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PRAESIDENS EETHLENI
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UR Ö EXCELLFNT/IÁJÁNAK , ELSŐBEN SZE

RELMES HAZAS TÁRSA’, AZUTÁN KEGYES
ÖZVEGYÉNEK 7
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A ’ MEI.LYET MÉLT. GRÓF BETHLENT /;-

B e t h l e n  A d i  m| /
Ur Ö Nagys. Felséges Koronás Király’ AszszonytiÁk*. 

Arany-Kóltsos és Keresztes Vitéz Híve , és egy Ffas 
gyár Lovas Nemes Regimentnek GenerabSsa, Édes 
Annyához viseltetett , Buzgó Szereteti, ’s T itteleti 
Bizonyságául, Világ eleiben Terjeszteni kívánta.

Lclo ivaratt Nyomt. Paldi István alul j/6S· Lszt.
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É’SA. X II: i.

Hálákat adok néked URam, mert meg-baragudtál volt 
én teám: de eí-sordúlt ay Te Haragod, és meg-Viguf-

taltal tngemet.
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Az TSTENnek hoszszas Atyai Dórgáláfa alatt-is él
ném tsüggedett. hanem végre tsendes nyúgoda omra 
ereszkedett, és véghetetlen Mennyei Boldogságot nyert

K E G Y E S  l e l e k ,
NÉHAI MÉLTOSÁGOS GRÓF LOSONTZI

B A N F F I 
K L Á R  A

A szszo n y  Ó E x c e l l e n t z i á j a .

* NÉHAI MÉLTOSÁGOS GRÓF BETHLENI

B E T H L E N  Á D Á M
u  R  :

Ö E X C E L L E N T I  I A j A N A K ,

Az Erdélyi Statufok Nagy Emlékezetű Praefiden- 
sének , és több Fényes Hívatalokkal-is ékeskedő Nagy 

Úri Férjfiúnak, Nagy Emlékezetű ISTEN félő

K E G Y E S  Ö Z V E G Y E
Kinek-is midőn meg-Hidegedett Tetemei a’ Ko- 

lo'svári Reformata Ecclefiának Belső Farkas Uttzai 
Nagyobb Templomában Halotti Nagy SolemmtáSsal 
temettetnének , ugyan azon Templomban EGYUGYti 

H A L O T T I PRÉDIKÁTZIOVAL 
utolsó Tisztességet tett 

í  N  T Z E M I H Á L Y ,  
ilól-dikEsztendőbenKis-Aszszony Havának 16-dikNapján.

L
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Jak. I. ia

Boldog Ember a'ki kísérletet fenved; mert minekutáma 
megprobálíatik, el-vészi az Életnek Koronáját > mellyel 

ígért az ÚR az Öt ti feretóknek-

Jelen. III. i£.

Ajkakét én f  eretek, meg-feádem és meg-iorgáloi%
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MAGYARÁZATRA FEL-VETT

SZENT LETZKE.

Jób V: 17.

lmé bezzeg boldog Ember a'kit az ISTEN meg-dorgál; 
ámakokáért a’ Mindenható lSTENntk büntetését meg-ne utáljad.

Gén közönséges szokások és tulajdonsá
gok vala ugyan az eleitől fogva Szerelme- 
fim'.az Embereknek, hogy ök ISTENnek 
az Emberekhez való szeretetérö!, avagy 
gyülölségéröl, ezeknek külső állapotjok 

szerént ítélnének, az ISTEN kedves Embereinek és
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Barátinak tartanák tudnillik a’ külső Boldogságban lé
vőket ; Ellenséginek pedig ellenben a’ Nyomorúságban 
élőket. így gondolkodván példának okáért mind a* 
’Sidók , a’kik a’ JÉ’SUSt tsak azért-is isaz Médiásnak 
lenni nem hihették, mivelhogy ö mg-verett etett és meg- 
sebest tetett volna , így tsufolván ötét a’ KetesztSan fag* 
vén : Ha ISTENnek Fisa, sállyon-le a' Keresi fáról. Egye
beket megtartott ö magát rneg-nefn tarthatja, mintha szin
tén az ISTENnek Fiai av Gyalázatnak és Szenvedésnek 
alá jn nem vettethetnének; mind pedig azok a ' Mélita- 
béli Barbarusok, a’kik a’ Pál kezéről látván filggeiú a* 
mérges Kígyót egymásnak azt mondják vala: Tsel. 
XXVIII. 4. Hstlván ez. az Ember gyilkos, Fit nem hagy 
élni az ISTFNi bosszuállás. Sőt az ISTENnel tárSalkoJó 
régi Szentek is, Jöb, Dávid, Asáf és Jérémiás, az Ö 
nállatok-is tudva lévő panaszaikkal azt jelentik vala , 
hogy ok az ISTFNt szeretőknek nyomorúságokon, et- 
lenben pedig az ISTENteleneknek boldogságokon , 
mint igen illetlen dolgon meg-iitköztenek, azt tartván 
ök is a’ mit Gedéon mondott-vala az ötét köszöntő An
gyalnak Bir. VI. Kérlek édes URam, ha velünk vagyon az 
UR miért talált minket a’ nyomorúság ? De noha közön
séges légyen a’ mint mondám az embereknek ef
féle ítélettételek, e’ mindazáltal igen tsalárd és bi
zonytalan Fundamentomon építtetett, nem bizonyít- 
hatván-meg eléggé a’ mi külső állapotunk az ISTEN' 
kedvében vagy kedvetlenségében való létünket; mi
velhogy a’ bölts Pred. a’ Salamonnak szava-szerént, fok- 

sor mindeneknek egyenlő szerentséjek vagyon a’ Nap alatt, 
az Igazaknak és a'gonoszoknak , tisztáknak avagy tistátalá
noknak , ügy a' jónak mint a' bűnösnek. Igaz ugyan hogy 
a’ Tsapás, avagy Dórgálás, fei-tészik előre a’ bűnt a*

melly-
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mellyek mi bennünk légyenek , oljatén keSerü Pilu 
iák lévén ezek , a* mellyekkel a’mi Fö OrvoSunk nem
élne, ha bennünk Semmi nyavalyát észre nem venne, 
de más felÖ! oUyan Segítő Eszközök ezek a’mi mjg- 
jobbuláSunkra, a’ meUyek a’ minket dorgáló Atyánk
nak, hozzánk való Szeretetét, és Atyai kezét bizo
nyítják inkább, hogy nem mint idegenségét.

Ezt az IgaSságot adván Elméjére Elifáz-is a’ Jób 
Pátriárchának azon szavaiban, a’ mellyeket a’ Magya
rázatra mindjárt fel-olvaftam. A ’ melly Beszédeket szó
ló Étifáz vala kétség-nélkül annak a' Tbemáwnak Fia, 
Élisiznak pedig Unokája, a’ ki Első szülötte-vala az É- 
*saunak; és így az L’tewnak mint-egy Unoka gyermeke, 
a’ kikről emlékezet van 1. Mó’s. XXXVI: 4.19. Hazájára 
nézve pedig szármozott-vala azon Édorn Tartományá
ban lévő Tbeinán Földéről, a’ meUy deitöl-Sogva az on
nét származni szokott Sok Boltsekkel híres-vala, Vagyon- 
é Böhstfség többé Themánbads azt mondja d* Seregeknek LRa. 
Jér. XXXXIX ; 7. igaz ugyan, hogy a’ mint jóbnak 
írás két Barátiról, úgy Eli sérvrőlis a’ mondatik Jób. 
XLII : 7. hogy ezek nem s  állót tónak igazán az ftTFN 

felöl mint sál?, de tsak a’ Jób szavaival való egyben 
haSonlirás szerént kelletik ezt érteni, a’ mennyiben 
rém mindenkor szabták vala sókta hellyeSen az ö be- 
szédjekemágy vélekedvén hogy sób oily igaz és ártatlan 
koránt Sem vó!na, a’mint maga Selöl bizonyittya vala, 
mert szülőmben tsalharatlan IgaSságot foglalnak bé ma
gokban az FTifáznak szavai, nevezeteSen ezek a’ beszé- 
di a’ mellyeket nem tsak a’ Sidókhoz küldött levélnek 
írója XII : 6. hanem a’ sokai? Apoflól-is V: 1 1. tanítot
tak vala. A ’ melly Igéket-is midőn immár vi ágosi- 
tani szándékozóik I. Elsőben-is az ISTEbnek dorgaIámról

A  3 kelle-
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kelletik nekünk világos Conceptust formánunk. Πsor 
pedig azokat kiket az. UR dorgál Boldogoknak lenni meg
mutatnunk. Meliy két nagyobb tzikkelyeknek mi
dőn immár élőtökben való terjesztésében igyekezem, 
hogy ISTENnek amaz Atyai látogatásaitól regtől fog
va érdekeltetett, de még-is el nem tsüggedett, ha
nem már moft tsendes Nyúgodalomra ereszkedett, 
Nagy Hitü Kegyes Léleknek, u. m. Néh. Mélt. Gróf, 
Los. BANFF1 KLARA Aszszonynak, Életében, ama’’ 
mind e'Hazától, mind pedig az ISTEN’ Hazátólfoha 
élném felejthető Nagy Herosnak Λéf). Mélt. Grós Sta
tuum Praefidens Bethleni BETHLEN ÁDAM L)r ö tx- 
cellentziája Kegyes Özvegyének, utolsó TiszteSség té
telét ha tsak el-kezdjem-is; Oh vajha azon ISTENi 
Kegyelem, a’melly Ötét foha el-nem hagyta, hanem 
íHy Sok ideig tartó szenvedést alatt-is, hathatoSan vi
gasztalta , engemet-is moítan gyámolgatna, es lei-tett 
szándékomban jó véget adna 1

De hogy immár a’ dologhoz hozzá kezdjek. Úgy 
formálhatunk I-Elsőben az ISTENnek Dorgálásáról bel- 
lyes Conceptust, ha azt.

ι -ben megjegyezzük: Hogy midőn mi dorgálta- 
tünk. akkor az URtól dórgáltatunk , azaz, hogy a* 
mi dórgáltatáíink az ISTENtöl származzanak, a’ mint 
ezt a’ Sz^nt írás Sok hellyeken bizonyítja öröktől fogva 
tudott minket az ISTEN úgy mond a’ Sz. Pál Rom. V ili i  
29. és el-is választott, hogy lennénk az ö Fiának a1 hRISTUSnak 
ábvázattyóhoz hasonlatosok, de vaUyon mitsoda ábrázó ttyához? 
4’ íenvedö HRISTUSnak ábrázott)ához tudnillik. E. t  
adván viszont elménkre ugyan a’ Sz. Pál i.Thes. H it 
3. Se'ki meg-rie induljon úgymond d* nyomorúságokon\ 
mert ti magatok tudjátok, hogy mi erre rendeltettünk.
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Megefmérvén ebben a’ régi Szentek-is az IiTEN^ek 
kezét , mint a’ nyomorúságoknak és kedvetlenségek
nek lég főbb szerzőjét, így szólván p o. a’ JVsef mi
dőn az ö Attyafiaitól el*adatott volna; hogy az ISTEN 
küldötte volna otet Egyiptomban i. Mos. XLV: 7. nem ke
lőmben a’ ChaldeuSoktól es SábeuSoktól el-pusztittatott 
Jób-isazURra nézett vala, f. 21. a’ki a’ maga eiöbberi 
Adománnyit ö tőle e Tvet te volna , és hogy többet ne- 
emlitsek Sz, Pál 1. Kor. XI: 32. mikor bünteti etünk az 
URtól taníttatunk hogy a' Világgal el-ne kárboztasuhk. 
Távol légyen tehát hogy azokat a’ kedvetlenségeket, 
a* mellyek olykor ez életben mi-reánk következnek , 
tsak tsupán a’ Természet rendes folyásának, vagy nem 
tudom mitsoda Lá/«wnak és Történetnek tulajdonítsuk; 
mert ezek a’szók, éppen Semmit Sem jelentő szók, ha ezek 
által egyéb értetnék, a’mi az ISTENnek Hatalmától és A■ 
&z»e/y7/é/külömböznék,ugy kelletvén nékünk e’ Világot 
minden bennne való Teremtett állatokkal gondolnunk» 
mint valameHy töméntelen nagy Tábort, avagy Sereget» 
a’ rrellyben mindenekegyröl egyik mindenfelé tsaka’ Te* 

,remtönek parantsolatjára járnak, és minden Jót avagyGo" 
noszt tsak az ö Akarattyából osztogatnak· Mellyre nézve 
ha ollykor Betegek, Szegények, avagy szomorúak va
gyunk; Irigyeinktöl, Ellenségeinktől tömlötzöztetünk, 
kergettetünk, vagy más egyéb akármimódon kefer- 
gettetünk; Tűz álra! avagy Víz által károkat szenve. 
diink, ez vagy ama’ Szerelmeseinktől a’ Halál áltál 
meg fosztaniuk , és azért keServes könyveket hullatunk, 
’s több efféle: mind annyiszor ez vagy ama’ máSod’ 
rendbéli okokban meg-ne aljúnk, Jianem ama’ legfőbb 
okra - az ISTENre fel-emelkedjünk, és Dáviddal 
'Siit. 39. ekképen szóljunk: Meg-nérnulok és nem vyi-
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tom-meg URam az én számat, mert ’utdom hogy ezt Te 
tselekedted. De

'z-szor azt is meg-kelletik jegyeznünk, hogy noha 
Bűit étéi nek Httafsék-is , nevezni Élifá z az ISTENnek 
dorgálását, a’ midőn e' két nevezeteket alternálta fel 
tserelte, amakoháért úgy-mond ed Mindenható ÍSTENnek 
büntet Hét meg· ne utáljad, ezt mindazáltal kivált a5 Hívek
re nézve tulajdonképen való büntetésnek még Sem mond
hatjuk , hinem tsak Atyai veszszövel való verésnek, fel
tette e*.t világofon a’ Szent Pál ’Sidóknoz X II . 6. 
Λ  kit szeret az UR. meg-dórgálja, meg-oszoroz pedig 
mindent valakit Fiaivá fogad. Igaz ugyan hogy talát- 
tattanak olykor óljatérv Atyák kivált a’ Romaiak-kö- 
z ö t t , a’kik kemény ítélő- Birákka lettenek , és Fiaik 
ellen Fegyverrel éltének, de éppennem illyen Concep- 
tust formál mi bennünk a’ Sz. írás a’ mi Mennyei A- 
tyánkról, a’ki Fegyverrel tsak az ö Ellenségei ellen 
szokott é ln i, mint meg-rothadott gyökerű és Semmi 
jó gyümöltsöt nem termő Elo-fák ellen , az Ö Fiai el
len pedig tsak Veszszövel és Atyai fenyítékkel é l , 
mert ezek a* Sz- Pálnak feljebb említett szava szerént, 
tsak azért bűntetteinek előre, hogy a’ Világgal el-ne 
vesztenek. A* mellyröl hogy még-is világofabb Co«- 
ceptust formáljunk, a’ következendő Punólumokat meg
tartsuk.

i-ben Igaz ugyan , hogy azok a* kedvetlenségek 
és Tsapáfok , a’ mellyek ez Életben mi reánk jönek , 
fel-tészik azt hogy mi bennük Bümk légyenek, egy 
részét tévén ezek annak az Átoknak, mellyet ISTEN 
a’ Bűnös Emberek ellen mondott va!a; mert akármit 
beszéllettenek légyen némelly kemény Scolaszicusok, 
de mi a’ Tökélletes Böltsefségü és.Jóságu ISTEN

felöl
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felöl éppen nem gondolhatjuk a z t , hogy a’ maga ár
tatlan és minden hiba nélkül való Teremtett alht- 
ját nyavalyássá tenni kívánná » ha arra érdemesnek 
lenni nem látná: mindazáltal még Sem neveztethet
nek azok a’ kedvetlenségek és tsapáfok , a’ Bűn tulaj
donképen való büntetéseinek; mert a’ Bűnnek tulajdonké
p p  vaió büntetéSe aé Halál, még pedig kivaltképen 
az ordkké-való Halál, a’melly a’ Törvénytől Mentáltatott* 
és a’melly úgy gondoltatok mint a’ Törvénynek Jus
sát óltalmazó igaz Bírónak tselekedete és munkája; 
de a’ Dórgálás tsak ólján alávaló és kisded büntetés
nek neme mintegy, a’meHyelaz ISTEN, már nem mint 
Biró, hanem mint édes Atya azért él némellyek el
len , hogy azzal a’ Büntetést mintegy meg-elözze, avagy 
a z t , azokkal a’kiket dorgál, el-kerülteíse. Egyszóval 
a’ valóságos büntetésben az Igazságnak tétetik elég; 
a* Dorgálásban pedig a’ szeretetnek : tzé'ja lévén az 
elsőben a’ Bírónak az , hogy a’ Törvény szoroSs kíván
ságának deget tégyen , és annak meg-sérthetetlen 
voltát mindenekkel meg-esmérteSse; a’ másodikban pe
dig tzélja az Atyának az , hogy az ö Fiait a’ Bűnök
nek szabados gyakorlására ne ereszsze, hanem ezáltal 
őket jobbakká tégye. De talám már itt azt mond
játok: Hiszem a’ Sz. írás még az Igazaknak tsapáSai* 
kat-is gyakorta Büntetésnek és ítéletnek lenni mondja, 
és azokat az ISTEN* Igazságának és Haragjának tulaj
doni ttya. Úgy vagyon ugyan az, de akkor széles és 

'nem tulajdonképenvaló értelemmel vétetnek ezek a* 
nevezetek. Tudja azt p. o az egész Világ, hogy va
gyon Atyai Harag-is , a’ melly az Ellenségnek Haragján 
tói nagyon kiilömbözik, noha mindenik Haragnak ne
veztetik. Haraghatik tehát az ISTEN-is olykor az ö

B Fiai-
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Fiaira, de nem úgy mint Ellenség, hanem úgy mint 
édes Atya, a’kinek Haragja annyira vagyon hogy gyü- 
1‘ölséges volna , vagy azzal az ö Fiaiknak veszedelmek
re tzéiozna , hogy sőt inkább azzal őket a’ bűnöktől 
meg-szabaditani és az örök IdveSségre meg-tartani akar- 
ja ; mert a’kiket egyszer az ISTEN a’ KRISTUSban 
szeretett, és a’ Fiúságra fel-vett, azok többé absolute 
és mindeneitől fogva az ö Gyiilölségének objeflumi 
rém !ehetnek , a’ lévén szövetkezése ISTENnek az ö 
Fiaival, a’mit régemén Dávidnak-is Salamonta vaíó néz
ve mondott vala 2. Sám. V II: 14. Én őneki Attya lé- 
f é k ,  ét o énnékem Fiam lészen, es mikor gomf.nl tseleke- 
f ik  megfenyítem ötét Emberi vefszővd, és Emberek Fiai
nak büntetésekkel, mindazáltal irgalmasságomat nem vonom- 
meg lóié. És már ibyen széles értelem szt rént az Iga
zaknak tsapáSaik-is, szintúgy mint a’ Gonoszoké Bün- 
fe jn e k  neveztethetnek; mert * ben ezek Sokszor e- 
gyenlöek, és egyenlő nérnüek , ** szór mert ugyantsak 
a’ Bűnnek következései, néha nem tulajdonképen va* 
16 büntetéSei, V  szór pedig mert ezek az Igazak tól- 
is Sokszor oly hathatoSan éreztetnek , hogy az Ö Bű
neik büntetésének tettzenek, a’ honnét származik Sok
szor ezeknek kitsinyhitüségek és gyötreimek . De

2fór  azt-is illő lészen meg-jegyeznünk, hogy azok 
között a’TsapáSok és Kedvetlenségek között, a’ mellyek 
olykor az egész Országokra és Tartományokra követ
keznek ; és viszont azok között a’ mellyek személy sze
rént a’ Jókra vagy a’ Gonoszokra jönek, külömbséget 
kell minékünk tennünk.

* Elsőben az egész Országokra és Tartományokra 
nézve , vagy úgy viSeli az ISTEN önnön magát, 
mint a’ Világnak igazgatója, és az Emberi Nemze

tség-
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tségnek közönséges Attya; vagy pedig ú g y , mint a’ 
Népeknek leélő Bírája. Az első tekintetben Sokszor 
ISTEN úgy bocsátja a’ kedvetlenséget a’ Népekre, 
mint Atyai dorgálást, hogy ez által e’ Világon a’ jó 
rendet meg-tartsa, és az Embereket mintegy fenyí
ték alatt, vagy zabolán tartván , a’ Vétkeknek szaba
dos folyását meg gátólja. A ’ második tekintetben pedig 
úgy mint Igaz ítélő Bírónak büntetéseit; mert mint-· 
hogy ez a’ Corpus Politicum, a’ Népeknek ez a’ mái facies- 
se és áHapotja a' következendő Világban fenn nem lé
szen , itt kelletik szükségesképen a’ Népeknek mint 
Népeknek, megbüntettetni. De másképen vagyon 
a’ dolog.

** Másodsor az Emberekre nézve személly szerént, 
mert ezek minthogy a’ következendő Életre avagy a' 
más Világra rendeltettek, tubjdonképen szólván ott-is 
biintettetnek-meg. A ’ melly kedvetlenségek pedig 
ez Életben reájok jönek , azoknak faciesse és ábrá- 
zattya másképen vagyon a’ gonoszokra nézve, máské
pen viszont az igazakra nézve. A ' Gonofokra a’ ked' 
vétlenségeket és tsapáfokat vagy azért botsátja az 
ISTEN , hogy ez által őket meg térésre hívja , vagy 
pedig ha ezekre-is meg keményednek, légyen ez az ö 
jövendöbéli büntetéseiknek mintegy kezdete. A z Iga
zakra nézve pedig ezek tsak Atyai Próbának és Dorgá
lásnak neveztethetnek ; mert nem lehet semmi kárhoz
tat ásók azoknak nékik vágynak a* KRISTUSban, ezek a’ 
Törvénynek átkától, és a’ Bűnnek minden bünteté
sétől meg-szabadittattak, és így ezeket tsak Szeretet- 
böl látogatja ez a’ Mennyei Atya, hogy máSokkal él
né kárhoztassanak , hanem hogy inkább meg jobbulja- 
nak, meg-esmérvén ezt mind a’ Szent Dávid 'Sóit.

^  B 2 CX1X.
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CXIX : 7 · Jornra tön nékem úgymond ho*y meg-alázál, 
hogy megy tanulnám a' le parant solaúdat, mind pedig a' 
sérémias Sir. Ili: 27 -só  a? Férfiúnak mikor Isjúságábtia 
viseli az. igdt, az Atyai Úórgálásnak igáját tudnillik, mert 
a" mint Sz. J?al Síd. XH . 7. feljegyzetté: az Igazság
nak tsendes gyíhndtsét adja ISTEN azoknak a'klik az által 
gyakoroltatnak. A ’ honét meg gondolván azt magok az 
igaz Hivek-isg noha ollykor ok is a’ JS’SUSsal így pa
naszoljanak: Én ISTtNem, én ISTENem mire hagy ál-A 
engemt? majdon viszont bizodalommal és Hittel bé- 
tel yeSednek, és a’ Szent Pállal 2. Kor. V I: 4. 9.10. 
így beszéllenek : úgy vi/eljuk magunkat a’ nyom>rus'igok- 
ban , és szorongattai sokban, mint akik meg-osoroztatunk, 
de megment ölnünk, mint bánkódok, maga mindenkor Örven
dezek , könnyűvé tészi tudnillik ezeket nékik az IS- 
T E S i Szeretetnek érzéSe, a’ melly bé-öntetett az ö 
szíveikben , és örömmel be tölti őket, úgy hogy hi- 
ládiSsal tsokoíják azt a’ veszszöt, a’ mellyel ílly jó , 
és Idveíséges végre verettetnek, mert tudlak azt 
hogy bóUlogok lesznek végre az illyetének, a’ mellyet 
már Tanításunknak

II. Második részében kelletik nékiink meg-mutat- 
nunk. De váljon mitsoda Bóldogs'aga lészen ezeknek? 
Bizony Sokszor a’ Boldogságnak minden nemei ki-töltetnek, 
az ISTENtpl meg-dorgáltatott Emberre , nem külöm- 
ben mint a’ drága kenet az Áron Papnak Fejére. 
Mert olykor 1 -ben Idő szerént való Boldogsága is nagy 
lészen végre az illven Embernek , mint vala p. o. a* 
Jó’seSnek, a’ki noha ó kútban vettetek, azután a’ ke
reskedőknek el-adaték, azután Tömlötzben zárattaték, 
de végre osztán az által néki az Egyprom Földén va!6 
Uralkodásra út készitteték. Es hogy egyebeket el- 

; s íl mch
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mellőzzek, ki nem tudja ama’ keményen megdorgál* 
tacott /ó£nak kezem alatt lévő Példáját, a’ki lett va
la a’ Nyomorúságoknak Theatrum, és már Gazdag 
nem egyébbel, hanem tsak undok fekélyekei vala, de 
még is olly nagy vala végre tsak idő szerént-is az ö 
Boldogsága, hogy meg-oregbité az UR két annyira min
den javait, valamije vala sóbnak: és inkább meg- 
áldá életének végét , hogy nem mint annak?hit. De mint
hogy ez az ISTENi gondviselésnek nem mindenkor ren
des, hanem inkább ritka munkája, innét vagyon kiváif 
képen a’ meg-dorgáltatott Embernek- 2-szór Lelki Ból· 
dogsága, a'mennyiben ISTEN ö néki szövetséges ISTE- 
Ne és Attya, mert ha dorgálás nélkül volnánk . nem Fiák, 
hanem Fattyák volnánk, úgymond a* Sz. Pál Sid. XIL 
a’ mellyet ősz tán követ ysor az ö Őrök Boldogsága, 
mert a'ki kísérteiét szenved, és meg-probáltatik azé léfjen 
az Életnek Koronára. Jak. I: 12. Mert valamiként lehe
tetlen Arany Edényeket T ű z nélkül tsir.álni, úgy 
szintén lehetetlen az-is, hogy mi szülőmben Ditsöségnek 
Edényivé tétetödjünk, hanemha Dorgálás által a’ Nyo
morúságoknak mintégy Kohában tétetödvén meg-ól- 
vasztatunk , és a’ hozzánk ragadott veszetségnek Salak· 
jaitól mcg-tiszrirtatunk. De hogy a’ Dorgálás által sze- 
reztetendö Boldogságról annál inkább meg-gvezettes
sünk, szükség lészen annak e’ következendö Hasznaira 
figyelmeznünk. Azt mondom tehát,

1 -ben hogy a' Dorgálás igen jó Schola és hasz
nos Tanító Meder nékünk. NevezeteSen p-dig 
két dolgokra tanit-meg minker, (1) ben arra, mi lé
gyen a’ B in, a* mellyet tisztátalan és átkozott gonosz
nak hallunk ugvan lenni az Isten Beszédének hirde
téséből) de még-is nem félünk jobban attól, mint

B $ vala-

\ S ip\ S J

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára



valamelly le-feftett Oroszlántól, míg nem a’ dorgá
lás és a’ nyomorúság érezteti-meg mi.vélünk annak 
keSerü gyümöltsét, úgy hogy a’ Bűnnek utálatos vol
tát a’ nyomorúságnak Tükörében lég inkább láSsuk. 
De nem tsak a’ Bűnnek, hanem 2-szór a’ magunk meg* 
eS.nérésére-is a’ Dorgálás tanít minket. Mert míg a' 

v dolgok kedvünk szerént Solydogalnak nékiink, addig 
magunkat tsak nem hiba nélkül valóknak lenni kép
zeljük , míg nem a’ nyomorúság mútatja-meg nékiink 
melly Sok Erötelenség , békételenség, és kitsiny-hitü- 
ség feneklett-meg bennünk. Úgy hogy ha a’ Nyomorú
ság fel nem Serkenti a’ Lelki Esméretet, és megkérés
re nem indítja az Embert, alig reményltethetik töb
bé meg-téréSe annak az Embernek, a’ honnét azt 
mondotta vala magáról régentén Luther Márton; hogy 
ö némeUy ’Soltárokat mind addig hellyeSen nem ér
tett vata , míg nem Nyomorúságban eSett volna. Ha 
azért Nagy Sándor boldognak mondotta vala magát a* 
zért hogy néki Áriftotoles Praeceptora lehetett-volna; 
boldogabb lészen az, a’ki illy hasznos és IdveSséges 
Tanítóra találkozik, az a z , a’ki e’ Végre az ISTEN* 
töl dorgáltatik, De

2-szór Boldog-léfien az az Ember a* ki ISTENtölmeg- 
dorgáltatik, mert ez által, ha tsak nem meg-átalkodott 
Rabja a’ gonoszságnak, annak Szíve e’ Világtól el-vo- 
nattatik, és az ISTENhez közelebb hajtatik. Tudjá
tok a’ Jákob Pátriárkának dolgát. Valameddig véle a’ 
Lábán örömmel és jó kedvel tárSalkodék, és az ö két 
Leányit egymásután néki adta-vala , mind-addig az ö 
Hazájára majd még tsak nem-is ügyel-vala, de mihelyt 
a’ Lábámak ortzája nem-oÜyan volna Ö hozzája mint annak- 
előtte, lég ottan az ö Hazája felé kívánkozik vala.
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Valameddig Szerelmeim! e’ Világon szerentséSen tol· 
dögeljük a’mi Napjainkat, valameddig ez a’ Világ a- 
máz ö két szép Leányit, a’ mellyeket mi igen szere
tünk, u.m. a’ Teltnek kívánságát és a’ Szemnek gyö
nyörűségét nékünk adja, mind addig keveSet vágya
kozunk a’ mi Mennyei Hazánk felé, de mihelyt IS
TEN e* Világot mi ellenünk támasztja, és ezzel az ö- 
véit dorgáltatja, meg kezdünk mindjárt unatkozni e’ 
Világról, és Sz. Pállal a’ JÉ’SUShóz menni kívánko
zunk. Eveniunt ergo Mala in bac vita úgy széli vala ré- 
g ntén Auguszinus, ne Viator tendens ad patriam Stabu
lum pro Domo diligat ; azért találnak hát minket e’ Vi
lági Nyomorúságok, ne hogy a’ Mennyei jobb Hazá
ban igyekezvén , e’ Világnak alávaló Iíltállóját Háza
ink gyanánt meg szereSsük. A’ mellyre Semmi minket 
olly hathatoSan nem indíthat mint a’ Dorgálás, avagy 
a* Világi hoszszas Nyomorúság. Prédikáljuk ugyan min
den napon mi-is a’ bölrs Prédikátorral a’ Salamonnal 
e’ Világnak és ennek minden Javainak állhatatlanságár, 
hogy mind ezek Varntas vanitatum, et omma vanitas , 
Hijábarrvalóságoknak hijábanvalósága , és a’ Léleknek gyöt
relme , de valameddig jól foly e’ Világon dolgok az 
Embereknek , mind addig kevés hitele vagyon a’ Vi
lág hijábanva!óságáról a’ mi beszédünknek , a’ melly- 
ben a’ lég potensebb Orator is keveSet tehet, és híjában 
krltyükel mind addig a’ mi erőnket ,^de midőn el jö 
a’ Nyomorúság , és velünk együtt prédikált, óh melly 
hathatoSsá tész.i ez a’ mi beszédünket! És így a’ Dor
gálás vagy a’ Nyomorúság , lég potenjcbb Orator és lég 
hathatoSabb Tanító leszsz. Vallyon miért engedte az 
ISTEN előre nyomorgattatni és Santzoltatni az Í7ra- 
elt Égyptomban, juidön onnét ki szabadítani akarta?

Avagy
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Avagy nem azérté, hogy mind végig Égyptombatf 
maradni ne kívánnának V Bizony olly igen ragaszko
dott vala Égyptomhoz az ö Szívek, hogy ezen ö fa? 
hyargattatáfoknak Helyére, Kánaánnak fele útjából-is 
viszsza térni vágyakoztak vala. Valyon mit nem tse- 
lekedtek volna, ha ott dolgok mindenkor kedvek 
szerént folyt vólna? Gyötri va!a a’ Kegyes Lóth Éjjel 
Nappal ’Sodomában az ö Lelkét , tudja vala az An
gyalnak szava után annak közel lévő veszedelmét, de 
még is tsak nem erővel kell vala onnét néki ki-ra- 
gadt tni. Valyon mit tselelekedett vólna, ha Sodo- 
mában Semmi Lelki bánattya és gyötrelme nem lett 
vólna ? De tsak mi-is szerelmes Atyámfiái ! melly Sok 
mékatlan boszszuságot, és minket epesztö nyomorú
ságot látunk Sokszor e’ Világon. de még is annyira ra
gaszkodik e* Világhoz a’ mi Szívünk, hogy ezt nem 
örömmel és kész Szível, hanem tsak mintegy kéte- 
lenségböl láttatunk el-hagyni. Bizony ha itt minden
kor kedvünk szerént folydogalna a’mi dolgunk, el
hagyni e ' Világot Soha Sem kivánnók. Concludáljuk 
és hozzuk-bé tehát mind ezekből azt, hogy ha oly
kor e' Világon az ISTENtöl dorgáltatunk, az a’ töb
bi között azért-is van, hogy e’ Világról annál inkább 
meg-únatkozzunk , és eHenbett a’ Mennyeiekre vá
gyakozzunk.

3 fior Boldog Ember még d* kit az ISTEN meg-dorgál, 
mert ez az ISTEN Atyai Szeretetének bizonysága, 
u. m. a’ mellyel azt mutatja , hogy ö néki mi reánk 
vólna olly nagy gondja, a*kiket inkább kívánna meg
dorgálni, hogy nem mint vesztünkre hagyni, és így 
az ISTENnek Dorgálási, lésznek mintegy Insignia hono
ris , a*mi Méltóságunknak vagy Fiúságunknak tzime-

rei
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rei, Ha a' dorgálást békével szenveditek úgymond a* Sz Pál 
Sid. XII: 7. az ISTEN magát mint Fiainak akképen ajánlya 
néktek. Úgy vagyon ugyan, hogy épen nem akarja ezt 
meg engedni a’ Tesz és a’ Vér, hogy t. i. a’ dorgálás, 
kivált a ’ terheScbb próbákat és kísérteteket az IS- 
TENnek Szeretetéböí deriválja, de elég: lehet náhmk ere 
magának az ISTEN Fiának világos tanúbizonysága Jel. 
III: 19. a'kiket én seretek, mégseddem és meg dorgálom, 

és viszont 5. Mos. V ili: 5. Meggondoljad d*te Szivedben, 
hogy miképen Ember az ö Gyermekét tamttya, akképen ta
hit tégedet a TeURad ISTFhed. Dorgálás által tudni l/ik, 
a’kitöl ha nem szerettetnénk , a’ rm Utunkon szabadon 
menni engedtetnénk. De

4-yíor és utoljára Boldog lészen még a'kit az ISTEN 
meg-dorgál, mert ez által mind az ISTEN ötét ditsos- 
séges Triumpbusr% Gyözedelemre méltóztatja ; mind 
pedig az ö Idveíségének megeskütt Ellenségét az 
Ördögöt szégyen vallásra juttattya. Ditsósséges lészen 
mondom 1 -ben a’ dorgálást meg-nem utáló, hanem az 
URnak dorgáló Veszszejét-is háládáísal tsokolgatni kí
vánóknak az ö Triumphtisa\ mert ha λ' BoltsSalamon Péld. 
X V I: 32 d’ maga indulat in Uralkodót elébb betsiilte annál 
a’ki Várat vészen meg, bizony a’ Világi mnden próbá
kon és kísérteteken által ment Szenteknek gyözedel- 
mek, még ditsöSségeSebb lészen , inkább Celebráltat- 
ván p. o. a’ Szenvedő sóh Párriácha mint ama' híres 
Nagy Sándor, a’ki a’ Világi országokat mindenfelé sze- 
rentséfen pusztította. De 2sor az ördögöt is a’mint 
mondám ekkor az ISTEN szégyen vallásra juttatya , 
a’ki va’amiként a’ Jób Pátriárchát azzal vádolta, hogy 
ö tsak azért félné az ISTÉN t, mivelhogy ötét gaz
dagsággal megáldotta: úgy még mais azt gondolja,

G hogy
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hogy Sok Ember tsak a* Világi jóért vólna ISTEN- 
nek hív és állhatatos Szóigája. A ’ melly iránt job
ban bé-nem dugódtathatik ennek a’ káromlónak az Ö 
szája , mint a’ midőn látja hogy nem tsak sób az ö 
ártatlan Igazságát még a* Nyavalyában-is fiieg-tárija, hanem 
az Ö követoje-is kész vólna Iratum co/ere Hűmen, még 
akkor-is tisztelni az ISTEN t, a’midön meg-haragu- 
dottnak láttatik lenni ö reája.

Vallyon kételkedhetteké még-is tovább Szerelme- 
lim lez eddig eléggé meg-erösittetett, és már utoljára

T U D O M Á N Y  gyanánt-is élőtökben téte
tett Igazságról: Hogy t. i. Boldog légyen valójában az 
az Ember, a'kit az ISTEN megdorgál, de még-is a* 
Mindenható ISTENnek ezt az Atyai büntetését, vagy mond

jam inkább fenyítékét meg-nem utálja, hanem ezt a* dou 
gálo Vefszőt-is háláiiással tsokolgatja , és az ö Fiúi ys Leá- 
nyi tngedelmefségét ki-mutatja. Kételkedhetteké mon
dom erről ? holott ezt a’ ti Szíveteknek-is indulatja 
olykor eléggé bizonyította, a’kik eddig-is ez vagy 
ama’ próbákon és kísérteteken által mentetek, de az 
ISTENröl-is ekkor inkább meg emlékeztetek, és a’ 
könyörgésben buzgóbb volt a’ti Szívetek. Valyon 
mellyik állapotot kelletik hát felyebb betsülni , azté 
a’ melly a’Lelki-Estnéretet el-alattatja, és az Embert Ve
szedelemre prwipitálja ; vagy pedig azt, a’melly ötét 
Bűneinek álmából fel-ébreszti, és IdveSségének mun
kálkodására Serkenti ? Bizony nem az elsőt hanem 
az utolsót Diélalja inkább a’ józan okofság kinek-ki- 
nek jobbnak lenni. Soha Se zúgolódjunk hát Szerel* 
mefim ! azért a’ keSerü Pohárért vagy OrvoSságért, a* 
melly íHy jó végre adattatik nékiink, és az URnak 
dorgáló Veszszejét békételen Ajakokkal Soha Se mar-

doSsuk ,
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doSsuk, mert jaj annak zz Esa. Prof. X L V : 9. το szava- 
szerent, la az o Teremtse ellen támad, és a' 7'serépnek , 
vitlly λ’ több t ser epekhez hasonló, sas a"Fi az 0 Anyának 
azt mondja: mit nemzezsz, és Ánnyái.ak, mit sills ? Bi
zony ha régemén az a’ Philosophus a’ki Hadrianus //;> 
peratonzá vetélkedett vata, nem akarta Sokáig vitatni 
a’ maga Sententziáját ezt mondván: miért ne enged
nék én annak, a’kinek parantsolattyára harmintz Ezer 
EvöSs Seregei mindjáráft elé állhatnak ? Sokkal inkább 
nem jó az ISTLN-ellen verfengeni, a’kinek parantso
lattyára tiz-Ezerszer való Ezernyi E zerén, és még an
nalis többen készen lésznek , hanem inkább azt kell
mondani.· lmhol vagyok én, és hogy tselekedjem Akarato
dat, azt akarom. 'Sóit. X L . 8 9. Minthogy pedig 
Semmi betsüje nintsen az i ilyetén kételensegböl való 
engedelmeSségnek, ezt az ISTEN Atyai Szeretetéröl 
való meg gyözettetésböl kell tselekednünk , és egy
szersmind abban igyekeznünk, hogy az ö mi dorgalá- 
funkban való tzéljának meg-feleljünk, tudván hogy ha 
az URnak Atyai dorgálásara meg nem jobbulunk, úgy 
az URnak nagyobb búsulását magunkra huzzuk, mert 
az ISTEN Szeretetének meg-útálása, bizonyoson a’ 
Léleknek végső romiása. Ha azért Szer. Atyámfiái ! 
szerettyük a’ mi javunkat, szereSsük az arra vezető 
Mediumokatis, az ISTENnek t. i. minket dorgáló vesz- 
szejét Soha ne mardofTuk , és az efféle kcSerii ugyan 
de idvefséges orvofságot szántszándékkal méreggé né 
változtalfuk. hanem inkább magunk hasznára fordítsuk, 
hogy így osztán az a’ Mennyei Jó A tya, a’ki egyik 
kezével meg-vert minket, más kezével kötözze is bé 
a’ ni Sebeinket, és felejtefse-el velünk minden mi kê  
Serüségmket.

W V/ uA|/

C 2 A* mel-
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A ’ mellyre avagy tsak ezen mf moftanl Keferüsé- 

gunknek-is közelebbről való Ai^oriája. fe?l-ipdithac 
minket. Függcszzéték azért Szomorú Halotti Gyüle
kezet/ egy kevéSsé Szemeteket e’ gyászos Theatrur/iou 
keSergö Mélt. Úri Atyafiaknak Seregére, nevezeteSen 
pedig ama1 Setétes Ágyas Hazban mar a’ végső pilae- 
nésnek remánsége alatt bé-zároltatotq Nagy Hitű Úri 
Aszszonynak Életére u· m. Néh. Mélt. Gróf Lösoitzi 
B^NFFI KLÁRA Aszszonyra , Néb. Mélt. Gróf Bethleni 
BETHLEN ÁDÁM Urnák, ditSÖSségeSen Uralkodó 
Felséges Királyné Aszszonyunk’ Status Intimus, és Er
délyi Guberniaiis Tanáts Ur Hívének, egyszersmind 
pedig az Erdélyi három Nemzetből állóPraestdenséuek 1- 
gaz Özvegyére. Ki is Világi Életében vala nem 
tsak az ISTENi Szeretetnek és állhatatos KegyeSségnek 
egy Remek Summája, hanem azlSTENnel közelebb
ről tárSalkodó Igaz Híveket, Sokszor ugyan példáské
pen oltromlani szokott késérteteket, és akarmelly 
hoszszas szenvedéSeket-is , az ISTENi Kegyelem áUal 
meg-gyözhetö ISTENes Életnek világos példája , a’ki 
már molt a’ maga példájában tapasztalja , óh rnelly 
bóldog légyen az. λζ Ember, a 'kit ez a’ Mennyei Atya meg- ; 
dorgál, és a*kéi ennek fenyítékét meg-nem utálja, lllyetén 
ISTEN keze alá való engedelmet, és mind a’ Jó 
mind a’ Kedvetlen Napokban állhatatos KegyeSséget 
tanúit vala t. i Ö azoktól a’ balhatatlan Emlékezetű, és 
e’ Hazában Gubernatori Méltósággal ékeskedő Úri 
Szüléitől, a’kik minekutánna e’ világi keSerü próbákon 
és háborúságokon által mentenek, már ma, a’meg-bóldo- 
gúlt Mennyei Lelkek között örvendeznek, és a’kiktöl 
mimkutánna Ö-is eredetet vett, nem tsak Szíve még c 
gyengeségében az ISTENi Szereterre fel-gerjed-itt, és ) 

’ -j - ·> alázatos
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alázatos kegyességével nem tsak az ISTENnek tettzet, 
hanem mind az ö  nagyra született Bölts és Okos. El
méjével; mind pedig nyájas és kedves Természetével 
maSok dötc-is annyira esméretes lett , hogy nem tsak 
az ö haHhatatlan emlékezetű Bölts Úri Férjének Éle
tében , hanem 19. Esztendőkig tartó Özvegységében-is 
mindenektől, felső, közép, alsó rendbeliektől kedvel- 
tetett, és e’ Hazának Fö fo Rendeitöl-is meg-kereste- 
tett. úgy hogy ezek a’ benne lévő Virtusoknak közelebb
ről való szemlélésére, ö hozzája Sokszor nagy Sereggel 
gyülekeztenek, és örvendező köszöntésekkel nékiritka 
Tisztességet-is rettenek. íMelly benne lévő Virtusoknak ha* 
tsak egy részét is moft teheretlen gyengeségem leraj
zolhatná, azt-is akárki mékán tsudálhatná; mert va- 
lyonnem nagy, és nem tsudára méltó Virtus valaé benne, 
néki e’ Világban élni, és mégis nem e’ Világnak, hanem 
ISTENnek szolgáink valyon nem nagy, és nem dítséretre 
méltó útka Virtus valaé benne, néki mind közönségeSen 
a’Szegényekhez, mind pedig nevezeteSen Sok szegény iS- 
T E N ’ Szolgaihoz óljatén könyörülő indulattal viSeltetni, 
hogy Ö ezeknek Táplálója,az Ö Özvegyeiknek rnházója, 
és Árváiknak édes Annya kíván vala lenni, a’ mellyért- 
is a’ rr.int fób Patriarcha 29: maga felöl bizonyítja, azt Örs 
úgy tapasztálra, hogy a* veszedelemben ö általa meg-tartat ott 
Embernek áldása ö reál a megyém vala, mert a' nyomorúság η i- 
att kiáltószegénytó meg szabaditya vala, ét az árvát-is a'hinf k 

segítője nem vala, és fők szegény Özvegyeknek fivét meg-vigasz
ta Ita, A ’ mellyö Kegyességének még idöszerént is 
azt a’ jutalmát vette vala. hogy nem tsak azö Férjét a* 
Kapukban e smérik vala , mikor ülne az Országnak Tanát sós 
Fö fö Véneivel,hanem elöite-is felkelnek vala, és ölet boldognak 
mondják vala (Eéld. XXXI·· U-) látván (Jób. XXIXj 1-6.) 

: > i C 3 hogy
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hogy az. ISTEWnek T/tr/as'tga válna az ö hajlékában, 
mi :or az ö Gyermekei kómyütötte állanak vala, nakor az ö 
úiúii mintegy Vajjal mossa vala, és a’ Ksiikla-is az Óla- 

jat mintegy patakot ó néki Fi önti vala. Továbbá 
valyon nem nagy, és nem tsudára méltó Virtus valaé 
b *nne, néki e’ világi Ditsöségnek mintegy poltzan 
ü ni, és még-is fel-nem fúvalkodni, hanem magat meg 
annál inkább meg-alázni ? Nem tsudára méltó Vir
tusé e’ Vilignak szemfény vesztő Javaitól 74. Eszten
dőkig tsalogattatni, és még is él ném hitettetni, e* 
Világtól szerettetni és még-is néki e’ Világot megnein 
szeretni , hanem azt inkább meg-útálni ? Sőt mint
hogy néininémüképen a’ Földi Boldogságnak kísérle
ténél még-terheSebo kisértetnek lehet mondani, a’ 
hoszszas ideig tartó Szenvedéseknek kisértetét, nem nagy 
és nem tsudara méltó Virtus valaé a’ benne, Két Esz
tendőkig keServeSen ímlödni ,és elébbeni jó Napjai u- 
tán, oijatén keServes Napokat és Órákat tölteni, a* 
mellyekben Senkinek-is mélységes szánakozás nélkül 
nem lehetett Ötét szemlélni, és még is tsak lég kiSsebb 
békételen szót*is szájából ki-nem ereszteni, az IS TEN· 
nek látogató kezeitől mindennaponként dorgahatni* 
dé mégis azok alatt él-nem fáradni , hanem még az 
ötét vigasztalni kivánókat-is hathatósabb vigasztaláSsal 
bá-tölteni? Bizony ha Semmi egyéb ok nem vólna-is 
az ö Világ győző Hitének és békeSséges tűrésének 
Celebrálásáta, avagy tsak ez a’ hoszszas Proba elégsé
ges Materia lehet itt a’ tsudálkozásr? , mert a’ titko
kat látó Sz· bánosnak szava szerént: X V II: 1 a. Itt tét· 
túk-meg a* Szenteknek türéfek, itt tettzik-meg kik tartják· 
meg az lSTíi\nek paramolaút, és a’ ffrSÜSnak igaz 
Hitét , mivelhogy ha Ö a* Jób Pátriárchának szava

szerént
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szerént (XXXIV7: z i .) refnénségét az Aranyban hélyb ezt ette 
volna, es bizodalmát e’ F//ági sókban, Soha bizony a’ raj-* 
ta által ment próbákat és háborúkat illy nagy Magna- 
«//«/Vá-ísal el-nem véSelhette vólna. De ki kell vala itt- 
-is annak Boldogságának tettzeni, a'hi\t az ISTEh meg-dor
gál , és a'ki al Mindenhatónak fenyítékét meg-nem utálja, 
hogy meg-szégyenitse az ISTEN’ Népének ama’ szem
telen káromlóját, a’ki azt gondolja , hogy mind sób , 
mind pedig a’ sóbmk kővetője, tsak a’ Világi Jókért 
vólna ISTENnek hív és állhatatos Tisztelője.

Es illyetén eléggé meg-probáltatott, de mind vé- 
.gig igaz KLÁRÁnak, e’ Világ Sok formájú veszetségé- 
töl meg-tisztittatottnak találtatott ISTEN’ Házának 
kegyes Dajkáját, Sok ügye fogyott KRISTUS Szol
gainak hívséges Gyámolát , ezeknek Özvegyeiknek 
ruházóját *. árvájoknak táplálóját, szalasztaszsz-.el ma 
ISTENnek Magyar Izraelé, és Sok Világi keServes 
próbák közzé tétetett szövetséges N épe! Es közelebb
ről illyetén el felejthetetlen emlekezetü, és tökélle- 
tes Hüségü jó Anyát, zártok-el ma előlietek az ö nyú- 
gadalmára készíttetett Bóltotskában , néki még IS
TEN  {kegyelméből Életben lévő y. kedves Fiai , e’ 
Hazának féltő Ékefségei, u- m. Mélt· Gróf Bethleni 
BETHLEN GÁBOR Ur, Felséges Aszszonyunk* Carr.e. 
ratáussd. Status infimus ConfiUáriussa, és Felséges Snxo- 
niai és Tefschini Albert Hertzegné MÁRIA KRIST1NA 
Érrz Hertzeg Aszszony Udvarának Fö Hop Meftere/ Mélt. 
Gróf Bethleni BETHLEN ÁDÁM Ur, Felséges Aszszo
nyunk’ egyik M. Lovas Regimentyének nagyérdemű 
Generálissá/ és Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN MIKLÓS 
Ur , Felséges Aszszonyunk Status ABualis Intimus Con

siliari »Asa, Erdélyi egyik Gubernialis TanátsUr Híve, es 
• ! Provid
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ProTintziáHs Po Commisáriursa! Oh melly nagy Ditsös- 
ségnek és Világi lég nagyobb örömének tartya vala 
Ö azt Méltóságos Urak , hogy ö a’ Hazának 
’s az ISTEN’ Hazának olly Fiakat szülherett és 
nevelhetett, a'kik mind ISTEN töl, mind Emberek
től kedveltettek, és Ö néki még Életében a’ Felség'S 
Királyi KegyelmeSségtÖi íHy ditsöséges Hivatalokra 
emeltettek. Bizony ha régentén nagy Ditséretére 
szolgált vala az egy Romai Embernek , hogy ö róla 
a’ mondatik vala . Ouott dedit Fdmiíiae Juvenes , főtt 
dedit Curiae Co fiilares. A' mennyi Fiakat adott az ó Há
tának , ugyan annyi Tanát sosokat-is adott Roma Várassanak, 
Vallyon nem nagyobb ditsekedése lehet valaé Ö nékie 
T i bennetek, látván hogy a’ mennyi Fiakat hagyott az 
ö Házában, ugyan annyOTanátsos böits Herolökatis 
hagyott, rész szerént e’ Hazának, rész szerént az IS
TE N  Házának , rész szerént pedig a’ Felséges Udvar
nak közelebbről való hasznos Szolgalatjában, a’ mellyen 
nem tsak maga, hanem e’ Hazanak Nagygyai-is Örven
deztek. Boldognak mondják vala Öt.-t, és ez ISTEN
töl példásképen meg-áldatott Jó Anyának, Örvendező 
köszöntésekkel ottan ottan TiszteSséget-is tetrenek. De 
mondjuk moft utoljára kiváltképen Bóldognak Ötét, a’ 
ki minekutánna a’ Jób Pátriárchával együtt az Urnák 
hoszszas dorgálása alatt-is el-nem tsíiggedett hanem az 
ö  békeSséges tűrésében, és ISTENhez való állhata
tos hűségében még jobban meg-erölittetetr, már moft 
az ö ideig való Földi Boldogságát ama’ Mennyei hall
hatatlan Bóidogsággal-is Seltserélte, midőn az ö özvegy
ségének \y-Tik, Világi Életének pedig LXXIV-<#& Esz
tendejét bé-tölrötte.

De a’ki minekelötte még is az ö Nyugovó hellyére
bé-szál-
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bé-sz állana előletek, és majd bővebb beszéd által-is 
bútsut venne ti tőletek, arra kér altalam-is Titeket 
Kedves Gyermekeit, mmt az Ö Szemeinek eddig va
ló kívánatos Gyönyörűségeit: Hallgassátok még falta 
után is a’ Ti áldott emlékezetű Atyátokat, és meg-ne und. 
jótok ebben V jó Anyát-is , mikoron immár mepvenbedett , 
hanem szerezzetek inagatoknak tóvábbra.is Igazságot , a* 
Bplt sej ségnek és Tudománynak valóságát el ne adjátok , kössé
tek sót inkább újjabban Szivetekre, a'mi Ö altaíok párán- 
tsoltatott, hogy e’ légyen mind végig kedves ékessége d* Ti 
Fejeteknek. (Péld. XXIII: 22. zó.)  Köszöni pedig kü- 
lönösön-is azt az Igaz Fiúi Szeretetet és Tiszteletet, 
a’mellyel mind végig Ö hozzája viseltettetek, és a- 
zért azt kivánnya néktek, rész szerént t. i. a’ Királyi 
Felség’ körül ama’ Fényes Méltóságban helyhezcetett 
első-szülött kedves Gyermekének, Mélt. Gróf Bethleni 
BETHLEN GÁBOR Ur Ö Excelleníziajának , és Élete* 
kedves Párjának, M. G. KÉVÉN HÜLLER JOSEFA Asz- 
szony Ö Fxceüentiájának, ezeknek egyetlen egygyével Mélt. 
Gróf Bethleni BETLEN JO’SEF Urfi Ö Nagyságával, 
mint kedves Unokájával : rész szerént ama’ mi tol
lúnk Soha eléggé meg-ne m ditsértethetö, és mind Ha
di Virtussaiért, mind pedig Kegyességéért, örök em
lékezetre méltó Bölts Úri Férjfiának ,Mélt. Gróf Bethleni 
BETHLEN ÁDÁM Urnák, Felséges Asszonyunk egyik 
Lovas Magyar Regimentbe nagy Érdemű Generálissá- 
nak, és viszont Élete’ kedves Pár janak Mélt. Lib. BárÓt.issa 
Lofontzi BÁNFFI ’SU’SANNA Aszszony Ö Nagyságá
nak : rész szerént pedig e ’ Hazában amaz igen esmé- 
retes és érdemes TanátsosUri Férjfiúnak mint igen sze- 
relmetes Fiának , Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN MIK
LÓS Urnák, Felséges Aszszonyunk Status AtlualU Intimus

D és
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és Érdélyi Gubernialis Confihasziussának és Provhtialis FŐ 
Commisáriusszuzk ; és viszont Élete Szerelmes Párjának* 
Melt. Gróf TSÁKl K ATA Aszszony* Ö Excellent iájának, 
ezeknek is egyetlen egygyével, Mélt. Gróf Be hl eszi 
BETHLEN RÖ’SÁLlA Kis Aszszony ö  Nagyságával, 
mint kedves Unokájával. Kiknek mindnyájan kivan- 
nya : hogy terjeszsze ISTEN számos Esztendőkig Éle
teknek idejét, és virágoztaSsa Méltóságos Úri Háza
iknak békefségct.

A’kik pedig ez áldott emlékezető Heroinénak » 
mint e’ Magyar Izraelben lévő Nagy Anyának , köze
lebbről való Méltóságos kedves Úri A tyafiai vagy
tok, és vagy az Ö Néhai Kedves Teftvérjeitöl származ
tatok, Mélt. Gróf Losontszi BÁNFFl DIENES Ur 1 Fel
séges Aszszónyunk Status Adu a fis Intimig Co /ifiariui sa, és 
Nemes Küküllö Varmegyének Igazság’ szerető Fő Ispán- 
nya , a’kinek, és . Néhai kedves Teftvérjeinek édes An- 
nyok hellyettlévő Tutora, és hív Gondviíelöje-is vala- 
Alélt. Db. Báró Hadadi VESSELÉNYI FERF.NTZ U r! 
e ’ Hazában lévő Magyar Izraelnek ISTENtöl elé ál
líttatott hívséges és buzgó örállója, Felséges Asz
szony un k’.S7 <»/«.$ Aduaíh Intimus Ci siliaünssa, és Nemes Kö
zép Szolnok Vármegyének egyenes Lelkű Fő Ispánnya; 
és Mélt. L.Baroszissa Had. VESSELÉNYI MÁ.RIA Aszszony 
Ö Nagysága, Néh. Miit. Db. Báró és Colmellus Branyitskai 
JO’SIKA MQ’ SBS Urnák meg hagyatott kegyes Öz
vegye/ Nem szülőmben Mélt. Gróf Colone'luc Maros tsé- 
metbi GYULAI FEREN TZU r! és Mélt. Gróf Maros Hé. 
metszi GYULAI SÁMUEL Ur! Felséges Aszszónyunk* 
egvik Vitéz Fő Stása-Mefter Generálissá: vagy pedig a* 
kik az ö  halhatatlan emlékezetű Néhai jó Férjének részé
ről Ö hozzája igaz Atyafiúi Szeretetteltsatoltattatok, ég

mind-
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Tr̂ nil 3* Erdélyi Magyar Hazának, mind pedig az TS-
1 f-jN' Hazanak Egén szépen ragyogtok: a’kiknek m-nd- 
pyajan, azt mondja mintegy, és aitaíam buzgó szível-is 
kivánnya : TündoKoijvtek Sok időkig édes Hazánk
nak DitsöSségére , cs a’ következendő Nemzetség ko- 
yött-is virágozzék Nagy Méltóságú Úri Famíliátoknak 
EkeSsége, hogy Soha meg ne toőkkennyen, hanem in
kább nöton nöjjön, mind e’ Hazanuk , mind pedig 
az ISTEN Házának bennetek lévő Ditsekedese.

El végezvén már e’ Világnak elegyes viszontagsági 
között-is a’ Te ISTENes Életedet óh Boldog Lélek! 
ISTEN Házának Kegyes Dajkája, fok ügye-fogyott 
K R 1 STUS Szolgáinak hivséges gyámola , és Sok meg- 
keSeredett Árváknak és Özvegyeknek megvigasztaló 
édes Annya! Minekutánna mind az ISTENi Kegye
lemnek nálad lévő drága Ajándékaiért, mind a’ Te 
nagy hirii, és e’ Hazában Soha meg-nem halható 
Néhai Bölts Úri Férjednek ditsöSséges emlékezetéért; 
mind pedig három kedves Fiaidnak fényes Méltóság
ban lett emeltetésekért: Minekutanna mondom mind 
ezek ért, Boldognak mondanak vala mindnyá janTégedet, 
molismé; utóljáraBóldognak mondunk kiváltképpenTé. 
geiet, a’ki az URnak íliy hoszszas Atyai dorgaUia alatt- 
is el-nem tsiiggedtél, hanem a’ T e ISTENedhez va
ló állhatatos hívségedben még jobban meg-erösödtél, 
mind addig míg nem ez által, ez ideig való Boldogsá
god hellyett, már magadnak hallhatatlan Mennyei Ból- 
d >gságot nyertél. Tsak éppen ez egyben léven szeren 
tsétlenséged , hogy a’ Te érdemlett utolsó Tisztelseg- 
tételednek mód az én tehetetlen gyengeségem miatt 
mintegy kifsebbséget szenvedni kellett. Várakozzál 
hát még bár tsak egy két Orátskáig, míg ezen réizuen-
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is máfok meg'tisztelnek Tégéd’k Részemről pedig nyu
govó hellyedre ez útolsó jó kívánságommal menny el·' 
Légyen tovább-is ISTEN ’s Emberek előtt emléke
zetben a’ Te ditséretes KegyeSséged, és Sok ügye- 
fogyattakhoz nyújtott jó téteményed, a’ mellynek még 
bövségeSebb (utalma lészen az Egekben midőn ama’ nagy 
kegyeSségti MÁRIA kedves Teftvéreddel ezen Maga
toknak készíttetett nyugovó Bókotskából fel-Serkeútet- 
tek és Szerelmes JÉ’SUStokhoz közelebb mentek, ad
dig pedig ezen a’ Foldön-is öregbüljön és Sok Esz
tendőkre nyúljon hárpm Méltóságos Úri Gyerme
keidnek, mint Hazánk’ féltő ÉkeSségeinek DítsöSsé- 
gek , és virágzó Emlékezeteké T e utánnad pedig íl- 
lyetén ISTENtöl meg-áidatott Jó Anyákat, adjon 
ISTEN Sokakat ebben a’ Magyar Izraelben

Á M E N .  . T ' ,
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H A L O T T I  O R A T I O .
E’ VÍLÁGI

m i n d e n  b o l d o g s á g n a k  és d it s ö s é g n e k
HIJJÁBAN-VALOSÁGAROL .

Mellyel
E’ Világi Múlandó Boldogságnak Hellyéröl a’ Mennyei Változha- 

tatlan Boldogságnak Hellvére által költözött 
Nagy Heroinának,

NÉHAI MÉLTOSAGOS GRÓF, LOSONTZI

B A 
K L

N F F I
A R A

A S Z S Z O . N Y
Ö E X C E L L E  N T Z  I Á J Á N  A K,

NÉHAI MÉLTOSÁGOS GRÓF, BETHLENI

B E T H L E N  Á D Á M
U R

Ö E X C E L L E  N T Z  I Á J Á N A K ,

A z Erdélyi Statusok Nagy Fmlékezetii PraeftdenséneY, és több Fé
nyes Hivatalokkal-is ékeskedő Nagy Úri Féi fiúnak , Elsőben 

ugyan Vidám Napokat töltött, de annakutánna Ho££as 
Időkig tartó Szomorú Özvegységre hagyattatott

N É H A I  É L E T  E' K E GY E S P A R J ÁN A K, 
Utolsó TiszteSséget tett 

1 N TZ E I S T V Á N ,

A* Kolo’svári Reformatum Nagy Tempómban, MDCC- 
LXVÍl Esztendőben, Kis-Affony Havának XVI. F apján.
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Ne serefsétek e* Világot , fe  azokat, mellyek e' Vi
lágban nagynak. Ha valaki β éreti e1 Világot , Hintsen aS. 

bon az Atyának ser elme-
El Világ el múTik, és az ö kivánsága-is: a'ki pedig 

az ISTENnek Akaratiját tselekefi, meg-marad mindörökké.

I. JÁN. I I : ΐ ζ .  \η:
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ERDÉLYI HAZÁNKNAK ÉS MAGYAR NEMZE
TÜNKNEK ÉKESSÉGEI, MéLTOSÁGOS URAK, ES 

MELTOSÁGOS URI ASZSZONYOK !
NEMESI ES POLGÁRI RENDEN LÉVŐ TEKIN

TETES HAZA-FIAI, ÉS TEKIN TETES ASZ
SZONYOK !

ISTEN AKARATTYÁN AK A ’ NÉP E LŐ T T 
MFG-MAGYARÁZOI , TUDOMÁNNYAL ÉS KE
GYESSÉGGEL ÉKESKEDŐ TISZTELETES FÉRFIAK! 

MINDEN RENDEN LÉVŐ SZOMORÚ HAE- 
GATOIM J

vLo-álván e* szomóru gyászszal bé-borítta- 
tott Cathedrábán: meg-látván e’ Gyászos 
Theatrumou elömben kitétetett szomorú 
Koporsót: meg gondolván ebben zárat- 

_ _  tatott Nagy Heroinának régi fényes Mél
tóságát, különös PraerogativákV'nX tündöklő világi Éle
t é t , és elöbbeni virágzó állapottyát: de egyszers-
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mind meg-gondolván ezen Ö virágzó állapottyának 
szomorú el-enyészését is , mellyet elsőben ugyan a’ ked
vetlen vénségnek úna!mas napjai fel-tseréltenek, mos
tan pedig immár a’ szomorú Halál egeszten Setétes 
homályban borított: nem álhatom meg Sz. H! a’ BÖlts 
Prédikátornak szavai jutnak eszemben, és mingyárt 
keSergö Or«/zio/íkámnak kezdetében így kelletik fel
kiáltanom T i előttetek: Vanitas Vanitatum, et omnia 
Vanitas! Ob bizony tsak Híjjában-valóság minden Világi 
Bóldugság és Ditsöseg , és merő azon Hssában-v dóságoknak 
htjjában-valósága !

Egy Gilipier nevezetű Királyról , amaz V. Secu- 
lumbán ezen mi Európánkból a’ szomszéd Apácában ál
tal költözött és ottan 100· Esztendőknek el-SolyáSok 
alatt mintegy hatalmaSon uralkodó Vandalusokuak lég- 
utolsó Királlyáról, írják a’ Hisloricusok Sz. H/ hogy 
midőn ötét sufiinianus Inperatornak, abban az időben a' 
régi Romai nagy roppant Birodalomnak, Napkeleten 
fekvő Részének hatalmas Inperatórának, Ditsöséges 
Vitézi Pálmáival el-hirefedett Bilisarius nevezetű Ha
di-Vezére, szerentséSen Africábán meg-gyözte volna, 
és egész Birodalmát el foglalta nem tsak , hanem ma
gát is ezt a’ Királyt szomorú fogságban ejtette volna; 
annakutánna osztán, midőn ez a’ fogoly Király nagy 
Triumphalis Adparatussál, avagy fényes Gyözedelmi 
Pompával Konjíantzinápoly Varosában a’ Népnek örven
dező Adplaiisusa között fel-kisértetett volna, és ott n 
in Circo maximo, Konftantzinápo lynak lég·nevezetesebb Já
ték-néző hellyén kevéiyen fel-ékefitterett Tsászári 
Thronusban ülő sufl'inianus Unperatoruak eleiben állítta
tott volna, azt írják mondom ezen fogo!y Király felöl 
Sz. H/hogy Ö nem volt ekkoron szomorú ábrázattal, nem
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V<̂ lt le-tsüggedett fővel, hanem inkább vidáman kö
rül nézvén az egész Gyözedelmi Pompát, édesdeden 
el-katzagta magat, és mofolygó abrazattal így kiáltott- 
fel : Vanitas Vanitatum, et omnia Vanitas! Oh bizony 
minden Világi Boldogság és Diísoség tsak Hijjában-valóság, 
és inerő azon Htjjéihan-valóságoknak hijjában-valósága !

Kétség kívül eszében jutott vaia ekkoron ezen fo- 
go!y Királynak Sz. H. az ö elébbeni virágzó állapot- 
tya, Királlyá fényes Méltósága, Pompas Uralkodása, 
Világi nagy Dicsősége; de a* mellynek hellyéb-n 
mollan ímé szomorú rabság, gyaiázat, és alatson ál
lapot következett volna; tsak egy fél-Esztendeig tar
tó szerentséilen Expeditio, ( mert úgy írjak a’ Hifim- 
ák) véget vetett volna immár minden ö elöbbeni 
DitsÖségének, és azt szomorú vaftag homálynak fel- 
legeivel bé borította volna ! Képzelte azért kétség
kívül ekkoron ez a’ fogoly Király Sz. H/ maga Vi
lági Boldogságának és Dicsőségének Híjjában-valóságát. 
De egyszer’smind képzelte kétség-kivül ennek alkalma- 
tofságával minden Világi Boídogságnsk és Dicsőségnek 
Hijjában-valoságát-is : és azért jutot/canak eszében a’ Bolts 
Prédikátornak szavai, a’zért kiáltott igy fel : Va
nitas Vanitatum et Omnia Vanitasl Oh bizony Hijjábaη-va
ló minden Világi Boldogság és, O'itsöség, és merő azon Hijja- 
ban-valoságoknak Hifi áh an-v adósaga /

Ugy-is vagyon a’ doiog Sz. H. mikor e’ Világi 
Boldogságnak magos poltzán ülünk, mikor a’ mófoly- 
gó szerentse vidám szárnyakon hordozza minden mi dol
gainkat; m g-részegedvén mintegy e’Világi veszendő Jók
nak édes borátok nem vészszük észre e’ világi Boldog
ságnak és Dicsőségnek Hijjában-vatóságát : hanem mi
kor ettől a’ világi Boldogságtól meg-fosztatunk ,

E mikor
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mikor elöbbeni vidám napjaink egészen el-enyésznek , 
akkoron Serkemink-fel , akkoron vádollyuk inkább Híj- 
jában-valósággal e’ világi minden Boldogságot, és ak
koron szoktunk így fel kiáltani: Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas! Hogy bizony bijjában-valós tg minden világi 
Boldogig és Ditsosség, és merő azon Hijjában-valóságoknak 
bijjában-valósága.

De úgy vagyon a’ dolog Sz. H! mikor másoknak is Vi
lági j6 szerentséjeket , vidámon fólyó nap aikat, fé 
nyes Pompájokat, nagy Tisztességeket szemléllyük; 
meg csal bennünket , és el-vészi mintegy szemünknek 
világát ezeknek fényeSen tsillámló világi Boldogsága, 
és annak Hίjjában-va,óságát vóltaképen észre nem ve- 
hettyük: hanem mikor ezeknek-is szomorú változásai
kat láttyuk : mikor elöbbeni vidám állapottyoknak , 
vagy világi fényes Dicsőségeknek el-enyészését szemlél- 
lytik , akár a1 szomorú Halál álcái, akár pedig vala- 
melly más szomorú szerencsétlenség által ; az íUye* 
tén szomorú Spectaculumok fel Serkentenek bennünket, 
ekkoron kezdünk böltsebben PFilosopbáln i, ekkorán kez
dünk hellyeSebb ítéletet tenni e’ világi Bóidogságról, 
és ekkoron szoktunk a’ Bölts prédikátorral íllyen tanti- 
bizonyságot tenni : Vanitas vanitatum, et omma vamtas! 
Hogy bizony ezeknek-is minden világi Boldogságok és Ült sí- 
ségek fsak Hi jában-valóság, és Hijjában-valóságoknak Fiijában- 
valósága! Tsik  épen ennyiben külömbözünk az emlí
tett fogolly Királytól Sz. H. hogy az illyetén szomo
rú Spectaculum oknak alkalmatoSságával nem mofolygő 
ábrázattal, hanem szomorú ábrazattal szoktunk inkább 
lenni a’ mint hogy erre az Emberi Természetnek 
fokkal nagyobb hajlandósága-is vagyon , ) nem annyira

Kérész-
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Keresztyén Democritus o k , mint Keresztyén Heraclitus ok 
kívánunk lenni: és azért szomorú szível szoktunk így 
fel-kialtani: Vanitas Vanitatum, et omnia vanitas! Hooy 
bizony minden világi Boldogság és Ditsoség tsak Hipában- 
valóság, és merő azon Hijjában-valóságoknak hijjában-va/ósága 1

Nem tsuda azért Sz. H. ha meg-latvan én-is im’ 
ez szomorú KoporSot, meg'gondolván ebben záratta
tok  Nagy Heroinanak régi virágzó állapottyát, de 
egyszersmind meg gondolván mólban immár ennek vég
ső el-enyészését is; ezen szomorú Spectaculum áltál fel
iéi kentetvén, sőt mindenfelé imé a’ mindeneken győ
zedelmeskedő kegyetlen Halainak szomorú Gyözedehni 
Pompájának jeleit látván; nem mosoliygó ábrázattal 
ugyan, ( melly azon Persona hoz , mellyet ez szomorú 
Scenabau kelletik viSelnem, épen nem is illenék,) ha
nem igen szomorú ábrázattal így kiáltottam vala-fel; 
sőt mólt újjabban-is így kelletik fel kiáltanom T i előt
tetek : Vanitas vanitatum, et omiüa vauit as! Oh bizony 
minden világi Boldogság és Ditsoség tsak Hijjában-valóság, 
és merő azon Hijjában-valóságoknak hijjában-va/ósága!

A ’ mellyröl-is hogy vólta-képen gondolkozhattok, 
és e’ Világi minden Boldogságnak és Ditsöségnek 
Hijjában-valóságát annál-is inkább meg tapodhafsátok; 
minthogy azon-kivül-is ennél egy hasznofabb és Idves- 
ségefebb Speculatio nintsen , minthogy az iHyetén szo
morú Temetési Pompának Tzéljával-is ez lég inkább 
meg egyez; nem választok imé, szántszándékkal nem vá
lasztok más Materiat, moftani Kefergö Oratiotskam- 
nak, hanem DE V A N IT A T E  MUNDI avagy E’ V I
LÁGI MINDEN BOLDOGSÁGNAK ÉS '  DITSÖ- 
SEGNEK H1JJÁBAN-VALOSÁGAROL, kivánok én 
moftan egy kevefet rövideden beszélgetni T i előttetek.

E 2 A’
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A* melly Matériaról-is annakokáért midőn immár 
egy keveSet beszélgetek > ollyan véggel, hogy én-is 
darabos zajjal folyó és a’ szomorúságnak özön-vizében 
nem-kevéSsé siillyedezÖ alatson Orö/iotskámmal ez e- 
lötiink lévő szomorú Koporsóban zárattatott Nagy He· 
roinanak, Néhai Miit. Gróf Lofontzi BÁNFFl KLARA 
Ur- Aszszonynak ö Excellentia]iunk, Halhatatlan áldott 
jó emlékezetet érdemlő Nagy Héroszunk, Néhai Mélt. 
Gróf és Statuum Praefidens Bethleni BETHLEN ÁDaM 
Ur ö Excellentidyumky elöhbeni vidám napjait szomorít 
Özvegységgel fei-valtó Néhai Kegyes Élete Párjának, 
Utólso TiszteSséget tégyek; kedvezzetek énnékem Sz. 
H. és az én következendő tsekély Orn/iotskámat-is, 
ámbár Semmi kedvez.éSt nem érdemelhető bárdolathn 
és minden tzifra pallérozás-nélkül hagyattatott tsekély 
Ord/iorskainat, ezen T e metéli Pompához illendő tseiv 
des figyelmeteSséggel halgaSsátok-el.

E' VILÁGI BOLDOGSAg NAKÉS DITSÖSÉGNEK HT
JÁBAN VALÓSÁGÁRÓL kívánván beszélgetni , e 'Világi 
Boldogságnak és iáit mégnek Nevezete alatt értem én-mof- 
tan Sz. H/ mind azokat az Vüagi veszendő Jókat kö
zönségesen, valamellyek a’ Világi rövid Életre tartoz
nak, és annakútánna minékünk, avagy e' Világi rövid 
Életnek el-enyészéSe után Semmit Sem használhatnak, 
melyeknek hasznok azért a' következendő vég nélkül 
való és tovább Semmi határt nem eSmérö Örökké való
ságra ki nem terjedhet, mellyekbenez szerint a’ szegény 
Léieknek-is lég főbb Javát és valóságos Boldogságát Sem
miképen nem lehet keresni, de a' mellyeken még-ise* 
Világnak ISTRNtöl meg-vakittatott boldogtalan Em
berei felettébb kapdoSnik, azoknak meg nyerőtekre és 
öregbítésekre nyúghatatlanúl vágyokoznak, és azoknak

meg-
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meg-szerzésekért lég nagyobb indulattal munkálkodnak; 
úgy ítélvén azokról , mint valósággal az ö igaz Bol
dogságokra tartozó dolgokról, a’ mellyekkel-is azért 
mennél inkább bövölködnének, az igaz Boldogságnak 
annál magoSabb póltzára léphetnének , eHenben azok- 
nélkyl mennél inkább szűkölködnének, annál nyomo- 
ruítabb állapotban fetrengenének.

Tettzik énnékem azoknak rend-tartások Sz. H! kik 
e’ Világi veszendő Jókat, mellyeknek számok igen 
fokra telik, Három külömbözö ClasfisoWaau , avagy Há
rom külömbözö Szakaszokban szoktak elő adni. Első 
Cl isis bán tészik t i .  az Ambitiosa, avagy Nagyra vá
gyódásra tartozó világi Jókat: minémüek e’ Világi nagy 
TiszteSség, fényes Pompa, hatalmas Uralkodás, nagy 
Méltóság, nagy Emlékezet, nagy Autoritás. A ’ má
sodik Chijjisbán tészik az AvarUiatz, vagy Fösvénység e 
tartozó Világi Jókat: m né miiek a' Sok Pénz, drá
ga Kints, nagy Gazdagság, széleSen kiterjedett- 
jószágok , és e’ Világi Gazdagságnak több haSanló ne
mei. Az harmadik Classis bán pedig tészik a’ Voluptas ra, 
avagy Teszi Gyönyörűségekre tartozó Világi Jókat: mi
némüek a’ jól-lakás, vidám életnek módgya, búja 
szerelem, és minden egyéb külső érzékenységeket 
tsiklándozrató haszontalan gyönyörűségek. Melly Di- 
viszova l, avagy fel-osztásnak módgyával pontban meg
egyezni láttatik Szent János Aposzólnakás ftd-osztáfa, mi
dőn e* Világi veszendő Jóknak ezen Három nemeit 
em líti, u, m. Tejnek kívánságát. Szemnek bujálkodását, 
és illetnek kevélységét. Ne szeressétek u. m. e' Világot. 
Mr t. minden, valami e' Világban vagyon. Tesznek kíván- 
sála , Szemnek huj álkod ásd, és Életnek kevélysége, nem az 
Atyától vagyon , hanem e’ Világtól: a'minc ezen arany

E 3 betűk-
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betűkre méltó drága Intését az Apollóinak kétség
kívül Sokszor hallottátok. ( i. Ján I I ; ι^: l($.

Es ezen Három rendbéli világi veszendő Jók tehát azok 
Sz. H! mellyeket én moítan <?’ Világi Boldogságnak és Ditfr 
ségnek nevezete alatt mind közönségeSen bé-foglalok , 
midőn ezen Világi Boldogságnak és Ditsöségnek Htjjában- 
valóságát T i előttetek meg próbálni kívánom. Tsak 
épen azt tartsátok meg előre, és szorgalmatofon meg
jegyezzétek , hogy nem vádolom én Hijjában valósággal 
magokat az emUtett Világi Jókat, mintha azok ma
gokban gondoltatván ártalmaSak volnának, avagy ma
gok Természeti tulajdonságok szerint bizonyos vesze
delmet okoznának : mert szabad minékünk a’ Mennyei 
Felségnek tzéllya és tettzése szerint józanon, szentül, 
és ártatlanul ezekkel a’ Világi Jókkal élnünk, sőt 
gyakorta szűkségeSek-is ezek : hanem azt a’ Boldogsá
got vádolom én Hijjában-valósággal, mellyet e’ Világ
nak boldogtalan Fiai és Leányi ezekben a’ Világi jók
ban keresnek, mellyhez felettébb ragaszkodnak, mely
nél fellyebb nem emelkednek, mellynek balgatag 
szerelmétől meg-vakittatván, más Sokkal nagyobb, Sok
kal igazabb örökké tartó Mennyei Boldogságról nem 
gondolkoznak. Ezt a’ Világi haszontalan képzelt 
tsalárd Boldogságot és veszendő Ditsöséget vádolom 
én azért Hijjában-valósággal Sz. H ! a'mint ezt én im
már fel tett tzélom szerint rövideden nap-fényre hoz
ni kívánom T i előttetek.

i. Lég-elsőben is Hijjab anv a lósággal vádolom én F 
Világi minden Bóldogságot és Ditsösséget Sz H! mert ez 
kevés ideig tartó Boldogság , hirtelen el-enyészö füft- 
höz és párához hafonló Boldogság; ennek minden hasz
na , ha mi haszna vagyon; e’ Világi rövid életnek
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keskeny határai közzé szorittatott, és ekképen szapo
rán véget vét ennek az Emberi Életnek, és minden 
Világi Boldogságnak kegyetlen Tyrannitsa, a’ szomorú 
Halál. Mert valljon mitsoda mi életünk? Tsak oüyan 
mint a' pára, tnelly egy kevés ideig fel-tett z ik , és az után 
semmivé séfem Jak. IV: 24. a’ mint ennek meg
gondolására a’ Sz. írásnak hibázni nem tudó Levelei-is 
gyakorta Serkengetnek bennünket. Nem-igaz Boldog
ság tehát e’ Világi Boldogság Sz. H! mert az igaz 
Boldogságnak az Örökkévalóságra terimtetett Lélek
nek álupottyához képeit mind örökké tartó, Semmi ha
tárt nem esmérö, és Soha-is el-nem enyészhető valóságos 
Boldogságnak kellenék lenni. Mellyröl ha szintén e’ Vi
lági veszendő mknak édes borától megrészegedett Embe
rek idején korán nem-tudnak-is józanon gondolkozni, 
sőt szántszándékkal gondolkozni Sem akarnak; de a- 
vagy tsak Haláloknak óráján észre venni ezt, és Vilá
gi minden Bóldogságoknak haszontalan fürthöz és pá
rához haSonló Hijjába>j. valóságát meg-eSmérni kéntelenit- 
tetnek. A’ mikoron t. i az örökké valóságnak küszö
bére álván , és viszsza tekintvén mint egy Világi e l
folyt Életekre , arra a’ fényes TiszteSségre , nagy- 
Pompára, vidám élésre, fok gazdagságra, mellyek- 
kel ök ez előtt kevélykedteúek , keServeSen láttyák és 
tapasztallyák , hogy mind ezeknek vége vagyon immár, 
tovább ezeknek hasznokat nem vehetik, és tovább e- 
zekben Semmi gyönyörűséget nem találharnak. A' 
mikoron azért minden Világi Boldogságról és veszen
dő Ditsoségröl kéntelenittetnek meg vallani: Huma- 
na Cuitcin Furnus , Umbra, Vanitas, Verbo ut obfolvarn , 
Nihil! E1 Világi minden dolgok tsak haszontalan Fü(t Ár
nyék , FTijjában-valóság , Sol hogy egy fóval ki mondgyuk

az
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az igazat, Τίβία tsupa semmi sem/ A’ rrikoron a’ legö 
hatalmasabb /Wo«<ô m'.ak-is így kelletik fel-kialtani: 
mint regentén Septimius Seieiits lmp»ra,or haldia előtt 
nagyot lahajtott vala: Ciincla szii, séd mini prodes/! /- 
me minden voltam , avagy mindeneken áltál mentem , 
e ’ Világi Méltóságnak leg  ̂nagyobb pöltzára-is fel- 
hágtam vala , de mo/ian immár semmi jeni hasznai énné- 
kan! Hát még mikor az örökké-vaióságnak küszöbén 
túl lépik az szegény Lélek , mikor e’ hitván Teliből 
végképen ki-költözik, mikor tovább Semmi köze nin- 
tsen e’ Világhoz, mit gondóJtok Sz. H! mitsoda íté
lettel vagyon e’ Viiagi veszendő Ditsösegröl és Bol
dogságról? Kétség kívül ekkoron még Sokkal inkább 
észre vészi e’ Világi minden Boldogságnak és Dicsőség- 
nek Hijjában-valóságát: u. m. a’ mellynek rövid fenn
tartása tsak egy szem-pillantás, tsak egy kitsiny pun- 
tfurnnrska , sőt tiszta tsupa Semmi Sem a’ következen
dő veghetetlen Örökké-valosághoz képest.

2. De másodszor Hijjában-valósággal vádolom én t* 
Vilápéi minden Boldogságot és Ditsöséget Sz. H! mert ne in
tsük az szomorú Halálnak miatta hirtelen el-enyészö 
Boldogság ez , hanem egyszersmind fikamló jég hatan 
épült, és Sok szomorú vákozáSok alá rekesztetett ál- 
hatatlan Boldogság is ez. Nem igaz Boldogság tehát, 
rrert az igaz Boldogságnak termiszeti tulajdonsága 
azt-is magával hozza , hogy az meg mozdúlhatatlan e- 
ros fundamentomon á!ló, és minden szomorú változás
nak törvénye alól ki-vétetett bizonyos és tsalhatatlan 
Boldogság légyen. Tudgyátok bizony Sz- H! e’ Vi
lági minden Boldogságnak és Dicsőségnek szomorú Fa- 
tanát. Sokszor fényes Méltósággá!, nagy Tisztességgel 
ékeskednek az Emberek, minden szomoruság-nélkül fo-
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lyó vidám napokat töltenek, és a’ mófolygó szerentsének 
kellemetes javaival gazdagon bövölködnek : de viszon- 
tag hátat fordít ö nékiek a’ moíloha szerentse, egy 
szem-pillantásban a’ földhöz veri ő k et, és elöbbeni 
virágzó állapottyokat nagy hirtelenséggel Setétes ho
mályban borittya. Sic trillia laetis miscentur, mutant- 
clue vices dolor atque Voluptas: Fel-váltya ez szerint 
gyakorta az Örömet a’ Szomorúság, Világi boldogabb 
életünket terhes bánat, fájdalom és szomorú szeren- 
tsétlenség. Quem dias vidit veniens Superbum, Hunc di
es videt ftigiens jacentem : Altit a’ felkelő Nap kévélyen 
lát vala, sokszor <j’ le-menő Kap azt e’ Földön heverve 

szemléli. Si Fortuita volet, fies ex Rhetore Confitl: Si 
zo et haec eadem, fies ex Consule Rhetor: Ha a7 szerentse 
akarja , könnyen szegény Schola-Me(lerkéböl-is hat a, más FÓ 
Bíróvá khettz , de annak tettzése szerint hirtelen ismét ha
talmas Fö Bíróból is szegény Schola-Mefterkévé által változ- 
battz. Fortuna saevo laeta negotio , et Ludum insolentem 
ludere pertinax. Transmutat incertos honores , Hunc mihi, 
nunc aliis benigna : Kegyetlenségekben és t salává játékokban 
gyönyörködvén a' szerentse , u. m. Horatius P szaporán vál- 
toztattya e’ Világi Tisztességeket, és mos nékem, mofi má
soknak láttatik inkább kedvezni. Res DEUS vofhas celeri 
citatas Turbine versat: Sebes forgószél módgyára hirtelen 
változnak minden mi Világi dolgaink, al Mennyei Felség
nek szabados tettzése és Költs rendelése szerint. De ha szin
tén egyéb változása nem történnék-is e* Világi bol
dog Életnek, avagy tsak a’ kedvetlen Vénség, jól tud- 
gyátok S. H! miképen bánik az Emberekkel, még 
minek elorte azok e’ Világi Életnek Theatrumáról eb 
költöznének. Optima quaeque dies miferis mortalibus 
aevi Prima fu g it, subeunt morbi, trifiisque Seneclus:

F Arni
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A* tní Életünknek lég vidámabb Esten de i hirtelen el-e nyésneh 
fok nyavalyák , terhes erotelenség , es d* kedvetlen Vén ség* 
vek unalmas napjai faporán következnek amtakutáma. De 
annyira világos ez Sz. H/ e’ Világi minden Boldog· 
ságnak szapora változása t- i. és bizonytalan fenn 
tartása, hogy tiszta tsupa gyermeki bolondság volna 
valakinek azt praetendaXui e’ tsalárd Világtól, hogy ö 
nékie álhatatoSon kedvezzen, avagy ötét álhatátos 
Boldogságnak köntöSsében jártaíTa mintegy, mellyel Ö 
Világi egész életében mindenkoron ékeskedhesék: a* 
mint ezt a’ többi között a’ régi költeményeknek El
més Áts-mefterei im’ ezen tzifra Mesétekével is ki áb- 
rázolni kívánták. Az Égnek boltozattyán mi hozzánk 
legközelebb járó fényes Hóidról írják ugyanis Sz. Hl 
hogy egykor meg-szégyelvén ez a’ Hóid maga mezí
telenségét, melly sz,erint annyi Sok Seculumóknvlk el- 
folyások alatt mezítelen kelletett magát mutogatni az 
Emberek előtt, firva ment az ö Édes Annyához, és 
nagy törekedéSsel kérte azon, hogy tsináltatna ö né
kie valamelly díszes köntöft. Meg-mosolyodván erre 
az ö Édes Annya , és tettetvén, mint ha szemérme- 
tes Leányának eleget akarna tenni: Jói vagyon u. m. 
Édes Leányom/ jó szível tsináltatok kontóit, tsak ta
lányunk szabót, a’ ki Tenéked illendő díszes Köntoft 
készitheíTen. Szaporán hívatnak-is azért Szabót, meg
szabja az díszeSen a’ Köntöft a’ Hóidnak akkori kartsu 
derekához képeit: de hirtelen nevekedvén azután a* 
Hóidnak Tette, nem-lehetett fel-venni a’ meg készítte
tett Köntöft. Más Szabót-is hívatnak azért, fokkal bő
vebben szabja az a’ Köntöft: de az alatt, míg el-ké- 
szitené, hirtelen ismét meg-kartsudván a’ Hóidnak T e
tte, nem-lehete ezt-is el viselni. Harmadik, negyedik,

ötö-
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Ötödik, hatodik Köntöft-is készítenek azért: de mind 
haszontalan, mert hói nevekedvén, hol ismét meg- 
foványodván a’ Hóidnak T éllé , és ezen változások 
szüntelenül elő fordulván, lehetetlen dolog-vala a’Hóld- 
nak áHandó jó Köntöll készíteni. Az honnan-is a’ mint 
tudgyátok , mind e’ mái napiglan ez a' Változandó 
Hóid mezítelen maradott, avagy állandó díszes Kön- 
tös-nélkül hagyattatott- Mit gondoltok Sz. H! ezen 
tzifra Mesének értelméről? Haszontalan kivánsága-vala 
t. i. ez a’ Változandó Hóidnak , hogy ö nékie az ö 
Édes Annya álhndó jó Köntöft készitteíTen. Épen il- 

Tyen haszontalan kívánságok vagyon e’ Világnak ból- 
dogtabn Fiainak és Leányinak-is az ö Kedves Aszszony 
Annyokhoz, e’ Világhoz , hogy ö nékiek ez állandó 
Vidámságnak és Bóldogságnak Köntösét készittsen: ho
lott ez tiszta tsupa lehetetlenség: maga e* Világnak 
kormánya mellett ülő Mennyei Felség ezt úgy rendel
vén, és böltsen úgy igazgatván e' Világi dolgokat, 
hogy minden Világi Boldogság és Ditsöség kevés ide
ig tartó nem tsak, hanem könnyen változó, és bizony
talan fundámentomon épült álhatatlan Boldogság le
gyen, hogy ekképen az Örökké-valóságra teremtetett 
Lélek maga igaz és valóságos Boldogságát annábis in
kább ez alatson Főidőn ne keresheífe, hanem fellyebb 
emelkedvén, Örökké tartó és Soha többé Semmi vál
tozást nem-szenvedhetö Mennyei Boldogságra szüntele
nül vágyakozzék.

3 szor. De tovább-is mégvek immár Sz: H! és bar· 
tnadfoy azt jegyzem-meg V Világi minden Bóldogságnak 
és Dttsöségnek Hijjában-va lóságáról·. hogy ez nemtsak könnyen 
változó és hamar el*enyészö Boldogság, hanem Semmi
képen meg-fem felelhet ez az igaz Boldogságot ohaj-
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t6 szegény Léleknek kívánságának, u- m. a’ mellyben 
tsendes nyugodalmat nem-találhat a’ Lélek , sőt en
nek felette Sok szomorú kedvetlenségekkel meg-vagyon 
ez elegyittetve. Nem-igaz Boldogság fehát, haszontalan
és Hijjában-való Boldogság: mert könnyen gondolhattyá- 
tok az igaz Bóldogságnak azt a’ természeci túhjdonsá* 
git-is, hogy abban a’ Leieknek egész nyíigadalmat 
kel enék találni, és Semmi szomorú kedvetlenségekkel 
annak meg-nem kellenék elegyittetni. Nyilván vagyon 
pedig lég elszoben-is Sz. H! hogy e’ Világi minden Bol
dogság és Ditsoség a’ Léleknek kívánságát Soha egé
szen bé-nem töltheti, és ekképen annak tökéletes t?en- 
des nyugodalmat Semmikép.n nem szerezhet. Mert 
vallyon kitsoda látott vallaha ollyatén hatalmas Királyt 
vagy ditsöségesén uralkodó Fejedelmet, a’ kinek-is 
nagyobb Ditsöségre , nagyobb Birodalomra,vagy pom- 
pisabb uralkodásra Semmi vágyakozása ne lett-vólna? 
még a’ leg-hatal maSabb Monarcbakudk-is alattoirban a- 
vagy tsak e’ lévén Symbolumok, mellyet Carolus V . Im
perator magának választótt-vnla: Plus ultra : Hogy még 
több vagyon bátra. Kitsoda látott ollyan széleS-n ki ter- 
jedett nagy jószagú Úri Embert, a’kinekis több jószág
hoz Semmi kedve ne-vólna , vagy lég alább a’ Conposfef 
íornak valami kitsiny Földetskéjét a' magájéhoz ragasz
tani ne kívánná? Kitsoda látott ollyan Dús Gazdagot, 
a’ kinek-is telhetetlen kívánságának több ne-kellenék, 
és rakásra gyűjtött Sok pénzét bőven elégségesnek, 
vagy felettébb foknak tartaná? Crescit amor Nummi, 
quantum ipsa Pecunia ereszeit: Nevekedvén ugynn-is vala
kinek Pénze, az szerint nevekedéik annak a’ pénznek serel
me is. Si quibus intumuit (uffusfi venter ab undá, Qno 

plus fant potae , plus feliuntur aquae: Épen aé feérint,
U· m.
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ym
u. m. Ovidius P. mint a' víz-kórságban fetrengb Emberek 
nemél több vizet ifnak, annál inkább fiomjítbozni poklának. 
És kitsoda látott ollyan Tefti gyönyörűségekben tor
kig bé-meriilt személyt, a’ ki is több és nagyobb Gyö
nyörűségeket ne ohajtozna? mint egy hatahnas Fér- 

fiai Királyról írjak ; hogy minden ki gondolható gyö
nyörűségekkel bövölködvén, drága jutalmat ’fublicaXxsx- 
tort mindazonáltal maga Birodalmában, ha valaki új 
Gyönyörűségnek nemét találhatná , és azt véle köz-le
ni kívánni. Mind ezek tsalhatatlan jelei anrtak Sz H! 
hogy nintseri tehat e* Világi ienyes Méltóságokban, 
nagy Gazdagságokban, Tefti gyönyörűségekben Semmi 
igaz és valóságos Boldogság, u. m. · a’ melly igaz Bol
dogságnak természeti tulajdonsága azt hozná magá
v a l, hogy abban a’ Lélek tpkéUetefen meg-nyúgody k, 
és többre vagy nagyobbra annakiitánna ne vágyakoz
zék. De nyílvan vagyon az-is Sz. H/ hogy e’ Világi 
minden BóJdogság és Ditsöség Sok terhes gondal, és 
fok szomorú kedvetlenségekkel meg-vagyon elegy ittet- 
ve. Mert valyon nem-tudgyátok é azt a’ Sok gyötrel
met , Sok fáradságot es nyug'hatatlaüságot , meHyet 
kell szenvedni e’ Világnak boldogtalan Fiainak ennek a’ 
Világi Boldogságnak megszerzéséért, megtartásáért, 
és nagyobbra-való neveléséért? Nem-tudgyátok-é azt a* 
nagy félelmet, melly együtt szokot járni ezzel a’ Világi 
boldogtalan boldogsággal? Mint félnek a' Tefti gyö
nyörűségeknek rabjai az erötelen Vénségtöl , a’ Nya
valyáktól , jo bornak, vagy drága eledeleknek meg fo
gyatkozásától, szép Aszszonykájoknak halálától, vagy 
eV-pártolásától? Mint félnek a’ Gazdagok ládájoknak 
fel-verésétöl, Jószágoknak elvesztésétől, tsak egy le
stél zÖrdülésre-is m egijednek, még álmokban-is Tcl-
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vajokról álmadoznak, vagy egyéb szerentsétlenségröl. 
gondolkoznak? Mikor a’ szegény Varga vidámon fü- 
työrölve dolgozik a’ műhelyben, akkor ezek a’ Dús 
Gazdagok terhes gondokkal küszködnek, és éjtszakának 
idején-is tsendes nyugodalmat magoknak nem találhat
nak. Misera efi magni cuftodia Cenfus : Sok bajjal ad- 
gyák ugyan-is a’ sók Gazdagságnak oltalmazását. Mint 
félnek kivált az Ambitiosus, avagy ΛJagyra-vágyodó Em
berek , hogy e’ Világi Tiszteségeknek magos póltzá- 
ról ismét le-hányattatnak, az Uralkodó Felségeknek 
gratiájókból kiesnek, a’ fubilationzk , vagy Tisztségek 
el-vesztésének tsak emlékezetére-is reszketnek, és fé- 
nyefen tsillámló nagy pompájok között tsak egy vi
dám Orátskát is alig tölthetnek. Még a’ lég nagyobb 
Monarchak-is, hatalmas Királyok és Fejedelmek, nem 
üreSsek Sz. H ! ettől a* félelemtől és szomorú kedvet
lenségtől. Egy Saturninus nevezetű Romai Hadi Ve
zérről Írják: hogy midőn ötét erővel Tsászári Thro- 
«//rban akarnák ültetni a’ Katonák, ezt felelte Ö né" 
kiek : Nescitis , o Militesl quantum mali fit imperaret 
Jpú cuftodes timentur , ipsi Comites formidantur·. Nem 
tudgyátok, óh Vitézeké melly veszedelmes dolog légyen az 
Uralkodás : még tulajdon magok őrizetekre rendeltetett Vi. 
tizektől, és leg-belsöbb Embereiktől-is félnek az Uralkodók, 
Más hatalmas Királyról mondgyák : hogy midőn Soká
ig el.nézte vólna Koronáját, avagy Királyi Ékesé
gét, nagyot fóhajtott; Ha tudnák az Emberek, u. m. 
melly sok gondal és terhes félelmekkel vagyon egyben kőt- 
tetve ezen Diademának, avagy Királyi Ékeségnek mse. 
lése , még d> szemét-dombról-is ezt fel-vemi nem kivárnák. 
De lég hathatoíább ki-ábrázolását adta vala régentén 
ennek Dionysius Siciliai hatalmas Király, a’mint erről

Ciceri
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Cicero ém lékezik, és kétség kívül Ti-is ezen Hifiori- 
áfrkát Sokszor hallottátok. Volt ö nékie egy Damocles 
nevezetű Udvari Embere, a’ki is midőn Királyi fé
nyes Méltóságát, nagy Pompáját, és hatalmas Ural
kodását hószszaSon ditsérné, és azért ötét igen Boidog 
Embernek ítélné; parantsollya lég ottan Dionyfius Ki
rá ly , hogy Damocles számára Királyi gazdag Asztalt ké
szítsenekarra Királyi drága Eledeleket rakjanak, tele 
légyen az egész Ház Királyi fényes Pompával, körü
lötte tiszta köntösökben öltöztetett Úri lffiak udva- 
rohyanak , vidám Mulika-zengéSek légyenek ; egy szó
val minden Királyi fényes Ditsöség körül végye ötét; 
de azomban, midőn az Asztalnál ülne Damocles, egy 
ször-szálon függő éles Hegyes tört függesztetett-fel a* 
padlásból, melly épen feje fe!ett állyon , és tsak egy 
kitsiny ingadozáSsal-is könnyen leeshefsék. Paran
tsollya osztán Damoclesnek, hogy vígan lakozzék , és 
a’ Királyi fényes pompában gyönyörködgyék. De roszsz 
kedve vagyon Damoclemek , nem mér az Asztal felé 
nyúlni,’ fél tsak lég kifsebb rendüléftöl-is: Hogy lehet
ne a  m. jó kedvem énnékem, midőn tsak egy szőr
száltól függ az én Életem, és minden szem pillantás
ban félhetek itt való múlatáfomnak szomorú ki-mene- 
telétöl. így vagyon u. m. akkor Dionyfius Király-is, 
minden hatalmas Uralkodóknak áHapottya , kik a’ fé
nyes Pompa , Királyi Ditsöség, és vidám Múfika-zen- 
géfek között-is tsendes elmével nem tehetnek, hanem 
szüntelenül terhes félelmekkel, és Sok szomorú ked- 
vettenségekkel küszködni kéntelenittetnek. Oh bizony 
veszett Bóldogság tehát az illyetén Világi Boldogság 
Sz. H! mellyel Sokszor tsak egy szegény Paraszt Em- 
ber-is, alatson Sorsával meg-elégedö szegény Paraszt

Ember,
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Ember , maga vidám tsendeSségét fel-nem tserélhetné.
bion possidentem multa vocaveris Reél e beatum : reflius oc- 
cupat bornen beati, qui Deorum Muneribus sapienter uti» 
Duramque callet pauperiem p ati, pejusque Uth0 flagiú- 
um timet: Nem azt lehet Bóldognak nevezni, u. m. Ho
ratius P. a'lei sok Világi sókkal bóvölködik , hanem sokkal 
inkább meg-érdemli az a’ Boldog Embernek nevezetéi, a'ki 
okoson tud élni ISTENnek áldásaival, tsendes elmével tud  
gya szenvedni a' szegénységet-is, és semmitől inkább nem 
sél, mint d  vétkeknek tselekedetétöl

4· De nem beszéllek erről is többet Sz H! hanem 
negyedfer és útóllyára tsak épen ezt az egyet emlí
tem még o’ Világi nyomorult Boldogságnak Htjjaban-valósá- 
gának meg mutatására: hogy ez nem tsak kevés ideig 
tartó Boldogság, könnyen változó, és Sok szomorú ked
vetlenségekkel meg-elegyittetett Boldogság, hanem 
fokszor ártalmas és veszedelmes Boldogság is ez: nem 
igaz Boldogság tehát, mert az igaz B ddogságnak ter
mészeti tulajdonságával ellenkezik, hogy az valakinek 
szomorú kárt és veszedelmet okozhaSson. Vadnak leg- 
elsöben is ollyan szomorú példák Sz H ! mellyek azt 
bizonyittyák , hogy e’ Világi hoszszas időkig tartó 
nagyobb Boldogságnak gyakorta még e’ Világi Élet- 
ben-is szomorú ki menetele szokott lenni: a’ mint erre 
hireSek Polycrates Sarniusudk , Sejanusnak, Ruffinusuak, 
Futropiusuak, és más felettébb szerentsés Embereknek 
szomorú példájok a’ külső Hiftoriaübau. Tolluntur in 
altum, ut lapsu graviore ruant Sokszor ugyan-is e’ Vi
lágnak kevély Fiai és Leányi a’ Mennyei Felségnek 
bölts útai szerint e’ Világi Boldogságnak magos pól- 
tzára fel-emeltetnek, hogy onnan osztán annak idejé
ben annál-is nagyobbat eshefsenek. Longi poenas For
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tana favoris Exigit á miseris. Hosszas he áverését terhes- 
büntet éssel szokta fel-váhani többire a’ inostoba sertu se. a* 
vagy inkább a’ Mennyei bolts igazgatás : kivult ha 
érdemeden roszsz Emberek találnak azok lenni , kik e 
Világi fenyes Méltóságokkal, és nagy Tisztességekkel 
tündökölnek. De igen kitsiny dolog ez Sz. H! azon 
terhes Ártalomhoz képeit, mellyel ez a’ Vihgi Bol
dogság magát a’mi Elméinket meg-vesztegeti. Meg
szokott ugyan is többire ez a’ Világi Boldogság vakí
tani bennünket, és azt tselekeszi, hogy enn^k kere
sésében és oltalmazásában tilalmas utakon járjunk , 
Felebarátinkhoz-való kötelességeinket el-múlafsuk, ma
gával a’ Mennyei Felséggel is keveSet gondollyunk, Sok 
útálatos vétkeknek fertőjében heverjünk, és ha mi
kor e’ Világnak szerelme azt úgy láttatik kívánni, 
minden Bűnre, minden Gonoszságra hanyat-homJok ro- 
hannyúnk. E’ Világi fényes Méltóságoknak és Tisztes- 
ségeknek viselésével többire együtt szokott járni a* 
Kevélység, Misoknak meg-útálasa, és kiváltképen amaz 
Pokolbéli utálatos Monstrum, zz Ambitio, avagy szüntelen 
töbre , szüntelen nagyobbra való vágyódás: a’ Gaz
dagsággal a’ Fösvénység, Irigység ’ sunda életnek mód- 
gya: a’ Tefti gyönyörűségekkel Rellség , Tunyaság, 
magunk Hivatalunknak el-múlatása. És a’ mi keServe- 
febb , nem-is alkalmatos a’ szegény Lélek , e’ Világnak 
szerelmétől egyszer meg-vakittatott Lélek , hogy eszé
re térvén mintegy , magát ezen tetemes hibáktól meg 
szabaditbafla. Quanto tjuis magis de Mundo bibit , tartó 
fiús Toxico ejus inficitur: Mert a* mint Baco Verulamiits 
mondgya: Mennél többet iszik valaki e' Világi lóknak édes 
borából, annak mérgétől annál inkább meg vesziegettetik- Az 
honnanis még fokkal nagyobb ártalma következik osz-
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tán e’ Világi Bóldogságnak Sz- Η! u. m. ar Lelki-efmé- 
remek keferveSen sértegető fúrdalásai. pel Serkenvén 
ugyan-is a’ Lélek, akármint iparkodgyék-is ezen ö Tér- 
mészeti Tulajdonságán erőszakot tenni; fel Serkenvén, 
mondom a' Lélek, és e’ Világnak szerelmétől okoztatott 
teKbes vétkeit ottan ottan maga eleiben tévén , nem 
lehet, tsendeSsége, melly az igaz Boldogságra legin 
kább meg kivántatnék: Sokszor ki-nem mondható, és 
eléggé lf-aem írható keServes nyúghatatlanságot szen
ved , és mintegy a’ következendő Pokolbéli gyötrelmek
nek első Sengéjét még itt ez életben megkollólni 
kéntelenittetik. Vallyon azért mitsoda Bóldogságok 
vagyon az illyetén Világi Boldog Embereknek Sz. H! 
a’ miilyenek bizony Sokan találtatnak? Quos diri cons
cia faáíi Mens habet adtonitos, et cocco rabere pulsat , 
Occultum quaítiente animo tortore flagellum: Kiket e’ 
Világnak balgatag szerelméből szármázott Sok gonoszsá
gokért kegyetlenül oftoroz és korbátsol mintegy a’ 
magok Lelki eSméretek , és ezen belső titkos Hóhért 
szüntelenül magokkal hordozni kéntelenittettnek. De 
mindeneknek felette leg-nagyobb ártalma ez e’ Vilá
gi veszendő Bóldogságnak és Dirsöségnek Sz. H! a’ 
mellyet én immár lég utóllyára említek: hogy többi
re meg-foszt ez bennünket a’ következendő Sokkal na
gyobb , Sokkal ditsöségeSebb , örökké tartó, és tovább 
immár Semmi változáíl nem-szenvedhetö igaz és való
ságos Mennyei Boldogságtól. Nehéz ugyan-is a’ Gazda- 
goknak idvezü/ni: a1 mint ezen Observatiot maga az Id- 
vefségnek Fejrdelme-is a’ Gazdagok előtt nem kívánta 
el-titkolni. (Mar XIX.) Tudgyátok a’ Sententiat , mel
lyet mondott vall Ábrahám a’ Pokolban alá szállott 
Gazdagnak: Fiam , emlékczzél-tneg rólla, hogy alté jóval·

dat
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dat elvetted a’ Te életedben] ( Luk, XVI. Ugy-is va
gyon a’ dolog Sz. H/ El-vészik többrre e’  Világnak 
Nagyjai ez alatson Főidőn a’ magok javaikat : a’ sze
gény Lázárok következnek annakutánna, hogy a’ Di- 
tsöségnek Országában jól légyen ö nekíek dolgok. Mul
ti Primi erunt Ultimi , et Ultimi Primi: Sok Fhok Utol· 
sok lécnek, és sok Utolsók Elsők lésének, a’ következendő 
Örökké-valóságban. (M át. XÍX.) De nyílván vagyon 
ennek a’ dolognak igazsága Sz. H! Ambitiofus Honos, et 
Opes, et Foeda voluptas, Quae tria pro Trino Numine 
Mundus habet: £’ Világi Tisztességek, a’ Gazdagság, és 
a* Tesii gyönyörűségekkel való FöVólködés, tnellyeket e’ gonosz
ban téríttetett Világ, mint valamelly Hármas ISTENt 
úgy szokott tisztelni és imádni; ez a’ Három rendbéli 
Világi Bóldogság, mondom, Sz. H! az a’ Három fejii 
Cerberus, melly az Emberi Nemzetnek nagyobb részét 
le-szokta kisérni, le-szokta mardosni mintegy , és le- 
szokta taszítani a’ mélységes Pokolnak fenekére. A ’ 
melly hogy bizonyoSan úgy légyen , mind a’ Lelki- 
esméretnek Törvénye , mind az Szent írásnak hibáz
ni nem tudó Levelei erről , a’mint tudgyátok ellene- 
mondhatatlan tanu-bizonyságot tésznek.

De öszve rántom széles tengerre kapott, és bövsé- 
ges szelektől könnyen meszszebb vitettethetö gyenge 
Ora/iotskámnak vitorláit Sz. H! és nem beszéllek töb
bet immár ezen Materiáró l, hanem bé-rekesztem tsak 
épen erről való beszélgetésemet egy rövid Meséteké
nek el mondásával. Vagyon egy Fabulái Könyv Sz. Hl 
mellyben a’ KRISTUS Élete Perfiax nyelven írattatott- 
le, és azután osztán más Nyelvekre-is fordittatott, 
az holott-is a* többi között illyen Költemény vagyon. 
Egykor, azt mondgyák, meg-jelent e* Világ a'

G 2 KR1S*
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KRISTUSnak le-görbedett Öreg vén Asszonynak áb- 
rázattyában. Reá esmérvén a’ KRISTUS , azt kérdi 
ettől a’ Vén Aszszonytól, avagy e* Világtól: Hány 
Férjeid voltának eddig Tenéked, és hói vadnak moít 
azok ? Énnékem azt felelte e’ V ilág, Sok Férjeim 
váltanak eddig, és igen Sok Szeretőim; de én azokat 
fokáig gyötröttem , Sokáig kinzottam, és végtére azo
kat mind egyig el-is vesztettem. A* mellyet is hal
ván a’ KRISTUS, fordult az ö Tanítvány ihoz, és ezt 
mondotta: Tsuda dolog tehát, hogy még-is ennek 
a’ tsalárd Vén Asszonynak annyi fok Férjei, és an
nyi Sok Szeretői találkoznak ! Tsuda dolog bizony/ 
én-is azt mondom Sz. H! hogy ezt a’ tsalárd Világot 
annyira szeretik az Emberek , ennek veszendő Javain 
annyira kapdosnak , és ennek szem-fény vesztő és hir
telen elenyésző Boldogságához annyira ragaszkodnak: 
holott minden Világi Boldogságnak és Dit Tőségnek HtEjában- 
valósága nyílván vagyon, sőt nyílván vagyon ennek ha
lálos mérge-is, és utolsó veszedelmet könnyen okoz
ható terhes ártalma.

Vadnak mindazonáltal, ha mind keveSen-is, e’ go
noszban tétettetett Világon Sz. H! kik az ISTENi Ke
gyelem által feKSerkentettvén , V Világi veszendő Bol
dogságnak és Ditsöségnek Hijjáhan-valóságát idejénkorán 
meg-esmérik , és ha szintén a’ Mennyei Felségnek kü
lönös kedvező indúlattyából fok Földi Áldásokkal bő- 
völködnek-is, azokhoz felettébb nem ragaszkodnak, 
azokban igaz és valóságos Bóidogságokat nem kerefik, 
sőt inkább fellyebb emelkednek, a’ Mennyeiekről gon
dolkoznak, és e’ Világi rövid ÉJetet nyomban követő, 
örökké tartó , határt nem esmérö, és Soha többé Sem
mi változáíl nem szenvedhető igaz és valóságos Ból-
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dogságnak megszerzéséért szórgalmatoskodnak. Példát
kívántok Sz. H!

Tekintsetek e* Gyászos Theatrdmon elünkben ki
tétetett szomorú Koporsóra! Jilyen vala kétség kí
vül , nem szabad kételkednünk , illyen vala kétség kí
vül Romlandó Teliére nézve ím’ ez szomorú Kopor
sóban zárattatott Kegyes Heroina, Néh. Mélt. Gróf Lo
sonci BÁKFFI KLÁRA Ur-Aszszony ö Excellentia)*, Hal
hatatlan áldott jó emlékezetet érdemlő Nagy //írói
nak; !\éh. Mélt. Gróf és Statuum Praefidens Bethleni 
BETHLEN ÁDÁM Ur ö Excellerdiajának , elsőben u- 
gyan vidám napokat töltött, de annakutánna szomorú 
Özvegységre hagysttatott Néhai Élete Kedves Párja: 
a’ki-is Világi Életében a’ Mennyei Felségnek különös 
kedvező indúlattyából ritka fényes PraerogaüVzkkal, 
ezen mi Erdélyi Hazánkban az Aszszrnyi Renden 
majd mindeneknek SorSokat fellyül haladó, nagy Mél
tósággal és Tisztességgel tündöklik vala: de a’ki mind
azonáltal ezen ö virágzó állapottyában-is, az ISENi 
Kegyelem által fel-Serkentetvén , és a* Mennyei Édes 
Atyának ö körülötte való bölts dajkálkodáSa által arra 
inditrattatván, e’ Világi veszendő Bóldogságnak és 
Ditsöségnek Híjjában-valóságát mindenkor meg-esmér- 
t e , és kivált arról únalmas vénségre jutott kedvetlen 
napjaiban egészen meg-gyözödött: mellyre nézve e’ 
Világi veszendő Bóldogsággal meg-Sem elégedett, ha
nem szüntelenül nagyobbra vágyakozott, u. m. örök
ké tartó igaz és valóságos Mennyei Boldogságra : a' 
niellyben moftan imé része is vagyon immár, és kétség 
kivúl a’ Ditsöségnek Országában, a’ magas Egeknek 
fényes Palotáiban , e' Világi minden Boldogságnak és 
Ditsöségnek Híjjában-valóságát moftan immár még
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fokkal jobban láttya, és világosabban szemléli.
Megérdemli ezen Nagy Heroinaén töllem Sz. H! 

hogy régi fényés Ujri Famíliából való származásáról, 
ditséretefen folytatott Világi Életéről , és végezetre 
azt Setétes homályban bóritó , avagy inkább nagyobb 
Boldogsággal fel váltó Haláláról rövideden avagy tsak 
az szokás szerint emlékezzem T i előttetek . Meg-ét- 
demli T i tölletek-is, hogy figyelmetes ha!gatástokkal 
továbbra-is Ötét ezen ö Temetési Pompájának napján 
meg-tisztellyétek.

Származott vala ezen Nagy Heroina, a’mint min- 
nyájan tudgyátok, amaz régi fényefséggel tündöklő, 
és elsőben ugyan a* szomszéd Magyar Hazában, annak- 
utánna pedig ezen mi Erdélyi Hazánkban fok Seculu* 
f»oknak el-folyáSok alatt ditsöségeSen virágzó Losontzi 
BÁNFFI nagy Úri Familiából. A ’ melly Familiának-is 
régi virágzó állapottyát, Sok Ditsöséges Praerogativait, 
kivakképen ezen Familiának Ditsöségét nagyobbra e- 
melö fok jeles Heros okát és Heroiná kát, ha mind egyig 
hószszaSon le-akarnám írni Sz. H! fok Seculumokát ál
tal kellenék énnékem járnom, hoszszas laifiromnt kel- 
lenék készítenem, sőt egész Cbronicát kellenék írnom 
és felolvasnom T i előttetek. De nem szükség a’ fé
nyes Napnak tündöklő világosságát homályos szövét* 
nekket Segéllenem, avagy nem szükség énnekem az 
mindeneknél tudván lévő BÁNFFI Famíliának régi fé
nyességét haszontalan emlegetnem.

Nagy Úri Vérből való származását ezen Nagy He- 
roiaának tsak az ö Édes Attya-is, ( ha szintén többet 
nem emlitek-is, ) tsak az ö Édes Attya-is mondom nyilván 
bizonyittya: u. m. a’ki vala amaz Halhatatlan emléke
zetű Nagy Heros , Néb. Mélt. Gróf Losontú BÁNFFI

GYÖRGY
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GYÖRGY U r , Erdélyi Hazánknak a’ Felséges Ausztriai 
Háznak birodatoa alatt leg-elso Gubernátora , Hazánk
nak , Nemzetünknek, fényes Úri FamUiájának kivált
képen való ÉkeSsége. A ’ ki-is választván magának Életé 
máSodik Párjáúl Néh. Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN 
KLÁRA Aszszonyt, ezen Kegyes Párjától ö nékie XIII· 
Kedves Úri Gyermekei sziilettettenek. Kik közzül-is 
FE R E N TZ, GERGELY, É V A , JO’SEF, és BORBÁ- 
RA , még Kisded korokban Gyenge Virág-szál mód
gyára hirtelen el-hervadának. A N N A , DIÉNES, 
KRISTINA , és 'SU’SÁNNA Maradékot magok után 
nem hagyhatának. Négyen pedig, K A TA  , GYÖRGY, 
M Á R IA , és KLÁRA, e’ Földi Életben nem tsak to
vább múlatozhatának , hanem Maradékjokban-is mind 
e’ mái napigian Erdélyi Hazánknak ÉkeSségére szépen 
virágoznak. Kikről azért illendőnek tartom bövebben- 
is emlékezni T i előttetek, hogy ezen Nagy Heroina- 
nak Sok fényes Úri Familiákkzí való Connexújit, avagy 
szorofsabb egyben köttetését annál-is inkább minnyá- 
jan szemlélhessétek. Leg-elsö vala t. i. ezek között, a’ 
születésnek rendi szerint, Néh. Mélt. Gróf Losontzi BÁNF- 
FI KATA Aszszony, Néh. Mélt. Lib. Baro és Statuunt 
Praefidens Hadadi VESSELÉNY1 ISTVÁN  Urnák Élete 
Kegyes Párja. Kitől származtanak : Mélt. Lib. Baro Ha- 
dadi VESSELENY1 FERENTZ Ur Fels. Kir. Aszszo- 
nyunknak Status AíluaUs Intimus Coifiliariussa , Carne- 
rariussa, és N. Közép-Szolnok Vármegyének nagy érde
mű Fő Ispánnya: ismét Néh. Mélt. Lib. Baro Hadadi VES- 
SELÉNYI ISVÁN UR. És a’ Leányi Renden: Mélt. Lib 
Baronissa Hadadi VESSELÉNYl MÁRIA Aszszony, F>eh 
Mélt. Lib Baro és Fő Colonelus Branyitskax JÓSIKA MO* 
*SES Urnák Élete Párja : ismét Néh. Mélt. Lib, Barornsza

Hadadi
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Hadadi VESSELÉNYI ’SU’SÁNNA Asz Sony, Mélt. 
Imper. Gróf es Generalis Széki TELEKI AD.'.M Urnák, 
legelsöbb Élete Párja. Kik mind egyig ISTEN ke- 
gyeimeSségéböl Maradekjokban szépen virágoznak. Aui- 
fouik vaja a’ fellyebb emlitetc Hegy Teítvéreknek Se
regében, Neb. Mélt. Gróf Losontzi BÁNFF1 GYÖRGY Ur, 
VI. KAROLY Fds. Romai Tsászárnak Camerariussr, és 
N. Doboka Vármegyének Fö Ispánnya , Áldott jó Em
lékezetet érdemlő nagy Kegyeiségu Úri Férfiú. Kitől 
származtatlak: Mélt Gróf Losontü BÁNFF1 DIENESUr, 
Fels. Kir. Aszszonyunknak Status Ad. int. Consiliariussa > 
Camerariussa, Erdélyi Udvari Fö Lovász-Meítere , és 
N. Füköíli Vár megyének Fö Ispann>a. és ezen Nagy 
Úri Férfiúnak K A T A , KLÁRA, ÁGNES, és ’SU- 
’SANNA Néhai Teftvérei. Kik közziil-is KLÁRA, és 
ÁGNES, Maradékjokban avagy tsak még moiian-is él
nek mintegy , és szépen zöldellenek. Harmadik-\Aa az 
einfitett Tv fivéreknek Seregében , Heh Mélt. Gróf Lo- 
sontzi BÁNFFI MÁRIA Aszszony, Héh. Áléit. Gró/és 
Generális Maros Németi GYULAI FERENTZ Urnák Éle
te Kegyes Párja. Kitol származtanak: Mélt Grós Ca
merarius Aul. és Fö Colonelus Maros Hémeti GYULAI 
FERENTZ U r: ismét Mélt Gróf maros Németi GYU
LAI SÁMUEL U r, Fels Kir. Aszszonyunk Camerari- 
usa, THERESIANUS Keresztes Lovas Vitéze, és egyik 
Vitéz Fö Strása Mefter Generálisa. És a’ Leányi Ren
den, Heh. Mélt. Gróf Maros Hémeti GYULAI KLÁRA 
Aszszony, Héh. Mélt. Gróf és Guber. Consiliarius Beth
leni BETHLEN IMRE Urnák Élete Párja Végezetre 
HegyediVva\a az emütett Teítvéreknek Seregében , ím* 
ez szomorú Koporsóban zárattatott Nagy Htroina Héh. 
Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFI KLÁRA Aszszony ö  Ex-

c ellen-
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cellentiaja , Néh. Mélt. Gróf és Statuum Praefidens Beth- 
leni BETHLEN ÁDÁM Ur ö Excellentiajának íséh· Élete 
Kedves Parja. A ’ kiröl-is , nem-küiömben tőle szárma
zott Nagy Úri Férfiakról, majdon bővebben is keUetik 
emlékeznem.

Mihelyt ezen Kegyes Heroint» e’ Világra születtetett 
kivált rengő bölcsőjéből mihelyt ki-kelhetett, leg-ot- 
tan külső szépséggel nem-tsak, díszes maga-viseléíTel, 
hanem Úri születéséhez illendő , és az Aszszonyi ren
det meg-ékefithetö minden féle drága Virtusok kai, és 
ritka Ajándékokkal ékeskedni kezdett. A ’ mellyek-is 
gyenge idejével, együtt naponként nevekedvén, és a- 
zoknak jó Hírek, mint a’ drága Kenetnek íllattya, el
hatván minden felé , és titokban femmiképen nem-ma- 
radhatván, végezetre a’ Mennyei Felségnek bölts ren
delése szerint azt tselekedék, hogy azoktól kedves 
emlékezetű Néhai Kegyes Férje tellyefséggel meg- 
gyözettetnék , és Ötét Erdéllyi Hazánkban abban az 
időben kedveSen illatozó minden más Úri Szüzek fe- 
léte magának Élete Kedves Párjául választani kívánná. 
A ’ kivelis azért szerentsés Páros Életre lépvén , jól 
tudgyátok immár Sz. H! ezen öPáros Életében melly 
vidám napokat töltött légyen: Arany időknek boldog- 
ságit szemléire mintegy: szelíd természetű Kegyes Fér
jével Házafsági csendes Éietet tartott: a’ Mennyei Fel
ségnek külön >s kedvező induhttyából fényes Úri szü
letéséhez , és Nagy Fami/iajahoz Illendő Földi Gazdag 
Áldásokkal, Világi fényes Méltósággal, nagy Tisztes
séggel ékeskedett: mindenek előtt különös tekint *t- 
ben tartatott: és úgy tettzik , aztmondhattyuk feö'e, 
hogy ezen mi Erdélyi Hazánkban az Aszszonyi Ren
den majd mindeneknek SorSokat fellyül haladó kivána*

H tos
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tos és kellemetes Világi )ó szerentsének és Bóldogsag- 
nak leg-magosabb póltzára helyheztetett-yala. De a* 
mi Sokkal nagyobb mind ezeknei is: a’ HazaSsági É- 
letnek Drága Gyümöítseire is méltóztatta-vala ötét a’ 
Mennyei Felség: Három Fiakat ajándékozván ör.ékie 
a’ többek között, és Életben meghagyván; mégpe
dig ollyan Fiakat , kik mind egyik szeme láttára , Vi
lági Elitének el-enyészése előtt , fényes Hivatalokat vi- 
feltenek, nagy Tisztességnek Koronáival ékeskedtenek, 
és ekképen fényes Úri Házának Világi Ditsöségét még 
sokkal nagyobra nevelték. A ’ kik között is, a’ mint 
Nagy Méltóságára, úgy a’ születésnek Rendére nézve- 
is Leg-elsö, Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN GaBOR Ur. 
Fels. Kir. Ászszonyunknak Camerariussa , Status AB. Int, 
Con/iliariusa, Arany Gyapjas V itéze, és Erdélyi Udva
ri Fö Cancellari«óságának Fényesebb 7 //«/«/sal-való fel
váltása után, Fels. MARIA CHRISTINA Királyi Értz 
Hertzeg Aszszonynak , Magyar Országi Locumtenens Feís- 
Saxémai és Tesjchem ALBERT Hertzegnének , Udvari 
Fö Kapitánnyá. Második Mélt· Gróf Bethleni BETHLEN 
ÁDÁM Ur, Fels. Kir. Ászszonyunknak Camerarius a, 
THERESIANUS Keresztes Lovas Vitéze, Sok Vitézi Pál
mákkal ékes Fö-Strása-Mefter Hadi Generálisa, és egy 
Magyar N. Lovas Regimentnek Proprietarius Fö Colonel- 
liisa. Harmadik pedig, Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN 
MIKLÓS Ur Fels. Kir. Ászszonyunknak Camerarius a, 
Status, és Guber. AB. Intimus ConfiTiariiusa , és Erdé
lyi Provintialis FÖ Comifariusz. Úgy tettzik ritka Bol
dog Anyának, ritka szerentsés Anyának , mondhattyuk 
vála azért mindnyájan ezen Nagy Heroinat Sz. H/ Egy 
Larnpido uevQzetuLacedaemon-héXx Aszszcnyi állatról ír
ja Plinius, és mint Világi különös nagy Boldogságának

jelét,
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jelét, ilgy említi: hogy ez hatalmas Királynak Lea- 
nya-vala , hatalmas Királynak Felesége , és hatalmas 
Királyn.ik Édes Annya: Királyi vérből szármozván t. i. 
Királyhoz menvén Férjhez , és nem-külömben ö tőle 
származott Kedves Fia-is Királyi Méltósággal ékesked
vén. Úgy tetzik Sz H! haSonlo bóldogsága-vala mint 
egy ezen Nagy Merőimnak-is, mellynek Párját Erdélyi 
Hazánkban avagy tsak ebben a’ Seculumbau alig talál- 
hattyuk: u. m. a’ ki ezen mi Erdélyi Hazánkban leg
nagyobb Méltósággal tündöklő Nagy Úri Férfiúnak» 
ORSZÁG GUBERNÁTORÁNAK LEÁNYA-vala; an- 
nakutánna Sok fényes Titulusokká], és ritka Virtusok
kal ékeskedő Nagy Úri Fárfiunak , ORSZÁG PRAESI* 
DENSÉNEK, FELESÉGE vala; végezetre mind ezek- 
felett Három Nagy Úri Férfiaknak ORSZÁG FÖ CAN- 
CELLÁRIUSSÁNAK , Sok ditsöséges Gyözedelmi Tau
rusokat érdemlett HÍRES VITÉZ GENERÁLISNAK, 
és ORSZÁG’ FÖ COMMISSÁRIUSÁNAK, ÉDES AN- 
NYÁVÁ-is tétetett vala.

De óh VÜági minden Boldogságnak és Ditsöség- 
nek haszontalan füfthöz és hirtelen elenyésző párához 
haSonló Híjjában-valósága ! Eddig ugyan is ezen Nagy 
Merőimnak vidám napokkal tündöklő Világi Életének 
szerenrsés folyását emlegetém Ti előttetek. De kén- 
telenittetem immár ezen Nagy Heroimuak fetétes \yó- 
irályban borúim kezdett Világi Boldogságát is , és an
nak végső ehenyészését emfiteni Tinéktek. Mineku- 
tánna ugyan is említett szelíd Párjával XXXVII. Esz
tendőknek el-folyáSok alatt Példát ritkán található vi
dám és szerenrsés Páros Életet tartott volna, tettzett 
a’ Mennyei Felségnek ezen vidámságát Ö nékie fél
ben szakasztani, Kegyes jő Férjétől Ötét meg-fosztani,
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és ekkepen ezen Világi múlandó Boldogságnak Híjjá- 
ban-valóságát, ö véle közelebbről is mt g-efmertetni: el
költöztetvén Szerelmes Férjét im' ezen Királyi .Vá
rosban szintén akkor Közönséges Gyűlést tartott Fö 
Rendeknek Seregéből a’ Meg-bóldogúlt Lelkeknek 
Mennyei vidám Gyülekezetekben, e’ moílan folyó Se- 
culutnudk XLVI1I. Esztendejében, Síent-Mibály Hava· 
nak 8. Napján. De ugyan tsak tettzetc vala a* Men
nyei Felségnek annakutanna ezen ö szomorú napjait- 
is nem kevés vidámsággal meg-elegyíteni, és Világi 
Bóldogságának fényeSen rogyogó szövétnekét egészen 
el-nem óltani: különös Világi Boldogságra méltóztat- 
ván ugyanis akkoron Ötét, midőn szomorú Özvegy
ségében Nagyra született, és annál-is Nagyobb Mél
tóságra emeltetett Kedves Úri Gyermekeinek elö-mc· 
neteleket, naponként e’ Világi Tisztességeknek na· 
gyobb gráditsára való lépéseket, a’ Koronás Fejek 
előtt való kedvességeket, és Világi virágzó állapot- 
tyokat örvendezve szemléihetné : mind ezek édesde- 
den hízelkedvén az ö édes Anyai szívének , a’mint 
szokott lenni, és szomorú Özvegységének elöbbeni 
vaftag fellegeit nem kevéSsé meg-vékonyitván. Sőt 
hogy ezeknek szemlélésével magát annál-is tovább vi
gasztalhatná , tettzett a’ Mennyei Felségnek Napoknak 
Hoszszúságával-is szeretni ötét, és Földi múlatozásának 
Esztendeit meg-szaporitani: a’ melly-is egy nevezetes 
ViHgi Bóldogságok szokott lenni az Embereknek. De 
óh Világi minden Bóldogságnak és Dicsőségnek Híj- 
jaban-valósága ! fel kelletik ismét kiáltanom Sz. H ! 
Mert ímé ugyan ezen Napoknak Hoszszúságát, és Vi
lági Életének tovább való terjedését tettzett végtére 
a’ Mennyei Felségnek arra fordítani, hogy ez által

elöb-
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döbbeni vidám állapottya egészen el-enyésznék, és ma
ga példájában mintegy még itt e’ Földi életben e’ Vi
lági minden Boldogságnak és Ditsöségnek Hijjában-va- 
lóságát nyilván tapasztalni kéntelenittttnék : reá kö. 
vetkezvén ugyan-is a’ Napok, mellyekröl azt mond- 
halfa, Nemsteretem azokat: az unalmas Vénséggel e- 
gyütt járó terhes Nyavalyák és erötelenségek kéményén 
oítromólván ö té t, és minden elöbbeni Vidámságát Se- 
tétes homályban borítván.

így bóriták azért Setétes homályban ezen Nagy 
Heroinának elöbbeni virágzó állapottyát, elsőben ugyan 
a’ szomorú Özvegységnek, annakutánna pedig az unal
mas Vénségnek-is kedvetlen napjait Sz. H. Végezetre 
el-érkezék a’ szomorú Halál-is, az Emberi Életnek és 
minden Világi Bóldogságnak kegyetlen Tyrannusa , az 
szomorú Halai, és füftben méné, egy szem piHantás- 
ban füftben méné, végképen el-enyészék mind az a* 
Világi Ditsöség, fényes Méltóság, nagy TiszteSség, 
és fok egyéb Földi AldáSokkal való bövölködés, vala- 
mellyekre Ötét a’ Mennyei Felségnek különös kedvező 
indulattya Világi Életében méltóztatta-vala: mivelhogy 
mind ezek az Örökké-valóság küszöbén egyszer által 
lépett Emberekre nézve, Vanitas vanitatum, Tifta tsa. 
ρα Htjjában-νοlóság, és inerö azon Hijjában-valóságoknak híjjá, 
ban-valós lg a. De jól vagyon Sz. H! hogy ezen Nagy 
Herminának említett Világi Boldogságán kívül vala még 
más AldáSn-is, Sokkal nagyobb Boldogsága, ’mellyre ötét 
az ISTENi Kegyelem méltoztatta vala: u m. va!a ö 
nékie Világ-gyözö Hite és az ö Édes idvezitöjébenhely- 
heztetett álhatatos reménysége: a’ mcllyel-is azért azt 
nyerte, hogy a’ szomorú Halál ö rajta halálos Sebet ne 
ejthetne, és ö rajta valóságos gyözdelmet Semmiképen

H 3 ne
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ne vehetne: sőt inkább azt tselekedné, hogy Világi 
Boldogságának véget vetvén , fokkal nagyobb Boldog
sággal azt fcl-tserélhetné, u. m. örökké-tartó és Soha 
többé Semmi változáft nem szenvedhető igaz és va
lóságos Mennyei Boldogsággal. A ’ mint hogy ennek 
az igaz Boldogságnak tulajdon hellyére, a’ magos Bi
géknek fényes Palotáiban, a’ Meg-bóldogúlt Lelkek* 
nek vidám Társaságokban , el-bádgyadott Teliét hosz- 
szas időkig oílromló terhes eröteienségei után, sűrű 
fohászkodásai és a’ magos Egeket-is könnyen meg-ható 
buzgó könyörgéSei között, szép tsendeSen felis köl* 
tözteték , e’ moftan folyó MDCCLXVTI. Esztendőben, 
Fiinkőft Havának VI. Napján, Világi egész Hetének 
LXX1V. szomorú özvegységre hagyattatott Életének 
pedig XIX. Esztendejében.

Mit mondgyak immár Tinéktek, ezen Nagy Heroi- 
wának fényes Méltósággal tündöklő, de mollan szomo
rú Gyászban öltözött Kedves Fiai ? Jutnak eszemben 
a’ Böks Somának szavai Polybiushozs Claudius Tsászár- 
nak egyik Fö Mmifleréhez , midőn az valameHy ked
ves Halottyán keSeregne: OTim Te in altiovem OrdH 
min ainor Caesziris extulit: nihil Te plebejum decet. Quid 
autem tam humile ac muliebre esi, quam consumendum 

se dolori committere ? Már régen Tégedet u. m. α’ Tsá
fárnak kedvezd [e nagy Méltóságra emelt , és a? Fóz-Fmhe- 
roktól míg kiilömböztetett : nem illik azért Te hozzád femmi 
ESúméges szokás. Mi lehet pedig egy alatsonabb és Aszszn- 
nyokhoz inkább illendő szokás, mint az Hlyeién Fajdalmok, 
nak magát valakinek alá)a botsátani ? Azt mondom 

azért én-is Tinéktek. GondoHyátok-meg a’ T i fényes 
Úri Sorsotokat, és nemannyira Siralommal a’ Közönsé
ges szokás szerint, mint Jó Emlékezettel ezen Jó Anyá

nak
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fiák parentéillyatok , a’ ki Titeket felnevelt nem tsak , 
hanem mind vcgigien küJönös Any ai'szeretetenek kar
jaival apolgatott/ Tinéktek pedig közönségesen vala* 
kik ezen Nagy Heroinéinak el költözését Sajnáljátok, 
tsak azt mondom: hogy a’ kik eddig az ö Világi 
Boldogságát irigy szemekkel nem néztétek, moftan im
már fokkal nagyobb Mennyei Boldogságát ö nékie ne 
ir ig y e ljé te k , és ekképen a’ Mennyei Királynak sza
bados téttzésén és bölts rendelésén tsendes elmével 
meg nyúgodgyatok !

Megszabadult immár ezen Nagy Heroina minden 
Világi Móditól, minden Vüági tokaitól, mellyhez a’ 
Nagy Méhóságú szeméi lyeknek akarattyok ellen-is 
szükség magokat alkalmaztatni. Tsak épen egy Módi 
vagyon még hátra, egy Temetési szokás, mellyet 
ezen Nagy Heroinánzk útóllyára én általam véghez 
ke Hetik vinni, u. m. az Ö végső cl-butsu zása , és szíves 
kívánságainak ki-töltéSe: a’ mellyre-is azért nem kdöm 
ben légyetek még egy kevéSsé figyelmeteSek!

i. Leg elsőben is Titeket illik meg-szóllitani ezen 
Nagy Heroinéi nak , Fényes Méltósággal tündöklő, de 
moftan szomorú Gyászban öltözött Kedves Fiai, és 
ezeknek szerelimfei: Mólt. Gróf Bethleni BETHLEN 
GÁBOR Ur, Fels. Ki r- Aszszonyunknak Camerarius a, Sta
tus Aél- Int. Confiliariusa , Arany Gyapjas Vitéze , és 
Fels· MÁRIA CHR1STINA Királyi Értz Hertzeg A s 
szonynak, Magyar Országi Locumtenens Fels. Saxomai, 
és Tescheni ALBERT Hertzt-gnének , Fényes Fejedelmi 
Udvarának Fö Kapitánnyá/ és ezen Nagy Úri Férfi
únak Élete Szerelmes Párja , Mélt. Gróf KEVENHÜL- 
LER lO ’SEFA Aszszony ! és ezektől származott Ked
ves Unokája, Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN JO’SEF

Ur-
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U rfi! hifiét Mélt· Gróf Bethleni BETHLEN ÁDÁM 
Ur, Fels. Kir. Aszszonyunknak Camerariusa , THERE- 
SI ΑΝ US Keresztes Lovas Vitéze , fok Vitézi Pálmák
kal ékes egyik Fö StráSa-Mefter Hadi Generálisa , és 
egy N. Magyar Lovas Regimentnek Proprietarius Fö O  
ionellusa! és ezen Jeles Úri Férfiúnak Élete Kegyes 
TárSa , Mélt. Gróf Losontzi BÁNFFI ’SU’SÁNNA Asz- 
szony ! Ismét Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN MIKLÓS 
U r, Fels. Kir. Aszszonyunknak Cameraúusa, Status 
és Gubemialis Api. Int. Confűiariusa , és Erdélyi Provin- 
tialis Fö Comifanusa! és ennek Élete Kedves Párja, 
Mélt. Grós Kereftfegi TSÁKI K A TA  Aszszony ! és ezek
től szármázott Kedves Unokája, Mélt. G>of Bethleni 
BRTLEN RO’ SÁLIA Kis Aszszony ! T i valátok ezen 
Nagy Heroinának Földi mulatozásának idejében minden 
Világi Boldogsága felett leg-nagyobb Gyönyörűsége és 
Ditsekedése) Moftan-is azért Édes Anyai indulattyát 
nem-vetkezheti le T i hozzátok, hanem köszönvén 
mind eddig fenn-tartott hüségteket és engedelmefség- 
teket, útóllyára immár illyen Anyai Áldáft mond mind 
egyig T i reátok: hogy a’ Mennyei Királyi Székben ü- 
lö Nagy Felség maga hatalmas őrizetének erős Vá
rában tartson szüntelenül T itek et: a’ szomorú Gyász
nak köntöse hellyett örömnek köntösében öltözteífen: 
Hoszszu Élettel , vidám napokkal, fényes Úri Házatok
nak virágzásával, a’ Koronás Fejek előtt való kedves
séggel, és minden jó Áldásokkal gazdagon szereden 
benneteket: és végezetre osztán költözteíTen-fel Ti- 
teket-is e' Világi mdlandó Boldogságnak hellyéröl, 
az örökké tartó változhatatlan Mennyei Boldogságnak 
heUyére, melly-is az Egeknek fényes Palotáiban e’ Világ
nak Ilyenétől meg-nem vakittatott igaz és valóságos

Ból-
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Boldogságra vágyakozó Kegyes Lelkeknek számokra 
készíttetett.

2. Ezen Nagy Heroinéinak Néhai áldott emlékeze
tű Kedves Tellvéreitöl származott leg közelebb való 
igen Kedves Attyafiai, Mélt. Láb. Baronissa Hadadi VES- 
SELENYI FERENTZ Ur, Fels. Kir. Asszonyunknak 
Camerariusa , Status AB. Int. Consiliariusa , és N. Közép- 
fólnok Vármegyének nagy érdemű Fö Ispánnya! és 
Mélt. Lib. Baromssa Hadadi VESSELÉNYI MARIA Asz- 
szony, Mébai Mélt. Lib. Baromssa és Fö Colonellits Bra- 
nyitskai JO’SIKA MO’SES Urnák Kegyes Úri Özve
gye ! Ismét Mélt. Gróf Lofontzi BANFFl DIENES U r, 
Fels. Kir. Asszonyunknak Camerarius a , Status AB. Int. 
ConfiUaüusa » Erdélyi Udvari Fö Lovász-meftere, és N. 
Kúkiillö Vármegyének nagy Méltóságú Fö Ispánnya! 
Ismét Mélt. Gróf Maros-hemeú GYULAI FERENTZ Ur, 
Fels. Kir Asszonyunknak Camerariusa, és egyik Vitéz 
Fö Co’onellusa! és Méit. Gróf Maros-Németi GYULAI SÁ
MUEL. Ur , Fels. Kir· Aszszonyunknak Camerartusa , 
THERES1 ANUS Keresztes Lovas Vitéze, és egyik 
Vitéz Fö Strása-Mefter Generálisa, Ezeknek Életek ked
ves Párjai! és ezeknek minden SzerelmeSei! T i ról- 
latok emlékezik immár ezen Kegyes Heroina, még 
pedig úgy emlékezik T i rólatok, mint lég közelebb* 
való és igen Kedves Attyafiairól, és azért haladó szí
vel köszöni egy felöl eddig ö hozzája nyilván ki je
lentett igaz Atyafiságtokat, más-felöl pedig szíves in* 
dúlattyának jelentésére ezt az Áldáft mondgya T i re- 
átok: hogy amaz Mennyei Király, ki ez egész Világ
nak kormánnyá mellett ü l , kormányozza úgy minden 
dolgaitokat, a’ mint maga Ditsöségére nézve leg-jobbnak 
í t é l i e *  Világi Bóldogságra és Ditsöségre tartozó fé-

I nyes
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nyes Tisztességeknek Koronáival, és minden egyéb 
szükséges Földi Áldásokkal gazdagon szereden benne
teket: végezetre pedig osztán szereden Titeket amaz 
ö leg nagyobb Áldásával-is, legnagyobb Tisztességgel, 
melly a’ Mennyei fényes Lakó-hellyekben örökké tar
tó , és Soha többé Semmi változáft nem szenvedhető 
igaz és valóságos Boldogság lészen.

3. Különösön kíván emlékezni Te róllad-is immár 
ezen N3gy Heroina, mint igen Hasznos és különös szí
ves indulattal gerjedezö jó Attyafiáról» Mélt. GrófGya- 
lakuti LÁZÁR JÁNOS Ur, Fels. Kir. Aszszonyunknak 
Status és Erdélyi GuberniaUs AB. Int. Consiliariusu, Er
délyi Udvari Fö Vadász Medere, és az Erdélyi Három 
Rendből álló N. Status oknak nagy böltseségíi Praefiden- 
íe ! De illendőnek tartya Tégedet-is ki-választani több 
jó Attyafiainak Seregéből ezen Nagy Heroina, Mélt. 
Gróf M. Gyerö Monostori KEMÉNY LÁSZLÓ Ur , Fels. 
Kir. Aszszonyunknak Camerariusa , Stat. AB. hit. Consi
liarius a , Erdélyi Udvari Fö Cubiculariusa , és ezen mi 
Erdélyi Hazánknak jó emlékezetű Gubernátora! Hálá-a- 
d6 szível meg-efmérvén azért és köszönvén a’ T i Hasz
nos Atyafiságtokat, fel-nyittya imé szívének belső tár
házát T i előttetek, és azt kivánnva mind Tinéktek, 
mind a’Ti Szerelmeseiteknek; hogy amaz Mennyei Ur, 
kinek kezében vagyon az Áldás és az Odor, l e’ V i
lági Boldogságra tartozó minden kellemetes Áldásaival 
koronázzon-meg Titeket, és ellenben minden szomo
rú Veszélyt fordittson-el T i róllatok: végezetre pe
dig osztán hoszszas időkig tartó Világi BMdogságtok- 
nak és Ditsöségteknek szemlélése után mélróztaflon 
Titeket amaz leg nagyobb Ditsoségre-is az Egekben 
mellyhezképeft haszontalan fűd és pára , sőt tiszta tsu-
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pa Híjjában-valóság e’ Világnak minden veszendő 
Ditsösége.

4. Egyben foglal immár mind egyen egyen Titeket 
ezen Kegyes Heroina, valakik önékie ezen mi Erdélyi Ha
zánknak Egén fényesen rogyogó BÁNFFI, BETHLEN, 
TELEKI, VESSELENYI Nagy Úri Familiákban mind kö- 
zel-vaió, mind igen kedves Attyafiai, Sógorságai, vagy 
Rokonságai valátok/ Tsak épen Tégedet szóllit-meg kü
lönösön, mint különös szeretetének Tzéllyát, ezen jó At- 
tyafiainak Seregében, Mélt Gróf Szék i T e lek i’SU’SÁNNA 
Aszszony, Mllt. L. B. Camerarius Aul. és Status Att  ̂ Int- 
ConfiliaHus, Boros Jenői KORDA GYÖRGY Urnák Élete 
Kegyes Párja! Sőt egyben foglal immár mind egyen egyen 
Tiicket-is valakik ö nékie más Úri Familiákban-is mind 
Fiú, mind Leány Ágon, Közel és Távol lévő igaz Attya
fiai valatok! és kíván mind egyig Tinéktek Földi bujdo* 
sástoknak idejében virágzószerentsét, minden szomorú
ság nélkül folyó Vidám Napokat, Ártatlan Világi Bol
dogságot, és végezetre osztán kíván Tinéktek a’Ditsöség- 
nek Országában Örökké tartó igazés valóságos Boldog
ságot is , melly Soha többé Semmi szomorú változáso
kat nem-szenvedhet.

5. Továbbá ezen Kegyes Hero'wanak minden igaz Jó 
akarói! kivált kik ö véle úna!mas Vénségre jutott ked
vetlen Napjaiban, keServesen oftromló Nyavatyái és ter
hes erőtlenségei között kegyeSen dajkálkodtatok! Ezen 
Kegyes Heroinának minden jó szolgai, és szolgáló Leányi/ 
Meg-enrdékezvén ímé ’ mind egyig a’ T i Jóságtokról is 
kiván Tinéktek ez Életben ugyan a’ T i sorSotokhoz illen
dő minden szükséges Jókat, végezetre pedig osztán kiván 
Tinéktek e’ Világi Életnek Sok fáradtságai után örökké 
tartó Mennyei tsendes nyugodalmat-is.

1 2 6· Vége-
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fy. Végezetre minden Renden lévő Sz. H. valakik ezen Nagy
fíeromáx. az ö Temetési pompájának Napján fom oiú Praefentiá- 
tokkal meg tisztelni nem lajnállottátok ! Tiücellyen-meg Tireket-is 
a’ Mennyei Felség minden kívánatos T iftefséggel, az· kivánnya 
Tinéktek. TiÉtellyen-meg Titeket ez Életben Világi kellemetes 
Boldogsággal. De kiváltképen tiítellyen-meg Titeket Mennyei 
drága Kegyelemmel, hogy ez Világi múlandó Boldogsággal foha- 
is viÉfea ne éllyetek. Végezetre pedig oízián tiktellyen-meg mind 
egyen egyen Titeket e világi boldogtalan Boldogságnak el-enyé- 
Céfe után ollyatén valóságos Boldogsággal is az Egekben, mellynek 
Soha örökké vége nem leken.

Én pediglen Sz. H. útollyára-is magam régemről nem egye
bet mondhatok Tinéktek, hanem a’ mire fellyebb el-mondott 
egéÉ Oratiombzn tzéloztam vala: hogy e Világi minden Búid g- 
ságnak és Ditsöségnek Híjjában-valoságát jól míg g ndodyáiok , és 
annak hellyette inkább Örökké tár ó igaz és valóságos Mennyei 
Boldogságra vágyakozzatok: u m. a’ melly Világi B ol’ogság ke
vés ideig tartó Boldogság, e’ Világi rövid Életben is Sok komorú 
változáSok alá rekeÉtetterik , végezetre pedig oktán a’ foirorú 
H alál által ez végképen el-enyéfeik. És e’ végre val mikor illye- 
tén Fomorú Koporsóüat Éemléltek , mindenkoron úgy gondolkoz
zatok , mintha a’ meg-hólt Éemély meg-fióllitana Titeket, és il- 
lyen fontos Admoniiiova l, avagy fontos intéfsel ferkengetne ben
neteket : a’ mint ez egy régi Halotti rövid Jnlrriptioban igen fon
tosán ki-fejeztetett-vala: HOSPES! Q U ID  S IM ,V f DES: QJJID 
FUERI M, NOSTI: F U TU R U S IPSE Q U ID  SIS, C O G IT A : Oh 
Világon bujdosó Vendég! Mivé lettem immár, jól látod: Mi voltam az 
előtt, jól tudod'. Mi légy azért Te is jövendőben; jól meg-gnndnllyadm 
jó l meg-gondollyátok ezt Sz. H! és foha-is, a’ mint mondám, e’ 
Világi minden Boldogságnak és Ditsöségnek l  Ujjúban- va lóság ár el élne 
felejtkezzetek.

E L - M O N D A M .
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TEMETÉSI PREDIKATZIO.
M e Ily ben

Mint minden meg-fáradott és meg-terheltetett Ke
gyes Lelkeknek közönségesen ; úgy különöSön , 

amaz áldott Emlékezetű Léleknek,

NÉHAI MÉLTOSÁGOS GRÓF LOSONTZI

B Á N F F I 
K L Á R A

UR ASZSZONY* Ö LXCELLENTIÁJÁNAK 

NÉHAI MÉLTOS. GRÓF, PRAESIDENS, BETHLENT

B E T H L E N  Á D Á M
U R  Ö E X G E L L E N T I A J Á N A K ,

Egy darabig Kedves ÉLETE’ PÁRJÁNAK , azután 
pedig Szomorú Gyászt viSek kegyes ÖZVEGYÉNEK

A ’ JÉ'SUSNÁL kereSett 's meg-talált tsendes NYU
GODALMÁT együgyüen le-írta

És az 1767-dik Esztendőben, Kis-Aszszony Havának 
16-dik Napján, a’ Kolo’vári belső Reformatum 

Templomban, élő szóval elöis adta

b o r o s  s y  A i  LUKÁTs  s l M E O N
A ’ M. Vásárhelyi Ref. Ekkléílának egyik méltatlan

Lelki Pásztora.
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G A L L A T IN  Nevű, Genevai Frantzia Pap, így ir , 
egy Világ’ eleibe boísáíoit Prédikátzios Könyvének Elöljáró

Beszédjében:

Minden Munkák között, mellyek Világ’ eleibe botsát tat· 
nak, legbizonytalanabb ki-menete/üek a’ Prédikátziók: megle
het , hogy valamelly Prédikátor, mikor prédikált, tessek a* 
maga Haigatóinak; a’ ki mindazáltasz az ό Olvasóinak ke
mény Gensur kjokat kim em ál Ihat ty a. T a’ többi.
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SZENT LETZKE;

Már. X I : 28.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik meg-fárad tatok, és 
meg-terheltettetek; és én meg-nyugotlak titeket.

GY Brnian Nevű tudós és kegyes Anglits, 
írt a’ többek között egy jeles Köny
vetekét, mellynek ez a’ Titulusa: AT 
Keresztyén Embernek az örökké -valóság felé

_ való Utazása. A ’ meHy Munkátskának
készítésében, a’ volt a’ Kegyes Auktornak tzélja; hogy 
valamelly elmés Példabeszédben, vagy krltött Hiszoriá- 
ban, elő alná ’s mintegy le-rajzólná a’ Lelki Életnek 
név· zeteSebb viszontagságait: Miképen Serkenti-Sel az 
ISTENi Kegyelem , a’ természeti veszettségnek fertő
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jében heverő, de az örök Életre el-választatott Bünöft, 
bűneinek álmából; miképen tészi által a’ Kegyelem
nek állapotjába, bé-állitván ötét az Idvefsegnek és 
a’ Mennyországnak Útjába; ’s attól fogva ősz tán ezen 
az egész U tón, minémü kísérteteknek, Veszedelmek
nek és;Viszontagságoknak légyen ki-téttettetve az illyen 
Embernek Élete mind addig, míg fel-vett Útját el
végezvén a’ Mennyei Jéru’sálembe bé-érkezhetik.

Erre a' végre , fel-vészen és gondol ez a’ Kegyes 
és elmés Audor, egy puszta Mezőben a’ földre le-he- 
veredett és ott méllyen aluvó Embert. A* puszta 
Mező ez a’ Világ, a’ mellyben vagyon az a’ Falu, a’ 
mellyböl-való vala ez az Ember. A’ Falunak pedig 
neve : Veszettség.

Midőn azért ez az Ember, ott a’ Mezőben a’ föl
dön heverve méllyen alunnék ; hozzája mégyen egy 
szép tekintetű Ifjú , a’ kinek Neve Évangyéíisla: Ki is 
midőn az aluvó Embert fel-költötte volna, beszédbe 
ered véle , meg kérdezi Hazáját, atty afiait, áHapot- 
ty á t; ’s végre reá vészi ötét, hogy abból a’ Faluból 
u m. a’ Veséitségliöl minél hamarébb szaladjon k i , 
mint régen Lót ’Sodomából; ’s egyszersmind meg-mú- 
tatja néki a’ Mennyei Jéru’sálemnek meszszéröl fénylő 
DitsöSségét, közel pedig ahoz a’ Helyhez mutat néki 
egy Kaput, a’ mellyen bé kellene menni annak a’ ki 
a’ Mennyei Jéru’sálembe el-akarna érkezni. Az Etn- 
ber azért hallván ezeket az Évangyéliftától haza fordul, 
hívja Felségét, Gyermekeit, Attyafiait, hogy véle e- 
gyütt hadgyák-eí Hazájokat, és a’ Mennyei jéru’sálem 
felé induljanak-el, de azok ötét nevetik , tsúfolják , 
meg-tébolyodottnak állittyák; egyedül azért magát 
útra készíti, málháját hátára , páltzáját kezébe vészi,

*s meg-
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's meg indul a’ Kapu felé , mellyet néki ez Évangyé· 
lifba mútatotc-vala.

De minthogy abban a’Mezöben, a’ meHy a’ Falu 
és a’ Kapu-között-vala, igen Sok motsáros helyek és 
féphedékes árkok valának ; tsak hamar meg akad az Em
ber úttyában , bajlódik, tévelyeg; egyik Sepheiiék- 
böl a’ máfikba, egyik Veszedelemből a* malikba efik; 
’s kiváltképen , a’ Hihetetlenségnek, vagy Kételkedésnek. 
Sáros Fertőjébe tsak nem egészen belé süllyed, az U- 

. tat-is el-veszti, míg nem végre ismét az Évangyélistá- 
ra találván , attól ugyan meg pírongattatik, de egyszer- 
*s mind újjolag Útba igazittatik, és így Sok fáradtsá
ga után a’ Kapuhoz el érkezik: mellynek felette mint
hogy Hlyen iráft lát: Zörgessetek és meg-nyittatik. azért 
zörget ö is , és nem-fokára elő áll a’ GondviSelö , a’ 
ki egy kevés kérdezödés után ötét bé-botsáttya , és 
ott is a’ Mennyei Jéru’sálembe vezető Útba belé iga
zit tya !

Sokra terjedne Sz. H! ha én ennek az Embernek egész 
Utazását, a’mint azt az említett elmés Auftor leírta e- 
1Ö beszélíeném. Említem tsak azt rövideden: hogy 
minekutánna azon az Utón egy darabig mendegelt-vól- 
na, ’s még eddig málhája vagy iszákja mind vállain 
fekünnék, meg lát azonban az Ut félen egy Keresztet, 
mellyen illyen Irás-vala: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, 
kik meg-fór adtat ok és meg terheltettetek és én meg-nyugot- 
lak Titeket. A ’ melly gyönyörűséges Hívogató szóknak 
kellemetes ereje , midőn ennek az Embernek Szívét 
meg-hatotta-vólna , ésö-is Hitének szemeivel arra néz
vén, a* KI ezeket az Igéket a’ meg fáradott Bűnösök
nek szóllotta , a’ Kereszthez közelebb járúlt-vólna; nagy 
hirtelenséggel le-esék málhája vállairól , és így ettől

K a’ Tér-
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a' Teréhtöl meg-szabadulván; mint ama* Komornyik 
Tsel. Vili* }$). az ti úttyán Mimmel mégytn-vala.

Vétitek é észre Sz. H/ melly szépen le-rajzoltatott, 
’s mintegy Tükörben világoSan elő adattatott ebben 
a*jeles Példában, az örök Életre el-választatott Bűnös
nek Meg-térése, Ujjászülettetése, Hit által a’ KRISTUS- 
hoz való folyamodása, Bűneinek terhétöl való meg- 
szábadulása, ’s Meg-igazúlása? Tudniillik: a’ ma
ga Nyavalyáfságát, Karhozatra méltó vóltát, fertelmes 
Bűneinek Sokaságát meg eSmérfc% és azoknak nehéz 
Terhe alatt el bádgyadott ’s egészen el-alélt szegény 
Bűnösnek, minden bizonnyal el kellene veszni ’s két
ségbe kellene eSni, ha a’ JÉ’SUS ezen Kegyelemmel 
tellyes szókat vélle nem-hallattatná : Jöjjetek én hozzám 

—  mindnyájan, kik megfáradtatok és meg-UrheltetteUk és én 
meg-nyugotlak titeket .

Oh gyönyörűséges Igék ! Oh szívet élesztő , Lel
ket vídámitó Igék ! Oh bizonyára valahány szók meg 
annyi leíki Vigasztalások ’ Olajjának Kútfejei ! Va- 

_ lahány Betűk , meg annyi Gíleádi jó-féle Balsamomnak
Tsepjei ! Mit gondoltok Sz. H! nékem ugyan úgy 
tettzik , mint ha látnék meg-nyílatkozott Egeket a’Sz. 
litvánnal, és látnám ’s hallanám hogy az ISTEN* 
Jobbján ülő Kegyelmes ID VEZITÖ , moft-is így hí- 
vogattya a’ Bűnösöket Magához : Jöjjetek én hozzám 
mindnyáján, Tik meg-fáradtatok és meg-terheltettetek, és én 
meg-nyugotlak titeket.

Mi bem tsuda azért Sz. H! ha édes JÉ’SUSsának 
illy kegyes Hívogatását hallván és szívében érezvén, 
ez az áldott emlékezetű Lélek i s , a’ kinek még kö
zöttünk lévő, de már meg-bomlott tefti Sátorának el
takarításában moft foglalatoskodunk; e ’ Világ tövi-

Ses

4
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les Pusztáján a* Kédár Sátori között többé számkive
tésben lenni nem-kivant, hanem mint hoszszas bújdo- 
sása után meg-fáradott Lélek , a’ JÉ’SUSnál kereSett 
még Életében nyugodalmat; és minthogy e’ Világ* 
Tengerének hánykodó Habjai között, lábainak száraz 
hellyet tellyeSséggel nem-találliatott, tehát mint lelki 
Galamb ama valóságos lelki Noénak , tökéletes Nyu- 
gasztalónak a’ JÉ’SUSnak, hozzá ki-nyújtott kegyelmes 
Karjaira repült, sőt Ölébe egészen bé-merült.

És épen ez az oka annak-is, hogy én-is ezen al- 
kalmatoísággal el-mondandó együgyü Tanításom Ma- 
«rajának ’s Fundamentumának, nem más Sz. Irásbéli 
Hellyet, hanem az IDVEZITÖnek már egynehány- 
emlitett kegyes szavait választottam, a’ mellyeknek 
hathatós vigasztaló erejét, valamint hogy ez az áldott 
Lélek, ez Életben Sokszor érzette és próbálta; úgy 
az azokban lévő drágalátos Ígéretnek, reája-nézve-is 
egész tökleteSségben lett bé-tellyesedését, JÉ’SUSsának 
Karjai között-való tsendes Nyugodalmában már vólta- 
képen láttyais, elérte, és tapasztalja.

Es oh vajha! az IDVEZITÖ JE’SUSnak ezen drá
galátos Szavait, és aszoknak általam móftan léjendo 
Prédikáltatását, T i reátok nézve-is Sz. H! az az IS- 
TEN i Kegyelem követné , és olly hathatóSsá tenné; 
hogy valamint egy felől, a’ mint reménlem, a ’ meg- 
fáradott és meg-terheltetett Lelkek, ezekből bizo
nyos Vígasztaláft tesznek: úgy más felől azok-is, a’ 
kik még az ö Terheknek súllyát nem érzik, ezek ál
tal olly hathatóson meg illettemének , hogy magok
nak nyúgodalmat már ezután nem-másutt, hanem egye' 
dűl a’ JÉ’ SUSnál keresnének !

Legalább ez az én szívemnek buzgó kívánsága
K 2 és az ,
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és az én mofbini Beszélgetésemnek egyik föTzéljaSz. 
H! mellyet hogy annál jobban el érheflek, kérlek T i
teket'. hogy míg én erről a’ Dologról való Elmélke
désemben isör is , Kik Légyenek azok a’ kiket a’ JÉ- 
’SUS itt magához hív? 2-snr Miképen hívja őket? 
és 3-szór Mi végre? rövideden elő beszéllem; figyel- 
metesek légyecek/

I. Az IST E N , az ő Teftamentomi Időben, ren
delt volt a’ maga Népe között holmi szabadságnak 
VáraSsait, Afylumokát ; a’ meHyekbe a’ történetből 
gyilkoSságba eSett Ember szaladna, hogy ott az ötét 
üldöző Goelnek boszszuálló kezeitől meg-menekedhet- 
nék. Erre a’ végre , az utak is , a' mellyek azokba 
a’ Városokba vezetnek-vala, nem tsak meg-egyen- 
gettetnek és tisztittatnak vala, hanem annak-felette a’ 
hol Sok-felé ágaztanak, valami Mercurialis Oszlopok- 
is emeltettenek-fel illyen Inscriptioval Miklat- az az Me· 
nedék-helly. ’s erre a’ szokásra vagyon már minden két
ség kívül Sok Hellyeken tzélozás a’ Sz. írásokban.

Valyon gondolkodhatunk é úgy K! ezekről a' Sza
badságnak Várafsiról, hogy mindgyárt eszünkbe ne- 
juffon ama Lelki Szabadságnak VároíTa, ama valósá
gos menedék helly az UR JÉ’SUS. a’ kit nékünk az 
IS T E N , ut optatum Asylum et Refugium, mint kívá
natos Lelki Szabadulásnak egyeden egy Eszközét, mint 
bizonyos Menedék hellyet mutatott és rendelt. Sz, H/ 
Mi mindnyájan természet szerint Lelki GyilkoSok , és 
azért Halált érdemlett Bűnösök vagyunk. Mint Kain, 
mindnyájan az ISTEN Ortzája elöl ki-iizettetett Buj
dosók és Vándorlók vagyunk; és azért ö véle együtt 
méltán így-is fohászkodhatunk-fel: Imé el-üzőtt az IS
TEN minket az ö Ortzíja elöl, azért cd lésen hogy valaki

reánk
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reánk találkozik meg-öl bennünket! i.M ó’s. IV: 14. Kü
lönösön az ISTEN’ Igazságának * ama könyorületes- 
ség nélkül való szoigája , a’ meg haragudott Bírónak, 
vérünket szomjúhozó Lictor a az Ördög, szüntelen szél- 
lyel jár, utánnunk leSelkedik , és halálra keres ben
nünket. Illy veszedelmes állapotunkat látván az IS- 
TENnek FIA , könyörült rajtunk, és bátorságos Me
nedék helyet készített ’s nyitott meg-nékünk a’ ma
ga Szentséges Sebeit, azt a’ kívánatos Rejték Hellyet 
és bátorságos Afylurnot, a’ mellyre maga az IDV&Zl- 
TÖ a’ szegény Bűnösnek útat mútat így szólván: ssj- 

Jetek én hozzám mindnyájan kik meg fáradtatok és meg ter
heltettetek , én megmyugotlak titeket.

De valyon kik ezek a’ meg fáradtak és meg terhei
tettettek a’ kiket a’ JÉ’SUS Magához hívogat? Tud
nivaló dolog Sz. H! hogy az eSet után minden Em
ber nyomorúságra és fáradtságra születtetik erre a* 
Vüágra. Jób V: 7. és VII: 1, 2. Vagyon minden 
Embernek Lelki, vagyon tefti terhe-is, a’ melly az ö 
Vállain fekszik és ötét nyomja. Sz. Pál azt tanittya 
Rom. VIII: 22. hogy minden teremtett állatok fo
hászkodnak és mintegy nyögnek annak a* nagy híjjá- 
ban-váióságnak terhe alatt a’ melly alá vettettek. Men
nyivel inkább az Ember, a’ ki annakfelette a’ bűn
nek és az ISTEN’ Haragjának terhétől nyomattatik. 
Szélesebb értelemben azért, minden Emberek meg-íer- 
heltettek, de nem mindenek meg fáradtak ; mivel nem 
mindenek érzik a’ magok terheket. Vágynak ollyan 
Beregek, a’ kik magok-felöl úgy gondolkodnak hogy 
egéfségefek: Ezek ugyan tsak betegek, de minthogy 
nem érzik nyavalyájokat, azért az Orvoft nem-H- 
vánják- így vagyon a’ dolog a’ Lelkiekrenézve-is

K 3 Jel.
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Jel. IIT: 17. De minthogy erről alább-is szóltok vala
mit, moft azt igyekezem meg-hatarozni , kik legye
nek különösebben azok a’ kikre tzéloz az IDVEZlTÖ 
ezen szavaiban?

1. Némellyek a* régi Atyák közül meg-külömböz- 
tétték itt a’ Meg-sáradtakat a' Meg-terhelteitéktől. Eze
ken értették a’ Pogányokat, amazokon pedig a’ "’Si- 
dókat. A ’ mi engemet illet: Nekem igen tettzik, 
annak a’ tudósE riberoek elmés vélekedése, a’ ki úgy 
gondolkozik: hogy midőn az IDVEZlTÖ ezeket az 
Igéket szollotta, épen talám akkor latort némelly szegény 
’Sidóka , a’ kik a’ Kanaán Földének távollyabb való Ré- 
szeirö!, vagy más Tartományokból tci induitak-vaia 
Jérúsálembe, az ott gyakoroltatni szokott munkás IS- 
TEN i Tiszteletre. Midőn azért látná az IDVEZlTÖ 
ezeket az útnak miatta el fáradott, és talám némel- 
lyeket azok közül a’ Tzéiémóniaknak végbe-vitelére 
meg kivántatott holmi Dolgoknak Málhájával meg-tefv 
heltetett szegény ’Sidókat, meg-szánta őket, és ezek ál
tal az Igék által » a’ Tzérémoniák Terhének hordo
zása alól az ö árnyékában talákatható valóságos nyu
godalomra igazította ’s hívta ökec. Annyival-is hel. 
lyesebbnek tettzik pedig nékem ez az vélekedés; 
mivel az itt elő forduló szók közül az első a’ maga
eredeti jelentésére-nézve , hoszszu út miatt-való el-fá- 
radád, a’ második pedig Teréhnek hordozása alatt va. 
ló el-bádgyadáft tészen. Akármint légyen ez; a’ bizo
nyos : hogy az IDVEZlTÖ ezen szokásnak formájá
val tzélozott-légyen közelebbről és különösebben az 
akkori ’Sidókra , a’ kik (. hogy a’ Római szoigálatnak 
nehéz igáját el halgaíTam .) rész-szerint a’ Mó’ses Széki
ben ülő írás-tudóknak és Fariseusoknak külömb-kü-

lömb*
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lomb-féle kemény Perlekedéseik által terheltettenek 
a’ kikről azt mondja az ÍDVEZ1TÖ Mát. XXI11:4.
hogy ok nehéz és d-hordozhatatlan terheket kötöznek egybe, 
és azokat vetik az Embereknek hátokra. Rész-szerint pedig az 6 
Teítamentomi Tzerémóniáknak egész Choragiunút, mint 
valamelly nehéz Terhet, mintegy le-goibedve hordoz- 
zák-vala Vállaikon, mellyet a’ Sz. Péter Tsel. XV: 
io. világoson Igának, még pedig ollyan nehéz Igá

nak nevez, mellyet sem az ö Anyaik, sem ök el-nem hor- 
dozhattamk .

Gondoljátók-meg tsak Sz. H! melly nagy fáradtság
gal és píhegéssel kell-vala a* szegény ’Sidónak annak 
a’ külső Tzérémóniás ISTENi Tiszteletnek gyakorlá
sában izzadni, a’ melly nagyobb-részint a’ Sok áldoza
tokban, külömbkülómb-féle Inneplésekben, fok-rendbé- 
li mosódásokban, tisztulásokban, ’s a’ Teftnek több 
efféle kevés hasznú Gyakorlásaiban áll-vala, a’mellyek- 
ben még a’ Híveknek-is, a’ Halálnak félelme alatt kell 
vala raboskodni. 'Sid. II: 15. Tegyük hozzá már e- 
hez a’ Teréhez, a’ máfik még ennél el-szenvedhetet- 
lenebb T erh et, a’ mellyet azok a’ Lelki Atyák, kik
nek Tutorságok alatt nyög-vala az ó Teftamentomi 
Ekkléfia, a’ magok tettzések szerint a’ szegény Nép
nek nyakába vetettek-vala. Vallyon egy ennyi Sokfé
le Tét éhtől meg-terheltetett, és annak hordozása a- 
latt el-fáradott szegény ’Sidót nem méltán nevezhet- 
teéaz IDVEZITÖMeg-fáradottnak és Megterhelt esettnek 
nem-méltán indulhatott é fel rajtok-való Könyörületes- 
ségre? épen ollyan formán mint más alkalmatofsággal, 
mibor látta vólna a* Sokaságot, Könyörületefségre indul a raj. 
toki hogy meg-fáradtak és elfeledtek volna, mint a* Pás, 
tor-nélktil-valS Juhok, Mát. IX: 36.

92 <CP í j  tCp
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Ezek vadnak azért azok a’meg fáradtak ,és meg-ter- 
heltettek, a’ kiket az 1DVEZITÖ közelebbről magához 
hív; ’s ezek között-is különösebben azok a’ kegyes 
Lelkek, a’ k:k latvan azt, hogy oka’ Teltnek ezekben 
a’ gyakorlásaiban a’ külső áldozatokban, mosódásokban 
és egyéb fáradtságos ’s munkás Tzérémóniákban. Lei- 
keknek valóságos nyugodalmat és tsendeSséget, nem 
tsak nem találhatnak; hanem még inkább, azok által, 
az öBüneiknek még egészen meg nem esett eltörölte, 
tése és Váltságok árának még-hátra lévő tökéletes 
megfizettetése juttattacik eszekbe: tehát ennek a’ tökele- 
tes Vakságnak, szabadulásnak és rneg-hívesedés Idejének 
szüntelen-való várása, nagy szívek-szakadva-való óhajtása 
által, Leikeiket mintegy el-fárasztocták-vala ; és minthogy 
a’vén Simeonnal, az Anna Próféta Aszszonnyal, az Ari- 
mathiabéli Jó’seffel együtt , az Izraeliek megvigastalta
tását várják-vala. Luk. II: 25. Tsel. XXVI: 6,7. azért 
ebbéli Kívánságokban ottan ottan így fohászkodnak-va· 
la fel: Vajba elfőne Sionból az Izraelnek Szabaditója’, 
hogy mikor az UR az o képének foglyait meg-fabadittya, a’ 
Jákob örüllyön és az Izrael örvendezzen ! 'Sóit. XIV: 7.

2. De távol légyen Sz H! hogy az IDVEZITÖ, 
ezen szavainak értelmét úgy meg szorittsuk, mintha 
azok tsak a’ ’Sidókra tartoztak volna; sőt inkább ma
is szüntelen ki vágynak terjesztetve ennek a* Kegyelmes 
IDVEZITÖnekKarjai a’ Bűnösökhöz, ma is szüntelen hí- 
vogattya öketNmagához: Jöjjetek én hozzám mindnyájan ’sa’ t.

Vallyon a’ maga nyavalyásságát ineg-efmért, szám
talan Bűneinek terhét vállain hordozó, a’ PokoJnak ir
tózatos kinnyait szemei előtt látó, és az ISTEN’ Bűn* 
ellen gerjedezö rettenetes Haragjának tüzét érző ’s ta
pasztaló Bűnös : nem megfáradott, nem meg-terhelre-1
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Nem-hívja é hát ezeket-is magához ? sőt inkább ki
ket hív? ha nem ezeket. Holott, nem az EgéSsé- 
geSek hanem a’ Betegek szűkölködnek Orvos nélkül, és 
a* meg-fáradtak kívánják a* nyugodalmat.

Szélesebb értelemben azért, ezeken a' meg-fárad- 
takon és meg-terheltetteken érthetni azokat a’ min
den időbeli, örök életre el-választatott Bűnösöket, a’ 
kik rész-szerint *s föképen, az ö meg-téréseknek kez
detében , az ISTENi hathatós Kegyelem által meg- 
illettetvén, az Ujjászülettetésnek fájdalmai között kín
lódnak , és mint-hogy mind Bűneiknek terhét, mind 
az ISTEN* Bűn ellen gerjedezö Haragjának fullyát ér
zik, mind pedig állapottyoknak veszedelmes vóltát 
szemeik előtt látják; nyughatatlankodnak , törődnek, 
gyötrődnek , kapdosnak minden felé , mint a’ vízbe- 
haló Ember, kerefik a’ Segedelmet, a* nyugodalmat , 
nem külömben mint a’ meg-fáradott, el-lankadott nap
számos és úton járó az árnyékot. Rész szerint pedig 
azután-is, hogy újjá születtettenek, és a’ Kegyelem’ ál- 
lapottyába bé-állottanak, mint ISTENnek Fiai és Leá- 
nyi külömbkülömb-féle lelki és tefti szenvedéseknek, 
kereszteknek, késérteteknek, és nyomorúságoknak fül- 
lyától terheltetnek. Ezek valójában meg fáradtak, 
és meg-terheltettek , a* kiknek villáikon nem tsak ket
tős hanem négyes iszák és tereh fekszik , mellyek kö
zül tsak az egyiknek hordozása-is, akármelly kemény 
vállú Sámsont meg-fáraszthatna.

Első Tereh a’ melly őket nyomja, az ö Bűneiknek 
nehéz Terhe. Ezek efmérik igazában a’ Bűnnek un- 
dokságát, ezek érzik annak keSerü és mérges vóltát. 
Midőn ezek meg gondollyák , és magokban mintegy 
számba vészik , mennyi idötöl-fogvá vétkeztenek, men-

L nyit
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nyit vétkeztenek, miképen vétkeztenek , és ki ellen 
vétkeztenek, a’ leg-ditsöségesebb és felségesebb Méltó
ság ellen, a’ szeretetre méltó Kegyelmes Mennyei A- 
tya ellen, a’ ki ö vélek eleitől fogva olly Sok jót tett, 
Midőn az ö szemeik megnyilatkozván minden Bűnei
ket mint valamelly ütközetre ki állott el-rendelt hadi . 
Seregeket láttyák. Olly terhefen nyomja ezeknek meg
gondolása az ö Lelkek eSméretét, mint-ha egész Hegyek 
íekünnének azon; ’s épen ollyan állapotban vagyon 
az ö Lelkek, mint a’ mi Bűneinknek nehéz Terhét 
vallain hordozó szenvedő JÉ’SUSé , az az Szomorú mind 
halálig. Mát. XXVI; 38. Mi nem.tsuda azért ha il- 
lyen nagy szorongat tatásaik miatt így fohászkodnak fel 
ottan ottan keferves szível a’ Dáviddal: Az én hamis
ságaim el bontották az én fejemet, és mintegy nehéz tereh 
teám nehezültének eröm-felett - 'Sóit XXXVIII: 5. Val- 
játok-meg ti magatok ISTENt-félö kegyes Lelkek, a* 
kik a’ ti Ujjá-születtetésteknek kinnyai között ezt a* 
kint és fájdalmat-is meg-éreztétek, és a’ kik annakután- 
na-is midőn Bűneitekkel, Kegyelmes Mennyei Atyá
tokat meg bántottatok, azoknak Botsánattyát ö nála 
firáSsal és Penitentia tartáfsal kereftétek ; Valjátok- 
meg mondom', ha vagyon é ollyan Tereh, mint azö 
Bűneit meg-efmérö és azokon keferves szível bánkódd 
Léleknek ez a’ Terhe?

Második Tereh , a’ meHy az illyen Bűnösnek válla- 
in fekszik, az ISTEN’ Bűn ellen gerjedezö Haragjának 
Terhe; a' mellyet az ISTEN, rend szerint olly nagy 
mértékben éreztet ollyankor az illyen Bűnösnek Lei
kével , hogy a’ mint a’ Jób szól: Jób XXX: 27. az ö 
belső részel ugyan sel fórjának annak kemény tüze miatt. Az 
IST E N , hogy úgy szóljak, le-vetkezi mintégy illyen-

kor
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kor ézekre-nézve a’  maga Könyörületefséggel teliyef 
Atyai Ortzáját, és tűzzel égő, naragos Hu ói Abraza- 
tou öltözik iragára; a’ mellének rettenetes tekinte* 
te , a* meg átalkodott és meg-kemény'edett szívű Bű
nösöket, annyira meg-szokta rettentem, hogy így ki- 
áhsanak-tel ama’ bionban meg-rettent Bűnösökkel: Ki- 
tsoda maradhathu-meg mi közülünk a' meg-enésztö Tűzzel? 
hitsoda lakhatnék mi közülünk az brökké-való lángul? Ésa·. 
XXXI11: 14. Es ama más rendbeliekkel együtt, kikről 
emlekezet vagy< n Jel. 6 A ’ Hegyeket és kősziklákat 
erre az irgalmatlan Irgalmafságra kérik és kenszeritik: 
Hegyek! essetek mi reánk, és rejtseiek-el minket unnak f i ·  
ne elölt tC Ki u* Szebbe n-ül, és a’ Báránynak haragjától. 
Jel. VI; ιό. Tudniillik: az ISTLNi Kegyelem által 
íebSerkentetett és meg-illettetett Bűnös , ezen állapot- 
lyaban, n ellyet ftlyebb le-írtam, úgy t-észí eleibe 
magának az ISIL N t, mint ezer ’s meg-ezer 
Mt nykövekkel ellenne fel-fegyverkezett, és a’ maga 
ítéletre ki-vont éles fegyverét eHtnne villongtató erős 
Ellenséget, a’ kinek rreg-engesztelésének módgyát hir
telen nem találbatván-fel, így delilna 1 Kétséges szókkal 
a’ tefti Izraeliek Mivel mennyek eleibe az LKncik, mi- 
módón alázzarn-rneg magamat a Felséges ISTEhnek előtte 
Avagy egészen égsz) áldozatokkal mennyek é eleibe, avagy esz- 

’ tendas borjukkal é? Váljon adjam é ehó szülöttemet bűnömnek 
Vált Hágáért az én méhemnek gsnmolisct az ín lelkem gin esz- 

Vigának Váltságáért} Mik· VI·
Oh bizony rettenetes dolog a' megharagudott ÍS- 

TENnek kezébe efm! Rettenetse dolog az ö Haragjá
nak nehéz Terhét érzem! Váljon az a’ Tereh, a’ melly- 
nek érzése az ártatlan Lelkű, de a^rri bűneinkért rz 
ISTEN Haragjának Terhét hordozó JÉ’SUSt vérrel· kz-

E 2 zasz-
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zasztotta, és ezekre a* szókra fokasztotta-ki: Én ISTE- 
Hgm! $9 HTtNemi miért bagyál-eí engernct} Váljon, inon· 
dóm , az illyen Tereh, nem nagy Tereh-é? Titeket 
kérdelek-meg itc-is, ISTENt-félö kegyes Lelkek/ a' 
kik ezt a’ Terhet-is annak idejében éreztetek ha va
gyon é ollyan Tereh, mintáz ISTEN’ Haragiának túl* 
lyat villáin hordozó Léleknek Terhe. 'Solt. XC: 11. 
Nah: l: 6.

Harmadik Tereh, a' melly alatt ezek a' Bűnösök 
izzadnak , az Ördögnek kemény késértetei, a’ mel* 
lyekkel mint megannyi tüzes nyilakkal, ez az erős fegy
veres Ellenség, az illyen tölle el szakadni kívánó Bűnösö
ket meg-szünés-nélkül lövöldözi. Vaiameddig az Ember « 
bűneiben rqeg térés-nélkül hever, és a’ magi Idvefsé* 
ge iránt kévéiét vagy Semmit Sem szorgalmatoskodik, 
addig az Ördög-is mintegy békességben, barátságban 
él véle; békét hagy ’s nyugodalmat enged néki. Sőt 
azon igyekezik, hogy ebbe a’ veszedelmes álomba job
ban jobban bé-meritse, párnát tészen mintegy alája , 
hogy tsendeSebben nyugodjék, és valahogy fel-ne éb
redjen. Erre-nézve, úgy bé-tudja ezt a’ mérget méz
zel mázolni, hogy a’ szegény Bűnös, nem-tsak hogy 
nehezen nem-szenvedi ezt a* Rabságot, hanem ezejc 
között a’ kötelek és lántzok között, tsendesen aluszik, 
szereti ö azokat, sőt azokkal ugyan ditsekedik. De 
mihelyt az Embernek szemei az ISTENi Kegyelem ál
tal meg-világofittatnak , és a’ hájog szemeiről le-esvén 
észre vészi az Ördögnek tsalárd praktikájit, meg-eSmé- 
ri állapottyának veszedelmes voltát, és abból minden 
módon kívánván meg-szabadúlni, ennek az ö elöbbeni 
kegyetlen Urának az ördögnek utolsó Falét mond, és 
más Kegyelmes URnak; a’ JÉ’SUSnak szolgálattyá-

ba

/01

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára



&& m i
ba kivan bé-állaní: N o , ekkor mindgyárt fel-támad 
ez a’ Pokolbéli fivó rívó kegyeden Oroszlán, és foga
it  csikorgatni, körmeit fenni kezdi ellene, 's mérges 
nyilaival lövöldözi ötét. Nem-allhatom-meg Sz. Hl 
hogy a* melly jeles Fubulátskit olvaftam egy Könyvecs
kében (*) ennek világoiitasára elő ne hozzam. Mi
dőn egyszer Sz. Benedek (az, a’ kiröl némelly Barátok 
neveztetnek.) a’ többek között látogatásnak okáért 
egy Klaftromba bé-ment-vólna, tsak el tsudalkozik raj
ta, hogy hát a’ Klaftromnak minden szege lyuka teli 
Ördöggel, mikor pedig onnan a* Sokadalomba ki-ment 
volna, az egész vasárban nem-iát többec egynél, *s azt 
is szomorúan, kedvetlen ábrázattal; nem találhatván 
fel hirtelen okát ennek a’ Dolognak, kénszeriti aztaz 
Ördögöt, hogy azt néki jelentse-meg, a’ ki azt feleli: 
A ’ szent Hellyben levő szent Embereknek oftromlások- 
ra Sok Ördögök kivántatnak, a* kik pedig önként min
denféle bűnökben torkig hevernek, azoknak bünre-va* 
ló el-hajrásokra nem-kivántatik Ördögi munka, fárad
ság és Praktika. Úgy is vagyon a’ Dolog Sz. H! Ez 
a* lelki Vadász, míg körmei között vagyon a’ Préda, 
addig azt nem kergeti, de mihelyt hálájából ki-szalasz· 
tya, mindgyárt üldözni kezdi és oftromolja. Mikor 
Farao vette észre az Izrael’ Fiainak el-menö szándéko
kat , akkor szettöztette-meg terheket ’s ellenek-vnló 
Kegyetlenségét. Ez a’ Pokolbéli Faraó-is, mikor lát- 
tya hogy a’ Bűnös az ö Kegyetlen szolgá!attyának ter
hét le-vetvén nyakáról a’ JÉ’SUSnak könnyű és gyö
nyörűséges Igáját vette-fel magára, akkor dühösködik 
ellenne , akkor okadja-ki ez a* Veres Sárkány az ö 
mérgét, akkor veti ötét ISTEN’ engedelméböl Ros*

L 3 tájába,
t  * Lavaterus de SEeJris Part. Ili: Cap. IL  ex AEneat Sylvii Hifi. Cont. EalU,
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tájába , mellyben Sokszor annyira meg-rázza, hogy ha 
az 1D VLZ1TÖ ném-imádkozott-vólna érette; el-togyat- 
koznék az Ö Hite. Luk. XXIl: 3». 32. Titeket hív- 
luk én itt-is bizonyságul lbTENt-fielö kegyes Lelkek! 
a’ kik valaha ISTENnek bölcs Tetzéséböl, ezalatt a* 
Tereh alatt izzadtatok; T i tudjatok legjobban kép
szelni, ha ki-nem mondhattyitok-is, mríelly nehéz Tereb 
légyen , ez a’ Sátán kísérleteinek Terhe! Hz a’ Te
reli nyomta minden bizonnyal a’ Dávidot, mikor a* 
XVlllV/£ ’Sóltarban így panasz olkodotfc. hőméül vette· 
vek-vólt ingemet <1* Halálnak kőtelei, és a* Bél'iáHak luxi-- 
zei rétienienek-vala ingemet. Jóllehet tudom , hogy itC 
a’ Dávid egyszer’smind, a’ mi érettünk ennek a’ fe- 
réhnek hordozása alatt nyögő MESSLiSnak képében* 
is szól.

Negyedik és utolsó Tereh (hogy egyebeket el-hal- 
gaílak) a’ mindenSéle szenvedéseknek, lelki és telii Ka
resz tviSeléSeknek nehéz Terhe; a’ melly alatt a* Hívek 
egéSz Eletekben, hol kill’ebb hol nagyobb mértékben 
nyögnek és izzadnak, ’s vágynak nékik lelki, vágy
nak tefti nyomorúságaik ; vágynak vas , vágynak fa ke
resztjeik; vágynak rendkivülvaló, vágynak rendszerint va
ló és minden emberekkel közönséges szenvedéseik; mert 
e’ Világi Elemek minden féle szomorú változási és viszon
tagságai is szintén úgy nyomják és oftromolják Őket , 
sőt az ISTENnek bölts Rendeléséből némelJyk<-r rrég 
inkább , mint más Embereket. Holott az ISTENnek 
Fi jói egyer’smind rendszerint meg-anyi Benőiik az az 
Fájda'orrnak Fijai. 1 Mn?s. XXXV. 18. Viti Dolon/m . 
Jer. Sir. III. 1. A* Lelkeknek arra’ nagy Pásztora 
JÉ’SUS többire a* Keresztnek Jegyével szokta a’ mae  ̂
Juhait meg-jegyezni, és a’ kiket ama’ pokólbéh öl

döklő
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doklö Angyalnak Fegyverétől meg-akar menteni, azok* 
Hűk Hazok’ küszöbjét vérrel hinti-meg . De ha Sem
mi e’ féle Kereszt nem nyomná is őket, eleg Kereszt 
és Tereh nékiek, a’ Halainak Telte a’ mellyet egész 
Életekben magok után kell vonszolni, Hiteknek ottan 
ottan-való gyengélkedéfe, e’ Világ Fijainak ellenek 
való gyülölségek, azoktól való tsufoltattatafok és ér- 
dekeltettetéSek, ama’ lelki KananéuSoknak u: m : a' 
tetti Indulatoknak, Szívekben még hátra lévő, ’s tö
lök még egészen meg-nem hodoltatthatott marad
vánnyá , melly ellen nékiek teUyes életekben kell 
hartzolniok. Elég Tereh továbbá nékiek, az egéSz 
emberi nemzetet, ’s különösön -a’ Keresztyénséget 
tsak nem egészen el borított nagy veszettségnek szem
lélése ; a* bűnökbe egészen bé-merült, ISTENtöl el
távozott gonoSz Emberekkel és a’ Képmutatókkal va
ló, ’s tölök egészen el-nem cávoztatható TárSalkodás, 
vagy együtt való-létei; a’kiktöl mint meg annyi tövi- 
fektöl érdekeltetvén, nem tsuda ha gyakorta meg-un- 
nyák életektt, mint I’sák a’ KhittéuSoknak Leányi 
miatt. iMo’s. XXVII. 46. és azért ottan ottan így 
fohászkodnak-fel: Oh én szegény ember ! Kitsoda szabadit- 
meg engemet ez Halálnak Teliéiről? Rom . VII: 24. és a’ 
CXX-dik 'Soltárból : sas nékem hogy számkivetett vagyok 
d ' Mé'sek nemzetisége között, és lakom 0’ Kédár bátorai 
között! Ob vajha azért valaki nékem szárnyat adna, mint 
a' galambnak ; elrepülnék és nyugodnám! 'Sók . LV; 7.

Ezek S z . H ! azok a’ Terhek a’ mellyek alatt a* 
magok IdveSségeket munkálodó Lelkek , hol egy, hol 
másképen; hol nagyobb, hol kiíTebb mértékben fárad
nak és izzadnak . Ezek azok a' Terhek , a’ mellyek 
közül akár mindenikkel, akár valameljyikkel légven

valaki
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valaki meg terheltettve , bátran follyamodhatik a' 
’SUShoz, minthogy ötö le  a’ tneg-faradtak és meg-ter- 
heltettek minden külömbség nélkül, mindnyájan hi- 
vattattnak. Jöjjetek én hozzám mindnyájan.

Mindnyájan! Mindnyájan l  minden Személly-válcga- 
tás és ki rekesztés nélkül. Akár a* Törvény nehéz 
Igájának, akár az ISTEN’ bűn ellen gerjedezö Harag
jának , akár Bűneiteknek és a’ Sátán Kísérteiéinek , 
akar pedig ez Életbeli Sok Viszontagságoknak és Szen
vedéseknek Terhe alatt nyögjetek; tsak Én hozzám 
jöjjetek ! xMindnyájan ! Mindnyájan! minden SzeméHy 
válogatás és ki-rekesztés nélkül. Nints’ 'Sido, Sem 
Görög. Nints’ Szolga, Sem Szabados. Nints* Férj
fia , Sem Aszszonyi-állat. Nints* kitsiny, nints’ nagy 
Bűnös, $öt minden bűnösök között a* lég nagyobb, 
nints’ innen ki-rekesztettve, nints'el-tiltattva (Gál III: 
28. iT im . 1 : i$. Ján. V I: 37.) tsak hogy légyen 
ineg-fáradott és megterheltetett, a z a z : érezze a'maga 
terhét, és töredelmes szivei *s buzgó kívánsággal 
óhajtsa az az alól való ki-szabadulást. Mind ezek előtt 
a’ szabadságnak vároSsát , és Menedékhelyet kereső* 
töredelmes szívű bűnösök előtt, nyitva vagyon a* JE- 
'SUS' Sebeinek Asylumz , Rejték hellye . Mind ezek
hez a’ pártot-ütött, de már magokba száUott, és ke- 
Serves Szível Grátziát inftáló Lelkekhez ki-vagynak 
terjesztve a’ JÉ’SUS IrgalmaSságának Karjai; és mind 
ezekre ki-vagyon nyújtva az ö  Kegye!meSségének 
Arany-veszszöje, ’s mind ezeknek szóH ez a’ Grátziát kiál
tó örvendetes Ige; Jöjjetek én-hozzám mindnyájan , kik 
megfáradtatok és meg-terbeltettetek, én vtegnyunotlaí titeket.

De ellenbe, midőn az IDVEZITÖ, világoSon tsak 
a’ meg-fáradtakat és meg-terheltetteket hívja magához,

hogy
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hogy okiét meg-nyúgoSsa; által lehet arzt-is látni, 
hogy tehát azok, a’ kik még a* magok NyavallyáSsá- 
gokat nem esmérik , Bűneiknek nehéz terhét nem ér
zik, és az alól ki-szabadúlni, attól meg-menckedni 
nem kívánnak; hanem elébbeni állapotokban meg
maradván , teiíi bátorságban élnek , bűneiknek fertő
jében tsak nem torkig hevernek: Ezek mondom, 
minthogy nem meg fáradtak, nem meg-terheítettek , 
a’ Jti’SÜShoz így nem mehetnek, nem-is akarnak men
ni , ’s azért míg ezen állapotokban maradnak , az 
IDVEZlTÖnek ezen Kegyes Ajánlásával ’s ígéreté
vel magokat nem-is biztathatják. Ki rekesztettnek a- 
zért ebből a’ szabadságnak VároSsából , minden ma
gok Igazságokban és Jóságokban bizakodó , Lelki ke
vélységgel fel fúvalkodott Fariséusok , minden Kép
mutatók és áll-ortzás Hipokrita , Névéi való Keresztyé
nek , a’ kik nem tudom mitsoda külső Kegyességnek 
színével ditsekednek, és azzal magoknak annyira tet
szenek , mintha már mindeneket végbe vittenek vol
na amaz If/űval. Mát. 19. és Semmi nélkül nem szű
kölködnének. Jel. 4. Ki rekesztettnek továbbá a* Tes- 
ti bátorságban élő és ldveSségek iránt femmit nem 
szorgalmatoskodó bünösök-is, a’ kik kedvekre buboré
kolnak mindenféle bűnökben, és azoknak terhe alatt 
foha tsak egyet-is nem jajdúlnak, hanem azt szívek 
gyönyörködésével hordozzák; vagy ha látják-is némtí- 
némüképen hogy állapotjok veszedelmes, meg-térése- 
ket napról napra halogatják, a’ JÉ’SUSt ( hogy úgy 
szóljak) tsak tsalogatják, és híjában várakoztatják, 
kiknek minden roeg-jobbulásra való Indulat jók ollyan 
mint a’ reggeli harmat, 's a’ t. Ezek és ezekhez ha- 
fonló más minden igaz meg-törödés 's megtérés nél-
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leüt való bűnösök, mint és míg íllyenek a* JÉ’ SUS- 
nak ezen kegyes Ajánlásává! magokat nem kétségtet- 
hetik; holott az IDVEZITÖ vilagofon ezel a’ Condi- 
mval hívja magához a’ Bűnösöket, ha meg-faradtak 
és meg terheltettek. Ezt pedig illő jól meg jegyez* j 
niink; hogy valaminthogy egy felöl az IDVEZlTÖ- 
nek ezen kegyes szavai arra valók, hogy azok által 
az igaz tÖredelmeSségii akármelly nagy bünösök-is 
hathatóSon vígasztaltaSsanak, úgy más felöl a’ Hipokri- 
ták ezek áital tefti bátorságra viszszá ne éljenek, ha
nem inkább meg-rettenjenek és meg-térjenek.

II. Le-írám Sz. H! és a* mennyire az idő en.gedé 
le-feftém m:nt-egy eddig T i előttetek az ollyan meg- 
faradott és meg-terheltetett Bűnösnek Képét, a’ mii
lyent az IDVEZITÖ Magához hív: Lássuk már rövi
deden ; Miképen, és mi formán hívja őket? jöjje
tek u: m. én hozzám. Nem-Máshoz igazittya , hanem 
egyenesen Magához hívja őket. Nem azt mondja: Men
nyetek Mó'seshez, avagy a’ tűzzel égő, sűrű köddel 
füftölgö Sinai Hegyhez, és az azon ki-adnttatott, Tör
vényhez. Nem-igazitrya őket Jéru’sálembe, a’ Tem- 
plomba, hogy ott valami áldozattal és ajándékkal, 
vagy valami külső Tzéré.nóniának végbe vitelével en
geszteljék az ISTEN t, *s kerefsék Lelkek nyugodal
mát. Nem küldi őket valamelly földi Fö-Paphoz, mint 
ama’ Bélpoklosokat. Luk. X V ll; 14. fem valami te
remtett állathoz. Oh nem! mert mind ezek elégtele
nek a* szegény meg-fáradoct Lelkeknek meg nyúgotások· 
ra. Hogy-is igazítaná ez a' Lelkeknek hívséges Pász
tora , a’ szegény Bűnösöket ollyan bé-omlott Kutakra , 
mellyekben víz nintsen? Jér- II: 13. Nem is azt a* 
Tanácsot adja az IDVEZITÖ ezeknek, a'mitszokort
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Szíveknek: hogy tudniillik magokat holmi Vigalsá- 
gokkal és Mulatságokkal Sr ifi lsek, Métancbo/ia jókat, Ba
jo k a t, vidám Conversatiokkal űzzék. Mert ez épen 
annyi volna, mintha valaki a’ Kólikának í'ajdahmi-kö- 
zött fetrengö Embernek azt jovailana hogy mergec i- 
gyék , avagy a’ Fó-fájósnak azt a’ tanatsot adna hogy 
részegedjek-meg, vagy Ópiumát végyen-bé. Nem is 
azt mondja végezetre az 1 DVLZITÖ, ezeknek a’megr 
fáradtaknak és meg-terheltetteknek, hogy a* tettnek 
hohni haszontalan gyakorlásaival magokat jobban-is el- 
faraszszák, a* mint tselekesznek Sokan; vagy hogy ne
mű némíi emberi agytol koholtatott 's gondozatott 
módok és utak által kereísék Lelkeknek nyúgodalmár, 
mint a’ tetti Izrael. Mik. VI: 6- 7. Nem Sz. Hímért 
ez épen annyi hasznu-vólna, mint ha a’ Szeretsen szap
pannyal kezdené magát dörsölni, hogy bőrét meg fe* 
jéritse Jer. XIII: 23. és II: 22. Nem-másuvá igazittya 
azért őket ’s nem-máshoz, hanem Mrgához hívja: Én- 
hozzám jöjjetek u: m. mint másutt is Sok hellyeken p: o. 
É’sa. XLV: 22. Én-reíun nézzetek . hogy meg tartassatok 
Földnek minden határi! É’sa. LV: Mindnyájan kik som- 
júboztok jöjjetek V vizekre! ’s a’ t· Ján. VII: 37, Ha va
laki szomjíibozik, jöjjön Én-bozzám és igyék. Kihez-is men
nétek ( mintha mondaná az 1DVÉZITÖ ) máshoz? 
Holott Én nálam vagyon az örök Életnek Beszéde |án. 
VI: 68. Hová folyamodnátok másuvá , holott nintsen 
fenkiben másban IdveSség; ’s nem-is adattatott ég a- 
latt más Név, melly által meg-tartarharnátok Tsel. IV : 
12. Én-vagyok a' JE’SUS, az egyetlen-egy IDVEZI- 
T Ö , KÖZBENJÁRÓ ’s rajtam kívül több nintsen. En- 
bennem vágynak a’ Böltseségnek Efméretnek és Ke-

M a gyelem
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nyelemnek tellyes Kintsei el-rejtetve. Az Én Sebeim
ből folly-ki az a’ drágalátos Vér, a’ melly meg tisztít
hat Titeket minden Bűneitekből. Azoknak draga sze-' 
lentzéjében vagyon az a’ Lelki Gíleádi BalSamom , a* 
melly meg enyhítheti ’s gyógyithattya Szíveteknek sé- 
rejmeit. Az én Kérészt-fam alatt találhattok Árnyé
kot az ISTEN’ Haragjának Hévsége ellen , és az én 
Kegyelmemnek Ölében, bátorságos rejték-hellyet a’ 
Sátánnak minden üldözései és lövöldözései ellen; azért 
£n hozzám jöjjetek/

Láttyátok hát Sz. H! és vehetitek észre hogy mi
dőn az IDVEZITÖ mind a’ ’Sidókat különösön, mind 
pedig akarminémü meg-terheltetett és meg-faradott 
Bűnösöket közönségesebben, Magához hív; Amazok
nak ugyan u. m. a’ ’Sidóknak azt akarta különösön 
elmájekre adni, hogy a’ Tzérémóniákhoz ne ragaszta
nák szíveiket és azokban ne-kereSnék nyúgodalmokat, 
a’ me.llyek még inkább nagy terhekre vólnának néki- 
ek; hanem minekutánna már el jött a’Valóság, a’ mel- 
lyet azok az Árnyékok példáztanak, az Árnyékokat el
hagyván, ragaszkodjanak a’ Valósághoz. Ezeknek pedig 
u: m. a’ magok IdveSségekért szorgalmatoskodó, Sok
féle külső és belső Terheik alatt nyögő szegény Binö- 
soknak azt adja értésekre; hogy Ö az egyedül a’ ki. 
őket minden terhektől meg-szabadithattya és mint va- 
íoságos Lelki Noé minden fáradságos munkáikban meg 
nyúgasztalhattya. És így mint amaz URnak Angyala 
a’ pusztában bujdosó Hágárnak, úgy a* JÉ’SUS e’ Vi
lág pusztáján bujdosó, meg-szomjúhozott Lelkeknek 
ama valóságos Lacbairoi Forráft meg-mútattya, midőn 
így szól: Jöjjetek én hozzám mindnyájan ’s a’ t.

Pé váljon hogy kivánnya az IDVEZITÖ, hogy
- , ezek
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^ ,ek a’ meg-fáradtak és meg-terheltettek Ő hcrní 
ír ennyinek? Nem térti Libákkal, mert ha szintén ez ak- 
szor nem lehetetlen es Sokaknak hasznos vala-is; mind- 
azáltal magában a’ Léleknek nyúgodalmat nem ád-vala, 
ma pedig már lehetetien-is-vólna. Auguftinus így ma- 
gyarázra-meg ezt rövideden: St credis, veim- az az ha 
hiszsz, jöszsz vagy mégy a’ J’ESUShoz A ’ Szent írások
ban nem újság az, hogy a’ Lelki Dólgok, külső térti 
Dolgoktól vett haSonlatofságokban, ’s azok szerint inté
zett szóHásnak Sormáiban adatraSsanak elő. így azért, az 
igaz Tdvezitö Hitnek, az az első munkája-is, a’ melly az 
IDVEZ1 TÖ UR JE^SUShoz vaió buzgó Indulatban kí
vánságban ’s Ragasz kodasban'áll; hol éhezésnek */szomjuho- 
Zásnak, hol KRlSTUShoz való közelítésnek, menésnek: 
hol más Dolgoknak haSonlatoSságában adattatik elő. A* 
KRlSTUShoz menni azért Semmi nem egyéb hanem 
Ö benne hinni, és igaz Hit által Ö hozzá follyamad* 
ni. Igen alkalmaros-is ez a’ HaSonlatoSság, az igaz 
Hit* természetének, kivákképen a’ gyenge Hitnek 
vagy a* Hit’ kezdetének ki-Sejezésére. Mert ugyan-is: 
A ’ ki vaiahová mégyen , az azt a’ Hellyet, a’ melly- 
ben addig vók elhagyja, és más HeUybe mégyen ál
tal. A’ ki hiszen, az-is az ö elébbeni Hellyéböl, ál
lapotából és természetéből mintegy kiköltözik; el
hagyja , meg-tagadja magár, a’ maga érdemét, a’ tes
tet, a’ Világot, és úgy follyamodik a’ JÉ’SUShoz.

Úgy tselekeszik az illyen ember mint Ábrahám. 
i, Mós. i2  A ’ JÉ’SUSnak Hívására és Parantsolatjára, 
ki-mégyen ez-is az ö főidéből, az Ö rokonságai közül» 
az ö Attyángk házából, és ezeket el-hagyván a* JÉ
’SUShoz mégyen, ö  hozzá ragaszkodik és folly a mó
dik. Ki-mégyen a’ hívő Lélek i-fiör-is, Maga magá

id  ̂ ból,
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bál, eVhagyja, meg-tagadja magát, a* maga erejét, tesz 
hetcségét, igazságát es a’ telti okoskodásnak ezek i« 
ránt formált haszontalan, éretlen vélekedőiéit ( Piai' 

judidumit )  Ki-mégyen továbbá az illyen Lelek, az 
ö elébbeni moftoba Atryának az Ördögnek Házából» 
bútsut ád n éki, el-hadja annak szolgálatját és Igáját 
nyakából ki-ved. Ki-mégyen még az illyen Lelek , az 
ö rokonságai közziil, el-had'a az ö elebbeni kedves 
kebelebéli Bűneit, vétkes szokaSait, mellyekben ad
dig gyönyörködtette magát, a’ mellyeket mint Attya- 
fiuic, barátit szeretett, apolgatott, tsókolgatott; el-hán* 
nya ezeket magától, mint Jákob a’ Balvanykákat ki
hánya tá a’ maga Háza népe közzül 1. Más. XXXV: 2. 
és ha szintén ezek az ö meg-szokott kedves Bűnei, 
kivánják-is meg-tartoztatni ötét, vonják viszsza, és 
kiáltoznak utánna , mindazáltal ö mind azoknak há« 
tat fordít, mint Lót 'Sodornának. Ki-mégyen (vége· 
zetre az illyen Lélek az ö földéből, e* Világból, meg
tagadja azt és mindent valami abban vagyon, és an
nak minden Ditsoségét, kárnak és ganéjnak állítja ’s 
lábaival tapodja. Egy szóval : Mindent valami ötét 
a’ JÉ’SUSnak szerelmétől el-vohatná , el-liágy , meg ta
gad , és mind ezekből ki-menvér. a’ JÉ’SUShoz mé- 
gyen. Mint a’ történetből gyílkofságba eSett Izraelita, 
mindeneket el hagyván pihegve és lelkéndezve, sza
lad, ebbe az ö előtte nyitva hívő szabadság' Városá
ba, és ennek az igaz ’s valóságos Oltárnak szarvait .̂ 
Hitének kezeivel meg-fogja. Az ö szívének, édes 
J Í ’SUSsához égő, buzgó szerelme és kívánsága, az ö 
Lelkének forró Indulatjai és Fohászkodásai, meg annyi 
lábak, a’ mellyekkel az illyen Bűnös a’ TF’SUShoz 
szalad i meg-annyi szárnyak , a* mellyek által, ez a*

maga-
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magának fohúlr-is nyugodalmat nem található Galam
bokká ennek a’ Lelki Noénak karjaira repül Nem 
kivan ö Semmit egyebet hanem a* JÉ’SUSt· A’ JÉ
’SUS, a' JÉ’SUS egyedül a' JÉ’SUS, ez a’ drága Ne- 
vezet és kedves Emlékezet forog az ö szívében ’s szá
jában ; a’ kihez való buzgó kívánságában így fohász- 
kodik-fel, de nem telli Magzatokért mint Rákhel, 
hanem Lelkének SzerelmeSséért; Add nékem a* JÉ- 
’SUSt, mert meg halok ! Végy-el Mennyei ATYAMI 
ha Tenéked úgy tetszik, egyebet mindent töllem, 
tsak ezt az én Szívem* Gyönyörűségét, hadd-rreg né
kem , elég ez énnékem ! Hlyen buzgó Indulatnak ’s 
Kívánságnak hatharos erejétől, és áz ezeket szerző *s 
élesztő ISTFNi Kegyelemtől, indittattván az illyen 
Léleknek lábai és szárnyai, már nem tsak mégyen, 
hanem ugyan szalad és repül a’ JÉ’SUShoz: reá adja 
minden erejét, kér, keres, zörget, tuSakodík , fu t, 
fárad, nem nyugszik-meg mind addig, míg el-nem 
mondhatja a* Meny-aszszonnyal: Imé/ inig találtam azt 
a* kit az én Lelkem szeret, Ének. III: 4. Az én SzerelL 
mesem már enyim, én-is övé vagyok. II: 16. és a’ Sz. 
Pállal.- Élek már főbbé nem én, hanem él én bennem a* 
KRÍSTUS, és a" melly életet most élek d* testben, az IS
TEN1 FIÁban való Hit által élem, Ki szeretett engem ét 
adta magát érettem. GaL I I : 20.

Látjátok Sz. H ! ezt részi a’ KRISTUShoz menni 
lelkiképen ; így mégyen a’ meg-fáradott és meg-ter· 
h itetett Lélek ehez az ö Noéjához, nyúgaszralójá- 
h o z; még pedig nem tsak úgy mint Fö-Papjához , 
hogy az ö  tökéletes áldozatja által meg-nyerje bűnei
nek botsánatját; hanem ú g y , mint Prófétához és 
Királyhoz-is', a* kinek Igéje és Lelke által kivan o
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már mindenekben igazgattatcni , és kész magát az Ő 
néki kész engedelmefséggel való szolgalatra egészen ál
tal adni. Nem tsak azért mégyen a’ JE’SUShoz hogy 
Ö tőle Vért kérjen bűneinek el-tisztittatására, hanem 
azért-is hogy Sz. Lelket te Kegyelmet végyen Életé
nek meg-jobbittására. A’ ki már Így mégyen a’ JÉ- 
'SUShoz azt minden bizonnyal megy-örvendezteti an
nak a’ drágalátos ígéretnek bé-tellyefitésével* a* met- 
lyet ezen kegyes Hívogatásához ragasztott így szól
ván : Én meg-nyugotlak Titeket, Mellyröl már Beszélgető- 
femnek lll-dik Részében kell szóllanom rövideden.

De midőn ahoz akarok fogni* mintha Szívetekbe 
belátnék , úgy éltem az Ellen-vetéft és nehézséget, 
mellyet itt elörnbe kívánnátok terjeszteni. Köteles
ségemnek eSmérem azért lenni, hogy azt két három 
szóval el-háritsam. Hogy hívhatja ( így okoskodtak ) 
az IDVEZITÖ a’ meg-fáradtakat és meg-terheltette- 
ket magához , holott máSutt világoSort azt mondotta 
hogy : Senki mm jöhet én hozzám, hanem ha az ATT A  
vojiándja azt. Ján. VI : 44. Miért mondja hát nékieki 
Jöjjetek, ha a’ bűnös magától nem mehet ? Miért adja 
ezt a’ Dólgot úgy eleikbe , mint ollyan kötelessége
ket , a* meílynek végbe vitettetését colok meg-kiváo- 
nya ? holott tudja jól hogy nintsen erejek annak vég
be vitelére. Ez, úgy tettzik Sz. H ! a’ Nehézség a* 
melly terheli elméteket; én pedig ennek el-hárittásá- 
ra már rövideden azt felelem. Az ISTENnek a’ Bű* 
nösökhöz-való hívogatásai és ajánlásai meílyeket olva
dunk szerte-széllyel a’ Sz. írásokban , két-félék: Vagy 
oflyanok a’ melTyek által a’ bűnöknek almában heve
rő bűnös Serkengettetika* meg-térésre; és ezek közön- 
ségefek Vagy pedig oHyanok , a’ mellyek által már az

1STE-
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ISTENi hathatós Kegyelem által meg illettetett Lel
kek , nógactaunak , vigasz taltattnak , eiöíRuettnek és 
útba igazittattnak ’s a’ t. a’ minémü már, szoioSsabb 
érteiért.ben , (  mellyet fellyebb elő adtam ) az 1DVE- 
ZlTÖnek a’ Letzkében elő forduló Hívogatása-is. A* 
mi az elsőbb rendbelieket nézi, azokra nézve az El
len-vetésre meg-felelni moll ugyan nem én dolgom vol
na ’s nem ide tartoznék; mindazálcal rövideden ugyan 
tsak azt jegyzem még: Hogy azok-is nem híjjábanvalók , 
nem képtelenek , ’ s nem ok-nélkül valók, azokra néz- 
Ve-is a’ kik meg-nem térnek, és a’ kiket belsőképpen 
nem von az ISTENi hathatós Kegyelem; mert azok- 
álcái az ISTEN nékiek a’ magok kötelességeket adja 
tlejekbe; tehetetlenségekről és az ISTENi Kegyelem
nek szükséges voltáról kívánja meg győzni őket, hogy 
legyenek maguk menthetetlenek. Ugyan-is; ez a* te
hetetlenség ezekben az emberekben nem tsak termé
szeti ( hogy úgy szoljak ) hanem szánt-szándékból va- 
ló-is, az az: nem mehetnek magoktól a* KRISTUShoz, 
de nem-is akarnak menni. Ennek a' tehetetlenségnek- 
is pedig maga az ember az oka, és így az ötét, az 
ö KöteleSsége alól fel nem szabadítja. De továbbá: 
Vágynak némelly oUyan Dolgok, mellyeket az ISTEN 
kivan a* bünöftöl, a’ mellyeket ö ,  a’ mint tőle ki
telik, meg tselekedhétik , és ha egész indulatjából vég
be kívánja azokat vinni, a’ mint lehet, ki-iudja mi
következnék belőle; lég alább míg «szokat végbe 
nem viszi , nem vetheti addig az ö meg-térhetetlensé’ 
gének okát ISTEN re, ’s nem tarthatja haszontalanok- 
nak ’s ok nélkül valóknak az ISTENnek, Ötét a’félék- 
re indító nógatásait. De moft ezekre ki-nem ter
jeszkedőére m.

N A’ mi
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A’ mi pecíg a’ második rendőrieket, *s különösön 
a' L tzkeben levő Hivogapsat ’s Ajánlását nézi az IDVR- 
&l főn ek, erre-nézve már könnyű az hílenvetésre meg* 
felelni; mert a JE’SUS világofon azokat hívja ltt , a* 
kik megfiradcak és meg-terheltet'ek; Ezekben azéit 
már a’ Kegyelem a’ maga Munkáját el kezdette , eze
ket azért már vonja az Atya a’ KRlSITJShoz. Mi. 
kor azért ezeknek azt mondja jöjjetek-, egyszermind 
vonja-is őket ’s erőt ád nekiek hogy mehefst nek. Fs 
zekre nézve azért ez a’ Hívás egy-felöl a’ Kegyel .Mn’ 
szövetségének Java, mellyel kínaija, sőt a* mellyet' 
id az ÍDVEZITÖ  nékiek; más felöl pedig az ö kö
telességeknek elő adaSa , mellyet már ök a’ bennek 
munkálkodó Kegyelem által véghez-is vihetnek. Nyug- 
taSsuk-meg azért elménket azon , és ebben a’ Dolog
ban ne mennyünk tovább anml a’ mit mond maga 
lDVEZlTÖnk Ján. VI : 37. A’ mit nékem ád az én A- 
tyárn , én hozzám ió; és azt a’ ki én hozzám iö, semmi- 
képpen nem vetem ki! hanem bé-fogadom, Kegyelmem
be vészem, és meg vyigasztalom. ’S ez már a z , a* 
miről kell nékem Tanitáfomnák III-dik Részében be
szedetnem-

Ili. A’ miilyen az éhezőnek az e!edel, és a’ szom- 
juhozómk az ital; ollyan a’ meg-Sáradott embernek a* 
nvúgodalom. Mit ígérhetett volna azérr az IDVK/I* 
T ő  a’ szegény meg-fmdott bűnösöknek jobbat és 
kedveSebbet, a’ N y ugodilomnál ? Akkor nvúgoszik- 
mea p ‘*dig valaki mikor addig való fáradtságától és a* 
rajta lévő teréhtöl megszabadul- De váljon mirsodí 
nyugodalom e z , a’ mellyet itr igér az ÍDVEZITÖ? 
Nem telli és külső ; mert a’ JÉ’SÖS nem hívilkodis- 
f a , nem a’ rellségn-k és tsíti bátorságnak puha pT-

nájáci
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báján való heverésre ; hanem hartzra , munkára ésfil· 
racusagra hívja az embert; a’ mellyel mindaz altat e- 
g)ütt meg alhat a’ lelki nyugodalom. A ’ mmému a’ 
teieh ollyannak kell lenni a’ meg-nyúgotásnak-is. Mi
dőn azért az 1 DVEZITÖ ezeknek a’ meg-laradott és 
meg-terheltetetr Lelkeknck nyugodalmat ígér, azt i- 
g é ri: hogy Ö mind azoktól a’ Terhektől meg-szaba- 
ditja őket, a’ mellyeket mar fellyehb elő számláltam; 
inas felöl pedig az azoknak ellenekbe tétettetett kí
vánatos Lelki jokban-is egy szersmind Őket részefiti. Ezt 
pedig miképen talaljak-fel és énk-el a’ meg fáradtak, 
a ’ JH’SUSnal? azt laSsuk-meg-már rövideden.

i. A ’ mi azért a’ ’Sidókat nézi különösön, a’ ki
ket az IDVEZITÖ , látván a’ fellyebb le írt Terhek 
alatt fáradozni, magához h ív , hogy őket meg- 
nyúgofsa; azoknak azt íg é ri, hogy minthogy 
ö, azért jött él e’ Világra, hogy az Ö egyszeri töké
letes Áldozattya által a’ Vakságnak Munkáját tökéle· 
teSségre vigye, s’ bűnt és hamisságot egészen ki tiszti- 
t a, el törölje; és az örök Igazságot ’s Szabadságot meg
hozza. Dán. IX: tehát , el jővén a’ Valóság , el-kell- 
múlni az Árnyékoknak, el-kell-töröltetni az Áldoza
toknak, mosódaSoknak , és egyéb CJ-Teftamentotrii 
Tzérémóniáknak, és.így haök Őhozzá mennek ’s ő- 
tet mint Valóságot bévészik, ezeknek az ötét péhk* 
zólt Rendeléseknek Igájától megszabadulnak, le vészi 
Ö azt az ö nyakokról, fel szabadítja őket azoknak 
a’ Tutoroknak és Gond-vifelöknek hatalmok alól, á’ 
kiknek alája volt az ó-Teftamentomi Ekklé’sia rekesz, 
tettve Col, 4. a’ Tzérémóniáknak ellenek való ChHro- 
gr.iEliumxT egészen eVtörli Föl. H : 14· és attól *’ ha
láltól való félelemtől, mellvnek miatta eddig télivé*

N 2 életek·
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«letekben raboskodtanak, tökéletesen meg-szabaditjt. 
'Síd: II: i S Kgy szóval: abban az Uj-Teftamencomi Őrölt 
nyugodalomba, melly 'Síd: IV: le-irattatik, éi a’ melly* 
nik az O-Tellametomi Szombat vagy nyugodalomnak 
napja, peldája-vala ; bé vészi őket.

2 A ’ mi pedig , az ö bűneiknek , az ISTEN’ Ha
ragjának, a* Sátán kísérteteinsk, és ez Eleibéli fok 
szenvedéseknek Terhei alatt nyögő bűnösöket illeti; 
által lehet látni hogy az iHyen Léleknek akkor lészen 
nyugodalma, vagyakkor nyúgosztakatik-meg A’ mikor 
i -szór az Ötét nagy Hegyek-módjara nyomó Binéi néki 
meg botsáttatnak , és azoknak botsánatjókról bizonyos
sá tétettetik szívében, ’ s többé az ö lelke’ eSméreti 
nam vádolja ötét ’s nem-kinozza , hanem inkább az I*
S ΓΕν * LELKEvel együtt arról részen néki Tanú-bi- 
z· nyságot, hogy ö ISTENnek Fi ja és Leánya. Róm. 
VIII; i 6. 2szór A ’ midőn az ISTEN’ bűn ellen gerje- 
dezö Haragjának rettegtetéséi, az ö Kegyelmének hat- 
harós Vigasztalásaival váltatnak-fel az ö szívében; és az 
ISI EN a’ maga haragos Bírói Ortzáját le-vetkezvén* 
KegyelmeSséggel tellyes Atyai ábrázattal néz ö reá , 
’s többé hozza nem-mennydörgésekben, nem-tüzben ’ s 
nem-forgó szélben ; hanem a’ Kegyeimnek tsendes és 
lafsú szelében *s szavában mégyen. i Kir. 19. A’ mikot 
továbbá y f  or az ördögnek tüzes nyilai, ö reája-nézve 
imeg-tompulnak, meg-alusznak, és a’ Hitnek PaiíTa-által 
tőle viszszá szerettetnek, és a* midőn ö bizonyoSsá té* 
tetre-vén az iránt, hogy ötét, mint a’ JÉ’SÚSnak ked
ves Bíránykáiát ez 3* Pokolbéli fene Oroszlán az ö 
Pásztorának öléből ki-nem ragadhattya , Annak Árnyé
kában tsendesen nyúgoszik; és így a’ Pokolnak és a* 
Halainak rettegtecései hellyett, a’ szenteknek az Eg ŝz'

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára



ben el-tett örökségek felöl va!ó bizonyos Reménység 
tölti bé az ö Szívét. A ’midön végezetre \szer ez É- 
let béli minden szomorú változáSok' és Kérész t-vifelé- 
fek' vizeinek keSerüsége; az illyen, már ISTKNnel 
és Lelke-esméretével meg-békéllett Léleknek, annak a* 
szivbéb bizonyos Reménységnek kedvességével éde- 
fittetik-meg : hogy ö néki, mint ISTEbt mentőnek, 
tni’-d ezek savára fólgálnak. Róm· VIII: 28. és hogy 
Ötét, sem Halál, Sem Élet; sem Angyalok, sem Fejede
lemségek, sem Hatalmasságok, sem Magasság, sem Mélly- 
Slg ·, és semmi egyéb teremtett állat , elmem fakaszthatja 
az JSTÉNnek szerelmétől. Róm. V i l i :  38, 39 SÖt 
a’ midőn osztan Móljára, Világi pállj a-futását és Búj* 
dosását elvégezvén, és a’ boldog *s tsendes Halai ál
tal Szerelmes JE’SUSsának karjain el-alúván , mind e* 
zektöi az ötét Életében oftromlott Gonoszoktól, ezek- 
töl az ötét fárasztott Terhektől egészen megszabadul, 
és kivaltképen a’ boldog Feltámadás után, amaz ö- 
rök Nyugodalomnak és Bóldogságnak bírására Lelkes
től Téliéitől a’ Mennyei Ditsöségbé bé-vitettetik.

Látjátok Sz. Hl ezek kivántattnak-meg a* meg
fáradom és meg-terheltetett Léleknek nyugodalmára! 
Mind ezeket ígéri az IDVEZ1TÖ néki, midőn azt 
ígéri, hogy ötét meg-nyúgot)a, ’s nem-is lehet ezeket 
cgyébíitt fel találni, hanem a’ jÉ ’SUSnak Árnyékában. 
Ö eng»-sztelte-meg ugyan is: a’ szegény bűnöshöz a* 
meg haragudott ISTLNnek Ortzáját, Ö nyerte-meg 
egyszeri tökéletes Áídozatja áltál, annak bűneinek bo- 
tsánatját, ö  ronthartya-meg a’ Sátánt annak lábai a- 
lart,^ ö  adhatja néki az Idvefségnek örömét, az IS- 
TFNnek , arra* minden értelmet feltyűi múló Békes
ségét. Vélle vagyon szükségében, eröfiti erotelensé-

N  } g é b e n ;
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gében; bátorítja, vigasztalja Kereszt-vifeléfeiben é.$f 
azo*bol meg-menti, ’s végezetre nagy cs órokivé-Vúio 
DitsöSségre ötét felemeli.

Így nyíjgotja-meg a’ JÉ’SUS a’ meg-faradtakat és 
meg-terhelcetteket; ez az a’ Nyugodalom a’ mellyet 
egyedül a’ Je’SUS adhat nékiek. Ez az egesz Világ, 
minden Ditsöségével és Gyönyörűségeivel nem adhat* 
ja a’ Léleknek ezt a’ nyugodalmat, mert az a’ nyu
godalom mellyet ez a’ Világ ígér és adhat az Em
bernek , tsak ollyan mint a’ Damocles' Boldogsága. 
Híjjaban nógatja ’s biztaqa azért a’ Világ Fi ja és Le
ánya ama’ Gizdaggal, a’ maga Lelkét; Egyél igyál est 
Lelhm ! Jég hatan épült minden ö nyugodalma és 
boldogsága, valameddig atról tarthat, hogy ama’ ret
tenetes szó; Bolond! ez. épel rneg-kérik Lelkedet : meg- 
tsenditi fülét. És valamiképen hogy akármelly tzifra 
bárfonyos puha Ágy-is, nem adhat nyugodalmat a' 
Kötvénynek, Kólikának, vagy valami más kínos Nya
valyának fajdalmai között fetrengö Embernek ; szintén 
úgy e’ Világnak minden Gyönyörüsége-is, bem tsen- 
deíitheri-le az ollyan ember Lelke-esméretének mar·- 
dosáfait, a’ kinek JÉ’SUSsa nintsen.

Ellenbe az ollyan Lélek, a’ mclly már hit által 
a* JÉ'SUShoz ment, és az ö Kegyelmének ’s szerel
mének ölébe, ama’ szerelmes Tanítvánnyal együtt fe
jét le hajtotta , akármelly szélvészek és Háborúságok 
közört-is, Lelki nyúgödafmát meg*tartja. MedPs tran
quillus in undis! Conternnaé\a már ( hogy úgy szóljak 
minden Ellenségeit, ’s így hi/rarja maeát ;

A’ Te Árnyékodban,, nyugszom bátorságban,, 
Félelmem ellen

Ordítson a* Sátán, mint Fene Oroszlán!
T e vagy én velent D üszői*
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Dűhösködjck a’ Pi hol, Bűn, Halai! Én Lelkem ne fuft.
Íme itt a’ JÉ’SLS'-

’S Vallyon mi-is háborithatná-meg az ílhtn  Ltltk- 
rek n> ugodalmát? Az ö Bűnei ’s Adofságai nem; 
mert azokat az ö KezeSse megfizette ’s eltöilötte. 
A z ISI ENnek Haragja nem ; inéit azt az ö Jü’SL'Sá* 
nak tökéletes engf delineSsége le tsendefitette. A ’ Po
kolnak Rcitegtetési nem ; mert azokat a’ JE’SUS ö 
érette mint-egy bé nyelte. A’ Kereszt-vifeléfek nem; 
mert azokat a’ J!-’SUS neki úgy megszentelte ’s ol- 
l>an könnyűekké tette, hogy ugyan ditsekedjék még 
a' szén vedéfekbenis. A ’ Halál Sem; mert a’ már el- 
nyelettérért szintén a’ Didalomig. LTgy hogy az jllyen 
kegyes Leiek , ezt írhattya egész bizodalommal. Se· 
puli ralis luscriptioul Koporsója felibe. In pace dormiam! 
BetejséiJien lesel/em , ístndejtn ulu/om; mert tudom Fogy 
meg elégni etem a’ Te Ábrázat óddal % midón selsei keink. 
•Sóit. XVII : 15

Oh boldog Nyugodnom ! Úgy hogy , más érte- 
íemhen is ugyan, <le erre nézveis, méltán jövendői
be-re a’ Próféta a* JÉSUSról , mint enn -k a’ Nyugo
dalomnak meg-szerzöjéról és Adójáról: hogy az '0 Nyu
godalma ditsojSéges lé/en. F.’sa. X I: 10. Oh bizonyára 
dirsöfséges es kívánatos Nyugodalom \ a’ mellyet a* 
JK’SUS még ez Életben közöl az ö hozzá follyama- 
dór r Megfáradtakkal és meg terheltettekkel , ez Élet* 
Után pedig, egész tökéllerefségben meg-ád nékiek 

Tudnillik: akkor viszi-bé ezeket a’ Lelki izraelitákat, 
a’ Mennyei Karaan Nyugodalmának tökéletes Bírásába 
ez a’ Lelki JO’SUE , a’ KI őket, mint valóságos igiz 
MO’SF.S, ama' Lelki Egviptomból. az Ördög’, a’ Vi
lág’ és a’ Teli szólgálatjának Hazabul kihúzván e’

Vila£*
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Világ, száraz pusztáján , az IdveSségnek után , addig 
híven vezérletre. Akkor tettzik-fel nékiek annak az 
örökké való szombatnak Napja, a’ mellyet még ez É- 
létben meg illeni el-kezlettek vala. Akkor lében azok 
nak a’ kívánatos lelki Jóknak bövséges Araúfa, a* 
mellyeknek ’Sengéjét ebben az Életben meg-koftolták 
vala. Otc nyúgoszik-tneg tokéleteíen a’ meg-fáradotc 
és megterheltetett Lelek azoknak a’ Terheknek hor
dozásától , a’ mellyek ötét ez Életben, némelly rész. 
ben, ugyan tsak terhelik és fárasztják vala. Ott me- 
nekedik meg-egészen a’ Halálnak teltétől; ott vetke
znie egészen az ó Embernek szakadozott köntöSsét; 
Ott egészen ment lészen az ö Ellenségeinek Ollromlá- 
faitól és kisérteteitöl, és e’ Világi életnek minden 
szomorít változásaitól. Ott osztán , az ö V ilia’ Ten
gerének habjai között addig hányattatott Bárkája meg
nyugszik , nem az Ararac hegyei közzül az egyiken » 
hanem ama" Mennyei felső Sionnak Hegyén, ’s többé 
a’ szelektől a’ Mélíységre viizszá nem szerettetik. Otc 
osztán meg-nem fárad foha-is, meg-nem éhezik, illeg
nem szomjuhozik, ’s meg-nem szomorodik; mert el
töröl ott az ESTEN az ö szemeiről minden Köny- 
húllatáíV végképen , és a' JÉ’SUSnak Ölében tsende· 
fen meg-nyúgoszik mind örökkön Örökké!

Mikor már ezt a* számára meg-készittetett ditsöíké- 
ges Nyugodalmat a* Kegyes Lélek jól meg-gondólja, 
és még ez Életben, ot'an ottan mintegy magán-kivül 
ragadtattván, erre a’ Tábor hellyére Lélekben fel- 
híg ; és azon, az ö fel-magisztalntott *s fényes Di- 
tsöségben Szent A TTYÁ nak jobbján ülő szerelmes 
MEG VÁLTOját, minden megditsöült Szentekkel e- 
gyetembe , Hitének szemeivel meg-látja ; nem állhat jv

meg
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ffieg hogy Így ne kialtson-fel a* Péterrel.- ölt! jó 
fninekünk ifi laknunk, isi nálunk azért itt Hajlékokat! 
Mát. XVII: 4
Oh miképen f.»g minket ott! ( Ha már itt-is 

így meg-fogott. )
A* JÉ’SUS nyiigasztalni.

Ha már itt-is így vígasztal, Oh! liát még mire 
magasztal ?

Nem lehet meg-mondani;
Ezek valának Sz· H! azok a’ mellyeket énnekem 

a' Magyaiá/atra fel olvasatott Igéknek Értelmére le
bete ez alkahnatoSsággal együgyuen beszélgetnem. Mi
ri >n azért már mind ezeket e’képen értitek, világoSan 
aha! Uthattyátok; hogy tehát, Ez a’ meg-fáradtakat és 
rreg ti-rheltettcket illy tökélletefen megnyógotó és hat
hatósan vigasztaló IDVEZITÖ , bizonyoson ama Lel
ki igaz N U E ,  a’kiröl nagyobb juíTil el lehet mondani, 
a’ mit mondott-vala Lámech az ö Fiától a’ Nóeról: Ez 
nyúgasztal ’s xigaf'a! mg minket a' mi sáratságrn kbtrn és 
nyomorúságunkban a* sóidon i \ 'ó’s . V; 29. ö  ama? igaz 
S 1LOH. Tranquillator, Nyúgasztaló, a* kiről a?t jövendö
li a* Jákob 1. Mós. XL1X: 10. hogy mikor első, sok Né- 
pék gjülntk Ö-hozzája; tudnilik a’ meg fáradtak esmeg- 
terheltettek , hogy őket meg Nyúgasztalja. Ö amaz 
igaz, valóságos Lelki DÁVID, a’ Kihez Gyűlnek vala
kik nyomorúságban és Lelki adósságban vágynál, és a' Tik 
η eg keseredett fiiiiek. 1. Sim. XXII: 2 Végezetre ö  
igazán a’ Szombatnak URa. Mát. ΧΠ: 8. Nem rsak 
annyiban , a’ mennyiben az említett Hellyben. ezt az 
IDVFZ1TÖ Magáról mondja; hanem annyiban-is , a* 
mennyiben , ö  ama* valóságos Szombatnak; amaz, 

mind ideig mind örökké-való tökéletes Nyúgodi-
O lom
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lomnak Megszerzője és Adója.
Egy Dolgot támasztok már reátok Sz. H ! melTyet 

T i magatok ítéljetek-meg? Mind ezeket így értvén, 
mit gondokok mar ? Váljon nem-meg menthetetlen 
haladatlanság és meg-átalkodás é az, ha a’ bűnös hall· 
van az IDVEZlTÖnek ílly Kegyelmes hívogató Sza* 
vait, azokat szántszándékkal még-is m egveti és meg. 
útálja ? Tégyetek szemeitek eleibe Sz. H/ egy hajó- 
töréft szenvedett, és a* Tengernek habjai Között hány· 
kodó, vagy valami más Veszedelemben forgó embert, 
a’ kinek minden bizonnyal el kell veszni, ha valaki 
néki f-gítséget nem nyújt, 's meg-nem szabadítja; 
Tégyük-fel már, hogy valaki könyörületefségre indúl» 
ván-fel rajta , a’ partról hívja és kezeit nyújtván néki, 
ötét szabadítani kívánja ; Váljon nem-meg menthetet· 
len meg-átalkodas és képtelen balgatagság vólnaé, 
ha mégis az a* veszedelemben forgó ember, ezt a* 
szabadúlás ra-való utat meg vetné és el-múlatná ! A· 
vagy gondolatok egy kietlen víz nélkül vak) Puszta· 
bán bujdosó, a’ Napnak hévsége, az útnak alkalmatlan 
vólta , és a’ szomjúság miatt egészen el-alélt ’s már 
tsak alig pihegö Utón-járót, a 'k it valaki meg szánván 
mind italLl kínáljon , mind nyúgovó árnyékba igazí
tson. Nem képtelen balgatagság vó!na é. ha még-is, 
az az Uron-járó inkább akarna abban a’ Pusztában meg
emésztem!, mintfem a’ jó tanársot követni!

Nó! gondolhatjátok már a’ JÉ’SUSt meg-vefett és 
bé-nem vett 'Sidóknak meg-átalkodáfokat és balgatag- 
sagokat! A ’ kiknek füleikben, jóMehet szüntelen zen- 
gedeztenek az IDVEZlTÖnek, ezek a’ Kegvelmes hí< 
vogató szavai: Jöjjetek én hozzám mhmyájan kik meg
fáradtatok ’sa’ t. Még-is mindazaltal, inkább kaptak
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az árnyékon mint a’ Valóságon; inkább akartak te·
vabb-ís annak a’ rajtok fekvő Iganak nehéz Súllyá a- 
latt izzadni és fáradni, mint Séma’ JÉ’SUSnál Nyúgo- 
dalmat keresni. Váljon nem meg-menthetetlen meg- 
átalkodás és képtelen bolóndság vólt-é ez ? Mi nem 
tsuda azért / ha a’ bűnösöknek meg-téréSekben és 
Idvefségekben gyönyörködő ID VEZITÖ t, ezeknek a* 
magok* Javakat nem értő Embereknek Meg-térhetet- 
lenségek, ama’ kö-szívet-is meg-hatható keServes pa
naszra fakasztotta k i: s  ér a’sálé ml sérül sálem ! mennyi, 
szer akartam egybe gyűjteni o* te szíjaidat, miképen a’ 
tyűk az ö fisait egybe gyűjti az ö szárnyai alá; és nem a- 
kurtátok. Mát. XXIII: ϊη.

De óh vajha! ez a’ háládatlanság és Meg-átalko* 
dás a’ bóldogtalan Jéru’sálem VároSsának romlásával 
együtt, annak rakás kövei közzé , bé-temetödött vól« 
na ! Vagy leg alább ma-is tsak a' JÉ’SUSt és az Ö 
Kegyes Hívogatását ílly fokáig meg·vető ’s meg-útá- 
ló háládatbn ’Sidók között találtatnék! De óh faj
dalom ! Ki nézhetné szársz szemekkel és meg-illetö- 
dés nélkül, hogy jóllehet ez a’ Könyörülő sz.ívü ID* 
V E Z IT Ö , ma is szüntelen ’s tsak n-m a’ bé-rekedé- 
fig kiáltoz a’ bűnösöknek, 's yóesdeden hívja őket 
magához, még-is mindazáltal; Sokan vagy nem halják 
tellyeSséggel, vagy hallani nem akarják, és minthogy 
terheknek Sullyát nem é n ik ,  a’ Nyúgodalmat-is nem 
kívánják; Vagy ha kívánják-is némü-némüképen, azt 
nem a* JÉ’SÜSnál, hanem meg-tsalattatván, ollyan 
heUyeken ’s ollvan dólgokban keresik, a’ meHyekben 
fel-nem találhatják. Ezek azok , a’ kik ezt mondják 
kevéllyen: Urak vagyunk. azért Te hozzád nem mégyünk. 
lér. I I :  31. £s ezzel az lDVEZlTőnek-is okot

O 2 szól·
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szólgáltatnak reá, hogy nékiek ezt vefle szemekre:
Fjem akartok Én hozzám toni J in. V. 40

Váljon mi az oka Sz. H! hogy a’ JbSUSnak kegyel 
szavait olly keveScn halják ’s veszik be az e nbeick. κvi
z ű i ;  ellenbe pedig, a’ Világnak hitegető B.szédeit az 
Ördögnek csalárd ígéreteit es a* Tettnek nyajas de ve
szedelmes ajánlását jo szivt-1 haljak bé-vészik,·és ezeket 
követik/ Mi az oka! hogy a’ mint Bemard.Dutor sz'd* 
lőtt regen:. Mundus clamat ego decipiam Caro clamat tg· 
tu fidam. Diabolus clamat, ego interficiam CHRISTUS·, vero cla- 
Viat ego reficiam·, et tamen cocca et \uperba mciis, viilt ma
gis sequi deficiente« quam reficientem, az az Mi az oka. 
hogy jóllehet λ* Világ azt Utáltja, én meg fiallak, a’ Tifi ·1Ζ< ' *“ 
altja, én nr.eg-ferréztedek, az Ördög azt kiált ja, én nru g* ! 
öllek a’ KKIS rUS ped;gazt kiútja en meg nyugot.sk; 
mégis mindazaltal, az emberi vakoskodó kevé’.ly elme, 
inkább szereti követni a’ Veszedelemre vivő gonosz Hl* 
tetőket, mint a* szabadulásra hivó Nyugisztalót.

Első oka ennek az embereknek lelki nagy érzéket· || 
lenségek, a’ kik jóllehet természet szerint mindnyájan 
azon egy Veszedelemben hevernek, és Sok terhek l el 
meg-terheltetrek; mindazáltal még is többire nem érzik
terhekn k Sullyát; és m nt hogy, vagy a’ telti Gyönyö
rűségeknek ’s I n d u l a t o k n a k  homállyá, vagy pedig a ma
gok képzelt Jóságokról '’s igazságokról formált haszon-j |  
tahin véleked- seknek hájogja szemeiket egeszen be- 
fo >ta; inív^n Sem g'Odíiíkodnik uay. mintha nektek | 
NyuTasztahSra szükségek volna. Tetszik nékiek az az á!la*l 
pót a’ mellvben va^vnak. és azt koránt Sem tserélnek J
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vigasztalástól meg-fosztatratott, szomorú és nyugharac-
Ln állapotot. Úgy hogy ezekröl-is méltán el lehet 
mondani azt más torma értelemben, a’ m t mondott 
a’ Jákob Pátriárka lisakarról. i Mó’s. X L 1X: 14 15.
hogy t 1; ok látván ’s cl-hnetvén magokkal azt, hogy 
jó dolog ez az ö tefti gyönyörűségekben ’s Örd' g* 
szolgalatjában való képzelt nyugodalmuk, meghajt
ják hatokat a’ tt-rch hordozásra, es ennek a’ kegyet
len Urnák az Ördögnek, önként adó fizető szolgai lesz
nek. És minthogy e' ViHgnak szerelme egészen el vet
te eszeket, mikor haljak-is a’ jE’SUSnak őket Serken- 
getö, ’s az Életnek gyóg.itó Vizeire igazitó kegye* 
szavait; ök azt felelik döllyfisön a’ Námánnal: Avagy 
sicm.jobbak é e’ Világi Dumáit-iifsának Vizei Abana és Pár- 
pír . Izraelnek mádén Vizeinél, 2 Kir. V: 1 2.

Második oka , hogy olly Sokan rreg-verik a’ JÉ’SUS- 
rnk kedves Hívogatasít, az: mivel nem hisznek nz 
IDVFZITÖ ígéretnek.. Úgy gondolkodnak ök arról 
a’ Nyugodalomról, mdlvet a’ JF’SUS ígér az Ö I 07,. 
Zá follyamodó meg-fáradott és meg-terhcltetetr L 1. 
Leknek, mintha az nem vótaa méltó arra hogy ök 
a zé rt, a’ magok Kívánságait és a’ Telinek ’s e’ Ví- 
Ingnak Gyönyörüségf ir megragadják. Ugv hogy Va. 
binellyek t erről a’ Nyugodalomról és annak Gyönyö
rűségeiről a’ JÉ’SUS’ Síerelménék Ölébe be mer lt 
Hívek mondmak es b· széllenek , ök aznlar mind ed-s 
álmadozajbknak é5 valami vaftag Mélámból iává] ecr-
jakodotr Főnek , haszontalan képzelt déScinek tartják3 
és valósággal nem h szik.
* Hnrm'dik oka; hogy ó!ly kevefep kívánnak mén i 
a’ J ’SUShoz. az: mivel az ID V E ZlTőnek ezen hí
vogató szavait, nyomba követik amazok; Vegyétek fel

^  3 az 0
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az en Igámat- v. 29. mennének azért' a* JÉ’SUShoz;
szeretnék Sokan a' Nyugodalmat; de nem szeretik tel
venni az ö  Igáját- Kívánnának ugyan ennek a’ Lel
ki Kanaán Nyugodalmának bírására bé-menni , de 
midőn halják hogy Sok tövifsekkel tellyes száraz Pusz
tán, és a’ Telinek kedvetlen darabos úton kell utazni; 
midőn halják, hogy sók Nyomorúságok által kell bé-menni 
az ISTENnck Orfágába Tsel. X IV : 2a. Megijednek, és 
e’ Világ’ Egyiptomának büdös hagymáihoz ragaszkod
ván, ama* Lelki Faraónak kegyetlen szolgalatjában meg
maradnak.

Sic viles animae capiuntur ! íg y  tsalattatnak-meg , 
ezek a’ szegény földhöz ragadott Lelkek / Ezek 
azok az akadállyok, mellyek őket tartóztatják , ezek 
azok a’ Kötelek, mellyekkel a* Világ megkötözi ö* 
két hogy a’ JÉ’SUShoz ne meheSsenek. De nem ve- 
szitek-é észre , boldogtalan szegény Bűnösök/ hogy ez 
az álnok Delila, azért tartja nektek ö lé t , hogy ab
ban titeket el-alaSson, és a’ maga Gyönyörűségének ’s 
a' Teft Kívánságainak köteleivel meg kötözvén , ama* 
Lelki FiliftéuSoknak kezekbe ejtsen. Ez az álnok Circe, 
ez  a’ tsalard Siren , azért nyírtja néktek mérges Po- 
hárát , azért énekel illyen szépen , hogy barmokká, 
Ördög rabjaivá tégyen, és veszedelembe ejtsen.

Micsoda azért a* Tanács! Nem adhatok én nék
tek mail, hanem a’ mit mondottak amaz Angyalok , 
mikor sürgetnék Lótót a* ’Sodomából való ki-mene
telre ; én-is azt javallom tinéktek : Ne kéfedelmezze- 
tek ,kellyetek fe l , mennyerek-ki e’ veszedelemből. Si- 
eSsetek, szaladjatok, tartsátok-meg életeteket/* Ama* 
hegyre, ama’ Városba szaladjatok, hogy el-ne érjen 
titeket a’ Veszedelem, és meg-ne haljatok! 1. Mos. 19·

Es ób
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És óh vajha , mint ezeknek a’ Lótot ’Sodomából ké
zen fogva kivivő Angyaloknak, nékem is óllyan erős 
karjaim volnának í hogy midőn látom, hogy mégis 
e ’ Világnak veszedelmes 'Sodomájaban keíedelmeztek, 
kezeiteket meg- foghatnám , és ebből a’ Vtszedeléin
ból kiragadván, a* Jt’SUbhoz vezethetnélek. D erem  
emberi , hanem ISTLNi E iö, Kar, és K éz, kívánta
tik erre! én-is azért ennek az ISTENi hathatós Erő
nek, és hatalmas Keznek ajánlak és hagylak titeket, 
a’ von|on és vigyen a’ JÉ’SUShoz bennetek. Mindaz- 
által kéi lek még moll; is és kénszeritelek titeket, a’ti 
L d ketd n ek halhatatlanságára! SieSsetek és a’ mén· 
nyíre rajtatok á ll, igyekezzetek meg-rartani a’ ti éle
teteket Vigyetek véghez azt a’ mit lehet, a* töb
bit várjátok ISTENtói A ’ Hajós Sem tsinálhat maga 
szelet, mindazáltal Hajóját el készíti, Vitorláit ki ter
jeszti , várja ’s kéri ISTEN töl, ha midőn tetszik Né
ki , kívánt jó szelet támasztani. így kell tinéktek-is 
tülekednetek Fogadjátok es vegyétek azért Örömmel 
és nagy készséggel a’ JE’SUSnak kegyes Hivogatását, 
és haljátok engedelmtfséggel, ezt a* Kegyelemmel 
tellyes föjjetek-ei, minekelótte ama’ máfik rettenetes 
Jjijjetdk, fl eg-tsenditené füleiteket. Keljetek-fel Halottak, 
és féljetek az ítéletre. Hogy pedig a* JÉ’SUShoz me
hessetek , kérjétek a* mint tudjátok az ISTENnek Ke
gyelm ét, hogy ö adjon tinéktek meg-lágyúlt szívet, 
és meg száradott Lelket; így osztán önként futtok, 
sőt szaladtok a’ JÉ’SUShozJ Tudom ugyan hoav az 
ördög, a’ TeíV es a' Világ; olly könnyen, ebből a* 
szolgáltnak Házából, nem botsát el titeket, tudom, 
hogy a’ ti régi szokáfaitok és kedves bűneitek ( a’ mint

« S T
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egy hellyt magáról ír Auguflinus ( * )  tartoztatnak ti
teket, meg fogják hatul a ti köntösötöket, vonnak 
viasza, és hitegető beszédekkel kiáltoznák utániatok; 
de dugjátok bé füleiteket, ezeknek a’ gonosz Sirenek- 
nck tsalárd énekléseik előtt, fordítsatok hátat nékiek, 
és mennyetek a’ mint lehet. Bízzatok magatokat az 
ISTENnek KegyelmeSségére. Öltözzetek ’Sákokba, 
veSsetck köteleket nyakaitokba , de Lelkiképen; és 
úgy mennyetek ehez az Izrael Királyához a’ JÉ’SUS- 
h oz, (m int régen a’ Benhadad szolgai) Mert ímé ez 
az Izraelnek Királlyá, igen Kegyelmes Király! 1 Kir. 
XX : 31. M »nd|átok ezt az hftnerrel: Ha tneg-bflok- 
is , ám baljak meg. Efth· IV: 16. 'Falam még Kegyel
met nyertek Ö tőle , talám még könyörülő szemekkel 
tekint reátok , és ezt mondja néktek : Jóllehet Sok 
tártaiddal paráználkodtál óh Izrael/ mindazáltal térj- 
meg én hozzam, sér· III.

De hát azokról a’ szegény Lelkekröl mit mondjak 
Sz. H! a’ kik jó’lehet Sok-téle terhekkel megteihel- 
tettek, érzik-is néminémüképpen azoknak Sullyár, söc 
kívánnák-is a’ szab3dúlaft és nyugodalmat, de nem 
ott kerefik azt, és nem úgy a’ mint és -a’ hol keUene 
keresni. Futnak ezek, de nem jól, és nem jó helly- 
r e , és midőn a’ Sión Hegyén álló Bárány’ UR JÉ- 
’SUShoz kívánnának járulni, a’ Vak-vezérekröl meg. 
tsalattatván nem vészik észre, hogy a’ Sión hegye 
hellyett, a* Mennydörgéíekkel rettentő, és a’ Bűnös
nek nyugodalmat nem engedő Sinai Hegyhez veterred- 
tenek ! Midőn egyszer az IDVEZITÖ látra vójna rz. 
ö  hozzá gyülekezett Sokaságot, azt írja a’ Sz Máté.

IX·
(*) Confrff T.ih Vili· Cnp. XT. Retinebant nngae i f w * , et Vanitate· 
Vanir tum enriquae am icae meae.· et fiiccuciebaJU T í lk t e  t a e n a  cauue.<a** 
a iubmomurabanu Dinuttüne No»? et c.
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ÍK: 7,6. hogy könyörülttességre indult rajtok , mivé 'borsi
el fáradtak eset fUedtek volna mint űé Páf tor-nélkül való sa- 
Fok tn-isazéit inkor latom ezeket a’ Keresztyéneket,· 
mit tudok egyebet tenni, hanem szánakozásra indulok 
rajtok, és őket a’ Jb’SUS’ Könyörületefségébe ajánlom, 
kérvén, hogy adjon nékiek meg-világoSitatoit szemeket, 
hogy magokat észre vévén. Ne költsenek többé pénzt a* 
bítpontalan eledelre, és ne sáradjanak azért a’ mi meg· 
nem elégíthet, h’sa. LV; 2.

T i hozzátok fordítom már szavaimat gyenge hitű 
Keresztyének/ valósággal meg-fá adott és megterhel- 
tetett Lelkek ! a’ kik Vállaltokon fekvő Terheltek
nek suHyát fájdalommal érzítek , és azok alól-való 
meg szabadulásokat *s Lelketeknek nyugodalmát egye
dül a* JÉ'SUSnál kívánjátok kereSni; de egy 's más 
okokra-nézve még egész bízodalommal Ö hozzá járul
ni nem-bátorkodtok. Miért nem-adjátok meg az 1D* 
VEZITÖnek ezt a* Ditsöséget, hogy ö meg nyúgos- 
sorj titeket? Miért kételkedtek még-is az ö Kegyel
mes Ígéreteiben? Miért késedelmeztek ? Miért- 
nem szaladtok , Ebbe a’ bátorságos menedék Helly- 
be, Ebbe a* Szabadságnak Várofsába ? Nem-látjá- 
tok é , hogy ennek a'Kegyelmes 1 DVEZITÖnek kar
jai ki-vagynak terjesztetve ti-hozzátok? Nem-haljátok-é 
meHy kegyefen hív ö  Titeket Mágához ? Sőt nem 
érzirek-é, hogy mikor hív, egyszer’smind von-is ben
neteket hogy ö  hozzá mennyetek ? Hiszem épen ti 
vagytok azok a’ megfáradtak és meg-terheltettek, a* 
kikhez az IDVEZITÖ ezen drágaUtos hívogató szava
it intézte: jöjjetek én hozzám mindnyájan 's a’ r.

De jól látom mi tartóztat benneteket: Nem an
nyira a’ Világ és a* Tett, mert ezeket meg-útálván

F mát
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már meg-tagadtátok; hanem a* ti lelki erőtlenségek
nek érzése ijeszt titeket a’ Jü’SUShoz-való m-ne téltől. 
Hallom-is én úgy tetzik , illyen-forma fohaszkodasto- 
kat; Oh/ melly jó-szível, melly nagy örömmel men
nénk mi a’ minket illy kegyeSen hívó lDVEZlTöüözl 
de nintsen erőnk az 0  hozzá való meneteire. Men
nénk jó szível/ de ímé sántábbak vagyunk Métio Eset
n él, vikabbak Barthimeusnal, azért nem-meherüok ö  
hozzá; és mint amaBethesda Tovának Tornátzában 
fekvő, hirmintz-nyóltz esztendős szegény Beteg, kén· 
szerittetünk így fohászkodni-fel; Akarnánk ugyan tillyes 
igyekezettel rneg-gyágyulm, de mntsen n’ ki minket amaz, 
élő Vizekbe hé-vinne, magunktól pedig nintsen erőnk reá 
hogy mehessünk. Ján. V. De, óh ki csíny hitiiek ! Mi
ért kételkedtek még-is ennek a’ titeket mind a’ halálig 
szeretett IDVEZlTünek KegyelmeSségében, Hatalmá
ban és ígéretében. Hiszem maga a’ JÉ’SUS Sem ki 
vánja azt, hogy magatoktól mennyetek, ’ s azért von 
benneteket. Hiszem ö adta ti belétek azt a’ töredel- 
meSséget, azt a’ buzgó Kívánságot és indulatot, hogy 
erötelenségteket, nyavallyáSságtokat megeSmérvén ké
szek legyetek mindeneket el hagyni és a’ JÉ’SUShoz 
menni, tsak hogy Ö bé-fogadjon titeket. No! ö  Sem 
kíván egyebet ti tőletek. Ne várakoztassátok azért 
tovább ezt a’ Kegyelmes IDVEZITÖt, hanem úgy a* 
mint vagytok, meg-Sáradva, meg-terheltetve. éhezve, 
szomjúhozva, mezítelenen, betegen, úgy mennyetek Ö 
hozzá. Nigv boszszuságára szolgálna (. hogy úgv szól
jak .) a’ JÉ’SySnak, ha ti betegek, mezítelenek és 
meg fáradtak lévén, először másutt kívánnátok maga
toknak orvoSságot, r iházatot keresni, másutt kívánná
tok először magatokat ki-nyúgodui, ’s úgy akarnátok

ősz tán
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tisztán a' JÉ’SUShoz ir.enni, nem-szenvedi ö  el te lje s 
séggel ezt a* kissebséget; ö  akar t.néktek lenni e- 
gyt-dul tökéletes Szabadítotok és Nyúgasztalótok , ta- 
Jultok Ö nála mindent a’ mi né lkul szuköiködtók A ’ Pal
ma Fának vagyon egy neme, a’ mellynek árnyékában az 
emberek lakhatnak, Leveleivel ruháznának, gyíimöltsei- 
brl ételt és italt vehetnek . No illyen minden szük
ségeitekre elégséges Élö-Fa a’ JÉ’SUS . Ézék. XLVÍI: 
12. Jel. XXII' 2. Ei Umbram praebet et Estani. Azért 
mindent ö  nala keretietek, és erötlenségteknek fel-fe- 
géiésére Segedelmet-is Ö tőle kérjetek, így fohászkodván 
fel az AuguftinusifZ 1 : Domine ! manda quid me vis face
re , et fac in ive quod mundas. Uram l parantsolj nékem 
mit tselckedjem ; és a* mii parantsolfi. Te magad vidd vég
hez en bennem. Vonj minket és mi Te utánnad sutunk. 
Ének. I.

De jól tudom, hogy vagyon még vaiami, a’ mi 
tartóztat és ijeszt titeket a’ Jfi’SUShoz való menetel
től. Sőt úgy tettzik mintha hallanám is illyen forma 
fohászkodásokat. Oh mennénk örömmel és jó szível 
a’ JE'SUShoz! de imé mi igen nagy bűnösök vagyunk; 
ollyan bűnösök a 'k ik  fok ízben, fokképen és Sokáig 
vétkeztünk Ez eben a’ szeretetre méltó 1 DVEZ1TŐ 
ellen, és a* kik még moft-is fokképen erotelenkedünk, 
*s minden naponként íokakban meg-esünk ; félünk a- 
zért hogy ez előtt a’ szorofs igazságu KIRÁLY előtt, 
kedvet nem r?!á!unk , és ha ki-nem nyújtja Kegyel* 
mentégének arany Veszszejét mi reánk , jaj el-kell vesz
nünk ! D e, óh kitstn hitüek! Nem tudjátok-é, hogy 
F/ a’ Ketívelmes IDVEZÍTÖ, nem azért szőtt hogy nz 
igazakat bivia, hanem a' bűnösöket d  meg-'érésre . és hogy 
az egészségesek nem szűkölködnek Orvos nélkül hanem a’ bete

li a gek.
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p k . Márk. II; 17. Jól tselekeszitek ugyan hogy töre
delmes szível meg esmérirek , fájlaljátok és meg-valjá* 
tok hogy ti bűnösök vagytok; de épen ez a’ tí szíve
teknek tÖredelmeSsége az , a* mi titeket a' JÉ’SUS e- 
löct kedveSekké tészen; mert az Ö előtte kedves áldo
zat a’ töredelmes Lélek. “Sóit LI. Ez a’ ti szívetek
nek tÖredelmeSsége az, a’ mi titeket megfáradtakká 
és ineg-terheltettekké tészen , már pedig a’ JÉ’SUS 
az íllyeneket hívja Magához. Jöjjetek én hozzám, mind
nyájan kik mtg-fár adtatok és intg-vagy·tok terhd.cttxe. Mini. 
nyáján u. m. a’ JÉ’SUS. Nints kiisin nints nagy bű
nös , nints ifjú nints vén és régi bűnös Ö tőle k ire
kesztetve , tsak hogy légyen meg fáradott; az a z : 
mint ti-is, töredelmes Lélekkel járuljon a’ JÉ’SUShoz, 
Ne eSsetek azért kéttségbe, akármelly Sokáig és akár- 
meHy nagyon vétkeztetek-is, tsak hogy töredelmes 
szível, űráSsal és köny-húllatáSsal Ö nála penitentzia 
tartásra való hellyet kereSsetek , bizonyoSon azt meg« 
tarjátok. Ha életednek nagyobb részét gonoszságban 
töltötted is el a' ManaSséval, tsak ö  vele együ tt, ma
gadban sz alván és magadat megalázván a’ JÉ’SUShcz 
menny, ö  Kegyelmébe vészen és meg nyűgöt tége
det. Ha Sokak előtt meg-jegyezfetett bűnös vagy-is 
amaz Aszszonyi állattal Luk. VII. tsak azzal együtt a* 
Jü'SUShoz menny , és meg-törödött szívből kifollyó 
Köny húllatáfjiddal öntnzgefsed Lábait, bizonyoSon ke
gyelmébe vészen és meg-nyúgot tégedet. Ha Atyád* 
Házábó! ki-bújdosván, mindenedet el-pazériottad is a* 
tékozló Fiúval ; ha hamisságnak és igazságtalanság
nak kenyerét etted-is eddig a’ ZákhéuSsol; ha a* Lat* 
raknak tárSa vokális a’ Keresztfán megtért Tolvajjal; 
Sőt ha a’ JÉ’SUSc üldözted-is a’ Pállal, ’s megragad

tad is
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tad is a* Péterrel; tsak hogy bűneidet torédelmes 
szível meg-esmérjed, meg-firaisad, meg-útaljad, elhagy- 
jad , és mindeneket meg-tagadván, mint meg-fáradott 
és meg-terheltetett Lélek, szívbéli buzgó kívánsággal 
a’ JE’SUShoz menny; nem lészen az ö Kegyelmének 
Öle te előtted bé zárattatva, hanem minden bizon
nyal meg-nyúgoc tégedet.

Mit kéftek azért töredelmes Lelkek 1 Mi rt nem 
szaladtok ebbe a’ tí előttetek meg-nyittatott szabadság
nak Varosába. Miért irtóztok, miért féltek m égis 
a’ JE’SUStol! hiszem nem valamelly kegyetlen ly?an
nus Ö , hanem igen Kegyelmes és Irgalmas Királly. 
Hiszem még ember Sem találkozik mindjárt ollyan ir
galmatlan és könyörületlen, hogy ha halja az ö vesze
delemben forgó Felebarátjának kiáltását, oda ne fus
son és néki Segíteni ne kívánjon; hát a’ kegyes JÉ- 
’SUS hogy ne könyörülne rajtatok , hogy ne efnék 
meg Szíve, midőn haljá a* ti bűnön bánkódó szív
ből származott keServes nyögéseiteket és fohászkodása
itokat . Athénás VaroSsában vólt régen egy igen régi 
Oltár : Ara Misericordiae, KSnyörületefségnek vagy 
Irgaimafságnak Oltára, a' mellyel Statius Deák po
éta igen szép n le írt ( ¥) a* mejlyhez akármelly szó- 
rongattatásban lévő és erőszakot szenvedő szegény em
berek folyamodónak , meg-tartatranak. No! a* JÉ- 
*SUSama valóságos Ara Misericordiae. Róm. H l: 2t. ’Sid 
IV: ió. azctt ti is ö hozzá follyamodiarok» Mint a’ 
tyiík-fiak re|tsétek-íl magatokat az Ö szárnyai alatt. 
Mát. XXIV- $7. ígv fiHiasz.k dvin.fel:

• Mint kis madár, Ha szélvész jár, az égi tsuttog'skan,
1» 3 Rejrez

{ , )  Papin. Starius Lib o  7behatJ. de hac Ara. Scmper habet trepidos,ftm- 
fvt lou*a hortet egeais Coetibus, ignotae tantum jfeitibus Aiae.
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Rejtez lyukba üres fakba Az hol bátran megmarad: 
így a’ Bűnök, Halai ’s Ördög, Eugemet ba rétiemnek, 
Rejtek hellye, Vagy Reménye, O h jt ’SUS en Lel

kemnek!
Ti-hozzátok pedig már, tsak két, három szót szollok 

ISTENt-Sélö kegyes Lelkek! UR JE’SLiS’ Karjain 
mar nyugodalmat talált Galambok! rl i  mar meg ér
zettétek ’s meg-kóRoltatok ennek a’ JE’SUS’ Árnyé
kában való Nyugodalomnak édeSségét, és amaz Örök. 
ké való Szombatot még ez életben ti kezdettetek. 

Jobban értitek ti, mind azokat, valamellyeket eo ét
ről a’ Nyugodalomról beszélgettem, rrint-Sévp én ki tud
tam vólna beszéllcni; mert azokat magatokbab érzitek. 
Mindazaltal, minthogy ti-is nrég, míg e’ Siralomnak 
Völgyében ama Mennyei Hizán kívül bújdoitok és míg 
a’ Halálnak teliét magatok után vontzoljátok kiilömb 
külömb-féle változásoknak, Kí&érteteknek, Kereszt-viSe· 
léseknek, Sőt erötelenségeknek és Eseteknek-is vagy
tok ki-tétettetve; azért nem vétek vele, ha ti hoz- 
zátok-is vagy két három biztató és nógató szót szóHok. 
A* JÉ’SUShoz mentetek, a’ JÉ’SUSnál azért meg-is 
maradjatok, és ö-tÖle titeket, Sem Élet Sem Halál; Sem 
MagoSság Sem Méllység; Sem Semminémü teremtett 
állat el ne szakaszszon! Rom, V ili-  A ’ JR’SUShoz men
tetek, és az Ö-nála lévő Nyugodalomnak édeSségét 
már meg-is kóftoltátok; az Ö-hívogató szavaihoz ra
gasztott kegyelmes ígéretének valósagat ’s bé-tellyefe- 
dését már magatokban látjátok ’s tapasztaljátok; az
ért ezatán-is akarminémü szíikségtekben , meg-terhel- 
tettetésrekbeo és fáradrsígtokban, mindenkor ö hoz
zá mennyetek *s Nyiíedalmar ö nála kereíTetek. Tu. 
dóm hogy moílis ottan ottan meg fáradtok; ’s hogv-

is ne fá-
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is ne fáradnátok ? holott maga a’ JÉSUS is meg fá
radott , és a’ Jákob forrásánál le-ult. Jan. IV ; 6. 
T i mikor meg fáradtok , Amaz élő-vizeknek Kút-fe- 
jénél, a’ JÉ’SUSnal üljetek-le, és az ö Keresztének 
árnyékában kerelsetek nyugodalmat el-bádjadott Lei
keiteknek !

Mikor azért még moft-is; vagy régi bűneiteknek 
szomorú einlekezete, vagy jelen-való erötelenségei- 
teknek ’s efeteiteknek érzéfe , terhel és keSerget ben
neteket, mennyetek a’ JÉ’SUShoz! Ö meg-nyúgot ti
teket. Midőn még moft-is némellykor, az ISTEN 
bűn-ellen gerjedezö Haragjának és a’ Pokol kínjainak 
meg-gondoláSa rettenti szíveiteket ; mennyetek a’ JÉ- 
'SUShoz ! Ö meg eröfiti gyengélkedő Hiteteket, ki
veszi szíveitekből a’ félelmet , és meg-nyúgot titeket. 
Midőn még rooftis gyakorta, a* Sátán az ő tüzes nyi
laival lövöldöz benneteket, és külömb-külömb féle Ki- 
sértetei által oftromolja Hiteteket; mennyetek a’ JÉ
’SUShoz ! az Ö Sebeiben rejtezzetek e l , és ö  meg- 
nyúgot titeket. Midőn továbbá moft-is, ’s ez után-is, 
ISTEN’ böks tetszéséből vállaltokra tétettetett Sok
fele Kereszteknek terhe nyom titeket; mennyetek a* 
jF.’SUShoz! Ö, az ö Keresztyének fáját, beveti a* ti 
nyomorúságaitoknak *s szenvedéseiteknek keSerü Mára 
vizeibe, azokat meg-édeíiti tinéktek , és meg nyűgöt 
titeket. Midőn végezetre amaz utolsó Ellenséggel a* 
H ilillil,  néktek is szembe kell szállanatok, és azután 
az ítéletre elő kell állanatok; mennyetek a’ JÉ’SUS
hoz , Ő mind a’ Halálban , mind azután az ítéletben, 
tökéletesen pedig az ítélet után, ama* ki-mondharat. 
lan Mennyei DitsöSségben végképen meg-nyúgot tite
ket i a’ melly örökkévaló Mennyei tökéletes Nyúgo.

dalom *
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dalomnak meg-góndolása által, eröíitgéfsétek szíveite
k et, minden Világi Nyughatadansagauok között - ta 
minthogy míg IS 1 ENnek. tetszéséből e’ Világnak Pusz
táján kell bujdosna ok , addig abba a’ Mennyei Kána
ánba bé-nem mehettek , Lg-alabb Léikben hágjatok- 
fel ottan ottan a’ Mó’seSsel a’ Pisga Hegyere, és om 
nét nézzétek-el azt a’ Nyugodalomnak Hellyét, és 
téjjel ’s mézzel Sollyó Ditsöségnek Országát, a’ mel- 
lyet az ISTEN megígért és bízón}oSon meg-is ád- 
tinéktek.

Oh melíy ki mondhatatlan fog lenni a’ Ti szívei
teknek öröme akkor, a’ midőn titeket a* ti Kegyel
mes MEG-VÁLTOtok a’ boldog Örökké-valóságnak 
Kapuján való bé-meneteltekkor illyen formán fog meg- 
szóllitani: No! fok szenvedéseken, próbákon és Kí
sérteteken által ment Lélek ! már eleget fáradtál. és; 
a’ te Mennyei Hazádon kívül eleget bujdoftál; jete a· 
zért már, menny-bé a’ T e URadnak örömébe és 
Nyugodalmába! Moft már által eftél a* Világ’ töviSses 
Pusztáján való Bújdosáfodnak minden nyughacatlansá- 
gain, vesd-le azért terhedet egészen Vállaidról, és 
ebben a* Kánaánban, mellybe bé-érkeztél tökéletesen 
nvúgodjál m eg! Eleget fáradtál és dólgoztál eddig ,, 
moft pedig már a’ te örökké-való Nyugodalmadnak 
Szombatja ímé fel-vírradott- Már Pállya-SutáSodat el
végezted , Irnhol azért a’ Korona ! Már minekután- 
na eddig Uralommal vetettél, arafs örömmel! Mát 
nvinekutánna eddig a’ Mé’sek és a’ Kédár Sátorai között 
lakoztál, menny-bé a’ Békeségnek nyugodalmas Hajiéi 
kaiba! holott-is a’ te eddig-való fok Könyhullatásaid, 
jajgatásaid, nyögéseid és p^n^szolkodásaid, örökké-rartó; 
Örvendetes Allélujávz változnak a' te szájadban. Oh.

Bóldog*
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Bó’dngsíg! Oh Ditsöség! Oh tökéletes Nyugoda
lom, es ki-mondhatatlan Gyönyörűség! Oh mikor ju
tunk mi is az I S T E N ’ Fiainak ’s Leanyinak , ezen di- 
tiöséges szabüdúlisoknak nagy és^örvendetes Napjára !

Ne csudái jacok Sz. H! iiogy én ennek a* ki mon«Iha
tatlan Boldogságnak meg-gondolásara mintegy maga- 
mon-kivűl ragadtatván szinte meg-némulék , és Hitem
nek ’s Elmémnek’ szemeivel, a’ mennyire azok ennek 
a' Ditsöségnek fényes síigárait el szenvedhetik , Ebbe 
a* tökéletes Nyugodalomnak kívánatos Hellyébe bé-te- 
kintvén egészen el-bámulék ! Mert úgy latzik , mint
ha látnék moftis meg nyilatkozott Egeket, és látnám 
Ezt az áldott emlékezetű boldog LELKET, a’ Kiről 
motbni Beszélgetésemnek kezdetébenemlékeztem-vala. 
Világi hoszszas fáradtsága és bújdosása után, más meg- 
ditsöült Lelkekkel egyetembe az Ö szerehnes MEG- 
VÁLTOjAnasz ölében csendesen nyugodni/

Jól-értitek Sz. H/ Ti-magatok-is Kire tzélozzak? 
Úgymint; amaz IZRAEL-béli Nagy ANYAra , valósá
gos igaz Deborára , Λό/>· Mélt. Gróf Losontzi BÁNFFI 
KL^.RA Ur Aszszonyra; Életében, amaz áldott emléke
zetű Nagy Úri Férjfiunak , Neh Mélt. Grófés Statuum 
P'aesidens Bethleni BETHLEN ÁDÁM Ur ö Excellenti- 
ájának , Esztendőkig való, Hete’ igen kedves Pár
ján , azután t-edig szinte i ^-Esztendőkig Szomorú Gyászt 
viSelt ISTENt fél i kegyes Özvpgyére, Teliére nézve 
már mólt, ez előttünk lévő Koporsóban fekvő Nagy 
HEROIN Ara-

A’ Kinek, midőn én, mind Életének f  dlvásít, é-s 
abbin el hordozott fok-féle Terheit; mind pedig már 
a' HAhlng Halál Altul, azokról lett tökéletes Meg-sza- 
badulását, ’s JÉ’SUSának Karjain talalt tsendes lelki

Nyúgo-

ym urn
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Nyugodalmát meg-gondolom ; nem bánom m ár, sőt 
akarom, hogy moftani együgyü Tamtafoinnak Maié- 
fiájául édes IDVEZlTÖnknek ezen szavait választot
tam, a’ meHyekhez-ragasztatott drágalátos ígéretnek 
bé tellyeSedését, ebben a’ meg faradott és meg terhel
tet e t t , de már fok faradságai után, a’ jE’SUSnak Ár
nyékában tökéletes Nyugodalmat tahit áldott emlé
kezetű LÉLEKnek Példájában világofon szemlélhetem.

Es óh ha lehetséges volna Sz· H/ hogy Ez a’ Lá
bainak már az Örökké-valóságban állandó Nyugodal
mas Helíyet talált Galambotska, mi hozzánk viszszá 
repülhetne/ Vajha Ez az áldott emlékezetű Lélek, 
mi hozzánk , moft abból a* Nyugodalomból a’ melly· 
be már Ö egészen bé-merült, egy kevéfsé viszszá jö
hetne / hogy annak gyönyörűséges és bizonyos vol
táról Ti-néktek Relatiot tenne/ Melly igen megerö- 
íitetthetnétek ez által, azoknak cl-hivésében, a’ meftye- 
ket én moft arról a’ Nyúgodalomról együgyűen be
szélgettem / De hová ragadnak éngemet az én Indu
lataim es gondolkodásaim? holott ez, nem tsak lehe
tetlen, hanem szükségtelen-is. Vágynak MóSeseink és 
Prófétáink, hallgafsuk azokat. Nálunk vágynak a’ JE- 
'SUSnak minden kéttség* felett hellyheztetett drágalá
tos Szavai és ígéretei, hidjünk azoknak/ De leg-a- 
lább én meg-ts^íekedhetném a z t; hogy Ezen áldott 
emlékezetű Léleknek, mind Világi Életének folyta
tásában hordozott T erh eit, Sokféle szenvedéfeit, 
( mellyektöl, Ez az egyéb aránt nagy Méltóságban 
és TiszteSségben élt Meltóságos Úri nagy Aszszonyság- 
is , az igaz. Keresztyéneknek SorSal jutott örökségek 
szerint, 74. Esztendőkig follytatott Világi Életében ,
kivált annak két utolsóbb Esztendejében, üres nem

lehe-

ym m
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leh eteti mind pedig azok által gyakoroltatott Sokféle 
Keresztyéni Virtuflait; Kegyességének, fok-rendbéli 
szembe is tűnhető tsalhatatlan Munkáit és Jeleit, hos
szason elő számlálhatnám. De jobb nékem mind ezek
ről olly módon Semmit Sem szóllanom, mintsem ezek· 
nek illetlen elő számlálásával és az én tudatlan Beszé
deimmel, azt a* 'Világosságot a* mellyel Ö az Embe
rek elöt-is fény le tt , meg-homályofitanom . Tudom 
azt-is, hogy Ö maga-is ez az áldott Lélek, ha szintén 
öz efféléket halhatná-is, az illyen Ditséreteknek mú
landó füftin nem kapna, és Ti-is Sz« H/ a* Kik ö  
hozzá vagy a’ Vérségnek, vagy az Efméretségnek, 
vagy pedig velem együtt, az alázatos Tiszteletnek Kö· 
telével szoroSsabban^vóltatok köttettetv.*; ezt már moft 
tőlem nem kívánjátok, és mint szinte én, sőt nálam- 
nál jobban tudjátok.

Klem háboriroiu-meg azért Ennek az áldott Lélek
nek tsendes Nyúgadalmát, nem tészek az Ö szájába va
lami Siralmas és keServes butsuzó szokat; Hanem, ha 
megengeditek, nagy Méltósággal fénylő, Méltoságos 
Úri FÉRJFIAK, Ezen áldott emlékezetű Mélt. Úri 
nagy ANYAnak, Méltoságos Uri GYERMEKF.1/ T ite
ket mondom mát vagy két szóval meg-szóllirlak.

Mélt. Gróf' Bethleni BETHLEN GÁBOR Ur / F ék  
Királyné Aszszonyunk’ Camerariussa , Stat. Act. Int. Con- 
filiaüussa, Arany Gyapjas Vitéze , és a’ Fels. Áufhial 
Ertz-Heriz-eg MARIA KRIST1NA , Magy. Orsz. Lo- 
Cum-Tenem' FeU. Sasomat és Tespni ALBERTHertzegné 
ö  Hertzegsége’ Udvari Fö-Kapitánja, nagy Tiszteíség-
ben lévő Mélt. Uri FERJFIU/ °

Méh Gróf Bethleni BETHLEN ADÁM Ur / Fels.
Királyné Aííonyunk'Cumerariussa, Therefianus Kérész

e i d  tes*
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tes* Lovas Vitéze, Fö S.rísa-Mefter Hadi Generdlifla, és 
egy Nem s Magyar Lovai Regimentnek Ptosrui/niui 
Fö Coioneiiusa; Sok Gyözedelmi Pálmákkal tkeskcdö 
Mélt. Úri Vitéz FÉRJ FI U / és

Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN MIKLÓS Ur/ Feli. 
Királyné Aszszonyunk’ Camerarius^ , Status és Gubán. 
Act- Int. Consiliarius*a, Provincialis Fö Comissariussa, cg 
az Eidéllyi Kamaranis Co>siliariussa, *s más nagy Ti* 
tulusokkal díszeskedö Mélt. Uri FERJFIU /

Tudom hogy szikkal magasabban jár, a’ T i föld
nek poráról az Egek felé fel-emelkedett Ehnétek , 
mint sem hogy az ISTENi mindeneket böltsen igaz
gató Gondviselés’ Kezének Munkáit, tsak a’ Vak sze
rencse’ szüleményeinek tartanátok; és azért el hiszem 
hogy a’ T i Mélt. Úri jó AN\ Átoknak-is a’ Halál által 
T i tőletek lett el válását ISTENi bölts Tetzésnek tart» 
ván, Magatokat azon egészen meg nyugtathatjátok. Kis- 
sebb-is vagyok én Síkkal, mintsem Titekec valamire 
inthetnélek; hanem tsak épen ana emlékeztetlek, a* 
mire Ti-is Magatokat közönséges Leveletekben ígér
tétek; hrgv ennek a’ Ti, valóságos jó ANYÁtokn,.k , 
Ennek a’ Ti Javotokért tellyes szívből buzgott áldotjc 
Monicauzk Emlékezete légyen mindenkor áldott T i ná
latok. Ama leg-Selségesehb HatalmaSsáe légyen Ti nek
tek, a’ T i Eletetek’ ki-választott Mélt Ú r i  Párjainak és 
Kedveseiteknek, Oltalma és Meg áldoja/

Hazánknak Fő-Fő Rendei, ÉktSségei és Oszlopai·' F- 
zen áldot emlékezetű Nagy Úri Asz szórt ságnak Életé
ben kedves Attyafiai, Tiszrelöi/ a’ kikannak idejében 
Ö néki Kedvében lenni különös szerencséteknek tar- 
to-títok: Az UR Titeker-i« áldjon-meg/ Ti-is pedig 
Ennek a’ Nagy Anyának Emlékezetét mindenkor szí

veitek
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-reitekben meg tartsátok.
Különös Piáéi ogat i rőkkal díszeskedö AszszonyiRerdrck 

VáLatott ÉkeSsége 1, nagy Méltóságú Úri Aszszonysátok'Se- 
regéljetek ősz ve ezen kegyes Tabithánait meg hidegedet! 
Tetemti körül, és mutogafsatek a’ Ruhákat mell)eket 
Ö tsinák míg Veletek együí volt! T;el. IX: 39. Ditser- 
jértk ötét a’ Kapukban, es az Ö Emlékezetét , Jóságos 
Tselekedeteinek követésével állandóvá tenni igyekez
zetek.

ISTEN’ Dohaiban híven forgolódó Lelki Atyák, hív 
Próféták és azoknak Fijai! a’ kik Ennek a’ Nagy Fának 
árnyékában Sokszor tsendesen nyugodtatok! Légyének 
T i  nálatok örókké-vaió Emlékezetben az Ö Jótéteményei. 
Tinéktek pedig ISTEN támaszszon más Gyámok; és a’ 
Kiket adott, azokat jobb Kezével támogaísa és áldja meg.

UR JÉ’SUS Kepét viSelö Szegények/ a’ kik Ennek a* 
Nagy Anyának Jótéteményeivel Sokszor gazdagukatok / 
Emeljetek Oszlopot az Ö Emlékezetére szíveitekben ! 
Néktek pedig az ISTEN Ennek heHyébe adjon más Patro- 
tiat, a’ Ki veletek haSonlóképen Sokszor jól-tégyen!

Nem-lészen ’snem mégyen feledékeny ségben nálam- 
is Sz. H! GrófRÁNFFI KLÁRAnakaz én kegyes Éátró- 
námnakNEVE; és midőn egyebet nem-tehetek,az ö  
Emlékezetére én-is tehetségem szerint Oszlopoiskat 
emelek.

Tinéktek pedig Sz. H! már mit mondjak? és rr inek- 
DTszuna Itcn áldott Léiknek, még eddig közöttünk mú
latott tefli sátorivt a’ boldog Fe! támadóiig tartó Nyugo
dalmának H llyére 11-botsátottam, mive! botsáSsalak-el 
már Titeket-is ideig-való szabásaitokra? Azt olvadok az 
Izrael Fijainak pusztában-való Pújdosásoknak Hiftoriájá- 
bán ; hogy mikor Fáránba jutottak-vólna , a’ Mó’ses Ké-

rneket
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tneket Iculde el a'Kanaán Földére, hogy azt meg-tzírkálnákétire*  
szemlélnék. De midőn a’ Kémek többire, az íz rali híjait cí-ijt fel ti« 
ték-volna, jóllehet a’ Kaién és a’ Jó’sué eleger biztatnák okét, mintsz 
azáltal nem-hivének IÖ TENnek, zúgolódának ü  ellenne, es Egyi
ptomba viliéi akarának térni: a z I S í ’ÉN-is azért húsu'ásábannug- 
esdivék , hogy egyet-is azok közül bé-nem viéen arra a’ FolJ.e 
4. Mó’s. 14.

Sz. H! Mi mindnyájan Utón járók vagyunk, a’kik ennek a’ Vi
lágnak kietlen Pusztáján ama Mennyei Kánaánba éándékozunk. A z 
UK JbSUSnak IrgilmaUaga pedig olly nrgy, hogy annak az Ö- 
rókke-való Nyugodalomnak ’sengéjét még ez Siet ben közli mi-vé- 
lünk ; incg-engedi nekünk hogy ini abba az Oréagba mintegy Ké- 
meket küldjünk, a’ kik annak Gyönyörűségeit minekünk le íiják, 
es azokról bizonyos Rtlaüoi tőének. A ’ vala nékem-is Sz H/ má
rtani Tanításomban a’ tzelom, hogy ("ha fcab.nl így éóllanom) 
illyen Kérni Hivatalban járnék el T i  kötöttnek a’ jó ’sueval és a’ 
Kálebbel, és azért arról a’ Mennyei Kanaámól, és annak még ez 
Életben meg-éereztethetö Gyönyörűségeiről,· réé éerint a’JE SL’S- 
nak, az azokkal-vaíó élesre a’ Bűnösöket hívó kegyes tavaiból; rész 
éerint pedig Ennek a már abba a Nyúgodal^mk-i áirat ment ke 
gyes Léleknek Példájából, Reiatbt tettem Tielőttetek. Hiéem-is 
hogy az én Refoöom hiteles és egyenes. Ha, ( mellyet nem-temen,* 
lek ) nem-hiéitek ezeket, ha nemelly más Kémektől meg rsaíat- 
tárván, annak a’ Nyugodalomnak Gyönyörűségeit megvetitek, és 
azoknál e’ Világ Egyiptomának büdös Hagymáit Sellyebb betsüllw 
tok, ha a’ JE’SUSnak könyü Igájánál az Ürd g’ éolgálatjának és 
Rabságának vas lántzait jobb szível hordozzátok , és ama Erantzia 
Fó Emberrel együtt Páris VároSsát a’ Paradicsomnak eleibe tefcitek, 
hiteSséteic-el magatokkal hogy abba a’ Nyugodalomba bé-nero-raeu· 
tek. Ha pedig 1 mellyet élvemből kívánok ) a’ JE’SÜS kegyel
mes ígéretének hisztek, és az Ö tavára, az c> hozzá-ual^ menetel
re fel-indul tok: Ö mind ebben az Életben meg-nyűgot T ite k e t, 
mind pedig ez Elet után a’ maga Nyugodalmába be-viken. ü li 
vajha bár/ O tt volnánk már í Á M E N ,
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