-
rainnak , Várasunk akkori Erdemes Senatorának  ISTEN félő  Há-
zán meg-nyugtatta, vévén magának Élete' Párjául, ez Várafunk* 
és Kkklé'siánk' meg-emlitett hasznos jóféle  Tagjának, és viszont 
Néhai  Tekint.  Nemzetes  BARANYAI SÁRA Aszszonynak, szelíd, 
és épen fedhetetlen  Erkölcsökkel ékeskedő Kedves Léányát, de 
óh Szomorú nevezet! már siralmas özvegységre jutott Házas 
Társát, Tekint>  Nemz.  KOLO'SVÁRI ER'SEBETH Aszszonyt ki-
ben a' serény és gondos , de még is tsendes és igen alazatos , 
Hív Feleséget, mint a' Földi és  Házi Ieg-nagyobb Kintset, va-
lósággal fel-találta.  Melly Kedves Házas TarsávaI való tsendes 
Életét, ISTEN hét jeles Magzatokkal-is meg-áldotta vala, Kik 
kozzül ketten még gyengeségekben, JÁNOS tudniillik és ÁG-
NES , ö előtte a' Mennyei Jobb Hazában el-mentenek, ötön 
mind-az által még ez életben Édes Annyoknak ö bennek várnn-
dó örömére meg-maradtak. Kik közzül Első  a' Fiúi renden MI-
HÁLY, mindenekben édes Attyának nyomdokát kovetö, és  n aga 
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felöl  mindnyájunknak nagy reménységet nyújtó Jeles Iífjú,  e* 
Kolo'svári Reform.  Co/legiumnak  égyik érdemes Tagja, és Biblio-
Thecarmssx  Máfodik  'S1GMOND, ugyan e' Nemes Coüegiumhm 
a' Theologicaés  Philojophica  Seientiáknak  Tanulója. Harmadik  pedig 
ugyan JÁNOS, ki idövel mindeneknél leg-kiíTebb lévén, még e' 
Világi dolgokat jól Elméjén nem forgathatja.  A* Léányi renden 
pedig, édes Annyoknak Szelíd, és Alázatos Természetét min-
denekben ki-fejező,  és tsak eddig-is egész Jósaggal és okosság-
gal nött, 9s ezután-is nevekedö tiszta Erköltsü drága Szüzek, 
SÁRA tudniillik, és KRISTINA. De hogy ismét ez ISTEN Há-
zának moftani  Elöl-járó Fö Szolgájára viszsza térjek. Minek-után-
na e' Kolo'svári Reform.  Ekklé'siában, magára vállalt Papi Szent 
Szolgálatjában, mint-égy 12. Esztendöket töltött vólna, és eza-
latt , mind az ISTENnek Beszédét mélységesen hasogató Tudo-
mányával, mind tsudára méltó Ékesen szóllásával, mind pedig 
más sokféle  ritka £ualitasaival  sokaknak; söt az egész Erdélyi Re-
form.  Ekklé'siáknak, és ezeknek Törésein álló Nagy Herosok-
nak, és az ISTEN Háza' Oszlopainak, szemeket magára fordi-
tatta vala, minek-utánna mondom, mind ezekkel magát igen 
esméretessé tette vólna, ISTEN-is ötet ez által még nagyobb 
Tisztségekre-is emelte, míg nem végre az ö Házán Fö Gond-vi-
selö Szolgává tette, Elsőben tudniillik, 1747-dik  Esztendőben, e* 
Kolo's és Kalotaszegi Szent Traeti/snak  NOTARlUSsává, azu-
tán mindjárt, 1748-dikban  ugyan ezen Traetusnak  SENIORává, 
avagy Espereftévé  téteték, a' midön itt-is e' Kolo'svári Reform. 
Ekklé'siában Ecclefiaflicuí  Curatorságban  állittaték, az-után ismét 
nem fokára,  ú. m. 1749-dik  Esztendőben, az Erdélyi Reforma-
ta Ekklé'siák' Generális  Synodusának  NO  TARIUSává  téteték, míg 
nem osztán e' moftan  folyó  Esztendőben, ez elott mintégy két 
Hólnapokkal Februariusnak  23-dik  Napján, az Erdélyi Reform. 
Ekklé'siákra vigyázó SUPERlNTENDENS'i,  avagy PitSPÖKi Hí-
vatal-is önékie által adaték. Mind ezeket az ISTEN Háza kö-
rül való Fövebb Tisztségeket pedig minémü nagy szemességgel 
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és Hívséggel; de kiváltképen minémü nagy Bölcsességgel, és 
tsudára méltó okos maga viselésével folytatta  és viselte légyen, 
tudja azt úgy ítélem minden, a' ki ötet közelebbről esmérte, 
és ISTENnek  ezen ö Elöl-járó Fö Szolgájánál lévö sokféle  rit-
ka Ajándékait tsudálva-is szemlélhette, mert vala ö a' Papi Rend-
nek épen különös Ékességére, a' melly Hivatalt oltsárló, és a* 
Papi Személyekben mindenképen gántsot keresni kívánó akár-
melly tsúsolódó MomuS'\s,  ö benne nem tudom mitsoda gántsot 
találhatott vóina. De a' melly ritka Érdemeinek már én ugyan 
ingyen sem lehetek ki-beszéllésére elégséges. Szóljanak arról a' 
Ko/o's  és  Kalotaszegi  Sz. Traetusban  xi i . Esztendők alatt az o/n-
ípectio)z.  alatt lévö Resormata Ekklé'siák, és az azokban szolgá-
ló Tiszt- Tudós Égyházi Szolgák. Szóljanak az Erdélyi Reform. 
Ekklé'siáknak Generális  Synodusain  az ö ideje alatt meg-fordult 
sokféle  terhes Törvényes Caussák, a' mellyek nagyobb részént, 
az ö Bölts és Okos Dexteritasa.  által úgy folytattak,  és decidáV 
tattak, hogy azok sokszor másoktól-is tsudáltattak. Szóljanak e* 
Kolo'svári Reform.  Ekklé'siának Belső és Külső Templomai, és 
azok körül tett fok  munkás fáradozáfi,  és újjittatáíi. Szól -is bi-
zony erről TSTENnek e' sok TöviíTek közzé tétetett Anya-szent-
égy-háza, és mindenkor áldáíTal és háládatossággal emlegeti, az 
ö e' körvil tett felettébb  hasznos Szolgálatyát, és azö Idejéig ef-
féle  példa nélkül való valóságos, igaz, jó Curatorságát.  És óh 
melly igen kívánnya vala azt még az ISTENnek Háza, hogy 
még tovább-is, kivált e' moftani  ldökben, lehetett vólna azUR 
Házának Fö Gond-vifelö  Szolgája! mert ha valaha, ma vagyon 
bizony szükség efféle  Hív  és  Bölts  Szolgára,  kit  azUR  az ó Szol-
gai között  Fövé  tégyen,  és  az ö Házán  Gond-vifelövé.  De óh fáj-
dalom ! másképen vala az ISTENi Felségnél el-rendelve, és az 
ISTENi Végezés tovább ötet nékünk nem engedhette: Ugyan-
is , minek-utánna a' fellyebb  való Hólnapnak, ú. m. ltfartiusnak 
13-dik  Napján, a' Kolo's és Kalota-Szegi Sz. Tractus  Partialis 
Synodtts  Gyűlésében SENlORi  Hivatalát,az elöttkét nap folytatta 
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vólna , és abban magát hoszszason meg-is fárasztotta  vólna, mind-
járt sorró Hideglelésben esett vala, és  azzal égyiitt lévö Rhreu-
matismusvak  kínos fájdalmai  által, mind addig oílromoltata,míg 
nem e' moftan  solyó Holnapnak 9 dik  Napján, D e l y ^ i x n . ó r a 
tájban szép tsendesen el-aluva, Világi Életének Lvii-d/k  kedves 
Házas Társával való Lakásának pedig xxiv. Esztendejében. 

És i t t immár vallyon mitsoda gyógyító Flaftromot  kössek 
a ' t e Sebeidre, meg sebhetett Szívű ISTEN sélö Keresztyén Öz-
vegy ! Tudom hogy selettebb igen nagy * . és  szóval eléggé ki 
nem fejezhetö  a ' te moílani keserűséged, a ' mellyért én sem 
tilamazom egéfzszen  keserűségedet; me r t nem tsak nem lehet e 
fövel  el-nyomni a ' Természetet, hogy söt inkább illendő és szük-
séges hathatóson érezni, mikor az ISTEN látogat minket. Azt 
kívánom hát moft  tsak épen töled, hogy a ' te Keserűséged mér-
féklett  l égyen , mer t a' mint Sz. Pál tanitya : Igaz  az ISTF.N, 
és  bizony joha fem  hagy minket  fellyebb  kisértem  * hogy nem mint 
el  fcenvedhetriök\  söt a' kísértettel  egyetemben útat  nyit  a' szabadi-
tá/ra,  hogy azt el  - fenvedhejsiik.  1 Kór. x: 13. Ne gondold hát 
azt ISTEN-sélö Özvegy ! hogy az az I S T E N , a ' ki ezt a' Föl-
di Gyámolt ez ideig melléd rendelte vala tenéked, ennek-után-
na-is meg ne segíthetne t éged , és sellyebb hogy nem mint ki-
gondolhatnod, ne enyhíthetné fájdalmát  a' te szívednek; Égy szó-
val , lSTENben veííed sokkal inkább, mint sem Emberben re-
ménységedet , mer t bizony soha égy leg - szükségesebb dologról 
fem  foszt  meg minket úgy az I S T E N , hogy más felöl  tsudála-
toson ki ne pótolná a ' mi szükségünket. De mint-hogy nem so^ 
ká ra , úgy-mint a* Temetési Tisztességnek Napján, hathatósabb 
bé-kötözését várhatod a' t e sebeidnek, nem beszéllek én moít 
többe t , és e ' re nézve ö sem bátsúzik el addig végképen töled, 
hanem tsak arra kér tégedet , hogy nyúgtaííad meg a' te Men-
nyei Jó Atyádnak Akarattyában a' te Elmédet, és eröíitsed-meg 
a' te Szívedet, és ha magadért nem-is, avagy tsak Kedves Gver-
natkeidérc kedvezz magadnak, és a' szüntelen való sírás által ne 
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fogyaflad  erejét a* te Eletednek, hogy a' miképen ö, Néhai 
Kedves édes Annyának hív Gond-viselése által fel-neveltetett  , 
úgy te-is az ISTENnek félelméken  nevelhefled  sel égyröl egyig 
öket, mert ha még-is tovább nyúgbatatlankodnál, -és engede-
lemmel nem botsátanád magadat alája az ISTENi Végezésnek, 
félö  hogy meg-bántanád a' te ISTENedet. 

Tsendeűtsétek ti-is édes Atyátoknak Halálán tett firáfto-
kat, rész szerént nagy reménységet nyújtott, rész szerént szépen 
nevekedő, és magatok selöl minden Jókat ígérö Kedves Gyer-
mekei ; mert arról bizonyosok lehettek, hogy tsak az ISTENt 
féljétek,  és a' mint eddig, úgy ez után-is édes Anyátokat be-
tsiiljétek, bizony az ISTEN Iészen ti veletek, és szemlátomáft 
meg-áld titeket. - > 

Móisékeljétek ti is érette való keserüfégteket,  Ö néki kö-
zelebb , vagy távolyabb lévö Atyafiai,  Sógorai, és minden Jó-
Akarói.-És mint hogy meg hidegedett Tetemeire nézve e'Föld-
nek színérö!, melly égy kevés ideig el nem vitetik előlietek, úgy 
még moll égyenként el sem bútsúzhatik tőletek, hanem közön-
ségesen ajánl titeket az ISTENnek, és az ö Kegyelmes Gond-
viselésének. 

Tudom hogy szívesen fájlaljátok  ti-is, ez ISTEN Háza' 
FÖ Szolgájának tőletek való el-vétetését, resz szerént ez ISTEN 
Házának, és Veteményes Kertének , mivelésében és Igazgatásá-
ban , az URnak .szolgáló Tiszt. Bölts Férjfiak,  néki igen kedves 
Co//egái,  és Baráti, mert az ö köztetek való Okossága, hozzátok mu-
tatott nyájassága, és belső Barátsága, tudom hogy míg éltek, soha el 
nem selejtethetik tőletek: rész szerént pedig közönségesen, tudom 
hogy nagyon fájlaljátok  ti-is ezt a' romláft  Kolo'svári  Reform  Ek-
klé 

7sia , IS TENnek gyönyörűséges ültetése ! mert oda vagyon 
SZATHMÁR1 'SlGMONDotok, a' kivel eddig ditsekedtetetek, 
és a' kinek valamiként az Igazgatásban az ö Hívségét, Tsendes-
fégét,  és igen nagy Okosságát felettébb  igen kedveltétek; úgy 
a' kinek Tanitásával-is soha eléggé bé nem telhettetek, mert 
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mind annyiszor repesett mint-égy a' ti Szívetek, valamikor ötet 
ez ISTEN Székiböl hozzátok szólni szemléltétek, és a' ki, mint-
ha szájából drága Gyöngy Szemek hullottanak, vagy Arany lántz 
folyt  vólna, úgy el-fogta  vala Szíveteket, és benne bizony rnél-
tán-is gyönyörködhettetek, nem kiisebb okotok lévén néktek 
mind annyiszor , valamenyiszer ötet halgattátok, a'ra a' mondás-
ra , a' mit régentén ama' tsudára méltó Ekesen szóllásu Conftan-
tinápoli  Püspök , CHRYSOSTOMUS selöl, mondottanak ' vala 
Hallgatói • Satius  esz Solem  non lucere  quam Chryjoftomum  non dc-
cere; mondjuk mi inkább: quam SZATHMARIUM  non docere; 
jobb vólna a" Napnak  inkább egy kevéjsé  homályban lennu mint  Ö 
néki  már nem tanitni.  De mivel így tetszett ISTENnek hajtsunk fe-
jet engedelemmel, és kérjük azon inkább a' mi ISTENünket, 
hogy szánnya-meg az UR ifmét  Jéru'sálemet, és vigasztalja meg 
ezt a' Népet. 

Én pediglen utoljára, ISTEN Házának Hív és Bölts Gond-
viselő Fö Szolgája! el botsátanálak Nyúgovó Helyedre már té-
gedet; de mivel a* te utólsó Tisztesség tételed, úgy a' mint Te 
azt érdemletted, meg nem adattathaték moft  én tölem, vára-
kozzál még égy kevéssé, míg a' te Temetési Tisztességednek 
Napján, néked ennél nagyobb Tisztesség tétetik, mert a' mi 

abból moft  az én tehetetlenségem miatt, mint-égy le-vo-
nódott, az akkor másoktól nem sokára bövségesen 

ki - pótlódik. 
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AZ ISTEN EGÉSZ HÁZÁBAN HIVSÉGES SZOLGAROL 
»>' * 

A' MO'SESROL VALÓ TANÍTAS, 
. M e l l y e l , 

NÉHAI TISZTELETES TUDÓS 

S Z A T HM ARI 
'S I G M O N D 

U r a m n a k , 
Életében a' Vert-Generális  Synodus  Érdemes NOTARIUSsimV,  vé-
gezetre az egész Erdélly Országi Ref.  Ekklé'siak' és Collegiujnok9 

Renuneiáltatott SUPERINTENDENSéntk,  a' Kolo'si és Kalotai 
Ven-Dioeceftsek  vigyázó SEWORának a' Kolo'svári Reform. 

Ekklé'sia' Hasznos LELKI PÁSZTORÁNAK, és 
EGCLESIASTIGUS CURATORÁNAK. 

El temettetési alkalmatossággal a' Belsö Farkas Utzai Res. Tem-
plomban 1760. Esztendőben, élö nyelvel utólsó 

Tisztességet tett, moftan  pedig kedves Fiának 
TISZT. TUD JS és NEMZETES, 

SZATHMARI PÁP MIHÁLY Uramnak, a* Kolo'svári N^mes Res. Co/-
Ug.  ditséretes Theologiae  Profifforínik  kérésére,- 's édes Attya áldott emlc-

kezetinek meg'-újitására az Olvasók' Éernek eleiben' terjeétett. 

SOOS  F E R E N T Z , 
Á' Kolo'svári Reform.  Ekkle'sia' Lelki. Pát't01a , és a' Kolo'si és 

Kalotai Ven-Dioeceíisek Seniora. \ 
M  D CC  LX-dik  Efitend.  Sz. György  Hav.  20-dik  Napjan. 
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CYPRIANUS Serm. de Mortc. 

Quts non ad fitos  navigare feftinans  ventum profperuin  cupiditit 
optaret,  ut velociter  charos liceret  complecti  ? Pátriám  no-
ftram  Paradifmn  computamus, parentes noftros  Patriarchas 
jam babere coepimus, quid  non properamus et currirmis,  ut 
Pátriám  noftram  videre,  ut Parentes  falutare  poffmus  Ma-
gnus illic  nos charorum numerus expectat  parentum, firatrum 
filiorturb  frequens  nos et copiofa  túrba defiderat. 
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Textus Hebraicus Num. xii: w. 3. 

Ver/io  Latina. 
Et Vir ille Moses erat responsor eximius' prae omni homine, 

qui erat fiiper  saciebus terras. 

Magyar Fordítás. 
És ez a' Férjfiú  a' Mó'ses  mindenekben  jeles  meg-felelő  ember va-

la , minden ember felett,  ki e' földnek  fanén  vala. 

ELöL-TÁRÓ BESZED. 

Z ISTEN' egész Házában hűséges Szolgának, a' Mó-
'sasnek illyen ditséretes Elogiiimát  jegyzette - sel 

• az ö Succe/fora  a' Jó'sué , 5 Mós/ xxxív : 20.És 
nem támadott  azután Izraelben  ollyan  Próféta,  mint 
a' Mó'ses,  kit  ifmért  vólna az UR  fíniól  fínre. 

Es ezen E/ogiumá-a  a5 Mó'sesnek tzéloztanak a' régi Sarnarita-
vasok-is, az ö Arabiai  Nvelvre fordíttatott  Könyvekben, holott 
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a" Jo*stié  a' Mó'ses Haláláról el-mondatott Oratiojában  az Arabi® 
nyelvnek igen magaíTan járó, és a' Nap-keleti ékesen szóllásnak 
majeftá&i  bé-foglaló  Stilussa  szerént, a' Mó'sesröl illyen .ditsére-
tes dolgokat szóllani hozattatik elö, melíyeket en moftan  rövid-
ségnek okáért, tsak a' mi született Nyelvünkön ekképen mcn-
dok-ki : Kitsoda  érte  el  a' Próféták  közziil  a' te ditsöfségedet,  a-
vagy kitsoda  emelhetf  s-fel  magát  a' te hírednek  nemes méltóságára? 
Kitsoda  eleveníthetett  halottakat,  és  az élőket  az ISTEN  paran-
tsolattyára  ki ölhette-meg,  te rajtad  kivül?  jKi  ixólt  olly*  Próféta, 
kinek Prófétaságáról  még  a' hitetlenek-is  bizonyságot  tóttenek  vól-
na, hanem tsak te egyedül?  Kitsoda  ez előtt  élő  és  Mvetkezó  prófé-
ták közziil,  a' ki a' Teremtőnek  favát  az Egekből  hallattatta  vól-
na az ö Népével,  hanem tsak te? Ki  volt  a' Próféták  közzüU  a' ki 
az ö favát  fel-emelvén,  az haragot  el-fordította,  és  a' Kegyelmet, 
Könyőrületefséget  meg-nyerte  , hanem tsak te ? Kitsoda  böjtölt  a' 
Profeták  közziil  120. napokon, és  éjtzakákon,  az ISTEnnél  múlar 
tózván , hanem tsak te ? Kitsoda  ditsekedhetik  ezzel  a' Próféták 
közziil,  hogy minden  közben vetés  nélkül  be féllett  az fSTENnel  * 
hanem tsak te? Mondott légyené a' Samaritánusok  Traditio]ok 
szerént a' JóVi/é  a' Mó'ses halálának alkalmatosságával, illyen fon-
tos és hathatós szókból álló Pjeroratziot,  én azt moftan  nem dis-

j)uta  lom; hanem azt bizonyoson el mondhatom : hogy mind a-
zok az Elogiiimok,  mellyek ebben az i>atzioban  a' Mó'sesröl 
mondattatnak, égy Summába bé-vagynak foglaltatva  e' mi kezünk 
alatt való Szent Letzkében, holott a' Mó'sesröl ez írattatott-
meg : És ez a' Férj  fiú  a' Mó'ses  mindenekbén  jeles  meg-felelő  em-
ber vala,  minden  ember felett,  ki e' Földnek  színén  vala. 

Mellynek alkalmatosságával, midön utólsó tisztességet kí-
vánok tenni az én kedves Co!legámnak,  Néhai Tiszteletes és 
Nemz. SZATHMÁRI PAP 'SIGMOND Uramnak, életében  a? 
Ven-Generalis Synodus nagy dexterításu NOTARIUSsának: az 
egesz Erdélly  Orfiági  Reform.  Ekklpsiák7  és  Collegiumok'  ez előtt 
két  holnapokkal  renunciáltatott,  es denomináltatöt/  SUPERINTEN-

DENSé-
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DENSének,  a' Kolofi  és  Kalotai  Ven-Dioecesisek nagy érdemű,  és 
vapj dexteritásu SENIORának; a' Kolo'svári  Reform.  EkkWsia  é-
.kéjen  szoV/ó  CHRYSOSTOMUSsának, Lelki-Pá  fit  órának , és  ugyan 
ezen Ekklé'sid•  nagy haszonnal  forgolódó  Ecclesiafticus  CURATORá-
rnk; Vajha tsak a' .Mó'ses' rebegö Nyelvével bírhatnék, hogy 
fel-vállalt  Tisztemnek, Kötelességemnek avagy tsak valami rész-
.bol meg-felelhetnék, 

> 

Szenvedgyétek annnk-okáért Sz. H. hogy égyiigyü beszé-
dimet ez órában folytaísam  előttetek, mellynek-is íllyen Határ-
Kövei lésznek. ^ Ezen Szent Letzkének sokféle  nyelveken lett 
Fordításait elö számlálom. Szóllok a* Mó'sesnek ezen Letzké-
ben bé-soglaltatott, és másokat selyül haladó nevezetes Elogi-
umáról, avagy Titulussáról,  y. azt mútatom -meg, hogy ez a' 
mindenekben megfelelő  Mó'ses , mind Személyére , mind Álla-
pottyára , jnind pedig .Szent Hivatalára nézve , kinek vólt tyfus-
£a, és ábrazaló példája ? 

. K. A' mi elsöben - is ezen Szent Letzkének sokféle  nyel-
veken lött Fordításait illeti ̂  itt (<*) leg-elsö gradusban  helyhezte-
tem , azt a' régi híres .Görög forditáíl,  melly Lxx. Viralis  Verjio-
nak» hetven Böltsek Fordításának neveztetik, és a' melly KRIS-
TUS URunk Születése elött sok időkkel, ú. m. 277. Esztendők-
kel Ptolomeus  Philadelpbtts  (7?  mint a' közönséges Seritentia  tar-
tya) Égyiptomi Király kívánságára a' 5Sidó Bibliából, Görög nyelv-
re fordíttatott,  és ama' híres Alexandriai  Bibliothecába.  Demet-
xius Phalereus  gondos szorgalmatofsága  által bé.tétettetett vala. * 

E 3 Ezen 

• * Ezen LXX. Bölcseknek Görög fordítások  iránt íokscle OplnioV,vélekedé-
sek találtattanak a' Tudósok között, némellyek annak ífteni  méltóságot (Au-
thentiát) tulajdonitottanak, úgy hogy, azok a' Fordítók, nem annyira Fordí-
tók mint Próféták  vóltanak, és hogy valamiben ne hibázzanak a'Sz. Lélek 
infpiratioja  által kiváltképen való módon vezéreltettenek; melly értelem-
ben vólt a' mieink közzüi- isama1 külomben nagy Tudományu Ifaa  us 
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Ezen Lxx. Boltsek fordításában,  e' mi kezünk alatt lévö Szenr 
letzke a' Görög Nyelvben ekképen fordíttatva  olvaílatik , Tv*.* 
fi  atyuTTOí  Muvrfs  7rpaús  <r<po%a. £t  homo Mojés  MianJvetuS  valde*' 

(0) Második Gradi/sban  helyheztetem azt a' Forditáíl, melly 
Vulgata  Verszonak,  Közöníeges Fordításnak neveztetik , és a? bé-
vött Sententia  szerént, ama' 4 dik-Serulumban  élt Tudós Dok-
tornak, az Hyeronimuswk  tulajdoníttatik. Melly Vulgata  Verfvb 

nak mi-r 

Vojfius  , a' ki különös Könyvében , Tvactatussihzn  ezen fordításnak  Au-
thentidjit,  Itteni méltóságát-igyekezte meg-mútatni; A' Reform,  tkkle-
'siának pedig ez iránt közönséges ScntcntXiája  ez : Hogy noha. ezen For-
ditálnak nagy méltósága és tifctelsége  hellyben hagyauk , mind-az-ákal' 
annak csak emberi és nenr Itteni Autborit  ás , méltóság tulajdonittathatik, 
és hogy a' tsak emberi gondos £orgalmatoíság által, melly könnyen h:-r 

bázhatik, kéfeittetett,  nem pedig a Szent Lélektől indíttatott, injpi-
rtf'ltatott  Próléták által, mellynek minden kételkedett felyüi  haladó tsal-
hatatlan .argumentum*  eröísége e z , hogy a1 Malakiás Prótéta után, ki a' 
'Sidóktól Sigillum  Prophetarum,  Profták  Pecsétjének  neveztetett, a' Ke-
re£t. Sz. Jánosig az Izrael Népe között Próféták  nem vóltanak. De minden 
egyéb vélekedéíek között ama' Tudományokban nagy Heros , a' Scaliaér 
után leg-bátrabban el-mondhalom azt ; hogy az LXXI1. Férjfiakból  álló, 
Jéru'sálemi Synedrium  , látván a 'Sidó Nemzetségnek mind Égyiptom 
Oltóágában, nevezetesen Alexarattriában  , mind pedig Görög Or£ágban, és 
A/íflban  Éámtalan sokaságra valóei-terjedését, hogy az ö Nemzeteknek 
hafenálhatnának,  kik már a' Görög nyelvet bé-vötték , és meg-tanúlták 
vala , az honnan ffuc/aei  Hellemiflae)  Görög nyelvel élö 'Sidóknak ne-
veztettek , a'hoz értő emberek által a' 'Sidó Bibliát Görög nyelvre for-
díttattak , melly annak utánna az ISTENnek bölts igazgatásából az A-' 
poftolok  idejében , mind a' 'Sidóknak mind a' Pogányoknak meg-térité-
íekre igen hafcnos  eíköz vala , és minden kétség kivül ezen Görög For-
ditáíl olvaílá vala ama Szeretsen Királyné Áfonyának  a' KándácesneV 
FÖ Komornyikja, ki Profeiitus  vala , midön Hazája felé  indúlha Jeruzsá-
lem1 Öl , és a' Filep Apostol lat találkozván- az úton, é$ az É'ssnás Pró-
féta  tavait meg-világoíitván nékie , Kereétyénné lött, és me?r-kere£tei--
kedeit, a' mint ennek Hillóriáját láthatni Ap. Tstl.  viui  Rétében.. • 
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nak minémii nagy authoritássa,  méltósága légyen a' Keresztyén 
Világnak nagy része elött, meg-tetszik ebből, hogy ez amaz híres 
Tridentinumi  nagy Coneiliumban  yíuthentizáltatott,  avagy a' 'Sidó 
és  Görög Nyelven ki-adatott, és a' Szent Lélektől dietáltatott 
O és Ujj Teftamentomi  Sz. Iráfíal  egyenlö méltóságúvá tétette-
tett, noha az után sok ídövel V Sixtns  és  VIII Clemens  Római 
Pápák parantsolatjokból, a' sok hibáktól és fogyatkozásoktól  e-
*nendáltatott,  meg-tisztittatott légyen, melly munkában kivált-
képpen részes vala, amaz híres és Tudós Cardinalis  RobertusBel-
iarminus.  Ezen Vulgata  Verszoban  > e' mi Letzkénk ekképen for-

" dittatik: Erat  enim Mojes  Vir  mitiffimus,  Juper  otnnes hornwes, 
qui morabüntur  in terra. 

(y)  Harmadik rendbe tészem az Onkelofus  Kaldeai  nyelven 
írattatott Targumát,  a' Syriai  és Samaritánai  Fordításokkal e-
.gyetemben» mellyekben tsak a* Mó'ses felidségérof  alázatopá-
gáról  vagyon emlékezet. 

(}) Negyedik Gradusban  említem a"* Reform.  Ekklé1sia sza-
mára készíttetett Június  és Trmettius  forditását,  méllyben á'mi 
Letzkénk a' Déák Nyelv szerént ekképen fordítva  találtatik: Vi> 
intern  i/le  Mvfche  manjvetus erat valde,  prae omnibus horriinibus  » 
fui  eráírt  injttperficie  terrae»  mellyet is nyomban követvén a'mi 
.Magyar Fordítónk, Karolt  Gáspár,  ekképen tett-ki: Maga  azaz 
Ember* a' Mó'ses  igen szelíd  ember vala,  minden  emberek felett* 
kik e' Fold  fínén  valámk.  És mind ezekböl méltán gyaníthatom 
K. H. Hogy minden Fordításokban , mellyek ma az Europai ne-
mesebb nyelveken vágynak, és olvaílatnak ezen Szelídségnek,  A-
lázatofságnak  értelme, és ideája  fel-találtatiL 

Ekképen ki-tanulván, és  elö számlálván mind a' Régiek-
nek , mind a ' Moftaniaknak  e' mi Letzkénk forditáfa  iránt meg-
egyező, és meghatározott értelmeket, nem valamelly gondo-
latlan vakmerőségből, hanem félelmes  szemérmetességböl vőt-
tem réá magamat, hogy e* közönséges Forditáftól  el távozzam, 
ú. ra. a' mellynek olly' nagy Authoritájü  Patronusu  és  óltalma-

zói ta-
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Zói találtatnak, mind a' 'Sidók mind a' Keresztyének között f  és' 
a' kiket hogy a' Poétának szavával éljek - -

Defendit  numerus , junctaeqne umbone phalanges. 
De mint-hogy , már jacta est alea  , a' kotzkát el-vetettem, szen~ 
vedjetek-el Sz. H. avagy tsak e' moftani  órába, hogy a'sellyebb 
említett, és elo számlált Interpresek,  érdemlett tisztességeknek 
reverentiájoknak  meg - sértődése nélkül, az én értelmemet ki-
mondjam , mellyet-is a' Déák nyelv szerént illyen fordításban  a-
dok elo: Et vir ille  Mofés  erat refponfor  eximiusprae  omni ho-
mine , qui erat fuper  faciebus  terme> a' mi született nyelvünkön 
pedig ekképen fordítok:  És az a' Férjfiú  as Mó'ses,  mindenekben 
jeles  meg-felelő  ember vala,  minden  ember felett  ki e' földnek  fii* 
nén  vala. 

Hogy pediglen ezért e r Sz. Cathedrahoz  nem illö levitás-' 
sal, vagy yae/antiaval  ne vádoltattam, ímé egyenesen meg-val*-
lom előttetek, hogy én ezt a' forditáft  nem magamtól talál-
tam , és tanultam, hanem ennek ditséretes pálmáját el - nyerte , 
e" mi Várasunkban , a' Tudós Világnak ez előtt kevés Eszten-' 
dökkel el-enyészett Szövétneke, abban a* Tudós Disputatiofibatv 
mellyet e' moftani  Seeulummk  25 Esztendejében, Friszának  Frane-
quera nevü Akadémiájában a' Tudós Világ Ítéletire terjesztett. 
De Authentia  Selecliorum  Cethibim  f  mellyben az Arábiai nyelv-

nek Szö-

f  Minémü nagy ditsérettel és kedvességgel vétettctett légyen a' 
Tudós Világtól ez a' Disputatio  Auctorival  együtt, meg-tetéik ebből , 
hogy az méltoaak ítéltetett újjabban való ki-nyomtattatásra, abban a' ne-
vezetes Könyvbe, mallynek Titululla ez : Thefaurus  novus Tbeologico 
Pbilolügicus  ex Mufaeo  Theodori  Hafaei,  et Conradi  íkenii.  Tom. I.- Ide 
hozhatom azt-is, a' mit ama' Napkeleti nyelvekben éppen in^omparabi-
les Heros  Albertus  Schdtens,  elsőben a' Fraiicquerai,  annak-uiánna a' 
Lcjddi  híres Academ'iának  és Colh'gtummk  Proftom  , abban a' nevezetes, 
munkájában , mdlynek Titulusa  ezr De Defertibus  hodkfnis  Lingvae He-
breae, corun.lemcjue  rejatciendorum  iutijjima  via ac ratione.  erről a' 

Dispu-
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nek Szövétneke és vezérlése által ollyan dolgokat hozott vilá-
gosságra , mellyek még a' régi7Wafor t̂áknál-is(a'  kik a' 'SidóBibliá-
ra marginalis  notákatés  correctiókzt  irtanak, és mellyeket Kennek  ne-
neztenek) Sötéth omályban vóltanak. és a' 'Sidó Respublikának  Jé-
ru'salem Várossával együtt égyben omlott rakási között el-te-
mettetve hevertenek. 

3. De ezeket ebben hagyván, által-mégyek immár a'Sz. 
Letzkének Második részére, holott-is a' Mó'sesnek ezen Sz. Letz-
kében bé-soglaltatott, és másokat selyiil haladó Elogiumáról,  a-
vagy Titulussáról  értekezésem lészen. Ez az Elogimma  avagy Ti-
tulussá  a' Mó'sesnek a' 'Sidó nyelvben így adattatik elö : 
Itfp  gnanav meod.  t t mellyet ekképen fordítottam  vala, Res-

F pov/or 
Disputatiotói,  és  Aut bor ivói  fel-jegyzett.  Hic  vero non pojjum qu'in  meritis 
laudibus  impertiam  Virnm  Clarijjmum  Franciscum Tsepregi Prof  eprem Clau-
diopohtamm,  qui eximios in Lingvis  Orientálibus  pra/ertus,  ante hostres 
annos in Academia  noflra  tefiatas  ac conjignatos  rehquit  Doctifjiwa  D'ts-
putatione,  De Authentia Selectiorum Cethibim. in qua ope Dialecti  Ara-
bicae magnam partém  ijlorum  nodorum,  quos diverfitas  Lectionis  Műfüve-
ik ae nectit,  JagaciJJime  et felicij/ime  explicavít  , evidentibus  tum aroumeti-
tis  tum exemplis  evincens , anguftos  nimis fines  Granmiaticae  bafce  angti-
ftias  ac falebras  peperijje  , quae fua  fponté  evanefeant,  atque complanentur, 
ubi prif  'ca Lmgvae amplitúdó  apud Aiabes praejertim  conjervata  jub confpe-
ftum  pofit  a fuerit.  Meliyet én-is Néhai kedves Praeceptorommk  áldott em-
lékezetére fel-jegyezni  el nem múlathattam. 

ff  Vocabuli hüjus Hebraici Gnanav tertia Radicalis efl>vo«  •) ad 
formám  Perté&orum mobile , ut liquet ex vocc Plur. Num._ t D ^ Gna-
navim 4 Psal. x: 17. Qnod a Moserethis observatum et exploratum non 
eft,  hanc rocem in mendo cubare exiftimantibus;  unde Vir Do&us col-
ligit T0 Cethib  Textuale , et infaufto  orbiculo notatum , eíle Authenti-
cuin ac praeferendum,  atque adeo jure quafi  pofUiminii  ín antiquam fu-
am majeftatem  ac dignitatem reducendum. Masoretharum autem Kéri  in 
margine adícriptum obelo consigendum, et minimé legendum. Videplu-
ra exempla in laudato opere ad hanc rem illuftrandsm  , et conficiendam 

produ-
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ponfor  eximtus,  mindenekben  jeles  meg-felelő:  melly szóllásnak sor-
májával le-írattatik a' Mó'ses Fö Prófétaságának,  avagy Prófétai 
Hivatalának méltósága» úgymint a' ki az ISTEN Lelkével tel-
lyes lévén a' pusztában , 40 Esztendeig bujdosó  Izrael Népének , 
mind az ISTEN akarattyát, feleletit  hűségesen meg-mondotta, 
mind pedig azon Népnek mindenféle  szükségeit bé-töltvén , az 
ö kívánságoknak tökélletesen megfelel  vala:  Melly értelemnek 
hellyes vóltát akarván meg-eröliteni , és nagyobb világosságra 
hozni, mint égy Hypotbeftsx.,  és  Fundametumot  sel-tészem ezt: 
hogy ezen 'Sidó szónak W  avagy a' közönségesebb terminatio  sze-
rént fövebb  és sontosabb ereje vagyon inrejpondendo  a'meg-
felelésben,  mellyet nem £ükség énnékem hoszszascn meg-mútat-
ni, mivel az szerte szélyel a' 'Sidó Bibliában sel-találtatik, és nyil-
ván vagyon azok előtt, a' kik a' 'Sidó nyelvben nem jövevé-
nyek, és ezen megfelelésnek  értelméből,  és ideájából  mint vala-
mi kút-föböl  származtattak, és ki-solytanak sokféle  gyönyörűsé-
ges metaforákkal  meg - ékefitetett  szóllásnak sormái a' Szent 
Irásban. 

1. Elsőben ezen kút-söböl vött eredetet a' Szelídségnek-
is nevezeti» és ideája;  ugyan-is szelíd  embernek neveztetik nem 
tsak az» a' ki a' boszszuságot békességes türéísel el-szenvedi, fia-
nem ollyan indiilattal-is vagyon sel-ékesitve, melly szerént min-
denekkel békességesen kíván élni, mindeneknek illendő tisztes-

• séggel, 

producta, pag. 39, 40. Quod in gratiam (fiÁe^ettup,  utque íirnul totius 
Difputationis  Scopus ei argumentum elucefcat,  adnotandum duxi. Huic 
difputationi  Doctiílimae ac lucernám redolenti apriíTime quadrat , quod 
Seneca hahet in fine  Epiíh LXXIX. Veniet qui conditam et seculi sui 
raalignitate compreílam veritarem dies publicet. Etiamfi  onanibus tecum 
viventibus filentium  livor indixerit, venient qui fine  offeníá,  fine  gra-
tia judicent. Nihil< fimulatio  proficit,  paueis imponit leviter extrinfecus 
inducta facies;  veritas in omnem partém fui  semper eadem eft.  Quae de-
cipiunt, nihil habent folidi.  Tenue est mendacium , perlucet si diligen-
tcr infpexeuis. 
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séggeI, betsülettel, és kész szolgálattyával meg-selelni igyekezik, 
az illyetén Szelídekről  mondotta KRlSTUS URunk, Mát.  v: 5. 
Boldogok  a' Szelídek  mert azok örökség  ferént  bírják  a' f  öldet. 

2. " Másodszor ezen meg-f  eleiéjnek  értelméből vött erede-
tet , a' máfoknak  hafnáló  jó téteménynek  nevezeti, a' midön va-
laki a' más szükségit sel-segélli, fogyatkozásait  bé-tölti, avagy 
valósággal és tselekedettel meg felel.  Ide tartozik az, a' mit mond 
az ISTEN az Hóséás Prófétánál,  Rész. 11: 23, 24.versben,  mel-
lyet én a' 'Sidó nyelv szerént ekképen sorditok: És lé  fen  az na-
pon azt mondja  az UR'.  meg-f  eleiek  az Egeknek,  azok-is meg-f  elei-
nek a' Földnek,  a' Föld  is meg-felel  a' búzának, a' mustnak, az 
olaj  fiak,  azok-is meg-f  eleinek  az Izraelnek,  holott  is, midön  az IS-
TEN  ezt mongya : - - fl^K  Egneneh , refpondebo  , meg felelek  > 
tsak aztxtészi, meg-nyitom az én jó téteményemnek ereit és kút-
fejeit  , és az Izraelnek minden szükségit bé-töltöm, hasonló ér-
telemben vétetik, midön az Ég a' föld  és  a' gabona az embe-
reknek meg-f  elelni  mondattatik: Söt még a' Déák nyelvben-is ez 
a' szóllásnak formája  gyakoroltatik, a' mint meg-tetzik Virgilius 
Poétának ama" nevezetes versiböl,. Georg. Lib. I. vv. 47. 

Illa  feges  demum votis  refpondet  avari 
Agricolae  , bisquae folem  bis frigora  fenft. 

Ide hozhatom ezt-is, hogy e' mi kezünk alatt való szóból W 
avagy vött eredetet ez a* 'Sidó szó rqyo Magnanah,  1 Sám. 
xiv: 14. a' melly jugerum, szántó földet  téfen,  tulajdonképen pe-
dig Instrumentum  vei locum refponfonis,  ollyan eszközt éshellyet, 
melly a' szántó vetö ember kívánságának, reménységének haszon-
nal meg-felel.  Hasonló erövel és ékességgel bir a' meg-feleléfnek 
nevezeti abban a' Szent Írásbéli helyben, melly vagyon É'sa. 
xLi: 17-versben, holott így szóll az ISTEN: A' fükölködök  és 
Szegények  kerefnek  vizeket,  és  nem találnak,  az ö nyelvek  a'szom-

júság miatt  meg-f  áradott,  én  UR  meg-jel  elek  ő  néktek  én  Izrael-
nek ISTENe  nem hagyom-el  Őket,  mint-ha ezt mondotta vólna: 
Hipban keresnek az "emberek én rajtam kiviil az ö Lelki szom-

F 2 , jáságo-
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jóságokat meg - enyhitö v izeke t , mert én nállam vagyon az ö-
rök életre buzgó víznek Kút-seje, mellyben soha senki meg nem 
tsalatkozik , én  meg-f  eleiek,  az a z ; minden igazságokat szomjú-
hozóknak kívánságokat tökélletesen bé-töltöm, és meg-elégitem. 

3. Harmadfor.  Ezen meg-feleléfnek  értelméböl és kút se-
jéböl vött e rede te t , hogy az Arabiai nyelvben az élö  vizeknek 
forr  áfái,  és  d*  folyó  vizek,  mellyek a' szomjúhozóknak rneg-elé-
gittetésekre elégségesek, ollyan szóval adattatnak e l ö , melly az 
ö tulajdon ereje szerént, meg -feleléft  tészen, söt azon Arabiai 
nyelvben, a' liberális  adakozó , és másokkal jól tévö emberek 
nevezte tnek, ki buzgó forráfofcnak,  folyó  vizeknek és  tengernek, 
és  a' Szent Irásbanis az ISTEN nevezte magát élö  víznek  Kút-
fejének,  Jér. 11: 13. versében így szólván; Két  gonoszságot  tsekke-
den az én  népem , cl  hagytak  engemet élö  Kút  fejet,  és  magoknak 
áftanak  bé  -omlott  kutakat,  melly  ékben  víz  nintsen. 

Ide járulhat ez-is, hogy a' tömlö,  mellyel a' Napkeleti és 
Arabiai Nemzetek , útozásokban szoktanak élni , a' mint láthat-
ni 1 Mós xx 1: 14-versben, az Arabiai nyelvben ollyan szóval ne-
veztetik, melly tulajdonképpen meg-feleléft:  téfen,  azaz , a'szom^ 
júhozók szükségeket és kívánságokat böségesen bé-tölti , és meg-
elégiti. 

4. Negyedfer.  Ezen meg-feleléfnek  szélesen ki-terjedö , é S 

sokselé ágazó értelméből vött e rede te t , e' világi  jókkal  való bö-
völködésnek,  avagy gazdagságnak  nevezeti,  mellyel az ember mind 
a' maga , mind a' más szükségeinek megfelelhet,  melly metapho-
rával, hasonlatossággal, nem tsak az Arabiai nyelv bövölködik 5 
hanem az Írásban szólló Szent Lélek-is szerette élni , a' mint ez 
meg- te tz ik , Prédik. x: 16-versböl, holott a' 'Sidó nyelv szerént 
a' mondatik: Argentum refpondet  omnia, melly a' mi N. Váradi 
Bibliánkban igen helyesen és betű szerént így fordittatik:  A'pénz 
megfelel  mindennek,  hogy mind  ezek meg légyenek. 

Innen vagyon az-is, hogy az Arabiai nyelvben, az ISTEN 
a' kinél vagyon minden jóknak, és áldásoknak ki menthetetlen 

gazdag-
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gazdagsága neveztetik^ a LJAllaho Algnani,DeuJ rejpon-
jor, meg-felelő  ISTENnek,  melly szóllásnak formájával  szerette élni a' 
Bölts Salamon-is, Prédik. v: 20-versben > Deus r ef  pondét,  feu  re-
fpondendo  complet  laetitia  cor ejus* az ISTEN  meg-felel,  avagy 
megfelelvén  bé-tölti  örömmel  az ö szívét  , mint-ha ezt mondaná: 

' Nem e' Világi jókban avagy gazdagságban, és azokkal való é-
lésben vagyon az embernek tellyes öröme, hanem egyedül az 
ISTENben vagyon minden jóknak drágalátos gazdagsága, melly 
é* Világ szerént szükölködö Szegényeket valóságos örömmel bé-
tölti , midön az ö kérésekre és könyörgesekre meg-felel 

5. Ezen meg-feleléfnek  szélesen ki terjedö értelméböl vött ere-
redetet , hogy a' ki az ügye fogyott  bóldogtalan sorsra jutott, 
és  a' Törvényes eai/sákban  el nyomatott embereknek pártyokat, 
ügyeket sel-fogta,  és  Patronussa vala, és minden bajokban, nyo-
morúságokban öket sel-segéllette, azt Rejponjormk,  megfelelőnek 
nevezik vala, a' mint erröl láthatni Jób.  v: 1 -versében» holott 
ama' Témán Nemzetségiből való Élisáz, ezzel seddi és támad-

- gya-meg a' szenvedö jóbot. No  immár hívd  elö ha vagyon valaki 
ki néked  fegitségiil  lehetne,  a% Szentek  közzül  pedig  mellyikhez  fö-
jamodol?  melly szavaiban az Élisáz a' mi Magyar Fordítónknak 
ezen szavait: ki néked  segítséggel  lehetne,  a' 'Sidó nyelvben így 
tötte-ki: Tpi;; gnoneka, melly annyit tészen, mint rejponjor  tuus\ 

v tenéked  avagy te érted  meg-felelő  légyen,  és ezen betű szerént va-
ló fordításra,  figyelmezett  a' Vulgatus  Jnterpres-\s,  így tévén a* 
Déák forditáft:  Voca  ergo fi  e/l  qtti  tihi  refpondeat  (five  rejponjor 
fit  Mi)  et ad  altquem  Sanctorum  convertere  ? mint-ha világosab-
ban ezt mondotta vólna az Élisáz: Moft  kiálts, moft  minden-
felé  fordítsad  szemeidet, mind-az-által semmi meg-felelöt  magad" 
nak nem találhatsz, ki néked segítségül lehetne> mivel egyedül 
az ISTEN az a' meg-felelő,  ki tenéked minden nyomorúságod-
ban meg-segéllöd, óltalmazód, és Pa/ronusod  lehet ; melly sza-
vait az Élisáz ezzel rekesztette-bé a' 8-venben; Annak-okáért  én 
az erös ISTENhez  folyamodnám,  és  az ISTENre  biznám minden 

F 3 dolga-
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dolgomat.  De még a' Római törvényben-is nevezetes ez a' szól-
lásnak sormája, Refponfa  Prudentum,  úgy-mint a' kiknek tisztek 
kötelességek e' vala , 

hoiIV másoknak a' törvény szerént meg-f  e-
leljenek,  és az ügye fogyottaknak  óltalmazó AaWatusi,  Patro-
nusi légyenek. 

Ekképen világosságra hozván a' meg-feleléfnek  szélesen ki-
terjedő , és gyönyörűséges mela/>horákkal  meg-ékefíttetett  értel-
mét , melly mind a' Szent írásban, mind a' Napkeleti nyelvek-
ben gyakoroltatik, senki-is éngem rnneritással,  és gondolatlan-
Sággal nem vádolhat, a' midön a' meg-f  eleiéjnek  értelmét  és  ne-
vezetit e' mi kezünk alatt való Szent Letzkében, az ö régi buj* 
dosásából viszsza hoztam, és bé-helyheztettem, úgy-mint, a' mel-
lyel szemünk eleibe terjesztetik a' Mó'sesnek minden Prófétákat 
félyiil  haladó méltósága, és Mennyei Ajándékokkal tellyes gaz-
dagsága > ki a' pusztában bujdosó Izrael Népének Vezére, Bírája, 
és Pásztora lévén, az ISTEN akaratyát, seleletit nékiek hűsége-
sen meg-mondotta, és  minden szükségeket» fogyatkozásokat* 
mind a' Földön, mind a' Vizén kész szolgálatyával bé-töltötte • 
és ugy hordozta  az . Izrael  népét  az ö kebelében,  a' miképen  hor-
dozni  foki  a a' Dajka a' szopó gyermeket.  4 Mós. 11: 12» 

De hogy még-is hathatósabb demonszratioval  az eddig meg-
magyaráztatok értelmet bé nyomjam a' ti szívetekbe, és min-
den kételkedés alól fél-szabaditsam,  ezen Sz. Letzkének c ont ex-
tussából* melly az igaz magyarázatnak kúltsa és regulafít  ekké-
pen mútatom-meg. Le-íratik ugyan-is a' Letzke elött lévö 2-dik 
versben. A' Máriának és Áronnak a' Mó'seflel  való perlödése 
és competentiá]a%  melly illyen sokban vagyon bé-foglaltatva:  Avagy 
tsak a' Mó'ses  által  fállott-é  az UR  , avagy nem fóüott-é  mi ál-
talunk-is?  mellyböl világoson ki-tetzik, "hogy itt Status  Contro-
verfiae,  a' perlödésnek oka, és Fundamentonn  e' vala: Vallyon 
a' Mó'ses  nagyobb Próféta-é  minállunknál  ? Vallyon  tsak egyedül  a' 
Mó'ses  mondathatik-é  Prófétának  ? Vallyon  a' Mó'ses  Prófétasá-
nak méltósága  felyül  haladjad  a' mi Jörfunkat  ? és ezen Contro-
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veVsiának el-gazitására ollyan Médiumnak,  avagy a' i^int a' 
Seholákban  szóllanak, tertium  Argumentumok  kellett elé-hozat-
tatni, mellyben a' Prósétaságnak, avagy Prófétai  hivatalnak tu-
lajdon charecterQ,  tzímere nevezetesen sel-találtassék , már pedig-
len a' Prófétaságnak  tzimere és cbarecterz,  nem a' szelid-

\ ségben  áll,  hanem in rejpondendo,  a' megfelelésben  , mellynek 
meg mutatására elégféges  lészenaz, a' mi vagyon Malákiás Prófétánál 
a' 2-dik  Résznek, 12-versben , holott a' Próféta  ezzel fenyegeti 
az ö idejebéli, és ö utánna következő 'Sidó Népet, melly a' 
'Sidó nyelv szerént ekképen fordittathatik:  Excindet  DominusVi-
gilem  et refpondentem,  e territoriis  Jaeobi.  Ki-vágja  az UR  a' vi-
gyázót  ; es a' meg-felelöt  a' Jakób  sátoriból,  mellyhez közelebb 
járul a' Vulgata  Verfio-is  ezen forditásban,  Disperdet  Dominus Ma-
giflrum  et Difcipulum  de  tabernaculo  Jacob.  De erre éppen nem 
figyelmezett  a' mi Magyar Fordítónk ezen fordításával:  El-vesz-
ti  az UR  az illyetén  embert,  a' ki ezt tselekeszi,  mind  a' ki in-
ditoja,  mind  a' ki tselekedöje  a' Jákób  sátoribol,  mivel-hogy a* 
'Sidó nyelvben vigyázóról  és  meg -felelőről  vagyon emlékezet» 
melly  vigyázón,  szükségesképen kell érteni a' Tanitó Donoro-
kat , és a' Levi Nemzetségéből való Áldozó Papokat • kiknek 
tisztek, kötelességek e' vala, hogy meg-orizzék, és óltalmazzák 
az ISTENtöl ki-adatott Tudományt, a' mint vagyon az 1-dik 
versben, de a\ mellyet a' Malákiás Próféta  idejében élo Áldozó 
Papok, és Leviták nem tselekedtenek, és fel-bontották  az IS-
TENnek  a' Lévivel  való fö  vétségét,  a' mint szemekre hánnya a' 
8 versben, a' Meg  felelőn  pedig érteni kell a' Prófétákat,  miné-
mii vala a' Maiachiás Próféta-is,  kinek neve legátust,  és köve-
tet  tészen, és az ISTEft  feleletét  meg-mondotta nékiek, az hon-
nan immár világoson ki-tetzik, hogy a' Prósétaságnak avagy Pró-
fétai  hivatalnak tzímere és charectere  nem a' Szelídségben  áll, 
hanem in refpondendo^a'  megfelelésben.  Q .̂ E. D Bé-is tellyefitette 
az ISTEN ezt a* fenyegetését,  mivel a' Malakhiás Próféta  után 
több Próféta  nem vólt a' 'Sdó Nemzet között, a' Kferefctelö  Sz Jáno-
sig , az-után fem  vóltanak, mivel a' KRISTUS el jövetelével bé-

petsé-
J  * " •' . • v. * . 
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petsételtetett  ar látás,  és  a' Profétzia\  a' mint meg-jovendölte- • 
tett Dán. ix: 24-versberh Az Áldozó Papok pediglen a' Jéru'sá-
Iemi Sinedriummal  égyütt fegyvernek  élivel ki-vágattattanak, a' 
Városnak és a' Templomnak végsö veszedelmében. Mai.  v: 6-
versben, Titus  Imperátor-is  azt ítélvén, Decorum ejje Sacerdotibus 
cum Templo  perire,  hogy az Áldozó  Papok a' Templommal  égyütt 
el  veffenek,  a' mint Flayius  Jojephus  Hifloricus  íel-jegyzette, de 
kellő  Judaico. 

y. De mint-hogy eddig való beszédimet tsak az értelme-
febb,  és a' Napkeleti nyelvekben jártas költés Halgatókra nézve 
folytattam,  mellyek a' közönséges és gyengébb értelmű Halga^ 
tóknál nem épületesek: hogy a' Sz. Pál Apoílolnak styliissa sze-
rént r zengő  értzhez  és  pengő  tzimbalomhoz  bajonlatos  ne légyek, 
1 Kór. xi 11: 1-versben , ellenben pedig, a' gyengébb elmékhez" 
is tanításomat alkalmaztathattam, által mégyek e' Sz. Letzkének 
harmadik részére, és azt mútatom-meg, hogy Ez a' mindenek-
ben meg-felelő  Mó'ses, mind Személyére, mind Állapotjára, mind 
pediglen Sz. Hivatalára nézve , kinek volt typussa, és ábrázaló 
példája ? erre pedig egyenesen útat nyitott minékünk a* Sz. Pál 
Apoftol,  a' 'Sidó Keresztyénekhez írott Levelében, mellyben 

Mó'ses által ki-adatott minden Törvényeket, Ceremóniákat  ,•v 

söt az egész C) Teítamentumot, és abban véghez vitt Oecono-
miáját az ISTENnek a' mennyei dolgoknak,  példa/oknak,  és  ár-
nyékoknak  mondotta  , 'Sid. v u i : 5-versben, úgy a'x Rész. 1 vers-
ben a' Törvényt nevezte a' következő  jóknak'  t. i. az Uj Tesla-
mentom Javainak , árnyékának, mellyel azt akarta meg-mútat-
ni, hogy mind azok az Ujj Teítementom Közben járójának Fö 
Papjának, Fö Prófétájának,  és Királlyának a'' JÉ'SUS KRISTUS-
nak ty/>usi,  és ábrázaló példái vóltanak, mellyböl egyenesen ki-
hozhatjuk azt, hogy a' Mó'ses Próséta-is mind Személyére, mind 
Állapotjára, mind pedig Sz. Hivatalára nézve, ' az ÜR JÉ'SUS 
KRlSTUSnak, mint a' Törvény végének , és bé-tellyefitöjének 

világos 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



világos typussa, és ábrázaló példája vólt, a' mint ezt e' követ-
kezö égyben hasonlításokból meg-mútatom. 

L A' Mó'ses Históriájából  úgy Iátyuk, hogy ö mint-égy 
kétszer sziilettetett, elsöben, az ö természet szerént való Annyá-
tól a' Jochebettöl, iMós.  vií 20-versben, másodszor, midön a' 
Nilus vizéböl, hová a' Farahó Király kegyetlen parantsolatyá-
ból vettetett vala, mint valami halálból azon Faráhó Király 
Léánya által ki - hozatott és sel - neveltetett, mellyért-is 
a' Farahó Király Leánya Fiának tartatott vala,fAz  UR JÉ'SUs 
KRISTUS-is az Ö emberi természetire nézve mintegy kétszer 
Született, elsöben ama minden Aszszonyi állatok selett leg bol-
dogabb Szent Szüztöl a' Boldogságos Sziiz Máriától, annakután-
na pedig midön az halálból ditsöségesen sel - támadott, melly 
ollyan vólt mint másodszori Születtetés, az hová tzélozván 
szent Pál Apostol-is, így szollott Viszontag  pedig  : (az az, másod-
szor) mikor behozza az Ö első  Szülöttét  e' Világra,  ezt mondja\ 
imádják  Ötet  az ISTENnek  minden  Angyali,  mellyet ugyan e-
zen szent Pal Apostol Rom. i: 4-versben, az ISTEN Fiának a' JÉ-
'SUS KRISTUSnak az Atya ISTENtöl öröktöl sogva való Szü-
letésének Származásának tsalhatatlan erősségéül és Argumentumá 
ul hozott elö igy szólván : Meg  bizonyittatot  hatalmason  ISTEN 
Fiának  lenni  az Halálból  való fel-támadásnak  általa:  Ugyan-is 
a' JESUS KR1STUS nem akkoron lött ISTENnek Fiává, mikor 

G az ha-

f  Ezen Hiilóriának neminémü £ikrái a' régi Pogányi sötétségnek , 
és  tudatlanságnak £emettyei és hamvai közzül ki-tetzenek, midön a' Po- ^ 
gányoknak bálvány jlltenek a Bachus Bimeternek,  avagy Bimetornek 
neveztenek , úgy-mint, a' kinek két Annyai lőttének vólna , Ovidius 
Poéta-is a Bachust nevezte , 

Igmgenamque  fatumque  iterum  {olumque  Bwairem. 
és a' kinek több tselekedeti-is a' Mó'ses Históriájából vöttenek eredetet, 
a' mint ezt igen elmésen meg-mútatta Framis.  Pomej,  tudós Jétuita ab-
ban a' Könyvében , mellynek Titulussá ez : Puntbeum  Mytbicum. 
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az haülbol sel-támadott, hanem annak-elötte régen az O Tefta-
mentomban-is lSTtíN Fia vala, kit a' Sz. Dávid 'Sóit. cx: i-
vettben maga URának nevezett, így szólván : Monda  az UR  az 
én  URamnak,  a' kitöl-ís az ö Idvességét, bóldogulását várja va-
la, vólt az ígéretnek idejében még Ábrahám ejött, Ján. vll: 58-
versben. Söt e' roppant nagy Világnak teremtetése elött. Ján. 1; 
1, 2-vefshen.  Kezdetben  vala amaz Ige,  az az Ige  vala az ISTEN-
nél,  és  az az Ige  ISTEN  vala > mindenek  ez által  teremtettek,  és 
é  nálla  nélkül  íemmi  nem teremtetett,  valami  teremtetett.  % 

• ' ' • ; n . A ' 

* Ezen Sz. János Évangyélifta  hathatós és magaílán járó £avait arra 
magyarázni, hogy a KRIS TUS vólt az Ujj Teremtelnek , avagy az £-
vangyéliomnak kezdetiben , nem egyébb, hanem a' Szent Iráínak fcánt-
Éándékkal való eI-tekerése, ugyan-is mi feükíeg  vólt a Szent János Evan-
gyéliftának  olly' fontoson,  hathatóson , 

és fcorgalmatoson  megr-mútatni 
azt , hogy KRISTÜS vólt az Ujj  Teremtefnek  avagy Évangyéliumnak 
kezdetiben  , melly nyilván vólt mindenek eíött , melly tsak ollyartl, 
mint-ha valaki azt akarná meg-mútatni nagy £orgalmatossággal, hogy 
a Kere£telö Jinos vólt az ö meg - térésről való prédikállásának kezdet-
b en , z ki mind éületésére, mind hivatalára nézve, tsa k égy néhány hó-
napokkal elözte-meg a' JÉ'SUS KkISTUSt, ehez hasonló ki-sogás , és 
Cavillum  az-is, hogy a KRISTUS vólt , minek-elötte az Ábrahám len. 
ne Ábrahám, az az, Fater  multarum  Gentium  , fok  Nemzetségeknek  A^ 
TYA,  melly magyarázat, ad  Statum  Controverfiae,  az akkor fenn  forgott 
kérdéshez éppen nem illik, mivelhogy nem a' kővetkező, hanem az el-
múlt Idöröl vólt a' Difpatatio.  Bizonnyára az iIlyetén tsekély alávaló, 
és megborult állapotból keresett értelem nem illett a' Szent írásban £ól-
ló Szent Léleknek Böitsességéhez, és Májeflássíhoz,  sem pedig a' Sz. Ja^ 
nos Évangyéliflához,  ki illy' hathatós és magallán jaró £avaival akarta 
meg-mútatni az ISTEN Fiának, a' KRISTUSnak örökké való Igaz IS* 
TENségét; mint-hogy már az ö idejében támadtanak vala ollyan tévely-
gők , és Impoflorok  kik a' JÉ'SüS KRISTUSnak örökké-való Igaz IS-
TENségét kétségben hozni és tagadni kezdették vala, és ezek ellen hat-
hatósabb cröísée , és argumentum  nem lehetett ennéI, hogy ez az Ige 
az ISTENnek Fia vólt, még as első teremtésnek kezdetiben , ki által 

az ATYA 
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II, A' Mó'ses Faraho Királytól való félelemtől  indíttat- . 
ván, és el-szaladván Egyiptomból ment Arabiába, nevezetesen a"1 

Midiániták  Földére, holott-is, a' Midiániták  Fö Papjának, ég 
égyszer'smind Fejedelmének a' Jetronak  szolgálattyára ájánlotta 
magát, és az ö juhainak pásztora vala, H9 mint e' feljegyezte-

' tetett 2 Mós.  nu i versben, példázta és ábrázolta , ebben-is az 
UR JÉ'SUS KRISTUSt, kit a' Sz- Bál Apoftol  'Sid.  x i i i : 2o-
versben nevezett r a' Juhoknak  az Örök Tefamentumnak  vére  ál-
tal  való nagy Páfctorának  a' Sz Péter Apoftol  Páf  torok  Fejedel-
mének.  i Pét. ív: 4-versben. Söt a'KRISTÜSis nevezte önnön 
magát ama' jó Pásztornak,  ki az ő  életét  adta  a*juhokért.  Ján. x: 
11-versben Innen a' Sz. Dávid-is 'Solt. xxiu: i-versben, maga 
Páftorának  mondotta » még pedig JEHOVA Pásztornak , a ' ki-
ben hitét, bizodalmát helyheztette , úgy-mint, ollyan Igaz IS-
TENben, ki az ö tulajdon  vérével  kerejle  az Anya-fent-égy-házat. 
Apoft.  Tsel. xx: 28-versben. 

1U. A' Mó'ses által költöztetvén az Izrael Népét a' ve-
res Tengeren, és a' Farahót minden Seregével égyütt el-borit-
ván, lött az Izrael Népének meg-Szabaditója. A' JÉ'SUS KRIS-
TUS-is az ö piros és drágalátos vére által lött az ö Népének 
az Híveknek meg-Szabaditója, ellenben pedig ama' pokolbéli Fa-
rahónak. az Ördögnek minden seregivel égyütt meg-rontója, és így 
az halál az halált meg-gyozte, az átok az átkot ei-törlötte, mellyel 

G 2 bé-teL 

az A T Y A c Világot teremtette, de ha £intén rneg-engednök-is azt f 

hogy a' Sz. János Évangydliíla £ólloít az Ujj: teremtésnek avagy Évan-
gyéliomnak kezdetiről", így is a1 KRISTUS örökkévaló Igaz ISTENségé-
nek Igazsága megbizonyíttatnék, mivel az UjjTeremtéínek avagy Évair-
gyélinmnak kezdete , vólt még a' Paraditsomban amaz eIsö Igéretben : 
Az Afáonyi-állatnak  Magva  ?neg-runtya  a' Kígyónak  fejét,  1 Mós. nt 
í^wrsben, melly Évangyéliomi ígéretet az Időnek tellyefségében 
a' Tettben meg-jelent ISTENnek Fia bővebben tanította, meg-világofi-
totta és té-is tellyeíitette, 's d  t\-
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t>é-teltyesedett az, a' mi meg-jövendöltetett az E'saiás Próféta 
által, É'sa. xlix: 24 versben, Avagy el-vétethetik-é  az eröfiol  a' 
Préda?  vallyon  ama' kegyetlennek  tudniillik az ördögnek figjai 
meg fiabadulhatnak?  f 

IV. A' Mó'ses 40. Esztendeig a* Pusztában bujdosó Izrael 
Népét Mannával táplálja vala , és midön a' szomjúság miatt el-
epedtenek vólna, IS TEN' parantsolatjából meg-sújtván a' Kősziklát, 
abból bövséges vizet árasztott, melly az ö folyamatjával  szünte-
len követi vala az Izrael Népét, a' mint ennek Hiftóriája  meg-
vagyon írva 2 Mós-  xvi: 17-ver.cben, 'Sólt. Lxxviu: mind ezek, 
hogy lelki dolgoknak tyfiissi,  és ábrázaló példái lettenek légyen, 
világoson tanittya önnön maga a' KRISTUS, /án.  vi: 48, 49, 
50-vmekben, a' Kősziklából ki-sojó viznek lelki értelméről pedig 
így tanított Sz. Pál Apoftol,  1 Kór.  x: 4 - versben , mindnyájan 
tudniillik, az hívö Izraéliták, azon égy  lelki  italt  ittanak  mi ve-
lünk:  mert ittanak  a' Lelki  Kofiklából,  melly  őket  követi  vala, 

'  r ' i?'  Kö-

f  Közöníegesen a' Sz I. M . az itten elö forduló'Sidó  £ót pH¥ tzad-
dik igaznak  fordították  , a' mint a" tm Magyar fordításunkban-is  vagyon, 
Vallyon  az Igaznak  foglyai  meg-fiabadulbatnak-é  * De akárminémű fcínnel 
magyaráztafsék,  mind-az-által az ördög 3 ki az Igazságban meg nem ál-
lo t t , és az ö eredetit meg nem tartotta, Igaznak  íemmiképen nem 
mondathatik, az honnan a' Vulgatus  Interpres-is  hellyeíebben tette ezt a' 
forditáft  , numquid  tolletur  a forti  paeda ? aut quod captum fuerit  a robu-
flo  SalvuTi  effe  poterk  , ugyan-is , az Arabiai nyelvnek tulajdonsága £e-
rént, ezen 'Sidó £onak tzaddik  , leg-fövebb  és elsőbb értelme notioja 
vagyon in rigiditate  inflexibiliíate,  melly gyakoroltatiki» haji a retto  rigida, 
az honnan o£tán hasonlatosság feerént  az Igazságnak, és álhatatos barát-
ságnak , melly ide 's tova nem hajol, értelme és nevezete formáltatott. 

V'id.  Golii  Lex . Arab. ad  vocem tzádaka, quae eft  ipfiíTima 
v0x Hebraea tzadak,  unde tzadkon, dura  et aequahifo 

baji a , item cjtX>0 tzidkon t vehementia  foliditas  (rigiditas). 
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a> Kopkla  pedig  KRISTUS  vala,  az az, a' Sácramentumi és 
Napkeleti szállásnak módja szerént, a' Köszikla példázta és ábrá-
zolta a' KRISTUSt , a' ki a' Mó'ses által ki-adattatott Törvény-
nek veszszejével, avagy fententiÁjávai  meg-sújtatván, lött az örök 
életre, buzgó víznek kútfejévé,  mellyböl a' ki iszik meg nem 
szomjúhozik soha, fán.  ív: 4-versben, hogy pediglen 4Mós. xx: 
8-versben, más alkalmatossággal meg-parantsolta az ISTEN Mó-
'sesnek, és Áronnak, hogy tsak szóljanak a* Kősziklának, de 
hogy meg-síílytsák, arról semmi emlékezetet nem tött, melly 
ISTEN akarattyának nem engedelmeskedvén a' Mó'ses, és az 
Áron, két ízben a' Kősziklát meg-sújtották, melly hihetetlensé-
gek, és engedetienségek vóltaz oka, hogy bé nem mehette-
nek Kanahán Földére, ezzel vihgoson jelentetett és pézdázta-

- tott , hogy ennek a' Lelki Kősziklának, a' K R I S T U S -
nak tsak égyszer kellett szenvedni, és meg verettetni, és egy-
szeri áldozatya által a' Váltságnak munkáját tökélletességre 
vinni, annak-utánna pedig tsak szóval, avagy az Évangvéliorni 
beszédnek hirdettetéíével prédikáltatásával, mint Lelki vízzel az 
ö híveit táplálni és meg-elégitenL 

V. A' Mó ŝes az ISTENnel társalkodván a' Sinai hegyen, 
midön onnan le-szállott vólna az Izrael Népéhez , az ISTEN 
Ditsösségének látásától annyira tündöklött, és sénylett az ö or-
tzájának bőre, hogy azt az Izraeliták el nem szenvedhették, ha-
nem sedelet kellett tartani az ö ortzáján, mikor az Izrael 
Fiaival beszéli vala, a' mint ennek Hiftóriája  meg vagyon írva' 
2 Mós.  xxxív: Részében. Látta ugyan-is a' Mó'ses az ISTEN Di-
tsösségének hátulsó részét, a'mint meg-vagyon 2 Mós. xxxin: 
23-versben , mert midön  azt kérte  vólna  az ISTENtöl: Kérlek 
URam  mntasd-meg  a1 te Ditsösségedet  énnékem  , a' 18-versben az 
ISTEN is ezt selelé nékie. Nem  láthatod  az én  Ortzámat,  mert 
nem láthat  éngeinet  egy ember-is élvén,  az az, míg él e* tefti  és 
Világi életben, mind-az-által az ISTEN mind kedves és hívsé-
ges Szolgájának ugyan tsak meg mútatá néki a' Köfciklának  ha-

G 3 ISTEN 
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Érdékában az o Ditsösségének hátulsó  réf'et,  mefly  nem egyéb 
vólt, hanem valamellv tiszta fényességgel  tündöklő és ragyogó 
forma,  mellyet az ISTEN mint az a Ditsoíséginek, jelenléti-
nek példáját, Symboliiw.it  fel-vészen  vala, mikoron a' Mó'seiTel 
beszéli vala, de a' melly mindenkoron köddel és felhővel  bé vólt 
fedeztetve;  és ezen Ditsöfséges  formának  hátulsó  réfét  mútat-
ta meg az ISTEN nékie. Példázta és ábrázolta ebben a' tekin-
tetben-is a' Mó'ses az ISTENnek Fiát a' JÉ'SUS KRISTUSt, ki 
az Atyának Kebelébe lévén, egyedül látta az ISTENt, a' mint 
szóll Ján.  i: 18-versben y az honnan a' Sz. Pal Apoílol-is neve-
zi az ISTEN Fiát, az ö Ditsösségének  fényességének  , és  az ö fé-
mé  lyének  ki-mettzett  bélyegének  r 'Sid. i; ^-versben, másutt nevezi 
ISTEN  formájfrnak,  FHip li: 6-versben* a' láthatatlan  ISTEN  áb-
rázatjámk,  Kol. i: i ̂ -versben, melly égy teremtett állatról - is 
nem mondathatik , és ezen igazságot jobban-is meg-eröfiti  arSz. 
Pál Apoftol  , Kolos. 11: 19: midön ezt mondja a' KRlSTUSról, 
é  benne lakozik  az ISTENségnek  minden  tellyejsége  test  szerént,  a-
vagy a' mint a' Görög igében vagyon az wl  , nem 
árnyék» nem példázatképen, mint az OTeftamentomban  a'Szö-
vetségnek Ládája felett  a* Kérubimok között, a' ködnek és tűz-
nek Oszlopában lakozik vala, hanem realiter%  valóság  ferént,  mi-
képen a* teft  az árnyéktól valósággal meg-külömböztetik, melly-
re nézve méltán mondotta a' Sz. János Apoílol-is, íján. v: 20-
•versben, Ez az Igaz  ISTEN,  és  az Örök Élet.  Melly ISTENi 
Bitsösségét, Májeftásúx.  az ISTENnek Fia fel-vénén  az Emberi 
természetet, az ö Tettének Napjaiban, az ö Tettével mint va-
lami velummal,  kárpittal el-fedezett  vala, hogy az. Emberek kö-
zött lakozhatnék, és véllek tárfalkodáíá  lehetne, az honnan a' 
Sz. Pál Apoftól-is  'Sid. x: 20-versében a" KRISTUSnak Emberi 
Tettét velumnak,  kárpitnak  nevezte» és ezen igazságot igen fon-
tos , és hathatós sty/ussal  tanittya ugyan Sz. Pál Apottól F;lip. 
Ii: ó, 7, 8-verseiben  y Ki  mikoron ISTENnek  Formájában  volna, 
nem állitá  ragadománymk  lenni  az ö- ISTENnel  való egyenlőségét, 

hanem 
• » ' rJ  - * , 
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hanem ö magát  meg iirefité,  foígai  formát  vévén  magára, bajon-
latossá  lött  az emberikhez,  és  emberi ábrázatban  találtatott  mint 
ember, meg alázta  magát,  engedelmes  lött  mind  halálig,  még  pe-
dig  a' Kereftjának  haláláig.  És erre nézve  mondotta  a' KRJSTUS-
is Ján. xvu: $-versben, Atyám ditsöits  meg éngemet  azzal  a' di-
tsöJéggel  , melly  ditsöjségem  volt  \ Te  nállad  minek - elölte  e' Vi-
lág  lenne. 

VL Noha a' Mó'ses az O Teftamentomban  Közben járó 
vala , az ISTEN es az Izrael Népe között, a' mint szereti szúl-
lani az Aportól, Gal. ii i: 19, 20-verseiben, és  vezér  lette  az IS-
TENnek  Népét  40. Esztendeig  a' pusztában,  mind az-által bé nem 
vihette öket, a' meg-ígért Kanahán söldére , mellyre égy selöl 
az ö hihetetlensége , és engedetlensége szólgálratott okot alkal-
matoíságot, 4Mos. XX: 12-versben , de más selöl, annak nagyobb 
titka és mystfriuma-is  vala, mellyet a" Sz. Pál Apoftol  világosab-
ban ki-nyíiatkoztatott Róm. n i : 20,r21 -verseiben, így szólván: 
a' Törvénynek  tsehkedetiböl  égy  Teft-is  nem igazttl-meg  ISTENnek 
előtte,  meg igazulás nélkül pedig senki-is a' Mennyei Kanahán-
np.k örökségét nem bírhatja, Róm. v i u : 29, 30-verseiben. A' 
JÉ'SUS KRISTUSis az Ujj Testamentumnak tulajdonképpen va-
ló Közben-Járója az ISTEN és Emberek között , a' mint tanit-
tya az Apoftol,  ®Sid xi 1: 24-versében, melly Ujj Teftamentum 
nem a' bakoknak és tulkoknak vérek által szenteltetett és erös-
fittetett-meg,  hanem az ISTEN Fiának a' KRiSTUSnak tulaj-
don Vérével, kit az ISTEN rendelt engesztelő áldozatul az o 
Vérében való hitnek általa, mellyböl azt hozza-ki a' Sz. PálA-
poftol,  Róm. 111: 24-versében, megigazulunk  ingyen ISTEN  Ke-
gyelméből  , a' JÉISVS  KRISTUSban  lött  Váltságnak  általa,  is-
mét 28-versben; Annak-okáért  ezt mondjuk  bizonyosképpen  : Hogy 
az ember meg-lgazul  hitnek  általa,  a' Törvénynek  tselekedeti  nél-
kül,  melly hit által való meg-iga7uláíTal, mind az által a' Tör-
vény és a' jóságos Tselekedetek hijáhan valókká nem lesznek , 
söt inkább meg-erösittetne, a' mint ezen ellen-vetésre megfelelt 

az 
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az Apoftol,  az xxxi-versben, mellyellen-vetéssel mint-hogymég 
ma-is a' Reform.  Re/ligionak  Tudománnyá terheltetik és érdekel-
tetik, ez tsalhatatlan criterium,  meg-esmértetö bélyege annak, 
hogy a' mi meg-igazulísról való Tudományunk  azon égy a' Sz. 
Pál Apoftol  Tudományával* mellyen tellyes szívünkből örven-
dezünk. 

Ekképen vezérli-bé ez a" Lelki Jó'sué  a' JÉ'SUS KRlSTUSaz Ő 
Népét, az Híveket a' Menn yeiKanahánnak Örökség szeréntvaló bí-
rására, minek-utánna ama' Lélek szerént való Jerikó,  az Ördögnek 
Országa, az Evangyéliumi Tudománynak hathatós és harsogó kür-
tyére, trombitáhsára el-rontatik, a mikoron a' Sátán ama' ré-
gi Kigvó meg - köttetik,. Jelen.  xx • 2 - versében, és  a' mi-
koron e' Földnek minden Királyi a' Pogányokkal égyütt be-
viszik az ö ditsösségeket, és tisztességeket ama' Szent Városban, 
a' Mennyből alá szállott Jéru'sálembe, Jelen,  xxi; 24, 26. melly 
még eddig egészszen bé nem tellyeíédett, melly bóldog állapot-
tyáról az ISTEN Házának ekképen jövendölt a' Sz. Péter Apos-
tól-is , 2 Pét. 111: Részének» 13 versében , Ujj  Eget  és iijj  Földet 
várunk az ISTENnek  ígéreti  fZerént,  mellyekben  lakozik  az igaz-
ság, és mikoron bé-tellyesedik a' mit mond KRISTUS URunk: 
Mát. v: <>̂ versében, Boldogok  a' szelídek,  mert azok örökség  sze-
rént  bírják  a' Földet,  és az után tsak hamar meg-lészen Conjumma-
tio  Saeculi,  mellyben az ISTEN Házának itt e' Földön íévö oe-
conomiá ja el-végezte tik r Vem  Domine JESU  et mundum a vani-
tate  liberal  • • „ 

T U D O M Á N Y . 
Az IS  TEN  Házában  hűséges  Szolga  az, a' ki ISTENtöl 

Mennyei  és  drága  ajándékokkal  fel-ékefittetett  lévén,  mind  ISTEN 
mind  Emberek előtt  az ő  réája  bízattatott  hivatalának  meg-jelei. 

Illyen vala amaz ISTEN egész Házában hűséges Szolga a' 
Mó'ses, a' ki nen tsak szelíd Einber vala, és annak a' vakme-
rő Népnek zúgolódását,: ellene való párt-ütését békességes tii-

réísel 
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réflel  elszenvedte' banem ennek-selette másoknak  használó jóté-
teményekkel,  í az ISTEN Beszédit , parantsolattyát, élö víznek 
forrása  gyanánt bövséggel ki-buzgó, és mennyei sókkal,  gazdag-
sággal,  feI-ékeíittetett  lévén, az ö Szent Hivatalának mind IS-
TEN > mind az Izrael Népe elött tökélletefen  meg - felelő  nagy 
Próféta  vala. lllyenek valának azon O Teftamentomi  idöben, 
noha kiísebb gradusban  , a' Jó'sué,  Illyés,  Éli'*séus,  és máfok-is, 
nevezetesen a'Babilóniai keserves fogságból  haza telepedett 'Si-
dó Nemzetségnek nagy Doktori, és az ISTENi tiszteletnek hely-
re állitóji a' Néhémiás  és  Esdrás,  kiröl a' 'Sidó Doktorok a-
maz híres Babilóniai Talmudban,  illyen ditséretes tanúbizonysá-
got töttenek, Digntts  fuijjét  Ezjra per cujus manus Lex Izraeli 
daretur,  fi  Moses  eum non praeceffjfet.  az az: Méltó  lett  vólna az 
Esdrás,  hogy a' Törvény  az ö keze által  adattatott  vólna-ki,  ha, 
a' A/ó'ses  ötet  meg nem előzte  vólna.  Illyenek valának az Ujj 
Teftamentomi  idönek kezdetiben az Apoftolok,  Évangyélifták  és 
az 70. Tanítványok, kiket KRISTUS URunk kiküldött a'széles 
Világra az Évangyéliumnak hirdetésére, és a' kikben bé-tellyese-
dett az , a' mi meg-jövendöltetett, É'sa. L11: 7-versben,Oh melly 
fépek  az Hegyeken  az Évangyéliom  hirdetőknek  Lábai  y a' ki bé-
kességet  hirdet,  . örömet mond a' jóról,  szabadulást  prédikál,  a1 ki 
azt mondja  a' Sionnak,  uralkodik  a' te ISTENed.  Melly az Apos-
tolokban tellyesedett-bé kivaltképen való módon, a' mint tanít-
ja a* Sz. Pál, Róm. x: 15-versben, holott-is a' hegyeken a' Pró-
fétziai  Stylus  szerént értetnek, e' Földi Országok, Birodalmok, 
nevezetefen,  ama' hét hegyeken építtetett Róma VároíTa % 
mellynek a' Földnek Királyin hatalma és birodalma vala, és a' ' 
.. . . H ; melly- -
\ S f 

Ezen Róma Vároíla nevezetiröl eleitől fogva  sok opinioV,  véle-
kedések vóltanak, némellyek a' Romulustól  , némelíyek az ö Attyafiá-
tól a' Remistől  hozván le annak z nevezetnek eredetit, némellyek pe-
dig ettől a' Görög £ótól , fu/xtj,  melly robur erősséget té£en , de min-
den vélekedések felett  leg-igazabbnak , és hellyesebbnek tettzik énnékem 

- - X ~ > ez , ; 
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mellyben a' közönséges Sententia  szerént ("noha az sokat Dispu-
táltatik a' Tudósok között) a' sz. Péter és Sz. Pál Apoftolok 
Keresztyén Ekklé'siát si/ndáltanak  , mellyröl a' Sz. Pál Apoftol-
is ill} 7en eneomiumot dicséretet tett j hogy az ö hiteknek  mind  é* 
Világon  híre  vagyon , Róm. i: S wsében, és a' mellyért hálá-
kat-is adott az ISTENnek. Illyenek valának mindjárt az Apoílo-
lok után következő arany időben  élt Apoftoli  Férjfiak,  Tanitók 
és Doktorok, melly időt Hegefippns,  ki élt KRISTUS URunk 
születése után ióo Esztendővel, nevezte tempusvirginitatis  Eccle-
fiae  , a' mint ezt Eujebius Hifloricus  sel jegyzette az ö Hiltóriájának 
4-dik  Könyvében, mellyben noha sok tévelygések és eretnekség 
gek kezdették magokat ki-ütni, de annyira nem mehettenek p 
hogy az E'kklé'siákat meg-vesztegethessék, mint annak utánna e-
fett  Constantinus  Magmis  elsö Keresztyén Római Tsászár, és az ö 
Fia Conftantius  idejekben, a5 mikoron az Arius (  ki Alexandriai 

Praes-
ez , hogy az a' Napkeleti nyelvből nevezetesen a' 'Sidó £óból formálta-
tott , vétcttetett, a' mint ezt ama' Tudós Világnak nagy Ofclopa,  Cam-
peglus  Vitringa,  a7.  ö Tudós Di/Jertatio)íbm  , mellyet irt de  Confupone 
Lingvarum  , a' Franequerai  Akadémiában  igen elmésen és hiteleíen meg-
mutatta, ekképen írván , ,,Trojani  certe  etiamsi Dionysius illos íere ac~ 
,,cenfat  Graecis , vere fuerunt  Semibarbari, et orientalia vocabula mul-
,,ta in ipsam Italiam intulerunt. Ipse voces Romus et Roma mihi o-
mnino videntur , ex Hebraeis fiű")  Rámah , five  Roma C quod samiliare 
nomen Urbium in coljibus íitarum) et OVI Rum vei Room altus^  eveflus 
.cxplicandae éllé, mellyet, mint-hogy nem mindeneknél közöníeges, ide 
fei-jégyezn!  méltónak íteltem , ide való az is , a 'mit olvasunk yér.xxxi: 
uMwsben, £ó hallatott a' magas hegyen, íirás és keserves jajgatás, 
Rákhel siratván az o Fiait, nem akara meg víga£taltatni az ö Fiai selöl, 
mert ninrsenek1, mellyet ciialván a' Sz. Máté 11: 18. világosabban így 
magyaráz. A' kiáltás Rámába meg-hallatott keserű sok rivás, Rákhel si-
ratván fiait,  nem akart vigaétaláft  bé-venni, mivel-hogy az ö Fiai nem 
volnának, kiket a* kegyetlen Heródes meg-öletett. 
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Praesbitev  vala) dogleletes Tudománya annyira el-hatalmazotc 
vala e' Világon' hogy az Hiéronymus  mondása szerént : 

Ingemuit  totus  orbis, et Arrianum fe  e/Jé  miratus  eft. 
melly idöben ama* kegyes és Orthodoxus  Atbanafius,  ki Alexán" 
dridi  Püspök vala, és a' kinek Symbo/uma  még ma-is nagy em-
lékezetben ditséretben sorog, az Arriánusok  saetiojok  által, meny-
nek a' Conftantius  Imperátor  nagy Pa trónussá  vala , exiliumban 
számki-vetésben küldetett. 

Illyen  hűséges Szolga írattatik-le ama' mag-vetöröl ( való 
példabeszédben, Mát. xiír. Részében, ki a' magot) az Évangyé-
Iiumnak beszédét, hintette a' jó földbe,  és az gyümöltsöt terem, 
némelly száz annyit, némelly hatvan annyit, némelly pedig har-
mintz annyit, és a' Lelki mag-vetö kívánságának és reménysé-
gének haszonnal meg-felel;  Hlyen hiiféges  Szolga adattatik elö 
ama' talentumos,  és girás  Szolgákról való példa-beszédben Luk. 
xix: Rész. holott a' ki tíz girát vött-fel,  nyert rajta tíz girát , 
a' ki öt girát,  nyert rajta öt girát,  és azö Uroknak haszonnal meg-
feleltének  , a' ki pedig égy girát  vett - fel  , el-rejtette azt, és 
azzal nem kereskedett, kinek-is meg-érkezvén az ö Ura, ezt 
mondotta : Te gonosz szolga, miért nem adtad az én pénzemet 
a' pénz váltók asztalára, és én megjővén nyereséggel vettem 
vólna azt meg , melly példa-beszédnek Prófétziai  értelme az Ujj 
Teftamentomi  idönek égy néhány Periodussiban,.  Szakaszszaiban> 
bé-is tellyefedett. 

A L K A L M' A Z T A T Á S. 
De ideje immár Sz. H. hogy le-száljak e' mi Szomorúsá-

gunknak és Tisztefség-tételünknek  Matériájára,  Néhai Tisztele-
tes Tudós SZATHMÁRI PA? 'SIGMOND Uramra, az ISTEN 
Job-Keze  Férjfiára,  életében  a' Ven-Generális  Synodus  érdemes  NO-
TÁR  [US  sár a, közelebb  pedig  az egé  fi  Erdély  Orfiázi  Reform*  Ek-
klé'siák  ez előtt  két  Holnapokkal  denomináltatott  SUPERINTEN-

H 2r DENS-
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DENSére,  a* Kolo'si  és  Kalotai  Ven-Dioecefs  nagy érdemű  S E-
NlORára,  a' Kolo'svári  Ref.  Ekklé'Sia  25. Eftendök  alatt  ékefen 

fólió  CHRYSOSTOMUSsára  > Lelki-Pásztorára,  és  ugyan ezen Ek-
klé 

'sia  nagy baconnal forgolódó  Ecclefáflicus  CURÁTORára.  Kinek-
nek-is Világi életének bövebben elö - számlálását bízván az en u-
tánnam következö bölts Orá'ornak  kötelességére, tsak éppen a-
zokat beszéllem elö, mellyek az én moftani  Tanitásommal meg-
egyezők lésznek. 

I. Ha meg-tekintem , annak-okáért e' Tiszt. Tudós Férj-
fiúnak  mind Attyától, úgy-mint, Néhai  Tekintetes  és  nemzetes 
NAGY PAP DÁNIEL Uramtól való eredetét, ki az el-mült  Se-
adumban,  az akkori  Felséges  Római TSÁSZÁR  és  Magyar  Orfá-
gi KIRÁLY  LEOPOLDUS,  a' Szathmári  Fortalitiumhoz  tartozó 
Jóf  áginak  hiiségeS  Praefectussa  vala:  mind pedig Nééai  T.  Tudós 
SZATHMÁRI PAP JÁNOS Uramtól, mint édes Attyától való szár-
mazását, ki is elsőben  a' De'si  Ref  Ekklé'sia'  Lelki  Páftora,  és  azon 
Dé'si  Ven.  Dioecefs  érdemes  SENlORa,  annak-utknna  pedig  a' Ko-
lo'svári  Ven.  Ref.  Ekklé'sia  Lelki  Páftora  vala,  minden ezekre néz-
ve méltán el mondhatom e' Gyászos Koporsóban sekiivö Néhai 
Tiszt. Tudós Férjfiúról,  hogy ö vala Responfor  eximius,  minde-
nekben jeles meg-selelö : úgy-mint, a' ki Eleinek régi és kettös 
Nemességeknek nem tsak megfelelt,  hanem azt nagyobb tisz-
tességgel-is meg-ékeíitette. 

II. Ha meg - tekintem * mind az ö Gyermeki aelássá-  • 
ban, mind pedig gyenge iíiúságában ezen Kolo'svári Nemes Re-
form.  CoHegyiumban a' Tudományok körül való ferény  forgo-
lódását, és Tanuló Társait felyül  haladó nemes elméjét, mél-
tán el mondhatom felölle,  hogy ö vala Refponfor  eximius,  min-
denekben  meg-felelő  , úgy-mint, a* kinek frcno  opus erat non cal-
caribus, nem farkantyu  hanem zabola kívántatik vala , es min-
deneknek felöle  való nagy reményfégeket  bé-töltötte. 

III. Ha meg tekintem Scholai Tanulásának ditséretes el-
végezése után a' Belgyiumi Akadémiákban  mindenféle  Tudomá-
nyokban el-nyert ditséretes Pálmáját, méltán él-mondhatom fe-

löle , 
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felöle»  hogy vala Refponjor  eximius> úgy-mint a' kinek szép hí-
re még moíhn-is mind a' Trajectumy  mind a\Gróningai  Akadé-
miákban eelebráltatik. 

IV. Ha meg tekintem a' Felsö Országi Aeademiákból  való le-
érkezése után minden Rendek elött való kedvességét, föképen 
mind Udvari Papságában , mind pedig 25. Esztendőknek el-fo 
Iyások alatt ezen Kolo'svári Reform  Ekklé'siában való Lelki Pász-
torságának majd tsudára méltó Dexteritásúx,  méltán el-mond-
hatom felölle,  hogy ö vala Refponjor  eximius,  mindenekben  meg-
felelő  , úgy-mint a' ki az ö hathatós, és Chryjoftomusi  eloquentiá-
jával, és az I S T E N Beszédének veszszejével, mint régentéri a* 
Mó'ses az ö páltzájával a' Kősziklához hasonló szíveket-is meg-
haíitotta, és azokból élet vizének folyamatit  botsátott-ki, és 
mindeneknek kívánságokat tökélletefen  bé-töltötte. 

V. Ha meg tekintem mind Ekklé'siai és Collegyiumi Cu-
rátwságának,  mind a' Kolo'si és Kalota-Szegi Ven  Dioereszsekben 
Seniori  avao;y Espereílségi Hivatalának 1749 Esztendötöl fogva, 
Generális  Notáriusi  tisztességének ad/ninistra/ioját,  méltán elmond-
hatom selölle, hogy vala Rejponjor eximius > mindenekben  jelefen 
megfelelő. 

VI. Ha meg tekintem már két Hólnapoktól fogva  az egész Er-
dély Országi Reform.  EkkIé'siákra és Collégyiumokra való Su-

- p érint  endentiára  lett denominálvatását  tellyes reményfégiink  vala 
ö iránta, hogy lenne Refponfor  eximius,  mindenekben  meg-felelő, 
és az ö nagy elméket meg-fárasztó  hivatalát chare&eréí tökél-
letesen bé-töltené De óh fájdalom.!  ezen kevés ideig tartó Hi-
vatalára nézve , méltán réá szabhatom azt, a' mit Virgilius  Poéta 
írt a' Marcellus  felöl: 

- - Oflendunt  terris  hunc tantum  Fata  nec ultra, 
Effe  finent  . -

VII. Ha meg-tekintem a' KRISTUS Oskolájában a' Ke-
gyesség szerént való idvességes Tudományának, és Keresztyéni 
Kegyes életének tündöklő fényességét  és világosságát erre néz-
ve-is el-mondhatom o felolle,  hogy vala Refponjor  eximius,  úgy-

G 3 mint». 
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mint, a' kin a- Mó'ses példája, szerént tündöklött a' J É ' S U S 
K R I S T U S Ortzáján sényIö IS TE Ni esméretnek világos-
sága, és attól 0 is immár el változtatott ditsösségböl ditsösségre. 

VIII. Ha megtekintem az ö halálának állapottyát, eb-
ben-is vala Refponjor  eximius  , a' ki a' Mó'ses példájának meg-
felelt,  mert valamiképen a" Mó'ses sel-menvén a' Nebo  hegyre, 
és ott meg halván, a'Földi Kanahánnak ditsössége hellyett, el-
nyerte a' Mennyei Kanahánnak ditsösségét, úgy ö-is sel-menvén 
a' Tisztességnek hegyére,, a' Földi tisztesség hellyett az IS-
TEN m1g adta nékie a' Mennyei Bóldogs ágnak ditsösségét Vi-
lági életének 57. Esztendejében., 

Illyen lévén azért mind életében mind halálában e' Gyá-
szos Koporsóban sekiivö Néhai Tiszteletes Tudós Férjfiú,  méltán» 
ö reája szabhatom azt, a' mit ama' nagy Litterator  a' Defideriusz 
Erajmus  haIáláról írattatott vala:. 

Paliida  mors quanquam nobis invidit  Erafmum 
Sed  Defiderium  tollere  non potüit.. 

Te réád fordítom  immár vigasztaló szavaimat meg-kefere--
dett Özvegy, Tekint.  Nemzetes  KOLO'SVÁRI ER'SÉBETH Asz-
szony. Néhai Tiszt. Tudós Férjfiúnak  SZATHMÁRI PAP 'SIG-
MOND Uramnak24. Esztendőktől fogva  élete kedves Párja 
moftan  pedig el-hagyatott keserves Márája, a' Te vígasztalásod-
nak Fundamentomául. tészem azt, a' mit régen a' Mó'ses mon-
dott vala az Áron Fö Papnak az ö szomorúságában : hogy a' kik 
az ISTENhez  közelebb  vannak azokban fent  eltetik  meg. Tetzetaz. 
UR ISTENnek a' Te Férjednek halálában, és a' Te szomorúsá-
godban magát meg-szentelni, mellyet az ISTEN evégre tseleke4-
dett, hogy jövendőben Te-is részese leheís az ISTEN Szentsé-
gének, a' szerént, a'mit mond az Apoftol,  'Sid. xiu Rész. Jól-
lehet  moftan  a' dorgálás  nem láttatik  örvendetefnek,  hanem nyomo-
rúságosnak lenni*  mind-az-által  végtére  az igazságnak  tsendes 

gyiimhl--
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gyiünoltsét  adgya  azoknak, a' kik abban gyakorolják  magokat.  A-
zért  a' ti  le-eref  tett  kezeiteket  és  refketö  térdeiteket  eröfitsétek-meg. 

Ti hozzátok - is rendelem vigasztaló beszédimet ez Urban 
bóldogul ki-múlt Férjíiúnak, mind a' két Nemben léyö szerel-
mes Gyermekei, szemének gyönyörűségei, Asztalának ékességei, 
de tartok attól, hogy talám többet ártok, hogy sem halaú-
lok vigasztaló szavaimmal ama' vers szerént: 

Otrando  fieri  quaedam pejora videmus 
Vulnera  , quae melius  non tetigijfe  fűit. 

mind-az-által tsak ezt az égyet kötöm vígasztaláft  szomjúhozó 
Szívetekre, a' mit ígér az ISTEN, É'sa • xLi : 17-^sben. A9 

Szűkölködők  és  a' Szegények  kere/nek  vizeket  és  nem találnak,  az 
0 nyelvek  a' szomjúság miatt  meg-f  áradott,  én  JEHOVA  megfe-
lelek  ö néktek,  én  Izraelnek  ISTENe  nem hagyom-el  őket. 

Ti-is a' kik seles számmal ez URban bóldogul ki-múlt 
Férjfiúnak  közelebb és távolyabb való Attyafiai  vagytok, tudom 
sajnáljátok, hogy a' Ti Atyafiságtoknak  Koronájából ez a' drá-
ga gyöngy !ci-esett, mind az-által ezzel vígasztaljátok magatokat, 
hogy a'u kedves Atyátokfiát  az I S T E N mint régen a' Mó-
"sefl  e* Világnak pusztájából által költöztette a' Mennyei Kana-
hánban a' Mennyben be írattatott elsö szülöttöknek és tökéiletes-
sé lött lelkeknek seregébe. 

Kolozsvári Nemes és Ven. Resorm. Ekklé'sia és Collégyi-
um, úgy szintén a' Kolo'si és Kalota Szegi Ven. Dioecefisek  , 
Tiszteletes Tudós Férj fiai  el-mondhattyátok azt, a' mit régen a' 
Próféták  Fiai mondottanak vala , Éli-séusnak az Illyés sel-ra-
gadtatásának alkalmatosságával:. Avagy nem tudod-é  hogy e' mái 
napon az UR  el-ragadgya  a' te Uradat  te tölled,  mellyre én-isaz 
Éli'séus Próféta  képében ezt mondom: Én-is tudom  halgnjsatok, 
mert az UR halgatásra juttatott bennünket. 

Minek-elötte pedig teftére  nézve is e* Földnek színéről el-
költöztetnék, kívánnya én általam utólsó kötelességét véghez 

vinni 
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vinni mind azokhoz, a' kikhez e' Világi életében szorofian  köt-
tetctt vala. 

i. Leg-elsöben-is el-hagyatott élete kedves Párjának Te-
kintetes Nemzetes KOLO'SVÁRI ER'SÉBETH Aszszonynak én -
általom azt kívánnya' kötözze-bé az UR a' te sérelmes Szíve-
det , adgyon örömnek kenetét a' bánat hellyében , köszöni igaz 
és tökélletes Házassági hűségedet, mellyel ö hozzá viseltettél, 
mind bóMog mind boldogtalan állapottyában, és pai'sul hagy-
gya tenéked az Ábrahámnak ISTENét. 

Kedves és igen szerelmetes Gyermekeinek ezt kíván-
nya , hogy szüntelen előttetek hordozzátok a' JEHOVÁnak fé-
lelmét, melly a' Boltsefségnek  kezdete, és a' mit mond a' Bölts 
Salamon Prédik. Könyvében, Emlékezzél-meg a' te Teremtőd-
ről , a' te ifiúságodnak  idejébe. 

3. Mind közel mind távól lévö kedves Atyafiainak,  ne-
vezetesen a' Tekintetes Nemzetes PATAKI, KERTSEDI, ÉR-
SEK UJVÁRI > és MARJAI Ágakon lévö Attyafiainak  azt kí-
vánnya » hogy légyen mind életek mind halálok betsiilletes és 

^ drágalátos az URnak szemei elött.. 
4. A9 Méltóságós Ref  Supremum Confiftorin?tmak,  mint elei-

től fogva  tapasztalt Kegyes Pátronusinak,  úgy ezen Reform.  Ek-
klé'sia és Collégy ium Méltóságos Infpector  Ci/ratorinak  ö Nagy-
ságoknak, kik jelen - létekkel-is ezen szomorú alkalmatofságot 
meg tisztelni méltóztattanak, azt kívánnya, hogy légyenek ol-
lyanok, mint a' Lelki Salamon Ágyas házát örizö 60. eröfs  Férj-
fiak,  mindnyájan fegyvert  fogók  , az hadakozásban bölrsek» és 
kinek kinek óldalán légyen az p lelki fegyvere,  az éjtszakának -
félelme  ellen. 

5. Az itt lévö Kolo'svári Reform.  Szent Ekklé'siának 
Collégyiumnak Domtfticus  Cur  át orrnak  , Tiszteletes Tudós CoJle-
ga Társainak, úgy szintén a' Kolo'si és Kalota Szegi Ven. Dioe-
cefis  érdemes Lelki Pásztorinak azt kívánnya,. a' mit régen a'• 

Szent: 
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Szent Pál Apoftol  el-bútsíízván az ÉfésUS  Városbéli Gyülekezet-
től , és annak Véneitol, mondott vala : Moftan  Atyámfiai  aján-
lak Titeket ISTENnek, és az ö Kegyeim elégének Igéiének» 
ki tél építhet, és meg-adhattya tinéktek , a' mit örökség, szerént 
birjatok minden Szentekkel egyetemben. 

6. Végezetre minden rendben, cbarecterhen  lévö Ker. 
Halotti Gyülekezetnek, kik moftan  ö-néki utólsó tisztességet töt-
tetek, azt kívánnya» hngy e' Földi tisztesség-tételteket jútalmaz-
raíla-meg az ISTEN Mennyei hervadhatatlan tisztességgel és di-
tsösséggel 

El-botSátunk immár mi-is Tégedet mi közziilünk ISTEN 
Jobb Kezének Férjfia,  a' Te nyugodalmadnak hellyére, és vi-
szontagsággal mi-is azt kívánnyuk Tenéked; A' Te  nyugodalmad 
légyen  a' Mennyei  Édennek  Kertében  minden  igazakkal  egyetemben. 
Én pediglen mint Szomorú Parentator  „ Tenéked mint kedves 
Coüegámnak' *rha eddig elmondott heszédimmel az én Tisztem-
nek , Kötelességemnek eléggé meg nem felelhettem  , annak ki-
pótolására égy néhány tsekély verseimmel moftani  Parentatiomat: 
bé-rekesztem* 

Á M ' H N . 

Qjalem per Phariae  notum miracula  terrae;  • 
Suspexit  qnondam Gens Recutia  Dncem: 

Dum populo Divina dedit  Responsa petentii 
Prae fent  emque túlit,  pignus amoris9 opem:: 

Talem  Te  noflris  coluit,  Vir  maximé  f  terris 
Dacica Divints  Gens -Stipulata  Sacris. 

Tu  Responsor eras, et Magni  Juffa  tonantis 
Eloquii  largo  flumine  Sanda  dabas  ; 

Ii  Atque 
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Atque laboranti  praeftabas  pabula Vitae, 
Et laiices  nunquam deficientis  aquae. 

Ac velut  Amramides  Sinaei  in culmine  rnontis  * 
Fulsit  ab ajpctu proximiore  Dei: 

Sic tua Mens  Sacro radiabat  Lumine JESU» 
Ful/erat  et vitae  conjpicienda  Pbaros. 

Haud  fecus  injani  deferta  per inviü mindi, 
Mofis  ad  exemplum mors Tibi  Jlravit  iter; 

Coelcjlesque  animam Canaanis  duxit  ad  Arces, 
Aeternos latices  déiiciasque  Poli. 

Et nos exacti  tandem  pofi  tempóra Fati 
Vadimus,  imprejjo  Te  Jequimurque  pede. 
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Q^u a 

SACRUM ECCLESIAE MINTSTERIUM , NONT SANGTIS AN-
GELIS, SED HOMINlBUS CONCREDiTuM. 

. Enarravit, 

Juxta et fortém  Sacri hujus Ordinis Atlantem, Fidelem Illum 
J E S U C H R I S T I Servum, 

VIRUM SUMME REVERENDUM, CELEBERRIMUM, ATQUE 
ERUDITISSIMUM V I R U M , 

D 0 M I N U M 

SIGISMUNDUM 
S Z A TH MARI, 
REFORMATARUM INTRANSILVANIA ECCLESIARUM,COL-
LEGIORUM, AC SCHOLARUM, SUPERINTENDENTEM, 
CURATOREMQUE ECCLESIASTICUM, UT ET VENERAB, 
Dl OECESIUM KOLOS ET KALOTA SÉNIOREM, NECNON 

ECCLESIAE REFORM. CLAUDIOPOLITANAE VERRI DIVINI 
M1NISTRUM PRIMARIUM , 

Dltm Mortales TANTI PRAESULIS Exuviae Sepulcro inferrentur, 

b a u d a v i t 
G E 0 R G I  U  S VER  E'STOI* 

Glaudiopoli in Templo Ecclefiae  Resormatae Majoré, 
Anno 1760 , Die iy-ta Maji. 
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M A T T H . IX: 37 , 38. 

Mcjfís  quidem  multa,  operarii  autem pauci. Supplicate  ergo D0~ 
MINO  Meffis*  ut emittat  operarios in mejjem juam. 

A C T O R . XX: 28. 

Attendite  ergo vobis ipfis  et univerjo gregi  * in quo vos SPIRITVS 
SANC1VS  pofuit  Epifcopos,  pafiere  Ecclejiam  DEh quam ac* 
quifivit  per propmm Jangvinem. 

EPHES. IV: i u 12. 

Et Ipfe  dedit,  hos quidem  Apofiolos  , hos quidem  Prophetas  , hos 
vero Evangel'ffias»  hos autem Pastores et Doctores: Ad coag-
mentationem  Sanctorum,  in oöus> Minifierii,  in aedificatiomm 
Corporis  CHRlSTI. 
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ILLUSTRISSIMI, MAGNIFICI, SPEOTABlLES' AC GEKE-
R O S 1 , 

1TEMQUE SUMME REVER1NDI  Ac CLARISSIMI, 

A U D I T O R E S ! 

Ontemta quidem res efl:  Homo poft  peccati ingres-
sum in Mundum, erga eum nihilominus abyfíus 
Gratiae Divinae adeo exuberavit» ut quaedam id 
genus in eum contulerit Beneficia  ,quae in Ange-

los haud íiint collata. >Quum autem duae sínt Angelorum Co-
hortes; altera eorum , qui turpi apoftasia  a Deo desecerunt, et 
idcirco vinculis ac catenis tenebrarum aeternis ligati, adjudiciuin 
Diei magnae sub caligine servantur; altera item eoaim» qui in 
san£la sua perftiterunt  origine, et Dono Perseverantiae a DLO 
praediti, in ftatu  illo selici clementer sunt confirmati:  dispicere 
neceíse fúent,  quodnam sít illud Beneficii  genus» Homini Di-
vinitus collatum , cujus Angeli Apoílatae sunt exsortes; quodnam 
item illud, cujus nec Angeli San&i sunt consortes ? Pri-IS Bene-
ficium  eft»  idque nunquam satis adrnirandum, quod ex Humano 
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Genere> in barathrum miseriae per; peccaturn praecipitato, vo--
luent DEUS quorundam misereri,, eosque ad Salutem in CHRIS-
TO JESU adsumere: contra vero ex immensa Angelorum Apos-
tatarum multitudine nullius voluerit misereri ,, nullumque eorum 
Salutaris Gratiae reddere heredem. O admirandam DEI »• et Sa--
pientiam , et Misericordiam et Juftitiam  !: quippe qui dum Ho-
minibus pepercit, Angelis Apoftatis  parcere noluerit, quin con-
tra voluerit, ut eorum vulnus eífet  immedicabile, et niina ir-
reparabilis. Nolim nunc inillam descendere arenam,ut inquiramv 
cur DEUS nulli Angelorum lapsorum spem Gratiae sacere volue-
rit: tum, quod aliud meae-delegerim Argumentum Orationi;; 
tu n, quod rationes hujus Divinae Severitatis nobis maximam par-
tém íint incognitae; tum, quod putem, me Veftrae  satissa&u-
rum exspe&ationi, íi cum Beato Auguftino  • respondero, ratio--
nem hujus rei occultam. eíTe poíTe, fed  injuftam  eífe  non poífe. 
Alterum Beneíicium, eft,.  idque- etiam. satis admirandum, quod'-
DEUS Sacrum Ecclesiae1 Minifterium„  non- Sanélis - Angelis' sed 
Hominibus concrediderit. Qua in re peraeque admirandas Infini--
tx  suae Sapientiae divitias maniseftavit;;  dum tam arduam Pro-
vinciám» et vei angelicis Humeris oneri futuram,.  non Beatis il-; 
lis Spiritibus, qui vaíh rerum cognitionev intaminata Virtutum 
Moralium San&itate,. indesatigabili agendi promptitudine, et pe-
renni Vitae Immortalitate, pollent»,imposuerit;: sed Hominibus 
iníirmis, qui cum sragiütate nativa per totam vitam collu&antur. . 

Atque hoc alterum Beneíicium,, Auditores, Sacrum vide-
licet Ecclesiae Minifterium,  non Sandlis Angelis,. sed Hominibus 
Dívinitusy concreditum, meae-in praesenti erit Orationis Argu* 
meritum : idque- satis arduum, et sublime; quum prosundas illas 
Coníilii Divini rationes , ob quas DEUS Sacrum Ecclefiae  Mini-
fteriun,  non San&is Angelis v sed! Hominibus concredidit, haud 
proclive íic pervefligare:  At: quo« modo demumcunque ardua 
haec res mibi succedat > id mihi; solatio esi maximo, quod ad-
commodatiore vix poteram1 argumento parentare Viro summe-
Reverenda ac Celeberrimo D. S1GISMUNDO PAP SZATHMÁRI, 

Reformé 

d  ' 
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Reform,  in Tranfilvania  Ecclefiarum  SuperintendentUVenerab.  Dioe-
cesziim Kolos  et Kalota  Seniori,  et Eccle/iae  Reform.  Claudiopolita-
nae Paftori  Primario,  ac Curatori  Ecclefiaftico  Quippe qui et ip-
fe  , quoad in Terris Sacro Ecclefiae  fundus  ell Minilterio, haud 
poftrernam  in eo collocavit diligentiam; prosundas ut illas Con-
filii  Divini rationes, ob quas DEUS Sacrurn Ecclefiae  Minilte-
rium, non San&is Angelis, sed Hominibus concredidit, peive-
ftigaret.  Confiderate  et vos, Auditoies, qucm in arduo mea e-
laborét Oratio Argumento, atque adeo eftote  in me btrn:gne 
propensi: lpse enim meis quanquam diffitlam  viribus» Vtlho ta-
men haud diffido  Favori, certa spe fretus,  ut fi  quse ron pkne 
ad rhoinbum ex ore meo ceciderint, illa a Vobis atro haud car-
bone notatum iri. 

Per Sacrum Ecclefiae  Minifterlum,  intelligimus Publicum in 
Ecclefia  docendi, precandi, Sacramenta adminiftrandi,  et Disci-
plinam Ecclefiallicam  exercendi Officium.  Qnae Sacri Minillerii 
partes , quanquam fingulae  sint excellentes et sublimes, inter e-
as tam^n id fibi  Sacramentorum Adrniniilratio vindicat fingulari-
ter, ut ea non nifi  ab iis, qui legitime vocati, et serioexami-
ne explorati, solemni ritu, eoque Divinitus inftituto»  ad Sacrum 
Ecclefiae  Minifterium  consecrantur, exerceri queat; quoniam pu-
blice in Ecfclesia  docendi, precandi, et Disciplinam Ecelefiafti-
cam exercendi Munus et ab aliis pofiit  idoneis ex Ordinatione 
Ecclefiae  suftineri  Personis. 

Hi autem Publici Ecclefiae  Miniftri,  qui ab ultima usque 
memória in Sacro Ecclefiae  Minifterio  elaboiarrunt, re&e diílin-
gvuntur in Extraordinarios; quales olim sucre Prophctae, dein-
de in confinio  V. et N. T. Johannes  Bapúfta,  in principio au-
tem Ecclefiae  N. T . dum ea sundaretur , Apofloli,  Evanĝ elis-
tae, et Prophetae; itemque in Ordinarios, quajes sub PromiíTio-
ne fliere  Patressamilias, íub Lege Sacerdotes. et Levitáé, runc 
vero , prout" eos Scriptuia N. T. vocat, Episcopi, Presbyteri, 
DoSores, Pallores et Diaconi. 

Ex Sacris jam Oraculoium Divinorum Tabulis liquido conttat, 
Sacrum 
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Sacrum EccIesiae Minifterium  , non San&is Angelis, sed Homi-
nibus Divinitus esse concreditum: In qua Demonftratione,  ut 
ömnem dubitationi et incredulitati ansam praescinderet,. de in-r 
duítria abundare voluit Scriptura; quippe quae docet , Sacrum 
hoc Minifterium  Hominibus delatum eise, et a PATRE, qui hos 0* 
perarios in Sacram Jitam  Mefjcm  emifit,  conftituitque  in Ectlefta 
Apojiolosy,  Propbetas,  ac Doctores,  et a FILlO, qui dedit  Eccleíiae 
Apofiolos,  Prophctas,-  Evange/istas,  Pafiores,  ac Doctores  ; et a 
SPIRITU S \NC fO,  qu\ conflituit  Epifcopos  ad  pajcendam  Ecclefi-
am, quam DEUS  proprio Sangvine  adquijivit.  Utadeo otiosa magis, et 
euriosa,quam utilis Quaeftio  efíe  videatur,cur DEUS Sacrum Ec-
clesiae Minifterium,  non San&is Angelis, sed Hominibus concre-
diderit ? Quum enim a pofteriore  de Divina conftet  Voluntate, 
ex salli ac sallere nescio DEI Verbo, non eft,  cur a priore cu-
riose inquiramus in Consilii Divini rationes : certo persvaíi,, 
eas eíTe juftiflí.nas  et sap entiííimas, tamctíi omnes eas humaní 
ingenii imbecillitás perveftigare  nequeat, et ad vivum ungvem 
resecare. 

Qui a nihilominus haec pridem in Ecclesia agitatur Quae-
ftio  , haud convenit, intafta  ut a me relinquatur, et sicco pe-̂  
de praetereatur, lugubri hac cumprímis occafione,  qua San&is 
parentamus Cineribus Viri summe Reverendi ac Ceteberrimi, D. 
SIGISMUNDI PAP SZATHMÁRL; qui in Sacro EccIesiae Mini-
fterio  diu ehboravit, Sacrumque suum Munus , quae summa e--
jus erat sedulitas , in sudata vefte  terminavit. Haud eft  Difiiden-
dum, quin plaufibilia  se nobis offerant  argumenta, quae svade-
re videutúr > Sacrum Eccleíiae Minifterium  San&is potius Ange-
lis , qúam Hominibus suisse deserendum. Quippe Beati illi Spi-
ritus, Faciem PATRIS noftri  Gaeleftis  adsidue intuentes, et ex il-
Io inexhaufto  Luminum Fonte puriffimum  Veri Lumen haurien-
teSi vafta  rerum sulgent cognitione > nec ullis,, ut nos Homi-
nes, erroribus sunt obnoxii : atque adeo ita in Sacro Ecclesiae 
Minifterio  versarentur, nunquam ut iis ab iniqui Sacri Minifterii 

Genfen 
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Censoribus objicí poffet,  Afinis  interdúm, rudibus nempe Ho-
minibus, rerumque ignaris, Sacrúm Minifterium  deftinari;  perae-
que, atque olim Caligula  Imperátor Equo suo consulatum defti-

. narat' Iidem Beati Spiritus intaminata sulgent Virtutum Mora-
lium Sandlitate» in san&a quippe sua Origine clementer a' DEO 
confirmati:  atque adeo tam iiiculpate Sacram in Ecclesia sufti-
nerent Provinciám, nunquam ut Sacrum Minifterium,  i vel ludi-: 

brio Libertinorum exponeretur» vel eriminationi aliorum male-
volorum ; quibus moris eft  , vel minima Sacrorum Miniftrorum 
vitia vehementer exaggerare, et ex musca facere  elephantem. 
Iidem Beati Spiritus nulla, vel fatigatione  , vel socordia, nec 
ullis, vel morbis» vel animi angonbus , a Sacra avocarentur 
Fun&ione; quum indesatigabili polleant agendi propmtitudine ac 
vivacitate. Neque etiam Beati illi Spiritus, quod quibusdam hac 
in re plurimum ponderare videtur, ullo indigerent Salario : 
cujus pensio o quam saepe apud morosos et avaros Auditores magnas 
excitat turbas, Sacrosque Miniftros  odio exponit plusquam Va-
tiniano ! Ac denique quum Beati illi Spiritus perenni gaudeant 
Vitae immortalitate, nunquam Sacer eorum Labor Morte abrum-
peretur, nunquam Eloquentia eorum atrocitate Mortis obmute-
fceret,  nec unquam illi suo e vivis exceflii  lugendi argumentum 
Ecclefiae  praeberent. , 

Atque haec sunt, Auditores J argumenta, íatis utique spe-
cioía et plaufibilia»  quae svadere quidem videntur, Sacrum Ec-
clefiae  Minifterium  Sandis potius Angelis, quam Hominibus •fu-
iíTe deserendum ; non tamen id persvadent: prout ex iis, quae 
deinceps ad haec respondebo argumenta, abunde colliquescet. 
Ante autem, quam id agerem, necesse eft,  et illa in aciem 
producere argumenta, quae pro Hominibüs militant, atque adeo 
non tantum svadent, sed et persvadent , iis potius* guam San-
flis  Angelis, Sacrum Ecclefiae,  Minifterium  fuiíle  deserendum. Vali-
diílima iane hanc in rem nobis subminiftrat  argumenta, tum Glo» 
riae Divinae í  tum Capitis et Principis Ecclefiae»  CHRISTI JE-

'" : r K ' SU,tum 
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SX3, 
tum Naturas Hominum et AngeIorum « tum denique Par-

tium Sacri Minifterii  coníideratia 1 - 1 
' ' - TÍTj • i' 

At primo quidem DEUS ipse, qui omnia propter se et 
Gloriam suam, tanquam Ultirnum Finem, operatur; dum Sac- • 
rum Ecclesiae Minifterium,  non San&is Angelis, sed Hominibus 
concredidit, manifefto  oftendit  documento, prout ipse DEUS 
apud Jesaiam Prophetam Ioquitur, vias et cognitiones suas adeo 
altas eíTe supra vias et cogitationes Hominum, ut alti íuntCae-
Ii  supraTerram. Via enim et cogitatio Hominum haec eft,  ut 
ad finem,  quem sibi proponunt, Consequendum, exquifitifiirna  et 
excellentiilima omnibus remis et velis eligant Media et Inftru-
menta: prolixe quippe et saepe etiam superftitiose  meticuloíi, 
ne ob ineptitudinem Mediorum et Inftrumentorum  sperato ex-
cidant Fine. At vero via et cogitatio DEI longe alia eft,  ea 
nimirum, ut Virtutem suam per infirmjtatem  Mediorum et In-
ftrumentorum  perficiat:  quum fic  longe major ad eum redun-
det Gloria. An non ex eo longe major in primordio rerum ad 
DEUM redundavit Gloria, quod Mundum ex nihilo condiderit, 
lucemque ex tenebris elicuerit; qunm fi  Mundum ex materia ab 
aeterno praeexiftente  , eaque exquiíitiílime perpolita ac sabresa-
éta, condidiíTet, lucemque ex luce eliaiiíTet ? Peraeque ex eó 
longe major ad DEUM redundat Gloria, quod Sacrum Ecclefiae 
Minifterium  Hominibus concrediderit, atque ita, ut Apoftolus 
Ioquitur, per ftultitiam  Praedicationis salvos sacere voluerit Cre-
dentes; quam íi sublimem hanc Provinciám - excellentiílimis illis 
Creaturis, Sanftis  Angelis, imposuifTet.  1 ' 

Idem evincit confideratio  Capitis et Princlpis Ecclefiae, 
CHRISTI JESU. Is enim, quoniam , ut Homines redimeret, Ho' 
mo fieri  dignatus eft:  voluit simul föpientiífima  ex ratione, non 
Sanclos Angelos Sacro Ecclefiae  Minifterio  praeficere,  utpote 
quorum Naturam nec adsumfit;  fed  Homines , quorum Natúr® 
particeps effe  dignatus eft.  Ut ita tara Sacri Ecclefiae  Miniftri, 

t quam 
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quam reliqua1 ejus Mcmbra, Salutem Cuam Redemtioni, per' 
CHRlSTUM partac, ex aequo acceptam 'errent. 

Nec aliud demonílrat coníideratio Naturae Hominum et 
Angelorum. Non modo enim conveniens, sed et neceíse esse 
videtur, ut inter Sacros Ecclesiae Miniftros,  et reliqua ejus Mem-
bra» aequalitas quaedam Naturae . et Sangvinis quaed'ám Fra-
ternitas intercedat; quum aequalitas illa Naturae, et Sangvinis 
illa Fraternitas, nonterroris genitrix, sed mutui amoris inter Sa-
cros Ecclesiae Miniftros  et reliqua ejus Mernbra vinculum eíse 
videatur. At enim si Sacro Minifterio  San&í Angeli fiingerentur, 
inaequalitas illa et diverütas Naturae Angelicae non poíset non 
terrori eífe  Hominibus * semper ob magnam Naturae sragiliratem 
aliquo vitio Jaborantibus; et quidem ea cum primis occafione, 
ubi San&isfimi  hi Spiritus in scelera Auditorum detonarent ac sul-
minarent. Nec mecum dubius haereo* quin ut olim Israelitae, 
ingenti horroré perculíi, ad Montem Sinai Mosi dixerant, Lo~ 
qttere  tu nobis, et audiemus,  fed  ne loquatur  nobis DEUS,  quo 
minus moriamur:  parem in modum Ecclesiae Mem bra dicerent. 
Ne  loquatur  nobis Angelus,  sed  Homo,  quo tninus  moriamur.  At-
que haec consideratio et hanc aliam ex se parit, aeque momen-
tosam, quod nimirum Sacri ílli Ecclesiae Miniílri, qui ex Homi-
nibus eliguntur, quum iisdem, quibus eorum Audjtores, fínt 
obnoxii infirmitatibus,  intimo adsectu posfint  suorum misereri 
Auditorum > et dulcedine pláne Paterna morbos eorum sanare 
Spirituales: insiftentes  hac in parte Divinis Magiftri  sui, CHRISTI 
JESU, veftigiis:  quem docet Scriptura» haud ejusmodi efie  Pon-
tiíicem, qui sensu infirmitatum  noftrarum  non poíset adíici, sed 
ejusmodi omnino, qui tenatiis eft  in omnibus similiter, absque 
nihilominus peccato. At enim juftus  dubitationi locus eft>  an 
San&i Angeli, qui nullis unquam infirmitatibus  suere subje&i, fi 
Sacro Eccleíiae Minifterio  sungerentur, poísent tam intimo dd* 
seftu  suorum misereri Auditorum , et dulcedine tam paterna 
morbos eorum sanare Spirituales? Subtexo et hoc Achillei roboría 
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argumentum, quod Sanfti  Angeli quum fit  excellentiílímae DEI 
creaturae, praeltantiamque Naturae Humanae sub ftatu  peccati 
longiflíme  supjrent: o quam srequenter accideret, ut imbecilli-
tas Hominum, Auguíliílimum Redemtionis Opus, non DEO, sed 
his excellentiílimis alscriberet Inftrumentis  » atque ita Gloriae 
Divinae grandem imponsret plagam, íeveriílima utique poena 
vindicandam.- Accedunt aliae quoque diíficultates,  ex confidera-
tione Naturae Angelicae prono alveo fluentes  , quas nec Oedi-
pus facile  solvat Conje&or. Beati hi Spiritus haud alioqui sami-
liariter cum Hominibus agere poíTent , nifi  Corpus Humanum ad-
sumerent: id autem an eíTet Paraftaticum,  et mox ab iis exu-
endum; an Naturale, et in Unionem Hypoftaticam  ab iis ad-
surnendum, nec unquam exuendum? An item Beati hi Spiritus 
ftatis  duntaxat temporibus ad nos e Caelis descenderent, vel ve-
ro perpetuo inter nos degerent, atque adeo partim Templa • 
partim Domos Parochiales, partim Scolas et Academias, inhabi-» 
tarént ? Qnis haec ad ultimum usque scrupulum determinet : 
quum quilibet horum casuum grande poíl se trahat Syrma diífi-
cultatum. 

Peraeque confideratio  partium Sacrl Miniílerii, quae sunf, 
publice in Ecclefia  docere, precari , Sacramenta adminiftrare  • 
et Disciplinam Ecclefiafticam  exercere, Hominibus magis, quam 
Sanftis  Angelis, Sacrum adjudicat Minifterium.  Vecors íim, ni sa-
tear, plurima Fidei Dogmata, fi  DEO ita visum síliftet,  maxi; 
mo eum sruélu a San&is Angelis doceri potuiífe.  Sed quanta fit 
corruptio cordis Humani, quo item modo Sacrum Regenaratio-
nis Opus in Hominibus peragatur, et alia Fidei Dogmata, ,his 
adfinia  , exiftimemv  longe efficacius  ab Hominibus doceri pofle 
Regenitis, quam a San&is Angelis : quum illi domefticum  ha-
mm rerum apud se habeant experimentum, hi autem prorsus 
nullum. Publicum precandi Officium  quod attinet , Sacer Eccle-
fiae  Minifter,  dum publico Ecclefiae  nomine vota concipit, et 
§acro in Coetu Preces ad DEUM fnndit,  se quoque confitetur 

i* • • * f  « ' * 
r;' /V̂  JU « IC .*« v k  I • ' •*4Mjnnp . •v '̂ • • -4 

eflfe 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



eíTe peccatorem. At Sandi Angeli Vnulla quippe vítlorum lab« 
-Coinquinati , id sacere non poíTent, atque adeo in hocmomen-. 
tosilfimo  Cultus Divini Articulo ab Ecclesia toto Caelo discrc-
patent. Nec minore discreparent intervallo Sandi Angeli ab EC-
desia in adminiftratione  Sacramentorum: Quum enim Sacramen-
ta sínt Signa et Siailla Foederis Gratiae,'; Sandi-autem Angeli 
non Foederis Gratiae, sed Foederis Naturae' quod cum iis DE* 
US pepigit, consortes sint: haud omnino illis» dum Sacramen* 
ta adminiílrarent, hisce Signis et Sigillis Foederis Gratiae sasso-
ret uti. Neque Disciplinae Ecclesiafticae  exercitium tantopere Na-
turae Angelicae, quam Humanae,eft  adcommodatüm. Quum e-
nim ob sragilitatem Naturae Humanae, nunquam in terris Di1 

sciplina Ecclesiaftica  ad normam Sanditatis Angelicae exigique-
at: summa Aequitatis et Sapientiae Divinae ratio flagitabat,  ut 
haec quoque Provincia, non Sandis Angelis, sed Hominibus 
imponeretur. • ... : 

j Supereft,.  Auditores, ut zá illa paucis respondeam argu- * 
menta, quae ut superius retuli, svadere videntur, Sacrum Ec-
clesiae Minifterium,  Sandis potius Angelis, quam Hominibus, 
suiíse deserendum. Specioíius, quam solidius, nobis obmovetur, 
Sandos Angelos vafta  rerum fulgere  cognitione, nec ad subli-
mem illurn cognitionis gradurn vei Eruditiflimos  Hominum ad-
surgere poíse:' quum et 'Beati illi Spiritus in Auguftiífimo  Re-
demtionis Opere nihil ultra id sapere et docere poísent, quod 
jam in Verbo DEI nobis revelatum eft;  alioquin enim et ipsi 
ex praescripto Pauli Apoftoli  anathemate sorent seriendi. Id e-
tiam tinnit potius, qúam ftringit,  Beatos illos Spiritus intami-
nata sulgere Virtutum Moralium Sanctitate, infra  quam omnis 

. Hominum in Terris Sanctitas longe subíidit; quum prosedo ma-
jor ex eo ad DEUM redundet Gloria, si Sacri Ecclesiae Mini-
ftri, 

ex sörte Hominum , nativa labe laborantium , eiecti fí  ad 
insignem hac in Vita Sanctitatis Gradum pervcniant, -?quam si 
Sanctorum inftar  Angeloium primaeva et nativa fulgerent  San-

K 3 ctita-
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ctitate. Nec niíl in vitreum exit acumen, quando contra nos • 
urgetur, Beatos illos Spiritus indesatigabili pollere agendipromp-
titudine ac vivacitate, nec ullis morbis, vel aliis Naturae ín-
firmitatibus,  efíe  subjectos; nam Os Veritatis pronunciavit, se 
suam Virtutem per infirmitatem  velle perficere.  Id plus pond e-
rare videtur, saltem apud morosos et avaros Auditores» Beatos 
illos Spiritus nulli serme oneri Ecclefiae  suiíTe suturos: quum 
nulloindiguiíTent Salario. At sciant, velim, moroíi illi et avari Audi-
tores, illos et sub Angelis Magiftris,  ex Lege grati in DEUM animi 
obligatos eíTe debuiíse ad pium quoddam tributi genus, in neceffírates 
Ecclefiae  et usus pauperűm subminiftrandum:  quod Beati illi Spiri-
tus, non inefficaci,  ut hodie pterumque fit  , sed eíficicillimo 
imperio, et virga plane Angelica, ab iis exegilsent. Ac deni-
que nec anxia illa cura nos valde anxios reddit, quod Sacer 
Beatorum Spirituum Labor, fi  Sacro Ecclefiae  Minifterio  fiirge-
rentur, nunquam Morte interrumperetur: quum perenni gaude-
ant Vitae Immortalitate, quae selicitas Hominibus haud in ter-
ris eft  conceíTa. Ita enim Gratioía DEI Cura pro Salute excu-
bat Ecclefiae,  ut Aroni in Sacro OfTicio  succedat Eleazar, Mofi, 
Josua; et Eliae Elisjeus, nec Sacra haec Succeftio  ad ultimum 
nfque  Deere tor lumque Mundi Diem exftingvatur. 

At jam lugubre hoc me admonet Theatrum, Auditores, 
mea ut Oratio Supremum in Terris persolvat Honorem Viro 
summe Reverendo ac Celeberrimo, Dom SIGISMUNDO PAP 
SZATHMÁRI, Reformatarum  in Tranfüvania  Ec eleft  árum SUPER-  t 
INTENDÉNTl,  Venerab.  Dioecefuim  Kolos  et.Kalota  SENIORI, 
et Ecclefiae  Reform.  Claudiopolitanae  Paflori  Primario,  ac Crna-
tori  Ecclefiaftico,  atque ut Natales ejus, Vitam item, et Fortu-
nas, Beatumque e vivis Exceftum,  vobis enarret. 
- ' -i Nihil cauíTae fiierat  SIGISMUNDO, ut de nascendi sorte 
cum Fortuna quereretúr: quippe qui Avum habuerit, et Nata-
fibus,  et Virtutibus eminentem, Speft  ad Gener. Dom. DÁNIE-
LEM NAGY, alias PAP» de SZATHMÁR, Bonorum Caefarco-
Regiowm ad Arcem Szathmar  pertinentiwn,  Infpectorem  > Cenjus-

qut 
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que Tricfmi  Exactovm,  Aviam item Speft.  ac Gen. Dom. AN-
NAM D É T S E I ; Excellens Matronalis Chori Ornamentum, 
Felix suit hoc Conjugum Par Herede Magni Nominis, summ# 
Reverendo ac Celeb. D. JOANNE P. SZATHMÁRI, primum 
Gymnafii  Reform.  Areaepolitam,  tum Scholae  Reform,  quae Rivu-
lis  Dominarum tunc florebat,  Profefjore  , mo* Ecclefiae  Reform. 
Zilabenfts  Praecone Evangelico,  deinde  Ecclefiae  Reform.  Déjenfis 
Oratore  Evangelico,  juxta  et Venerab.  Dioeceféos  Défenfis  Seniore 
ao denique  Ecclefiae  Reform.  Claudiopolitanae  Paftore  Primario,  ét 
Curatore  Ecclefiaftico:  qui ex integerrima vitae Socia, Gen. Dom. 
SARA VILLÁS, sex intemerati Amoris suscepit Pignora, AG-
•NETEM , LUDOVICUM, SARAM, ALEXANDRUM, SIGIS-
MUNDUM & ABELEM. 

Ex hac eximia Germanas Cognationis Caterva Natu ulti-
mus ABEL, in aetate insantili terris ereptus eft,  Natu autem 
Secundus, LUDOVICUS, in ftatu  quidem Conjugali, sed abs-
que Heredum folatio  : aliis singulis, Heredes poft  novisfima  sua 
sata relinquentíbus. Natu quippe Prima AGNES PAP SZATH-
MÁRI , Speft.  ac Gen. JOANNI KERTSEDI, Tedis jugalibus 
Sociata , eximio Heredum Pari Domum fiiam  slorentem vidit, 
Spea. ac Gen. D. STEPHANO, & JOANNE KERTSEDI IS. Na-
tu Tertia SARA P. SZATHMÁRI, Spea. ac Gen. D. STEPHA-
NO PATAKI L. R. Q^ Civitatis  Claudiopolitanae  Senatori,  Sacris 
Nuptialibus devin&a, Heredes Cineribus suis superftites  reliquit, 
Gen. D. JOSEPHUM S. PATAKI, Ref  Eccles.  in Transil.  Typo-
graphum, Virum optimum, & suae Artis exercitio de EccI. prae-
clare meritum; itemque Gen. D. MÁRIAM S. PATAKI, kRev. 
ac Clariss. Dom. FRANCISCO LISZNYAI, in Eccles.  Reform. 
Devenft  Verb.  Div. Miniftro,  et in Vener.  Dioeces. Devenfi  Sa-
crorum Mimflrorum  Seniore,  in caftum  Conjugii Fedus adseitam. 
Sorte nascendi Quartus, ALEXANDER P. SZATHMÁRI, Typo-
rum metaüorum fculptor  ac Fttfor  eximius,  et Ref  in Trans.  EccL 
Typographtts,  ex Leaiflima  Tori Consorte, Gen. D. BARBARA 
JEDDI, H^dem suis intEdibus vidit, DANIELEM P. SZATH-

MARI, 
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MARI, Hl  Coll.  Reform.  CLmdiopolitani  Civem,  per veftigía  Gení-
toris sui rite incedentem. 

In hac eximia Germanae Cognationis Caterva Quintus sor-
te nascendi suit Vir summe Rev. ac Celeb. D. S1GISMUNDUS 
P. SZATHMÁRI, Anno labentis Saeculi iu- t io  heic Claudiopo-
li seliciore prognatus Lucina. Qui ftatim  atque per tenellam Ü-
cuit aetatem, in Palaeftram  Virtutis & Litterarum convolavit, 
& in III. Coll. Res. Claudiopolitano depofitis  primum Littera-
rum tirociniis, mox Anno labentis Saeculi xv111, in Publicas 
Civium ejusdem Collegii Tabulas relatus eft:  sedentibus per id 
tempus ad clavum ejusdem Collegii Proseísoribus longe Celeber-
rimis, MATTHIEOINTZE  BATZONI, & JOANNE REMETEI, 
quibus mox in eadem Provincia succesere Viri aeque Celeberri? 
rni, MICHAEL UDVARHELYI, & JOANNES NASZÁLYI: 
Quis digno reserat praeconio nodes SIGISMUNDI sub tantis Ma-
giftris  vigilatas ? Quis Induftriam  , rebus Theologids, Philoso-
phicis , adeo acriter impensam: ut velf  ejus commilitones sate-
ri neceíle habuerint , palmam sibi ipíis ab eo eíTe praereptam. 

Haec ejus lnduftria  excellens, cui par & aeque excellens 
nadus erat Ingenium, quum in spatiis Musarum Claudiopolita-
narum contincri non poíset, & ad opulentiora Scíentiarum Em-
poria adspiraret, in Celeberrimas Belgics Federats Academias 
iter suscepic, Anno labentis Saeculi xxviu: ibique priinum in 
Academia Ultrajedina, ac deinde Groningana, non modo Theo-
Iogiae , Philosopbiae , Philologiae & Hiftoriarum,  veaim etiam 
Matheseos cognitione se mirum in modum locupletavit. - Tgnto 
Scientiarum Thesauro ornatus, íűas ut divitias in incrementum 
Boni Publici effiinderet,  ad Patrios rediit Lares, Anno Sxculi la-
bentis tertio supra tricesimum, ac primo quidem, in Eccles. Res. 
Puszta Kamaráftenfi  Sacris operatus, rnoxA. Aerae Chriftiane  173 5-. 
Idibus Febr ab Ecd. Res. Claudiopolitana ad Sacram vocatus eft  Fun-
tftion^,7atqus;in  ea Annis quinque & viginti summa cumlaude ela-
bonavifi  Vix vero Munus suum apud nos auspicatus era't ,quod et 

«V  iaiw < ... b v í  ' 1 
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eruditionís diffíisae,  severaeque adeo san&itatis, nec non 
comparabilis hloquentiae rumor omnes Traníilvaniae plagas, 
quin et Hungariae ita penetravit» ut primum quidem in Gym-
nafio  Szathmarienfi  ad regendam & erudiendam juventutem » 
mox in Cojlegio ReL Agropolitano ad honorificam  Theologiae 

• Pioseílionem' tandem vero in Colleg. Resorm. Claudiopolitano 
ad L. L. O O. Antiqq. et HiftoriarUm  Proseífionem  svaviíHmis 
hortationibus rogatus et invitatus sít : verum blandifiima  sua o-
rctione tandem persvaíit Scholarum Moderatoribus » ut ab eo 
Consilio dcsiílerent, maluit enim Vir exquisitae pietatis, et a-
more Divino inslammatus e roftris  San&iofibus  populo viam sa-
lutis pandere' et quotidiano in interiores Templi aditus ingres-
su cum ipso Numine colloqui, quam e Cathedra Scholaftica  sub-
tilioribus se disputationibus immejrgere. 

Dum autem hanc suítinet,'v& pro virili ornat Provinciám, 
ne solus curis premeretur domefticis  , Face Nuptiali sibi devin-
cit Gen. D. ELIZABETAM KOLQSVÁRI magnitudine Animi , 
juxtaque integritate Vitae, Matronas Aurei Saeculi emulantem, 
Spea. ac Gen. D. GEORGII KOLOSVARI., L. R. Q^ Civitatis 
Claudiopoleos  Senatoris,  & Spe<3t. ac Gener. Dom. SARAE BA-
RANYAI, Filiam longe Dileaiílimam, Anno Saeculi currentis 
fexto  supra tricesimum Die ív. ante Idus O&obres. Felix SI-
GISMUNDO hic fiiit  Hymenaeus, & svavi liberorum progenie 
fecundus:  e quorum numero JOANNES Prior, AGNES» 
immaturo Fato terris sunt erepti, atíi i autem decenter quidem 
vernant, sed ob lugubre Cari Genitoris Fátum ingenti Iu£hl 
sunt oppreíli: MICHAEL nimirum , I/li/str.  Collég,  Reform.  Clau-
diopolitaríi  Altimmts  ac Bibliothecarius,  redivivu's, ut omnes spe-
rarnusi é Patris cineribus Phoenix; SIGlSMUNlXJS, ejusdem  Collegii 
Alumnus,  non modo Nominis Paterni, sed'& Virtutum gerulus 
Paternarum; SARA & CHRISTINA, Virgines, jam in tenella 
aetate Gratiarum morihus relucentes;. itemque JOANNES Al-
ter> nuper admodum superaítris egreífus.-

L Sed, 
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Sed » ne Domefticis  duntaxat SIGISMUNDI Fortunis im-
rnersa eíTe videatur Oratio, iterum jn luce Publica tantum aevi 
Decus contemplari neceífe  eít. Vidit sane SIGISMUNDUM, & 
tanquam Virum, Divinitus fibi  concefliim,  admirata eft  Ecclesia. 
Resormataper Honorum mefíe?  pulcre gradientem. Is ?nim An, 
labentis Saeculi xLvii. renunciatus eftVenerab.  Dioecefium  Ko->v 

los & Kalota Notarius, Anno item xLvui earundem Dioecefi? 
um Senior, moxque Anno xLix Resormat. in Transilvania Eccl? 
Qeneralis Notarius. Crederes, Genios trium horum Annorum 
inter se conjurafte,  ut SIGISMUNDUM per ttes Honorum Gra-
dus properantiffime  in ardua tollerent eveherentque. At longe fc 
nobis saceftat  superftitiosa  illa de Annorum Geniis ppinio. Vir-
gula utique Divina hi Honores SIGISMUNDO obtigere; quibus 
hoc eodem Anno 1760. die 7. . ante jKalendas Martias colophon 
fűit  additus, dqin ardua in Eccleíiis noftris  Superintendentis  Pro? 
vincia, in éjus humeros fliit  dpvoluta, 

Proh Dolor! Auditores» quam eft  finitimus  Gaudio Do? 
Ior, Plaufui  Plan&us, & quam subito ridentes Honorum Palmae 
& Laurus in lugubres coiivertuntur CupreíTos! Proh Dolor! Sa-
cram Superintehdentis  Infulam  nec birneftri  spatio fas  fűit  gere-v 

re SIGISMUNDO! Is enim Anno nunc Iabente die 1.11. ant© 
Idus Martias Febre correptus ardente, juxtaque gravi obfeísus 
Rheumatifmo  , malignitatem fatalem  nervis venisque ejus infun-
dente, mox.die v. ante Idus Apriles hora xi i. meridiana * inter 
ardentiííima ad JESUM fuspiria  fatali  forte  extin&us eft,  Anno 
Aetatis suae septimo supra qűinquagesimum. 

* 

Proh Dolor, quam Fidelem amifimus  JESU CHRISTl 
Servum, et quam fortem  Sacri noftri  Ordinis Athlantem ! Ille 
probe gnarus, Sacrum Ecclefiae  Minifterium,  non Sanftis  Ange-
lis, fed  Hominibus Divinitus efle  conqredirnm; fed  fimul  etiam 
probe gnarus, Sacros Ecclefiae  Miniftros  saepe in Scriptura Sacra 
Án^elos nominari. & quidem idcirco, ut Angelicis, quoad fieri 
jicet, Virtutibus Gregi praeluceant Ghriftiano  : omnem omnino 

eg 
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eo conrulit curam, ut intaminate in suo versaretur Officio,  et 
Virtutibus, ad Exemplar Angelicum proxime accedentibus Gregi 
praeluceret Chriftiano.  Omnes Sacri Mínifterii  partes, quae suuc 
publice in Eccleíia docere, precari, Sacramenta adminiftrare,  et 
Disciplinam Ecclefiafticam  exercere, ardore quodam Angelico et 

. Seraphico conabatur exantlare. Adeo ftupenda  ei Eloquentia Di-
vinitus erat concesTi, ut non modo redivivus crederetur eíse Chy-
joftomns  , sed lingvis pláne Angelorum loqui, et sluvium quem-
dam Eloquentiae aureum ore suo erudare. Pcdo Paftorali  tam 

j fepienter  et tam prudenter rexit Ecdesias, ut ejus Régimen ne-
mim suerit, vel contemtui» vel odio, sed omnibus amori. Ego 
Certe tantus SIGISMUNDI eram Admirator, quid dico SIGIS-
MUNDI ? tantus, inquam, Donorurn Caeleftium,  SIGISMUNDO 

• Divinitus collatorum, eram Admirator: ut saepe tacitus in smu 
dicerem meo, haud unquam illám a quoquam motam suiffe  Quas-
ftionem,  cur DEUS Sacrum Eccleíiae Minifterium,  non Sandis An-
gelis , sed Hominibus concrediderit; fi  omnes Fecleíiae Miniftri 
pares SIGISMUNDO eíTent, totque ac tantis, cum Naturae, tum 
Gratiae abundarent Talentis. \ 

Nihil jam ultn* tantus Vir sibi in Terris supereífe  videt, 
nisl ut votis rite conceptis, et rite nuncupatis , e noftris  disce-

. dat amplexibus. Ac primo quidem vota nuncupat Publica, Dome-
ftica  deinde, ac Familiaria nuncupaturus. Se itaque convertitad 
Resormatas in Tranfilv.  .Ecclesias, quibusdiuab Adissuit, et quas 
deinde, tanquam Superintendens,  Pedo quoque Paftorali  aliquam-
diu gubernavit; precaturque iis a Principe Salutis, JESU CHRIS-
TO, Gratiam, ac Pacem, et prosperos adversus Carnem, Mun-
dum , & Satanam, rriumphos. 

Compellat etiam magni Nominis Heroas, Supremos Re-
form,  in Trans. Eccl. CoU. ác Sehol. Curatores, ut fuos  in Sa-
cro Curatoratu Collegas, itemque Ven. Dioeces. Seniores, utsuos 
in Sacro Minifterio  Conservos, precaturque iis Dona SPIRITUS 
jSANCTl, ad Gregem Domini regendum & pascendum idonea. 

Nec infalutatos 
praeterit Illuftr.  ac Sped.Tccles. Resorm. 

CIaudio-
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Claudiopolitanae Curatores, summe 
item Rev. ac Clar. in eadeitl 

Eccles. V. D. Minislros, ut & Clar. in I1L Coll. Res. Claudiopo-
litano Scientiarum ProseíTores, juxtaque Rev. ac Clar. in Ven. 
Dioecesibus Kolos & Kalota Hvangelii Praecones 5 optatque iis 
Fortunám laete rite ridentem, nec Hespero ullo contumulandam, 

Votis persun&us Publicis, Domeftica  jam nuncupat vota, 
ac Familiaria. Conjugi Dilediiíimae, Dolore decumano oppreilae 
Spea. ac Gen. Doin. ELlZABETIE KOLOS ̂ ÁRL Liberisque Ca-
riifimis,  MICHAELI, SIGISMUNDO, SAR/E, CHRISTINiE, & 
JOANNI, precatur á. PATRE Misericordiarum Spiritum Con-
soIationis, omnes dolorum acerbitates validiilime vincentem. 

Pari aeítuat amore in Spea. ac Gen. Dom. GÁBRIELEM 
MARJAI. Inc/.  Cottus.  Interioris  Szolnok  Notarium,  per Genitons 
sui Sororem araa cognatione sibi devinaum; ut& in prioris Ger-
manae suae Sororis AGNETIS P. SZATHMÁRI, Heredes, Speft 
ac Gen. D. STEPHANUM & JOANNEM KERTSEDIQS, item 
que in alterius Germanae suae Sororis,SAR^ P. SZATHMÁRI 
Heredes , Gen. D. JOSEPHUM S. PATAKI, et Gen. D. MA-
RIAM S. PATAKI; nec non in Germani sui Fratris, ALEXAN-
DRI  P. SZATHMÁRI, Filium DANIELEM P. SZATHMÁRI, vo-
vetque iis prosperitatem vitae Terreftris,  & posl enavigatas 
Mundi Syrtes aeterna in Caelis Halcyonia. 

Suprema peraeque voce aífatur  Auditores omnes, qui Su-
premis ejus in Terra Honoribus intereíTe voluerunt; vovetque 
iis prospera in Terris Fortunarum incrementa, supremo in Cae-
lis colophone termínanda. 

Tu vero, Magne SIGISMUNDE, praeclarum Ordinis Sa-
cri Decus, quiesce Parte tua meliore in Sinu JESU Dulciflí-
mi, Parte autem tua sequiore & mortali in Publico hujus Ur-
bls  Caemeterio, quoad inde Pars illa tua sequior &mortalis, 

potentiílima ARCHANGELI Voce suscitabitur. 

D I x I. 
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