
VILÁGI KESERVES BUJDOSÁSÁNAK UTANNA, MEN-
NYEI ÖRÖMET ÉS NYUGODALMAT NYERT 

K O Z JÓRA S Z Ü L E T F T T 

F É R J F I Ú 
NÉHAI T I S Z T E L E T E S N E M Z E T E S 

P Á L D I 
SZEKELY • 

I S T V Á N 
U R A M Hazánknak egyik híres Mecbanicussa,  nevezetesen a' 

Kolo'svári Resorm. Nemes CoIlegiurnnak XV. Esztendők 
alatt igen dicséretes, és Nagy Erdemü TYPOGRAPHUSsa. 

Kinek-is meg-hidegedett Tetemeinek el-tak arittatása 
alkalmatosságával a' Kolo'svári Reformáta  Eccléfinak  Bel* 
sö Farkas Uttzai Templomában, rövid és együgyű Ha-

lotti Prédikátzioval utolsó Tisztességet tett 
/  N  T  Z  E M  I  H  A LY. 

1769 dík  Esztendőben Böjt más Havának í  9-dík  Napján. 
Mellynck-is, annakutánna maga költségén való ki-nyomtattatá-

sa által Férjéhez való Hívséget és Szeretetét bizonyítani 
kívánta, a' meg-Hóltnak kesergő Özvegye. 

Kolo'sváratt Nyomtattatott, 176 9-dik  Eszteüdöben. 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



2. Sám. XVI: I*. 

Reá tekint  az Ur  az én nyomorúságomra,  és jót ád  én-
nékem az Ur. 

É'sa. XXXV: ío. 

Az Ur*  megháltattai  meg-térnek,  és nagy ének/éfsel  Si-
onba mennek : örökké  való öröm lé fen  az ö Fejeken,  öröm és 
vigafság  vészi őket  körny'űl,  és el-távozik  ö fúlok,  a'  keferüség 

és a'  nyöoés. 
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MAGYARÁZATRA FEL-vETT 

S Z E N T L E T Z K E 
'SOLT. LVI: p, i<x 

Az én biijáoshfimmk  fiamat  jól tudod-  az én könyhulla* 
fajimat  a* te Tömlődben  raktad;  avagy nem tudnád-é  azoknak 
fiámokat?  - • Ezt  tudom,  hogy az ISTEN  vagyon én velem. 

Gen nevezetes, és az ISTENt szerető ke-
gyes Lelket egészszen meg vídámitó szent 
Hiftoria  jegyeztetett sel „ i.íWs  XXVIJW/k 
Részében a' Jákob PátriárcháróI, a* holott 
az iratik-le, mimódon kénszerittetett t. i. 

Jákób, az ö Atyjafiának  az É'saunak ellene sel gerjedett 
Haragja és Gyülölsége miatt, az ö édes Atyjának Házat 
elhagyni, és az ö Annya Ríttyának a' Lábánnak Házá-
hoz Méfopotámia  felé  indulni, midön pedig egy hellveti 
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el-eftveledett  volna, a' Mezon egyedül hálni|, és annak a' 
Hellynek kövei közzül egyet párna gyanánt feje  alá ten-
ni , a' mellyen még is csendesen nyúgoszik vala, mert jo 
Lelki-Esméreti vala, és az Iftennek  Szeretetéről 's mel-
lette való léteiéről bizonyossí-is tétetett vala, noha kül-
sőképpen minden vigasztalóitól meg-fosztatott  szegény Buj-
dosó vólna. Igen nevezetes mondom, és az ISTENt szerető 
kegyes Lelket egészen meg-ujjíttó "s vidámítható e* meg-
említett Sz: Hiftória,  mivelhogy Jákóbnak ez a' Bujdosása 
e' Földön bujdosó, és sok keserves viszontagságok közt 
vándorló igaz Híveknek-is lehet ki-ábrázoló Példája, a'ki-
ket hafonlóképpen  mint Jákobot, két dolgok tesznek csen-
dessé, és bátorságossá az ö szivekben, a' jó Leíki Esméret 
tudni-illik, és az ISTEN' vélek való létének meg-esrnéré-
fe,  a* mellyröl mint-hogy meg-gyözetettek, ez azvoka 
hogy ök-is szerentsésen által vándorolják ezt az ö bujdo-
sásoknak Siralmas völgyét, ú. m. e' nyomorúságos Világi 
Életet, a' holott gyakrabban tsak a' könyvhullatás ö né-
kik Éjjel Nappal az .ö kenyerek, rnelly keserves bujdosás 
soknak Terhe alat mindazáltal el-nem tsüggednek, ipert 
tudják ök azt, hogy az ö keserves konyyhíillatásqknak  leg-
kíjfebb  tseppje-is el-nem veszett,hanem az ISTENtöl nagy 
szorgalmatossággal mintégy sel-szedeíett, és mintegy tömlö-
hen, az az, különös rejték helyben tétetett, a* mellyel a' 
jelentetett, hogy nem mégyen íbha ISTEN elött feledé-
kenységben az övéinek e' világi keserves bujdosások, 
hányattatások, és sokszori méltatlan boszszantatások. A' 
mellyröl minthogy meg*gyözettetett vala immár ISTEN-
nek ama' Szive szerint való Embere, a'Dávid, nem tsuda 
ha az ö keserves bujdosáűnak, és sokszori ügyes bajos dol-
gaínak iterhe alatt, ollykor ugyan mintégy sKáradotj:, de 
pűndazáltal el-nem esett, az az ISTENtöl, nem tsak so-
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fia  is, el-nem szakadott, de még tsak békételenül sem 
szólott, mert tudja vala ö azt, hogy orz ISTEN  cn ö buj-
dos  hfinak.  számát jól tudja;  az o minden  könyvhúllatásflit  töm-
lőjében  rakta,  avagy nem tndnhdé  ügy-mond  azoknak  fiámokat? 
ezt tudom  hogy ai ISTEN  vagyon én velem. Melly vígasz* 
taláílal tellyes Szavairól a'Dávidnak midön immár ez órá-
ban tsak igen rövideden értekezem, i -ben, ez Igéknek 
rendel tsak igen rövid Magyarázatjára figyelmezzek.  2-szor 
pedig ennek a' mi hasznunkra való fordításában  munkád 
léfcek.  • : . 

A' melly 'Sóltárban Sttmma  szerént égy sok méltatlansá-
got szenvedett, de az ISTEN'kegyelmes ígéreteivel 's mel-
lette tapasztalt lételével rneg-eröfitetett  kegyes Embernek, 
li: m. a' Dávidnak, az a' Világi nyomorúsága, rajzokatik-le, a' 
mellyben az ö Hitének meg-próbáltatására akkor jutott 
.vala, midön amaz ö nagy és hatalmas ellenségétől, a'Sa-
ultól való félelem  miatt, néki az o édes Hazájából ki-
i>ujdosni, és meszsze való földön  élete' veszedelmével vát> 
dorolni kelletett vala. MelIy keserves állapotját hogy an-
nál világoíább színnel le-rajzolhaíla, és kit kit a' rajta valp 
szánakozásra indíthatna, magát mindjárt e' 'Sóltárnak Ti-
tulussában:  méltatlanságot  fenvedö  Léleknek,  avagy inkább 
J>etü szerént, mintegy: néma Galambnak  nevezte vala, a" ki 
tudni-illik meszsze való Földre  kergetetett  vala, és mintegy 
ragadozó Ölyvek között vólna, hogy még tsak szólaniis 
pe bátorkodna. Melly magában keservesen nyögö Ga-
lambnak Emblémaja  bizony reá-is illik vala a' Dávidra, a' 
kiben noha a' szelid ártatlanságnál egyebet fenki-is  nem 
tapasztalhatna, még-is kergettetetik vala, a' meHyet így 
fejezett-ki  az ö ISTENben vetett bízodalmával egyben, 
ezen 'Sóltárnak kezdetében 2. 4. Könyörülj  rajtam IS-
TENI  mert el-akart  engemet nyelni a'  halandó  Ember, - 7 -
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mmdazaltal  valam:nyifier  féltem,  én tebenned  bíztam.  Melly 
ISTENben vetett bizodalmát így fejezi  ki f  többi között 
a' Magyarázatra fel-olvaítetotr  sz: Letzkeben: Az, én huj-
dosáftmmk  fiám  át jól-tudod;  az én lűnyvbúlldtafimat  a* te 
Tömlődben  raktad\  avagy nem tudnádé  azoknak  fámákat}  .-ezt 
tudom  hogy az ISTEN  vagyon éu velem. Melly Igéket im. 
már az emiitett rend szerint 

I. Elsőben  rövideden viligoíitani kelletik. Három ne-
vezetes ConfcJ]Ío\z  és vallás-tétele jegyeztetett sel pedig it-
ten a' Dávidnak, aT mellyek közül az 

i„ Első  ez: hogy IS  TEN  az ö bujdosásának  fiámat  jól-
tudja.  E% pedig ö néki mellyik bujdosása lett-légyen, a' 
mint emlitém,. már az versben , világosan se 1-jegyez-
te tet, hogy t. í: ö ezt a' jetas Éneket akkor készitétte lé-
gyen, midön a' Saul elött valo futásában  ötet a' Filiftcu-
sok Githban meg ragadták vplna, és az ö Királyokhoz az 
Akishoz vitték vólna, de a* midön kétség nélkül ezt af 

•Sóltárt tsak éppen ki-gondoltad 's elméjében forgatta,  ésosz-
tán írásban akkor hagyta, mikor a' veszedelemből ki-szabadult 
vólna. Melly félelmes  futása  és bujdosása noha az ö Lel-' 
kének igen keserves vala, mivelhogy minden, igázok nél-
kül kelletett önéki ekkor az igaz ISTENi Tiszteletnek 
Hellyétöl meszsze való földre  sütni, és a' bálványozó Fi-
liftéusok  közt bujdosni,, elég vala mindazáltal ez az ö Lel-
kének vigasztalására, hogy az ISTEN ötet ottan-is szem-
mel tartotta, az ö minden bujdosáfinak,  sáradtságinak igaz 
okát, abban való fel-tett  tzélját, és számát is jól tudja, 
minden lépéseit hogy úgy szóljak mintegy meg-számlálta; 
söt ottan is ISTEN ötet mintegy kézen-fogva  igazgatta, 
ho^y végre osztán^Ditsöségre magasztalja, és keserves buj-
dosáfinak  kívánatos jó végét adja. A' mellyet midön im-' 
már a' sz: Dávid az ö Bujdosáfinak  ISTENtöl  valá megfen-
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Ihl  hsával fejezett-ki,  azzal azt akarta tanítani, hogy te-
hát vagyon az ISTENnek mindenekre ugyan ki-terjedö, 
de az ötet sélö kegyes Hívekre különösön vigyázó Bölts 
Gond-viselese, melly szerint noha öket olykor félelmes  és 
kétséges bujdosásra és nyomorúságra juttatja, abban mind-
azáltal el nem hadja, sot reájok olly' különösön vigyá-
zó hűséges gondot tartana, hogy azoknak égyenként lé-
péseiket-is mintégy meg-számlálja, 'súgy igazgatja, hogy az 
azokból való ki-szabadulásra, útat és módat ö nékiek ugyan 
az ISTENi Gondviselés mutatna, a* mint ezt a' sz: Dávid 
rnásutt-is, u: m. 2. Sairt, XVI: 12. illyetén szókkal elö 
adta: Reá tekint  az UR  az én nyomorúságomra,  és jot ád 
nékem az UR.  a' melly bizodalmában meg-sem tsalatko-
za, mert minekutánna sok próbát és méltatlanságot látott 
vólna, sok félelemmel  és keserűséggel tellyes futásokat 
szenvedett vólna, végre osztán az ö Életét üldözöktöl és 
ötet halálra keresőktől' meg-szabadittata, és tellyes szabad-
ságra juttata. Es így a' sz: Dávid moft  ezen szavaival 
Tudod  ISTEN  az én bujdos  áfimnak  fámát,  jelenteni tsak ép-
pen azt akarta: Te  óh igaz ítéletn  Bíró!  a'  ki  nem engeded 
fogy  az ártatlan  Ember mind  végig báborgattajjék,  és egéfien 
el-nyomatta/sék,  hanem vigyázsz kinek-kinek  az ö lépésére,  és 
minden  twlekedetire,  hogy jövendőben  cCferént  fizefs  önékiek  a' 
mint azt meg-érdemlették:  ne mennyen annakókáért  te előtted 
fohais  feledékenységbe,  azén sokfori,,  és hofcfias  időkig  tartó 
bujdosásom,  fáradtságom,  mellyben tudod  ISTEN!  hogy nem 
volt  semmi egyéb fel-tett  tzélom,  hamm az, hogy ha az én 
Életemet  meg.tartándod,  és a'  minden  napi Eledelt  és ruháza-
tot énnékem ki-fiolgáltatod,  tehefjek  a'  Te  Templomodba  néked 
Hálá-adó  áldozatot,  és az én édes  Hazámnak  's  Nemzetem-
nek hasz nos folgálatot:  erre nézve az én fáradtságos  bujdos  á-

ftmat  annak Te-nálad  tudva  lévő  fáma,  és mivolta fcerént, 
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(tllandó  nyugodalommal  jutalmaztasd-meg  énnékem,  avagy £ 
mint ezt rövidebben a' GXXXll-dik  'Sólt v. i>% kí-sejezte : 
Emlékezze  l-m ig URam  Dávidról  a'  te Szolgádról,  és minden 
ö nyommts ágiról.  Söt úgy tettzik énnékem, hogy már 
moíl szélesebb értelem szerént azt is akarta a' £ujd>sásnak 
Nevzete által jelenteni, hogy a' mint ö néki, úgy min-
den ISTENt-szeretö kegyes Lelkeknek-is, az ö egész Vilá-
gi Életek, nem egyéb, hanem az ö Mennyei Hazájokorv 
kivül lévö keserves bujdosás légyen; mert valamiként a* 
bujdosó ritkán nyerhet ö magának az idegen söldön ál-
landó örömet és nyugodalmat; úgy szintén ki tudná ki-
beszéltem, azt a' sok-féle,  minket szorongató nyomorúsá-
got, és terhes nyughatatlanságot, a' mellyek szinte Lel-
künkig érvén nagyon szorongatnak, és Dáviddal illyetéii 
keserves panaszolkodásra juttatnak: 'Sólt. LXIX: LXXXVIH. 
Tarfs-meg  engemet URam  ISTEN!  mert el-értenek  a'  Vizei 
mind  az én lelkemig.  Bé-eflem  a'  méllységes  sárban, a* holott 
fel-nem  álhatók,  méllységes  vizekre  jutottami  és a'  víznek  hab-
ja el-fogott  engemet. A'  te búsnlájid  én rajtam által  mente-
nek, és rt te tőlled  reám botsátatott  félelmek  meg-fcoritottandk 
engemet,  Melly minket fárasztó,  és mint az égö gyertyát 
latsan laífan  fogyató  keserses bujdosásunknak terhe alatt,, 
bizony el-kellene fogynunk,  ha az iránt nem vólna bizo-
nyos bizodalmunk, hogy az ISTEN a' mi bujdosásinkat 
onnan seljül az Egekböl szemmel tartja, minden mi baja-
inkat jól látja, és minden reánk méltatlan következett 
boszszuságot a' maga emlékeztető könyvében mintegy sel̂  
írja, egy szóval: az ö Tanátsóval  tsudálatoson  veiérelmhket f 
hogy végre a'  Dítsös  égben fogadjon  minket.  'Sóit.  LXXIII: 24* 

l-fior  Még nagyobbra nevelödik tf  sz: Dávid' Bujdo-
-sásinak terhes vólta, a' midön arról ezt bizonyittja,hogy, 
a* firáffal  és kónyvhttlatájfal  tellyes  vólt y a' melly iránt 
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httTÍt azzal vigasztalta, hogy ISTEN ai o minden  khiyv-
Imlalfátit  az ö tömlőjében  rakta.  A' melly szóllásnak sor-
májával, tzélozas vagyon azon szokásra, melly szerint a* 
Régiek, és még mais a' Nap-keletiek, a' Bor tartó E»-
dényeket, Ketske, vagy más egyéb bőrökből szokták készi-1 

teni, és kiváltképpen ezekkel a' bujdosók és utozókszok-
tanak élni, i' minémii Boros Timiikről  gyakran van em-
lékezet a' Sz: Írásnak Leveleiben, És így a'  Tömlőnek 
nevezetével azt akarja moft  a' sz: Dávid jelenteni; Hogy 
valamiként a' szüretezö Gazda , az ö jó izü édes Must>á* 
nak még azokra a? Tseppjeire-is szorgalmatoson vigyázna 
a' mellyek i1 keményem meg-tekertetett 'Sajtóból le-tse-
pegni és le-szivárogni szoktak, és azokaí-is el veszni nem 
hadja, hanem azt-is Edényben zárja," mivelhogy édefebb 
Bort jövendőben még abból várna: úgy szintén az ö könyve 
húllatáfinak  azok az égymáft  nyomban követö sírni tsep-
jeiis, meHyek azlSTEN Haragjának, vagy mondjam in< 
kább. Atyai látogatásának Sajtójától, úgymint az olykor ö 
reája eresztett méltatlan boszszantatásoknak, súlyától, az ö sze-
meiből ki-fatsartattak,  és Ortzáján le-felytanak  , ezek-iá 
mondom el-nem vesztenek, hanem ISTENtöl mint vala-
mely drága Gyöngy-szernek sel-szedettek, és el tétettenek, 
ho'ty jövendőben az o számára rendeltetett öröm és vi-
gasság a' szerént lenne mérsékeltetett. Ezt pedig az o 
Minden-tudóságával eFÖfitette-megy  mondván: avaoy nem 
tndnáaé  úgymond dámokat  azoknak?  avagy a' mint néme-
lyek ezt fordítani  es magyarázni kivánnyák: avagy nin-
tseneké  azok a'  Te  Könyveidben!  IJgy hogy ezen szóllás-
nak formájá  a' Kereskedő Emberektől vétetett légyen, 
át* kik azokat a' dolgokat, á' mellyekre réá kivannak en> 
lekezni, az ö számtartó könyvekben szokták szorgalmato-
san fel-jegyezni,  hogy azok feledékenységben  ne mei> 
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nyenek, hanem idövel a* jegyzö könyvből emlékezet' 
ben jöjjenek. Melly szerént könyvet,  úgymint az ö Min-
den-ttiúóságának  könyvét  tulajdonitná a' sz: Dávid is moftaz 
ISTENnek, a' mellyben az ö meg számlált sutásait és Töm-
lőiben szedett könyvhúllatásainak tsepjeit , számsze* 
rint-is mintégy sel-jegyzette, hogy azok el-ne veszszenek, 
feledékenységben  ne mennyenek, hanem az ö jövendő-
beli meg-vigasztaltatásának ISTENtöl meg-határoztatott ide-
jén elö vétessenek, hegy így aVnint emlitém, azoknak szá-
mok szerint lenne öröme és vigássága-is mérsékeltetve, 
mintha ezen kérdésével: avagy nem tudnádé  azoknak  szá-
mokat  ? azt mondotta vólna : Uram a' ki a' mi Fejün-
kön lévö Hajunk szálait is mind számán tartod, és még 
mikor nyelvem alatt nincsen a' beszéd jól tudod; avagy 
nem tudnádé az én nagyobb bajaimat, 's azokkal szárma-
zott könyvhúllatásimat ? mert semmi egyéb én rajtam 
nem történhetik, hanem a' mit a' Te Tanátsod és Aka-
ratod öröktöl-fogván  el-végezett vólt. De a* holott már 
meg jegyézni szükség lészen, hogy ezzel, u. m. a' könnyhulla-
tások' tsepjeinek ISTENtöl való fel  szedettetésével, ma-
gokat rsak azok vígasztalhatják, a'kik a' Dáviddal egyen-
lőképpen íirnak , nem valami bakatel'a Világi dolgokért 
t. i. mert  a' Világ  szerént  való bánat Halált  szerez, 2. Kor. 
VII: .10, nem is valami ördögi szomorúságért, p. o. ez a-
vagy ama* gonosz kivanságnak nem tellyefithetéséért  > 
2. Sám.  XIII: 2. a' rniképen az Arnnon nagy gyötrelem-
ben esett vala a' Thámárért; hanem inkább \-ben a' kik 
íirnak az 6 bűneiknek érzéséért, úgy'hogy el-fáradván  az 
azon való hánattyokban,  egéji éjjel (irtokban,  konyvhullatáfok. 
kai nedve  fit  ik ágy oka t, Mtatyák  nyofioly  áikat,  siirü firalmok-
kal  , a' mint a' VI d'ik  'Sóltárban énekeltetik. 2szor a'kik 
nagy siralommal kesergőnek a' Siomiak romlásáért, és a" 
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Jéru'silemneljt puhulásáért, u. m az ISTEN Anyaszentegy-
házáért nSólt. GXXXVII, 3 szor a' kik íirnak ugyan a'Dá-
viddal az el-áradott nagy veszetségért , így szólván ugyan 
Ö véUe a' CXlX. 'Sóit. 13Ó. t. Vizeknek  jolyhfi  fiármaznak 
az én  fcemtmböl  azok miatt, kik  a' Te  Térvényedet  nem 'úri--
Zik-mê , vagy pedig 4 ker a' kik méltatlan meg-sértetnek, 
és valami ollyas nagy Lelkekig ható boszszúsággal érde-
keltetnek i de  méltatlan  mondom, mert tsak ezeknek i-
gén ISTENi hogy az o ártatlanságokat Világra hozza, 
és a" Dávid siralmával, az ö kónyvhíillatáfokat-is  Tömlőjében 
rakja.  De 

}szor és utoljára sz: Dávid még azt-is valja, hogy at 
ISTEN  bivmyofon  ö vélle  vólna, azt tudom  úgymond hogy 
az ISTEN  vagyon én velem. Kegyelmével és Segedelmével 
tudnillik, éngemet mind védelmezvén, mind pedig a'ré-
ánk botsátott Kereszteknek el viselésére meg-is erősítvén, 
a" mellynél már nagyobb Vigasztalás nem kell, mert a' 
sz: Pál szava szerént: Róm. VIII: 21. Ha  ISTEN  vagyon 
mi velünk,  kitsoda  lehetne ellenünk?  A' mellynek ellene azt 
lehetne ugyan mondani, a' mit GwtwMS modott vala az 
ötet köszöntő Angyalnak Bir. VI: Kérlek  édes  Uram  ha 
velünk  vagyon az UR,  miért talált  minket  ez a'  Nyavalya} 
de a* melly Nehézséget-is mindjáráft  le-tsendeíithet, a-
vagy tsak annak meg-gondolása, hogy nem abban áll az 
ISTENnek velünk való léte, hogy minket ne találjon so. 
ha semmi nyavalya, hanem abban inkább, hogy ISTEN 
minket még a* leg nagyobb Nyo noruságokban-is minden 
Emberi reménség selett vigasztalna, és vé*re azokból di*. 
tsöségesen ki-is szabaditna. De rövidítem immár Beszéde-
met, és Fel tételemnek 

II Mhfódlk  Részében az eddi* el-mondottaknak köze-
lebbrol-is a'mi hasznunkra való fbrdittásában  munkás lészek. 
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A«t -mondotta vala a' többi között a* sz: Pál Rom. XV: 4* 
fogy  a'  mellytk  mg írattak,  .azok a'  mi tanúságunkra  írattak-
mrg, hogy .a'  békejúm tűrés  által,  és az irájoknak  vigasz-
taláfbk  által  reménységiinf  légyen.  Úgy is vagyon bizonyár-
ra Szerelmefim  / mert illyen a' többi között sz: Dávidnak 
ez a' kezem alatt lévö mondása: Az én bújdosáfimnak  szá-
mát jol tudod-,  az én  k'ór.yvbíiílatásaimat  Tömlöaben  raktad* 
avagy nem tudnádé  azoknak  fiámokat  ? - - <azt tudom  hogy az, 
ISTEN  vagyon én velem. * A' mellyböl a'mi vigasztalásunk* 
ra sokat tanulhatunk. Mert 

i-ben Mikor azokat a* sok kedvetlenségeket meggon-
doljuk , a' mellyeknek a' Dávid ki-tétetett vala, ho-
lott ö Királyságra választatott vala, innét alkalmatosságot 
vehetünk arra, hogy az ISTENi Gondviselést tsudáljuk, 
a* melly gyakran oljan Eszközzel él az ISTENi el-v<> 
gezett Tanátsnak tellyesitésére, a* melly azzal jéppenel* 
íenkezni láttatik. Ha ti Dávidat Szer i a' Pusztában ke* 
ringeni láttátok vólna, vallyon gondolhattátok vólnaé, hogy 
e' légyen JSTENnek az a* mások felett  való kedves Em-
bere , .a' ki még jövendőben az Izraelen Király lészen ? de 
így kelle az ISTENi el-vegezett Tanátsnak bé tellyesedni. 
Nem kiilőmben annakelötte a' Mó'ses az Izrael Népének 
Szabaditóul rendeltetett, a' mellyre Emberi mód szerint 
szólván a' láttatik vala talám valamit conferalni  és hozni, 
hogy ö af  Királynak Udvarában, mint Király Leányának 
Fia", úgy neveltetett, de imé ISTEN ezen feltett  cél-
jának el-érésére egészszen ellenkezőleg tselekedett, Mó-
!ses t. i. az Udvarban lévö minden kedvességet el vesztet-
te , a' Királytól Halálra-is kereftetett,  néki a7 Midiániták 
Földiben sütni kelletett, és 40. Esztendőkig Juhaknak ö-
rizöj^vé lett, míg az ISTENi selölle való végezés bé-
íellyefedett.  És így magunkra nézve fem  lehet hát azow 
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ifóudálkoznunk,  hogy mi, a'kik a* Mennyei Ditsöségnek 
vételére rendeltettünk, hogy jövendőben ISTEN elött 
Királyokká és Papokká legyünk, niég-is moít a' sz-- F-l* 
link szava szerént 4. Kor.  IV: 13. e'  Világnak  /epreivé  Ltr 
fiink.  De - *V « n 

2 fior  Mikor mi a' Dávidnak azt a' Nagy ISTENbcn 
Vetett Bizodalmát meg-gondoljuk ̂  melly feerént  azt bi-
zonyoson hiszi vala, hogy JSTEN az ö keserves Bujdosá-
sában néki minden lépéseit szemmel tartja, igazgatja, könyvr 
húliatásait Tömlőjében rakta, hogy jövendőben a' szerént 
lenne nyugodalma, és sár.idtságának jutalmaztatása: szük-
ség , hogy mi is a' mi Hitünket és tsiiggedezö reménser 
giinket erÖűtsi;k, és arról semmit is ne kételkedjünk , 
hogy ha szintén nevekedik-is olykor a' mi Világi bujdosásunkf 
nak háborúja , és minket folytogató  keserűségeknek á^a, -
nékünk-is  van mindazáltal az Egekben  bizonyságunk,  és a'  mi 
díjainknak  tudója  a'  Magosságban,  Jób. XVI: j 9. a' ki a* 
mi keserves -biíjdosásinknak, 's itten való méltatlan boszszan-
tatásunknak számat jól tudja, és könyhullatásainkat Tön> 
lojében rakta, hogy ama" Mennyei Jobb Hazában a* sze-
Xént légyen jövendőben Le'keinknek nyugodalma; mer£ 
az ISTENnek Igazsága azt kivánnya, hogy a' kik ez E-
letben firva  vetnek  vala, azok ofctán  nagy'őrömmel  arafsanak, 
és a'  ki  az ö fáradtsággal  kerefett  magvát vivén,, firva  mé-
gy en .vala, a'  témermeg  nagy ének fiával,  vígajs  ággal;  ('Sóit, 
GKXVí: $.6.) mert örökké  való öröm léjien az Ui?'  meg-váU 
tattainak  fejeken,  mrkör  a'  Mennyei  Sionban meg-térnek,  örötq 
és vrrafság  véfit  környül  őket,  és eltávozik  ö fölök  ay kefe-
tusé?  és a'  nyögés , (E'sa. XXXV. 10. ; 

Ne félj  és ne irtózzál hát, óh iSTENt Szerető,. és .az 
-ö Kegyelmes igér-etivel meg-erÖÍIttetett Kegyes Lélek / 
p gonoszban tétetett Világnak tovább való bujdosására is 
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et-indúlni; mert akármint igyekezzenek Téred e' kietlen 
Pusztának kemény szelei és szélveiv'S habnál el döjteni , 
és megerötelenitni veled van mindazáltal azaz ISTEN* 
a' ki Dávidot a' Pusztában, és Danieitis az Oroüánokn-uk 
Vermében megtartotta, es a*reád agyarkodó Oroszlánok-
íiak-is szájokat szintúgy bé-dughatja. Ne selj és ne epesz-
szed hát azon tovább magadat, óh meg keleredett Sion-
nak Leánya! hogy a' Te könyhúllatásodnak tsepjei, a' 
mellyek olykor Ortzáidon Ie-tsordultana'c, mind eádig-is el-
nem száradhattak, hanem még rnoit-is meg ujjúinak , mert 
még-is; vigasztalás nélkül vagy; mivelhogy különös okai le-
hetnek a'Te Lelki Jegyesednek arra, hogy ate meg-vigaktal-
tatasodat késleltetni kivánnya. Talám azért van az, hogy Te 
a' Vigasztalást az ISTENi Kegyelemnél seliyebb betsüliöd, és 
azért késlelteti a' vígasztalait Te töled, hogy ezután az 
ö Kegyelmét mindennél seliyebb betsüljed. Talám azért 
nem törlötte még-meg egészszen könyvben lábbogó szeme-
idet, hogy a' Te Testi Erötelenséged a' Te íirásodnak 
ne tulajdonitna a' Vigasztalásban valami kevés érdemet. 
Talám a' Bünt, és e' Világi haszontalanságot még jobban-
is meg-akarja útáltatni Veled. Égy szóval talám azon ma-
ga ábrázatjához jobban-is hafonlóvá  akar tenni téged, a* 
ki, a' keresztsán süggvén, ISTENtöl mintegy elhagya-
tott vala, a' mint panaszolja vala (: Mát.  XXVII :) holott 
akkor-is az ISTEN kebelének Szerelme vala. Ne süggesz-
feed  sel hát sohais óh Kegyes Lélek! ezen a' Földön való 
meg-vígasztaltatásodtóI JÉ'SUSodhoz való igaz hűségedet, 
mert tisztátalan Szeretetnek Jele vólna e'Te benned, ha 
tsak az efféle  Adományért, úgymint e' Világon kívánsá-
god szerént lehetö meg-vígasztaItatásért, kedvelnéd a' Te 
Jegvesedet. Hiszem elég a' néked, ha a' Te könyvhúl-
latásidnak tsepjei el-nem vesztenek, hanem tolIe szorgal-
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tnatoson fcl-szedettettek,  és az ö Tömlőjében tétettek, 
mert bizonnyal mondom azt néked, hogy mentől na-
gyobb vala ezen ISTEN szerént való bánatod és keserű-
séged, és ezen könyvhűllatásidnak tsepjei mentöl többek, 
annál bővebb lészen a' Te örömed, midön ama'Mennyei 
Jérn'sálemben , a' Báránynak Menyegzöjében közelebbről 
való Iészen szerelmes JÉ'SUSoddal való égyességed, mert 
ekkor a' Te szemeidről konyvhúllatásid végképen el-to-
jröltetnek. 

És ugyan ezzel tsendesitsed Te-is immár moftani  ke-
serűségedet ISTENt-sélö Ker! Özvegy! mert a' Te Néh« 
Szelid Tiszteletes Jó Férjed-is magát azzal vigasztalta, hogy 
ISTEN az ö keserves Büjdosásának  fámát,  abban való fel-
tett tzélját, és mivóltát  jól tudta,  könyvlMatáfáit  Tömlőjé-
ben rak'a,  és mindenkor  ö véle vólna. Véle vala bizony min-
denkoron ez az ISTEN, mind az ötet vigasztaló, meg-
újjitó *s bátorító Kegyelmével, mind az o olykori szorult 
dolgaiban való fsudálatos  segedelmével, mind pedig nála 
le-tétetett ritka Ajándékaival, a'  kit  az UR  mint égy neve-
zet ferént  hivott vala mint Bér a1 étit,  2. Mos.  XXXI: bé-
töltvén  ötet Értelemmel,  Bolt  se jéggel,  és minden  Meflerséggel, 
hogy gondoljon  mindent  valamit különös  mefiersézge  l kell  tsinálni. 
A' mellyre való Természeti hajlandósága, és ISTENtöl a" rit-
kább és különös nemes Mefterségekre  való hívattatása, p. 0. 
Picturára , Musikára, Tiizi Mesterségre , Typográphiára , 
Betű öntésre és metzésre, és egyéb mefterséges  Talál-
mányokra való alkalmatos vólta, ö benne még eleinren 
ki-tettzett, u. in. a* ki minekutánna Helységünkben e* 
jnoftan  solyó Secuhmmk  XVII-dik  Esztendejében, Karátson 
Havának 27-dik  Napján Szüléinek igen nagy örömökre e' 
Világra születtetett vólna, úgymint az o Szüléi együtt 
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vatórHázafsági  Eleteknek éppen 40-dik  Esztin! jjében, sem az' 
előtt sem az után töS) Migzatjok itíhv lovónv esan.^La-
neveltetvén Szüléinek ez égyetbn-égy. felvés  Gyermekek, 
ezen mi Nemes G')lle^iu:m\r.cbaií  7. Esztendeig való D^ 
ákságábaii Tanulásit kerentsésen sod/Catta, azután- a' benne 
lévö nemes ini Siatoknuk jobban vaü :xcolálás.in  Hazánk-
nak és Eccleíttnknak Fo rendéitől közönséges kétséggel 
a' Felsőbb-Országi Akadémiákra küldettetek; hogy Hazánk, 
nak annál hasznoíabb szolgálatjira eí-készittetnék. A' ho-
lott kiváltképen a' PhyficAt  és a' Cberniát  minekutánna di-
tséretes szorgalmatossággal tanulta vólna, a' vala leg Főbb 
tzélja, hogy a' Typographiában, Betű metzésben, és egye-
bekben, ama'minden-ditséretet érdemlett, de eléggé 
meg-nem betsülretett hallhatatlan Emlékezetű Fér/fiúnak, 
Néh.  T,  Tótfalusi  KIS MIK LOS Uramnak példáját őis kö-
vetheíse, és ennek kívánatos emlékezetét e'Hazában meg-
eleveníthette. Bizony matatott vala-is Szerelmesim/ e* 
Néh. Tiszt Férj fiú  ezekben ollyatén Specimeneket,  a' mel« 
íyeket nem tsak e9 Fíazában , hanem Felsőbb Orszá-
gokban-is, a' kik ezekhez-értettenek, és tudták illedökéi 
pen aestimalni  a* Virtust,  és Elmés igyekezetét, örőmmef 
és tsudálkozva szemléltének, és mind ezektől PÁLD! 
ISTVÁN égy bóidogabb és szerentsésebb Idökre méltó 
Érdemes Férjfiúnak  ítéltetett. És én bizony, a' ki az.ö 
bujdosásának öt Esztendők alatt társa, és fáradhatatlan  i-
gyekezetének /szemlélője vóltam, midön az ö XI. Eszten-
dőkig tartó keserves Bújdosásáról emlékezem, nem Vehet 
meg-nem iüetödnenv, mert alig hiszem, hogy valaki azon 
az idegen Földönaz ő édes Hazájának lehető szolgálat, 
jáért, ő nálánáí keservesebb sanyarúságot szenvedett lé-' 
gyen, a* mellyen minekutánna nagyobb részént általment 
vólna, és már ott-is magának jobb Életet* és tsendes 
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ftyágodalmat  reménllieCett volna, az ö édes Hazájábáil 
mindjárt viszszá indúla, mihelyt árra a' Hazából valami 
kevés költséget vehetett vólna, hojv az ö régi fel-téte-
le "s fogadása  szerént Hazájának szólalhatna. És itt immár 
mi nekutanna ö néki Statio,  Hivatalának folytatására  mód 's 
hely rendeltetett vólna, azt minémü DexteritaSszX  folytat-
ta légyen , és azon kiviil-is Temetési, Lakadalmi, vagy 
más egyéb nagy Sokmnitasw  Gyűlésekben, minémü szol-
gálatot tett légyen, tudja azt ugy ítelemminden; mert az 
ö szép híre 's Nfeve  e' két Magyar Hazában el-terjedvén, 
sokaktól megkerestetett, és szép szólgálatot-istett. Melly 
benne lévö ritka qualitasok  mellett, nem lehetett nem 
kedvelleni, ö benne azt a' Singularis  Canckrx  's Egyenes-
séget, és minden kevélységtől üres szelid, és nyájas Ter-
mészetet, melly szerént foha  fenkinek  dolgában nem pisz-
kál vala , azokat nem-is vizsgálja vala, hanem a' maga 
dókát követvén, ártatlan Életet élni igyekezik vala. Ha 
pedig 'olykor bánattal, szomorúsággal, és boszszusággal 
illettetik vala, azt vagy békefséges  tűréssel, vagy magá-
ban való csendes epesztödéssel viseli vala, elégnek tartván 
ha az ö dolgainak tudója a' Magasságban az ö bujdosási-
i/ak  fcamát  's abban való sel tett tzélját jól tudja,  titkos 
könyvhíillatajait  Tömlőiében  rakta,  és mindenkor  övélle  volna. 
Vélle-is vala mind addiglan, mig nem ötet e" gonoszban 
tétetett Világból ki-szóllitotta, és égy darab idötöl fo<*va 
ötet laflanlassan  fogyató,  szárasztó, de 10. Napoktól fog-
va fullyofon  ostromló nyavalyája után, ama' Mennyei jobb 
Hazában való nyugodalomra botsátotta, minekutánna Sze, 
relmes Házaz Társával, NVmz. FARKAS KLÁRA Asz-
feouyal  lo. Esztendeig szép tsendes, Békefséges  szeretette! 
élt vólna, és szép LeánvkáívalKLÁRÁval és 'SU4SÁN-
NÁval megáldatott vólna, Világi Életének pedig Líldk 
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Esztendejét számlálta vólna. 
A' kinek immár szomorú Halálán és Házadnak si-

ralmas gyászban való borulásán ne epeszszed mód nélküj 
magadat ISTENt sélö Keresztyén Özvegy! hanemmeg-ke-
seredett Lelkedet Keresztyéni békességes tűréssel birjad , 
mert az az ISTEM, a' ki a' te ártatlan szelid Férjednek 
az ö keserves bujdos  hsát tudta,  kmyfmjlatását  Tömlőjében  rakta> 
és mindenkor  mellette  vala, bizony a' te Életednek-is léfeen 
meg-vígasztalója, a' mellyet kíván már öis néked Szívé-
nek telyes indulatjából, hogy a' JEHOVA a' ki moll ré-
ád ezt a' bánatot és keserűséget botsátotta, sebeidet is-
mét meg-gyógyitsa, és két neveletlen kedves Leánykáiddal 
egyetemben Élteteket, szerencsés időkre juttassa. Ugyan 
ezt a' jót kivánnya a' Te kedves Szüléidnek, mint elei-
től fogva  való különös jó Embereinek, és viszont kedves 
Testvérednek. Áldja meg az ISTEN a'ti Életeteket, hoz-
zá való szereteteket, és parantsoljon néktek is promet* Jót 
kiván minden ö hozzá tartozó, és .egyénikét elé nem szám-
lálható közelebb's távolyabb lévö minden Atyjafia  inak. Jóa-
karóinak, Barátinak, a'kik felesen  vagytok.Közelebbről az 
itten lévö Ti£ t. Collegatusnák, (kiknék -vala ö véle bizo-
dalmas és barátságos társalkodások, kívánván, hogy mind 
ezeknek hozzája való Szereteteket az ISTEN bövön meg-
jutalmaztassa, és Élteket sok Esztendők alatt tsendes 
jó napokra jtattassa. _ 

És az illyetén szerencsésebb Világi Életet, kivánnyuk 
vala eddig mi is Tenéked óh bóldog Lélek ! de mivel 
már bóldog Lelkedre nézve nyercél ennél ezerszecre jobb 
Életet, u. m. örökkévaló Idvességet: Légyen Tefted-
íre nézve-is nyugodalmad néked. Te utánnad pedig ad-

jon ISTEN több illyetén Magvar Bézalcelcket, 
és az Izraelnek békességet. 

Á M E N . 
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ÍSTEN' AKARATJÁBAN MINDENKOR MEGNYUGO. 
DOTT, ÉS ELETÉBEN TELLYKS BIZODAL-
MAT ISTENÉBEN VETETT ISTENT-FÉLÖ 

F É R J F I Ú 
NÉH. T I S Z T E L E T E S és N E M Z E T E S 

P Á L D I 
SZÉKELY , 

I S T v A N 
U R A M. 

Av Nemes Kolo'svári Reform.  Collegiumtifc,  XV. Eszten-
dőknek el-sorgások alatt, igen dicséretes és nagy 

dexteritasú 
T Y P O G R A P H U S S A, 

Kinek-is midön meg-hidegedett Tetemei a' Földnek 
gyomrában bé-tétettnének, együgyű 

H A L O T T I T A N Í T Á S S A L 
utolsó Tisztességet tett. 

ÉS el maradott Keserves szívű Özvegyét, az ISTENNEK 
LÁTOGATO KEZE ALATT VALO ALÁZATOS 

HALLGATÁSRA serkengette, 
A* Kolo'svári Reform.  Ekklésiának Belsö Farkas-

Utzai Templomában, 
V  E R E S T  0 I  GYÖ  R GY. 

Ugyan azon Ekklésiának egyik méltatlan Tanítója. 
17tfp-dik  Esztendőben Mártiimak  \$dik  Napján. 
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'Sólt. LXXI. c. 
Te  vagy az én várásom URflm,  én bÍ7.odfllnu)jn  oyevtntk 

ségemfól  jogval 

Jér. Síraím. III: aj , 26. 
Jó  az UR  azoknak,  a'  kik  várják  ötet, a* léleknek,  af 

mily kerpsi  ötet, 
Jó  várni és tsendejségben  lenni, mindaz  URnak  fabaditásáig^ 

•Sid. XII: 6, i*. 
A'  kit  fent  az UR  meg-dorgálja,  meg-ofloroz  pedig  min-

dent,  a'  kit  Fiává  fogad  - - -
Azért  a'  ti le-eresztett  kezeiteket,  és reszketö  térdeiteket 

eröfitsétek-meg. 
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MAGYARÁZATRA FEL-vETT 
SZ E N T  L E T Z K E . 

•V , \ . . I  .. < . • . . ' . 
•SOLT. XXXIX: 8, 10. 

Azért én rrnft  mit várok?  URam  minden  bizodalmam  it ben-
ned  vagyon ! : 

Megnémúlék  és meg-nm nyit ám fámat,  mert te tselekedted. 

Gen nevezetes dolog az. a' mit olvasunk 
Szere lmesim! a' JVió'ses W  d'ik  Könyvének 
\X  dik  Résztben: hogy midön tudnillik, Mó-
'ses, szintén az Egyiptomnak KirállyávaI, Fá-
raóval, a'Népnek el botsáttatáía felöl  vetél, 

•icednék, akkor a' többi .között a' Faraó Király' meg átal. 
•kodou; keménységének tmeg lágyiúsára azt cselekedte, 
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hogy az 5 veszszejenek az Égre bet fel  emelés* után , 
mindjárt oUyan igen nagy menydörgés és kö-essö szal-
lott légyen le az Égyipto nnak Földére, a' melivhez ha-
sonló soha nem volt annakelöcte az egész Sgyipto.n'földén, 
miólta Emberek kezdették vala azt lakni: Ugy hogy 
még miga-is osztán a' Faraó, tsak hogy a' Mó'sesnek kö-
nyörgésére azok a' menydörgések, és kö-essök az ö Föl-
dének határáról el fordíttatnának  , *s el távoznának, ma-
gát az Izrael' Népének el-botsáttatására önként is reá igé-
ré; D^ majdan viszontag tsak hamar, hogy a' kö-essö és 
menydörgés meg állott vólna y ez a* meg-kemenyedett 
szívű Király viszontag újjabban az Izraelnek ÜRa ÍSTENe 
ellen vétkezek, és újjabban szívét IS EENnek-'ellene meg-
keményité. Én pedig K. K. -még a' meg keményedett szívii 
Faraónál-is iákkal meg-keményettebb szívűeknek tartom a-
zokat az Emberek közziil lenni, a' kik nem hogy 
akkor , mikor az ISTEN' ítéletinek terhes' pmellái  ö raj-
tok meg-gyülnek , meg-terhesednek, mindanyiszor az 1S-
TENnek Keze alatt meg-hunyászkodnának; nem hogy 
sírnának, keseregnének, és nem hogy annak eltávoztatá-
sáért az ISTENnek esedeznének; hanem inkább az IS-
TENnek sújtoló ostora ellen akkor-ís békételenkednek: Nem 
az, hogy akkor Illyés Prófétával  ök is Életeket mintegy 
meg-unvan, pántolódva azon könyörögnének: Elég  immár 
URam!  moflan  azért  vedd-el  az én Lelkemet,  kérlek,  mert én 
fem  vagyok  jóbb az én Atyáimnál,  n Kir. XIX: 4. Nem 
tsak az, hogy Jób Pátriárkával együtt ök-is ollykor meg-
sebesíttetett indúlatjokra nézve az igaz Békességes-türés-
nek válújából külyebb hágván, születéseknek napját, órá-
ját megátkoznák:' El-ve&íen  az a\nap, mellyen én szü/rt. 

. tettem,  és az éjtfiaka,  mellyen azt\m*>nioHák:  Férfi  gyermek 
fogantatott,  Jób- III:  3. Nem tsak az, hogy az őket 
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érdeklő nyomorúságok között ök-is ollykor, niég ama' 
Mennyei Udvarnak, intimae admjjionis,  belsö bé-járo Mini" 
flerével,  a1 Jérénriás .Prófétával  egyiitt, zúgolódva azt kiál-
tsák: Jaj  nékem én anyám, hogy fűltél  éngemet,  viffa-vo-
násnak és az egéf  fölaön  való per-patvarnok  Férjfiát!  Nem 
adtam  lói It  sönt, ök-is nem adtak  nékem költ  sönt, meg-is min-
den  f  idalmaz  éngemet! Jér.  XV; to. Mert igaz az, hogy 
mind ezek, és ezekhez több efféle  panaszolkodások ugyan, 
nem egyebek, hanem az Emberi békételenkedö .romlo-
tságnak valóságos meg-meg annyi jelei, tzímerei légyenek; 
De még-is éppen ollyan indúlat nélkül valót még .az IS-
TENnek leg-kedvesebb Hívei között-is bizony nehezen 
találhatunk, a'ki, kivált mikor önékiis, mint a' Dávidnak, 
tsak a'  köny hullat  ás éjjel és nappal kenyere,  és az ISTEN' 
tsatornáinak  fcavokra  minden  áradásai  és habjai által  kezdenek 
menni ö rajta.  9Sóit.  XL1I: 4, 8. soha se egyszer se más-
szor, ajakit panaszolkodásra, söt ollykor héketelen zúgoló-
dásra is meg-ne nyilsa: Ámbár azt is jól-tudjam, hogy 
mihelyt osztán egyszer az illyetén ISTENt-szeretö Hívek 
az ISTENnek útaiban jobban bé-tekintenek, leg-ottan 
mindjárt az ö szíveknek az elött se]-háborodott habjai le-
tsendesednek; és a' kiknek az elött eröflen  nyughatatlan-
kodik vala az ö Lelkek, már ekkor mindjárt sel-eszmél-
kednek magokban, és mintegy a"1 magok nyughatatlanko-
dó Lelkeket meg szóllitván, mind annyiszor amaz ISTEN-
nek szíve szerént való Emberével, a" Kegyes Dáviddal e-
gyíitt, óh melly ISTEN' Utaiban egészlen meg nyúgodott 
elmével, azzal vigasztalják: Miért  hagytad-el  oh én Lelkem 
megadat,  és miért búfongaffi  én bennem* Hisem, várjad  ai 
lSTEN*\  mert még én hálákat  adok  ö néki,  mert ö tn én or-
tzámi fk  meg-fabaditéja.  éjso ISTFNcm  énnékem \Sólt  XIII. 
12. Hanem azokat nevezem hát én rnoíl mindiárt Höt. 
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tetek, a* Faraónál is meg-keményettebb szíviieknek lentií, 
a' kik a' rajtok meg. terhesedett nyomai úsagok között, az 
ISTENnek siijtoló o^ora ellen új/békétek nkednek, ho*y 
már mini annyiszor az IS FENnek inaiban gáncsoskodjam 
nak; a' magok bűneiket kissebbitsék, az ISTENnek öKet 
sújcoló olorát pedig felette  igen nagyítsák; és az öket 
sajtoló ISTEN-' Kezének mi t >lü ik igen sokszor elrejte-
tett, el titkoltatott okai felöl  békételenkedv*e zúgolódja-
nak: Nem  zabolárzzák-meg  ezek Dáviddal a' magok szájon 
kat, hogy nyelvekkel  az ISTEN  ellen ne vétkeznének-.  Nem 
hallgatnak  ezek az ISTEN' ítéletének öket sújtoló, és sok-
szor tsak az ö Hiteket 's Mennyei szent Atyjokban vetett 
Reménségeket próbáló vészteje alatt; holott tsak a' mint 
a' 'Sidóknak Meítereiis mondják vala: Optimwn etfelectiu 
sirrunn Aroma e/l  fifent'nm,  Nintsen  ked  vej ebben illatozó  eb a* 
gább Fitáer  ISTEN  előtt,  mint ay Hallgatás  Nem bíz-
nak ezek az IS TENnek Atyai Szeretetében olly erös bi-
Zodalomnial* hogy még a' leg kefervesebb  nyomorúság 
góknak-is közepette a' Dáviddal együtt magok eleiben 
kérdési tennének*. Azért  én már mojt mit várok?  ésarra 
osztán egész készséggel magoknak mintegy, ugyan a' Dá. 
vidial együtt, meg-is felelnének:  URam  minden  bizodal-
mam te bemed  vagyon! Megnémúlok  azért,  és nem nyitom, 
me^ fiámat,  mert te tselekeated-.  A' meHy Igéket, a'mint 
hallátok, moftani  rövid Elmélkedésemnek fundamentumá-
ul, a' fe:  Dávid 'Sóit. XXXIX : 8 , 10. f.  előttetek mind-
járt sel olvaftam,  * • _ 

A' mellyeknek fel-sejtegetésekben  midön már moft  arra 
törekedem, hogy l-ben a' Dávidnak ezen öISTEN'Keze 
alatt lett Hallgatását,  söt épp^n Mev  némái ás át, és ezzel 
mire akarta légyen az ISTENi Kegyelemnek Seho íjában 
tanúk Embere tanítani a' sz: Dávid, bővebben meg-magva-
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fan.  TTsz?* pedig, ennek, az ö ISTEN' Keze alatt letr 
Meg-  némúlasának  okát a' sz: Dávid mib«a helyheztesse, rövide-
den világosítsam; Oh vajha a'Kegyelemnek Lelke szíveteken 
ez aat t , az en tölem el-mondandó Igazságoknak bé vé-
telére annyira el Reszitené, hogy már cnnekutánna a' ben-
netek lévö indulatokat, na egészszen le nem vetkezheti-
tjk-is, ava ;y t̂ »ak annyira meg-zaboláznátok, hogy az 
ollykor ti reátok botsát ott nyomorúságok között az IS-
TEN el itt mindenkor illendőképpen hallgatnátok! De, 
hjgy a' Dologhoz mindjárt hozzá kezdjek: A' mi az 

i. Elsőt  illeti Szerelniesim! Nem szükség már most 
énnékem előttetek ennek a'"Sóltár' írásának alkalmatossá-
gáról igen hoszszason disputálnom  Akár írta ezt a' sz: Dá-
vid , mikor még a' Saul Királynak Udvarában lakván, a' 
Saul Királynak A///V»ssaítól otta.i-ottan hamissan vádol-
tatnék, és magától-is a" Saaltól halálra méltatlanul ker-
gettetnék : Akár pedigx akkor, a' melly nékem ugyan in-
kább is tetszik, mikor az ö ágyékából származott Fiától az 
Absolontól halálra kerestetnék: Bizony mind azok a' eha-
rae/erek  , mellyek itten ebben az XXXIX 'Sóltárban szólló 
Személynek tulajdonittatnak, bennünket egyenesen , és 
ugyan két-kézt, Dávidnak, az ö, nem Snul Király elött > 
hanem inkább Abfblon  előtt, a'maga Fia elött lett futására  , 
s'ig Jn keserves bújdosására vezetnek: Mellyek közziil i. első 
ugyan az, hogy ezek az ö rajta ekkor meg fekiitt  nyo-
morúságok o réája olly hírtelen, és minden reménsége 
felett  következtek, a' mellyek elébbeni Bóldogságát 's 
dirsörséges Méltóságát, igen keferves  és szomorú bóldog-
talansággal váltották fel  ö néki : A' hová már egyenesen 
tzé'ozotr, mikor az 5 6. 7. f-sekben,  a* maga Élete* Nap-
ja:rnV. elSSVeniVS! Jogsijának fen  mis Székről, mintegy az 
IS fENnek  Atyai Szeretete felöl  kételkedve keservesen a* 
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felöl  panaszolkodnék, hogyo tsak  ideig  való; hogy tsak  égy 
tenérnyivé tétettek  légyen az ö boldogságának  napjai; hogy az 
Ö ideje  tsak  mint-egy femmi  allyan légyen;  és hogy bizonnyá-
ra mint az árnyék,  úgy jár az Ember: bizonyára tsak  hij-
jában forgalmato  skodik,  rakásra  gyűjt,  de  nem tudja  kitsoda 
éli-meg azokat.  Mind ezeket pedig világosabban hol talál-
hatnók-sel, hanem Dávidnak az ö Fia, Absolon elöttlett 
fútásában?  Mert még a* Saulnak idejében nem állott va-
la erös talpon a' Dávidnak boldogsága; hanem ekkor  va-
la az, hogy mikor már egészszen meg-eröfitette  vólna az 
UR ötet az Izraelen való Királyságban, es már egész e-
röben sel is magasztalta vólna azo Birodalmát az egész Izra-
el' és Júda nemzetségin: akkor hirtelen reménysége fe-
lett iittete dobot az Absolon ö ellene, és trombitát fúrat-
ván kiáltatja vala: Abjolon uralkodik  Hebronban  2 Sám. XV: 
A' mikor óh ki-beszéihetné'ki a' Dávidnak keserűségét , 
mikor ö azt látja vala, hogy az az ö Fia, a'kiaz ö ágyéká-
ból származott vólna, kergetné az ö életét ö néki? Bizony a* 
Dávidnak ugyan minden nyomorúságai között, ezt én leg-
nagyobbnak tartom; es foha  egy nyomorúsága-is ö néki, 
nem hiszem, hogy olly fok  köny-húllatáfokat  szemeiből 
ki-fatsart  vólna, mint ez az ö maga kedves, és még ta-
lám igen kénnyén tartott Gyermekétől lett iildöztetéfe; 
a' mellyért ezeknek meg-hallgatásokra igen méltán az IS-
TENt mintegy ugyan provoealhatja-is vala, az n . f-ben: 
Hallgasd-meg  URam  az én K'ónyörgéfemet,  vedd  füledben  az 
én kiáltáfomat,  az én k'őny-húllatáfaimra  ne veftegelji.  mert 
én te előtted  jövevény vagyok,  és *se/lér. 

2 dik  tzimere az ebben a' 'Sóltárban szóló Személynek az, 
hogy ö ezeket az ö rajta ekkor meg-fekütt  nyomorúságokat, 
éppen, mint valamelly nevezetes vétkének , valóságos ke-
serű gyümöltseit, úgy gondolja vala; és mint az ISTEN' 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



bünt gyűlölő Igazságának haragos Odorát magán úgy is 
szemléli vala : És ezért könyörög vala már azon a' Kö-
nyörülő ISTENnek a' 9. és i i . i'-sekben:  Minden  én vét-
keimből  fabadíts-meg  éngemet.  Vedd  el én róllam  <£ te odoro-
dat  ; mert a'  te kelednek  fenyítéke  miatt én elfogytam.  Már 
pedig közzületek , kik az ISTEN' Beszédének olvasásában 
jártasok vagytok, kitsoda ne tudná: hogy Dávidnak azo 
Fia, Absolon elött lett sutáik, 's Fijától lett gyaláztatá* 
ía, valósággal-is nem egyéb vala i hanem az ö elébbeni, 
Uriás Híttéus Feleségével, a" Bethsabéval lett fertelmes-
kedésének, és azután magán-is az Uriás Hittéuson vég-
hez vitt gyilkosságának, igen keserű gyűmöltse, és ar 
ISTEN' bűnt gyűlölő Igazságának világos büntetése őraj-
ta ? a* mellyet mindjárt ebbéli gonoszságának végben vi-
tele után az ISTEN o nékie a* Nátán Próféta  által még-
is jövendöltetett vala, hogy Jőha  a* fegyver  házából ki-nem 
fakadna,  és az UR  o ellene gonoft  ay maga tulajdon  házából 
támaftana,  1 Sám. XII: i o i n . 

ydik  tzimere még, az ebben a' 'Sóltárban szóló személynek 
nevezetesen az, hogy o ebbéli nyomorúságának állapotjában 
külornb-külŐmbféleadjectufc&K.,  indulatokat érzett magában; 
mert egy elsöben ugyan, zabolát  vetett  vala fájára,  hogy ne 
vétkeznék  te Ily  ejs éggel  nyelvével  (: f,  2, y :) majdan" min-
dazáltal  mikor  az ö nyavalyája jobban kezdett  vólna ne-
vekedni,  meg hevüle az öszíve-ii  ö benne, és az ö gondolatiban 
«' búsúlásoknak tüze felgerjedvén,  meg nem állbatá, hogy 
ugyan tsak egy keveset maga nyomorúságos állapotjáról, 
mintegy az ISTENnek hozzája való Atyai Szeretete fe« 
löl kétséges lévén, ne panaszolkodnék, és minden ebbéli 
nvomoníságiban való vigasztalását, ( félr*  tévén mintegy az 
ISTENnek Atvaí Gondviselésében vetett bizoJa'mát,) tsak 
az egy Emberi Életnek hijjábanvalóságában ne keresné, 
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(:f.  3-7:) mind  nddig, mig-nem viszontag magát eszre vé-
vén, minden bizodalmát tsak az egy li> TENnek Szelete-
teben, Gondviseléseben, már minden habozás ntlkjl meg-
fektetné  (: f,  8-14. :) Már pedig, bizony DáviQnak a/ 0 
Fia, Absolon elöít lett sutásában vala az, a' melly ido a-
latt egy elsőben  a* Dávid, magát olly tsudára méltó bé-
kesség ts-türéísel viselte; hogy nem tsak az, hogy elöb-
beni bóldogságában . lejendö viszsza-állittatásában nem ké-
telkednék; hanem e' felett  szájából tsak leg-kissebb szót-
is ki nem ejtett, mellyel az ö Kegyelmes ISTHNet meg-
• bántotta vólna: Innen mikor ebbéli bóldogságában a' tötí i 
között, ama' perverJus  motskolódógaz Embertől, a' Síméi-
től,  kövei hajigáltatván, azzal szidalmaztatnék: Eredj,  eredj 
te vérfopó  és ijlentelen  Erjéerj.  Viífia-adja  moll  (%  UR  te-
néked  a'  Saul 7 haza-népének  minden  vérét,  a'  ki  hellyélen  te 
uralkodol:  és adta  az UR  az Orfi.ágot  a'  te Ftadmk  Ab/ólon-
nak 1 és ímé  a'  nyomorúságnak  közepette  vagy, mert vér-fopó 
Ember vagy! Fel-indúl ezen az UR' fel-kent  Kiráiyjának hűsé-
gére meg eskütt Ábisai: Hogy-hrjgy  fidalmazliatja,  úgymond, 
ez af  hólt  eb az én Uramat,  a'  Király  ti Majd  el-mégyek, 
és fejét  véfem.  De óh az alázatos lelkű Dávidnak éppen 
tsudára méltó Békessége:-tűrése! Nemnyitja-meg mégek-
kor-is száját, tsak leg-kiíTebb békételenségre-is, és még ek-
kor is jövendőbeli boldogságáról reménységét le-nem tészi, 
hanem viszsza az Ábisainak és szóigainak azt feleli:  Had. 
jjatok  bekét  nékie : hadd  fidalmazzon;  mert az UR  mondotta 
néki.  Né  talám réá tekint  még az UR  az én nyommúságom-

»ra, és jót ád  ?nég ?na nékem at UR  di  ő átka  helyett 
Sám. XVL De rnajdon már 2-fior,  mikor meg érti azta' 
Dávid, hogy az Achitóselnek azon tanátsa ^deiekasonf/e-
sedalx.  vólna , mellyben az Absoíonnak azt tankolja vala: 

(hogy rteim&bé az $ Atyjának  ágyrfkoi-^  rnerfe  tó az egész 
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Izrael meg-értené, hogy ö a* maga Atyja ellen ollyan'fe-
lette nagy gyalázatos boszszúságot tselekedett légyen, ké-
tség-nélkul azoknak kezeik inkább meg-erösödncnek , â  
kik ö mellette válnának : És kivált, mikor értesere adják 
azt a' Dávidnak, hogy az Absolonnak ellene valópáit-ii-
tese naponként hovatovább mind inkább szaporodnék és 
erősödnék: Akkor  már el-kezd ö is tsüggedni, az ö döb-
beni ISTEN' Szeretete , Gondviselése felöl  való remény-
ségében; akkor már zúgolódni kezd arról, hogy az ö 
boldogsága, méltósága, már mintegy /emmi,  tsak ollyan 
légyen; hogy ö mind eddig ollyan h'tjjában  fiorgalmatos-
kodott,  ollyan hiijában gyűjtött  rakásra;  mert minden ö e-
löbbeni bóldogságának, szerentsés állapotjának fcépsege,  m'nt 
a'  moly , meg emesztrtett  légyen  : Mind addig, míg-nem yfior 
azt az örvendetes izenetet viszik meg a' Dávidnak, hogy 
az Áchitófelnek.  ha szintén elöbbeni tanáts-adása hijjában 
nem járt-légyen-is, de már az az ö második tanáts-adáíá 
(: a' melly a' Dávidnak is sokkal nagyobb veszedelmet szól-
gáltatott vólna :) magának azURnak parancsolatjából meg-
bolondittatott volna, a* mellyben azt tanátsolja vala az 
Absolonnak, hogy hadd választana ó magának  tizenkét  ezer 
embert, és hadd űzné meg azon éjjel, az akkor  el-fár  adó*  t és 
erőt  e len kézzel  lévő  Dávidot, és ölné-meg magát a'  Királyt, 
(: 2 Sám. X\IL 1 i ) És kivált, mikor meg-érti azt a' Dá. 
vid, hogy ez az ö veszedelmének ravasz , de igen kárt 
tévö kovátsa , az Áchitófel,  maga magát meg-ölte, meg-
fotyotta  vólna (f.  23.) Akkor már fel  ébreszti mindjárt, 
addig el-ts-iggedett rernénvségét a' Dávid, és bizváft  mintegy 
maga tészen kérdéíl elejébe magának: Azért  én már moflmit 
várok  ? és arra nagy bátran maga meg-is felel  magának : 
URam  minden  bizbda'toiom  te benned  vagyon! nem úgy u-
g. a.i, niintlia ezen kérdésével, a' mint némellyek a' Sz. 
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Írás Magyarázók közzül gondolkodtak, mintegy a' Divíd 
a' maga Eletét meg-únván, mentöl Hamarább meg halni/ 
és az örök Boldogságban által-költözni kivánkozott volna; 
inert annyira vagyonhogy ekkor meg-halni vágyakozott 
vólna a' Dávid, hogy söt inkább mindjart a7 Letzkét kö-
vet5 H ' f-ben  azon könyörög vala, hogy fünnék-meg  az 
fSíEN  ö föllé»  fordítaná-el  az ö Igazságának haragos sze-
meit ö róla, hogy minekelőtte e' söldröl el-menne, hogy 
többé itten ne lenne , még égyszer hadd  vehetne erőt,  a-
Vagy inkább a' szónak ereje szerént, hadd lehetne még égy-
szer vidám  or/zával,  ábrázattal  az 6 elöbbeni boldogságának  visz-
sza állíttat  ás ában: Hanem ezzel jelenteni a' Dávid tsak azt 
akarta: hogy ö néki mind ennyi sok *s halállal fenyege-
tő nyomorúságok között is tsak az ISTEN vólna bizodal-
ma : Ezért mind ennyiszer meg is némúlna, nem nyitná-
rneg békételen panaszolkodásra száját; tudván, hogy az 
ISTEN cselekedte légyen mindazokat övélle. 

Bizony nem-is vala eleitől fogva,  nintsen még ma-is 
Atyámfiai!  a' Kegyelemnek Scho/ajában  tanúit embernek, 
annál egy elevenebb meg-efinérteto  tzímere; mintha azo 
reája ebben a* Világi Életben botsátott kereszteket, akár 
már betegségek, akár kár vallások, akár méltatlan gyala. 
zatok, akár kínoztatások, és más egyéb gonoszok légye-
nek azok; de azokat egész készséggel, egész bátorsággal, 
egész állhatatofságal,  és nagy tsendességgeI viseli« meg pe-
dig úgy, hogy egyszer'smind azok között a' sok szenve-
dések között-is egyedül tsak az egy ISTENnek Atyai 
Szeretetében bizakodjék, és ebben magának elegedendo 
vígasztaláft-is  találjon. De a* mellyet minthogy mármoft 
nevezetesen a* Dávid, egyenesen az ISTEN előtt való 
M?Z-ném'í!'tsnak  nevezete 's példázata alatt fejezett-kr  In-
nen nintsen könnyebb, mint az, hogy az efféle  nyomorúságok 
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líözzé helyheztetett Ember, ezen meg-háborodjék, és 
úgy ítéljen „hogy mintha talám az Írásban szóló Lélek 
„éppen lehetetlenségre kötelezné az Embert, a" midön 
„túdni-való dolog, hogy nintsen, nem-is találtatott e' 
„Földnek kerekségén lakozott Emberek közzül soha-is 
„ollyan, a'ki ha ollykor terhes keserűségekkel illettetett; 
„ mind annyiszor ne szólott, ne panaszolkodott, ne sírt, éŝ ne 
„könyörgött vólna,, És a'melly nehéz gondolatokkal hogy 
ti-is ennekutánna ne terheltessetek, ímé már moft  kivált-
képpen arra törekedem, hogy ezeknek terhek alól a' ti 
lelketeket sel-szabaditsam : Mellyre nézve tehát ennek az 
egész dolognak világosabb értelmére 

i. elsöbenAs már moft  azt jegyezzétek-meg: Hogy 
mikor a* sz: Dávid ezt az ISTEN .elött való Hallgatási , 
söt épen Meg-némúláfl,  annyira ürge ált  a , azzal koránt-is 
nem azt akarta: mintha ugyan még a' legnagyobb Ke-
gyeíségü Embernek-is az ö nyomorúságai között ollyan 
érzéketlennek kellene lenni, hogy azokat tellyességgel ne 
érezze; ezért soha még tsak száját-is a' maga nyavalyái-
nak elö-beszéllésekre sel ne tátsa; mert  maga a' Dávid, 
a' ki moft  magát annyira componálta,  hogy az ISTENnek 
Ortzája elött tsak nem tellyességgel meg-nemúlt  légyen ; 
más alkalmatossággal mindazáltal a' maga szívének fájdal-
mait eléggé ki-mútatta, 's ki jelentette: Jób  Pátriárkának 
példáját a' sz. Jakab Apoftól  közönséges Levelének az V: 
ty. 11. f.  minden igaz Keresztyén Embernek a' Békefsé-
ges-türésben például tette és adta elejekben; mégis azo 
nevét ví/elö  Könyve  tellyes az ö fok-féle  panaszszaival, és 
ollyan igen keferves  expoflulattokkú,  hogy a' ki azokat 
figyelemmel  meg olvafsa;  bizony kö-szíve, söt merö azon 
kemény kősziklává vált szíve vólna az ollyan Embernek, 
tf  ki azokat nagy meg-indúlás-nélkiü el-olvashatná, és 
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a* ki azokról könyben láboló szemek nélkül elméíceí-
hetnik: SJt kitsoda nem tudja? hogy az Idveisegnek 
FejedcLne, a' JÉ'SUS, e j / ugyan azo.i Személlyébeu Tfr 
TE/4 es EMBER vala, és ollyan Szent, ollyan maga in-
dulatul uralkodó, liogy ötet ezért az Atya ollyan vá-
lajított  Szí  Igájának  is nevezte, a'  ki  nem kiált,  nem eme!i-
fel  magát,  és  ne*n hajúk  az ö szavát az ut/Likon,  L'sa. 
XLII: 1 , 2 Még-is az ö rajta által ment keserűségek 
iiieg í z Ö Szentséges sze niiböl-is ki*tekerték vala, hogy 
úgy szóljak, mintegy a' vérrel egyelitett köny-núllátáso-
kat , és nem lehetett, hogy külső hallható szóval-is azt 
ne kiáltaná: Mindenfelől  (zom&ru  az én Lelkem  mind  halá* 
l/rr!  Én ISíENen!  Én IS  TE  Nem!  miért hagyál-el  éngemet} 
Tsak mago nak hadiak tehst azok a' R.'gi Pogány bol-
dogtalan Böltsek azt az ö Tudományokat, a'mell) ben azt 
tanítják vala, hogy az Ember magát akármelly nagy nyo-
morúságokban is valóságos boldognak lenni mondhatná; 
azért, mert az illyen böits Ember, mint a' sorró sazék-
ból a' sorró vizet, úgy ki üresithec magából minden in-
d latokat, és magát ollyan igen meg-keményítheű, sot 
mint-egy érzékenység nélkül valóvá teheti minden kínok 
ellen, hogy ö azokat tellyességgel ne érezze : Bizony 
nem szerette soha, nem-is szereti az ISTENnek, és a* 
KRISTUS já'SUSnak 5Vholája  az illyen vas Pbihfophiát,  avagy 
vas Békességes-türést, melly az Fmbei i Természetet vassá a-
karja változtatni, és éppen nem érzövé tenni: Mert ha 
tsak az Emberi Teftben  is nem eleven tagok azok, a* 
m?llyek semmit nem éreznek, hanem vagy gutta-ütött 
tagok, vagy vadhúsból és sen'bil állók; valósággal az 
ollyan Emberis, a* ki mm érzi azokat a' gonoszakat, a* 
rnellyektöl oftromoltatik,  soha ncn vólt, soha nem-is lé-
feen  igaz és eleven Tagja a1 KRISTUS JÉ'SUS* titkos 
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Tettének, ú. m a' kik felöl  mondotta vala régentén a* 
Próséta Jeremiás : Meg-verted  őket,  de  nem fájt  ö néktek; 
meg-eméf:t  etted  őket,  de  a" dorgáláfi  nem akarják  felvenni; 
az ö ortzáik  keményebbek  váltanak  a' k'áf  ikIánál,  nem akar-
nak meg'térni.  Bizony parafitok  URam  ezek, bolondok,,  mert 
nem tudják  az URnak  üt át, az ö ISTENek  ítéletit,  . 9. 
4 Sör inkább nein hogy az efféle  vas békejségestiirés  ked-
ves vólna ISTENnek elötte : hanem e'télett, azért bo-
tsát az ISTEN nyomorúságok^ ebben az Életben az em-
berre, hogy azokat meg-űrezze, és mind annyiszor az a 
biineiröi meg-emlékezvén, annál nagyobb érzékenységgel 
térjen-meg az ö ISTENéhez: azért botsát az ISTEN nyo-
morúságokat ebben az Életben az Emberre, hogy ez oI-
lyan légyen ö reája nézve, mint a' tűzben vettetett a-
rany, a' melly az Ötvesnek olvasztó Kóhában mentöl jób-
ban meg-próbáltatik, annál inkább minden salakjától meg-
tisztíttatik : ollyan légyen, mint a' meg tsépeltetett búza, 
a' melly mentöl jóbban meg szórattatik , annál inkább min-
den polyvájától el-választatik: ollyan légyen, mint a' meg-
íájtóltatott szölö, a' melly mentöl jóbban ki-nyomattatik's 
ki sájtóltatik , annál drágább es kedvesebb izii bort vár-
hatsz *s reménlhetsz belölle: Bizony az iIlyen nyomorú-
Ságoknak tüze által ugyan, a'mi Hitünknek Aranya men-
töl jóbban próbáltatik, a' bűnnek minden salakjától an-
nál tökéletesebben el-választatik; a' melly külömben sem 
vólna alkalmatos arra, hogy ama' Mennyei KirályjnakKi-
rályi Kintses-Tárházában bé-vitettessék: Az illyen nyo-
morúságoknak p'órölyjével,  a'mi Szívünk és Lelkünk, mer® 
töl jóbban öszve-törettetik, a' Kegyelemnek és Ditsöség-
nek annál drágább Edényévé sormáltatik: Az illyen nyo-
morúságoknak szóró-lapátjával,  a* mi Lelkünk mentöl jób-
ban 's gyakrabban szórattatik, a' bűnnek minden polyvájától 
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annál inkább el-választatik, megtisztíttatik; a' mellyröl 
kiilömben is azt mondhatjuk a' Keresztelő Sz: Jánossal, Sz: 
Máténál a' III-aikban,  hogy ama' Mennyei Tselédes Gaz-* 
da, a'  kinek  Kezében  vagyon szór ó-lapátja •, meg-tisztitja  az Ö 
fémjét,  hogy a'  gabonát bé- takarja  az ö tsürében, a'  polyvát 
pedig  meg-égejje  olthatatlan  tűzzel:  És az illyen nyomorú-
ságoknak Sajtója  által a' mi Lelkünk mentöl jóbban meg-
nyomattatik, sajtóltatik, a' Kegyelemnek annál drágább i-
zü borával-is tápláltatik; és a* JÉ'SUSnak Érdemes Igaz-
ságát, az illyen nyomorúságok7 sajtójában bé-tétetett, 
meg-nyomattatott Lélek annál nagyobb buzgósággal éhe-
zi és szomjúhozza. Egy szóval, valamiképen hogy a' jó 
Chirprgus,  3' jó Borbély, mikor az Embernek Testében 
valami meg-rothadt tagra, vagy vad-húsra, senére tálal, 
tudjátok-p, mit szokott tselekedni? Azt mind addig vag-
dalja , míg, ha tsak lehet, és a' nyavalya nem éppen in-
curabilis  gyógyúlhatatlan, az ö Patiense a' sebet nieg-ére-
zi, és így a* maga Testének eleven srisseségéröl bizonyos-
sá lehet: Éppen illyen móddal bánik Szerelrnefim!  ama' 
Mennyei Chirurgus,  ama' Mennyei Fö Borbely-is a' maga 
Patienséve 1, a* szegény biinös Emberrel, és minthogy ír ár 
annak szíve a' bűnnek epesztö fenéjétöl  meg-is kez-
dett rothadni, innen azt a' maga gyakor ítéletinek éles 
késével mind addig vagdalja, azt a' maga gyakor ítéle-
tinek éles láncétájáwal  mind addig vési és szúrdalja; míg-
nem maga is ez az lelki Patíens,  a' szegény biinös Fmber 
azt meg érezvén, ö hozzája a* segedelemért esedezik és 
azt kiáltja: Meg-némúlok  ugyan VPam,  és nem vyitom-meg 
az én fámat  te előtted,  mert te tselekedted;  Szűnjél  meg mind-
arzáltal  én tőllem,  hadd  végy eh erőt,  minekelőtte  elmennék  , 
hagy azután ne lények:  Vedd.el  én rólam a* te Cforcdat  , 
mert a'  te Kezednek  fenyítéke  miatt én el-fiztam!  De 
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t. Máfodfior,  még azt se gondoljátok; mintha ugyan 
ftudön  a' sz: Dávid' e' kezűnk alá ki-szakasztatott Igékben* 
az ISTENnek. OiTzája elött való Hallgatáft,  söt éppen 
Meg-némúlájl  annyira urgcálta  javallotta, azzal azt meg-ti-
Ialmazta vólna, hogy a' mi rajtunk által-ment kísértetek, 
keserűségek között*- ollykor még tsa!c síralomrarxs  ki-fo-
kadnunk szabad ne lenne. Találjuk ennek-is elég példá-
ját a' Sz. kasban; Jeremiás,  az ISTENnek egy belsö ked-
ves Barátja vala; de még-is azt óhajtotta y hogy az Ö fe-
met vizeknek  kútfejeivé  változhatnának y IX: i, Dávid,  az 
ISTENnek igen kedves Prósétája, szíve szerint való Em-
bere vala; de még-is a' maga nyofcolyáját  éjjel és nappal 
kány-hullatáfokkal  áftatta,  'Sóit. VI: 7* Söt maga az Id-
vességnek Fejedelme e* részben-is a' módjával való lírás-
ra szabadságot adott minékünk , midön az ö kedves Ba-
rátjának,  a' mint nevezi vala, a1 Lázárnak temetö hellyé-
néí magát a' stráftól  meg-nem tartóztatta ,- Ján. XI: 35. 
És úgy ís kell gondolkodnunk a' sírásról, mint a* mellyek 
ollyan külsö, látható beszédek, hogy azok által sokkal 
nagyobb, és az ISTENnek Atyai Könyörületességét sok-
kal hathatósabban sel-inditható ékesen-szóllással adhatjuk , 
számlálhatjuk elö a' mi nyavalyáinkat és nyomorúságin-
kat: Bizony úgy kell a'sírásról, a'bünös Embernek köny. 
húllatáfíról  gondolkodnunk, mint a' mellyek a r bűnöknek 
cl-törlésekre, es az ISTEN* Haragja'' tüzének meg-óltásá. 
ra igen hathatófok;  mert ha az ISTKN' igazságának va-
gyon egy ollyan Regiftruma  , Jegyzö-Könyve, mellyben a' 
mi ISTEN ellen véghez-vitt bűneinket, gonoszságainkat 
fel  jegyzetté és fel-irta;  Vagyon az ISTEN'IrgaImasságá-
nak-is más felöl  egy ollyatén Ditsöséges TömIöje, meny-
ben a' mi töredelmes szívböl származott köny húllatásaink-
nak vizeit bé-szedegeti: Ugy hogy osztán az illyen IS-
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TEN szerint való bánatból származott köny-húllatásoknak 
vizeiröl mondhatjuk azt igen méltán a' Kegyes Bemhar-
di/ssal  együtt: Lacljrymae Poenitentium funtvimm  Ange lórum, 
quia in ilhs color vitae, fapor  gratiae,  et gu/lus  inátlgentiae, 
az az: Az igaz bűneiken  Jiránkozóknak  köny hullatáfáik  az 
Angyaloknak  Bora, mert azokban találtatik-f  el az Életnek  fit* 
ne, a'  Kebelemnek  íze,  és a'  Bun-botsánatnak  valóságos meg-
kotlottja.  És tsak ez-is az Atyán .fiai  / a' melly a' nyo> 
morúság közzé helyheztetett Embernek sírását ISTEN e-
lött kedvessé tészi; mert külömben sokan vagynak, a' kik 
nyomorúságaik között sírnak, keseregnek , de azért még-
is ISTENtöl meg-nem vígasztaltatnak: Sirjon p. o. a' Chole* 
ricus, avagy az enyves epe-'sárral és könnyen tajtékzó 
yérrel bövölködö Ember , azért, hogy magát másoktól 
boszszúval illettetni szemléli, és mégis azokon boszszúját 
nem állhatja: Sírjon a' nagyra vágyó Kevély Ember, a-
zért, hogy a' maga szívének senn-héjjazó kivánságit el* 
nem érheti, és ez vagy amaz Világi Tisztességnek , Di-
tsöségnek, Méltóságnak arra a' gráditsára, az hová erö-
szakos útakon 's módokon is igyekezett vólna, fel-nem 
léphet: Mert  elég nyomorúság ugyan ez, az ö e' Világ* 
szerelmében telhetetlen szívének, de minthogy mind annyi-
szor az ö nagyra látó, fennhéjjazó  szívének boszszúságából 
sírni kénszerittetik, ezért ebbéli keferüségének  iSTENtöl 
örömmel való fel-váltatását  mind addig, míg az ö bá-
natja ISTEN szerint való bánat nem lészen, ne-is várja: 
Sírjon az ötet érdeklö nyomorúságok között az I'saúam 
nakutánna, minekutánna az Atyai Áldástól meg-fosztatott 
vólna; de minthogy nem az ö szívének töredelmességé-
Jböl származnak az ö köny-húllatásai, ezért bizonyoson 
n ind ennyi sok nrasa után is tsak azt áz örök veszedel-
met várhatja magái a, az Holott sívái,  rívás,  és Jogobak 
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tsíkorgatáfok  lészen: De már sírjon tsak az ötet érdeklő 
nyomorúságok között, egy büneiböl igazán ki-térni kívá-
nó Keresztyén Lélek; mert minthogy ezek az ö síralmai 
mind annyiszor, egyenesen az ö ISTENhez való szereteté-
ből, és az ö szivének bün ellen gerjedező gyülölségéböl 
feármaznak  ö benne; ezért ezekkel bizonyoson még valaha 
az ISTEN' Haragjának terhes menyköveivel csattogó fel-
legét annyira el oszlathatja, hogy azokból egyszer'smindaz IS-
TEN' Kegyelmének kívánatos efsöjét  magára le-is szállítsa. 
.Oh a' nyomorúságok' sajtójában bé-vettetett Léleknek drá-
ga erejű köny-húllatáíai/ a' mellyeket mind annyiszor 
egy ollyatén valóságos i.elki Bethesda  tavának lenni gon-
dolhat, mellyben a' kik magokat meg-ferefccik,  azok nem 
tsak Lelki nyavaljájokból gyógyittatnak-ki, hanem egy-
szer'sinind a5 nyomorúságoknak sáros fertöjéböl-is  ki-vonat-
tatván, meg-feresztetnek  *s lábra "állanak. Oh e' Világi fok-
féle  keserűségeknek tövrsseitöl sértegettetett Léleknek 
drága erejű köny-húllatásai! a' mellyeket mind annyiszor 
egy ollyatén Lakadalmi vendégségnek lenni mondhat, 
xnellyben a' JÉ'SUS a'  vizet igazán-is borrá változtatja; mi-
velhogy az ö ebbéli keserves köny:húllatásai majdan annak-
titán na az ö szivét hathatóson meg-vídámitják, el-bádgyatt 
lelkét meg erösitik, söt mint egy az ISTENi szeretet-
nek józan részegségével meg részegitik. Sötmég 

3, Harmadam  azt se gondoljátok, mintha midön a' sz: Dávid 
e* kezem alá ki-szakasztatott igékben az ISTEN elött va-
ló Hallgatá/i,  söt mint egy Meg-némüláfl  annyira javallottá, 
akkor még azt-is meg-tílal mazta vólna, hogy minékünk 
a' rajtunk által ment nyomorúságaink között tsak egy szót-
is szólani, és ISTENnek a' szabaditásért még-tsak könyö-
rögni-is szabad ne Jenné: Hanem inkább ázért botsát az 
JSTEN ollykor ez vagy amaz kedvetlen nyomorúságokat 
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mi reánk, hogy mind annyiszor az ISTENnek sűjtolóke> 
zét megesmérjük, tsókolgaisak, ép annak rólunk való el-
távozta tásáért esedezzünk. Bizony mr t. i. Atyámliiai? 
mind addig, míg e* Világ' szerelmének sokféleképpen  hány--
kodó tengerén kedvünkre hajókázhatunk;; mini meg-an^ 
nyi nagy alIható Jónások,  a' hajónak orrában mind a'lcét 
füleinkre  egy-aránt aluszunk,és még akkor-is, midön az IS -
TEN' Haragjának harsogó szélvészei e' Világ' szerelmének 
tengerét sel-háboritják, ugyan bátran mélly álomban he-
vervén nyúgoszunk; míg nem osztán maga a'mi Életünk-
nek romladozott Hajótskájának ama' Fö Gubernátora,-  a r 

JÉ'SUS, mint egy minket selébresztvén, azt kiáltja:: Mi 
dolog  te nagy allható?  Kelj-fel  már moll,  és kiálts  a*te 1STE-
Nedbez,  hogy meg-tartafsál.  ( jón. 1:6.) És nintsen is Szerelme-
fim!  márakármelly kísértetek között egy bátrabb menedék-
helye a* szegény bűnös Embernek, mint a r Könyörgés; 
mert ennek bizonyságára tsak aT ti Lelketeket hívom én 
bizonyságúl: Hányszor  meg nem esett az,, hogy ha szi-
vetekben ez vagy amaz keserűségekkel érdekeltetve vol-
tatok, mind anyiszor; ha az ISTENhez szivetek" tellyes 
indúlatjából kiáltottatok, üres válaszszal az ISTEN' Kegyel-
mességének Királyi Udvarától viszsza nem jöttetek? Hány-
szor meg-nem esett azT hogy a* sok nyomorúságoknak 
mint egy tárgyúl ki-vóltatok tétettetve: de ha mind an-
nyiszor, kivált a'közönséges Gyülekezetekben, sziveteknek 
tellyes indúlatjából a' meg szabaditásért könyörögtetek, va-
lósággal szivetekben vígasztaláft-is  vettetek, és sokszor a* 
mint a' Deákok mondják: Ubi  deficiebat  auxilium Humá-
num, ibt incipiebat Divinum; A* hói nyaka fiakadott  minden 
Emberi /egitségnek,  ottan eló-állott  mellettetek  az ISTENi  /e-
gitséz}  Hánykor  meg-nem esett az, hogy a' sok kedvet-
ien kesergettetések, és a' ti nyornorúságitokat nevető El-
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lenségiteknek titeket háborító insultatiojok,  szivetekben ti-
teket annyira el-ís bádgyasztott; jiogy már mint egy a' 
boszszú-állásra sel-is gerjedtetek, és tí is mintegy tromfot 
Űzni a' titeket méltatlanúl kesergetö Ellenségiteken kí-
vántatok: De ha mindannyiszor, kivált a'buzgó könyör-
gés mellett, ide az ISTENnek Házában bé-jöttetek; bi-
zony itt sokszora^KRISTUS' Szólgainak tanításaikból ollyan 
Lelketekig bé-hasitó szókat hallottatok, hogy a' kik az e. 
lött az ISTENnek Házában, mint a* keserűség miatt 
meg-búsúlt és boszszú-állásra igyekező oroszlánok úgy jöt-
tetek; innen mint éppen meg-meg annyi szelíd, jámbor, 
alázatos bárányok, úgy mentetek-ki? Miért  hánykódnál, 
miért núyghatatlankodnál hát magadban ollyan igen óh 
sokféle  nyomorúságokkal érdekeltetett Keresztyén Lélek? 
Imé előtted vagyon a* Jákóbnak az a' ditsöséges Lajtor-
jája, vagy inkább, gríiditsos  Palotája,  a'Könyörgés, a' mel-
lyel egyenesen mindannyiszor felmehetsz  a' telSTENed-
nek eleiben, és onnan a'vigasztalást ki-hozhatod magadnak! 
Imé kezedben vagyon mindennyiszer az Imádságnak az 
a' hathatós pörölyje,  a' mellyel zörgethetsz mind addig a' 
Kegyelemnek Ajtaján, míg az számodra meg-nyittatik te-
néked, míg onnan a'  bánat'  hellyében örömnek  kenetje  adat-
tátik  tenéked,  és dítséretnek  paláflja-  a* keserves  Lélek*  helly* 
jébel É'sa.  LXI: 3. Dánielnek Könyörgése meg-tsele-
kedhette azt, hogy az éhezö oroszlánoknak szájokat bé-dúg-
Jiatta: Oh vallyon hát a' te ISTENhez fel  nyújtott szíves 
Könyörgésed meg nem tselekedhetné-é azt, hogy i* té-
gedet híredben 's nevedben elevenen el nyelni kiváhó 
Ellenségidnek káromló szájokat bé-dúgja, zabolán tartsa? 
hidráknak,  Misáknak,  Abednegónak  Könyörgéseik meg-tstelé-
kedhették azt, hogy azzal az égö riizes ke;mentzének 
lángját meg olthatták: Oh hát valljon a' te lSTENedhez 
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sel-rvyújtott szíves Könyörgésed még ma-is meg-nem ts#*' 
kkedhecné-é azt, hogy a'te ellennek ki-ret:áelt üldözések-
n^k tüzét meg óltsa, meg-tsendeatse? /T  fÉ'SífS  fa* 
nítványimk  JÉ'SUSiioz lett kiáltások, nyújtott esedezések 
meg-tselekedíiették azt; hogy a' tengernek fennyenhány-
kodó habjait le-tsendesithctték: Oh vallyon hát te IS-
TENedhez még ma is fel  nyújtott szíves Könyörgésed", 
meg-nem tselekedhetné-e azt,- hogy azoknak a' sokféle 
Világi nyomorúságoknak, és keferüségeknek  terhes procil-
láit y szélvészéit, a' mellyek ottan-ottan a' te Életednek 
romladozott Hajótskáját impetálják; le-ültefle,  le tsilapitsa? 
Illyésnek Könyörgése meg tselekedhette azt, hogy az E-
geknek bé-záróltatott tsatornáit meg-nyithatta:Oh vaíyonhát 
a'te még ma is ISTENedhez sel-nyújtott szíves Könyörgésed 
nem tselekedhetné-é azt, hogy az Egekböl te reád az IS-
TEN' Áldásának Harmatját és bövséges Essöjét le-szálli-
taná? Hívjad  tsak fegitségül  a'  te nyomorúságodnak  idején 
Ötet, mert a' mint meg-ígérte, meg-szabadit  tégedet  es te 
étsöited  Ötet.  'Sóit. L: 15. 

Ha azért K. K. tudni kívánjátok: Mit tíított és tilal-
mazott legyen tehát az ISTENnek Seholajában  sel nevet-
tetett Embertöl a' sz: Dávid, mikor a' maga példájában 
az ISTENnek elötte való Hallgatást, Meg  né?núláfl  annyira 
javallott a? Nem egyebet, ( hogy a' dólgot rövideden 
ki-mondjam, ) hanem az ISTENnek bennünket sújtoló,, 
és sokszor tsak a' mi Hitünket *s hozzája való szeretetünk 
ket próbáló Veszszeje alatt való vakmerő pántolódásí/ 
melly szerént sokan, midön nyomorúságokkal illettetnek, 
mindannyiszor arról nem gondolkodnak: hogy hát ha öfc 
azokat a* nyomorúságokat a' magok tiiJajdon bűneikkel 
mint egy ugyan két kézt húzták az Egekböl magokra ? 
hanem tsak azon pántolodnak, hogy ok az ISTENtöl sok-
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féle  nyomorúságokkal; ez vagy amaz betegségekkel, ez 
vajy amaz kápvallásokkal, ez vagy amaz méltatlan gya-
lázatokkal látogattatnának: Éskiv.ür, midön másaknak Vi-
lági szerentséjeket 's boldogságokat el-szemlelik, azon, 
rtam lehet kibeszéllenem, mellV felettébb  igen nyúgha-
tatlankodjanik, hogy ök is azoknál gonoszabbak nem vol-
nának, azok az Emberek-is ö náloknál nem kegyesebbek,-, 
söt talám sokszor biinörebbek; Mégis mindazáltal mi vól-
na az oka, hogy azok jó egéfségben  élnének,  vénséget  érné-
nek:,  és az ISTENnek  veleje mm vólna ö rajtoki  Mi  vólna 
az oka, hogy azoknak  házak  mindenkor békefséges  vólna (C 
félelemtől?  Mi vólna az oka, hogy az ö apró fiaikat,  mint 
a'  fereg  juhokat,  úgy botsátanák-ki,  és az ii Magzatjaik  tán-
tzolnának:  Ragadnák  a* dobot  és a'  hegedűt,  es az orgonának 
zengésének  örülnének:  Tsak  a'  jóban vinnék véghez az ö nap-
jatkat?  a' mint a' Szent Jób Pátriárka, addig míg az IS-
TEN* Kegyelmének Sanctuariumában  be-tekinthetett vól-
na , szólott vala, m, n. v. Könyve' XXI-̂ k ÍV. Bóldog IS-
TEN! Hát ha még ezek az Emberek Orofilíimknak  ver-
mében való béfvettetéssel  senyegettetnének, mint a' Dáni-
el ? Dán. VI. Hát ha, mint régentén ama' 3 'Sidó Ifjak-
nak, ezeknek is számokra bé-gyújtatnek a' Nabugodonozor-
nak égő tüzes kementzéje ? Dán. IIL Hát ha ezek az Em-
berek , mint Illyés,  pusztákról pusztákra bújdosni, és bar-
langokban múlatozni kénszerittetnének? 1 Kir. XVII. XIX. 
Hat ha ezek az Emberek, mint Sz. Pál, többnyire fá-
ra hibban és nyomorúságban; vígyázáfokban-,  éhségben ésfiom-
jú<ágbani b'ijtölésekben;  hidegségben  és mezítelenségben  volná-
nak ? 2 Kór. XI. Bizony nem tsak azt tselekednék, hogy 
a' magok Eleteket  meg unván mintegy az Illyés  Prófétával 
együtt, nagy panaszolkodással ISTENtöl halálokat  kíván-
nák (:  mert hogy minden panaszolkodásra ugyan szájokat 
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szüntelen bé-kótsolva tartsák, azt töllök éppen nem prae* 
tendálhatjuk:)  Hanem e'felett,  inkább az ISTENi Gond-
viselésnek útaibun gántsoskodnának ; mintha ez ezen a* 
V ilágon a' jó életet és a' keserűséget nem éppen egyen-
lő igazsággal osztogatná az Embereknek : Sot inkább, a* 
mint e' Vilag szerint okoskodó Embert hozza-bé fcóllani 
a" Bölts Prédikátor , tsak  ugyan az estiek  a'  jókon a'  mi a• 
gomfokon;  tsak  azon egy ferentséje  vólna az igaznak  és a% 

gomfnak;  tintának  és tíftátalanrnk;  mind  annak a'  ki  áldó* 
zik,  mind  a* ki nem áldozik;  úgy a'  jónak mint a'  bűnösnek; 
az esküvőnek  úgy, mint a'  ki  betsülli  az esküvést  Préd. IX: 
4. És ez az a' pántolódás már az SzereImesim! mellyet 
a' Sz. Dávid olly sorgalmatoson magától el távoztatott , 
mid'in inkább az ISTENnek látogató Keze alatt aztmon* 
dotta : Meg-né  múlok  (JRam,  és nem nyitom-meg fámat.  Mi-
ért? Okát adja, mellyet rövideden a' Letzkének 

ÍI-dik  Részében világo itsunk; Mert  Te  tselekedted.  Ne 
gondoljátok pedig Atyámfiai 1, mintha midön a' Sz. Dávid 
már moft  az ö ISTEN' Ortzája elött való Meg-némúlásának 
azt az okát adta: Meg  né múlok  - - mert te tselekedted,  az-
zal az ISTENnek ollyatén Hatalmat, vagy inkább igaz 
nevezet szerit t , ollyatén nagy és éppen Despotica Aufio-
ritasx. túlajdonitott vólna, melly fcerént  az ISTEN, a' mint 
a' régi Scholajtwtísok  igen helytelenül gondolkodtanak vala, 
még a' leg-ártatlanabb Embert-is, még a' leg-igazabb Em-
bert-is, ha ö Felségének úgy tetszenék frtsak  azért, hogy 
a' maga Terem tett-állatin való szabados Uralkodását ez 
által-is meg-mútathatna :) meg-biintethetné és örökösön el-
veszthetné: Bizony valamiképen, hogy ha e' Földről so-
ha semmi gozolgések és exhalatiok  az Egekben sel-neme-
melkednének, úgy soha mennydörgések és villámások az 
Égben nemis lennének: így szintén, ha soha fcmmi  bü-
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neinknek fellegei  e' Földröl az ISTEN' Kegyelmének E-
gére fel-nem  emelkednének, el hidjetek, sona az ISTEN' 
ítéletinek terhes Fellegei a' mi Fejeink telett meg-sem 
tsattannanak. Hanem ezen szavaival a' Sz. Dávid jelente-
ni azt akarta, hogy mikor az ISTEN' Seho/ajában  tanúit 
Ember nyomorúsággal látogattatik , nem szükség, hogy 
az ISTENnek ötet sújtoló páltzáját mardossa, és az el-
len zúgolódjék; meg-gondolván, hogy mind ezeket övéi-
le egy ollyatén Mennyei Felség tselekeszi, a* ki még ak-
kor-is, midön az Emberre nyomorúságokat botsát, Igazán 
tselekeszik. 2. még akkor-is, midön az Emberre nyomo-
rúságokat botsát, irgalmából  tselekeszik. 3. még akkor-is, 
midön az Emberre nyoniorúságokat botsát, Bóltsen  tsele-
keszik. Vegyiik-sel mind a' hármat. 

i. azt mondám, hogy az ISTEN, még akkor-is mi-
dön az Emberre nyomoriiságokat botsát, Igazán  tseleke-
szik; mert a' mint Ábrahám Pátriárka mondja vala: Avagy 
az egesz Világnak  Itélö-Bírája  nem tselekednébé  igazságot  ? 
1 Mó"s. XVIII: 2 É s hogy mar én moft  ezt a' dolgot 
veletek jóbban megértessem: lmé mindjárta' bűnös Em-
bernek e' dolog felöl  az ö ISTEN' Uraiban való gántsos-
kodásait élőtökben adom, hogy ezekkel az ö balgatagsá-
gát nyílvábban meg-érthessétek. Tudnillik, elö-áll itt, a' bű-
nös Ember , és Viigy  azon zúgolódik, hogy az ö bünte-
tései sokkal terhesebbek légyenek az ö bűneinél, éshogy 
ö tellyességgel nem égyeztetheti-meg azt az ISTEN* I-
gazságával, hogy ö olly kitsiny bűneiért mindjárt az IS-
TENtöI ollyan terhes és alig szenvedhető büntetésekkel 
Iátogattassék; mint  éppen a' gyilkos Kain mondja vala az 
ötet vérengezo gyilkosságáért tellyes Életében vándorlásra 
fehtentziázott  ISTENének: URam! nagyobb az én biinteté-
jem> hogy-nem mint én azt elhordozhatnám,  iMó's. IV. 13. 
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Vagy pedig azon zúgqjódik, hogy mivel o nem éppen 
minden Embereknél bűnösebb, söt mások ö nállanálgo-
noszabbak; éppen nem egyeztetheti ö azt meg az IS-
TENnek Igazságával, hogy még is ö nyomorúságokat szen-
vedjen, amazok pedig minden jókkal 's örömmel bővöl-
ködjenek. De mit gondolsz te, hogy az Első  nehézséget 
mindjárt el-igazitsam, óh szegény nyavalyás bűnös Em. 
ber! Bizony, ha te valóban esmérhetnéd a' te ISTEN el-
len véghezvitt bűnödnek gonoszságát: Ha  te vóltaképen 
JLelkedre y. nnéd azt a' szörnyű 4 bátorságnak veszedelmes 
vóltát, melly szerint a' bűnös Ember, egy Földnek hit-
vár) , alá-való, el vettetett por 's hammú férge,  az ellen 
az ö Teremtő ISTENe ellen, a' kinek Segedelme nél-
kül egy szem-pillantáfig-is  fenn  nem állhatna, az ellen az 
p Teremtő ISTENe ellen, mondom, fejét  selremelni mé-
részli; Ha  te vóltaképen azt Lelkedre vennéd, hogy 
mikor vétkezel, mind annyiszor a' Teremtő ISTENt mint-
egy az ö ISTENségének Királyi Székíböl le-taszitani, és 
annak henyében a'te Tefti  Gyönyörűségednek Bálványját 
helyheztetni kivánnád: Ha  te vóltaképen Lelkedre ven-
néd* hogy te valahányszor vétkezel, mind annyiszor nem 
£z ISTENnek Ditsösségére, hanem a' te Tefti  Gyönyö-
rűséged' Bálványjána.k tiszteletére tselekeszel mindeneket: 
Bizony nem hogy az ISTENnek sújtoló veszszejét mardosni 
kivánnád, hanem inkább ö elötte nagy alázatossággal le-
borúlván, azt mondanád : Meg-némíthk  URam,  és nem nyt-
tom-meg f  ámat9 mert te tselekedted!  A 'Májodik  '  nehézség-
nek pedig meg-fejtesére  Szerelmefim!  szüntelen elméitek-
ben forgassátok  ; hogy koránt sem lehet minékünk az IS-
TEN" Gondviselésének szélesen ki-terjedett határát tsak ép. 
pen e* Földi Életnek keskeny határai közzé:-szotitanunk; 
mer; ennek a' Földi Életnek jdeje és helye nem egyéb. 
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hanem bajvívásnak, gyakoróltatásnak, bújdosasnak és Ú-
tazásnak ideje és hellye; és a' jövendö Elet lészen osztán 
jutalomnak vagy büntetésnek, örök nyúgodalomnak vagy 
örök gyötrelemnek, örökös Hazának vagy örökös kínoz-
tatásnak, örökös tsendes rév-partnak vagy örök hajótö-
résnek ideje és helye: Vétkeznénk tehát felettébb  igen 
nagy n.értekben, ha addig , míg a' baj-vívásnak és az IS-
TENi Hoszszú-türésnek ideje tart, végsö fententziát  mon-
danánk egyröl-egyig mind azokról, a'kik ez Életben Jók-
nak és Kegyeseknek láttatnak lenni; úgy szintén azokról-
is-, a' kik máfoktól  gonoszoknak tartatnak lenni: Meitezt 
á' végsö fententziát  tsak akkor illik osztán mondanunk, 
a' mikor amaz igaz Itélö és Jútalom osztó Fö-Bíró, az 
ISTENE azoknak, a' kik valósággal Jók és Kegyefek  , 
meg-adja az Igazságnak Koronáját, azoknak pedig, a' kik 
valósággal gonoszok, meg-fizet  örökkévaló biintetéfsel. 
Oh melly igen viszsza-fordúlt  és meg-veszett Elme lakozik 
tehát abban az Emberben, a' ki e' felétte  igen nagy és 
felette  igen sarkalatos dologról mellytöl az Idvesség és 
a' Kárhozat fiigg,  ante claram et diftinctam  rei perceptio* 
tiem fat  juaicium, a' világos és meg külömböztetett esmé-
ret elött tészen ítéletet! Az illyen Ember, a' dolognakv 
kezdetét annak végével öszve-zavarja; ámbár ne tudja-is 
még, mi légyen a' dolognak vége. 

2. azt mondám , hogy az ISTEN még azt-is, midön 
az Emberre nyomorúságokat botsát. Irgalmából  tseleke-
szi. Nem tsak azért, hogy foha  az ISTEN minket érde-
münk szerint nem büntet; hanem kivált képen azért, mert 
mikor az ISTEN mi reánk ebben az Életben nyomorúsá-
gokat botsát, azt azért tselekeszi, hogy mivel ama' Men-
nyei Jéni'sálernben semmi ?neg-fertéztetett  bé-fiem  mehet, 
fjei.  XXI: 27.) mi pedig a' biinnek minden maradványi-
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tól ebben a' Világi Életben üressek nem lehecank, tehát 
az efféle  nyomorúságoknak tüze által, mint éppen az Öt-
ves az aranyat, a' biinnek minden salakjától meg-ciszcitsoiv. 
Es nem tudom, olvaftátok-é,  a' mit némellyek ama'Nap-
keleti Nemzetségeknél közönséges, 's lJálna :fának  gyű-
möltséböl készittetni szokott Italnak neméröl fel  jegyzetté-
nek ? Hogy ha ez Nappal, míg a' Napnak melegitö sú-
gárai senn-tartanak, nyomattatik-ki; mentöl hamarább 
meg-etzetesedik, 's meg romolhat: De ha éjtszakának ide-
jén készíttetik; úgy igen kedves 's válogatott édességii 1-
tala lészen, és a' maga édességét valtozás nélkül meg-is 
tartja. így  gondolkozzatok Édes Atyámfiai!  ti-is erröl a' 
dologról: Addig, míg ennek a' Világi Élet* Szerelmének 
Napja melegít, világoíit bennünket; bizony minden Jó-
tselekedetünknek, Kegyességünknek, ISTENben vetett 
Hitünknek 's Reménységünknek édessége igen könnyen 
meg.etzetesedhetik, meg változhatik; és ennek a' Világi 
Élet* tsalárd Napjának melegítő súgárai, a* mi Kegyessé-
günket igen könnyen evaporalhatják,  ki-gözölögtethetik 
belölliink: De ha ollykor a' nyomorúságoknak éjtszakája 
következik-el mi hozzánk, újjabban mindjárt a' mi Ke-
gyességünk elébbeni édességét viszsza-szerzi magának, és 
már ekkor a' meg-változáftól  nem-is félthetjük  : Söt  hogy 
meg-valjam, én bizony Szerelmefim!  Soha titeket az IS-
TEN' Kegyelmének bóldog csillaga alatt születtetteknek 
lenni nem gondolnálak, ha soha sem egyszer, sem más-
szor nyomorúságoC ebben az Élecben nem szenvednécek: 
EzérC mondja vala azc a' 'S  időkhöz  küldött  Levélnek  írója, 
a' XII. ív- 5> 6. f.  Fiam!  meg-ne vesd  az URnak  dorgálását, 
és el-ne fáradj  Lelkedben,  a'  midön  dorgáltatol:  Mert  a'  kit 
szeret az UR  myr-dorgálja,  meg-ofloroz  pedig  mindent  valakit 
Fiává  fogad.  És az ISTENnek dorgádásánál én ugyan egy 
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hathatósabb és egyenesebb útat és eszközt az ISTENhcz 
való Meg térésre, és az ISTENnek Szeretetére nem gon-
dolhatok : mert külömben prédikálhatjuk mi eleget előt-
tetek, hogy melly keserű légyen még a' Szentekben-is, 
még az ISTENnek Ieg-kedvesebb Híveiben-is e' Világ'sze-
relmének gyümöitse: Prédikálhatjuk  mi eleget azt előtte-
tek, hogy melly igen veszedelmes légyen az ISTENhez 
való Meg-térésnek és az ISTEN' Szeretetének halogatása: 
Prédikálhatjuk  mi azt eleget elöttetek, hogy az ISTEN 
még a* leg-kedvesebb Híveiben-is soha aztel-nem szenved-
heti, ha igen e' Világ' szerelmének lopott vizei utánási-
toznak. De mind addig, míg az URnak dorgálását ma-
gatokon nem erzitek , a' mi Intéseinket füleitek  mellett 
tsak el-botsátjátok: Hanem nyomjon-meg tsak már olly-
kor az ISTENnek sújtoló Keze bennneteket: Vefíen-bé 
tsak egyszer az ISTEN titeket vóltaképen a7 nyomorúsá-

f oknak sajtójában: Szoritson-meg tsak az ISTEN egy' 
er ugyan valójában titeket a' maga látogató Kezével: 

Bizony mindjárt egész hathatós elevenséggel meg-érzitek , 
hogy mind azok, a? mellyeket mi tinéktekprédikállottunk, 
igazak légyenek; és már ekkor sokkal hathatóbb eleven-
séggel sel indíttattok arra, hogy a* titeket sújtoló ISTEN-
nek Keze alatt magatokat meg-alázván, azt mondjátok : 
Meg-némúlok  URam,  és nem nyitómérleg  fiámat,  mert te 
tseíekedted! 

3. azt mondám, hogy mikor az ISTEN ebben azÉ-
letben az Emberre nyomorúságokat botsát, azt Böltsenris 
tselekeszi. T. i. mi igazság szerint-is többet az ISTENtöl 
nem kívánhatunk, hanem hogy az ISTEN , a' mint a* 
maga Törvényében el-rendelte, mi velünk ebben az Élet-
ben akképen tselekedjék : Már  pedig ez az ISTEN'Böl-
tsességének egyik változhatatlan Törvénye, hogy az 
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Emberek, akár Kegyesek, akár Hitetlenek légyenek azd^ -
de mind a' ^'it, mind a' Gomfit,  azaz, mind az Örömet, 
mind a' Szomorúságot  vélek még ebben az Életben, avagy-
tsak elsö 'sengéjekre nézve, meg-kóílolcassa*: ///yen  Tör-
vényt pedig vallyon az egész Sz. írásban hol találunk ? Bi-
zony ennek 2l Törvénynek sundamentomát egyenesen a* 
Jónak  és Gonofnak  tudásának  Fájában  (  1 Mó's. II: 12.) ta-
lálhatjuk. Melly szerint minthogy ezt a' Gyiimlsöt  már 
egyszer a' mi Elsö Atyánk az Ádám  megkóstolta, és ez 
által, mi légyen a' Jó  és a' Gonsz, eléggé meg-tanulta 's-
experiáka:  Innen az ISTEN' Bölcsességének Szentsége ki" 
vánja azt, hogy az Ádámnak  Maradékiis mind egyiöl-e-
gyig még ebben a' Világi Életben, mi légyen a' 'Jó  és a* 
GonojE, experialhzfeík  *s meg tanulhassák: Már  pedig vegyé-
tek-fel:  Ha a' Hitetlenek mind végig tsak bóldogtalanság-
ban élnének ezen a' Világon; innen soha a' /ónak,  az 
az, az Örömnek 's békességes Életnek, még tsak gyü-
möltsét is meg nem kódolhatnák Í Ha pedig, ellenben a* 
Hívek mind végig tsak a' bóldogságban élnének; soha úgy 
a' Gonosznak,  az az, a' Nyomorúságnak  Fájának gyümöltséí 
meg sem kódolhatnák; és így osztán jövendőben ama' 
Mennyei örömöt annál kevésbé erezhetnék, mellyet az 
ISTEN készített az Ötet szeretöknek: T. i. mert ha szin-
tin, a' mint mondám, ez az ISTFN' Bölcsességének egyik 
változhatatlan Törvénye, hogy közönségesen minden sze-
mély válogatás nélkül az Emberek, akár Hívek, akár Hi-
tetlenek légyenek azok, még ebben a' Világi Életben 
mind a' /ót,  mind a' Gonoszt, azaz, mind az Örömet, mind 
a' Szomorúságot,  miben áljon, avagy-tsak elsö 'sengéjekre 
nézve, megkóftolnák:  Máftk  változhatatlan Törvénye 
mindazáltal ennek az ISTEN' Bölcsességének az, hogy 
ugyan-csak, mind a' Híveknek szomorúságok és örömök. 
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tnini pedig a' Hitetleneknek orömök és szomorúságok kö-
zött való egyenes és exacta proportio  tsak azon az Utolsó 
Napon vitettessék tellyes tökélletességre, a" mellyen meg-
fizet  amaz Igaz Itélö-Bíró mindeneknek  a'  sz érint, a'  mit a? 
Teliben  tselekedett,  jót avagy gonofit.  2 Kór.  V. 10. 

De légyen elég ez eddig a' sel-vett Letzkének vilá-
gositására, a' mellyekböl már moft,  hogy ebben-isa' kö-
zönséges szokáft  meg-tartsuk, 

T U D O M Á N Y gyanánt meg-tarthatjuk, 
Nehéz  ugyan> az igaz, a'  szegény"  nyavalyás bűnös Ember-

nek, hogy az ötet érdeklő  terhes kísértetek  között,  száját Joha 
még tsak  leg-kiJJebb  panaf  olkndásra-is  meg-ne nyijjá : Meg-le-
het mindazáltal  az mind-eimyifier-is,  hogy a'  maga tehetetlen-
Jégét  meg-esmérvén, b#zgó foháfkodáfaival,  ISTENnek  az ötet 
nyomorúságai között  vigaftaló,  erösitö,  és tsendefitö  Kegyelmé-
ért efedezzék:  a'  ki  ö néki  ne engedje,  hogy valamiképen  az 
ÍSTEN  és az ISTENi  Gondv'tfelésnek  böltsés  fent  Utai  ellen 
zúgolódásra  békételenül  kifokadjon,  hanem inkább reménységét, 
bizodalmát  ekkor-is  a'  kegyei  lelkü  Dáviddal  együtt  tsak  az 
egy iS 'TENben  helyheztetvén,  az ötet sújtoló Hitét, 5s Remény-
ségét  próbáló ISTENének  nagy alázatófsággal  azt mondja:  í7-
Ram! minden  bizodalmam  te benned  vagyon; Meg-némúlok,  és 
nem nyitom-meg fámat,  mert fe  tselekedted! 

Foly e' Tudománynak Igazsága a' Letzkéböl, és an-
nak eddig elö-adott Magyarázatából; mellyet, minthogy 
az eddig el mondottakból magának elég világosságot vé-
szen , tovább nem világosítok, hanem inkább hátra léva 
kevés szavaimat ti hozzátok fordítom. 

Magatok tudhatjátok Édes Szeretö Atyámfiai!  mi tör-
tént légyen amaz Égyiptomból azlSTEN' Hatalmas Karjá-
nak ereje által ki hozatott Izrael' Népén. Ez az háládat-
lan Nép tsak hamar, hogy az Égyiptomnak Foldéböl ki-
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fabadúlt  vólna, mindjárt el-selejtkezék az ISTENnek vélle 
közlött Kegyelméről, és a' Veres Tengernél félvén,  hogy 
Faraótól  majd el-nyomattatik, zúgolódik vala: Azután  tsak 
hamar a* Pusztában, a' Kenyérnek nem létéért zúgolódik 
vala: Azután tsak hamar ugyanott a' Pusztában a'viznek 
szükségéért zúgolódik vala: Azután tsak hamat ugyan ott 
a' Pusztában, a' Mannának ételében meg-tsömörölvén, a' 
Húsért zúgolódik, és az Égyiptomi pár-hagymákra, din-
nyékre, ugorkákra, és kivált sazék húsaira viszsza-kivánko-
zik vala: Azután viszont tsak hamar ugyan ott a'pusztában 
a' keserű víznek nem ihatásáért zúgolódik vala: Azután 
viszont tsak hamar ugyan ott a' pusztában, hogy az ö né-
kiek igértetett Kanaán' Földének erös Lakossiról, Oriássi-
ról, az annak a' Földnek kémlelőitől hamis relatiot  értett 
vólna; zúgolódik és Egyiptomban viszsza-menni kívánko-
zik vala. Mi lön ennek az ö sok békételenségének, zú-
goiódásának vége ? Az, hogy tsak egyik-is a' közzül a' 
Nemzetség közzül, a* melly Égyiptomból ki hozatott va-
la, a' Kánaánnak Földébe bé-nem mehetett. (:  \ Mő*s. 
XIV: 21-23.) Meg-lássátok azért ti-is Szerelmefim!  hogy 
mivel mind addig, míg ama' ti nemes Hartzotokat meg-
hartzolhatjátok, bizony sok-féle  keserűségekkel, nyomo-
rúságokkal kelletik kiiszködnetek tinéktek; ti-is valamiké-
pen az ÍSTEN ellen ne békétlenkedjetek; az ISTEN-
nek titeket ollykor sújtoló és Hiteteket próbáló veszszejéc 
ne mardossátok, hogy valamiképen ti-is osztán ama'Men-
nyei Kanaánbó  1 ki-ne rekesztessetek. Ugy  vagyon, látok 
én már moíl ti közöttetek ebben a' Gyülekezetben sok 
keserűség miatt le-tsiiggedett Fejeket: Látok sok sze-
meikből meg-szünés nélkül ki-tsordúló keserves köny-húlla-
tásokkal ásztatott szomorú Ortzákat : Látok sok szemeiket 
jsaic nem egéiiszen kony-bállat  áj;hiak küt-jejeivé  változtatott 
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yéréminfokat:  (:Jér. IX: \ . ) Látok sok foháfikodáfaikban 
el-fáradott,  nyofiolyájokatkony-hítllatújukkal  áfitató  Kegyes Dá-
vidokat:  ('Sóit.  VI: 7.) Látok sok magzatjaik után esdek-
lő, 's vígajLtalaft  bé-venni nem igen akaró  keserves szívii Rák-
beleket:  (Jér. XXXI: 15 J Látok sok tsendejségtöl  meg-fir-
tatott,  á1 nyomorúságok  miatt nem nyúgható  ISTENt-séIö só-
boka/.  ( Jób III: 2Ó?) Látok sok Mindenhatótól  keferiiséggel 
illetett  Özvegységre maradott Naómikat.  (  Ruth. I: 20. ) 
És sírjatok ugyan bátorsággal, keseregjetek óh megkese-
redett Lelkek! tsak hogy úgy sírjatok, hogy valamiké-
pen a' Békességes-tiirésnek arany zaboláját meg ne tágí-
tsátok: Söt inkább még az Oroszlánoknak vermekben-is 
a' Dániellel  együtt ; a' Kísérteteknek égö tüzes kementzé-
jében-is Sidrákkal  + Misákkal,  és Ábednégóval  együtt; a'nyo-
morúságoknak ó Kútjában-ís Jó'sef  Pátriárkával együtt tsak 
az egy ISTENbeit reménlyetek: Tudjátok nagyobbára kö-
zönségesért 9.1 Emberek mit tseíekesznek? Mikor valami 
ollyas különös nyomorúságoktól környül-vétetnek: akkor 
vagy valamelíy bölts tanátsadó jó-akaróikkal confultalod-
nak ; vagy azokból való sel-szabadittatáfok  végett különös 
jó Barátokat szereznek magoknak; vagy a' Nagy Embe-
reknek protectio)ok  alá folyamodnak  ; vagy pedig egyéb 
külömb-külömb féle  útakat, eszközöket keresnek a' szaba-
dúlásra magoknak; És az efféle  kiilsö eszközökkel való 
éléftöl  nem-is kívánnálak én eí-szakasztaní titeket: tsak 
hogy mindannyiszor inkább ti-ís a" Dáviddal együtt azt 
mondani el„ne selejtenétek: „Azért  már moft  mit tseleked-
„jem? URam,  minden  bizodalmom  te benned  vagyoni És .ha 
„szintén ollykor külömb-külömb féle  nyomorúságokat bo-
„tsátaszsz»is én reám: Ha  moft  Világi Életemnek véresve-
„rejtékével keresett vagyonkáimból ki-forditaszsz-is  enge-
«rnet: Ha  moft  Szerermes Házas-Társamat a' kit az én 
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„Lelkem leg-jóbban kedvell vala; Atyámat, Anyámat", 
„ Gyermekeimet, a' kiket hóltom után árvaságra mara-
„dott Házamnak oszlopinak lenni gondoltam vólna, a'szo-
„morú Halál által el-vészed-is elöllem: Ha  moft  szegény-
séggel, hoszszas betegséggel, vagy Ellenségeimnek meI* 
„tatlanúl éngemet káromló gyalázatjokkal érdekelsz : 
,, Még-is azért én tsak te benned, bízom: Szeretem még*-
,, is a' te Ditsösségedet • szeretem a' te Igazságodat: sze-
detem a' te Törvényedet: Nintsen még-is énnékem ked-
„ vesebb a' te Kegyelmességednél: Nintsen elöttem drá-
gább dolog a' te Ditsösségednéi: Nintsen elöttem meg' 
,,sérthetetlenebb méltóság a' te szent Törvényednél: És 
„nintsen én elöttem gyönyörűségesebb dolog a' tenéked „való szólgálatnál,, 

Régentén ama' vénségében már igen meg-homályofo 
dott szemű Vsak  Pátriárka, az ö Kezeinek tapogatáíival 
meg-akarván az ö kiísebbik Fiát Jákobot  próbálni, haval-
lyon ö vólna-é az ö Elsö-szülött fia,  avagy nem?ígyszolla 

Jákóbnak : Jer  ide,  hadd  tapngaffalak-meg  tégedet  édes  fiam, 
ha te vagy-é az én fiam,  avagy nem? (  i Mó's. XXVII: 21.) 
Imé szemléljétek Édes Atyámfiai!  Hiteteknek lelki szemei-
vel, mintha ugyan mostan le-szállott vólna mi közinkben 
az ISTEN, és minket magához szóllitvánegyen-egyenezt 
mondaná minékünk: „Jövel ide hadd tapogafíalak-meg 
„tégedet Atyai Kezeimmel, én igaz Hívem! Melegeku-
„gyan azok, de ollykor azoknak hevet siitö erejeket el-
„ kelletik szenvedned, mert ebböl esmérteteL-meg az én A-
„tyai Kegyelmemre sel-vett Fiamnak és Leányomnak 
„lenni,. Oh vallyon ki vólna, a' ki már moft  egész ö« 
kömmel Sámuellel  együtt mi közzüliink az ISTENnek ezt 
ne mondaná: Szólj  URam,  mert jól hallja  a'  te Szolgád  's 
Szolgáló  Leányod!  És óh vallyon ki-vólna az öJÉ'SUSsát 
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igazán szeretök közzül, a' ki egész készséggel azt ne mi-
velné, a' mit régentén ama' Tudós Juftus  Lipfius  tsele-
kedett ? a' ki noha nagyra betsüke légyen is Életében a' 
Stoica  Ph'tlosophiat;  még-is mindazáltal mikor halálos ágyá-
ban arra intetnék egy kedves barátjától, hogy keresne vi-
gasztalást magának a' Stoica  Phi/ojophiábói,  mint a' Békés-
séges-türésnek igen gazdag Patikájából; akkor mindjárt 
ellenben sel-kiáltott, és ezt mondotta: DomineJESU,  da 
rriihi Chriftianam  Patientiam! URam  JtSUS  adj  énnékem Ke-
resztyeni Békefséges-türést!  Valamennyiszer azért Kedves és 
a' KRISTUSban Szerelmes Atyámfiai!  az ISTEN' Atyai 
Szeretetének, a'mi Hitünknek állhatatosságát próbáló Vesz-
szejével sújtokatunk: Valamennyiszer szíveinket éles tör 
módjára által-ható keserűségekkel illettetünk, kiáltsuk azt 
meg-keseredett, de igaz hittel buzgó szívböl e' mi Hitünk' 
Ditsösséges Fejedelmének : URam  JtSUS,  adj  énnékem 
igaz Kereftyén't  Békefséges-tiiréfi  ! 

# * * * 
De ne vitassuk többé ezt a' dolgot: Szemléljétek kö-

zelebbről már velem együtt az ISTEN'Akaratjában meg-
nyúgovó Keresztyén Férjfiúnak  példáját, e' Gyászos Ko-
porsóban meg hidegedett tetemeire nézve ugyan bé-szál-
littatott, de bóldog Lelkére nézve azoknak az ISTEN 9 

Templomában  fcólgáló  Lelkeknek társaságokban, a'kiknek el-
tör lőtt  immár ISTEN  az ő femeikröl  minden  kony-búllatáfl, 
fjei.  VII: 17.) bé-sogadtatott igaz és valóságos Keresz-
tyén Férjfiúban,  Néh.  Tifit.  és Nemz.  PALDI ISTVÁN U-
ramban: A' ki-is vette vala Világi Életének származását e' 
mostan folyó  Seeulumnak  17-dik  Esztendejében, ugyan it-
ten Kolo'sváratt lakó tisztességes rendű Szüléktől: Édes 
Atyjától ugyan Néh.  Nemzetes  PÁLDI SZÉKELY BALÁS 
Vramtól: Édes Anyjától pedig Néh.  Nemz.  KiiS ANNA 
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AszszonytólA/eh.  Nemz.  KiiS FERENTZ Uramnak, Éter; 
tében L RÁKOTZI GYÖRGY Fejedelem' Fö Lovász Mes-
terének, és Néh.  Nemz,,  TELEGOI SÁRA Aszszonynak, 
Kedves Leányoktól: Születtetvén ez ö Kedves Gyermek 
kek ö nékiek igen nagy és éppen különös örömökre. Há-
zassági Életeknek nem elöbb sem későbbre,, hanem éppens 
XL-dik  Esztendejében, sem az elött, sem azntán több Gyer^ 
mekek nem-is lévén ö nékik Í Minekutánna pedig,- e£ 
a. é. Férjfiú  Édes Szüléinek dajkálkodásaik alatt annyira 
fel-neveltetett  vólna, hogy már a* maga Oskolai tanulá-
sait el-kezdhetné, bé-hozaték mindjárt ezen mi közöttünk 
mind eddig-is ISTEN' Kegyelmefségéböl  szépen virágzó Kcv 
lo'sv. Re fi  Nemes Collegiumban:  És itten tsak rövid idö alatt 
már az akkor ö benne szépen ki-tetszett serénységével, a' 
Claffisokban  taníttatni szokott Tudományokat el-végezvén v 
végre 1754-dik  Esztendöben a' Togatus  Isjaknak Seregében--
is bé-állittaték : Az holott 6. Esztendők alatt, igaz ugyan, 
hogy minden Tisztességes Tudományoknak tanúlásokban 
magát szorgalmatoíon gyakorolja vala : De minthogy az-
ISTEN ötet, éppen mintegy valóságos Magyar Bésaléelt 
különösön hívta vala amaz igazán Divinum inven/umra  , 
ama7 nemes meg-betsiilhetetlen Mesterségre, a' Typogra-
phifck:  Innen  már még ez Hazában a' vala néki tellyes 
szándéka, miképen magát a* Typograpbiábzn,  és minden 
ehez több egyéb tartozó nehéz Mefterségekben  jövendő-
ben egész eröben perficiálhatm:  És ugyan ezen szándéká-
nak mentöl bóldogabbúl lejendö el-érésére, magát osztán 
arra-is vévé, hogy mind különös Jó-akaróinak 's Patrónus-
sinak tanátsokból, mind pedig nevezetesebben az Erdélyi 
MÉLT. REF. SUPREMUM CONSISTORIUMnak Conssnsus-
sából, e' moftan  folyó  Seeulumnak  41-dik  Esztendejében 
ISTENének különös Gondviselésébe vetett bizodalma alatt, 
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a* Belgiumi  ditsösséges Aeademiákra  el-mehetne: Az holott 
immár lo. Esztendőknek el-solyások alatt minémü külö-
nös szorgalmatossággal kivánja vala magát ez az áldott em-
lékezetű Férjfiú  ezekre a'Tudományokra kiváltképen, 's 
ezek felett  pedig egyszersmind a' Muftkáxa-is,  Pifiuráta  , 
Tiizi-Mefterségrc  el-késziteni? Melly sok éjjeli 's nappali 
nyughatatlanságokat kelletett ö néki ezek mellett el-szen-
vedni? Melly különös és tölletek alig gondolható nyomo-
rúságokon kelletett o néki ezekért által-menni ? Melly 
fok-féle  kísérteteknek 's terhes szenvedéseknek kelletett ö 
néki ezekért mintegy ugyan tárgyúl ki-tétettetni ? Tudja 
azt kiváltkében az ö ISTEN' Házának *s a' Hazának Ja-
vára tzélozó egyenes Lelki-Esméretének Egyetlemegy leg-
fövebb  Tudója, az ISTEN: Tudja vala a' maga Lelki. 
Hsmérete: És tudják még ma-is rész szerint, e' Hazában a-
zok a' Tiszt. Férj fiak,  a' kik ö vélle a' Felsö-Országi Aca-
demiákban  együtt lakoznak vala, és az ö éjjeli 5s nappali 
keserves szükségének szemlélöi 's szánakozói valának: Bi-
zony mind ezek ugyan olly sokak és nehezek valának , 
hogy hanemha még jó elöre ISTENT Akaratjában meg* 
nyúgodott Lélekkel fel-rúháztatva  nem lett vólna, kü-
lömben azokat óh melly nehezen superálhatta vólna! De 
ellenekben tévé mind ennyiszer azoknak az ö ISTEN' A-
karatjában meg-nyúgodott Lelkét , és mind ezeket, tsak 
hogy jövendőben az ISTEN' Házának V a* Hazának an-
nál nagyobb elö-menetellel szólgálhatna, és sok fáradsá-
gos munkáinak szerentsés ki meneteleket el érhetné, egész 
készséggel és tsudára méltó békefséges-türö  Lélekkel el-is 
szenvedi vala. A'  minthogy, annak az ö Kegyelmes ISTE-
Nének, a'kiben annyira bízik és reménl vala, Gondviselé-
se ötet ebbéli fel-tett  szándékában meg-tsalattatni nem-is 
ingedé, mert nem fogára  Hazájában lett megérkezése 
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után, ií. m. 1754. Esztendőben az Erdélyi MÉLT. REF. 
SUPREMUM CONSlSTORiUMnak tetszéséből 's akaratján 
ból, ezen Kolo'sv. Res. Co/legiumnak  7y/>ograszhu*sává  te-
tetteték: És itten már Nemes Hivatalának egész dexteri-
tassal lett folytatásában  öt elsöbb Esztendeit bé-végezvénr 
ugyan akkor ISTENnek bölts Rendeléséből magát egy-
szersmind a' páros Életnek-is követésére reá vévé: Vélle 
vala pedig itten-is az az ő Kegyelmes Gondviselő ISTE-
Ne valósággal , a' Kinek Akaratjában mind eddig-is olly 
állhatatos Lélekkel meg-nyúgodott vala; ez ö ISTENben> 
vetett mindenkori Bizodalmának egy igen bövséges Ju-
talma lévén az, hogy e' moftan  folyó  Secnlumndk  59-dik 
Esztendejében, az ISTEN' Kintses Tárházának ajtaját feU 
nyitván, ki-nyerheté onnan a'JEHOVÁnak ama' Jó akarat-
ját, eddig el-folyt  Életének igen kedves 's szerelmetes, 
de moftan  gyászos Koporsóját keserves könyveivel ásztatd 
9s szomorú Özvegységre jutott Párját, Nemz.  FARKAS KLÁ-
RA Aszszonyt, Nemes Városunk' egyik érdemes és hites 
Tagjának, Nemz.  FARKAS JÁNOS Uramnak, és Nemz. 
M1SKOLTZ1 SÁRA Aszszonynak kedves és édes- Leányo-
kat: Kivei-is el-töltött Házassági Életében óh melty nagy, 
és minden háborúságot magából ki-rekesztetc örömmel 
számlálja vala Életének Napjait; abbai>is az-ISTEN Ál-
dását mutatván o hozzájokmikor az ö tökélletes szere-
tettel ékeskedö Házassági Életeket két igen kedves, KLÁRA 
és 'SU'SÁNNA nevű, de már moft  Édes Atyjóknak halá-
la után az igye-fogyott  Árváknak seregében bé-íratott. 
Magzatokkal is megá ldo t t aDe óh Halandóságnak vál-
tozáft  nem esmérhetö Torvénye! melly kevés idore ha* 
taroztatott vala ama' Mennyei Törvény-széken ez o Há-
zassági tiszta Életeknek együtt lehető folytatása;  mert mi-
dön szintén Házassági Életének 1 o dik  Esztendejét töldö~ 
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gelné, akkor nem reménlett igen kínos sorró Nyavalyá-
ban esék, és attól osztán mi ad addig oftromoltaték,  míg 
ezen solyó 1769. Efitend.  Martiusndk  10-d/k  Napján, Est-
véli 6. és 7. órak között, a' Köz Jónak igen nagy kárára; 
Szerelmes Házas-Társának és két neveletlen Árváinak el-
felejthetetlen  szomorúságokra, e' Világból tsendesen ki-
költözék; midön szintén Házassági Életének* ( : a' mint 
mondám :) 10-dik  Esztendejét; Nemes Hivatalának 15-
dik  Esztendejét; Világi Életének pedig 52-dik  Esztendejét 
cl-töltené 's bé-végezné. 

És a' kinek ha már moft  az ö Világi Életének kor-
mánya mellett iilt drága Vir/ussait  el-szemlélem, bizony 
olly sokak és különösök azok, hogy azokról ditséretesen 
nem emlékeznem nem lehet énnékem; mert hogy már 
rnoít, a* mellyet eddig-is ö felölle  meg-emlitettem, Ö 
néki a* maga Mesterségében való különös és ritka példá-
jú experientiíiyiX.  hoszszason ne-beszéljem; melly szerint a-
kármikor-is nem gondolom, hogy azzal senkit is meg há-
borítsak, ha ö felölle  közönséges helyen azt ki-mondom, 
hogy miólta ugyan ez az ISTENnek az Emberekkel köz-
lött különös Ajándéka, a' Typographia f  és az ahoz több 
m 'g-kívántató egyéb Tudományoknak Mesterségek Euro. 
p ban sel-tirnadott; Ö hozzá ugyan fogható  ebben a'Ma-
gyar Hazában a%>* de már seliyebb való nem is találta-
tott légyen: E' mellet pedig, óh melíy gyönyörűséges 
dolog vala szemlélni 0 benne, miképen Ö maga Életének 
foljtatását,  mindenkor a' Köz Jónak elo-menetelet mun-
kálódó szeretetnek; a' magát mindenekkel kedveltetö Sze-
lídségnek, Alázatosságnak; a' tsatfaságot  nem esmérö Ba-
rátságnak; a' maga sorsával való meg-elégedésnek; és az 
egyenes , jó Lelki-esméretnek sinór mértéke szerint min-
denekben egyengette! Mert mikor tapasztaltad valaha Ö 
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bene, hogy Ö a" maga Mesterségére nézve ISTENnek 
véle közlött illy különös ajándékait el-ásni tsalárdúl kí-
vánta vólna? Söt a'Köz Jónak szeretetéjt mindenkor olly 
feoroflan  maga elött hordozza vala, hogy a* maga különös 
javainak, a' maga Privatumnak,  a' Publicumot,  a' közön-
séges jót szüntelen firacfcrá\)?L  's eleibe tészivala, és szivé-
nek 's Lelkének tellyes öröme azon vala; hogy ha 0 
általa egy néhány jó reménségü IíFjak készíttetnének, és 
mintegy ö általa a* Hazának 's az lSTEN' Házának hasz-
nára mentöl többen születettnének: Mikor  tapasztaltál va-
laha Ö benne egy Alázatosságnak határán kivül lépett 
Ambitiot,  Kevélységet? Söt ettöl a' Pokolbéli Lélek-
nek iszonyú sajzatjától annyira iszonyodik vala, hogy ám-
bár maga az ISTENnek nálla lévö sok szép tahntWML 
magában jól esméri 's jól tudja vala; még is azért inkább 
magat mindenkor ISTEN *s Emberek elött tudva lévo 
Alázatossággal viselni kívánta; mintha ugyan a* Bernkor* 
dí/jnak amaz emlekezetes szavait el-törölhetetlenül szivé-
nek táblájára sel-írta vólna: Non  poteris adfcendcre,  riift  de-
jcendert$\  Nem mehetsz sel külömben a" Ditsöségnek hal-
mára, hanemha elöre az Alázatosságnak völgyébe le-bo-
tsátkozol: Mtkor  tapasztaltál valaha Ö benne leg kiflebb 
Felebaráti szeretettel ellenkező kétszínséget? Söt inkább 
ezt ollyan igen gyomorból utalja vala, hogy ezért soha 
senkinek-is mi-közziilünk barátságát hízelkedve keresni nem 
kívánta, hanem a'maga egyenes ártatlan Lelki-esméretével 
inkább másokat a' maga szeretetére hajtani igyekezik vala; 
és a' kihez osztán egyszer barátságát mútatja vala, ahoz 
magát olly egyenesstnferita/sal-is  viseli vala, hogy (:óh a' 
Felebaráti szeretetnek e' mái Világban ritkan találtatható 
példája :) nem hogy maga kedves Barátjának, söt akár-
rnelly Felebaráti ának-is ^hírét 's nevét sértegető tsak legr 
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taflebb  rágalmazó szót-is szájából alig hallhattál vólnaí Mi-
kor  tapasztaltál valaha Ö benne egy maga forsával  meg-
elégedni nem tudó indulatot? Söt ámbár magában azt jól 
esméri vala, hogy az ö benne, lévö sok szép hasznos qtia-
/itassaiért  bizony szerentsésebb 's boldogabb idökre méltóbb 
lett vólna: Tud vala mindazáltal még-is mindenkor a'Sz. 
Pállal együtt azokkal  a'  mellyekben  ISTENtöl hellybeztetett i 
meg-eléged?it  sFil. IV: n.) És tudja vala szivét, elméjét az 
ISTENnek Akaratjában olly állhatatoson meg-nyugtatni, 
hogy ámbár a' benne lévö talentumok  mindenektől dicsé-
retet és betsületet érdemelhettenek vólna inkább; a' he-
lyett mindazáltal ha szintén fokszor  másoktól méltatlan ke-
íergettetéseket szenved vala-is; ditsekedve mondja vala 
mindannyiszor a? Dáviddal:  URam  tgy-isminden  bizodalmam 
tebenned  vagyoni Soha szivéből a' Prófétának  ama' szavait 
ki töröltetni nem engedi vala: Jó  az UR  azoknak,  a kik 
várják  Ötet, a'  Léleknek  a* melly  kerefi  Ötet: Jó  várni és 
tsendefségben  lemi az URnak  fabaditásáig.  (:Síraím. Ili: 25. 
26.:) 

És illyen fok  szép drága, valóságos Keresztyéni Virtu-
sokkal ékeskedö Férjedet botsátod-el mar ma végképen 
szemeid elöl: Hlyen tégedet szerető és tégedet 10. Észten, 
döknek el-solyáfok  alatt soha tsak leg-kiíTebb beszédjével-is 
raeg-szomoritani nem kívánó kedves Férjedet szalasztod-el 
végképen ölelgető karjaid közzül. Szívedben méllyen 
meg-keseredett Özvegy! A' kinek ha ugyan Halálán meg-
sebbhedett szívet viselsz; azt énvallyon ugyan miért tsu-
dálnám, és töled ugyan miért tilalmaznám? mert magam 
szentül hiszem, hogy nem botsáthat már egy terhesebb 
keserűséget az ISTEN ebben az Életben az Emberre, 
mint mikor otet a' siralmas Özvegységnek és gyámolta-
lan Árvaságnak kenyerével és vizével tápláltatja, 's itatja: 
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Tsak hogy, ha még-is moft  tégedet arra kérlek, hogy ke-
serűségedet az ISTEN' Irgalmasságában vetett ÉIö Remén-
ségnek zabolája mérsékelje, akkor úgy hiszem az Igazság-
tói el nem távoztam; mert moft  ha jó szívvel 's az IS-
TEN' Akaratjában megnyúgodott készséggel ennek a* 
Mennyei Széktöl te hozzád ki küldetett szomorú Sententiá-
nak alája írsz; meg-látod hogy a' Felséges ISTEN-is, mim 
den bizonnyal emlékezetben tartja ezt a' te Leányi En-
gedelmességedet: És alázzad meg tsak moftan  magadat az 
ISTENnek tégedet sújtoló keze alatt a' Daviddal,  mond-
jad azt tsak alázatos Leányi engedelmességgel Ö néki: 
Uram,  így-is  minden  bizodalmam  tebenned  vagyon: Meg-némh-
lok,  nem nyitom meg fámat,  mert te tselekedted!  meg-látod 
hogy ollyan próbát tett ugyan moft  az ISTEN te rajtad, 
a' mellynél nagyobbat alig tehetett vólna, fellyebb  mind-
azáltal meg-vígasztal még tégedet, mint sem azt moft  fel-
gondolhatnád: És ha szintén ez úttal az ISTEN* Kegyel-
mének az a' szövétnekie,  a'  melly  eddig Kedves Férjednek 
életével fénylik  vala a'  te fejed  felett  kedvedre tenéked 
(: Jób XXIX: 3. :) meg alúttis: Bizony várjad el Békéssé* 
g^s^íirö lélekkel az URnak szabadítását, mert ugyanan-
nak az ISTENnek, a' ki eddig a* te Iffjuságodnak  napjaiban 
veled  vala, és mintegy a'  te útaidat  vajjal mosogatja vala, 
továbbra-is társasága  ?neg-marad  d*  te hajlékodban.  (:  ]ób. 
XXIX: 5, 6.) és annak az hív  és könyörülö ISTENnek[ 
a* ki nem enged  minket  fellyebb  késértetni,  hogy fem  d 1 mint 
elfierrvedhetnök  Kegyelmessége még ezzel a* te reád bo-

. tsátott késértettel  egyetemben fitat  nyit tenéked a'  szabadú-
lá\ra.  (: 1 Kór. X: 13.:) És ugyan ennek a'Hív és Kö-
nyörülö ISTENnek Kegyelmében ajánlván már moft  a'te 
áldott emlékezetű Férjed tégedet. Imé 

l-is annakokáért tenéked Élete' eddig való tőkellet'* 
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hívségu Párjának Hozzá viseltetett szeretetedet köszöni i 
és gyámoltalan Árvaságra maradott két kisded KLÁRA 
és 'SU'SÁNNA kedves Leánykáival együtt általam azt kí-
vánja: hogy az a• JEHOVA, a' Ki magát Özvegyeknek, 
és Árváknak Atyj oknak nevezte, légyen a* ti Özvegység-
teknek, 's Árvaságtoknak óltalmazója ,és minden Jóknak 
meg-adója: Viseljen ez a* Könyörülő ISTEN, a'ki moft 
keserűséggel illetett, továbbra-is a' maga Örökké valósága-
nak Karjain, mintegy Béllyeget, titeket: Adja-meg az Iz-
raelnek ISTENe mindenekben a' tí szíveiteknek kívánsá-
gát, meUyeket Ö-töle kértek: Végezetre pedig, minek-
utánna Pálya-fiitáftokat  el-végezitek, a' Ditsöségnek Orszá-
gában adjon örök nyúgodalmat tinéktek. Ugyan ezen szi-
vének buzgó indúlatjával viseltetik 

(2.)  még Életben lévö kedves Ipja Urához, Nemz. 
FARKAS JÁNOS Uramhoz, Életed' kedves Párjával, Nemz. 
MISKOLTZI SÁRA AszszonnyaI együtt, és tinéktek-is, 
'snem külömben kedves, szép dextentasú,  qnalitasxi  Gyer-
meketeknek, Nemz.  FARKAS ISTVÁN Uramnak, mint i-
gen kedves Sógor Urának, elméjében viselvén még moft-is 
a' ti Ö-hozzája sok ízben meg-bizonyittatott szereteteteket, 
kívánja: hogy míg ugyan ebben az Életben éltek, mind 
addig a' békességnek bövségében gyönyörködhessék a' tí 
szívetek; jövendőben pedig amaz örökké tartó Mennyei ból-
dog Hazába vezéreljen-bé az ISTEN titeket, a'holott többé a' 
tí Napotok  nem fogyatkozik-e  1, a'tí  HílJoiok  nem megyén alá, 
hanem maga a'  JEHOVA  lé fen  örökké  való világo/ságtok  ti-
néktek-,  és a'  holott  osztán fgyf  er*smind  minden  tí  kejeriiségtek:' 
napjainak fökélletesen*is  vége fakad.  (:  É'sa. LX: 19. 20. :) 
Nem selejtkezik-el í 

( minden Ö-hozzája igaz szeretettel viseltetett A ty-
jafijairól;  U. m. nevezetesebben, Tift.Tud.  SZATHMÁRI 
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PAP MIHÁLY Uramról, a' Kolo'svári Re£Collegium'The* 
logiát  tanitó ritka tudományú Prosestoráról,  Kedves Házas 
Társával- együtt. Ugy szintén r. N.  SZATHMÁRI SARA Asz-
szonyról, Tifit.  Med,  Dodor  PATAKI SÁMUEL Uramnak, 
a' Kolo'sv. Res. Collég  hm' Philofopbiát  és Matkefisx.  tanitó nagy 
böltsességü Profeff  Élete Kedves Párjáról: Nem külömben T. 
Nemz.  KOLO'SVÁRI SÁRA Aszszonyról, Tsz/-  BODOKIJO-
'SEF Uramnak, ugyan a' Kolo'sv. Res. Colleg'mrrí  PWologu 
át tanitó különös tudományú Profefföríirak  Kedves Házas 
Társáról: És Tek.  Nemz.  SZATHMÁRl PAP 'SIGMOND 
Uramról, Kolo'svár Várossának egyik igen érdemes Ora-
toráról.  Élete Kedves Párjával együtt: Kívánván szívének 
tellyes indúlatjából tinéktek, hogy nyúgodjék-meg a' Se-
regek' URának ISTENének szépsége Ti rajtatok mind 
addig-is, míg ama tr Mennyei Hazátokon kivüJ e' Földön 
bújdosók lésztek: Mikor pedig ez Életnek terhét maga-
tokról le-vetkezitek, akkor abban az ISTENnek  Templomá-
ban bé-vitetteísetek, az holott a* Bárány,, av ki vagyon a* 
szek'  közepében,  a'  legeltet  titeket,  a'  vizeknek  élu forrásira 
vifien  titeket,  és Remeitekről  minden  köny-húilatajl  et-is fóröL 
f  JeL VII: 15, \T.) Meg-emlékezik 

f4.)  több kedves Atyjafiai  között különösön ti rólla-
tok-is: Tek.  N  KOLO'SVÁRI JO'SEF Uram! Nemz.  KO 
LO'SVÁRl SÁMUEL Uram, mint kedves Öttse y Életed 
Kedves Párjával együtt! Nemz.  KüLO'SVÁRl FERENTZ, 
•SIGMOND, és JÁNOS Uraimék, mint Vér szerint való 
kedves Atyjafiai  ! És mindnyájan tinéktek kiván hoszszúÉ-
letet, a* Mennyeknek Országában pedig örök Boldogságot. 
Ki-nyitja pedig kiváltképen szívének kívánságát 

(5.) Tihozzátok óh ISTEN' Házának válogatott Ékes-
ségei, Erdélyi MÉLT. REF. SUPREMUM CONSISTO-
R1UM! És valakik o neki különös Kegyességü Patronufsi 
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Valátok; kivánván szívének tellyes indulatjából tinéktek: 
Ruházzon sel továbbra-is az ISTEN Má'sesi  erös Hittel, 
Salamoni  Böltsességgel, Néhémiási  Buzgósággal titeket» 
hogy ezeket  a* Lelki  fegyvereket  f'únteleniU  6 Maitokon  vi-
selvén, állhaífatok  még sok ideig azokkal a*Salamon*ágyas  há-
zának örizetére  felfegyverkezve  az éjtszakának  félelmei  ellent 
^Ének. ni: 7. 8 J Végezetre pedig, mint a* kik ama* 
Mennyből  alá-f  állott  új yérífsálemnek  (Jel. XXI: 2.) meg-
meg annyi tündöklő Szövétnekei vagytok, abban a' bá-
dog Hazában fogadjon-bé  egyröl-egyig titeket, az holott 
éjtfaka  nem lé fen  többé, és ti-is Szövétnek''  vagy ay Napnak 
világofsága  nélkül  nem fükölködtök,  mert az UR  ISTEN  vu-
lágofit-meg  titeket,  és országoltok  mind  örökkön-örökké  (jel. 
XXH: s) 

(6)  Titeket szólít már meg óh 1STEN' jóbb Karjának 
erös Férjfiai!  reszszerént  e' Kolo'sv. ResCollegiumnak  Tiszt. 
Profejfórai,  resz-szerént  pedig ezen Kolo'sv. Res Eklé'siának 
Tisztel. Papjai! Kivánván tellyes szívéből e' ti hozzátok 
mindenkor egyenes , soha semmi tsalsaságot nem esmérő 
valóságos Atyafiúi  szeretettel viseltetett Kedves Barátotok 
azt tinéktek: Kedvelje az UR ISTEN továbbra is tinék-
tek e' JÉ'SUS drága Vérén váltott Gyülekezetében, és e-
zen ö gyönyörűséges 's Gondviseléftekre  bízatott Vetemé-
nyes Kertében való szolgálatotokat annyira, hogy légyenek 
ezutan-is fiüntelen  a'  ti derekaitok  fel-ővedezve  , és fiövétnek-
tek  meg-gyttjtva  tinéktek; hogy mikor osztán maga az IS-
TENT Házának Fejedelme, a' JÉ'SUS meg-jelenéndik, 
akkor amaz ő  URokat  vigyázva váró boldog  fióIgáknak  sere-
gében találtassatok (Luk. XII: 35, 37.) a' kik osztán az 
v URoknak  örömükben  bé-botsáttatnak  (Mát. XXV: 21.) Vé-
gezetre 
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(7.) Tinéktek-is mindnyájan, kik az ö utolsó Tisztes-
ségének meg-adására ide gyűltetek, háládatos szível kí-
vánja : hogy tiszte Ijen-meg, titeket-is az UR, mind Élte-
tekben 's mind Haíálatokban, és jövendőben adjon részt 
egyen-egyen néktek a'* Mennyei Ditsöségben. 

El botsátlak immár én-is tégedet óh bóldog Lélek ! 
-Kyúgodjál Testedre nézve a* Földnek gyomrában. Lel-
kedre nézve pedig ama' Mennyei Seregnek Gyülekezeté-
ben vég-nélkü! örvendezz, a* kiknek kezekben vágynák az 
ISTENnek  hegedűt,  és  fió  Igáinak  az ö Templomában éjjel 
és nappal: ( fel  XV: 2.) És tsak: éppen addig tartóztat-
lak e* Gyászos Hellyen tégedet, mig a* te ISTEN' Házá-
nak hasznára 's javára szentelt Életedet szívemre vévén; 
én-is a* te érdemlett ditséretednek ebben-is senívmaradá-
sára, hallható szóval azt kiáltom r és azzal ez ISTENnek 
Szent Székiböl mindjárt le-is szállok r Adjon az ISTEN te 
utánnad még, a* maga Lelki Izraelének fok  illyen tanúit 
igaz valóságos Magyar Bésalé eleket!  Adjon az ISTEN te 
Utánnad a* maga Házának fok  PÁLDI ISTVÁNOKAT ! 

Á M E N . 
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I S T E N T Ő L " H I V A T T A T O T T MAGYAR 

B E S A X É E L 
Az a z : 

KÖZ JORA SZÜLETETT ,BÖLTSESSÉGGEL, ÉRTE-

LEMMEL , TUDOMÁNNYAL ÉS MINDEN KÉZI NE-

MESEBB MESTERSÉGGEL ÍSTENTÖL FÉL-ÉKESITTE-

TETT JELES FÉRJFIU, 

NÉHAI T I S Z T E L E T E S ÉS N E M Z E T E S 

P A L D I 
SZÉKELY f 

I S T V Á N 
U R A M Ö K e g y e l m e , 

A* KOLO'SVÁRI REFORMATUM NEMES COLLEGI-

UMNAK XV. ESZTENDÖK ALATT, IGEN Dl 

TSÉRETES ÉS NAGY DEXTERITASU ORDI-

NARIUS TYPOGRAPHUSSA. 
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rnek  ditsöséges  Emlékezete,  hogy porra vált 
Tejlével  együtt  a'  Jetét  Koporsóba  bé-ne zárol-
t.itrtfk,  meg-érdemli,  hogy reng? Föltsöjétol  fog-
va, dltséreteden  lefolyt  Világi  Életét  és érde-
mes Virtussa/t,  ha tsak  némi-némiiképen-is  le-

rujTAijHk  es emlékezetre  a'  következendő  Vilagnak  által  aduk. 
Ugyan-is  lépstt-bé  e'  Világra  e'  mi Magyar  BÉSALÉELünk  e-
zen mo/tan  so/yó  Seculumftak  XVII  dík Eftendejében,  Kará-
tson Havának  XXVII-  dik Napján,  vévén te fii  lármázását  , 
Nemes  Szabad  és Királyi  Kóltsos  Kolozsvár  Városá'an  lakott 
tifitejséges  Rend'ii  Szüléktől,  ugymtyt,  tyéhai Nemzetes  PAL-
Di Székely BÁLÁS Uramtól,  mint edes  Atyjától,  és Néhai 
Nemzetes  KüS ANNA Afifionytíl,  mint édes  Anyjától.  Néhai 
Nemes  és Nmietrs  KtiS FFRENTZ Uram  I.  RÁKUTZI 
GYÖRGY FEJEDELEM Fi  Lo7'/sz  defterének,  és Néhai  Ne-
mes és Nemzetes  TELEGpi SÁRA Árnynak,  Kedves  Le-
ány<któ',  fi'űlettétién  iges nady  örömökre  Házajsági  együtt  va-
ló l(ibz  '<M)bíhk  épperi X/-dik Ependejében,  fez?/  az elött  ; 
se/n  azután több Gyermekek  nem lévén. 
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Edei  Szüleinek  dajkálkodó  Karjaik  Bzött\  midön  annyira 
fel  nevekedett  vólna; lyogy  mr Apollónak  és  a' MíCsáknakö-
lében  békülhetne,  Oskolai  tanulását  kezdette,  e' mi közöttünk 
fcépen  virágzó  Kolozsvári  Reformatum  Nemes  Collegiumban  : 

-holott-is  rövid  idö  alatt  éles  elméjével  es forgalmatofságával, 
a' Clajpsokban  taníttatni  fokott  Tudományokon  ditséretefen  áU 
tal  menvénméltónak  Ítéltetett  arra ; hogy 17 3 4.-dik  Eftendö-
ben, a' Togatus  If  jaknak Seregekben  bé*álíttatnék,  es az em-
iitett  Nemes  Coliét?utmnak  akkori  Bölts  Proféfforai,  Néhai  Tisz-

? teless Tudós  UDVARHELLYl MIHÁLY, TSBPREGI F£-
RKNTZ és  VERESTOI GYÖRGY Uraimék  Lábainál  hat 
Eftendok  alatt,  a'Theologiának,  Philosophiának, Hi/loriáttak, 
Litteraturának és egyéb  haf.no s Tudományoknak  tanúláfukban 
nagy elmenetellel  fáradoz  vala.  Minthogy  pedig  különösön  hív-
ta vala ötet  ISTEN  ama' Afcn/es  Meflerségre,  a' Typogra-
phiára, innen nagyobbára minden  igyekezetét  forditá  a' #etü 
.metzesre,  öntésre,  készítésre  és  a' Könyv  nyomtatás'  minden 
Mefterségének  ki-tanúlására.  És e'végre,  mind  különös  f  ó-a-
karóinak  és  Patronussinak Tanát  sokból;  mind  />edig  és  neve-

.zetessn, az ERDÉLYI  MÉLTOSÁGOS  REFORM. SUPRE-
•MUM <X>NSj(STORlUMnak Consensussából,  1741-dik Esz-
tiid.  mene ama' minden  Nemes  Tudományoknak  és  Me/lersé* 
geknek híres  MU-hellyében,  Belgiumban; holott  Leidában és 
Trajectumban, . ̂  Eftendok  alatt  a' Typographiára ésahoz 
tneg-kivántató  minden  Mefterségekresöt  Musikára, Picturára, 
Tűzi Merségre és  egyéb  Nemes Tudományokra-is  fépen  ?na-
gát  el-készité,  és  mind  Köz-jóra  fületett  Férjfiú,  hogy A/a-
gyar Nemzetének  fó  Igáihatna,  1752.  Eftend.  édes  Hazájában 
ferent  séfen  vififa  főve. 

Nem-is  fogyatkozék  meg el-intézett  jó szándékában  ; mert 
Hazájában  való meg-érkezéseután  nem [okára,  úgymint  1754. 
Eszlend.  az Erdélyi  MÉLT. REF. SUPREMUM CONSISTO-
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RIUM Tetteséből  és  bolts  Rendeléséből,  a* Kolozsvári  Resorm. 
Nemes  Collegium' Ordinarius Typographufsává  tétettetek. 
Melly  Nemes  Hivatalát  olly  nagy De xtéritassal  folytatta  , 
hogy a' felőlle  való nagy Reménségnek  épen  eleget  tenne, és 
mindenektől  méltó  Dítséretet  's közönséges  Adplausust  érdem* 
lene : Ö lévén  az, a' Magyar  BÉSALÉEL, kit  ISTEN  bé-töl-
tött  vala Böltsefséggel,  Értelemmel,  Tudománnyal  és  minden 
Kézi  nemefebb  Mesterséggel,  hogy tudna  aranyból,  ezüstből  , 
r/zböl,  vasból.,  fából\  mindenféle  Mívet  mefterséggel  tsinálni. 

Továbbá  ISTEN'  Z?öl/s  rendeléséből  adá  magát  a' Páros 
Életre  1759. Eftend.  válaftván  magának jövendöbéli  Házas-
Társul,  Nemzetes  FARKÁS KLÁRA Aszszonyt,  Nemes Váro-
sunk' egyik érdemes  és  hites  Tagjának,  Nemzetes  FARKAS 
JÁNOS Uramnak,  és  Nemzetes  M'SKOLTZI SÁRA Asz* 
szonynak édes  Leányokat:  Kivel  tökéletes  feretetben,  -mm-
den panafi  és  háborgás nélkül  élvén,  örömmel  f-ámlálja  vala 
Életének  Napjait,  meg örvendeztetvén  ISTEN  együtt  való Há-
za/sági  Eleieket  KLÁRA és  'SU'SÁNNA- nevezetű  kedves 
Mag  za tok ka l-is.  De áh Világi  Életnek  fikamló  jég  hátán álló 
Boldogsága!  Imé  az Öröm, melly  ha?nar változik  Szomorúság-
ra, örömmel  tellyes  Házafsági  Életének  tizedik  Ef  tendejét  a' 
midön  szinte  bé  töltené  e' mi BÉSALÉELünk, esék  nem re-
ménlett  igen kínos  forró  Nyavalyában,  mellytöl  megfünés  nél-
kül,  mind  addig  ofl  romoltat  ék,  míg  ezen moftan  folyó  1769. E/í-
tend.  Martiusnak 10. Napján  Eftvéli  6, és  7. órák között  ih-
letének  52-dik Eftendejében  e' Világból  tsendefen  ki-múlék, 
mind  a' Köz-Jónak  igen nagy kárára;  mind  ferelmes  Házas-
Társának  és  két  neveletlen  ^Árváinak  el  felejthetetlen  fiomor/t. 
ságokra; mind  pedig  közel  és  távul  lévő  kedves  Atyjafiainak, 
Jó-akaróina/  és  Barátinak  méltó  binatjókra  és  Kefervségehe. 
De hólt  a után-is  fennmarad  az ö jó Emlékezete  , valamíg  e' 
Földöu  a' Virtusok  lé/£en  bet sülét  e. Y  • 
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Ugyan-is,  nem tsak az ö kezére  bízat  tátott  Typographi-
át fok  reszben jobbította  és öregbítette;  hanem egyfersmtna  je-
les Ifjakat-is  azon Nemes  Meflerségre  meg tanított,  és  a' Ba-
lássalvi OIáh Nyelven  való Typographiának-is keszitett  igen 
szep betűket,  StempeIeivel  és  Matrixaivel  együtt.  Nemes  Mes-
terségei  mellett  pedig  az ISTENi  f  élelem,  Felebaráti  szeretet. 
Szelídség,  Jámborság,,  Egyenes Lelki  esméret,  A/aga  fórsával 
való meg-elégedés,  és Máj  okút  meg-bet süllés,  egész Világi  Éle. 
Zenek stnor mértékei  valának.  Illy  jeles és érdemes  Typo-
graphussának azért,  midön  Porrá vált  Teste  Temető  Sírjában 
fiomorü  Halotti  Solemnitással,  az említett  1769-dik Eftend. 
Martiusnak  19. Napján  a'  nyugodalomra  betétetnék,  érdem-
lett  utolsó  Tiftefségére  és örök  Emlékezetére  tartozó  kötelefsé-
gének  esmérte a" következendő  Halotti  Verjekkel  fomoruán  pa. rentalni a' 
KOLO'SVÁRI REFORMATUM NEMES COLLEGIUM. 
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Ires BÉSALÉEL nagy Bölcsességéről, 
Nevezetes Kézi szép Meítersegéröl r-
ISTENnek beléje töltetett Lelkéröl r 
És a' szent Hajléknak sel-épittéséröl. 

Kit szívében ISTEN erre sel indita. 
És nevezet szerint híván meg szólita y 

Mindenféle  mire böltsen megtanita, 
Segitö Társakat melléje állita. 

PÁLDI 1STVAN köztünk illyen nevezetes, 
Bölts, Értelmes, Tudós és emlékezetesv 
Mechanicus vala, kinek ditséretes 
Virtuísa mindenek elött eíméretes. 

Kivált bölts Meítere vólt Könyv nyomtatásnak. 
Festésnek, Mettzésnek, Betű tsinálásnak 
Külömb kiilömb-séle ékes rajzolásnak, 
Értzböl sából való minden faragásnak. 

Hozzá hasonlók a' két Magyar Hazában, 
Typographusoknak írt Laistromában, 
Nem sokan/vóltanak, de jaj l hamarjában 
Esék a' Halálnak méllységes torkábaa 

De hólta után-is jó Emlékezete, 
Fenn marad közöttünk 's méltó ditsérete. 
Valamíg az Égnek fenn  áll Mennyezete , 
És lészen Világnak végsö enyészete. 

M. Kiss Sándor Collegium  Seniora. 

IAj hó halmán épült Világ' ditsössége! 
Hirtelen el-múló kintse és szépsége, 
Külsö szinnel sestett tsalárd ékessége, 
Megtsal mindeneket* ennek kedvessége. 
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Nintsen e' Világban semmi állandóság. 
Ember' élete is tsak változandóság, 
Meg-hal a' Köz Nép, és az Uri Méltóság, 
Mindeneken fékszik  e' terhes adósság. 

Innen vagyon hogy az emberek el-múlnak, 
Éltekben bal sorson gyakran meg sordúlnak, 
Kegyesek, jámborok) és böltsek el-húllnak, 
*S ez Életből a' más Világra indulnak. 

PÁLDI ISTVÁN ámbár követte példáját 
JÉ'SUSsának, még is a' Halál kaszáját 
Ellene sorditá , 's utolsó óráját 
Kl-hozá, ki-óltván élete' fáklyáját. 

Nyílván van elöttünk az Ö kegyessége. 
Tudjuk azt is hogy nagy vala böltsessége, 
Szelid jámborsága. Nemes Mestersége, 
ISTEN Ditsössége vólt ezekben vége. 

Míg közöttünk éle mindennek hasznára. 
Igyekezett, és vólt szüntelen javára: 
De óh nagy fajdalom  már Halal horgára 
Jutott, 's el-ment töllünk Sión7 Sz. halmára. 

El ment! vígad-is már az Egek* Egében, 
Vagyon JÉ'SUSsának drága Szerelmében, 
Fényeskedik tiszta bíbor köntösében. 
Mennyei Korona tétetett fejében. 

Batzo Irtván, Colt.  Contra/eribája,  és  Ret. Tanítja. 

' ' ' " ' Y ' v i\ • t • ' . I  *• ' 
A'  Mez  Mit,  és az elmaradott  özvery között  valóbefiélgetés. 
Özv. CZívem' sele! kedves PÁRJÁ Életemnek ! 

Hova tűnsz ragyogó Tsillaga Egemnek? 
Szólj tsak egyet! tekintsd záporát könyvemnek, 
Légy meg enyhitöje gyászos keservemnek. 
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M  h. Meg-útáltam kedves KLÁRÁm e' Világot 
Nem találtam benne mert állandóságot: 
El-mégyek! érek ma ollyan boldogságot, 
Melly nem szenved semmi változandóságot. 

ötv. Ne menj-el óh kérlek ! jó FÉRJEM mellöllem , 
Ketté hasad Szívem ha el-tiinsz elöllem. 
Ne válj el,"óh kérlek! illy hirtelen töllem: 
Jaj! így ma ki szakad a' Lélek belöllem. 

M.  h. Az utolsó^óra KLÁRÁM! meg-tsendült már. 
Angyalok tábora ímé! környüllem jár, 
El-mégyek! Lelkemnek Jegyessé szólit 's vár, 
Kihez el-nem mennem lenne igen nagy kár. 

Özv. Oh Világi élet' állhatatlansága ! 
Melly hamar eltűnik minden bóldogsága. 
Ne menyj-el Szívemnek kedves vidámsága! 
Látod hogy Lelkemnek nagy szomorúsága. 

Tekints szelid FÉRJEM KLÁRÁD kérésére, 
Tekints gyámoltalan bús özvegységére! 
Tekints két Árvádnak könyve' özönére! 
Tekints gyenge szívek' keserűségére. 

Az Árva és Özvegy tudod ki-tétetnek 
Tárgyul e' világon , 's máftól  meg vettetnek 
Sanyargattatnak és keíérgettettetnek. 
Söt még hálóban is gyakran kerittetnek. 

M.  h. El-maradt Özvegyem ! keserűségedben, 
Ne epeszd magadat, bizzál ISTENedben, 
Te veled lészen Ö bús Özvegységedben, 
Meg öriz nem lesz kár Világi éltedbem 

Két Árváimra is tudom gongja lészen, 
E' meg-veszett Világ tudom kárt nem tészén ; 
Mennyei óltalma mellettek lesz készen. 
Az üldözö rajtok hatalmat nem vészen. 
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6 az Özvegyeknek sorsát sel emeli. 
Az Árvák' Neveit jobb kezén viseli. 
Valaki ezeket utálja terheli, 
Kárhozatos biinét szüntelen neveli. 

Én mégyek! hogy Lelkem teremtő Urában 
Vigadozzon, a' sok Szentek' Táborában, 
Öltözöm Idvezség' tiszta bíborában, 
'S Leszek az Angyalok'.Szent Társaságában. 

Akon Ferentz, Col/.  AJsefl.  és PoetaV  '.lanUója. 

Tyí Eg-hólt PÁLD1 ISTVÁN! Özvegye siratja. 
Keservében gyászos ruháját szaggatja, 
ISTEN, Házának-is vagyon nagy bánatja; 
Hallik Sión' Hegyén keserves szózatja. 

Nagy Férjfiú  hólt meg méltán sirathatjuk, 
Varatlan halálát méltán gyászolhatjuk. 
Mert azt híba nélkül mindnyájan mondhatjuk: 
bárjáé e Férjfinak  alig találhatjuk, 

Nagy Férjfiú  hólt-meg! Kinek Okossága 
Melly ritka lett légyen, 's a'mellet Jósága, 
Nemes Mestersége, Szélig Jámborsaga, 
Tudja bizonyoson azt Erdély Országa, 

Sokféle  Tudomány gyűlt vala Fejében, 
Kegyesség Iángozott mindenkor' Szivében, 
Igaz józan vala, tellyes életében, 
Semmi híba nem vólt szelid erköltsében. 

Hív Szolgája vala Drága JÉ'SUSsának, 
Serény épitöje ISTEN Szent Házának. 
Használt Meáersége e' Nemes Hazánák, 
Használt minden igaz Felebarátjának. 

Lelke midön immár Síon' Szent Hegyére 
Fel vitetett, 's jutott föbb  Dicsőségére, ^ 
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Kísérjük-el tehát Temetö helyére, 
^Smondjuk ezt mindnyájan emlékezetére: 

Jól-lehet hogy Telte tölünk el-vitetik 
E' bölts Férjfiúnak,  's majd el temettetik. 
De nagyon kiterjedt Neve betsültetik. 
Míg Föld' golyóbissa a' Naptól sültetik. 

Seres András CoU  AJ  se ff.  és Conjua. Tanit. 

IJAjdon serénységgel a\ki ellenséget 
• ^ ;Gyözött, !s Hazájához rnútatott hívséget. 

Érdemlett Királytól azórt kedvességet, 
Jutalmúl Koronát Fö hadi Tisztséget, 

illlyen jutalma van Lelki vitézségnek, 
Hpgjy ha meg gyözheti hármas ellenségnek 
Erejét valaki, Mennybe Ditsöségnek 
Koronáját vészi, örök ldvezségnek. 

.Ekképpen végezte Nemes hartzolását. 
Jutalmul el nyerte Mennyei szálását. 
Jaj PÁLDJ JSTVÁNunk! kinek el-múlását 
Siratjuk, sájlaljuk xöliink el-válását. 

Siratjuk, ?s gyászt hozott halála Egünkre, 
Gyászt hozott tanútó Jffjú  Seregünkre, 
Mivel olly4 köz jóra született, földünkre 
Mint Ö, nem származik kivánt örömünkre. 

vEllenben örvendühk, hogy illy' bóldogságot 
Tserélt romlottsággal, örök valóságot, 
Menúyei Hazában vévén .vidámságot. 
És Szent Angyalokkal közös társaságot. 

Méltán! mert éltében az'rt törekedett, 
Öi;dog, Teft;  -s -Világgal hartzra ereszkedett, 
Hoii;y részeífe  'lenne Égnek, vitézkedett. 
Hová hartza után setíis verekedét. 

Ezen szónak ISTVÁN vagyon egy értelme: 
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A' Melly is KORONA, ISTVÁN győzedelme/ 
Ezt immár elnyerte JÉ"SUSsa szerelme 
Által, nintsen tehát Lelkének sérelme. 

Szarhmáfr  György, Coll,  AdiffJ.  és  Gratn  Tanítója.  • 

JAj mert romlik sala Tisztesség várának.. 
Nagy hasznos Férjfia  e' Nemes Hazának, 
'S Kegyes ISTENt félő  érdemes tagjának, 
Szama kevesedik ö díszes nyájjának. 

Én' ezt bizonyittya maga példájával,-
Mi PÁLDl ISTVÁNunk gyászos halálával, 
E" gyarló életböl már meg-válásával / 
Lelke Menyben, 's tefte  sírban jutásával. 

Az holott-is I elke az ö ISTENében 
Örvend már vég nélkül hív Teremtőjében, 
És a' meg-bóldogúlt Lelkek' seregében-, 
Dítséri az ISTENt nyert új énekében. 

Alnási |o sef  Synt:  Tanítója. 17 Esergik'a' Mú'sák PALDí  ISTVÁNjokat, 
Bölcsességgel sénylö erös Adásokat > 
A* ki által sokszor izzadozásoka^ 
Világ piattzára vitték munkájokat. 

De nem szükség Ötet nagygyára siratni. 
Keserves harmatát szemekből hullatni, 
Érette ílly móddal nem illik jajgatni. 
Rendesebben rólla inkább ezt mondhatni: 

telke mivel vígad JÉ'SUSsa ölében, 
Meg-igért Pálmája adatott kezében. 
Mennyei Korona tétetett fejében  , 
Tefte  nyúgodjék már Földnek kebelében. 

Putnoki János, Coll  Aluntn.  és  Deci Tanítója. 
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TMé! egy bölts Féjfi  Halál rabja leve, 
1 Kinek PÁLDI ISTVÁN míg élt vala neve, 

Halandóságáról bizonyságot teve. 
Gondolkodjék tehát ki ki jó eleve. 

Nagy hírt szerzett vala e' Férjfi  magának. 
Szelídség, Böltsesség, mert benne valának, 
Roszsz hírek selölle soha nem sójának, 
Azok hellyett inkább jók hallattatának. 

Utolsó ,órája már meg tsendittetett, 
Meg-hidegiilt Teíle sírba tétettetett, 
Sión' Szent halmára Lelke vitettetett: 
Mi is mind meghalunk mert el végeztetett. 

Gróf  Bethlen Miklós Urfi  Poéta. 

ÍZ Eiereg az IS \ EN' Szent Ekklé'siája! 
• Panasz és jaj'szóval tellyes szíve szája; 

Mert le töretek egy erös Tzedrus fája, 
PÁLDI ISTVÁNkinek híres vólt munkája. 

PÁLDI ISTVÁKt mi is zokogó sírással , 
Méltán sirathatjuk sok könyhúllatással, 
Tellyes lehet szájunk panaszolkodással; 
Mert jaj! nem használhat többé nyomtatással. 

Szükség mérsékeljük de illy' keservünket. 
Vigasztaljuk ezzel szomorú szívünket; 
Hogy mi is elhagyván világi éltünket. 
Meg találjuk Menyben leg-drágább kintsünket. 

GrófValT  Miklós Urfi  Poéta. 

VfAlakik,  születvén Világ piattzára, 
* Élnek úgy a' mások* mint magok' hasznára, 

Igyekeznek szívből a' Köz jó' javára , 
Azok végre jutnak Sión' szent Halijára. 

E' Férjfi  Köz jóra sziilettetett va'a ; 
Míg el-;iém mettzeték mert é'Xd  fonala, 
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Kedves Nemzetének vólt fényes  Hajnala, 
Kár hogy ílly Férjfiú  közülünk ki-hala. 

Hív szólgálatjáért bóldog véget ére, 
Meg-van már jutalma mellyet régen kére, 
Olly Koronát teve JÉ'SUSsa fejére, 
Mellyet a' Kereszt-fán  szerzett drága vére. 

Biró 'Sigmond Úrfi  Poéta 

HAllván halálodat homályba ború la 
Tiszta Egem, belsö részem .meg-indiíla, 
Szemeimböl sürü könyvem le-tsordúla , 
Szívem-is tsak alig hogy el nem ájúlá. 

E' szomorú dolgot mert midön értettem , 
Mint a1- félig  rneg-hólt majd ollyanná lettem, 
Lélegzetemet-is nehezen vehettem, 
'S szólni bánatomban így kénszerittettem : 

Látom már, *s jól tudom e' Törvény állandó. 
Hogy e' roszsz Világban minden változandó, 
Mint a' fiift  és pára hirtelen múlandó, 
Nints femmi  melly végig légyen maradandó. 

A' Tsillagoknak-is ragyogó súgára. 
Menyekkel tündöklik a' magofs  Ég' vára, 
Tsak ollyan változó mint a' gyenge pára, 
A' levegö égben melly nem tart sokára. 

Légyen bár valaki bölts, és Virtusokkal 
Tündököljék, mint megannyi súgárokkal. 
El enyészik végre hírtelen azokkal. 
Kik nem tiindöklöttek foha  ollyanokkal. 

Nem tekint a' Halál senki érdemére. 
Nem tekint a' Böltsnek fenn  járó eszére , 
Nem néz a' Szelidnek jó természetére. 
Juttat mindent hamar temetö hellyére. 
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Bölts valáP Te PÁLDI ISTVÁN életedben ;' 
Mivel sok Tudomány gyűlt vala fejedben  > 
Bölts valal szavadban,; bölts Meíterségedben, 
Szelid , jámbor minden tselekedetedben. 

De kivált bölts valál Betűket rnettzeni, 
Rézböl, onbol minden sormákat önteni,' 
Miként BÉSALÉEL rajzolni seíteni, 
'S Más sok egyéb nemes munkát készíteni. 

Mégis óh fájdalom!  hirtelen el-múlék 
Életed, melly nagv kár, hogy tovább• nem nyúlékí: 

Mikor ezt meg iiiílam a' földre  borúlék, 
És nagy bánatomban illy szókra'indú lék : 

Oh sel-deriilt Egem' pirosló hajnala! 
Illy hamar el-tünvén melly igen meg-tsala! 
Kedves Sogoromnak Élete* fonala 
El-mettzeték, szívem a7 kit szeret vala; 

Nem láthatómé már kedves Személyedet ? 
Nem halhatomé már tovább intésedet ? 
Jaj f  nem; mert a' Halál hideg tetemedet. 
Gyászos Koporsóba zárta életedet. 

Kedves Sziiléim-is éretted jájgatnak. 
Hervadt ortzájokon könyveket sójtatnak*. 
Koporsódra midön mellycket hullatnak," 
Arra velem illyen Verseket iratnak: 

E' Koporsóba, melly feketén  festetett, 
PÁLDI ISTVÁN hideg teíle tétettetett,* 
A' kinek Személye töllíink szerettetett. 
És sók Nemzetektől Neve ditsértetetí. 1 

Lelke Meg váltóját itt várja tsendesen , 
Mind addig, míg. eIjö Mennyböl Felségesen,. 
Akkor osztán' e* nagy UR ditsöfségesen,. 
Mennyégbe felviszi  ötet egv^nesení 

Néh.  Ttfi.  Kedves  Sodorának,  és  Sterehn.  Tanitójátmk  fcomorú  Halá-
lát  e Verfejekel  gyáfiolja  Farkas Irtván. 
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CZemeim kút fökké  váltak a' sírásban, 
^ Ortzámon könyveim sürii le-tsorgásban» 

Patakot árasztnak a'.sebes folyásban, 
N'tobe  lehetett illyen zokogásban. 

•Édes Meíkremnek mert élte .fonalát 
El-metzék a' Párkák, 's reggeli hajnalát, 
Eftvéli  tsillaggal tserélék, halálát 
Okozván, le ronták tefte  gyenge falát. 

-De nem -tsüggedek-el, ISTEN rendelése, 
Mederemnek tölliink való el-menése, 
Meg-áil .mindenekben az ö Szent tetzése* 
Nem sordithatja-meg senkinek kérése. 

Tudom bóldog Lelke Mennyben vitetett már.. 
Holott Angyalokkal örvendez-is immár, 
JÉ'SUSsa Szent Színe elött forog,  és jár, 
Oh! bólgog Halál ez, nints ebben semmi kár. 

Tefte  fold  gyomrában nyugodjék tsendesen! 
*S ISTEN* Trombitáját mikoron jelesen, 
Angyaloktól súni halgatja kedvesen. 
Lelkéhez az Égbe mennyen egyenesen. 

Neb  nagy Exp kedves  Tanítóba  hal. ekép&n kefergi  Lengyel Márton. 
Ü A j Szívem! hullatnak szemeim könyveket, 

" Szenved Lelkem ezer söt több keserveket; 
Midön meg gondolom elmémmel ezeket, 
Nem tudom hogy írjak siralmas Verseket. 

El-múlának kivánt Napjai kedvemnek. 
Setét köd sogábé súgárit Egemnek, 
Imé ! Koporsóba záraték Szívemnek 
Reményed 's tutora árva életemnek. 

A' ki eV Világon való életében; 
Zárt vólt Kegyességet a* maga Szívében ; 
Mellyért a' Mennyei Szentek' Seregében, 
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Örökkön örökké vígadoz Lelkében. 
Kegyessége mellett nagy vóit bölcsessége, 

Bölcsessége meiíet nemes Meílersé^e , 
Terjedecc ez által ISTEN* Ditsösége , 
Nagy kár illy bölts Férjfl  életének vége. 

Egész életében JÉ'SUSsát szerette, 
Szent Parantsolatját szüntelen követte, 
Építette Házát, 's buzgó vólt mellette , 
Melly siirü könyveket húllat moft  crettev 

El maradott PÁRJA sír nagy jajgatással , 
Hideg Tetemeit sok köny húllatással 
Öntözi, keíereg szörnyű zokogássil, 
Könyvei patakot mosnak nagy sojaísaL 

Sírnak Árvái is el hóltak színekben. 
Bánat szomorúság epeszti Szívekben, 
Szomorú Cnpre/Jitst  viselnek fejekben. 
Majd vízzé változnak sokszor keservekben. 

Én-is ill/ bölts Férjfi*  halálát síratom „ 
Gyászos Koporsóját könnyvekkel áztatom, 
Szemeim azoktól nem tartóztathatom, 
Mert tudom hogy párját sel-nem találhatóm-

Kedves PATRONUSom immár SzemélIyedet 
Tovább nem lathatom; mert hideg tettedet 
Koporsó bé-zárta: de aldott híredet 
Nevelem míg élek, ""s tisztelem Nevedet 

Menny-el immár! 's Mennyben áldott JÉ'SUSodar 
Tiszteld, minden napnál sénvesebb Napodat, 
Felhozta Ö Néked Hajnal Tsillagodat, 
ÉS meg adta régen várt Boldogságodat. 
Nagy  Tudományú,  és Keffyefsé  ü jó Tanító)át  ekképpen 

kefirgi  S Sz. Szem rjai Demeter Mo'ses. 
V É G E . 
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