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KEDVES ÉDES ATYÁM URAMNAK 
Fiúi igaz szeretetböl ajánlom. 

TISZTELETES KEDVES ÉDES ATYÁM URAM! 

Tagadhatatlan igassag az: hogy a' jó Szüléknek hüségek, sze^ 
retetek, sokkal nagyobb, jó - téteményeik sokkal többek, az 
Ö gyermekeik iránt, mint sem azokat a' gyermekek ö nékik 
elégedendő képpen meg-hálálhatnák, *s, viszszá szolgálhatnák. 
Ezt én meg - gondolván, előre nagy gyengeséget érzek magam
ban, azon Fiúi. kötelességnek tellyesitésére; mellyre engem* 
nem tsak az lsten parantsolatja; hanem még a' józan okofko-
áís - is, az Emberbe belé oltatott beífó érzékenységgel egy-
gyü t t , ha szinte nem aka rnék - i s , tsak ugyan fel - ferkentene,' 
és kötelezne. Mert tsak közönségefen szolván-is, az e l -ve t t 
j ó k , azokkal való elés, és azoknak háládatos emlékezete, mint 
égy ArJófság, kötelezi az Embert , ha illendőképpen lehetetlen, 
leg alább a' hatalmában lévő módon háládatos szivének meg-
mutatására. Menyivel inkább a' Fiút jó Atya eránt! Nékem 
moítan más módom annak ki-jelentéfére nem lévén, engedje-
nieg T. E . Atyám U. az olvafoval együtt, hogy ezen köny-
vetskének az elején, az A. Uram igaz Atyai szeretetével, bölts 
oktatásaival, hasznos tanáts adásaival, érdemem *s, reményfé-
gem felett való számlálhatatlan jó téteményeivel, mellye'ket 
gyermekfegemtöl fogva mind ez ideig igaz Atyai indulattal ve-



lem kozleni méltóztatott, dltsekedheíTem ,* és -azokat emregefc-
hefíem. Egyebeke tn io i i el-halgatván, például tsak ez égyet 
említem; hogy T. E . A. Uram engemet nem tsak a' Hazában 
szorgalmatofon taníttatni, tellyes tehetsége ízerént igyekezett; 
hanem még külfö Országra - i s , maga tulajdon költségén fe l -
küldeni, föt a' mi több , el-indulatomkor-is, minden remény-
ségem ' s , érdemem felett, a' maga minden napi ízükségére, és 
erötelen öregségében való táplálására hagyott költségét-is éret
tem meg - tsonkitani, és abból - is részeltetni, nem sajnállotta. 
Ezen és több meg - számlálhatatlan, ' s , foha eléggé meg-nem 
fiezethetö hozzám való Atyai indulatainak, és jó - téteményci
n e k , avagy tsak valami részben meg-hálálni kiváno ' s , alázatos 
Fiúi kötelessegemnek, szeretetemnek meg bizonyító jeléül, és 
JE'. A. Uram eránt tartozó örökös tiszteletemnek oszlopául eme
lem e' Német Nyelvből Magyarra fordított könyvetskét; tel
lyes bizodalommal lévén a' felöl, hogy ezen elfő munkátskám-
ban meg - efett fok hibákat Atyai szeretetével el - fedezvén, 
bennem az igyekezeteit - is elégnek fogja tartani. Mellyek 
után midök e' világi egész életének végéig öregségéhez illendő 
eröt , állandó egéíTéget, békesseget, tsendessséget *s. nyugodal
mat ; annak utánna pedig boldogságot kívánnék, magamat to-
vábra-is Attyai jó indulataiba 's szeretetébe ajánlom ' s , vagyok 
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Elöl - járóbeszéd. 
A' Hiftóriának nagy részét és az abban elö adandó dolgokat égy tekintettel 

által látni meliy szükséges és hasznos légyen meg tettzik e b b ö 1 ; hogy 
jgy az Ember nem tsak minden dolgokat küiönöf >n az elméjeben könyebben 
meg-tarthat; hanem még a ' f o k égy forma történereket 's. környülálláso-
kat-is égytzerre által látván *s. meg vifgálván a' dó'gokról az ö vaJofago» 
formájok's. állapotyokszerént jobVnn tehet icélletett. Ezek a' Táhlátskák tehát 
a' Miitoriát szeretöknek hasznofok: azok a ' k i k F.klésiai Hiltoriát halgatnak, 
ebben a' fontofabb 's. hasznofabb dolgok elö adatván előre magokat belölle 
el - készithctik, és annak titánná a* bővebben meg hallott d o g o k a t könyeb
ben meg - foghatyák 's . meg tarthaiyák; azoknak a' kik már fok Hiltoriá-
kat olvaftanak ebből a' nevezetcssebbikec égytzeri tekintettel által látván, 
az annak előtte olvafott dolgok az elméjekben ötlödnek A* Hiftória meg-
tanulásának leg jobb módja a z ; ha elsőben, mint szintén a' Mefter Ember 
az épületnek, a' Fundamentumát jól m e g - v e t i ; ezen Táblátskákban pedig 
az Ekkléüai Hiftóriának Fundamentoma melly j ó móddal adattalTék elö arra 
ezen könyvetskének már hetedikfeer való ki nyomtattatása elég hathatós 
bizonyság, nintsen - is még eddig más Ekklésiai Hiftória melly éppen eddig 
az ideig ki volna d o l g o z v a , és a 'Rom. Tfász . okat ncvezeteffebb tsebkede-
teikkel égyüt magában foglalná. Tapasztalván én • is ezen könyvetskének 

ínagy hasznát nevezetefen az EkléOai Hiftóriának kedvellöire n é z v e , azért 
kívántam le-forditani, h o g y az ol lyanok, a* kik vagy a' Német nyelvet tel 
'lyelTéggel nem tudják, vagy ha t u d j á k - i s , de ezen ujjabb 's hasznos bövité-
fekkel a' moftani ideig ki -dolgozott könyvetskét meg-nem szerezhecik mig 
jobb munkára tanainának addig ezt olvashatlak. En ezt nem azért fordi 
tottam h o g y , vagy a* Némettel öszve hafonlitván valaki abból Német nyel
vet tanulhassbn, vagy hogy légyen a' Könyvet meg - vilgálöknak mirö 1 té 
gyének itéletett , vagy hogy a* Zóilusok rágalmazzak: mert meg elmérem 
ezen forditásomnak hibás v o l t á t , a z t - i s jól tudom melly nagy bövségiben 
légyenek a* k ö n y v e k , a* melly«:kröl a' könyv meg vifgáiök meg-tehetik a' 
magok ítéleteiket (Crififfekti), a'Zöilusok pedig e' nélkül . is kaphatnak az ö 
illettlen tzéljokra ejég könyvet. Nékem tehát tsak e' volt a' főbb t z é l o m ; 
hogy Magyar n y e l v e n - i s olvashafsak ezen hasznos könyvetskét. — 'A'for-
ditásban arra figyelmeztem, hogy az egész értelmét a 'dolognak , és minden 
szökat olly hathatófon ki tegyek mint a' Németben vágynak , leg kilfcbb 
szotskákban is itten mint az Hiftóriának fontos rövid Summájában nagy ereje 
lévén a' dolognak, 's. ki - tételnek hellyheztettve; azért tehát fok hellyc-
ken azt az értelmet mellyet a'Szerző ( A u t t o r ) akart k i - tenni nem akarván 

X meg-



még . változtatni a' szótskákat (pártikuldkat) is el nem hagyhattam' és szóról 
szbra a' Német szerént le-forditani kéntelenittettem, a' Magyar ftilusra ncm-
figyelmezhetvén, mert így a' Táblátskákon lévő szakaszocskákban ha leg 
kifíebbctszaporittntott v o l n a , is a' beszéd, e l -nem-férhetett v o l n a ; és ez 
okozta immár fok hcllyeken a' Magyarságban meg efett hibákat. — A ' H i -
ftófjákban előforduló nevekben nevezetefen az EkléGai írókban és Tanítók
ban ezt a' rendet tartottam: a' melly nevek a' Németben Deák betűkkel 's 
Deákul voltának, a' Magyarban - is ugy hagytam; a' melly neveket pedig 
Magyarra fordítottam , azokban a' vezeték nevet e löl tévén a' Tulajdon 1 

Neveiket rendel égy más után a' mint a' Németbén következtének ugy 
raktam, a' melly neveket pedig Déákofon cfméretefebnck lenni gondoltam 
Déákofon irtam. — A ' Réformátzió felette rövideden adatván e l ő , szükfé-, 
gefnek gondoltam a' X V I . Század' III. Tablátskájával meg-bővíteni . A' , 
nyomtatásbéli hibákat noha eleget igyekeztem meg • igazítani , de ezen; 
könyv-nyomtató foha Magyar könyvet nem nyomtatván, nem-is lehet tölle 
mind a' ki még . tsak az irást-is tisztcssegefen nem tudtaolvafni hogy min
den hiba nélkül maradott v o l n a ; a' Sillabákat meghoszszitó (accentusos) betűi 
fejette kevefek l é v é n , fok hellyeken vagy el maradtanak az accentujok, vagy 1 

viszszá dűlve tétettenek; fok hellyeken a' kitsiny-betűk hellyet n a g y o k , a'j 
nagyok hellyet kitsinyek találtatnak, 'sat. Ezen nyomtatásbéli fok hibákat' 
mind n é k e m , mind ezen Magyar Íráshoz nem tudó könyv - nyomtatónak, 
"ugy a' fordításban efett forjyatkozásokat • is az érdemes olvafók reméllem 
meg - engedik 's . ki potolyák elméjekben forgatván e z t : e' fe nem Sz. Jrás, 
fem pedi" nem azoknak számokra való , a' kik vagy o l v a f n i , vagy Magya
rul-, vagy N é m e t ü l , vagy igazán írni (ortograpbidt) akarnak tanulni, a' mi 
hibák vágynak mind a' nyomtatásban, mind a' fordításban, azok a' kiknek 
ezen könyveteké szükséges könyen ki pótolhatyák. A ' dolgoknak szép ren
del égy más után való következeié és az Esztendöknek számjai nem igen 
Vágynak el - hibázva. Ezeknek jelentéfe után az 'Érdemes olvafóknak ezen 
Táblátskákból azon hasznot. a' mellyre ezek dolgoztattak szivéböl Ohatja 
a' fordító. Erlánga Juniusnak ioén 1795. 



B é - v e z e t é s . 
i. 

A z E k k l é s i a i H i f t ó r i á n mi é r t e t i k , ( m i a' Definitiója) és 
mi m ó d o n o s z t a t i k - e l . 

a) Az FkklcGai Hiftórián értetik: Fundamentomos elö.beszelle'fe azon emlékezet
re méltóbb dolgoknak, mellyek az Ekle'siában történtének. 

b) Nevezetessebb el - osztásai. 
l) O e's Uj Testamentomi EkkleTiai Históriára. Itt tsak az utólfób'adatik elö. 
a) Az Uj Testamentomi Ekkle'fiai Históiia ifmét el-osztatik. 

a) Az Időre nézve, régire, középsöre és újra 's ujjabra. 
/3) Foglalatyára ne'zve, közönségefre, különöfrc, különöíTcbbre. 

I I . 

Haszna az Ekklésiai Históriának és szükséges volta. 
I) Közönséges Haszna, A' mely más Hiftóriákkal közös. Ez: A) Az Isten Jósága, 

Hatalma, Böltsessegc, Gondvifele'fe meg efme're'fenek kut-feje. b) A' Keresztyen 
Vallás' igassagának leg világolTabb bizonyítója, c) Az OkolTágot és A' Viituít ta
nítja , a' re'gi rosz VelekedeTeknek ki irtsfára hasznos. 

a) Különös haszna, mely meg tettzik: a) Az Anyaszent egyház' Törve'nye'ben, a' 
midőn a' régibb és ujjabb Törve'nyeit az Anya-szentegyháznak, és a' regula sze-
rént való Törvényt (Jus Canonicumot) az Anyaszentegyház HiHóriájának tudá. 
fa nélkül foha fundamentomofon meg - nem - lehet tanulni, b) Főképpen az 
Iftcnröl való Tudományban, nevezeteién pedig az Hit' ágazatinak HiOoriájá-
ra, a' Sz. írásnak magyal ázásara, a' Vallás erössitéfére, máloknak meg tzásola-
sára, az Erköltsre, a' Hitnek Formájára A' Fapi okolTigra hasznos. c) A' Pól. 
sári HiAóriikban. 

I I I . 

Kut - fok és Segitö - Ezközök. 

i) Kut-fők. Az U) Tellamentomnak Ira'iain kivül, mellyek A' Jeg régibb Ekklésiai Hiftóiiara leg hasznofTabbak, külömbüzö (Classifokra) Szakaszokra otztatuak fel. 
A) Bizonyfag tévő levelek- Ezek kitlömb kiilömb félék} de az erre tartozó 

könvvek közzül A' leg hafxnosfabbak és tÖkélleteífebbek az Ekklésiai Gyüléfek 



végezéfeiuek egybe szedéfei; a' melyekben nem tsak a' Római Piifyokokuek 
minden levelei és gyúlélcknek munkái, hanem még az Ekkléíiai Törvények 
nek gytijteményiis "s forditalai és más igen fok Bizonyság tévő leveli bé fog
laltatnak; főként nevezetefek Labbcs Filepnek, Harviu Jánosnak, Coleti Mik. 
és Manfi Dom. Jin. gyüjttményei. 

b) Valoságos Irók, még •pedig: 
cc) Hiltóriát írók, a kik hajdon az Anyaszentegyház' közönséges Hi stór iájának 

le-ira'la'hoz kezdettenek. Ide tartoznak a' Görögök közzül: Eusebius , Sokra 
tes, Sozomenu?, Theodoretus, Fiioftorgius, Leclor Theodorusnak V 
darabjai, és Kvagríus a' mellyek egy egész Gyüteméiiyben gyakran kinyom 
tatranak. A' Deákok közzül: Rufinus, Sulpicius, Severus, Orofius Pál, 
Cissiodoru-. A' következendő időknek Hirtoriáját irói kcvélTé hitelefek. Vagy 
nak mindazáltal me'g - is a' re'gibb és köze'p idöbé.i Hiftóriát íróktól némely 
hasznos gyűjtemények •, nevezetefen Skaliger Jóft'f a* régi időknek (Krónika 
ját) Lappé Kilép pedig a' Küzep időnek Kiónikaját szedte'k íiszve, melyekhez 
lehet friinláliii Koiiiiantziiiáp'dlyi Hiíb'inat írónak gyűjteményeit, e's Mu
ratori Antal Lajosnak munkáját rerum italicarum feriptorcs. 

/3; Az Ekkle'llai Tanítóknak mindén irályi, akár Hiftóriát, akar Vallift (Dog-
mat) akar (Polemicat^ az ellen vcte'íeknek meg tzifolálat, akar t,Moralt> 
erkültsi Tudományt, akár (exegefilt) Bibliai Magyarázatot, akár más egye'bb 
dolgot foglaljanak magokban. Ezekből - is vadnak, föke'nt a' régi e's közép 
időnek Gyűjtiine'nnyei a ' melyekből mi tsak a1 közönséges vagy az ugy neve 
zett Ekklésiai Atyik (Bibliothekijit) könyve't jegyezzük meg, mint a' Kolo 
niai és Fái ifi magna Bibliotheca Patrum, és maxima Bibliotheca veterum 
Patrum etc e's Cotelier Bapt. Jánosnak, Combefifens Ferentznek, Mont-
faucon Ikrnhardnak 's. a . t gyűjteménnyel. 

c) Emlékeztető jelek, Pe'nzek, Pétietek, Tibiik, Oszlopok,'s. a* t. a* melyek-
ben azok vagy bele' nyomtattattak, vagy re'zre ki metrzettettek, a ' többek kő 
zött: A' Föld alatt lévő Róma, Gruteri Ján. Thefaur. infeript. Muratori 
Lajos Arital Thefaur. veter. infeript ctc. j 

2) Segitö ezközök. 
a) A' Lutheránusokfól; rész szcre'nt nagyobb, re'sz szere'nt kissebb munkák; A' 

Magdeburgi Centunák, Ofiander Lukatsnuk rövid Summája: a' Gothai 
Compendium. Gotsrid Arno d' uj formán eddig szokatlan módon*) de min
denek előtt nagy betsületett nyert vele; Cyprian Sal. Emit, az nj módon 
irt Históriát irók közzül *gy, Vaifrnan Eberhard Chriltian. Heinlius 
György János, és annak tovább is fojtatója Mosheim Lörintz János, a kitől 
halónlóképpen egy uj (Epoca) idei Szakasz kezdődik; PfafF Mat. Krillof, 
Baumgarien Jakób Sig., Walch György Ján., Walch Fer. Wilh. Krift., 

*; dolgozott Semler 



Sal Ján., B. Holberg Lajos, Reiuhard Pál Ján., Cotta Frid. Ján., Schroek 
Mat. Ján., Cramer And. Ján , iiuhrdt Frid. Kari., és mások. 

b) A'Réformátusok közzlil: Frantzia Orszn'gban a' 17 Százban: Morneus Filep. 
Molineus Péter. Dalleus Jáno*, Claudius János, Blondellus Dávid An
gliában: Pearfon János, Bevergius. Vilh. Dodvelio Henr. Bullo György, 
Binghamo Jófef. Helvétziábaii, és Belgyiomban: Hottingex Henr. Ján, 
Spanhcmius Frid, Bafiiage i>ám., és Jákob, Beausobre ífák. Venema 
Herm Jablontski Ern- Pál. 

c) A' Római KarhoKkusok küzziil: Caefar Baroniusnak Annales Ecclastici, 
mainktól tovább is fojtattatak. Ennek a' munkának rövid Summája is vagyon. 
Natalh. Alexander, Tillemont Nain Seb , Fleury Claude, Chofi Tiuiol. 
Fer.entz, Dupin Ellis Lajos, Ürfi Agoft. J o f , Boffuet B.enig. Jak. 

ij Két Arianusok; Sandius Criftof, és Vifton Vilhelm. 

e) Egy Arminianus, Clericus Jan. 

TV. 

Tulajdonságaí egy jó és hasznos Eklésiai Hiftóriának. 
1) Az elő hesze'lt dolgok igazak legyenek. Az Eklésiai HiAóriában ugyan szíikfe' 

ges a' meíeket is és azoknak külömbözö nemeit meg cfmérni, mivel abból fon 
tos következéfeket lehet ki hozni. A' Hirtóriai Igassagban ezt a' kettőt: bizo
nyos és bizonyofnak látzö, jól meg kel kiilömböztetni. A' Hiftoriának igaf 
sága és bizonyos volta fundáltatik a' hiteles bizony tagoknak vallás tétcicin, a* 
mellyeknek meg vifgálalokkor, mind betű izeréut, mind magyarázat szerént 
való igaűagokra kelletik figyelmezni, e's ezen Ítélet tételnek minden leg kiiíebb 
részre való hajlas nélkül kelletik meg cini. 

») Pragmatikák - Epitök légyenek, az az: a* közönségcs életben, az itélet tételben, 
a' dolgoknak fojtatáliban hasznor; nevezetefen *' Tudományokra nézve, a' mellyek-
re mi magunkat szcnteltük. Arra szükségcs azoknak á' Szeinéllyeknek, a' kik 
valamit tsclekcdteuck, Karaktereit, az akkori időnek tulajdonságát, mivoltát, 
egész rend tartását az akkori Világnak, és Tudó/oknak hillúriájit meg tudni. 

3) Az elő adafnak módja lehet: 

a) Az időnek rendi szerént. 
b; A' dolognak rendi szerént. 
c) Táblájukban, Ítéld meg ezeket. X s V. A 



A' Kriítus születéfekor való Polgári rendelőiről, és a* Vállalnak *s. 
Tudománynak állapotyáról. 

i ) A' Romai Birodalomnak állapotja. 
a) Polgári rendelés. Már többé nem volt szabad, és minden függés nélkül való 

közönséges Tirüfag; azö régi fényességéböl még is fok meg volt. Akkor 
Augustus uralkodott, okos és jó Fejedelem. Az egy Fötöl (Monarchatól) 
igazgattatott és szélefen ki terjedett Római Birodalom, (mely által a' nyelvek
nek és erköltsöknek külömbözö volta bizonyos tekintetben nevekedett) az'hosz 
szaiTabban mint mászszor tartandó BékeíTég alatt a' Keresztyén Tudománynak 
nagy hasznát vette. 

b) A' Vallásnak állapotja. A' Pogány Vallás A' Római Birodalomnak minden 
Tartományiban, a' Palestinát ki - vévén, az uralkodóbb volt. A' BabonáHá-
gokat azö szerentsés hadakozásaik által mind inkább inkább ki-terjesztették, más 
Népeknek bálványait. is bé vették. A' Bálványnak imádása állott a' balgatag 
és rész szerént a' gyalázatos Tzérémóniáböl; tsak némely ugy nevezett tit
kokban (Mifteriumokban) láttatik, hogy meg maradtanak a' természeti Vallás. 
nak némely igafiágai (prlncipiumi ) A* Pogányoknak Vallások, nem a' Vir-
tusra, hanem az irtóztató és termeim ellen való vétkekre vezette az embert. 
A' Bálvány imádó Papok, az erköltsnek meg romlását nagyon fegitették , ét 
a' szokásba vett Babonaságokat, a' Tfudákról és jövendöléfekröl való költemé
nyeikkel meg erölliteni igyekezték. A' Pogányoknak Böltseik ugyan, fok 
dolgokban mélyebben láttának, mint az egész fokaság, és nevették a'közön
séges Babonaságot, de a' Veszctséget nem irthatták k i , mivel rész szerént ve-
szedelmes, rész szerént, ahoz való ezközök és Tudománnyok nem - is lett volna. 

c) A' Tudománynak állapotja. A' Tiszteíséges Tudományok igen nagyon ki j 
pallérozödtanak volt, mellyct az akkori időbeli Poétáknak, Orátoroknak, Hi
ftóriát Íróknak kezünkben lévő munkái bizonyítanak. De A' Filófofiának ak
kori állapotja egy világos erölTég mi nékünk az emberi elme (okosság) gyen-
geségének meg bizonyitására, ha a' Szent írás által meg nintsen viJágoCtvi. 
A' Filófofiának két féle neme a' meg jedzéfre méltó. 

te) A' Napkeleti, a' mely az Illeni természetnek képzelődő meg vifgálásá-
ban a' rosz' eredettének, a' lélek munkájinak 's a* t. fel talásában foglalatos 
kodik. Az nagyobbára még • is homállyos , mivel azt tsak a' Gnofticusok-
nak Tárfaságátol tudjuk. 

/3) A' Görög Filófófia, külömbözö (Sectákra) Tárfaságokra osztatik a* mellyek 
a' Kristus idejekor még meg voltának; de nem volt akkor oly nagy tekin. 
tetek, és A' leg fontofiább Tudományokról, egy mással keményen vetél-
kedtenck. Ezek közzül a' Nevezetessebbek: 



ttct) A* Plató Tárfafa'ga Ez közzclcbb járt az igaffíghoz mint mások és az ö erRöItsi 
Tudomanyokniik a' mafokc felett való nagy Tekintete vóit: de még-is fok 
hibás vélekedéftkkel volt meg elegyítve, a' mellyek az erköltsben - is kirt 
okoztak. 

/3/3) A' Stoikusok Filofofiája az Ifteuséget az el• kerülhetetlen végezéfnek (Fa-
tumnak) alája vetette és a' Matériához hafonlitotta. Az ö erköltsi Tudomá
nyok felette keme'ny volt, és akkor azon fok Pogányok tsudalkoztanak. 

•yy) A'Peripatetikusok és Arillotelicusok Tarfafa'ga akkor gyenge volt, mivel 
a' világnak örökké-valóságát eröfitette, az Isteni gondvifeléft, az ember lelkének 
halhafatlanságát tagadta*, azért ez a' Virtusnak inkább akadáljára, mint elö 
mozditására volt. 

Az Epikuréusok Tárfafaga a' vak Történetet tanította, (Caecum fátum ) 
tagadta az Iftcnnek gondvifele'fe't, az emberi léleknek halhatatlanságát, és visz-
sza éltének azö Fundálójoknak, a' Gyönyürüségröl mint leg nagyobb jóról 
való Tudományával az erkölfsnek nagy kárára, 

ff) Az Akadémikusok Ta'rfasága, a'Sceptikusokkal, v. Pyrrhoniusokkal bi
zonyos tekintetben meg egyezett a' mely mindenekről kétségeskedett, tsak 
hogy azt hitte: hogy némelykor annak, ami igaznak latzik hitelt lehet adni. 
Meg azon - is kétségeskedett, váljon a' Virtust a' Véteknek eleibe kelletiké ten
ni vagy nem ? 

Hozzá lehet ezekhez adni a z Ekleéticusokat - is akik minden Tárfaságból 
ki választották magoknak azt ami néRiek igaznak tettzett, noha leg több dol
gokban Platót követték. 

2) A ' Sidö Népnek állatpotja. I 
a) P6!gnri rendelés. Éz akkor a' Római Uralkodás alatt volt, és Kirallyoktól 

igazgattatott, a' kik azö Méltóságokat a' Rómaiaknak köszönhették. Akkor 
Uralkodott a ' Nagy Heródes, születe'fére nézve Iduméabéli, azö Vallására nézve 
külföképpen 'Sidó. — gyanakodó Gonosz tévő, és kegyetlen Url. a ' ki azö' 
tulajdon Feleségének és Famíliájának nem kedvezett, de utoljára szomoru vége! 
lett. 

b) A' Sidók Vallásának állapotja. Ók irtóztanak ugyan a' Bálvány Imadástól, 
és a ' Mediád - is várták, de ök az alatt kébzeltek egy Szabaditót, a' ki a' 
Római Uralkodótól és világi Fejedelmektől meg menti. A' Vallás, a ' Babo
náiig és az emberi hozzá tételek által külföképpen meg rutittatott volt, a' 
mely Veszetség a* Sidbk Tudöúainak veszekedéleik által nevekedett. Ezek a ' 
aevezetefebbek. 



«) A' Sidóknak külömbözö Társaságok: 
a«) A' banféusok, Szentséget mutató Társaság. Ezek a' meg iratntt ige'keu 

(a* Sz. lrafou; kivúl a" Tradíciókat- is be' vették, hittéx, hogy mindet) go-
nosz tselckedeteikböl a' magoktól váLsztatott ma.ikák által idvezülhefiuk, és 
azö szcntse'gct mutató Babonásságok álul, a' közű ife'gcs Nép között való er 
kültsuck meg romlafat felette igen fokát fegitették. A' lélckuek, égy teliből 
más telibe való mcnctelét.is hitték. 

/3/3) A' Saddutzéusnk Az igaznak látzik, hogy tsak a' Móses 5 Könyveit vet
ték bé A' Traditiókat m-g vetették, tagadta * az Angyaloknak léteiét, a ' lé 
leknek halhatatlanfagát, az Hallottaknak fel támadátat, a' 11 dái uta'u való bún-
tctéll, vagy meg jutalinazcatall, és tsak é Világon való meg jutalinaztatást vár
tak A k k o r a' tövebbeknél nagy Tekintetben voltának, 

yy) Az Esseusuk, egy kitsiny Társaság, a' mely az l*-lmé;kedéíröi vagy a* 
Vifgálodásrói neveztetik. A' Tlieoretikusok fére tévén minden dolgokat, 
azö idejeket töltötték tsak az Elmélkedé.-beu és Könyörgésben Ellenben a' 
Praktikusok izouban dolgoztának és m-m .is kei ü l ték el vgészszen az emberek
kel v a l ó Ta:salk»dilt. Mind a ' két r . ' i . .k még más különös vékkedéfek által-is 
a' több 'Sidoktól magokat meg Külö nbozt.tték A ' 1 nerapevtusok's ugy lit-
tátik, hogy ahoz a' 1 irsaságimz tartoztak- Ugy tctsZ'k hogy a' Herodiánit-
fok inkább egy (Politiai) Polgárt mint Vallásbéli Társasagot tsináltak. • 

/3) A' Theo.ogusok (.Sz Irást M;igy .rázok voltának minden részrül való Tudó-
ft'k, a' kik vagy egyik, vagy maliit rész i De n a' *Sidók Tudományának málók 
felett cl.hirefedtcnuk. Különös nemei yfecupcCTtií, VO/XO^CCÍKCCÁOJ , vopixo* 

y) A' Samaritánusok elföbcn a'Pogiayok'iak azon Nemeiből állottak, a' kúk a* 'Sí-
dókkal öszve elegyedve voltának, de azoknak Meni tiszteletek, Manalfcsnek a ' 
főbb áldozó Papnak Jójada fiának iJvjétöl fogva jobb forintban helyheztetett. 
Más Sidúktöl fűként az által küiömnöztették meg magokat, hogy ök tiak a' 
Mófes 5 könyvét vették bé, mellyel magok egy néhány hcllyeken meg változ-
tattanak, és a' Valóságos Ment a ' Gárizím hegyén imádták- így romlott volt 
meg azö Vállalok, igy lettesek még is némely részckben a ' 'Sidóknál jobbak 
Ha az ember mind ezeket öszve veti, a' mit eddig A'*Római Birodalomnak 
és a' 'Sidó Népnek állapotjáról, a* Polgári rendelésekre, a' Tudományra és 
Vallásra nézve meg jegyeztünk, us;y meg győződik, hogy a' Világnak inegj 
Váltója, valósággal a» leg alkahnatoilabb időben j ö t t cl. Abból által lehet azt-: 
is látni, mely izükségcs vóit, egy ollyan meg Izabaditóuuk eljövetele. 
















































































































