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S Z E N T E G Y H Á Z I FÖ I G A Z G A T Ó I 

H I R D E T M É N Y É S R E N D E L É S . 

Az Erdélyi N. Fejedelemségben lévő minden Evangelico Refon 

mata Eklé'siákhoz, és azoknak Espereseikhez 's Papjaikhoz. 

A ' Reformationak,  mely Saxoniában 1517''* esztendö' vége felé  vette kezdetét, száza-

dos Innepe, már Német Országon, és az Austriai örökös Tartományokban, 's Nemes 

Magyar Orfeágon-is  a* Protestánsok között, a' Csáfeári  és Apostoli Királyi Felség' ke-

gyelmes engedelmével, előre meg-határozott kíilömbözö napokon, 'minthogy minde-

nütt éppen azon egy időt határozni erre, a' dolog* természetéhezképest sziikségtelen» 

de nem-is lehetne, meg-esvén; illő dolognak találtatott, hogy mi-is, kik az Erdélyi N. 

Fejedelemségben az Evangelico Reformata  Vallást követtyiik,  a' hova valamivel késöb-

betskére hatott ez a' boldog Világosság, minp Saxoniában, ennek emlékezetérc, más Pro-

testáns Nemzetek' példája feerént,  háláadó feázados  Innepet szenteljünk, mely végre, a* 

mingyárt kővetkező Ujj Eétendönek Januarius Hónapja' n**. napját tetszett határoz-

ni. Mely napnak annál idvességesebb meg-inneplésére nézve rendeltetik. 

tfir.  Mivel ezen Innep Vasárnapra esik, az előtte való Vasárnapon^ u. m. Januarius' \ d i k 

napján a' Papok ezen Innepet minden Eklé'siákban hirdessék-ki, elméjekre adván egy-

feersmind  a' Gyiilfekezeteknek,  mely különös nagy kegyelmessége tessék-meg Felséges 

Urunknak ezen ínnep tartásnak meg-engedéséböl-is minden Protestáns Alattvalóira néz-

ve. és tsak ez által-is, mely igen köteleztessünk mi arra, hogy ennek megtartásában, 

a' más Vallásúak iránt való igaz Kerefetyén  tiiredelmet, 's mindenekhez tartozó tiszta 

felebaráti  szeretetet szivünköiV leikünkön viseljük, 's tselel«edecinkel-is azt nyílvánsá-

gossá tenni igyekezzük. 

át"- Az Innep tartás az Isteni ti&telet által menvén főképpen  véghez, a' mig az Eklé'siai 

Tagok a' Templomba gyűlnek, a' szokott Intrpitus énekeltethetik mindenütt; azután 

pedig azon nevezetesebb Eklé'siáinkban, a' hói Collegiumaink-is vágynák, az ide mel-

lékelt A. alatti, vagy más a'hoz hasonló szép éneket hármoniával fogja  el-énekelni a' 

Tanuló Ifjúság,  a' melynek el-éneklésében elegyittethetik, ugyan az Ifjúság  által gyako-

roltatható valamely ártatlan, és szivet tiszta örömre ébrefetö  Mu'sika-is. A' Hármonia 

után, hogy az Istennek énekléssel való tiszteletébe része légyen, a' Gyülekezet-is, a' ren-

des Kántor után, a' CVdik 'Soltárnak, mely igy kezdődik: Adjatok  hálát az Istennek,  két 

vagy három első verseit énekelje-el. 

Más Eklé'siáinkban pedig, a' szokott énekes Invócatio után a' CXIX^ 'Sóltárból, 

mely igy kezdődik: Az oly'  emberek nyilván boldogok, a' rendes Kántor után a' Nép éne-

' keljen négy Verset. 

3 a ' Pap fel-menvén  azután a' Prédikálló Székbe, az ide mellékelt B. alatti Imádságot el-

mondja és mondatja a' Gyülekezettel, melyet bé-rekeszt az Uri Imádsággal. Azután az 

Atya, Fiu,  Szent  Lélek, vagy más hasonló szép Invocatio el-énekeltetvén, fel-olvassa  a* 

Pap Textusul a' CV^ 'Soltárnak 1, 2, 3, 4, 5. Verseit, és azokhoz alkalmaztatólag Pré-

dikátziot tart arról, mely foltos  okai légyenek az emberi Nemzet",  és az Anyafíentegybáz' 

igazgatásában, minden jó Lelkű Xe'resztyén  embernek arra, hogy az Istennek  nagy nevét 

birdfssi,  %agasztalja,  ditsöitse,  a' téli idő' voltáhozképest röviden, és fontoson. 



^en Predikátzioja' végin iilendö egybe-köttetéssel vegye elé a' Pap az ide mellékek C. 

alatti rövid Oratiot, és azt a' Gyülekezet előtt olvassa-fe!,  vagy mondjael, semmic 

maga gondolataiból hozzá nem ragasztván. Mely után veget vetvén Befeédének,  az ide 

mellékelt D. alatti imádságot mondja és mondassa-el a' Gyülekezettel, az Uri Imádsá-

got-is utoljára a'hoz adván a' fioszás  szerént. E* meg-esvén a' Gyülekezet a' rendes Kán-

tor után el-énekli a' CXF'* 'Soltár' két első Verseit, mely igy kezdődik: Hhlát  adok 

Uram  néked. így osztán a' Pap meg-áldván a' Gyülekezetet el-botsáttya. 

A' hol Collegiumaink vágynák, ott a' Pap nem mondja-el a' C.  alatti Oratiot, hanem, 

tsak prédikáll a' ki-jegyzett Matériáról, és a' D. alatti Imádságot-is ahoz ragasztja, 's 

mikor a' Prédikálló Székből 

le-száll, az tfjuság  hármoniával el-énekli az ide mellékelt 

E. alatti éneket. Mely után a' Collegiumnak Tiszteletes Theologiae Professora,  vagy 

más, fel-menvén  a' Prédikálló Székbe, maga által mentől szebben 's jobban ki-dolgozotc 

Oratiot mond Reformationak  boldogító  tzéljáról  *s idvességes következeseiről.  Azután éne-

keltetik hármoniával a' XCV1IK* 'Soltár'első Verse, mely igy kezdődik: Énekeljetek 

újj Éneket. 

Fel-tétetik, 's meg-is váratik a' Prédikátiot vagy Oratiot mondandó Tifiteleres  Papok, 

tói és Professoroktól,  hogy leg-nagyobb ki-telhető figyelemmel  légyenek munkájoknak 

ki-dolgozásában, még tsak egy Igét-is olyat abba nem elegyitvén, a' mi más Keresztyétj. 

Atyánkfiainak  sérelmet okozhatna. A' szelidség', türedelem' és keretet* Lelke az, a' mi 

igaz világosságot síiggroz, e' nélkül mi npm világosságban, hanem lelki sötéttségbeti 

maradnánk, i.fán.  II: 10. 

7szer Az inneplést kegyesség munkája tészi Isten előtt leg-inkább kedvessé: melyre nézve 

illő lészen ezt azzal-is meg-szentelni. Minthogy pedig az alsó Fiu és Leány OskoJakra 

nézve, a' Közönségeken többnyire hijjánosság és sok fogyatkozás  tapasztakatik, mei-

lyeken segíteni és azon apróbb Oskolákat mindenütt jobb állapotba hozni szent kö-

telesség; az e' végre való-adakozás hathatós ki-hirdetés által ajánltassék minden Gyü-

lekezetekben. Az alamisna hellyes fel-szedéséröl  és hiteles beküldéséről az illő hellyröl 

különös rendelés tétetik: fordítása  módja Egyházi köz Tanátsban fog  meg-határozytni. 

Költ Kolo'sváron, November* i6Jil 

napján 1817^ efitendöben. B. Bdnffi  Ldszló 
Guberníalis Consiliarius . 

és Consistorium' Elölülője . 

Ajtai  László 
Consistorialis Secretarius. 



Az Erdélyi N. Fejedelemségben az Evangelico Reformata  Vallást 
B. követők között, a' Reformationak  Századja' Innepért 

P r é d i k á t z i o e l ő t t m o n d a n d ó 
Könyörgés. 

Mindenható Isten, irgalmas és kegyelmes jó Atyánk az Úr Jésus Kristusban! Örvendez ét 
dicsekedik szivünk,sz. nevedben, és alázatos Lélekkel áldjuk, maga6taljuk véghetetlen Felsé-
gedet. Mert tsudálatos nagy jót tettél mi velünk melynek, emlékezetére hálaadó Innépet szen« 
telünk a' mái napon tenéked. Te Uram mindenkor Atyai leg nagyobb jósággal gondoskodtál 

T^-mtiWJröX^ go»<lo*koíUál kiváltképpen mi roJJunk gyarló emberekről, kiknek 
lelki és erkölcsi meg-világosittatásunkar, meg-jobbulásunkat, a* bóldogitó igazságoknak álta-
lunk lehető meg-esmerését, a' Keresztyén jóságos cselekedeteknek gyakorlását, és e'képpen 
az örök idvességnek meg-nyerését könnyűvé tetted. 

Azon tsudálatos nagy változás által-is, mely ez előtt 300. esztendökkel esett az Anyaszent-
egyházban, a'te Országodat terjesztetted mi közöttünk, a'Leikiesméretnek természetes Éabadsá-
gác helyre állítottad, a' mi emberiségünket nemesitö minden Tudományoknak tágas mezőt 
nyitottál, a'Vallásbéli értelmes buzgóságnak új eröt adtál, és azt a' tiszteletet, 's fiúi  félelmet, 
melyei minden Népek néked, és törvényes földi  Uralkodóiknak tartoznak, Élveinkben újbi 
fel-gerjeszcetted,  megerősítetted, és ezek által minket nem tsak e' múlandó élec után való di-
csösséges el-rendelcetésünkre, hanem még e' világon való Polgári és Házi Társaságnak kebelében 
érezhető tsendesebb, és bóldogabb állapotra-is formálni,  és Kegyelmesen el-kéÉiteni kívántál. 

Áldjuk és magaStaljuk oh mindenható jó Atyánk felséges  nagy nevedet ezek melletc 
azért-is, hogy olyan idő szakaszra határoztad öröklői fogva  a' mi életünknek világi pályáját* 
melyben a' Keresztyéneknek  egymás ellen való gyíilölségek, a' Vallásért való üldözések, mel-
lyek az előttünk élt embereket ottan-ottan keservesen nyomtSk, majd mindenütt egéészen 
meg-szüntenek. Mi láttyuk ma, halljuk, és örömmel tapaGtaljuk azt, a' mir a' mi Atyáink 

szivszakadva óhajtottak, de látni, hallani és tapasztalni nékiek nem lehetett. 

Te vagy oh nagy Isten, ki a'mi közelebb élt, és élő jő Fejedelmeinknek giveket mi hoz-
zánk, és hitünk' sorsossaihoz való atyai kegyelmességre hajtottad, légyen hát azérc-is örökös há-
láadás teneked, hogy minket mostani jóltévö Felséges Császáriés Apostoli Királyi Fejedelmünk-
nek, annyi sok Nemzetek' szerecett édes Attyoknak szelid, ésbölts Uralkodásával bóldogitottál. 

t Hirdettyiik oh nagy Isteh, a'Népek közöct tselekedeteidet, örömmel beszélliink körüllöt. 
tünk véghez vitt minden tsudáidrol, éneklünk tenéked, és ditséretet mondunk tiszteletedre. Há-
ládással jutnak nékünk e' mái Innepen eszünkben, azoknak az el-felejthetetlen  nagy Férfiaknak̂  
's Fejedelmeknek neveik-is, kik a' te Lelked által vezéreltetvén, a' mi szent Vallásunkat szererték-, 
oltalmazták, cerjesztették, és e'képpen e&közeid voltak arra, hogy Leikeinknek igaz meggyő-
ződése szerént, minden háborgatás nélkül tifitelhetnök  mindenható Felséges Hagy hevedet. 

Ne vonjad-meg oh jóltéyö édes Atyánk továbbra-is mindenható oltalmadat töllünk, ren* 
de]} mindenütt, és mindenkor hatalmas Istenfélő  pártfogókat  Lelki Országodnak terjesztésé-
re, 's bóldo^itására^Tartsd-meg mindörökké virágzó békességes állapotban, ditsösséggel kör-
nyül vett mostani, és az ö áldott magvában 's Nemzetségében következendő Fejedelmeinknek 
védelmező szárnyaik alatt Hazánkat; tartsd-meg abban, és virágoztasd a' te szerelmes szent 

Fiad, a'mi Idvezitönk, és sz. Apostolai által hirdettetett tiszta Mennyei tudományú 6ent Val-
lásunkat, buzditsad-fel  naponként inkább-inkább annak minden követőit az Évangyéliomi bóV 
dogitó igazságok, és törvények szerént való gondolkozás és élet'módjára, hogy szentséges aka-
ratod légyen-meg mindenekben, és a' költsönös felebaráti  szeretet uralkodjék füveinkben; 

Tedd idvesságessc Mennyei szent Atyánk különösön mái százados Innepünket, botsás-
sad-meg minden bűneinket, szenteljed-meg gondolatinkat, beÉédinket, tselekedeteinket, hogy 
minden foglalatosságaink  törvényiddel meg-egyezzenek  s és azokból szent nevedre térjen día 

tsösség Szene Fiadnak Jésusnak nevében. 
Ámen, Mi Atyánk 's á1 t. 



A' R E F O R M A T I O 1 

S Z Á Z A D J A 5  I N N E P É N 

P R É D I K Á T Z I O  U T Á N E L - M O N D A N D O 

R Ö V I D E L M É L K E D É JS. 

ÍVÍinden időben és minden Nemzetnél eleitől fogva  szokás volt, hogy megünnepel-
jék emlékezetét az olyan nevezetes történeteknek, mellyek az emberiség* állapottyában 
valaha hasznospn befolytak,  és hogy tisztelettel említsék azoknak a' nagy embereknek 
nevét, kik az illyen történeteknek eszközei voltak. 

Az Emberi fiívben  vagyon ennek fundamentoma.  A' háládatosság leg-Éebb virtus-
sá az emberi természetnek. Ez által meg-esméri a' jó tselekedetnek érdemét és azt a* 
tiszte etet, mellyel annak tartozik, érzékenyedve "fizeti-le.  Egy boldog kevetkezésü tör-
ténetnek emlékezete, kettősen ébreszti fel  a' háládatosságot. Egyik része ennek az tg 
felé  siet, mint minden nemesebb érzése az embernek, a' másik pedig itt a* földön  ta-
lalja-meg tíÉtelete' tárgyát. 

Ugy van! mikor az emberi nemzet'sorsának nagy lántzán, a' jelen valóból visz-
sza tekintünk, és lártyuk miként fej'ödett-ki  a'némelykor meg-foghatatlan  történetek-
ből a' boldogabb jövendö, lehetetlen ott az Isten' Atyai igazgatásának ujjait meg nem 
esmérni, és azokat kik a' gondviselés' eszközei lévén az emberiség' jováért éltek 's mun-
kálódtak, egy háládatos emlékezettel nem tisztelni, 

A' ló iránt való buzgóságnak mindenkor elevenné^ kell u^yan lenni, mert azok 
a' Geirpillanrások, mellyekben az ember a* )ó iránt érzéketlen, el vagyiiálcveÉvc.  vagy. 

nak tsak ugyan olyan napok, és órák, mellyekben az emlékezet, és érzés maga tiizét 
egyben szdvén, egéízszen fnaga  tárgyának Éenteli magát. Ez téízen valamit Innepelni!  ég 
tsak a' titta buzgó érzés adja meg-valamely nevezetes napnak valóságos innepi fényét  — 

Ez a' nap el-tölt Századja' Innepe Szent Vallásunk' mintegy ujjá születéséneke 
Háromszor töltötte bé-már ez maga kerületét. Elöttiink-élt atyánkfiai  ezt a' nevezetes 
napot az Istenhez való háládatossággal innepelték! Kitsiny ugyan egy Század az örökké-
valóságra, de nagy az emberiségre nézve, mert ez maga életét századonként frámlálja. 
Két három ember? nyom tiinik-el egy Század alatt, mint egy sebessen repülő árnyék; 
de a' szép, és hasznos tselekedeteken nintsen az időnek hatalma. Ezeknek emlékezete 
fenn  marad, a' századok' és Esztendök' ezereinek Innepére ! 

Hogy ezen Innepet, mellyet ditsöségesen Uralkodó Felséges Fejedelmünknek ke. 
gyes engedelme' következeséül é* Fő Elölljiróinknak rendeléséből ujjitunk-meg, annál 
szentebből meg-tarthassuk, ezen két pontot kell különösön szivünkre vennünk, hogy 
mit innepelünk-meg ? és hogy mitsoda érzéssel innepeljük meg ? 

Mit  innepliink tehát  meg? A' mi mintegy ujjá született Evangéliumi Vallásunknak 
harmadik Századja' Innepét, mely annak nevezetes, és boldogító történetére emlékez-
tetvén, fel-indit  az Istenhez való háládatosságra, és fel-gerjeszti  azt az indulatot, hogy 

szivböl tellyesitsük mind azt, mit szent Vallásunk, mint erköltsi kötelességet, élőnk-
ben szab. — Végesebb az emberi ész, mintsem a' világi dolgok'.follyásában,  az okot a' 
következéssel mindenütt tisztán egybe-foglalhatná,  mert ezt az egészszet egy láthatatlan 
Atyai Kéz ígazgattya, és az embernek tsak azt engedi meg-fogni  belolle, a' mi az ö 
tzéljára, és kötelességére tartozik. Tehát az el-miílt idők' tükréből nem nézhetünk 
értelemmel egyebet, hanem tsak a' mit a' történetek' bizonyos sugarai előttünk le-
festenek.  — 



A mi Evangéliumi Vallásunk'  mtg-ujulásának rövid és hiteles képe tZ,  A' Fö eszköz 
vólt ebben a' nagy lelkű és méjj tudományu L u t h e r Márton, ki a' Vittembergai, 
híres Universitásban a' Szent Irásr, és abból a'Jé'susnak Szent tudománnyát méjjen belá-
tó észszel és szívre ható böltsességgel magyarázta. Az 1517^ Esztendöben October* 31-'̂  
napján vala tulajdonképpen az a' nap, a' melyen az első lépés meg-tétetett. M é l a n c h . 
ton az ö szelid lelkű baráttya, sem tudománnyának, sem fáradtságának  ezen tzélnak 
el-érésében, nem kedvezett. Tisztelettel áll hát az ö neve ezen történet'^ históriájában 
a' L u t h e r é mellett; és; tisztelettel említtetik a' mái napon-is. Két Esztendövel annak 
utánna u: .m: 1519^" a' Nemes Helvétusoknál-is, a' derék Z v i n g l i u s által ezen munka 

nieg-indittatott, későbbre C a l v i n u s J á n o s által, kit fel-emelkedett  Lelke, és széíes 
tuduwíimy* « 5 y iiiy.n Jolog kí-vícelérc kéfxszá  tettek vala, végre hajtatott. Innét jött 
által mj hozzánk-is. 

Sok Nemzetek, és Fö hatalmasságok ezen Evangéliumi tudományt bé-vévén, hogy 
a' Világ előtt meg-bizonyittsák azt, hogy ezen tudománybéli meg-ujjitás által a' Jé-
'sus' szent Tudománnyátói nem tsak leg-kissebbet el-nem távoznak, sőt éppen egyedül 
tsak a'Szent írást akarják Vallássok' Kútfejének  tartani, tehát Augspurgban, az 1529^ 
Eétendöben, a' .Felséges V d l i Káro ly Tsászár' elöli ülése alatt, tartott Imperiumí, 
Distára, a'magok confesiiojokat  vagy közönséges hit le-tételeket bé-nyujtották. Az idő' 
környülállásaitól jötc némely akadályoknak el-hárittatása után, ugyan Augspurgban az 
1555^ EÉtendöben a' Felséges Ferdinánd Tsászár elöllülésé alatt, ezen dologban 
tartatott Ország gyűlésén, a' Vallás' dolgában, a' Lelkiesméret szabadsága, (mivel azt 
az Isten-is szabadnak akarta lenni) meg-esmértetett; és meg-engedtetett,ihogy ki-ki ma-
ga belső meg-gyözödése szerént, a' mely Vallásban vigasztalásai, és idvességét remélli, 
azt szabadon, és minden külső akadály nélkül gyakorolhassa. — 

Ugyan ezen kegyes végzés, a'.. Vcimháliai biceL békességben melly 1648^" az 
Európai Statusok közt köttetett, és a' mely az Európai egyarányuság alkotványa' fun-
damentumává lett, meg-ujjittatott, meg-erösittetett, és azoltától fog^a  ennek épsége, 
és fenn-álhatósága  minden kéttségen kívül tétetett. * 

A' mi édes Hazánkban-is ezen Evangéliumi tudomány tsak hamar el-terjedvén, a* 
1 S z á z a d * közepén tökélletesen bé-vétetetr. — Ez olta ennek fenn  álhatóssága és má« 

szent Vallásokkal való jusbéli egyenlősége, mindenkor törvényesen-is meg-esmértetett, 
és erősíttetett, és mind e' mái napig ditsösségesen Uralkodó Felséges Fejedelmeinktől, 
kiknek Fö gondjok népeiknek boldogsága, vólt jussaiban meg-tartatott, és oltalmaztatotr. 

Evangéliumi Vallásunk' ezen történeteinek meg-esméréséböl Önként fóly  annak 
által látása, hogy mitsoda érzésekkel kellessék ezen napot'  meg-innepelniink 

Egyik Fö kötelességünk itt, az Isten  iránt való buzgó háládatosság,  Mikor az em-
beri szív az Istennek bölts igazgatását a' Világ' történeteiben megbizonyítva láttya, nem 
lehet hogy ne imádja azt az Atyai Kezet, mely valamint az egyes embernek, úgy ' 
az egész emberi nemzetnek-is sorsát maga tzéljára vezérli. Ha háládatossággal tarto-
zunk az Istennek még azért a' lehelletért-is, mellyet bé-szivunk, mennyivel inkább a-
zokért a' ki-jelentett igazságokért, melyek minket az örökéletre vezetnek ? mennyi, 
vei inkább a' Vallásnak azon szent súgáraiért, melyek ebben az életben útat mutat-
nak, a' halálban pedig vigasztalásul ízolgálnak ? 

De ennek a' háládatosságnak élé és munkás háládatosságnak kell lenni. A' Szivnek 
vallása a' jó tselekedetben mutassa-ki magát. Ha valamely nap fel  gyujrhattya a' vallá-
sos érzéseknek szent tüzét, ez az Ignep kétszeresen tselekedje ezt, - ! A' Vallás mint 
tiszta erköltsi Tudomány tészi boldoggá itt létünket, tsendessé a' halált, és bizonyossá 
a' jövendő életet. — ! A' melly ember meg-van győződve arról, hogy Ö minden tsele-
kedeteit az Isten előtt viszi véghez, az ollyannak soha a' jóra való tüze ki nem alszik, 
és semmi az ö bátorságát meg-nem háborittya. — 



Terje66étek-ki ezt házatok' népére! tegyétek azt a' tiszta élet', és békesség lak-
hellyévé Nevesetek ollyan gyermekeket, menyekért a' maradék áldjon meg-titeket! 
Terjeszszéttík-ki ezt a' Hazára! mert a' jó tselekedet mentől többet foglal  magában, an-

;nál nemesebb. Terjeszszétek-ki ezt a' Haza' Fejére, az Uralkodó Felségre! mert az 
Istent telő Vallasos ember, egyszersmind a'.leg-búzgobb Hazafi,  leg-hivebb Jobbágy, 
és legg szentebb erköitsü Polgár-is. 

Ez az Innep, melyet a' Vallásos érzéseknek elö-mente're tartunk, légyen éppen 
azért a' tiireáelmességnek Inuepe-is. 

Ha előttünk nevezetes az az idö pont, melyben a' Vallás' dolga, kinek-kinek Éabad 
meg-gyözödésére bízatott, másban-is tehát a' leikiesméret' szabadságát, mint Fő kin-
tset, tartsuk bánthatatlannak. A' jé'sus' tudománnyá iigv-is a' w m ^ 
tudománnyá, ha meg-tagadnók azt mástól azért, hogy velünk nem mindenben egy ér-
telemben vagyon, akkor nyilván a' Je'sus' tudománnyának lelké ellen, tselekednénk. 
Távol tehát a' türedelmetlenségnek még tsak az árnyéka-is! íreg-motskolná ez a' Ke-
resztyénnek nevét, és meg-homállyositaná ennek a' napnak innepi fénnyér.  - Távol 
tölliink a' szeretetlenségnek még tsak gyanuja-is ! Hogy tífrtclhetné  igazán a' véghetetlen 
jóságú Istent az, a' ki-ennek Fö törvénnyét az emberi íze.etetet, értelembéli külömb-
segert meg-ronaná? A' mi Idvezitönk maga-is ezt a' meg-esmértetö jelet tette a' Ke-
re>zryénekre nézve. Arról esmérnek meg-titeket,  hogy az én tanitványim  vagytok, ha fitre-
titek  egymást, valamint én-is szrettelek  titeket. 

IJtoljara adjunk egy tives emlékezetet az előttünk élt derék és kegyes embe-
reknek, kik az emberisig' javára hathatósan munkálódtak. ! Mondjunk áldást különösön 
a' Népeit híven freretö,  és köl.tsönösön szerettetett Felséges Fejedelmünkre, a' dirsös-
ségesen Uralkodó I. F e r e n t z Tsá6ár:a és az ö egéé, Tsászári házára. Boldogság 
rogyogjan az ö földi  Koronája feleit,  mely légyen tlö képe az ö Mennyei Koronájá-
nak t Hafísdís  az öríJksze varrtnak '. IJitirueg T r̂ennyéri, Se FőTJ^r.  «VJ37ÍT3;enT»«t<í Ctcnt 

Felségnek, mind azokért a' jókért, mellyeket mi hozzánk mutatott. —! 

r A m e n. 

D. A' Prédikátzió  és Elmélkedés  után való Könyörgés. 

M i Urunk Jé'sus Kristusnak dirsösséges Sz. Attya, és minékíink-is ö általa szre'mes 
édes Atyánk ! Áldunk és ditsérünk tégedet, hogy módot szólgáltattál mostan minékünk 
arra, hogy mi, mint az Evangyéliom' világával a* lelki éabattságra el-hivattatott Tagjai 
az Anyaientegyhíznak,  ezen el-hivactatásunk' emlékezetére tenéked örvendetes Innepec 

szentelhetnénk. Áldjad és ízenteljed-meg oh jóltévö Isten továbra-is ezen Inneplésünket 
egét életünkel egytemben, áldjad és Éenteljed-meg közönségesen az Evangyéliomi tent 
és kegyes életre törekedöknek Társaságát, a' keresztyén Anya&entegyházat,  neveljed na-
gyobra mindenütt, még a' pogány vakságban lévők között-is szüntelen annak határait, 

szaporitsad mind világ végezetéig igaz tagjait. Adj annak időről időre munkás, tudós, 
és hűséges lelki Pásztorokat, kik a' tiszta Evangyéliomi tudományt mindenkor, és min-
den népeknek nyelvén elömenételesen hirdessék. Gyarapitsad jó Istenünk mindenütt, és 
e' mi Hazánkban-is, a' Fö és alsóbb rendű Oskolákat, gyújts nagyobb nagyobb világos-
ságot naponként ezek által az emberi értelemnek 's okosságnak, hogy a' hibás vélekedé-
sed kevesedjenek, a' boldogittó igasságok pedig terjedjenek, és á' szivekben szüntelen méj-
jebb méjjebb gyökeret verjenek mind addig, mig azon boldog jövendőre el-juthat az embe-
ri nemzet, ir.ikor mindenek tégedet egyedül esmérnek lenni igaz Istennek, és a' kit el-bo-



tsátottá! a' Já'sus k'ristust, és a' felebaráti  terecetre nézve, az egyébb aránt külöm-
bözö vélekedések között'is egy akol, és egy Pásztor léizen. 

V # * 
Add-meg nem sokára oh Mindenható Isten, minden népeknek a* fold  Kerekségén, 

az éttelembéli meg-világosodást, és a' Leikiesméretbéli ízabadtságot, hogy a' ce Lelki 
Országodból kiirtatván minden Vallási gyűlölség, mindnyájan egy mást szeressék, és 

szivbéli meg-gyözödéssel tiszteljenek tégedet ugy, a' mint Izent igédben magadac imád-
tatni éstisztelcetni rendelted. 

Áldjad és szenteljed-meg oh minden áldásoknak Attya a' Leikiesméretbéli Éabad-
ságnak minden pártfogóit,  a' te fel-kentyeid  legyenek mindenütt hív védelmezői a' te 
tificeletednek,  és gyámolai Anyaszentegyházadnak.  A' te kegyelmed minden Lelki és 
testi áfdámknak  nyugodftíh-aicg  leg-nagyahh mértékben kiváltképpen  a' 
mi Felséges Uralkodó Fejedelmünkön, nyújtsad még sok e&tendökre boldogul, és tsen* 
des békességben, az ö reánk nézve-is oly drága életét, vedd környül ötec bölts Ta-
nátsosokkal, és boldogítsad minden renden lévő leg-hüségesebb Éolgákkal, tartsd meg 
az ö mi hozzánk való Királyi kegyelmességét, és Atyai jóságát. Légy oh jó Isten a' mi 
Felséges Császárnénkai Korona örökösünkéi, az egész Császári Királyi Házhoz tartozó 
minden felséges  Hertzegekkel és Hertzeg Aszszonyokkal.  A' böltsesség, Igazság, és jósi 
gos cselekedetek, a' népeknek szeretete, az erő, és hatalom maradjanak mind végig tu-
lajdonai ezen felséges  Uralkodó Háznak. 

Áld-meg oh nagy Isten a' mi Hazánknak fő  lgazgacó Tanáttsát, annak mindenek 
szeretetére magát már régen méltóvá tetc nagy böltsességü és kegyességü Elölülőjét, a* 

több nagy méltóságú és tekintetű, fő  és alsóbb rendű Tagokkal egyetemben. Álgy meg-
mi közöttünk minden Tisztviselöket, felsőbb  és alsóbb Törvqjiy Székeket, hogy mind 
azok a' mi igazságot fieretö  kegyes Fejedelmünknek légyenek méltó szólgai, az igazság-
nak Éemély válogatás nélkül kiszólgáltatói, a' jó rendnek fentartói,  i s a' jó erköltsi-
segnek orzoi. - w*1̂  

A' mi Gyülekezeteink, Várossaink, Faluink, és Háznépink között lakozzék min-
denkor az idvességes fenyíték,  Igaz Isteni félelem,  6orgalmato» munkásság, az élet' fen 
tartása e&közeiben való bövség, az egyetértés, keretet, és állandó békesség; halgass 
meg Szent Fiad' nevében. 

Á m e n . Mi Atyánk 's a' t. 

t 

A. Hármoniával mondandó Énekek, 
Első Ének. 

i. E g y meg-foghatatlan  Valóság rartya kormánnyát 

Hz egész Világnak, e' hordozza a' teremtés' nagy alkotmánnyát. 

Az egészr, úgy mint a' részeket, ez igazgattya, 

Tsupa szeretetből 's boldoggá tételből áll az ö szent akarattya, 

KÖz, jó édes Atya. 
V « • 

Tud minden dolgokat — régen él-múltakat — a v jelen léyöket — minden jövendőket 

a' sors, a' történet — a' leg-kissebb eset — szent parantsolattya. 

Kis égi tüzeknek — cecszö nagy testeknek — ki mére járásokat — rendes forgásokat  — 

úgy a' setétséget — el-rejtetc méjjséget — El tsak ö láthattya. 



Mini azt a'mi a'természetnek rendje szerént esik, mind azt .ö miveli, azt úgy 
ö rendeli — kötetlen  tetszéséből; 

Ugy mind azok a' változások-is mellyek az erkölcsi világban történnek, valyon honnat 
jönék ? hanem rendeléséből. 

Isten 1 ezt az erőt, ezt a' mindent tevőt, tsak te benned tiszteljük, 
Benned Uram kinek, nagy ditsösséginek mértekét nem képzeljük, , 

Nem; tégedet mi véges emberek meg nem foghatunk; 
De le borulással, földre  hajolással most és a' mig élünk, imádunk, 

Ditsöitünk, 's, áldunk. 

De áldunk főként  azon jóltévő változásiján, 
McTy ez előtt három Századdal esett a' tölled adott Szent Valjásbsn. 
Váiasztottidnak eröt és hatjlmat te adtál, . 

Hogy tanittsanak úgy, a' hogy az Idvezitö által taníttattál 
valaha 's szóllottál. 

< * * '  1 1 » 

Fö adományodat — szent tudományodat — nem meg-jobbitani, — tsak jneg-tisztitani — 
tiszta kútfejére  — szent eredetére — ujjra viszsza vinni, 

A* holt szeretetet — fel  melegíteni — jobb esméreteket — szélyel terjeszteni, mini 
, ezekre őket — a' nagy Joltévöket — tetszett néked segíteni. 

E' kegyelmed az, a' melynek magasztalására ide e' szent helybe, gyükünk most, a* 
melybe mindég egyítyütt vagy velünk. 

És itt egyszersmind azoknak a' nagy embereknek emlékezetekre, és tiszteletedre, nagy 
Innepet szentelünk. x 

Uram segedelmed, Isteni kegyelmed, légyen mellettünk ebben 
A' hálaadással, öröm kiáltással telves ditsö Inrtepben, 

Erősitsd s tartsd meg a nagy munkád gyümöltseit bennük 
Nagy szeretetedből - atyai kedvedből, tedd hogy légyen idvességes nékünk 

? Százados Innepünk. 

v 

E. M á s o d i k É n e k . 

Isten! Istene a' világosságnak ! 
A* jónak, szentnek 's az igazságnak ! 

Tölled tugg Uram minden mi lépésünk, 
Szent kezeid vezérlik menésünk. 

Te adsz az embereknek módokat, 
Hogy eszközöljék boldogságokat, 

Te áldasz — te segitel minden jókat, 
Te viszed-ki fel-tett  szándékjokat. ; • 

a. Azért áldunk mi-is Téged mindenért, 
A' mit tettél a' véges emberért. 
Szent Vallásunknak világosságáért, 

. " Annak apostoli tisztaságáért. 
Uram! tartsd fenn  tovább-is kegyelmed' 
Felettünk, 's terjeszd-ki védelmed' 

Légy erősség nékünk - oh légy óltalom, 
Fedezz — fedezz  mennyei hatalom. 


