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Példabe. 31: 30. A mely AJzjzonyt állat féli az Urat, é 
/terez ditséretet ó magának\ 

Mitjoda az ékes Afefiony* meg - fejéritett koporsó, banemfo 
mértékletes> tijzta életű, és fzemérmes. Chryfoftomus. 

munkásnak édes a* nyugodalom„ yfe a/ttzÁ fiállásrul 
tudakozódik, a' bérét gyakran fiámlálja efitendejének végét, a' 
Jzánto vető várja az aratasnak idejét: igy az IJtenfeló ember óróvb 
mel gondolkodik az balálrúL Chryfoftomus. 
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SZENT LECZKE 
Filippibéliekhez kűldőtc Levél i. Réíz.21, vers. Énnékem 

Mind eletemben, mind hajilomban nyereségem a* Kriítus. 

» 
t ^ Széleísen ki terjedett Perfiai birodalomnak hatalmas 
lUeKSTriíi Királya Dárius Hyftáfpis felől azt jegyzették-meg, az halált n e m e^niérő Chronikáknak hiteles irói, hogy meg-hallván a' 

Semirámis Királyné Afzfzony Koporfojában el-rejtetett temér-
dek kintsnek hiret, minekutánna el-ment ahoz, és a' telhetetlen kívánság-
nak forró hidegétől őfz önőztetvén, azt nagy eröfzak-tétellel fel-nyitotta , 
nem talált ablun femmi képzelt kintfet, hanem tíak port, tfak hamvat, tfak 
fzáraz tfontokat, és ezt az egynehány fzökbol álló, de az ö otsmány telhe-
tetlenségét érzékenyen meg-dorgáló fontos iráft: fi non ejjts infttiabiks, mor-
tuorum Jepulchranon vinlajjet; az az, ha telhetetlen nem volnál; az holtaknak 
koporfóikat fel-nem bontottad volna. Így jádtzodtattya-meg e' világ a' fokra 
igyekező embereknek telhetetlen kívánságokat, avagy inkább igy tréftllyák 
meg-magokat e' világban belé lzeretett emberek, a' kik midőn tetteknek fá-
rattságos töredelmével, és Lelkeknek nyughatatlan epekedésével kerefik 
e vilagban a' drága kintset, és a' midőn az ö fzorgalmatofságok utánn arany 
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hegyeket ígérnek magoknak, az igaz kints helyett tfak hamvat találnak, a 
remeit nyereség helvett tfak árnyékhoz kapdosnak. , 

Tfudállöm , meg-vallom, az löen illy Nemes teremfé ének az Ember-
nek illy Nemtelen, és fikeretlen kereskedését, fájlalom, fzivefsen fájlalom 
e' világi dolgokban egyedül határoztatni fzokott haízontalan nyugh itathn-
ságnit, meljyekez életben a' Leieknek kívánságait bé-nem teílyefíttik; ha-
fontok leven a* világ javai a* Jákob fórrá ához, mellyböl a' Kriflu* fzavni 
fzerént a ki íjzik, ifmét meg-fcomjuhozik ^an. 4. ez ele: utánn h femmit nm 
h fználoak- Ama tizenkettödik fzázban élt Egyiptomi híres Sultán Saladi-
nus felö', a' kit terrorem Orientis, Nap kelernt k rettegésének neveztek, azt 
irja Reger. Alberic, hogy haláos beteg ágyban efve'n, egynek az ö Tifztei köz-
zúl meg parantfolta, hogy az ö hilálos lepedőjét, mellyben el-fogna temettet-
ni, mr*gas kopjának hegyére függefztvén hordozza-el mindenütt a' táborban, 
nagy fel-fztWal ezt kiáltván; Imé tf<k ebből áll mind az valamit ez a' N gy 
Fejedelem el-vifzen magával annyi fok kints , annyi ditsö<ég, annyi tarto-
mányok közzül a' meliyekkel bírt e* földön. Salamon leg-böltfel b voit min-
den Királyok között, leg-gazdagabb, és leg-pompáfsabb az ö idejében élt 
minden Fejedelmek között, femmit meg-nem tiltott a' maga fzrmeitöl, éf 
az ö kivánságaitol femmit meg-nem-tartoztatott, legeltette m.igát mind azok-
kal a' gyönyörűségekkel, és mulatságokkal, valamel ycket tfak az emberi 
elme el-képzelhet; de mind azokban melly kevés vigafztaláft, é> ? yugodal-
mat talált magának , arrűl illyen tanúbizonyságot téfzen: Valami a Kap alatt 
vagyon, nagy Hijjahan valósig, ét Ltlki gyötrelem. Prédk. 1. 14. 

Ha azért e' világnak minden gazdagsága tf k árnyék a' vAó ághoz ké-
pért:, ha a' földnek válogatott gyönyörűségei tsak lelki gyötrelmek az igaz 
örömökhöz képért, ha az emberöek telhetetlen kereskedéfe-tf<k fürt a tó-
kélletes nyereséghez képért: mi lehet f7ukségefsebb, mint hogy az Irten fw-
vai fzerént, ne far adjunk azért a mi meg-mm-elégíthet Ksa SS! <2 hzetlt 
Pál tanáts-adáfa fzerént olly ajándékokra igyekezzünk, á9 mellyek halznofsúbhak. 
1. Kor. 12. 31. Olly nyereségben kivánnyunk réfzesülni a' melly valósá-
gos, állandó, a' Léleknek halhatatlan kivánságaitol meg-nem-emélzteth<tik, 
a'melly mindenkor, minden állapotbann, ebben és a'következendő élitl>en 
boldogokká tehet. Mitfoda j ó ? mitfoda nyereség tehát ez? ha kérditek Ke 
refztyének. Meg-Felel ama nagy A poftol Szent Pál: Á JéJus Krifius: akit 
ha valaki egyfzer magáévá téízen, bátor izegény légyen ez életben, min-
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dennel bir, ha meg-hal-is, femmit el-nem vefzr, Énnékem, igy fzolván, 
mind életemben, mind halálomban nyereségem a7 Krijiut: 

A' melly fzavaiban Szent Pál A poftol elől adja a' raaga példájában az 
igazan hivő Kerefztyéneknek a' Jélus Kriftus egyefségében fundáltatott ez 
eletbéli, s azután kővetkező mindenkori valóságos boldogságokat; mellyet 
én-is ugy kivánok lerajzolni ti elottet-k, hogy ilzór Miképpen nyeresége a' 
Krillus a1 Kerefztyén embernek ez életben? aízor Miképpen nyeresége a' 
halájban? elótókhe terjelzfzem. E'két nagyobb, és ki-tettzőbb lineák fze-
rént, midőn olly véggel kívánom folytatni befzédemet, hogy ezen mind éle-
tének folyáshban,mind az halállal való kufzkődésében magát r Jéfuftal, mint 
Fő nyereséggel biztatott áldott emlékezetű Néhai, o! be hamar Néhai,Te-
kintetes, és Nemzetes Bárczay Bárczay Kata Ifjú Aízfzonynak érdemlett tifz-
tefségét meg-adha fsam: vajha ama fő nyereség az Úr Jéfus olly nyertefsé ten-
né mofhai elmélkede'femet f hogy az mindnyájunknak fzivét Ifteni kegye-
lem által ama gazdag nyereségnek fzorgalmatos keresésére hathajófsan fel-
iűdittaná. 

Minden ember terméfzettel fzereti a' nj^ereséget; de a' minden kőzzíil 
tőbb vagyon oilyan a' ki tsak e' világi külső jövedelmet tartja nyereségnek, 
azt tudni-illik, mellyet vagy a' kereskedésnek gyakorlála, vagy az ő fárat-
tságos munkája, é* pénzének uforája által hajt magának, vagy a mellyet 
erőfzak tétellel, hamifsággal, játékkal, és egyébb törvénytelen utak, és 
módok által téfzen magáévá. Illyen nyereseget fenki magának ne képzeljen 
a' Kriftusban, valamiképpen az ő Orfzága nem e világból való; úgy nem-
is azért fzállott alá az Égből, hogy földi nyereséget és gazdagságot hajtson 
valakinek. Magának fem vólt, mint mi érettüok meg-alázódott embernek,an-
nyi, a' miből meg-fizetfe volna az adót, az ő Tanitványit-is ürefsen botsáttá 
az Evangelioniot prédikállanij sőt az ő Orfzágának tőrvénnyei-is tilalmaz-
zák az illyen földi nyereséget. Mert tudjátok mit mondott az Idvezitő? Á 
ki akarja elvenni al 6 ruhadaengedd nékifebó rubádat-is Mát. s. 40. A' ki 
tőled kér, adj néki f . 42. Aír légy etek fiorgalmatofsak az holnapi napról Mat. 
6: 34. Ne gyűjtsetek magatoknak kintféket e fólión f . /9. Á ki akar engemet 
követni, végyefel az ó kerejztét ys. a\ t. Ezek felett azokat mondja Kriftus 
boldogoknak, a kik háborúságot Jzenvednek, á* kik Jzegények, a kik ó érette el-
tejztik életeket Mat. j . Végtére,a' Kerefztyén Vallásnak az egéfz világon lett 
dkcrjedéfe téfzen axról bizonyságot, hogy a' Kriftusről való valláötétel, 
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és az Evangéliumnak bé-vétele nem világi nyereséget, hanem eleit<M fogva 
gyalázatot, vereséget, tómlötzót, üldóztetéft, és kinosraartyromságotoko-
zott külső képpen a' líerefztyéneknek. Ne véllye hát fenki,hogy a' világi 
nyereség a' Kerefztye'neké légyen. Valnmikcpen Bálám Ifién parantfolatjának 
engedvén, midón nem követte a' Bálák kívánságát, el-vefztette a' reményit 
nyereséget 4. Mos. 24: 1 1 . Ugy az Irtenfélóknek, kik a' Kriftus par/rntfo-
latjáhozragafzkodnak, e' világban kevés nyereségek vagyon, épen ez az ő 
forfok e földón, a' mi volt hajdan a' Lévitáké a' Kanahán fóldén, hogy tud-
ni-iilik, nem volt ó nékiek refiek , és örökségek a' Kanahán földében mint 
más 'Sidóknak , mert az Ur vált gz ó örökségek s. Mos. io\ <j. Miképpen 
hát az Ur Jéfus Kriftus nyeresége a' Kerefzty én embernek? U g y , hogy olly 
idvefséges jókat fzerzett ó néki, és kózől a' maga kegyelme által ó véle, a' 
mellyek ótet mind ez életben, mind az halálban boldoggk te'fzik. 

Láfsuk ehez képeft Elsőben, mitsoda idvefse'ges jók azok, a' mellyeket 
a' Kriftus ez életben kózól a' hívekkel, és a' mellyekre nézve ugyan a' Kii-
ftus a' Kerefztyén embernek ez életben nyereségének neveztethetik. 

ifzór Nagy nyereségeknek tartják az emberek a' böltfefséget, és alig 
vagyon olly parafzt, olly goromba ember, a' ki ne fzeretné annak fzép-égét, 
ne tfudálná drága twdománnyát. Ez az oka, hogy eleitói fogva a' hültfeOég, 
mint-egy mágnes, még a' távol lévőtartományokból - is magához vont* az 
embereket, mint a' Rómaiakat Góróg Orfzágban, a' Görögöket és más min-
d n Nemzetiségeket Égyiptomban Ha a' világi bóltseknek tudományokat, 
mellyet Szent Pál bolondságnak nevez 1. Kor / : 20. llly nagy nyereség-
nek, illy drága kintsnek tartja e világ: mit lehet az igaz bóltlefs égről 
mondani, a' melly az Iftennek ídvefi égünk felöl való akaratját, a' Menny-
Orfzágnak útát, Ifteníink, magunk, és Felebarátink eránt való kótelefsége-
inket fel-fedezi minékünk. mint lehet itelni arról a' bóltíelségröl, a* melly 
mi légyen a' jó , mi légyen a' gonofz, mint kell azt követni, ezt el távozr 
tatni, világoísan elöl adja minékünk. Errül a' valoságos böltfefaégrul illy 
magas befzédü dita érettel fzóll Bölts Salamon, jobb a' böltfefség a' drága 
köveknél, és femmi gyönyörWgtk ehez egyenlők nem lehetnek Pe'ld. 8-
11. Jobb az aranynál, és kivánatosb az ezüftnél Véld. iő: 16. E ' felöl a' 
böltfefség felöl fokkal inkább el lehet mondani; a' mit Seneca mondort a* 
Pogányoknak okoakodáfok felól íreprajentat opes fapuntia, quas euieunquefe-
cit, Juperva:uas dedit Epift. 17. Nagy gazdagság a' böltfefség, mellyet 
a' ki magáévá téfzen,igen nyertes léízen. ~ Ugy 
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Ugy de ezt a' böltftfséget egyedül a' Jéíui Rriítasban, mint Fö Prófétá-
ban, találja-fel a* hivő Lélek, még pedig úgy, hogy az ó elméreti, és tudo-
mánnyá nélkül nem egyébb az ember homálynál, és Égyiptomi fetétségnél: 
Ugyanis a' Jéfus Kriftusnál vagyon az órók életnek befzédi János Evang. 6: 

68. O amaz Iílen akaratjának ezer közzül egy meg-magyarázója, a' ki meg-
jelenti az embernek azigafságot ffob. 33: 23. K kit kell halgatni egyedül 
az idvefségre tartozó dolgokban, az Atyának parantfolstjábúl Máté 17: s. 

Olly vildgofság ay ki meg~világójitt minden embert Jatt. 1: .A kiben Vágy-
nak a1 bóltjefségnek, és ejméretnek minden kintfei el-rejtve K.olofs.2: 3. Á ki 
által (zöllott az Atya Sid. 1 : 1 . És a' ki maga után hagyta az Apoftolokat, 
Prófétákat, Evangeliílákat, Páfztorokat, és Donorokat, hogy azokat a' 
mellyeket az Úrtól vettenek, hirdetnek az Ekkléfiában Efés4: 11-is. r. 
Kar. ír. 23. Ezért-is mitfoda idvefséges igafságokra nem tanított bennün-
ket a' Kriftus az 0 tudománnyá által, melly mint-egy fzóvetnek, úgy fény-
lett azoknak, kik az halál árnyékának völgyében ültenek? Esa 9 Nem 
tudnánk az mennek imádandó tökélletefségeit, hanem ha a' Kriftus ki-befze'I-
lette vólna minékünk J a u 1.18. hogy ö Lélek: azért Lélekben, és való-
ságban kell tifztelni Jan.4.24. mindentudó, mindenható, mindenekre olly 
hüségeísen gondot vife!ö,hogy az ö akaratja nélkül tfak egy veréb-fi le-nem-
e-hetik Mai, 10. a<?. 30. olly fö jó,e's minden jóknak kút-feje, a* ki nagy bé-
kefséges türéftel várakozik a' bűnös után, fel-hozza a' maga napját a' gono-
fzukra is Mat. j : 4S. olly könyörülő, a' ki azt akarja, hogy valakik hifznek 
el-ne-vefzfzenek, hanem örök életet végyenek ^0*1,3: 16. olly igaz, aT ki 
mindennek meg-fizet az ó tfelekedetei-fzerént. Nem efmérnénk a* mi kárho-
zatos nyavalyáfságunkat, ha a' Kriftus, mint Fö Böltfefség, azt minékünk ki-
nem-magyarázta volna, azt mondván, hogy a' mi teftól fzúlettetik tejl az, az 
az: a'meg - romlott embertül fzármazott ember tfak romlottság yan. 3 : 6, 
Hanemha minden jóra való tellyes tehetetlenségünket azzal ki-fejezte vólna, 
hogy fetkinem mehet ó hozzája, az az fenki nem hihet az Idvezitöben, hanem 
ha az Atya vénán íja azt. Jan. 6. 44, Ó nála nélkül Jémml jót nem tjeleked-
hetíink Jan is: S- Nem tudnánk a' mi kárhozatos nyavalyáfságunkból való 
ki-fzabaduláíiinknak módját, hanem ha a' Kriftus meg-mondotta vólna, 
hogy ö az út, az élet, és az igafiág, és hogy ó általa lenet egyedül az Atya-
hoz menni, avagy idvezülni, óád órók életet az embereknek ffan 10. 28. mert 
ó adta életét válttágúl (tkokért Mate 20.23. Még azok-is, a'' kik leg - boitfeb-
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beknek ta/tattak e' világon, igen vékonyann gondolkodtak az ö knteJefsc-
geikrúl. Az Iftennek Fia pedig leg-világofsabban meg-tanított minket líle-
nimk, magunk, és feleb3rátink eránt tartozó kőtelefségeinkre, olly Illeni 
tifzteletet kiván mitőlünk, a' melly lelki, és az ö Felsége tökelleteíségeivél 
meg-egyezö, a' melly ne a' barmoknak meg-áldoztatásában , ne a' tettnek 
kiile5 gyakorlásában, hanem a Léleknek tifztaságában, hitben, fzeretetben, 
lílenben való bizodalomban, buzgó konyürgéfekben , fzin-mutatás nélkül 
való kegyefségben, és fegyhetetlen életben állyon. A ' mi felebaratinkat 
illeti, leg-tökélletefsebb törvényeket adott ö minékünk az igafságrúl, a' fze-
retet ríjl, a' fzefidségrül, az irgalma fágrúl: azt parantfolta, ugy fzerefsük Fele-
barátinkat valamint fzintén magunkat; melly rövid fzókkal elül-adta mind 
azt valamivel máfoknak tartozunk. Végtére magunkra nézve tilalmazza a* 
föfvénységet, e' világi dolgoknak telhetetlen fzeretetit, a' kevélységet, tifz-
tátalanságot, és még a' gonofz kívánságoknak első mozdúláfit-is. Mi lehet 
már hafznoftabb tudomány, mint a' melly egyenefsen a' mi idveíségiinkre tar-
tozik, mint lehet tudni-illik az örök kárhozatott el-kerülni, a' tokélletes ö-
rök boldogságot meg-nyerni, mint lehet a' következendő haragtól meg-fza-
badúlni, és ama Mennyei változhatatlan örökséget magunkévá tenni ? Itél-
lyétek-meg moft Kerefztye'n fzomorű halgatóim, mi lehet nagyobb nyereség 
ez Életben, mint az olly tudomány, a' melly böltfekké téfzen bennünket az 
sdvefse'gre? i.Timot,^: i j . Avagy a' Kri/lus efméretihez képeit nem le-
het-é mindeneket károfoknak, ebeknek való eledelnek állittani? Fii. 3 : 8-
Énnéktm életemben nyereségem a Kri/lus. 

ifzor Nem tfak az idveíséges tudományra nézve pedig nyeresége a' 
Kriftus a' Kereíztyén embernek, hanem a' Lelki-efméretnek nyugodalmára, 
és tfendefségére ne'zve-is. Azt mondja Bölts Salamon Véld. 1 7 . 1 . jobb a' 
fzáraz éteknek falattya, mellyel vagyon tfendefség, hogy nem a' kövér ál-
latokkal tellyes ház, meüyben vagyon háborúság. Meg-lehet, hogy e5 világi 
gazdagnak teli van erfzénnye, tsiiri, és kamarája, de a'mellett a'nevetés 
közben-is fájhat a' fzive, és ha lelkének nyugodalma nints, keferü előtte a' 
leg-e'defsebb fzin méz-is, tfak ollyan mint a' Baltasár vendégeskedefe, az 
A kán Babilóniai köntöfe, a'Júdás hamis kereíete, Nevezetefsen a' biinös em-
bernek, mig a'Jéfus egyefségére nem jut, femmi békefsége nintlen, meg-
hal ö minden nap lelkének háborúi miatt, mint Tiberius Csáf?,ár mondotta 
egykor maga felöl a' Romai Tanátsnak. Tacit. 'S vallyon mi is az, a' mi a' 
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bűnös ember életér nyugodalmafsá tenné, mig az ő bűnei el-nem töröltetnek, 
mig a' lelki-efméret, ama meg-h imifithatatlan tanú, ízemére hánnya vétkes tfe-
lekedeteit. azokért ezer futónknál mérgefsebben lövöldözi, mig a1 törvény 
átkot kiált, és rettenetes fenyegetődzéíekkel, őrök halállal, és olthatatlan 
tűzzel inenydorög ellene. Mikor a1 lelki efméret itéiő ízeket emel a' bűnös 
ellen, &alad mint Kain, mindenütt fel, retteg, és ez egéíz ki fzélefedett vi-
lág fz >rofsabb előtte, mint íem valahol nyugodalmat találhatna. 

De a' Jéius Kriftus valamint béke&égnek Fejedelme; úgy a' Lélek 
háborúinak egyedül le*fendeíitője ; a kinek egyeíségére mikor el-jut az hivő 
ember, éppen olly nyugodalmas léfz az öfzive, mint hajdan ama tenger,a' 
mellynek kevély habjait ez \Jx meg-feddeíte Máté 8* Maga mondotta ezt: 

jövetekén hozzám mindnyáj an, kik meg-f áradtatok, és meg-vagytok terheltetve, 
és én mtg-nyugotlak, titeket Málé i r. 2$. 29. Ö meg-nyitotta a' maga oldalát, 
hogy abban bátorságos menedék helyet talállyunk magunknak, lelkűnk efmé-
retinefc háborúi, a'Sátánnak vádjai, a' tőrvénynek átkai, és az Iílennek 
bűnt büntető haragja ellen; Ö lett engefztelő áldozat a' mi bűneinkért, hogy 
azok az ö nevében meg-botsáttafsanak minékünk: Ö engeíztelta-meghozzánk 
a' meg-haragudott Birőnak ortzáját, ő adja minékünk az idveftég felöl valő 
örömet, az Iílennek ama minden elmét fellyül múló békeíségét: Ö biztat a' 
maga fzolgái által, hogy a Kriftus meg-váltott minket a' törvénynek átkától, 
mikor mi érettünk lett átokká Gal. 3: IJ>. hogy femmí kárhoztatáíok nintfea 
többé azoknak kik a' Jéfus Kriftusban vágynak Rómf ff, /. hogy már mi 
meg-igazúltunk, azaz, igazaknak ítéltettünk Iílen előtt a' Jéfus vérének ál-
tala Rom. s: <J* hogy már békeftégűok vagyon Mentiéi, a' mi Urunk Jéfus 
Kriílus által Rom. 5 : 1. Leheté már egy nagyobb nyeresége ez életben a' 
Kerefztyén embernek , mint a' Jéfus Kriílus által a' Lelki efm éretnek tfen-
defségét meg-nyerni, annak a' hitetleneket hóhérló mardosáfitól meg- ízaba-
dúlni, a'tőr vénynek átkozódó fenyegetéfdíöl bátorságban élni, az ő bűnei-
nek el-engedtetéfe felől bizonyofsá te'tettni, az Atyának jó kedvébejutni, 
egy fzóval ama fzerelmes Tanítvánnyal Jánoisal úgy nyugodni a' Kriílus fze-
relmének ölében, hogy az ő békefségét femmi háborúk , és fzélvefzek meg-
ne zavarják? Énnékem életemben nyereségem a' Kriftus. 

3fzor Nem e ég tudni a' Kerefztyén embernek az idvefségnek úttyát% 
oem elég meg-efmérni mi légyen a1 jó, mi légyen a' gonofz; nem elég hinni, 
hogy a' Kriílus eleget tett mi érettünk; hanem még ezt a' tudományt,, ezt a' 
bitet,jóságos tfelekedetekkel-is meg-kell ékeíitteni, mert a'hit jó-tí elek ed e-
a I- _ '!!,•» L.'U Alt..*- rt .U ~ /U* * .4. 'I " i 1 * l'.L rí 



. &m c - ' o ? ssb . _ _ 
'Sid.12. ügy de minden ember, a' mint vagyon az ó termeCzeti nyavalya': 
ságának állapotjában,nem tfak el-fordűlt az ífteni élettói, idegen az 6 Felsége 
akaratjátúl, hanem még üellyefséggel magától mdga erejével azt nem-is tfele-
kedheti, valamint a' hólt alkalmatlan leg-kifsebb dolognak végben vite!ere-s 
Efés. 2 : i . Ellenben a' jéfus Krirtus nem tfak fel-ferkent minket kötelei*-
günknek gyakorlására, nem tfak hathatós indító okokkal ófztónőz a' ízért 
életre; hanem még erőt, és tehettséget-is ád az Ifen alcarattyának tülekedé-
sére! © az,a'ki azt parantiolya a'guta űtöttnek: kelly-fel, és járj: és mi le or 
belóle az Ifteni eró ki-mégyen, meg-izárad a'nyavalyásban a'bűnnek kút 
feje, és egéíséges léfzen. Maga mondja az Idvezitő: maradjatok én bennem, 
fok gyúmoltsóket teremtek JaH. / j \ A ' Kriftus adja az <>veinek mind az akar* 
ratot, mind a1 tehetséget 'á jóra. FiUp. 2 : 13 . Mitfoda nagy nyereség már, 
ité!lyétek-meg, a' Kriltufsal hit által egyesíilni! Bizony boldogtalan az ember 
mind addig, mig a' Kriftus halálának ereje által ki - nem hal belőle az <> em-
ber, mig az ó Kerefztye által meg nem óldökőlfetnek a gonoíz kívánságok. 
Hogyha azok az átkozott bűnös indulatok, a mellyek minket a' terméfzeti 
állapotban ,győtrenek, meg-akirnák magokat nevezni, azt mondanák, a' mit 
ama gonofzle'Iek mondott, a'kiről emlékezik • Szent Markj. Legio az én 
nevem, mert fokann vagyunk. Éb valamiképpen amaz Ördög, a'ki gyó-
trótteama fzegény nyavalyád, a' kirűl fzóll Szent Máté. 1 7 : néha azt a' tűz-
ben, néha pedig a' vizben tafzitotta : ha fon Lóképpen azok a' térti indulatok, 
moíl a' kevélységnek lángja közzé, vagy a fofvénységnek égó tüzében, 
majd a1 híjában valóságoknak tengerében , és az otsmány tifzteí-égnek meg-
bűizhődt tavában igyekeznek táfzittani. Mind ezek a vétkes indulatok pe-
dig melly nagy nyughatatlanságot, belső háborúságot,és fájdalmat, gyötrel-
met okoznak az embernek? melly fokban áll a' kevélynek az ó nagyra vá-
gyódáfa, melly nagy háborúságot okoz a' haragosnak az ó bofzonkodáfa, 
mennyi fok tűnődéfsel vagyon őfzve-kőttettetve a' buja embernek teftisége? 
ügy de mikor a' Je'fusban való igaz hit meg tifztittya az ember fzivét a' hólt-
tfelekedetektól 'Sid. 9 : 14. akkor ezek a' minket gyötrő legio kívánságok el-
hagynak bennünket, ezek a'minket pokolig le-nyomó bíineinknek terhei leni-
nek a'mi vállainkrúl, az háborúság helyében békefség, a' belső gyötrődés 
helyében lelki őrőm fzármazik a'mi fzivünkben, az Ördögnek utálatos képe 
helyett az Iften képe meg újul mi rajtunk, a' lelki halálból az életre meg-
elevenittetűnk, mindent tfelekedhetünk a* Jéfus által, a' ki minket meg-erü-
íit Fii 4 x 1 3 . Melly gazdag nyereség a' Kriftus által meg-halai a' bűnnek, 
' '* ' Tíl . . - » ... ' tr_ /l ' i 



4 f a r Nagy nyeresége az Úr Jéfus Kriftus a' Kerefztyén embernek a-
zokra a' hathatós vigafztaláfokra nézve, mellyekkel ó az ö benne hivő lelket, 
e1 világi minden terhes kerefztvifdéfek, fzenvedéfek, és kísértetek között 
meg bátorittya. Mert igaz ugyanaz kőzőnségefsen, hogy azeíet után nyo-
morúságra , és fáradságra ízületik minden ember ty'h. 5 és 7 : 1 . ; 2. de 
az-is igaz, hogy az Iílennek bölts rendeléséből a' hiveket e' világi életnek 
még fzokfzor terhefsebb vifzontagsági érdeklik, és fanyargatják,mint más em-
bereket. A' kiket az Iften ama pokolbéli öldöklő Angydnak fegyverétől 
meg-akar menteni , azoknik házoknak küfzobjét vérrel íiinti-meg, a' kiket a1 

mennyei Kanahánbann bé-vezérleoi kiván, azokat a* veres tengeren vifzi ál-
tal, a kietlen pufztában bujdoftattya. A' hivő embernek lelke olíyan e vi-
lági kisértetek között, mint a' Noé bárkája az habok, mint amaz égö bokor 
a' tűznek lángja, mint Dániel az Orofzlánuk között. Gyakorta tapafztailyuk, 
hogy némelly líten-félö házaknál egymáft követik a rof fz hir mondó pofták, 
mint a1 Jób házánái $oh r# Némellyeket az Iílen meg-fogyatkozott fzegény-
seggel, máfokat hofzfzas nyavalyákkal Utogat-meg, és ki tudná elöl fzám-
lálni azokat az ellenkező dolgokat, a mellyeknek tárgyűl ki-tétetett a hí-
veknek e világon vaíó életek? De ha fzinteezekkel nein kellene-is ö nékiek 
kűfzködni, elég terhes ö nékik az halálnak teíle, a5 mellyet vég - képpen ez 
életben le-nerivtebe^nek; hiteknek gyakorta való gyengélkedéfe, a'tefli vét-
kes indulatoknak marad vánnyai, mellyek, mint a' Kananéufok az Izraeliták-
nak, tövifek az ö óldalokban, és akár melly békefségeket-is meg-zavarják* 

úgy de mind ezek között a' terhes kisértetek, nyavalyák, és fzenve-
défek között, egyedül a' Jéfus vigafztallya hathatófsan az ö benne hivő, és 
hozzá ragdzkodó kegyes lelket,midőn ötet a'felöl bizonyofsá téfzi, hogy ö 
néki mind eztk az ellenkező dolgok javára, és idvef-égére fzolgalnak. R(m. 
8: 28- Midőn nem engedi ötet annál fellyebb ki*ertetn\a* miit el-fzenved-
heti, és a'kísértettel együtt fzabadü:ásra való utat nyit ő néki 1 Kor. 10 : 
1 3, Midőn az ő fzomorűságát tfak h.miar őrömre fordittya, úgy hogy fok-
kal inkább ei-m >ndhattya az ötet oílromló kedvetlen dolgok felöl, mint fciu 
a' mit Epicurus a' fajdalmak felöl mondott; Ji gravis iolor, brevit, Ji longus 
levís: az az,ha nagyok-is, kevés ideig-tartók , ha hof/lza<ak-is, de nem ter-
hefsek, avagy inkább Szent Pállal; mi ugyan fzomorúsággal illettetünk, de 
mindenkor örvendezünk 2. Ko*. 6: 10. az háborúságokban tűrök, a1 re-
ménységben örvendezők lévén Rnm; 1 2 : 12. Igaz, igaz, hogv az Ilten fok-
fzor íz ^énységre hívja a valóságos Keresztyéneket; de ezek a fzege'ny 
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Kerefztyének, épen úgy járnak miat Dániel, ha tfak borsóval és vízzel él-
nek-is, mint ö élt Babiloniában , még-is fzebb ábrázatot mutatnak, mint a' kik 
a' Kírállyoknak afztalaikrúl tápláltatnak. Dan. 1 : 1 2 - 1 5 . Sokfzpr a'Kerefz-
tyéanek alig van annyija, a mivel el-fedezze az ö mezítelenségét, de.a 
Kriftus ollya téfzi ezt az ö mezítelenségét, a' minemű vala az épse'gnekál-
lapottyában az Ádámé, a' ki noha mezítelen volt, de nem tudj.i, és nem ef-
méri vala azt. Ha femmi réfzi e' világi gazdagságokban nintsen-is, de azért 
nem marja a* kívánság, nem kínozza a' nagyra való vágyódás: tíak hogy a 
Jéfufsal bir; nem fzúkófkódik femmi nélkül. iMeg-eíik az;-ís, hogy gyakorta 
a' Kerefztyén einber hiti gyengélkedik, hol e g y , hol más kéttséges gon-
dolatok ötölnek az ő elméjében: de valamiképpen Péterért; úgy ö érette is 
efedezik a Kriftus, hogy el-ne fogyjon az ó hiti, el - küldi hozzá az ó fzent 
lelkét, a' ki háborúiban le-tfendeíitífe, kéttséges gondolatiban el - igaziítfa, 
az ö hitit meg-eröfittf •. O! kitíbda befzélheti elöl illendőképpen azokat a 
drága kegyelmeket, mellyeket a' Kriftus közöl a' hivő lélekkel, azokat a' 
gazdag vigafztaláfokat, mellyekkel bé-tólti az ő ízi vét, azokat az édes gyö-
nyörűségeket, mellyeket kófto]tat ö véle! Kegyes, óa hívó lelkek, a' kik 
a' Kriftusnak ezen kegyelmeit magatok példájában boldogul tapafztaltátok , 
légyetek itt énnékem bizonyságim; vallyátok-meg, hogy leg - nagyobb oye• 
reség ez életben a' Kriftufsal való egyefse'g. Énnékem életemben nyereségem 
a' Kriflus. 

Tfak azt jegyzem még meg az Apoílol fzavaira, hogynémellyek igyfor-
dittyák azokat: Énnékem életem a Kriflus ; az halál nyereségem. Máfutt-
is fzóll igy az A poftol, a' Kriftus a' mi életűnk Kol. 3 : 4. Bizony a' Kri-
ftuíbn ki vul minden élet, halál, mint Szent Pál máfutt-is a'termcfzeti nya-
vallyáfságban éló embert bűnben meg-hóltnak nevezi Kol. 2 : 1 3 . Ellen-
ben a' Kriftus a' Kerefztyén embernek élete, a' Kriftusban talált ó olly életet, 
a* melíy ötet-is élővé téfzi, olly Lelket,a' ki ötet-ig meg-elevenitti, olly me-
legséget , a' melly ótet a'jóságos tfelekedetek ben , a* fzeretetben, engedet-
meíségben, hűségben buzgóvá téfzi, a'Kriftusban talál olly nyereséget, a 
melly az ö e' földön való életét a' leg-gazdagabb Nábálnak életénél-is nagyobb 
boldogságra emeli. Énnékem életemben nyereségem a1 Kriflus. 

Mdjodjéor. E' földi nyereségek kevés ideig tartók, a' mint e' világi é-
letre tartozók, úgy azzal együtt el-is múlnak. De a ki a' Kriftuft ez élet-
ben magáévá téfzi, nyertes az, as halálban-is. Énnékem halálomban nyeresé-
Sem ay Kriflus. Mitfodát? Hát nyereségnek leheté azt mondani, mikor az 



ember el-hagyjaa'maga jófzágát,meg-válik Attyafiaitiíl^ kedves barátitól, ma* 
ga-is pedig meg-fzunik élni, Úgy vagyon, af teftugy nézi a' halált, mintegy 
úton álló tolvajt, a' ki mindenétől meg-fofztya az embert, a mint ama bolond 
gazdagot, Nábált, Baltasárt, e j egyebeket. Nem-is tfuda hát, ha ama mái, 
fzéleísen el-ágazott, (fzomorű dolog) Európának könnyen harmad re'fzét el-
foglalt Naturáliftáknak nagy apjok,Lucianus azt merte mondani. Semmi nye-
rétég nintfen á' baltiban. De Kerefztyének,ha hitünknek fzemeit fíiggefztjük 
azokra a' valóságos jókra, melly eket a Kriftus az halálban, és az halál által 
kőzöl a* hívekkel; méltán eMehet ó reájok nézve mondani, hogy a} Kriflus 
HZ halaiban az ó nyereségek Mert hogy. 

al Arról az idóröl fzóllyak, melíybcn már az halál el-közelget: a' Jéfus, 
a Jéfus lehet az hivó embernek az halál rettegtetéfei ellen egyedül vigafzta-
l á f a . Ha a' hitetlen, és a' Jélus egyefségén kivül lévó emberhez az hálál-
nak portái el-érkeznek; mindjárt meg-telik háborúsággal; minden gondolatai 
ö f z v e zavarodnak, femmiben magának nyugodalmat nem találhat, az ö be* 
teg ágyában való kinnyai egy réfze a' pokolbéli kínoknak. Ha efzében jut, 
hogy minden javait el-kelletik hagyni, melly ékért futott, fáradott; törte té-
rtét , ha meg-gondollya,hogy az halál minden gyönyörűségeitől meg-fofztya, 
el-hal minek-előtte meg-halna. Ha efzében jutnak halmazott rakáfra nevel-
kedett bűnei, törvénytelen, és az lílen fzentségének bofzfzontáaára véghez 
vitt tfelekedetei, azok a* jótól üres hónapok, avagy inkább gonofzfzal tellyes 
fok napok, mellyeknek mindenikében az Iften bofzfzúállására tette magát ér-
demefsé, meg-sárgiil, és el-hervad a'halálnak még-tfak emlékezetire-is, an-
nyival inkább ha meg - gondollya, hogy vége lévén az időnek, az itélő fzék 
előtt kell meg-jelenni, és ott minden tfeiekedetekröl ízámot adni. Honnan 
vól t ama nagy borzadás Baltasár Királyban , mikor látta a* falonn való iráft? 
avagy nem onnan-e', hogy az Iften házának edényit meg-fertéztette, és hogy 
a' tiíztátalan Aízfzonyokkal réfzegeskedett Dan. 5. Mi az oka, hogy Félix, 
h a l l v á n , Szene Pálnak az igafságrúl, a' mértékletefiégrül> és a ' jövendő ité-
fetrül való fzavait, el-ájúlt, és mint-egy magán kivül vólt? Nem 
ez-e\ hogy ö vólt egy tifztátalan , és tfalárdsággal tellyes életű ember Apofi. 
Tjei 24. Az lftentelenség, és az haláltól való félelem olly kettős gyerme-
kek > mdlyek együtt fzületnek , és ugyan együtt halnak-meg. Jut eízem-
be, hogy egy nem régen meg-hólt Angliai Naturaliíla felől olvaftam, hogy 
minekutánna teíliségben, világi gyönyörűségben folytatta boldogtalan életét, 
meg-kornyékeztetvén a' halál fájdaimitól; ezekre a' Bálámi hafzomalan lohajtá-



fokra fakad ott: Oh melly hatható volna moft a' Kerefztyén vallás, melly 
vig^fztaláfsal tellyes lenne annak tudománnyá, avagy tíak a' halálban, ha e'n 
azt eletemben hittem, é* gyakorlottam volna. így jár az, a kinek nem 
kell a' Jéfus erdeme, és az ó gyönyörűséges törvénnyé, mikor az halál 
hozzá érkezik, arra fakad Agággal: bizonyára el - jött a' halál keferiisége j. 
Sam. 1 5 : 32. Az ö halálos fájdalmai megeme'íztik ötet, es a1 más eleírül 
va.ó fzomorú gondolatok gyötrelmére vágynák. 

Ellenben, a* Jéfufsal hit altú egyesült kegyes Lelek melJy nagfy vigafz-
taláfeal telik-bé, mikor az halai hozza közelget. El hagyja ugyan o-is minde-
nét, valamije volt, mint fzinren a1 világ fia, el hagyja, mondom,e' világi élet-
nek minden külső javait; de minden eröfzak nélkih; mert tí^k jövevéhy volt 
e földön, a' kinek d Meny orízág örók-ége, az oda fel-valókat kercfte, mini 
a' Sas az ég fe é repült, és a1 fold felett járt mindenkor, azért ha mezítelen 
hadja-is a'halál, azttartya, femmt fem vefzt, ha a Jéfufsal együtt lehet, 
mert az mindennél jobb Fii 1 : 23- Valamiképpen életében azok »t, a' mel-
ly ek háta megett voltak, a'mellyek nyereségnek tartattak, el felejtette Fii. 3: 
14- ijgy az ő halálos beteg ágyában, mint Mófeft a' Nébo hegyére fel-vifzi 
az Lr Jéfus, a' honnan a' Mennyei Kanahánnak gyönyörűségeit, az ő fzámára 
el-kéfzittetett ditsöséget fzemle'lteti ővéle, mehyre nézve nem hogy ay Löt 
Feleségével e* világ Sodornia felé vifzfza nézne; söt inkább a' Mennyei bol-
dogságnak égő kívánságának tüzétől fe .-gyulád ván, mint Dávid, fzentnyug-
hatattamággal fel-kiált ekképpen: Vallyon mikor mehetek e! hogy bé mutat* 
hafsam magamat az Irten előtt Solt. 42 ; 5. Igaz az,hogy a' hivő Léleknek-is 
vágynák vétkei. a' meliyeknek em.ékezeti méltán meg - fzoinorithatná ötet; 
de a' Jéfus érdeme azzal biztattya ötet ebben az utolsó órában, hogy a% ó bű-
nei meg-botsátattattak, a' feledékenségnek tengerében vettettek, és az ítélet-
nek napján többé eliene fel-nenváilanak. A ' Jlifus engefztelö áldozattya for-
dittya-el róla ekkor az ó bűneinek kárhoziato erejét, a Sátánnak vádjait, a* 
törvénynek átkát, egyedül a*Kriftus halála, meJlynek érdemét már el-fogta , 
változtattya meg-ejötte a' halálnak fzomorú ábrázattyát,hogy az ne-iégyen néki 
rettegésnek Királiy *; hanem a'Jéfus jó kedvtnekoly követtye, a' ki bizo-
nyoU k tegye ötet a' fe öl, hogy az ö nyomorúság i mindjárt el-végezödnek,az 
ö hartza gyözödelemmé változik, az ö életét tökélletes boldogság váltya-feL 

Tapafztaiható do!og az, hogy *z Cr Jéfus az ö halálos beteg ágyban lé-
vő híveivel leg nagyobb mértékben fzokta éreztetni d maga kegyelmét; akkor 
vi^aíztdlya öka leg-mkabb, mikur legnagyobb lzükségefc v&gyon arra, leg-



közelebrül mutattya meg magát o nekik, ö veTek vagyon, bátorittva, meg. 
hanyatlani nem engedi. Meg nyiftyaaz ö hiteknek fzemeít az ö utolsó orá-
jókban, hogy láfsák az Iftennek véghetetlen irgalmafságát, és azt magok vi-
gafztnLiíokrá fordittsák, fzemléllyék az égnek őket kéfzfzen váró terhes di-
tsöfséget, ha nagy nyavalyákkal kiifzködnek-is, Szent Iftvánnal, a kövek 
közziil Jáfsanak meg-nyi lat kozott egeket, és ott kéfzen állani az Iftennek Fiát, 
hogy el-fogja az ö Lelkeket- Apoft. Tjei 7. A'Jéfus biztattyaöket azzal, hogy 
ok nem hijjában futottanak, nem hijjában vágták a' Levegő eget, mert leté-
tetett 6 nekik az igafoágnak Koronája, mellyet bizonnyal rneg-ád az Úr ö né-
kiek, A'jéfus érdeme te'fzi bizonyofsokká őket a' felöl, hogy az halálnak 
kevés ideig-tartó fajdalmai ollyanok léfznek ö nékiek, mint az Illyés tüzes Ize-
kere, a melly bé.vifzen a'ditsöfiégben, ollyanok mint az Izrael Népének a 
Jordán vize, a' mellyen ha által mennek,mindjárt a mennyei Kanahánban be 
érnek, ollyanok mint a'fzerentsés hajó törés, melly e világi nyomorúságok-
kal hánykódó életnek háborgó tengerétül az örök életnek nyugodalmas rév* 
partyára ki-hajittya őket- Innen vagyon, hogy fokfzorolly tfudálkozáfra mél-
tó vallás-tételeket hallunk a5 haldokló Kerelztyéneknek fzájjokból, a mellye-
ket tellyefséggel a' terméfzetnek nem lehet tulajdonittanunk, hanem egyedül 
a' Krirtus meg-bátoritó és a* kegyes Lelket magához az örök életre édesgető 
kegyelmének. Mi okozta egyébb,hogy fzent Pál így kiáltott-fel; kívánnék 
el-költözni, és a' Kriftufsal együtt lenni Filip. 1 : 2 3 . ' A ' vén Simeon: mo-
ftan botsáttod-el Úram a'te fzolgádat békefséggel Luk. 2 : 29. O! melly 
nagy nyereség illy tfendes fzivvel, illy tökélletes bizodalommal menni a' ha-
lálra. O! melly nagy nyereség a* Jéfuftól ennyire meg-bátorittatni a' hulál 
félelmei ellen. Énnékem halálomban nyereségem a Kriftus. 

b. Nyeresége a' Kriftus a* Kerefztyén embernek a halálban, mert az id-
vezitő a' boldog halál által olly ditsöfségben réfzefitti a* hivő lelket, a'melly-
nél nagyobb nyereséget képzelni fém lehet. Szent Pál mondja Rom. 6 : 2 3 . 
hogy az örök élet Iften ajándéka a mi Urunk Jéfus Kriftus által. Az örök-éle* 
tre vifzen hát a Kriftus bennünket az halál* által?. Az örök életre? O! gyí£ 
nyörüséges név! O! vigaíztaláfsal tellyes fzózat! Az örök életre? mitfoda nagy 
nyereség az ehez a' nyomorult élethez képeft,a' mellyet el-hagyunk, a7 mikor 
meg-halunk. 

Mitíil fzabadulunk-meg, mikor az halál által meg-fzabadülunk e* világi 
élettől? Meg-ízabadulunk a' fárattságos munkától., a'nyughatatlan fzorgalma-
tofságtűl, a' fzuntelen való tefttink tőredelmétöl. Mit nyerünk ezek helyett mi-
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kor az Úrban innen el-költózünk? Tokélletes tfendefséget, ésháborúignélkül 
való nyugodalmat. F világi élet fok faradsággal, gonddal, é< nvughatatla* 
ságga 1 vagyon öfzve köttetve, a' mi életünknek napjai ha rövidek-í^de tel-
lyeísek háborúsággal, ffób. 1 4 1 Vagyon-e1 tfak egy ember-«>,a' kiaek boldog, 
sága Valaha változáft nem efmért volna? Gaudium intermijcct dolor: Az ürüm 
iitanŰrőfn^ vigafsag után fzomorú^ág,mint-egy ugyan változhatatlaoúl követ-
kezik. Nem-kell-é minden embernek hartzolni, még pedig életének nagyobb 
réfzében, mofl a' nyavalyákkal, majd egyébb kedvetlen dolgokkal ? Hogy h; 
ez igaz minden emberekre nézve; bizonyára igaz az kegyes emberre nézve is, 
söt fokfzor e világi életnek külső állspottyára nézve a' hitetlen boldogabbnak 
láttzik az Htenfélö embernél, a' ki majd minden nap nyomorgattatik, és majd 
minden reggel ofloroztatik Sóit. 73 : 14. Úgy de a' Kriftusban el-nyugovo 
kegyes embernek halála olíy hatható orvos, a' ki mind ezektül a' nyavalyák-
tói eg>rízersmind meg-fzabadittva ötet, épen azt a' fzolgálatot télzi ó néki, a 
mit amaz Árimathiabéli Jófef a' Kriílus teftének, tudni-illik, le-véfzi az ő teAét 
a7 Kerefztröl, mintMófes az Izrael Népét, ki-vifzi ötet Egyiptomból, és tellye* 
fzabadságban helyhezfeti, abba a' boldogságba vezérli, a' holott többé a 
éhséggel és fzomjusággal, a' fáradsággal és fzegénységgel nem küfzködik, a 
holott órökké-való fzombatot fog-tartani, meg-nyugofzik minden fáradságaitól, 
2l holott femmi gond, femmi fzorgalmatofság meg-nem hábórittya az ö békefcé-
gét, minden köny v-húllatáfok el-töriiltetnek az ö fzemeiról Titkos Kortyv. 21 
4. Nem léfzen ott fem kiáltás, fem fzomoriiság. Az Iílen jó tétem én nyernek, 
tökélletefségeinek, és bölts munkáinak fzemlélésebenn gyönyörködvén több 
meg-ditsöült ízentekkel együtt, és az Iftennek, Js a' Jéfus Kriftusnak belső ba-
rátságában élvén,tokélletes öröm, mindenkori gyönyörűség, fzentálmélkodág, 
buzgó háládatofság, és forró fzeretet tölti be az ö f^ivét. E* világi élet,nyo 
moriíságoknak öfzve forrafztott lántza: de a'boldog halál nem tfak el-fzakaíz-
tya azoknak utolsó lántz fzemeit, hanem még fzabadon-is botsáttya a1 Jéfufsal 
hit által egyesűit kegyes lelket, hogy be-mehefsen a' Szent Jérufalemrben, a 
néki kéfzittetett boldogságnak el-vételére. E? világi élet fziintelen való harti 
de a7 boldog balál olly győzödelem, a' mellyben hervadhatatlan Koronát nyer 
az Iften féló Lélek, E' világi élet olly kietlen pufztában-való bujdosás, a* hol, 
az éhséggel és fzomjusággal küfzkódünk, és ahol az égó napnak hév^égének, 
W mérges kigyók mardosáfinak, mint hajdan az Izraeliták az Arabiai puíztí-
ban, ki-vagyunk téve; de a' boldog halál bé vifzi a1 hivó kiket a' mennyei Ka* 
naháaaaü oiőkségében, z hoiott az ártatlan gyónyóribégeknek,és a'Lelket úr-
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v ."idéztető vigafztaláfoknak minden tejnél, és méznél édefsebb patakjai 
folynak. 

Mit hágy-el a' hivó Lélek, mikor a'halálban el-hadja e* világot? El-hadja 
a' bűnt, meg-nyeri a motfok nélkül való fzentséget. Ha fzintén az igaz Ke-
refztyénember meg-fzabadúi-is ez életben a' bűnnek Uralkodásától; úgy hogy 
többé a' bünnemlíiráiykodik az ó meg-hólt, az az a* Kriftus halálának ereje 
által meg őldökőltetett teftében Rów. 6 : 1 2 . Mind-azon álral annak maradvá-
ny itúl a1 koporsón innen meg-nem fzabadúihat tókélletefsen. Valamiképpen a* 
leg fejérebb íiliomnak-is vagyon fekete árnvéka: úgy ez életben,a' leg- fzebb, 
és tifzrább léleknek-is vagyon valami homálya, erötelensége, és fogvatkozáfa. 
Valamit lát, valamit tapnfztal maga kórül, mind az bűnre kísérti ótet. Belől 
a' teft a' lélek ellen t&rekedik. Gal. 5 : 17. Kivül a' világ ?ző gonofz példáji val 
oftromolja ótet. Nints olly állapot, a' mellynek itt különös kísértetetne vólna-
nak. Ha magánofan, hamáfokkal vagy, ha házas, ha nőtelen vagy, ha fze-
gény, ha gazdag vagy: biztathatod-e' azzal magadat, hogya' kísértet utói nem 
érhet? Cgy de mikor a'Kerefztyén ember meg-hal az Úrbin, végképpen meg-
hal ő véle minden bim, meg-hal minden kísértet, a' ki meg-hal, meg fzabadúl 
a bűntől Róm. 6: 7. Sokkal inkább ki-mégyen mint Ábrahám a' bálványozó 
Cháldeából, el-hadja a'bűnre való fok féle allolmatofságokat; oda me'gyen az 
ó Lelke,abban a'mennyei paraditfomban, a'hová a' kisértő, mint régen a'földi, 
paraditfomban, bé-nem mehet, nem panafzolkodik többé Szent Pállal. O! én 
fzegény nyavalyás ervber! kitfoda fzabadit-meg engemet a' halálnak teíletól 
Rom. 7* 24- hanem inkább igy ditfekedik : Az Iftennek légyen hála, a' ki a-
dott minékünk győzedelmet a'mi Úrunk Jéfus Kriftus által 1 .Kor. 1 5 : 57. az 
ó lelke tókélletes fzents éggel, motfok nélkül való tifztasággal fel ékefittetik, a' 
tóke'lletefekké lett igazaknak lelkeiknek egyefségére jut. 

Mit hágy-el a'hivó ember, mikor a' halálban el-hadja e' világot? Vétkez-
nénk véle, ha az Irten ez életben vélünk közlőtt tőbb jó-téfeményei kőzött el-
fcl jtkezne'nk az ó lelki Kegyelmeiről, melly fzerént még ez életben koílolfat-
tya vélünk az Égben fzámunkra el-tett terhes ditsőfségnek első fengéjét, a' mi-
dőn,hi et bizodalmat,és reménységet fzerez mi bennünk. Errenézve, igaz,hogy 
a valóságos hivó ember már ez életben reménység által id vezűlt:de tfak remény-
ség által: hit által járunk moft r es nem ízemmel való látás által 2. Kor. ? : 7, de 
sl boldog halál ez életbéli fenge után a'gazdag aratásra vezérel; a'mennyei gyö-
nyörűségek kevé-t tfepjeinek kóftoláfaután azoknak bőv«eges folyó vizeiben el-
meritt. El-tőröltetik akkor a' hit a' látás által,a'reménységnek fem léfzen helve; 



mert meg-láttyuk az Iftent a' mint vagyon. 1 .ffdn. 3 : 2. Meg-e legeízünk azó 
ábrázatjának nézésével Solt. 1 7 : 15 . által formáltatunk az Lrnak ábrazattyára 
ditsöfségbűl ditsóf égben 2 Kor. 3 : 1 o. 

Imé illyen e világ,a' mint elö befzélettem, de még ollyanabb a' mennyei 
boldogság, a' mint én ki magyarázhattam. Imé a' mit el hagyunk az halál ii-
tal, és a' minek réfzefivé léfziink a' Jéfus által. O ! nagy nyereség! O! meg-
betsiilhetetlen nyereség, a' mellynek réfzesévé léfzen az ember, mikor meg-hal 
az Úrban. Igazán nagy nyereségünk a' Kriftus életünkben: de még -fokká! 
gazdagabb nyereségűnk halálunkban. Kívánnék én el költözni, és a'Kriftufsal 
lenni, a' melly mindennél jobb Filip. 1 : 1 3 . 

Eke'pen értvén lzomorú Halgatóim, hogy a' Kriftus egyedül való nyere-
ség, mind ez életben .mind az halálban, és hogy őrajta kiviil minden tfak vefz-
teség,aká; ez életben, akár a7 halálban: itéllyétek meg, nem menthetetlen-é a 
zoknak vakságok, nem vefzedelmes-e' azoknak földhöz ragadott teftiségek, a 
kik nem efmérnek egyébb nyereséget, hanem tfak a' melly pénzből, ideig tar-
tó jővedelembíil, és mulandó gyönyörűségből áll. A'Kapernaifák nem tudtak 
más Kényért t a'fóldi Kenyérnél, az Epikureufok nem vártak más életet,e' fóldi 
életen kivül, fem más Iftent az ö hafokon kivül nem tartottak,Bálám tia k an-
nak a' nyereségnek őrült, a' mellyet Bálák a'Moábiták Királlyá ajánlott néki. 
A ' Gergezénufok a tifztátalan állatokat fellyebb betsűlték a' Kriftusnál. De 
vallyon még ma is, O! fzánakozáfra méltó dolog! nem tellyes-é e' világ a' Bá-
lám temérdek marade'kival,a' kik tfak a' bűnből fzármazó nyereséget kedvellik, 
a' kik Feftus Tifztartóval,a' Jéfus Kriftufrúl vajó tudományi tfak úgy gondol-
lyák. mint valamely efzétűl el-távozott embernek éretlen bolondságait Tfel 
2,6: 24. a' kik a' magok vétkes tfelekedetitül meg-tfalattatván,olly dolgokban 
kerefika' nyereséget, inellyek miatt, a' mint Ágofton fzóll a' világhoz ragadott 
emberek felöl, magokat el-vefztik, a' kik tfak földi ajándék után futnak Géhá-
zival , tfak a' fzamarokat kerefik Saullal, tfak a' kövér tehenekről álmodoznak 
Faraóval, tfak a' mulandó Koronáért hartzolnak Abfolonnal, tfak az Egyipto-
mi pár-hagymákra vágyakoznak a' tefti Izraellel. Mondjátok-meg énnékem vi-
lágban telhetetlen emberek, mitfoda hafzoát véfzitek annak a' földi nyereség-
nek,a' mellynek meg-fzerzéfe annyi tőrödéfsel, meg-tartáfatöbb nyughatatlan-
sággal, el-vefztéfe tfuportozott bánattal vagyon öfzve köttetve ? mert,a'mint 
Bernárd Do&or fzóll; Diuitiarum acquifitio Laboriofa , pofTeflio, cuftodiaque 
follicita, &meticulofa, amiilio dolorofa, atque lacrymoía. E' világnak minden 
gazdagságai, ha a' Jéfusban réfzetek nintfen,niiben téfznek titeket boldogokká? 



le tfendefittik-é e' lelketeknek nyughatatlanságait,és egy ébb háborgó indulatait? 
sőt inkább a' Kriftus fzavai fzerént nemh aíonlók-é azok a'tóvisekhez,a'mellyek 
meg-fzúrják, és meg-ve'rzik nem kezeit, hanem fzivét, és belső réfzeit azoknak, 
a' kik azokhoz ragafzfcodnak. Ha pedig nintsjól dolga a Léleknek, ha azt a* 
féreg marja, ha azt a' Lelki efméret mardofsa, ha még a' nevetés kőzben-is fáj az 
ember fzive,mitfoda hafzna vagyon annak, ha a' teft minden felól gazdagságai! 
körül rakattatik-is ? Mondjátok-meg énnékem viiág fiai, leányai, mikor a' féle-
lemnek Királlyá el érkezik ti hozzátok, mit fegitt rajtatok a'ti fok munkával őfz-
ve gyűjtött nyereségtek? meg-könnyebbiti-é hslálos beteg ágyatokat fokfzor 
leiketek kárával fzerzett kintfetek i hová léfz akkor a'ti bizoda Imatok, aT ti föl-
di jövedelmetek, és minden ditsökégetek? 

O! ha még a' ti boldogságtok iránt való indulat egéfzlen mi? n2m hó't 
bennetek, igyekezzetek olly ajándékokra, a', meljyek hafznofsabbak, meg ef-
mervéne' világi minden do'goknak mulandó hijjábanvalóságát, fogjátok-el az 
Cir Je'fuft, mint egyedül való, és változhatatlan nyereséget, ó légyen a' ti réfze-
tek, és nyereségtek, az ő egyefsége légyen a' ti gyönyőriiségtek, az o efme'rete, 
és érdeme leg-drágább kintfetek. t Ha vakok, ha az id vefséges dolgokban tu-
datlanok vagytok, végyetek az Ur Jéfus Kriftuftól Izem gyogyittó irat, hogy 
láthafsatok Tv kos Könyv. 3. Ullyetekle az ó lábainál, és Mariával halgafsá-
tok az ö befzéde't figyelmeteken, a' melly böltsé téfzen titeket az idvelségre 
2. Tim 3 : 15 . Hogy ha ki látfzik a' ti mezitelenségteknek rúttsága, ha mondom 
nyilván való a' ti vakmerő bűneiteknek undoksága, végyetek ö tóié fejér ru-
hákat, az az, az ó igafságának paláftyát,hogy.öltözetetek légyen. Hogy ha lelki 
betegek, és a'jóra tehetetlenek vagytok, mennyetek ő hozzája hit által, mint 
igaz, és egyedül való orvoshoz ezt kiáltván ó néki: Uram! ha akarod,meg gyó-
gyithatfz engemet,JéfusDávidnakFia könyörüily én rajtam,és azonnal meg ízárad 
ti bennetek a' bűnnek kút-feje. Ha a' ti Lelketek efméreti, az Iftennek bofzfzú-ál-
ló haragja, a' tőr vénynek átka, eddig gyakorlott bűneitek miatt fzorongatnak, 
mofsátok-meg ti-magatokat a' Jéfus piros vérében, a' melly drágább dolgokat 
fzóll az Ábel vérinél, tudni-iilik kegyelmet, nem bofzfzú-áíláft. Ha az halál fáj-
dalmai rettentnek előre titeket, fogjátok el a'Jéfus halálának érdemét, ugy-mint 
a' ki meg-gyüzte a' halált, el-vette annak fúláakját, és azt tfendes álommá, az ő-
rók életnek öfvényévé, változtatta., Így léfzen a' Jélus gazdag nyereségtek 
mind ez életben, mind az halálban. 

Ti pedig kegyes, és hivő Lelkek, a' kiknek már régtől fogva nyereség-
tek a' Kriftus, melly boldogok, még pedig ezerfzer boldogok vagytok. Ne iri-



gyeljétek er világ fiainak gyönyörűségeket, mert a' mihez ók híznak, tfak nád-
fzál,a' melly el-is törik,őket-ismeg-fzúrja: de a'ti örókségtek az Úr, a' ti forfotok 
esett kies helyen, nyilván fze'p örökség jutott tinéktek 'Sóit. 16. Bátor, az Iften-
nek bólts tetfzéséböl, nyomorúságok, kerefzt vifeléfek érd ekei lyenek-is ez élet-
ben titeket, vigafztallyátok azzal ti magatokat, hogy a'Jéfus a'ti nyereaégtek,*' 
ki terheteket meg könnyebbíti, férelmeteket bé-kötózi, nyomorúaagtokat meg 
enyhitti. Bátor mindenetektől meg-fofztafsatok, mindenektől el-hagyatta&atok: 
vigafztallyátok azzal ti magatokat, hogy a' Jéfus a' ti nyereségtek, a' kitol é 
világnak minden diihófsége meg-nem fofzthat titeket,6, ha egyedül maradtok 
is, véletek léfzen, ha fzegények léfztek-is,elégségtek lélzen. Bátor a' Sátánnak 
kísértetei oftromollyanak titeket; vigafztallyátok azzal ti magatokat, hogy a' 
Jéfus a' ti nyerese'gtek, a'ki a Sátánt ti érettetek meg-gyözte, annak tfelekede-
teit el-rontotta, tüzes nyilait meg-tompitotta. Bátor az utol-jó ellenséggel az ha-
lállal kellyen fzembe fzállanatok; vigafztallyátokazzal ti magatokat, hogy a 
Jéfus a' halálban-is nyereségtek, a' ki a' Getfemáné Kertében lett véres izzadó 
zásával el-tőrli a'ti utolsó halálos,és hideg verítéketeket, a' maga halálon lett 
győzedelmével meg-enyhitíi halálos fájdalmatokat, kéfzfzen fog állani Szent 
Áttyának jobbján, hogy mint a' Szent litvánét; úgy a' ti Lelketeket-is magához 
fogadja, ei-tőröl a' ti fzemeitekról minden kónyhuilatáft, e' világi terhes bújdo-
sáflok után bé-vifzen az örök ditsölse'gnek nyugodalmas hajlékaiban, O! gaz-
dag nyerese'g,0! terhes dítsóíség, Otökélletes bóldogság, a' melly ben réfzel-
teti az Úr Jéfus a' halál által az övéit! 

Szomorú Halotti Gyülekezet! Vifzfza tetfzík talám néktek, hogy a' febe» 
befzéd után későre tudok fzólani. Az a* ki mondhatatlan bóldogság, mellyrúl 
befzéllettem, mint-egy magamon kívül ragada, sót úgy tetfzík, hogy hitemnek 
fzemeivel e'tökélletes nyereségnek gyönyörűséges hajlékaiban bé tekintvén, 
mintha látnám amaz áldott emlékezetű Lelket, a' kiríil befzédeimnek elein tfak 
hamar emlékeztem vala, az ó jéfuf ánnk fzoroa egyefségében magát már c' gaz-
dag nyereséggel gyönyörködtetni. Ki légyen az? Jól tudjátok fzomorú Halga-
tóim. Tudni-illik,ama Salamon ditséretire méltó,Néhai Tek'-ntetes Nemzetei 
Bártzay Bártzay Kata Ifjú Úri Aízfzony, életében Tekintetes, Nemzetes, és Vi-
tézlő Bernátfalvai Bernát Jófef Úr, egynehány Tekintetes Nemes Vármegyék 
Tábla Birájátíak ritka hüségü élete párja; halála után pedig,mind moftan említett 
Urnák, mind Tekintetes Nemzetes Fáy Fáy Kata Afzfzonynak, tóbb Úri Ver-
ségek nek, el-hífzem tinéktek-is, vélem együtt fzomorúságunk materiaja. Ki-
nek, midőn, mind életének folyását, mind utolsó egy hónapig tartott betegsc 
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gét,minda'boldog halál által az órók ditsőségre lett el-kőltózését meg-gondo* 
lom,épen nem bánom,hogy a? Szent Pál meg-magyaráztatott fzavait vettem-fel az 
elmélkedésre, mertőbeme lehet azt képzelni, melly nagy nyeresége a' Kriflus 
a' hi vő embernek mind életében, mind halálában; tfak azt bánom, hogy ezen Ifjú 
A fzízony ságnak tizen-egy efztendóknek el folyáfa alatt igaz tifztelöje lé vén,és az 
ó tolunk illy hamar lett el-kőtőzésén,nem tagadhatom,magam is méllyen meg-
illetődvén, talám a' még meleg,és be nem állott feb miatt, nem befzélhetem-elő 
illendőképpen az ó ditséretes virtufait. 

Vette volt világi fzármazását ezen boldog emlékezetű If ú Űr Afzfzony 
Néhai Tekintetes Nemzetesés VitézlőBárczay Pál Úrtól,és Tekintetes Nemze-
tes Fáy f moíl valójábao fájdalmas Fáy Kata Afzfzonytúl, i748dik Efzten-
dóben,Mind fzent Havának, avagy O&obernek első Napján, és noha tfak hamar, 
életének hatodik efztendejében meg-fofztatott ditséretes emlékezetű UraAttyá-
tói; mindazon által Tekintetes Afzízony Annyának bőlts fzorgalmatofsága, és 
kegyes hűsége által úgy neveltetett,tőbb Űri teftvéreivel együtt, hogy az ő pél-
dás maga vifeiete, Neveltetéfe, máfoknak fzemeiket,és fziveiket, mint-egy mag-
nes-kó,magához vonta,Va!amint a' hajnal mátkája a' tudományoknak, úgy ez a' 
boldog lélek már az ó életének hajnalában, az ő kisded korában, különös fze-
retetben efett ama drága kintanekaz Iíten befzédének fzorgalmatos olvasásával, 
ama fő nyereségnek a' Kriftusnak, és az ő akarattyának efméretivel, az idvefsé-
ges tudományt bé-foglaló hafznos könyveknek tanulásával; a' mint hogy, an-
nyira-is ment,az hitre, és a' kegyefaégre tartozó dolgoknak efméretiben, és 
azoknak gyakorláaában,hogy épen nem tfudajiogy fel-nevelkedvén, máfokkal 
annyira kedveltette magát, hogy magokat boldognak képzelnék;ha ö véle há-
zafsági baráttságban é;hetnének,lllyen vala az ó fzűzeíségi életelDeminekutánna 
i7Ó8dik EfztendöbenPünkőft havának 21diknapján,a' bölts Iíten gondvifeléfe 
által,Uri Férjéhez p!ántáltatott-is,ebben gyakorlottamagát,hogy ne-efdf&jen más 
nyereséget a' Kriftufon kivül. Magam vagyokreá a' bizonyság/stávollégyen 
tőlem a hizelkedés, melly fzoros baráttságot tartott az ő Jéfusával, melly buz-
gőan, melly sürü kőnyhullatáfokjcal meg-egyelitett magános helyeken gyakor-
lott kőnyőrgéfekkel tárlalkodott fokfzoraz ó Meg-váltójával, melly buzgó in-
dulattal , és lelki őrömmel olvafta, mint hajdan amaz Hieronimuftól meg-ditsér-
tetett Paula, az őbefzédét? Ki-tetfzett az ó életéből, hogy a1 Jéfus volt az ő éle-
tének nyeresége, avagy iűkább az 0 élete. Mert maga vilelé-ében tfendes, a" 
fzenvedéíekben békefae'ges tűrő, a' fzegényekhez olly adakozó vala, hogy e-
gytt-ísazokkőzzül vigaíztalás oéikül el-menninem-engedett, az atyafiúi fztre-



tetben olly buzgó, hogy mindenkor gyönyörködött Úri Véreinek tár faságában 
lenni, öltőzetiben fzemérmes. Egy fummában,lehetett ü benne látni,egy Iftene-
hez, és Jéfusához igaz hűséget vifelö, egy Tekintetes Afzfzony Annyához en-
gedelmes, Űri Férjéhez változhatatlan fzeretetű, kedves Véreihez fzin mutatás 
nélkül való atyafiságú, az Evangéliumnak fzolgáit kedvellő, mindenekhez fze< 
Üd,tfendes, és ártatlan életű, e világnak meg-hóltjéftisának padig élő,valóságos 
KereíztyéntXátcyátok Izomorü halgatőiml melly nyertes vóltaz ő élete,kevés 
efztendőkből álló, de még-ishofzfzű életet élt, mivel hogy kegyefen élt. 

Hafon óképpen boldog, nyertes, és fzent az ö ha]ála-Í8, úgy hogy valami-
képpen ö-is halála ejőtt egy órával, ha mind hervadt ajakakkal-is,vallá(t tett ar-
ról; úgy én-is el-mondhatom ö felőle, hogy a'Jéfus vólt őnéki halálában nyere-
sége. Mert minek-utánna a* Felséges Iften Ötet múltPünköft Havának i2dik 
Napján fzárazloeteg^éggel meg-látogatfa, ezen ó fzüntelcn való lafsú hideglelef-
sel, és forrósággal őfzve köttetett nyavalyájában nem kerefett magának femmi-
ben az egéfz világon vigafztaláft, hanem egyedül az ö Jéfusában, a' kinek ke* 
gyeimé, és fzerelmének érzéfe annyira meg-enyhitetteaz ö fájdalmait, hogy a-
zokat nem tfak zúgolódás, és leg-kifsebb békételenség nélkül, de még öröm-
mel is hordozta, tudván hogy az Iftent fzeretőknek mindenek egy aránt javok-
ra fzolgálnak. Nyeresége volt ö néki a' Kriftus az ő halálában, mert az ő utói-
só fzorongattatáfit az Idvezírő Ur, mind az hogy egy órányi időre határozta, 
mind az hogy az ő hitit, és bizodalmát utólsó fájdalmai kőzött fzent lelke által 
annyira meg-erőfitette, hogy minek-utánna ez a' bóldog lélek éfzre vette a ma-
ga el-kőltözésének jelen lévő idejét, halála előtt egy órával olly buzgó, és bizo-
dalommal tellyes könyörgéfsel efedezett bóldog meg-ofzlattatásáért őnnőn ma-
gától, a' minémü éppen tfak az ollyan nagy hitű Kerefztyéntül fzármazhatott, 
a' kinek a' mint életében, úgy halálában-is nyeresége a' Kíirtus. El-mondom 
fzomorú flügatóim előttetek.a'mennyire efzembe juthat, az u könyörgését;,mel-
ly eteképpen mondott: Mbftan botsátod-el Uram fzolgálöiat béke fi éggel. Édes 
5éjüjum légy nékem mind életemben, mind halaimban egyetlen egy nyereségem 
t áfsaí-meg a tefzolgálo leányodnak bűneit, knnyórűly én rajtam édes fféjujoml 
Ne bagyj-el utói ó pihenéfemig.Vedd hozzád az en lelki met. O! nagy hit ü J tel-
lyes bizodalom ! Az őtefle a' Dávidéhoz hafonló vala, de magas bitire nézve 
meg-haladta a9 Góliát nagyságát. Mert mikor tudakoztam volna, útat keízitteni 
akarván magamnak az ö vígafztaláfira,vallyon kivánna-é még éini, vagy kéfz 
volna meg-halni? Söt inkább, meg felelt, örömmel meg-halok,a' fajdalmak fem 
teihefek énnékem, Ambrofius, az Anyafzentegyháznak fényes tíillaga, mivel 
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mondott többet, igy fzolván az ö beteg ágya korul levőknek: Non fic vixi inter 
vor^ut me vixijje poeniíeat, neque móri timeo, &ow«m habemus Dominum; 
az az: Nem úgy éltem közöttetek,mintha bánnám életemet, meg-halni fem fé-
lek, mert jó a' mi Urunk. Ek épen, mondhatom, annyira ragafzkodott halálában 
Jéfusához, hogy nem bátran,hanem őrömmel ment az halálnak révére, a' mint 
hogy ez után még kétfzer vélem imádkozván, igen tfendes el-aluváfsalbé-isre-
kefztette világi életét, műit Juliusnak i 3<iik Napjának épen déli tizenkétorája-
kor,el költözvén lelkére nézve Jéfusához, a1 kimoft már az ö tokélletes nyere-
sége, így volt ö néki,mind közel 24, Efztendökig teijedett, és házafságában 
négy efztendökre határozodott életének, mind boldog halálának nyeresége a" 
Kriílus-

Nyúgodj-meg hát Te-is, Tekintetes, Nemzetes, és Vitézlő Bernátfalvai 
Bernát Jófef Uram, Néhai kedves életed párjának a' boldog halál által lett 
gazdag nyereségén. Ha az Iften az 0 kezének illy nemes, és remek munkáját 
fzép virágjában meg hervafztani nem fajnállotta: Te miért fajnállanádPannyival 
inkább,hogy az 0 romláfa őnéki épületire vagyon. Szokták mondani: non /r-
íigat^qui Coclebs efl. A ki nőtelen jtintt per ló tárja. Meg-botsáfson magának, 
akárkitől fzármazott ez a' mondás. Tudom ezt,hogy egy volt bennetek élete-
tekben az akarat, és nem akarat; ha azért nem tfak Néhai fzerelmefed, hanem 
az Iften is azt akarta, hogy ö néki légyen a' mennyben nyeresége, légyen egy 
a Te akaratod,halálában-is,az ö akarattyával, kiváltképpen az Iílen jó-tetfzésé-
vel,Légyen a' könyörülő Je'fusTenéked mint eddig,úgy ez után-isnyereséged, 
mennyei vigafztáláfokkal enyhittfe fzivednek fájdalmait, vigafztaláíodrameg-
hagyattatok, Néhai fzerelmes Katádnak, egyetlen egy Katáját tartfa-meg ez é-
letben, neveljye a5 Te örömedre, és a7 maga ditsöfségére. 

A ' mitfoda leányi engedelmes, és fzeretettel tellyes indulattal gerjedez 
vala életében Te hozzád, Tekintetes, és Nemzetes Fáy Fáy Kata Afzfzony, 
Tekintetes Nemzetes,és Vitézlő Bárczay Bárczay András Úr kedves élete párja, 
nékem tizen-egy Efztendőktöl fogva nagy kegyefségű Patrona Afzfzonyom: 
fzintén ollyan buzgó indúlattal fzólít-meg utoljára is, botsánatot kér hibáiról, 
mellyekkel talám néha édes anyai ízivedet meg-keferithetteé Köfzoni azt a' 
nyughatatlan?ágot,a'meliyet,mint édes Anya,kis korában ö érette fzenvedtél, 
azt a' hiv, ésízeretettel tellyes fzorgalmatoÁágot, mellyet az ő fel-neveléséért, 
és fzárnyára lett botsátásáért, el-követtél, egyetlen egy árváját maga helyett 
anyai kegyes indulatodban bé-zárja, és öfzve kötvén, mint hogy az Iften-is 
öfzve kötött,Úri Férjeddel, a' kit mondhatom, majd mint édes Attyát úgy tifz-
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telt, halálához közel-is nagy fzivelséggel, és gyakran emlegetett, azt kivánnya 
Tinéktek: Légyen a' Jéíus,mind életetekben,mind halálatokban,gazdag nye-
reségtek. 

Tekintetes Nemzetes Péli Nagy Judit Aízfzony,Néhai Tekintetes Nem-
zetes, és Vitézlő Bernátfalvai Bernát János Úr kegyes Özvegye, hálaadó 
ízivvel kőlzőni,utóllyára-is,azon Te fzelid jóságodat, és nagy kegyefségedet, 
mellyel az ö hozzád való engedelmes különös indúlattyát, négy eíztendök a-
latt, vifzfza fzeretni méltóztattad. A ' kegyes Iften, adja - meg gazdag ju-
talmát ar T e kegyefse'gednek, engedjen tellyes örömet, mind Úri gyermeked-
ben, mindaz ö elhagyattatott árvátskájában, légyen hátra lévő özvegyi éle 
tednek mennyből meg-áldója, végre pedig Anyai indulatodnak az Egekben 
meg-koronázója. 

Midőn kelletik fzemlélnem azt a' keferves epekedért, mellyet Tekinte-
tes Nemzetes, és Vitézlő Bárczay Bárczay Pál Uram, és Tekintetes Nemzetes 
Bárczay Bárczay Klára Afzfzony, kedves teftvéreteknek halálán téfztek, úgy 
tettzik,mintha látnálak,Mártával a' Jéfushoz menni, és ó Felségének ezt mon-
dani :. Uram! a kit Te Jztretfz,meg-húlt. Jól vagyon, hogy az Úr fzerette ótet; 
nem íehet ennél nagyobb vigafztaláftok. Kőfzöni kedves Véretek, hozzá 
meg-mutatott atyafiságos fzereteteket, és azt kivánnya, hogy Tekintetes Bár-
czay Pál Üram,Tekintetes és Nemzetes Vajay Vajy kedves Susánnájáva ̂ Te-
kintetes Bárczay Klára Afzfzony, Tekintetes Nemzetes, és Vitézlő Négyefsi 
Szepeffi Sigmond Urammal, és gyermekeivel, légyenek kedvefsek az úrnak 
Szenei előtt, köttefsenek-bé az életnek tfomójában,légyenek nyertelek ez élet-
ben, és az halálban. 

. Te pedig nyugodjál hervadt teíl végtére, 
Mint hogy Lelked-is már nyugodalmat ere, 
Kriftina őtsédhez, 's Jófefedhez fére, 
Tétefséla' fete't bóitnak fenekére: 

El-jó az Úr Jéfus, Ifteni fzavával, 
A ' napoknak végén tellyes hatalmával 
Fel-támafzt, halálon vett diadalmával. 
'S bé-vifzen az Égben Szentejc táborával. Amen. 
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