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AMA' MENNYEI KIRÁLYNAK ARANY VESZSZE-
JÍVEL MEG ILLET T t T E T T , ÉS AZ ö ORTZÁJÁ-

NAK SZEMLÉLÉSÉRE BÉ-ERESZTET El T. 

HAZÁJÁÉRT , 'S AZ ISTEN* HÁZÁÉRT BUZGÓ 

K E G Y E S 

E S T H E R 
NÉHA í M É L T O S Á G O S GR O FF 

RÁDÁi ESTHER 
U R A S Z S Z O N Y. 

MÉLT. ROM. SZ^ BIRODALOMBÉLÍ GFOFF ^ÉKI 

T E L E K I L Á S Z L Ó 
. U R N A K* 

A' TSÁSZÁRI KIRÁLYI APOSTOLI FELSÉG** 
ARANY KULTSOS KOMORNYIKJÁNAK: AZ ER-
IÉLYI KIRÁLYI GUBERMIM ÉFXSÖ TH OK TA-
NATS UR HÍVÉNEK: UGYAN AZON KlRALYI FEl^ 
SÉG ERDÉLYF FO PINTZE-MESTERtNEK, ÉS AZ 
ERDÉLYI REFORM.- EKLÉ'SIAK*; K0tLEGlUMÓK:, 

ÉS OSKOLÁK Fö-CUK ATORÁNAK / 
IGEN KEDVES' ÉS DRÁGA ÉMLÉKEZETtí 

É L E T E P Á R J A. 
KÍnek e' FöUröí való el költözése ilíendö 

lettel orok emlékezetre hagyartatotf. 
K O L O 'S V Á R A T T. 

Nyornt. Páldi István által 1766-dik  Efctendoben 
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A ' Fényes RÁDAJ  HÁZmk  E* Tzimere, 
Virtussival mellyet Királyától  nyere.: 

Elsőbb tzimerezte Öket erejével. 
Tsak az Unikornis  's Liliom*  Difcével; 

De hogy e' .NAGY  HÁZmk  régi tös Gyökere 
Szállá tsak esy gyenge Olaj Vefcfcötskére; 

V.ifeont  meg-újjitá e'"HÁZ Nemességét, 
A' Királyi  Felség, tudván ös Hívségét. 

Innen  zöldült Törsök  Noé  Galambjával 
Járult Tzimerekhez ékes Emblémával: 

Hogy így a* vén Titfsok  régi Elejeket 
Példázza , 's a' Galamb  igaz Hívségekek 

Az Unikornisnak  nézvén erősségét, 
Gondold GROFF  RADAI  ESTHER  Kegyességét; 

Ha pedig nézed a' Liliom  fcépségét, 
Gondold mindeneknél való Kedvességét. 

Szemléld a' Galambban  okos Szelidségét 
'S Szerelmes Férjihez való nagy Hívséget. 
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t 
TÖRVÉNYBŐL VALO IGAZSÁGOT MAGATOL EL* 

HÁRITO, ÉVANGYELIOMÍ IGAZSÁGOT MAGÁNAK 
VALASZTO, 

I G A Z E M B E R . 
Az az : •] 

NÉHAI  BOLDOG EMLÉKÉZETÜ MÉLTOSÁGOS GROFF 

RADAI ESTHER 
ASZSZONY, 

MÉLTOSÁGOS ROM: SZ: BIR. GROFF 

sz. TELEKI LÁSZLÓ 
U R N Á K , 

Az Uralkodó Földi HATALMASSÁG' KAMERARI-
USSANAK, Erdélyben a' Kir: Guberniumban Belső Ta-
náts-Hivének, Fö Pintze Mederének, Ö Nagys. Kedves, 
Tökéletes Hüségii és Szeretet- ELETE PÁRJA Hogy 

e' Valósággal így légyen, azt 
Fgyeneíségben meg-mutogatta, az Idvezült Lélektől idejekoránt 

Egyházi Szolga eleibe feabott,  Szenr-írásbéli bizonyos Helyhez ké-
pért , euy Halotti Tanításban, E' meg-igazittatott Boldog Lélek' meg-
hidegedett Tetemeinek KOPORSÓBA LöTT ZÁRATTA! ÁSOK* 

Szomorú Alkalmatosságával, 
málnást  L A szí  o, 

Ktlítos Jesus n éltatlan Szolgája, Mellyet el-is mondott 
NAGY SZEBENBEN, a* mélységes Somorúságok' Örvényé-

be merült, Melt. Özvegy Gróf  UR Ö Nagys: Szállása' nagyob-
bik Palotáján, sok Rendekből álló nagy Halotti Gyülekezet előtt 
1764-^Mr Efet.  Boldog - Aféony  Havának 8-dik Napján, Dd 

előtt > írakott JSTENi Tifreletunknek  Orájin. 
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I. Kórint: i. Réfc  . 29, 30. 

Ni  áitsekedjék  lSTEN-elótt  egy Te/l-is.  De az ISTEN* 
tol  vagytok  ti  a' JÉ'SUS  KRISTüSban  , ki lett  minékünk  IS-

TENtöl  Böltsefség  IGAZSÁG  . Szentség  és  Váltság. 
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
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S Z E N T L E T Z K E . 

F I L IPP: * III.  f.  9. 

Nintsen  nekem Igazságom,  melly  a' Törvényből  volna,  ha-
nem melly  a' KRlSTUSban-való  Hit  által  vagyon• az . az, 

JSTENtöl-való  Igazságom  HU  által. 

N E L Ö L - J A R Ó BESZED. 

ITKA nagy ereje vagyon a' Pénznek, ahoz 
képeit, mint arról sok emberek tészik 's 
adják magok itélet-tétekktt, mordvár/. Nints 
o/Iy  eiö , meUyet  a' Pénz  meg-ne rontson \ nhts 
oly r.agy tábori  Sereg  , rrehyet  ez meg-ne /u-

tamtajfon  9s gyözzön \ nints  oly jóiké  fűlt  vár és  Jántz,  metytf 
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ineg-ne hágjon. Sok firalmas  régibb 's ujjabb Példákat rak 
szemeink elejibe a' Hifioria  , mellyekböl megtetzik, hogy 
a' Táborokat igazgató Vezéreknek, Várak Commendanz* 
ainak kivánságaikot meg-ragadván a* Pénznek keze, győ-
zedelmet tett. Mind ez pedig onnan van, mert igen meg-
rögződött emberekben a' pénz' szerelme , ki-tolya-tik ál-
tala emberek'szeme : pénzellehet Apát, Anyát, Férjet, 
Feleséget , szerezni; jószágot, Orízágot vásárolni , 's vaj-
ha sokan bé nem-mennének még a' Pluto  bányájaba-is , 
onnan á' pénzt ki-ásni. AristotelesxöX  olvassuk : hogy Nagy 
Sándortól,  • mint Tanítványától, vészen egykor néhány 
ezer Tallérokot dissret/oban  , de tsak hamarjában néki 
mind egy pénzig viszsza-ajándékozza; mert míg Aristtote* 
les  e' Summát  maga Ládájában tartotta, egy szem-pillan-
tásig-is alig lehetett miatta nyugodalma , féltvén  a' tol* 
vajló kezektöl; e' kivül tapasztalta aztis, hogy élesen 
böltselkedö nemes elméje-is nagyon kezdett meg-tompúl" 
ni. Ugyan ez Arifloteles  Filofophus,  el-nézelvén maga ide-
jebéli embereknek szokásokat, azt az ítéletet tette: mond-
ván : ircívl*  uvícc 7t?>.xtx mindent  lehet  pénzen  venni adni. 
F1LEP  Királyról-is , N. Sándor Attyáról, ama' Városok' 
Kastélyok' híres fel-prédálójáról,  az iratott emlékezetre, 
hogy néki szova-járása lettvólna: Qu&ris Castellay  etiamfi 
eorum muri adamanúm firmitatis  ejjent,  facile  pojfe  expu• 
gnari  A fellő  , auro onusto. <&c. az-az : Ha jól meg-terheltet-
- vén Aranyal a' Szamár, vezettetik a' leg-erösebb várhoz-
is, hamar fel  adattathatik az ellenségnek. Ugy Ítélnek 
némely Magyarázók, hogy a' Salamon-is Péld  XIlI. 8. 
ily formálag  tulajdonított vólna igen nagy eröt a' pénz-
nek, mellyel meg lehet váltani mostani életét embernek, 
a' jelen-való veszedelmeztetésektöl. Koránt sem igy van 
fSTEN  Forumín  a' dolog, ott semmit pénzel nem-lehet 
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vásárolni, a' Birónak szemeit ez által nem lehet ki-szúrni, 
ott életét 's idvességét más sormán és okon nyerheti-
meg az ember : mert drágább  a' Léleknek  váltsága,  mint  Jem 
pénzel  lehetne  ahoz jutni.  'Sóit. XLIX. el-vetzne ott an. 
nak penze magával egyetemben, ki azt állítaná, hogy 
ISTENnek ajándékai pénzbe járók volnának ; mint Sz. 
Péter szollá Simon Mágushoz,  ki elébbeni tévelygéséhez 
képest tsak pénzre betsülli vala a* Sz Léleknek Ajándé-
kait. Tsel. VIII. 20. Igaz Hit, Hitbol folyó  Könyörgések, 
és Sz. Élet' követése-által mégyen ott elo a' Szegény bi^ 
nös embernek ügye. Ez a' Hit meg-sogja az ISTENt, 
vezeti a' KRISTUShoz 's ugyan ö beléje öltözteti, hogy 
ekképen a' KRISTUSban találtatván , idvességet nyerjen. 
Mint az Apoítol ezt magáról szóllotta, 's több Választat* 
takról-is éppen igy tette-sel, a* Letzkében. 

SUMMA. Ugyan-is rövid Summa-szerént, a' fel-
vett Igékben  az az Apoítoli Tudomány kaptsoltatott-bé: 
hogy akármelly bűnös emberes , nem maga, Törvény-
ből való Igazságával, hanem tsak a' KRISTUStól keres» 
tetett Melfiáíi  Igazsággal igazíttathatik-meg ISTENnek 
előtte Hit által, 's következés szerént az Idvességet-is 
így nyerhetí-eh 

RÉSZEK-szerént  : Két egymás-ellen szegeztetett Igaz 
Ságokat sorgat itt az Apostol. Az ELSŐT  nevezi Törvény-
ből valónak, *s meg-is veti, ezekben: Nintsen  Igazságom  9 
vielly  Törvényből  volna.  A* másodikkal,  mint nékie ajándé-
koztatottal dicsekedik az URban: ISTENt  öl  való Igazságom 
vagyon a' KRISTUSban  való Hit  által. 

Éppen e' Matéria  az, Sz. K. H. mellyet a' Néhai 
b. e. Mélt.  Grójf  Rádai RADAI ESTHER Ur Aszszony ön-
non maga lelkére kötött vólt e* most szólló Egyházi Szol* 
gának , hogy meg.hidégulendö (:  óh már meg-is hűlt.) 
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Tetemei felett,  erröl légyen Tanítás. Ebben pedig Sz, 
Pál olly Tudományt ád-elö, melly fundamentoma  az Ek-
klésiának , ha ez el-romlanék , Ekklésia sem lenne. Vala-
ki e' Tudományt jól bé-veheue Lelkébe, kész az ISTEN 
kegyelme által akár melly órában-is a' meg-oszlattatásra : 
mert ez Pais a' Halal rettegtetései ellen , orvosság an-
nak mérge ellen , el nem fogyható  uti költség a' Men-
nyei Paradicsomba való általutazásra. Ezzel bátorította 
magát Pal, mikor Nero  Tsáizár-alatt fogságban  létekor 
nem meszsze vólna a' Mártiromi haláltól, küldvén azon 
fogságából  e' Levélben Letzkénket-is Filippibéli Keresz-
tjén attyafiainak  valójában, elöre látó bölts-okossággal 
választotta vólt hát, e' most Koporsójába szállott Tettnek 
idveziilt jó Lelke-is ezt, a' maga felett  való prédikálta- ' 
tásra Míg azért nékem is szómnak kelletik erröl lenni 
Magyarázattal 's Alkalmaztatásokkal, minden, valaki id-
vességét szereti, könnyen által értheti, hogy ois el-kö* 
teleztetett a' figyelmezésre. 

^ M A G Y A R Á Z A T . 

I. RÉSZ.  URunk JÉ'SUS Sz- Nevében , ki e' Ma-
teriát hozzánk-is méltóztatott el-küldeni, már a'Magya-
rázathoz nyúlván , szemléljük ezt ahoz képest Elsőben, 
mint Letzkénket meg elözö 's követö Verseknek egy-
máitól való Függése tartya ; azután  úgy, mint a'szemen-
szedett ISTEN egész Beszéde, a' Sz. Írás diktállya. 

A. Valaki ez egész Levelet figyelmezve  megolvassa* 
hamar jól által-értheti, hogy közelebbről kemény hartza 
vólt az Apostolnak a' Tzérémóníákhoz ragadott tetti 'Si-
dókkal. azok közt a' Törvénvböl keresett magok igazsa-
gokkal dusekedö Farifeusokkai.  Ezek, a' Keresztyén 
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Vallást tsúfolták,  a' KRlSTUSt átkozták , magát a'Pált 
egy nagy Eretneknek kiabálták , azért, hogy ellene álla-
na a' Környülmetélkedésnek több megtért Keresztyén Fe-
lekezeteivel egybe , ugy a' több Tzérémoniáknak-is. De 
ö rneg-mutattya hathatosson, hogy azoknak ma sem ere-
jek , sem idejek nintsen, ehez képest magát például em-
lítvén , igy beszéli az 5 és következö versekben : No  hi-
fiim  , ha valaki  más, én  is nyóltzad  napon kúrnyülmetéltettem; 
Izrael  Nemzetéből  való vagyok én\  Béni  amin Nemzetéből  én, 
Szerzet  fierént  Fariséus-is  én  , a' Törvények  fcerént  fedddetet-
lentil  éltem  én,  's lehetne  az effeltkkel  ditsekednem  ugy, mint 
akárkinek  is. De mind ezeket tsak kárnak és ganéjnak al-
littya a' KRISTUS Évangyéliomáért , és tsupán azt tar-
tya maga nagy nyereségének, hogy a' KRlSTUSbnn ta-
láltassák Hit által, ez az ö nyeresége, hogy nem Törvény-
ből  keresett  tulajdon  Igazsága  vagyon, hanem a* KRISTUS 
által  keresett  Igazság  az övé.  És ez a' Függéshez képest 
a' Magyarázat. 

B. A' mi nézi a'tellyes Sz. Irás szerént való bövebb 
Magyarázatot. Akarván Pál meg-mutatni, miért tartsa ö 
maga igen nagy nyereségének tsak azt, hogy a' KRlS-
TUSban találtassék? annak ezen okát adja: mert nints 
Törvényből  való Igazságom.  Erröl kérdjük. 

Mitsoda  Törvényt  ért  ö itt?  FEL:  I.  Tudhattyák 
köztünk még af  gyermekek-is, hogy sok tzérémóniás 
Törvényeket adott vólt-ki ISTEN Móses által, mellye-
ket fejek  vesztése alatt ételre, italra, Innepek kentelésé-
re, mosódásokra, áldozatokra, 'sa't- nézve minden'Si-
dóknak az ó Idö-alatt  kellett meg-tartaniok ; ez okon ízól-
lott igy Letzkénk elött Pál; Ha valaki az olyan tzéré-
rnóniáknak meg-tartásokból kifolyó  igazsággal ditsekedhe-
tik, tehát a' dicsekedés méltán enyírn , mert azok szerént 
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fedhetetlenül  élek vala én. Mindazáltal , az efféle  ditsé* 
kedéll tsak ganéjnak tartya. Ennyiben már > érti az A* 
p llol a' Czérémoniás Törvényeket-is, azt állatván, hogy 
neki azokból igazsága nints- Ha pedig azokból nints , te* 
hát ex Lege Morált,  ama* Tiz Parantsolatokból álló 'sö-
rökké megmaradandó Terméfreti  és Erköltsi Törvényi* 
böl annál .nkabb nintsen. Mert tartsuk-meg jól azt: hogy 
itt kissébbról nagyobbra hágtattya az Apoüol maga eröa 
mutogatásait, il:y' értelemmel; a' tzérémoniás Hagyo. 
rnasokat én szorgalmatoson megtartottam , még-is azok* 
ból magamnak igazságot nem-allatok ; sokkal inkább hát 
a* terméken Törvényből nem , mivel azt ugy sem tart* 
hattam-meg. Mellyböl következik , hogy még meszízebb 
taszítcya Pal magától az Erköltsi Törvényből folyható 
maga Igazságát, és igy a' Törvényen-is főbbként  ezt ét" 
ti vSzükség itt elménkre vennünk 2. azt-is: hogy mi-
kor igy ira Pal, akkor o Keresztyén lévén , igen kívánt 
ISTENnek állandó Törvénye-szerént élni ugy, mint más 
akárki, még-is azt mondja: hogy most, most sints néki 
Törvényből való igazsága, a' mikor meg tért a'Lelkek-
nek nagy Pafetorához  a' JE'SUS KRISTUShoz. E'pedig 
a' minémü igaz Pálra, éppen olly igaz Ádámnak rend 
feerént  származott minden Maradékira nézve-is. Ezért erö-
íitstte másutt bácran, mondván : Egy Telt sem igazul* 
meg ISTEN előtt Törvénynek tselekedetei által. És c* 
vala itt a' Törvényről való szó. Már 

fi.  Az Igazságról  kérdezkedjünk: Mi  lehet  az-az Igaz-
ság, mellyet  itt  forgat  Pál:  FEL.  Ha ezt a' Matériái  egybe 
vettyük a' Rom: és Galat  : Levelekkel, (: ugy-is kell pe-
dig lenni t mivel még bővebben tanírott az Apostol a-
zokban erről ) világoson meg tetzik , hogy ollvnn Igaz-
ság ez, mellyel a' szegény bűnös ember ISTEN széki 
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előtt meg-igazíttatik , ártatlannak ítéltetik , büntetések 
alól sel-szabadíttatik, egyszer'smind pedig ez Igazságért 
néki örök élet ajándékoztatik az ISTENtöl. De ezt az 
Igazságot, hatalmason tagadja Pal, hogy nékíe a' Tor-
vény' tselekedete okozná: Nintsen  (:  illy értelemmel szóll:) 
engemet ISTEN  előtt  meg-mentö t nékem  Idvefséget  adó  Igaz-
ságom Törvényből. 

y. De miért  nints  ? FEL  Majd meg-értyük , tsak 
hogy addig azt végyük-sel, Tudniillik : Valamint e' fol-
dön három-féle  állapotban szemlélteti velünk a' Sz. Írás, 
az Emberi Nemet: mert vagy Innocens  et JuJlus,  ártat. 
lan és bün-nélkül-való igaz; vagy Pcenitens  et Credens,  bü-
nős , de bűneiből ki-hatolni törekedő és hívö; vagy Re-
gerqtus  et Sanflitatt  incumbens , ujjá-fcülettetett  és már a' 
Szentség' követésében jó elörneneteleket-is tett: Éppen e-
hez képeit, annak három módú Meg-igazíttatását-is tani-
tya , tudniillik : a* bün-nélkül-való ártatlannak , a' bünÖs-
nek, de meg-terőnek 's hívőnek , és az Ujjá-született Sz. 
embernek meg-igazíttatását. Mindenikről ugyan nints szó 
a* mi Letzkénkben , de, hogy az egész dolog jobb érte-
lemmel bé-haíson elménkbe , szóllok valamit rollok. Azt 
mondom azért az Elsöre\  Hogy ha Ádám ugy , mint ki-
jőve artatlanúl IbTEN kezeiből a' Teremtés-által, meg-
marad vala azon állapotban; hasonlóképen meg-marad va-
la , mind ama jónak és gonosznak tudása Fájának gyü-
mölcsét tölle el-tíltott Parantsolat , mind pedig az egész 
erköltsi Törvény mellett (: mellyet akkor tsak az ö ín-
vének 's elméjenek Tábláira irt vólt-bé ISTEN, azután 
későre adván-ki az ISTEN Mó'ses által Kö-Tábl kon :) 
tehát , így igaznak itélte vólna lSTEN ötet, juít nyér 
vala ö is a' földi  Paradicsomból menyei Paraditsomba-va-
ló menetelre y nem , mintha tulajdonkénen ö maga maga-
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ban érdemli vala azt akkor-is , hanem tsak ex liberali  DEl 
pacío  ISTENnek szabad tetzésén épült ép emberrel valo 
frígy-kötéséhez  képest ; mert ugyan-is a' józanság , kivált 
3* Sz. írás jól meg-tanícotta arra az embert, hogy az 
épségnek állapottyaban-is, a* Teremtetett.állat , az ö Te-
remtőjétől valamit veken, veki azt tsupán tsak az Ö 
Felségé ingyen-való szabados JótetzésébÖl. Ennek sanda-
mentomos okát Urunk JE'SUS-is meg-említette Luk. XVH. 
io. Meg-vaUom azonban, hogy az ép Ádám állapotjában 
a"* Justtficatio  Megigazítás, szoros értelemmel szólván , e-
gész helyet nem talal: mert a' hol bün nints , ott a' vá-
dolásnák 's az alól-való sel-szabaditatásnak is helye nints; 
hanem tsak azt mondom , leg alább rebegem : hogy ár-
tatlannak itéli vala akkor ISTEN Ádámot, meg-marad-
ván ö a' Törvény mellett, *s az ö akkori meg-igazítta-
tásának is Condit/oji  , leszsz vala , a' perfe#a,  bün-nélkül 
való tökéletes ártatlan szent élete. A* Második  állapotban 
Iévö ember. Bűnös , ki-is egyébünnen hozzája járuló 
másnak valakinek igazsága által igazítathatik-rneg tsak; 
illyenek vóltak , vagyunk 's lészünk, kik hamiííak lévén 
meg-igazítattak, meg igazítattunk 's meg-igazítattnak. 
De ennek módjáról majd alább szóllok bövebben, mivel 
J>tzkénk-is ezt irányozza leg-egyenesebben. A' Harma-
dikban  lévö az? midön már valaki, annak számára Töké-
letes Hleget-tévönek keresett Igazsága által ISTENnek 
Fori/man  meg-igazítatván, és azt az illyen ember, maga 
szívében ISTENnek Lelke álral m g-érezvén bizonyoson, 
szentül 's kegyefen  él , mindennap jó gyiimöltsököt te-
remvén. Már az illyen ,mind maga L> lke-esmérete , mind 
mások Gémei előtt annak az Igaznak bizonyíttatik Conse-
qttevtir  következésképen , kit ISTEN meg igazított ma-
ganál /Inteceáenter  elébb. Hudd térjek-viksza hát oda, 
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honnan eltávoztam vala. tudniillik) miért mondja Pál, 
hogy nintsen néki Torvénybol-való Igazsága? az el mon-
dottakból-is jól kwetzik, azért» mert ö romlott termé-
szetű, bűnös, nem ollyan, mint az elsö Ádám vala az 
épsegben, hanem mint a' bűnössé lött Ádám, ki-is vét-
kezvén , nem tsak meg-rontotta az egéfe  Törvényt, ha* 
nem annak bé-töltésére , még tsak kiflfebb  tzikkelyére 
nézve-is Ijct tellyességgel alkahnatlarná magától; és igy 
Törvényből meg-igazúlása 's igazsága smts. 

II. RÉSZ.  De mit beszéllesz Te Nagy Sz. Ember 
Pál l hát néked nints igazságod Törvényből, meg-téré* 
sed után-is, holott sok drága kegyelmeket, tehetségeket 
tett-le ISTEN benned ? meg vallom , lelkemet meg-ret-
tentetted, mert ha néked , olly különös Szentségű nagy 
Embernek most smts igazságod, hát nékem nagy bűnös-
nek hogy vólna ? hogy másoknak-is ? és mivel Igazság, 
még pedig Törvényes Igazság-nélkül senki nem idvezül-
het, el karhozolé Te , ele mi mínyájan ? Vagy nem, 
Oh nemi mert azt hiszed vallod: hogy vagyon ISTENtöl 
váló  Igazságodít  JfrSUS  KRISTUSban  való Hit  által:  És e' már 
Letzkénk' Májodik  Réfe.  Itt igen szükséges Elsőben  az 
Apostol szovait , Azután  a' szókkal ki fejeztetett  dolgot 
magát ki-magyaráznunk. 

A. A' mi illeti az Elfót,  ahoz-képest Kérdjük : 
Mitsoda  Hit  az , mellyet  kéffieris  fájára  vett  it. 

ten Pál,  mondván : / KRlSTUSban-való Hit  által, ismét: 
Igazságom vágyon Hit  által ? Felelet:  Éppen , nem az a* 
'Sidói perjvafio  , magával igaz elég ok-nélkül való el-hite« 
tés, melly szerént az Ábrahám testi maradékai nagy fé-
nyen kérktdezni szoktak vólt Környül-metélkedésekkel 
's egyéb Tzérémoniájoknak gyakorlásával, el-hitetvén 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



magokkal azt , hogy az effélék  kedvesekké tészik okét 
ISTEN-elött; mertganéjnak tartya ezt az Apostol. Nem-
is valami tsak Hilloriai Hit , Tudomány, mellyel az Őr-
dögök-is tudják 's meg-esmérik : hogy az ö hatalmokot 
el-rontó JÉ'SUS meg-halván , diadálomrnal fel-támadott; 
hanem az az erös , nui bizodalommal egybe-kaptsolódott 
eleven igaz Hit, mellyel , a' bűnös ugyan , de ISTEN' 
irgalmában lévö ember, meg-fogja  a' KRISTUSt, 's ra-
gafckodik  véle az ö eleget tévö Érdeméhez, szíve szerént 
vallást tészen Ez IDVEZlTÖjéröl, 's ugyan mint valami 
köntösbe, Ö Beléje öltözik. Igy talállyuk ezt Róm. X. 
9. Ha valláll téfcesz  a' KRISTUSról és szívedben hiszed . 
hogy fel-tamsdott  a' halaiból, idvezülsz. 

Mivel itt meg-külömböztetve talállyuk e' ket-
tőt , tudniillik KRISTUSban  Hit által val'j  Igazságot,  és az 
ISTENi  Igazságot,  mint kell rólok ítélnünk? FEL:  Való-
sággal e? kettö mind egy , a' mi külömbség vagyon köz-
tök , ez az : hogy ISTENnek Igazsága , amaz , mellyet 
a' tellyes ISTENi Állat, még az Örök békeség' Taná-
tsában el-rendelt azoknak számokra , kik idvességnek for-
fosi.  A' KRISTUS Igassága pedig az, melly szerént,azt 
az Öröktöl-fogve  el-rendelt Igazságot, bizonyos időben 
maga Mesfiási  tökéletes engedelmességével , egyszeri elég-
séges Áldozattyával, Halálával, Fel-támadásával'sa't. meg-
szerzette. És mint hogy ezeket érettünk Választottakért 
vitte-végben agendo  et fatiendo,  tselekedvén és szenved-
vén, ezért nékünk-is tulajdnnítatik ingyen, nem a' Hi-
tért , Hitnek méltóságáért, (: mert arra szemesen vigyáz-
tak minden több Sz. Irok-is Pállal együtt , hogy e' Ma-
tériát  igy ne tanítsák:,) hanem Hit  által % melly Hit em-
berben, ISTENnek ismét tsak tsupa Ajándéka. E' Hit, 
mondom » azt az öröktol fogva  el-rendeltetett 's bizonyos 
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időben meg-szereztetett igazságot, mint valami Kéz, rn̂ g--
fogja  , ISTÉNnek írgaimait-ágd-ia ciíibernek tulujdonítya 
Hit-iltal E' már az, a' mit igy tett-ki az Apollói: l̂ uz-
Ságom vagyon a? KRISTUSban-való  Hit  által.  Ismét: Igazsá-
gom vagyon ISTENt  öl,  Hit  által-,  nem Hitért, mint ha az, 
maga érdemlené ez igazságot, mert az Hitet-is KRIS* 
TUS érdemlette nékünk. Még eddig , inkább tsak Be-
tűit világosítám az Ápoíloli Igéknek , már-

B. Fogjunk azokban bé.soglaltatott Dologhoz , az 
az, a' .Meg-inazálisnak  Tudományát,  annak Környül-áHó  mi-
voltával  hadd beszéllyem bővebbén ISTEN' beszéde szerént 
ugy , mint a' Szent Lélek áltál iró 's frólló  Pál Apoílol 
is értett Letzkénkben. Itt  ez az egy igen nagy 

KÉRDÉS  ; Mi  a' Meg-igazulás  ? FEL.  Az ISTENnek, 
mint  szoros igazságit,  de  könyöriiletefségre  hajló  Fö'Bírónak  ,az 
á* Kegyelmes  'Sententiája,  munkája , melly  fierént  a' bűnösnek 
KRISTUS  Elég-tétele  ért,  minden  bűneit  megJjotsátya  , azt d* 
kárhozat  álól  fel-fabadítya  , Örök életre  ju/l  ád  néki,  tulajdo-
nítván  igaz Hitnek-általa  a? KRISTUS  Igazságát  o nékie  , mel-
lyet  Hlyen  Hitivcl  ö-is meg-fog  's magáévá  téfien;  de  Hlyen  Con-
dithval,  hogy a' Jó-tselekedetekben  foglallya  ma^át mind  vé* 
gig.  E' mind Sz. Irás Tudománya, melly re-is tovább il-
Iyeket tartsunk-meg kölőmbséggeL Tudniillik: 

a. Mondám a' Megigazúlásnak moll elő-adott 
le-irásában : Hogy a' Meg-i gazúlás és Meg igazírás Fst 
Aflus  DEl  Judicialis,  azaz: Bírói Szék előtt folyni  szo-
kott itélet-tétel-szerént mégyen véghez. Ezt igy lenni, 
Sok Sz. Írásbéli hellyek bizoyítyák , mellyekben Letz-
kénknek ez igéje: îKetiotróvtj éppen ezen értelemmel 
találtatik. Leg értelmesebben ugy beszélherem e' dolgot 
Sz. Gyülekézetünk eleibe, ha az ISTEN* Birói Székét 
és az oda állíttatott Bünöst , földi  Bírák ítelctére-v*!6 
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tekintetben le-rajzolom. Tégyük-sel azért, hogy éppest 
e' gyászos Koporsó* táj a tt -1 ISTEN, mint Bíró a' Tör-
vény Székiben , mi pedig fejenként  ide citáltattattunk. 
Jelen vágynák a' Vádolók-is.': Ördög , Bün, Törvény , 
Halál, Pokol. Az Ördög  allegalv'zn  Személyeink-ellen, igy 
vádol minket egyen egyen: ez az ember bűnös. A* 
Sok-föle  Bün rakással ott áU/s ISTEN' Mindentudóságának 
könyvében-is sel-iévén mindenik irva , Így vádol: emberi 
mind ezeket te magad tselekedted* A' Törvény  Így vádol: 
a' vagyon belém irva: átkozott valaki meg-nem marad 
mind azokban , mellyek megsirattak a' Törvény' Köny-
vében , hogy azokat tselekedje; De te meg-nem marad-
tál , azért átkozott vagy. Mind ezek igaz vádok , senki 
nem tagidhattya, lévén a* Lelki-esméret is tanúbizonyság 
mellettek ; és mivelhogy a' Törvény bűnnel, a' bün az 
ördöggel erös, tehát a' bűnös embernek-is kárhoztatásá-
ra nagy ereje van a' Törvénynek. Meílyhez képest a' 
Pokol  fel-kél  's azt mondja: megvan az én nyert perem: 
's mivel te ember átkozott vagy, el-kell kárhoznod. A' 
Ha/ál  ki-tátott szájjal itt áll, hogy bé-nyellye a' bünöst. 
mjrt a* bűnösnek halál a' fején  iMós.  II 17. Róm: VI. 
23. No már, végye akárki-is lelkére e' dolgot ,'s mond" 
ja-meg: miként igazulhat meg irt a' bűnös? mivel álhat" 
meg e' Szék előtte allegalhattya-é Törvényböl-való jo* 
tselekedeteit. Igazságát? látók már, hogy Sz. Pál azok* 
hoz támaszkodni éppen nem mér. Itt hát bizonyoson» 
tsak a' könyörülő ISTEN' Irgalmassága , és bün-nélkül" 
való tökéletes Elég tévőnek ígazsága által álhat minden 
valaki all Ebből a' mutogatásból azonban jól meg-tetzik: 
hogy a* Meg-igazúlás Birói ítélet és •Sententia  szerént szo-
kott végbe-menni. Mondám 

b. Hogy ez (íj. Tsak ISTEN 1 munkája, mivel e* 
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Meg-igazításban bűnös és bün-botsánat forognak  fenn; 
de a' bűnt tsak ISTEN botsáthattya-mt'g egyedül ö veszt-
hetni , vagy meg tarthat. ( 2 ) irgalmas  Bíró  munkája, mert 
fcó  van a' szegény nyomorult biinösröl, kit ugyan el-
veszthetne a' Bírónak szoros igazsága, de hajol már hoz-
Zája könyörulö Irgalmassága. 

e. Fundamentomos okát-is e' bünösököt meg-iga-
zító igazságnak meg-jegyzém , melly a' könyörülő me-
nyei Bírónak irgalmassaga-ízeiént a' KR/STLS  Engedelmes-
sége  , Elég-tétele  , Érdeme.  Tellyes erövel tette-ki ezt Let 
kénk : Nintsen  nékem  igazságom  , melly  fs  a' t. Es ezt mi-
dőn itt is állatom az Apollói után, azzal nem azt mon-
dom , hogy e' Bírói Forumon  (- holott fö  hellyet talál 
ám a' Törvényi a, meg-igazúlásnak fundamentoma  nem 
vólna a' Törvénynek hiba nélkül-való bétöltéseis, mert 
fundamentom  ez-is bizonyofon.  Igy vegyük-fel  hát a' 
dolgot: minthogy ISTENnek Ítélete igaz, tehát ö Fel-
sége soha senkit igaznak nem /vonun/iálhat  tökéletes igaz-
ság-nélkül; de ez az Igazság származik Törvénynek hi-
ba-nélkül való bé-töltéséböl; és igy, a' Meg-igazúlásnak 
ennyiben okvetetlen fundamentoma  a* Törvénynek bé-
töltése. Már pedig, van-é vagy egy ember , ki azt min« 
den hiba-nélkül bé-töltse, és azért a' Bíró ötet igaznak 
ítélhesse ? egy sints, mert nintsen a' ki ne-vétkeznék  Róir. 
V. 'S;!t.  XIV. De ha találkoznék-is ollyan, ki nem t<U 
bet, hanem tsak egyet vétet vólna. igv sem, mert az-
zal-is ö az egész Törvényt rontotta-meg 'Jak,  ll' 10, 11. 
B* levén hát itt a' dolog* valósága , arra kell-menni min* 
dennek , a% mire Ábrahám. Dávid , Pal 's minden több 
mes-igazúltak mentenek , t i. a? Arya Fiának Mefliáfí  U 
gâ ságára , mellyet egész életebéli Törvényhez-való En-
gedelmességével , Szenvedéseivel f  Halálaval szerzett Ugy 
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hogy , e' meg-igazúlásnak belso. oka, ISTENnek ingyen-
való könyöriiletessége ; külsö érdemlö 's meg-szerzö oka 
pedig a' KRlSTUSnak Törvény' bé-töltéséböl keresett 
Erdeme Igazsága. Ezt a' Sz. írás nem tsak Letzkénkben, 
hanem egyébütt-is, moít lSTEN Igazságának, majd KRlS-
TUSenak sokszor nevezi, 's nem a' mienk anyiban » 
hógy mi kerestak-vólna (: mert igy nem lenne ISTEN' 
ítélete igaz:) hanem, mivelhogy az Atya Bíró, ugy trak-
tálta a' Kezes KlllSTUSt, mintha tsak ö lett volna bű-
nös;; ugy ellenben KRISTUS* Elégtételéért ahoz képest 
traktál minket 's bánik velünk , mintha mi tettünk-vol-
na eleg.-t. Melly tsak annyit tészen: hogy a* KRISTUS 
mi képiinkben töltötte-bé a' Törvényt , érettünk 's sze-
mélyünkben tett eleget , mint mi Kezesünk. A' Bíró-
is ezt acceptálta , ebben meg-nyúgodott , mivel ugy elég* 
tétetett az ö Igazságának, hogy többet 's egyebet nem 
kíván, nem-is kívánhat. Azt-is mondám a' Meg-ijazúlás-
nak fellyebb  hallott le-irásában, hogy 

. d.  Ezt az /gaz  Hit  fogja-meg  , 's mutogatni kez-
dettem-is , miképen légyen az. Tudniillik: a' Hit nem 
fundamentom  itt , hanem tsak Zszköz 's mint valami kéz, 
a* Meg igazulásban ; melly ugy meg-kaptsolja a' KRlS-
TUS' lgazsagát, hogy erre nézve a' Bírónak Igazsága-is 
az embernek tulajnomtya azt. Ehez-képest, lészünk már 
tsupa Igazság a' KRISTUSban éppen ugy , mint az A-
poítoln.ik egyébütt talaltató szovai szerént , ö Felsege bűn-
né és átokká lett-vólc érettünk ; de átokká és bűnné lett 
tsak annyiban, hogy minden mi bűnünk Nékie tulajdoní-
tatott , mintha ö tette vólna azokot ; tehát igazsága-is e* 
Hit által ugy miénk leszsz, mintha mi kerestűk-vólna azt. 
Nem sainállom itt emlíreni az Ekklésia' egy nagy Donor-
ának , hathatóson e' dolgot ki-betüzö drága fcovait, 
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IfieiIyeket ira valami Erémitához  küldött Kegyes Leve-
lében. (: Sunt Verba B* Lutheri Epifl.  Tom;  I.  ad Erem* 
tam :) Tu  Domine fejű  ! es JuJütia  mea , ego Jum  lJeua-
tum Tuum  ; Tu  adjumstjü  meum, et dedifli  mihi Tuum  ; ad-
jumfifii  i quod non eras * et dedijü  mihi quod non eram. Et 
paulo poít: Ego Jum  Tuum  peCcatum,  Tu  mea Jujütta  ; 
triumpbo  igitur,  qttia  nec meum peccatum obruet Tuam  jJu-

stitiam  , nec Tua  Jujlitia  finet  me manere peccatorem.  E'Le-
vélben az a' Kegyes nagy Ember , vigasztalván Baráttyát, 
*s oktatván arra , mikepen könyörögjön a' KRISTUS-
nak summás értelemmel ezt tette-ki: ÜRam  Jh'SUS  ! én 
Igazságom  vagy Te  9 én  pta'ig  a9 Te  hunod;  Te,  magadra  vet* 
led  az én  bűwmet,  és  nékt  m ajándékoztad  a' magad  Igazsá-
godat  ; 's mivelboy  én  Te  bundádé  lettem  , Te  pedig  az én 
Igazságommá  , bizonyoson gyózödelmet  tifiek  ellenségeimen;  mert 
lehetetten,  hogy az én  bűneim,  akár menyik légytnebis  azok 9 
elnyombafsák  a' Te  Igazságodat  ; az-is éppen  ouyan lehetetlen  , 
hogy a' Te  Igazságod  engedjen u engem a' bűnben  el-vefiúim* 
Mondám: 

e> Hogy a' kit ISTEN e' szerént meg igazít, mint 
azt módjára, formájára,  érdemlo okara-nézve ISTEN* 
Beszédéből le-irám , tartozik  az magát  Jóságos-tselekedetek* 
ben fii'mteleriul  foglalni.  Lehetetlen dolog-is, hogy azok, kik 
Hit-által meg-igazítatván, KRISTUSba óltattak» jó gyü-
moltsoköt ne teremnének. A' KRlSTUS Igazságát nem 
foghattya-meg  soha-is a' mea-hólt hit, de a' jó tselekede-
tek nélkül-való hit, meg-hólt állat, fah  II.  Szüksé* 
gesképpen azért, a* rnt g-igazíttatott embernek eleven és 
jc-tselekederekkel ékeskedő Hitinek kell lennie, ha szin-
te ISTEN  sorumán-való Meg-igazításban, tsak egy illyen 
t»elekedet sejöjjön-is tekintetben, a' minthogy nem-is 
jö, ismét az Apoíloli tanítás-szerént. Rém:  I1L 28. igy 
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feólvin  ott Pál: Annakokáért ezt mondjuk bizonyoson, 
hogy az ember meg-igazúl Hitnek-általa Törvénynek tse* 
lekedete-nélküL 

f  Végezetre. Confequentiá]a,  következése e'Meg-
igazításnak ez: i. Hogy Conserál,  ád ISTEN embernek 
bün-botsánatot. Oh drága Jó l mert azzal egyker'smind 
a' büntetések alól-is fel-szabadítya.  2. Juli is enged az 
örök-életre , úgyhogy semmi kárhoztatása nem lévén mar 
nékie, ISTENnek Fogadott Fiává Örökösévé-is léken. 

y A L K A L M A Z T A T Á S O K , 

I.  /f  HITNEK  eröfségére.  Es ez, e' Ditsöséges Ma* 
/erianak  , ISTENnek tellyes Befcédéhez  regulázott  ,'s az* 
zal egy rendbevétetett Magvarázattya : Ha az el-mondót» 
takot egybe-summázzuk, azokból önként foly  ez a' 

T U D O M Á N Y . 

Tsak  az az ember talál  kedvefséget  ISTEN  e lót  Életében* 
is Halálban-is,  ki magáéva  tehette  élő  Hit-által  a* JÉ'SUS-
nak MeJJiafi  Igazságát.  Ellenben , Valaki  ez Igazsággal  Joha 
nem bírt  's bir, vefiett  annak ö dolga.  Nem tsudálom én 
most azt , hogy Pál, még Halála elött-is el-ragadtatasa-ál-
tal (: Isten tudja kuIömben. mint vólt ez el-ragadtatás. 
2 Kór:  XII. 2:) megjárhatta a' harmadik Eget; azt tsu-
dálnám inkább , ha Fariséuíi áUapottyában esett-volna raj-
ta efféle  : akkor ugyan-is nem fogta  vala meg ö Hitivei 
a' KRISTUS' Igazságát, mert igaz Hite sem vala még; 
addig hát el-ragadtatás-által-is nem lehetett nékie ISTEN* 
nel édesdeden tavsalkodni: mivel oia mennek-bé tsak a* 

.KRJSTUS Igazságával ékeskedö tinták, de ki rekednek 
az ebek, a' tisztátalanok, felen  1 XXL 27, Nem tsudálom 
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most azt-is, hogy kész vala Pál a' meg-oszlattatásra-is j 
szorongattatott e' ketto között, ha éllyen-é vagy meg-
hallyon 1 és ámbár Keresztyén Attyafiainak  hitben-való gya-
rapítatásokra szükségesnek ítélné, még ha tsak mi kevés 
ideig-is köztök lenni; de még is jobbnak , söt mindenek-
nél jobbnak tartotta e' teltből ki-költözni és a' KR1S-
TUShoz menni lakni. Filip:  I.  23. Mi okon vala Palban 
ez a' refolutio  nagy bárorsag, a* Halálra-való menetelben, 
val yon ? íhon, tsak Letzkénk-is meg-mondja: mert va-. 
la néki Igazsiga, ISTENtöl-való Igazsága, Mefliáfi  igaz-
sága bizony , Hit-által; melly-is, hogy ótet in furt'icula-
fi  fudic'to  . a' Halálkor ama' különös Iteletben  ISTEN* 
Bírói Székinél (: hova minden Halálozónak kelleuk álla-
nia :) meg-igazítya , jól tudta; 's hitte azt-is , hogy Ha-
Iala  utan mindgyárt bé-botsáttya a' menyei Örökségbe. 
Ugyan-is , a* KRlSTUSnak bünösóköt meg-igazító igaz-
sága ollyan , mint valamelly Jófzág-eránt-való  Donatios  Le-
vél,  vagy Királyi Tsászári Diploma  , melly az örökség-
be botsáttya azt , a' kinek adatik. A' KRlSTUS lgazsa-
gának Diplomája is Pal Hitinek kezében meg-fogva  levén, 
ez ötet meg-oszlattatásának óráján a' Boldogságba bé-ik-
tatta; melly-is már Statutio  Donationis  , az-az: meg erösí 
tetés az Örökségben. Ds bizonyara , a' Paraditsomtól-
fogva  Sz, Pálig , Ö utánna eddig , ettöl-sogva világ vé-
géig-is , nem találtak 's találnak ISTEN-elött  kedvessé-
get Pallal edgyütc más emberek-is eleiekben halálokban, 
halálok utarvis pedig által nem költözhettek a' menyei 
Örökségbe külöir.ben, hanem tsak e' Letzke-szerént , t. i. 
ha a' KRlSTUS Igazságát tehették magokévá Hit-által 
Miért? mert (1) A* KRlSTUS  tegnap és  ma ugyan azon i'ólt, 
mind  Orőkké'ts  ugyan azon lé  fen % 'Sid:  XIII.  8. azaz: tsak 
ö Felsége vólt 's lészen mindenkor az Idvességnek  meg-
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fcerzo  oka. f2)  mert tsak a' KRISTUSra nézve kedveli 
mindent, valakit kedveli az Atya. Mát;  XVIL 5. (3J mert 
nintsen senkiben másban idvesség 's. a. t. Tsel:  IV. 12. 
No hiszem a' véghetetlen sok Példák-közüI hadd említsek 
ide bártsak némellyeket: 

a. ÁDÁM,  ÉVA,  vétekben esvén, midon tzitál-
tattattanak ISTEN-eleibe:  hol  vagy Ádám!  próbálák ma-
gok bűnös rendeletlen mozgásaikat fige  fa  levelekkel el-
fedezni  vagy másként-is magokat igazítani, t. i. egyik a' 
maiikra kenvén a' Bűnt; de meg-tapaszralák mindgyárt , 
hogy a* mit az ember magától gondol 's jónak itél IS' 
TÉN-elött-való meg-igázúlásra, a' tsupán tsak fa-levél; 
lelkeiknek azért pihenést-is addi£ nem találának , míg a' 
meg-ígért Aszszonyi-állat Szabadító Magvához , úgymint 
e* minket-is megigazító Mefliis  JE'SUShoz, Hitek által 
nem ragaszkodnak. 

b. KAIN  és ÁBELkozt  vetélkedés támad, nem 
Szőlőhegy, Szántó-föld,  *s egyéb efféle  külso Jószágok 
felett,  hanem az iránt: mellyik igazabb 's kedvesebb IS-
TEN-elöttt? Kain abban az opiniobvn vagyon, hogy ötet 
maga elsö születésének méltósága, föld'  gyümöltseiböl 
hozott feles  ajjándéka majd ISTEN-elött meg-igazítya* 
Ábel pedig ragaszkodik Hit ivei az Afeszonyi-állatnak  Mag* 
vához. Mint leszsz af  dolog? áldoznak mindketten, de a? 

Káinnak Hitnélkül való lelketlen áldozattyára nem-tekinte 
ISTEN, azt nagyon meg-útálá ; az Ábelére tüzet vete, 
's igy Hitáltal  nyere 6 tanúbizonyságot  ISTENtöl  at iránt  , 
hogy ö \gaz. *Sid : KI. 4. Viz-özön elött igy vólt ez, mellyé 
re nézve. 

c. NOÉ  , az Igazságot  roffiil  keresfi  elsö Világot  , Hit 
által  kárhoztatá,  ?Sid:  XI.  7. De Viz-özön után-is tSak igy 
talál!)uk a' dolgot» mert 
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d.  Ábrahámot  sokszor hozzák-elö a' Sz. írók,  kit 
lönösön a' Sz. Pal, 's alig gyözik ötet ditsérni: hogy ö 
hitt a* Meílusban , és ez tulajdoníttatott néki igazságára. 

e. Ábrahámnak fiai  Ijmacl  lsák,  és közelebb-való 
Unokái , ÉJtíú  Jákob  is ide való péidak , mert IJ'mael  és 
Éfau  , magok elsö-fc-leteseknek  *s egyéb-fele  földi 
rogativÁjoknak  motskos rongyos köntös- Igazságában a-
karván ISTEN elört-való Kedvességeket keresni , azt meg 
nem talalák. lsák  *s Jáh')b  pedig ragaszkodván a' Meílias* 
t)ak Igazságához Hit álral, bóldogúlának. 

f  Jakóbnak igen e-l-szaporodott Nemzetségében  Dá-
vidig„ az után Malakiáíig , attól-fogva  ISTEN Fiának 
Teliben lött meg jelenéséig, söt az Apostoli idöben-is , 
ismét igy vólt ez, mint meg-tetzik 'Sólt;  L. Maiak:  I, 
Ugy a' négy Évangyélisták* 's Apoílolok' Irásaikból-is ; 
inert ez idök-alatt-is az Izraelnek egy része vala testi , 
maga Igazságában ditsekedö ; más része pedig MelTiás' I* 
gazságához Hit által ragaszkodó. De hadd heszéllyem ezt* 
is az Apostol szovaival Róm : IX.  3 i, 32. és X. 3- Az Iz* 
tael  nem tudván  ISTENnek  Igazságát  és  a* tulajdon  lgazságo-
kot állatni  akarván, az ISTEN  Igazságának  magokot  nem ud* 
ták alája;  annakokáért  az Izrael,  a' ki követi-vala  az Igaz* 
ságnak Törvényét,  az Igazságra  ellnem  jutott,  miért  ? (  azt 
kérdi Pál, 's meg-is felel  t) mert az Igazságot  nem Hitből, 
hanem Törvénynek  tselekedetiböl  kereste. 

g., Maga a' Sz. Pál-iSy  ismét tsak ezt a' Meíli íi 
Igazságot választá , ,'s tellyes eröben ditsekedik ezzel c 
Nint:m  nékem  Trvénybol-való  Igazságom  , hárem 's. a' t. de a* 
több Apostolok-is ebben véle mindnyájan-megegyezte-
nek, mert Apostoli Sz. Konrzilium fwblica\\  ezt : hif* 
fiúk,  hogy uak az UR  J&SUS  KRlSTUS  Kecyelme-óltal  tar-
fatunk-meg,  valamint  azok is. Tsel.  XV. 11. Az Apoito. 
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lóktól, által jöve tisztán 's igazán e' Menyei Tudomány 
a' mi Ekklesunkba-is, mellyért áldott légyen örökké a* 
mi Irgalmas ISTENünk, és az ö Sz. Neve imádtassék 
mindenektől. 

II. Az JSTENbtn-való  Ditsekedésre,  Sz. kletben-xalb 
Gyarapodásra• 

a. D1TSFKEDÉS.  Bizony bóldog Nemzet hát a* 
Kerelztyénség , vagyon ennek bezzeg , 's méltán-is lehet 
nagy D.tsekcdde IS l ENbcn, ki illyen Idvességes Tu-
domány i ajjandéko^ca-.neg azt ; mert ennek esmerete 'S 
követese ejt bé minket ISTENnek kedvébe. Nem lehet, 
meg ti»ak gond dattal-iS ennél drágább Kintset találni : ez 
erolii-.neg ugyan-is minket utolsó hartzunkban, 's ugy 
rá kétnt a' Halaira , hogy azt, a' KRISTUS Igazsága-
buli talaltató ember, egy felöl  mint-egy ugyan tsufollya 
nevesse, mondván: ü! Halai!  hol vagyon a9 te diadalmod? 
i Kór: XV. 55. mas-felöl  pedig, azt-is annyira halálnak, 
mint tsak édes álomnak és által-útnak taitsa az örök-e-
letie. Hol találhatnád meg másutt e'hasznos Tudományt, 
óh ember! nem egyebütt , hanem tsak az egy Keret? tyén» 
ségben? inert t̂ ak-is itt tette-le ezt ISThN maga Be izé-
dében. Nem ditsekedhetik ezzel a' vakságban üló Po-
gány Nép , mert míg abban az állapotban van , Bálványt 
tífctel  ö , nints néki addig KRlSTUSsa, nints tehát 
bóldogíto ISTENi lgazsaga-is. Nem ditsekedheuk a' te-
fh  'Sidóság-is evei, mert ö Törvényből kereíi áz Igazsá-
got , s így meg-fosztátik  a' Meíliaü Igazságtól. Rom: X. 
3. Tsak tiéd óh drága Keresztyénség e' Tudomány , a* 
bunösököt ISTHN Széki elött meg-igazító KRISTUS I-
g;zsiga, mondom Tiéd; melly-is ollyan Tudomány, hogy 
azt talpáról íemmi ellenkező Szel soha le.nem vetheti; 
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Ez a* Tudomány, a' Sz. Irásnak  egyik részét a* maiik-
kal egybe-nem vefreszti  , de söt mindenikkel mindeniket 
szépen meg-egyezteti Szül ez a' Tudomány a' Léleknek 
drágalátos Jókat, még pedig sokakot és nagyokot. Szüli azt-

1. Hogy emberrel jól meg-esmérreti maga nyomo-
rult vóltát. (: és ez elsö gráditsa ldvcssegűnk munkál-
kodásának:,) meg esmértL-ti azt-is, hogy néki rnaga-által 
keresett saját igazsága nintsen az Idvességre . hanem más-
tól kell azt keresni; az a' n»as, a' KRlSTUS: Hiszem 
pedig ezért-is jöve-el ISTENnek Fia Testben el-hozván 
az Örök Igazságot,  hogy ezt, mint magáét adja nékünk. 
Ha külömben nékünk idvességet okozható tulajdon ma-
gunk Igazságunk lehetett-vólna , igy híjába fárad-vala  a* 
KRlSTUS, Szüli azt -

2. Hogy ember meg-esmérvén ISTENnek Bírói 
Igazságát, által értse azt: annak az Igazságnak, mellyel 
ember meg-álhat ISTEN' Széki elött, tellyes tökéletes-
ségűnek , minden hiba-nélkül-valónak kelletik lenni; de 
a* magunk saját igazságunk nem tsak imígy-amúgy hibás, 
hanem ollyan  , mint  a' havi vérben  meg-wú'okutatott  ruha. 
Ésa: LXIV. 6. ismét láttyuk azért , hogy tsak ISTENi 
Igazsághoz kelletik folyamodnunk,  ha Idvességünket a-
karjuk. Szüli azt-

Hogy világoson áltálláthassa már kiki: A* tse* 
leked  etek Szövetségének  és  a* Kegyelem  Szövetségének  nem le* 
het epy£er*swind  megállani.  Ám vége-is lön amannak , u* 
m. a' Tselekedetek. Szövetségének , mihelyt Ádám vétke" 
ZÓk; mellynek-is helyébe Kegyelem Szövetsége állitat k' 
mihelyt \ Mós : ÍH. 1 a' Szabadító Áldott Mag meg-
ígértetek. Arnaval hír, méo Píl , az a' nâ v Sz Em-
ber se in ditsekedik : Nints  nékem  Torvinybol-való  's a't ha-
nem tsak ezzel. De vaeyon KRISTUSban  Igazságom  Hit-idtal. 
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Et az oka, hogy senkinek nints szova ÍSTEN Széki-e* 
lött illy formálag:  ISTEN,  Igaz  Bíró!  ne vef&ek-el,  mert 
kerefiem  én  Törvényből  Igazságot;  hanem tsak a' Kezes KRIS-
TUS' szova haUatik ott: Atyám ! ne ejsenek alá ezek a' ve-
fentre  , mert én-magam  talltam  érettek  Váltságot.jób:  XXXIII. 
Szüli azt-is 

4. Hogy éstse-meg kiki: Ha szintén ki-rekeszti>is 
Sz. Pál :( hasonlóképen több tihinden Sz. Irók-is:) a' Bű-
nös embernek ISTEN Szeki elött-vaIó Meg-igazitatásán 
bóI» annak jótselekedeteit ; de mindazonáltal nem-rekesz-
ti ki a' Megigazult Emberből magabol, annak Hitibölr 
Szívéből» egefc  Eletéből; sőt inkább meg-kiványa, hogy 
szüntelen jóban soglaUya az magát, ingyen ötet meg-i-
gazító ISTENéhez viseltető Háládatosságanak meg-bizo* 
nyitására: mert a* kiket ISTEN meg-igazított, azokat 
választotta-is , hogy légyenek Szentek és fedhetetlenck 
a' szeretet-áltak Éfis,  1. Szent Jakab-is, Resz. II. azt ki-
ványa ISTEN' képében: mutassa-meg ember Hitének 
igaz vóltát Tselekedeteiböl, mint Ábrahám-is , hogy i-
gaz 's Melfíáshoz  rag ifckodó  Hittel bírt légyen, azt tse* 
lekedeteiböl mutatta-meg maga Lelke-esmérete elötc-is r 
mas emberek elött-is. A' dolog másként nem-is lehet, 
mert ha szinte nagy része az embereknek L'tbertmsmus-
sal , feabad  kényén-való járással meg vesztegetődött-is, an-
nyira, hogy majd többen légyenek óh fajdalomig ^zok^ 
kik semmiben hajtyák a' Szent, Kegyes, jótSel^Kedeíek' 
kel járó életet, gonofeban  sekvö vilá^ak, Ördögnek 
szentelvén magokat; de tsak igaz ez: b;0gy s z e n t élet-
nélkül senki meg-nem láttya az XJPvat. 'Síd: XIL 14. 
Fontoson 's kegyesen mondotta RfcRNARD  DOcTOR: 
Bona opera fant  Spei  Jeminaria,  charhatis  menttva,  occul-
Upr&JeJlúmoiiU  tmliaa,  futár*  felteit  atts  prtja.  . a, via régni, 
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fed  non caufa  regnandi.  az-az: A' Jótselekedetek a* re-
ménységnek veteményes kertei , a' Szeretetnek fel-ser-
kentöi, titkos el-valasztatásunknak váloságos jelei, jöven-
dőbeli bóldogságunknak 'sengéji, utak a' meny országra, 
de nem okok az országlásra. 

b. Oktatás  a' Sz. Életre.  Mind ezekből folynak 
illyen Tiszteink.: 

i. Minden ember jól vi'sgállya-fel:  ha érzi-é ma-
gában, hogy ö meg-igazítatott ISTÉN-elött  KRISTUS-
nak Igazságával. Azt mondhatnád: hiszem ezt az Igazsá-
got még az Örök Tanáts rendelte-el, Kitsoda hághatna 
fel  p'dig ISTENnek magofságaiba  , és kitsoda nézhetne-
bé a' feneketlen  mélységbe? Ugy vagyon, hogy egy Te-
remtés sem. De nem-is azt akarom Sz. K H. hogy azt 
vi'sgállya valaki, a'mi fel-vi'sgálhatatlan,  hanem szállyon 
magában, és tudja meg: Ha az ö élete KRlSTUS' É-
vangyélioma-szerént foly  é mindenekben ? Szent, Kegyes , 
jóban buzgó élet-é ? magát ekagadta-é ? tsak KRISTUS-
ban akar-é találtatni? meg-termié naponként annak az 
igaz Hitnek gyümöltseit, melly Hit megfogja  KRlSTUS* 
Igazságát ? Ha ezeket, Te Keresztyén P'rnber! igy talá-
lod magadban Sz. Lélek' Kegyelmének éreztetö ereje-ák 
tal, jól van dolgod: mert mind ez tsalhatatlan jele an-
rak, hogy az ISTEN tégedet meg-igazított önnön-rna. 
fánál,  ismét meg-igazít Halálodkor-is, és végre, meg-
igazít amaz utolsó napon-s. Ellenben: Szent , kegyes, 
ISTENnek tetzö jámbor élet-nélkül, hijjában senki még 
tsak ne is álmodozzék KRlSTUS' Igázságával, mert illy 
formán  nem övé az , tsak nevét * hírét hallya ö annak* 

2. Vegyük-bé Lelkeinkbe *s legfovebb  kintsün-
kül tartsuk mi ezt a' Sz- íráson fel-épült  egész Tudo-
mányt, t. i. a' bűnös ember Meg-igazításának Tudomá-
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nyát. Mert u»yan-is, nagyon szolgál ez. 
a a. Az ISTEN  Ditséretére  ys Diisöségének  hirdetésért 

és  ter'jestisére  , meiiy ö Felsége Ditsöségenek nevezetes 
Virtttlsai Tökéüetességei cündöklenek itt. Ugy mint 
fi.}-  Véghetetlen  Jósága,  e'fcerént  hajlandó vala Bűnös embe-
reknek idvezítésekre. (i)  Bírói  fioros  Igazsága  , ehez-ké-
pell meg-bizonyítá , hogy egy biinöíl-iS tökéletes igaz-
ságú Elégtévönek elégtétele nélkül nem ídvezít. (3 ) Mély* 
séges  BMtsesége  , melly ákal igy fel-talalhatá  módját annak, 
hogy szoros lgazsagát véghetetlen könyörülő Irgalmaki-
gával iUy szépen egybe-békéltesse. 

bb. A* bűnös  embernek maga mélységes  meg aláihdá-
sára. Mert az emberből ki rekeszt e* Tudomány : min-
den magában 's másokban-való ditsekedist , hogy a' ki 
ditsekedik, tsak ISTENben és az az o Kegyelmében di-
tsekedjék. Ugyan» mid-is vólna te ember ! a' mivel ma-
gadat fel-emelhetnéd  ? talám jó-tselekecteteidet • faját  i-
gazságodot mutogatnád! de hiszem , minden  mi igazságunk 
oüyan , mi it  a* havi-vérben  meg-fertéztetett  ruha. Ésa : LXlV. 
6. ha azokhoz támaszkodnál, mint Hatodik  Adrianus  Pá-
pa is, kegyesen ítélt 's fcóllott  e* felöl:  tsak nád/iáihoz, 
támaszkodnál,  el  dúl  fi.  ys megsérted  magadot.  Hitedet mu-
togatnád talám! de az-is nem fundam-ntom  , hanem tsak 
eszköz Meg-igazuláfodban;  ígyis pedig ISTEN'  ajándéka, 
és  vetted,  ha vetted,  Hol  a• ditseked-js}  kireked  1 Kór :. IV 
7. Tsak az egy bűnöd óh ember! sajátod f  a* pedig pok* 
Iot ád jutalomúl, ha tsak onnan ISTEN ki nem tagad. 

cc A9 fok  Vifiontagságok-klzt  nyavafygó  Uleknek  hat-
hass Vígafctalísára*  Mert ámbár állyon-Fel ellened , te 
KRlSTUS' Igazságával bíró ember! minden bün » az e-
gísz pokol, ÖrdiT tábora, törvény*, átka , Halál s. a c. 

a^gaUyanak is keményen ellened ; raég-is tsak tiéd lé-
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ten af  nyert per. Mondják bátor: Sokak 's nagyok a' te 
Bűneid?  kész a' feleleted:  imhol az ISTENnek  Báránya, 
ki el-vette minden bűneimet. Mondják; Igaz  Bíróval  va-
gyon ügyed,  ki a9 bünt büntetetlen  nem badbattya  Jemmiképen! 
Feleld: Tudom jól én is azt, de imhol az én Megváltó 
JÉ'SUSom! Ki ISTEN'  Igazságának  meg-sértodése-nelküi 
meg-igazított : el rejtem azért magamat az ö st bei ben 9 
ott nem félek  fenkitöl,  ott még az Igaz Bírónak poko* 
Iiglan égö tüze fem  árt nékem, mert ISTEN tett IS-
TENnek eleget érettem, és vagyon ISTENi Igazságom. 

st/-öltűztem  ama* fejér  Bíbort,  melly  a9 Szenteknek  Meg.iga-
zúlájok.  Jel: XIX. 8. adatott  nékem  fejér  Kovetske  , és  azon 
irva Uj  Név,  mellyet  tsak a' tud,  a9 ki vette.  Adatott  az 
t[-rejtetett  Manna  is, melly  Örök-életre  táplál.  Jel: II. 17-» 
Gyenge ugyan az én Hitem , de fincera,  igaz ; és ez-is 
KRISTUSomhoz kötött engemet. Kinek Ereje az eröte-
lenségben szokta magát meg-ditsöíteni. Bezzeg, a' kik 
ezen erös Fundamentomra építik a' Vigasztalást, azok 
nem a* Jób  Barátinak Vígasztalasokra találtak. 

Mejlyhez-képest , én-is e* Tanításunknak rendes vé„ 
ge-felé  járván, bátran szólhatok ezen bé- rekesztő Igékkel: 
Az illyen Tudomány , melly ennyire ditsöíti ISTENnek 
ViVtussait  , igy,adja elo a' szegény Bűnös Ember'* Meg-iga-
zúlásanak és Idvességének uttyát módját; igy öszve-békél-
teti ISTENnek szoros Igazságát  es Könyörülő Irgalmas-
ságát: AZ a' Tudomány, melly ennyi hathatós Vígasz-
talasokot önt az elalélt Lelkekre , igy tanítya szent élet-
re és serkenti Jóságos-tselekedetekre az Embereket, még 
pedig felben-szakasztás-nélkiil:  Sör, az a'Tudomány, melly 
leg kissebb akadékot (: Scrupnluf}:)  semhágy fenn  a' Leí-
ki-esméretben , annyira pedig, hogy az ezt igazán valló 
*s követö Embeuk, Halálok' oráján-is báuok lévén. 
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5rr>m êl inr:TUendv 's msnnyenek ISTEN' Itglo-Székibez, 
tudván ; ho^y nikíek , mint KRlSTUS' Igazságában ta-
lálrátóknak , Semmi-is  kárhoztat  áj okra épen  nem lehet.  Róm: 
VUl. t. Mondom: a* ifiyen  Tudomány, lehetetlen do-
log, ho^y ISTENn/k §z. Lelke által származott Tudo-
mány ne vólna; az is lehetetlen > Hogy ezt kovetö Em-
berek, igaz Ekklesiának valóságos Tagjai ne vólnának ; 
^ppen igy , az is lehetetlen, hogy mivel a' mi Apostoli 
Nemes VaUisunk ezen a' Sarkon forog,  tehát ezen mi 
Vallásunk is igaz Vallás ne vólna; E* bizony Szent, Igaz, 
és tsupán Idvességes VALLÁS,  / 1 

III.  /f  Közelebb  előttünk  lévü  Szomorú Gyájios  Állapot-
ra. Keresztyén , Szomorú , Sok-féle  Rendekből álló igen 
•Nagy, Halotti-Tisztességet tévö GYÜLEKEZET!  Eddig 
Jfolya  az én Tanításom ISTENnek Sz. Beszédéből, nem 
tsak Magyarázattal, hanem, mint jól meg-érchetétek » 
Idvességes Hasznainkra való szabogatásokkal-is, nem e-
fyébröl,  hanem az ISTENnek a* JÉ'SUS KRISTUSnak f 
bűnös embereket Meg-igazító Diplomatica  fustitia\ix6\» 
«rös állandó Igazságáról, mellyet ö Felsége ajjándékoz 
ingyen a' meg térő Biinósöknek Meg-igazítatásokra és Id-
vességekre. Már a' következik , hogy mind ezeket sza-
bogassam 

A. A9 mofl  , Teflére  nézve  Koporsójába  záratott,  Lel-
kére  nézve  a' Míg-Jitsöíllt-igazaknak  óda.fél  lévő  's Örvendező 
Seredében  nyugovó, Áldott  emlékezetű  Nagy  Uri  Méltóságra: 
MFLT  Gróf  Rádai  RÁDAI  ESTHER  Ateonyrfl.  M.  R. Sz. 
B. Gróf  Siéki  TELEKI  LÁSZLÓ  Ur  Ö Nacrys.  ritka  péld'iju  to-
kéleie?  WtHégti,  feddhetetlen  fzemérmetejségü  , Kegyes,  Apo/h-
li  Sz. Vallásunkat  fundarnentomófón  tudott,  j'>l  kivetett,  ed-
fiz  vitt  t jaj immár nints!  Élete'  Párjára;  nékem-if  tsak vólt  > 
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4e ih már nints  ! Jó  és  Nagy  Patrona  A/fwyotpra.,  ö Nqgj* 
ságára.  De nem igen sok tóval mind lehet 's mind kel-
letik .már nekem elnem az íilyen Alkalmaztatásban , Ke-
resztyénim ! Kérdenétek-é f  miúrt? im meg-beíiéllem oka-
it lelkem szerént Tinéktek, ezt mondván summáson: 
Mert úgy magara alkalmaztatta vók ezt egélzlen e' Bo.d. 
emlék. Lélek még iit köztünk való sátorozafakor  , bögy-
én órákig solyó alkalmaztatásokkal,« bár minden meíler-
ségemet r á vetnf  m is, véghe.z-vinni ezt ugy nem-tudnám, 
mint ö megtselekedte. Meliyre-nézve , nem is annyira 
szabogato.n én e* Menyei Tudományt 's abba bé-soglak 
tátott ISTENi és Metliáli igazságot Reája, mint inkább 
tsak azt sogom mutogatni i mi sormálag szabta-vólt ezt 
Ö még maga itt való életeben önnön-magára. Bizonyára 
magára szabta vólt ezt ö 

a. Ennek a' Tudománynak  jó meg-tanú/ásávaL  tanul-
ván Gyermekségétol-sogva az Igaz Ekklésiának illyen sar-f 
kolatos és Idvességes Böltseségét > ISTEN' Beszédén e-
püle Kátékismusaink-szerént, maga b. e. Nagy Uri Rfií 
den lévő. Néhai Édes Ur Attyának *s Aszszony Annyánakt 
a' RÁDAl  PÁLNAK  és KAj  ALI  KLÁRÁNAK  Hízókban , 
melly Ház (: mint Ti is sokan most élők 's engemet be-
szélgetésemben halgatók bizonyoson tudjátok j valósággal 
a' Mennyei Tudományoknak és ál-ortzásság nélkül-való 
Kegyesség* gyakorlásának Háza vala * abban -az idöben-is. 
Magára szabta. 

b. Azután , inkább-is , midőn Kátékismuíi jó Ta-
núságainak Fundamentomát, a* tellyes Sz írásoknak ol-
vasásából's visgálásából bövebben-is vette ; a' Sz Pálnak 
Leveleit külpnösbentis ugy meg-taruíltav hogy, valamint 

Idvesség' dolgában egyéb Szent iWateriakra • ugy a* 
Meg'igazúlásnak Dogma] a , értelmére wrtozo LocusoVtt* 
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tsak nem szóróI-szóra  seregenként tudta cltalui.  Magira 
szabta» 

c. Midon fok  Tudós TheologufoVmV,  Magyar 
Nyelvre fordítatott,  vrgy Magyarúl-is írott Könyveiket, 
nagy árron-is és buzgó szorgalmatoskodásai-által egybe-
gyűjtögették (:no hiszem , a' kinek tetzik, meg-tekiuthe« 
ti e" Háznál mais az ö 'Magyar  Thecaját,  mellynek , a* 
két M. Hazákban, a' nálamnal többet látott hallott ern-
berek-is meg-vall;ák, hogy vagy alig, vagy nints-is pár-
ja :) és azon jó Könyvek szerént, széles de értelmes és 
igiz ki magyarazassal , minden rétekre lött hathatos 
m -g di/yWalasokkaUis;  ugyan a' Biinösoköt meg-igazító 
KRJSTUS Igazságát, vagy a' Meg-i^azídásnak  Tudományát, 
inkab is jól meg-tanulvan , abban ugyan meg#feneklett. 
Magira tiabta. 

d  Midőn felesetske  napokkal ez-elott, Testének 
ugyan eröt< U nkedö , de Lelkének, ISTEN* Kegyelme-
alral igen erös állajiottyában, ezt a' Matertat,  mellyet 
hallástokra fel  olvasván , rólla eddig prédikállék, faját 
tnrga nmal fel-kerestetvén  és el-olvastatván, mondá *s még-
is hagyá , ho£y annak idejében, ebbol légyen felette  a* 
Halotti szent Elmélkedés és Tanítás. Nékem ugyan, ak-
kor nem szóllott egy t?óval-is az iránt : ha én magam*é 
vagy kitsodi más prédikállyunk ? de alkalmasint által-ér-
tetteid , E4 Boldog Lélek hová t7élozzon. Magára szabta-

9. Midőn Koporsójának Tafota-gyóltsait  , maga 
szemei előtt fi  a bogát van 's szaggattatván, a * Szemfedeférc-
is Főtől, Lábaktól, job és bal Kezei felöl  bizonyos Sz. 
Irásbdi Lo</u/okot intézert-Vála nyomtattatni; választváíi 
áltatam is jobb-Ke?e irányúbán va'ó nyomtdttatásra ismét 
f  mostani Prédikátzionknak Matcriá)"X  ; neit tudja-vala 
jól és el-hiue az o meg bóldogúlt Lelkt azt > logy H 
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pgyese éf  KRHTUSnak,  a'. KRlSTUS  Vőlegényt  nékie  , Ki  is 
4tet,  mint vagyon 'Sóit: XLV. 10. maga joub keze felöl  ál-
Ikjú  aranyt öltözetben  az-^z,. a* magaMeiliusi Igazsága,-
nak fejér  Bíborában. Söt hitte , hogy mindenkor az ö 
jobbja-felöl  kéfcen  áll a' KRlSTUS, Ki ötét a' Mennyei 
Bíró* Széki-elött meg-igazította , ineg igazítya Halálakor* 
Uj> avagy njcg-igaz»taioitnak denlaráWya  , ugy ama' Kp-
fönséges  Fel-tawadisnak nagy Napján-is- És hogy rnost 
több hafooió  még ide tariozokot el-halgassak ^ Magára 
szabta azzal-is-

f.  Mert Szép Uri magi Házában, e' Tudományt 
prédikáltatni igen szerette, Gyermekeit Tselédjeit erre 
tanítatta 's 6 maga-is oktatta; a' Könyörgésekben, mint 
igen nevezetes boldog meg-osz lattatásra való Készületet , 
ezt bé^elegyítette maga , 's mások által-is ugy lenni akar-
ta ; nékem különösön-is , még a* közelebb múlt Novem-
berben , iSTENes szép kérésével a' lelkemre kötötte vólt, 
hogy Reggeli és Estvéli Könyorgéseinkben elegyítve, le-
gyenek ISTENünkhöz buzgó Esedezések a' boldog Meg-
oszlattatásra-való készítésért; söt hogy az Udvari Tibtel. 
Prédikátor-is ehez szabja Könyörgések, azt-is általam meg-
izente , *s én is jó idejekoránt a' Prédikátornak igy a' 
Dolgot ákal-adtam vólt. 

Oh Bóldog Lélek! Oh Te Bök* és ISTEN' Urai-
ban jól meg-gyakoroltátott, KRlSTUS' Igazságát eleven 
Hitednek kezeivel meg ragadott Lélek 1 Bezzeg meg-té-
tzik már inkább-is előttünk . Kik Tégedet közelebbről 
esmértünk, hogy fundamentomoson  tamikad 's ;gazán 
hitted: a* Bűnös  embernek, ÍSTEN-elött-vató  Meg  igázúíá^n'k 
§kát,  módját,  és  hafcnait\  Valamint ( fellvebb-is  el-rnondótt 
frovairn  szerént:) Sz Pálra nézve nem lehetett tsuda, hogy 
q annyira kívánt rnegoszlattatni és KRISTUShoz rn^nni 
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lakni ; szinte ehez-képest nem tsuda elöttem-is , hogy 
Te legkissebbet sem irtóztál Halálodtól, söc tf menyw 
ben meg-szenteltetett Kívánságodon állott , ugyan fiettet-
ted azt. Házadban naponként gyakorlott"Imádságok-által-
is Kívántad és siettetted, nem azért, mintha megut> 
tad volna a' Szenvedeseket , mert súlyos Nyavalyaidot-is 
igen b^keséges-türö Lélekkel viselted, melly iránt fó-
kán vagyunk Tanúbizonyságaid; Nem-is azért, mintha a* 
KRISTUS' Oskolajábamvaló Keresztviseléseket és Hartzo-
kot gyalázatodnak tartóttad-vólna, mert bizonyára Te 
Édes Megvaltódot magad-selett szeretted: Hanem azért, 
hogy a' bűnös erötelenségektöl tökéletesen meg szabadul" 
van , a' Tégedet Teremtő , Megváltó és Megszentelő 
ISTENedet, még annal-is tökeletesebben szolgálhassad odâ  
fel  az Égben. Kívántad és siettetted Halalodot, mert 
KRISTUS1 Igazságinak Köntösében valal fel«öltöztetve 
még Halál >d elött ennyiben , hogy a' Diplomát  kezedbe 
kaptad;  tsak a' kívántatott, hogy ehez-képert Statuáltas* 
sál  is a* mennyei örökségben:  Jam  fattum  e/l!  már ez-is 
véghez ment! Vajha a' Kegyelmes ISTEN adná minyá-
junknak az illyen kent Rejolittiói,  bátor és bátorító Ke-
gyelmes Készületet a' Meg-oszlattatásra! de adja-is \ ?dja 
pedig azoknak , kik hasonlatosképen e' Menyei Tudo-
mányt bé-vévén , ahoz kcpest élnek. Tsúsos gyalázattyá-
ra is szolgaina az a' Keresztyén Vallásnak , ha Keresztyén 
Nevet viselő ember , egész életében, rettegtö selelmtk-
közt vólná a* Halál iránt. A' Halál, bizonyoson tsak el? 
jö egyszer mindennek, vagy akarná vagy nem: Sokkal 
jobb annakokáért akárkinelc-is jó elöre igy componálni % 
barátságos szövetséget vetni a' Halállal , mint azt % 
ez URbíin boldog ál el aludt , KRISTUS JÉ'SUS Mát-
kája megrtsclekedte-vók idejekoránt azzal» 
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B. Méltóságos,  Róm. Sz- Bír.  Gróf  Széki  TELEKI  LÁSZ-
LÓ W  Felséges  Koronás  Király  Fejedelem  Afifonyunknak  Ka-
mer-ariufsa  , #elsö Tanáts  Híve,  t'ö  Vintze  Mejlere.  E Gyáfos 
Koporsóban  Teliére  nézve  tsak most bé-záratott  , Áldott  emiékt-
zetü na£y Heroinánaky  igen meg-kejeredett  Gyáfos  Cziegy  Fér" 
je. Kegyes  Jó  Patrónus  Uram!  Mit szóllyak már Tenéked? tu-
dom. bogy nyílván a'mélységes bánatoknak nagy kelevénye 
vagyon szökve Szívedre; tudom, mert, kivált XI. esztendők' 
töl-fogva  feles  Példák-körül járván , ugy tapasztaltam, hogy 
az efféle,  még tsak éro-sélben Iévö kelevényt vagy ne-
tapogassa» fe  Papnak, fe  másoknak keze; avagy pedig, ha 
ki ahoz nyúl, szükség. Vaj és Olaj kezei légyenek an-
nak. Én mindazonáltal találtam vólna, magam Ítéletem 
szerént hathatos Flastromot, tsak azt-is szenvedhetné-el a* 
sebed : Reménlem-is ISTEN' Kegyelme által, habnální 
fog  az , ha egyik órában nem , igen a' máíikban, a* mi-
koron ISTENnek orvaslst keze ragalztya ezt arra. En-
gedjed-meg azért. Nagy Méltóságú Kegyes Pátronus U-
ram ! hadd beszélgessek valamit Hozzád, '$ bártsak eze* 
ket végyed töllem Füleidben. 

a. Kedves  és  ritka  példája  Tökéletes,  Tégedet  igazán f  ere-
tett  , leg-kifsebb  ellenkező  Szellőt  skétöl-is  féltett,  's igen meg* 
betsüllött  Jó  Feleségedtől  fof  tatálmeg!  mindnyájan jó! tud-
juk. De enyhítsed Magadot azzal: hogy e' Szeretetet, 
Hűséget, Tökéletességet M gad is meg-bizonykottad úgy 
Hozzája, mint Ö Hozzád, 's ezt-is tudjuk. Ha külöm-
ben lett vólna, most már úgy fájhatna  méltábban Szí-
ved ; de rajtunk kivül, a' Magad saját Lelked , söt IS-
TEN-is bizonyság abban, hogy az Tölle eí-vett jó köl-
csönt jó koltsönnel fizetted  a* kifsebb  Fillérig viszsza. 

b. Nagy  Theologa,  Tudós,  Jó  Kerestyérr  Feleségedet  botsa-
tád-bé  e* Koporsóba  l  De szólgáljon e' tekintetben gyegyitó 
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tartatásodra az: Hogy valamint Benne meg-vólt, 
Temagadban-is meg van horgaimatos Tanulásaid által a* 
:Sz. Theologiai Tudomány; éppen ehez képest az Ö *s 

. e' Te ^Gyermekeitekben-is, ISTENes Szorgalmatoskodá-
faitok,  Ezeknek-is Szorgalmatosságaik által mélyen és 
.állandóul gyükeret vert ez a' Mennyei Tudomány ; ugy 
hogy > már egyik sem szűkölködik Téjnek eledelemél-
kül, hanem ISTEN' Beszédének valóságos eledelével tap-
iáltatnak., ahoz-képest, mint a' Sz. Pal Sid:  V. 12, 13. 
14. heszélli e"* dólgot. 

c. Jó  Dajkától  *s ugyan Édes  Anyától  fo£tatál  meg! mert 
V  míg  itt  vala melletted,  nem tsak Kedves  Magzataitokra  9 
hanem Te  m igádra-is  ki-ierjefiti  vala apolgató  kezeit;  Sok fi.or 
Tanátsóltatájodra-is  bafyált  az 0 Bóltsefsége.  De vigafztald 
Magadot *s Uri Szerelmeseidet azzal: Hogy Gyermekei-
tek jó nevelés-alatt már Szárnyaikra költenek , Egyi-
ken kivül; Az-is psdig annyira fel  neveltetett mind Ke-
resztyéni igaz Hitben, mind â  tisztességes Erköksökben, 
mind egyéb jókban , hogy e* tekintetekben koros idejű-
nek méltán tarthattyuk ötet. Góndot visel â  Kegyelmes 
JSTEN ezután is Reája, mint szinte Reád is. 

d.  K özelebb múlt három négy napok alatt is néhány 
izben hallám e' Szókat TÖlled , Méltóságos Jó Uram, 
Patronusom  ! Mondván : Cfirba  menni 9s onnan gazdagon  visz* 
sza evezni fok  ott  Hajóm  siillyede-el  mofl,  jaj bizony tl-sullye• 
-de! Ugy van, mi-is kik u' dólgot közelebbről tudjuk , 
ezt így meg-vallyuk : «ogy nigy kereső, és  a' keres?-
ményt meg takarító szaporító, ritka példáju drága Gazda-
Aszszony vala Ez, egész Hazánkban: megrakta Házadnak 
minden szegét lyukát, megtöltötte Kamaráidat, Bólta-
idat , Ládáidat, Kerteidet Aklaidot, 's óh midet nem 
Inég! külömb-külömb féle  Portékákkal, Gazdagságokkal. 
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De enyhitsed ere-nézve-is azzal magadot: Hogy nem hólt-
meg Az, Ki Ofa  Szigetét-is teremtette, abban a' Gaz-
dagságókat le-tette; bizonyára él Az. ki néktek az Éle-
tet tápláló sok jokat törvényes igyekezeteitek-után adta, 
úgymint a' Kegyelmes lSTEN Ez inkább-ís akarja már 
ezután Édes Atyai Gondját Reád és Házadra vetni; és 
a* melly Atyai Szem eddig Menyből Kettőtökre nézett, 
az ennekutánna vigyáz különösséggel Reád. 

é-  Goqdóld-meg jól most ezeket-is: Melly  fok  terhes 
nyavalyákot  vijele  E? Te  Drága Hintsed  éjjel  nappal,  kivált 
közelebb  múlt  Efitendá  alatt;  néhaiéba,  alig  piheghetett.  Már 
meg-nyugodott v egésséges-.ö. Kerested életében mind 
Teltének mind Lelkének nyugodalmát , 's ha lehetséges. 
lesz vala , még akkor-is, mikor mellölle távozván egy 
két oratskaig, a' Királyi Guberniun* Szólgálattya neve-
zetesben ugy kívánván* mondom, még akkor-is a' ma. 
gad Szívedben ötec egészlen bé-zárva hordozod vala: 
Már adott ISTEN nékie tökéletes nyugodalmat. Mint 
elöre való készületei ki-jelentték, igen igen íietett Ö E-
des JE'SUSsához az égbe, hogy Töile, Meg-igazittatása-
nak Drága Gyümöltseit el-végye? ímé Ez-is meg-van 
már, melly-is Örömnek inkabb mint bánatnak oka. Ha 
eddig nékie annyira kerested kedvét, nyugodalmát; 
már minekutánna a' leg jobb nyugodalmat édes JÉ'SUS-
sának ölében meg-taiálta, Háládással kelletik ezen örven-
deni a' Te Ötet szeretö jó Lelkednek-is* 

f  De tsaíc meg-vagyon a* nagy bajodv "s tudom, ezt 
mondod r Nints  Radar  Eflerám,  nints  Drágább Hintsem,  oh 
<? Szivem Lelkem;  oda mindenem*  jaj mindenemet'  el-hordá  a* 
Halál,  midőn  Te,  Én Drága Kint  sem r Szerelme*  Rádai  Este-
tlm  meg-halál!  Vigasztald itt-is Magadat, és kötözgetni 
engedjed Sebeidet azzal : Hogy a' nem hólt-meg* mert 
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f  ki bifi,en  az ISTEN*  Fiában,  ha meg-halis  él  az, f/m. 
XI 2$. deö, mint a' Gyümölcsökből meg-bizonyicotia « 
hitt igazán. Es i^y, moíl-is, midon bé-töltené itt való 
Sátorozásinak XLVII. Veled való tiszta és ártatlan Há* 
zassági Életének pedig XXXI Esztendeit 's még néhány 
Hónapjait és napjait , (.-Született ugyan-is 1716-dikEszt. 
24. Apr'tL  Költ Férjhez 17$ 2. 24. Junii  :) Tehát ezen 
folyni  kezdett 1764. Esztendőnek Pontban az elején, 's 
tf  közejebb él-múltnak éppen a' végén, úgymint az Éjt-
szakának közepén, nem másnak, hanem az Ötet Meg-
jgazito Édes JÉ'SUSsának, Hozzája botsátott buzgó Sű-
rű Fohászkodásai-között# meg-adá Lelkét, megbizonyít" 
ván ezzel-is azt : Hogy Ö tellyefeéggel  le-vetkezte az O-
ságot,  t. i. a' Bünt; el-kezdette pedig amaz örök Bol-
dogsággal tartós Uj-Esztendöt» Mellyet Magad-is ezen két 
három nap el-érsz : Hogy osztán abban ketten tökélete-
sen vigadjatok az ISTENnek ditséretével 's ditsöitésé-
vel .és Magatok* ki-beszélhetetlen örvendezéscekkeL 

C. Méltóságos  R. Sz. B. Gróf  Széki  TELEKI  fO'SEF  Ifjú 
ür* Idv.  édes.Afifiony  Anyádnak  Szerelmes  Fia  , Felséges  Ku 
rálynéFejedelem  Alkonyunknak  Arany-Kúltsos  Híve  , nagy Ex* 
per'tentiáju  , jó Reménséget  nyújtó  Ür, a' Hazának  V ISTbN' 
Házának  ezé  fi.  difié!  És a' fe  GyOny'árüsé^es  kedves  Életed 
Párja,  Mélu  Gróf  Rhóth jO'ANNA  Afifiony  , kit  E. b. e. A-
nya Afifiony  fieretetf  , mintha Méhének  Saját  Gyümnltse  's tsak 
nem Egyetlen-egye  lett  válna ! Méh.  Gróf  Széki  TELEKIEST* 
HER  " Ifjú  ür'  Afifiony,  és  d 1 Te  Hűséges  Párad,  Méh, 
Gróf  TüROTZKAl  'SIGMOND  Ur,  kik mind  Ketten  (:  óh ke-
feriiség  ! mostan Bétsben-való  múlatáflok-..iiatt,  Butsuzásnak 
tsjkjáival-is  hatsaky nem illethetétek  Mélt.  Ur  Afifiony  Néhai  É-
des  Anyátok'  Kezeit!  Mélt.  Gróf  Széki  TELEKI  KLÁRA  Ked-
ves Kis  Afifiony.  E^ b, eP Édes  Afifiony.Anyának,  Életben 
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tévd  Magzatai-hUőtt,  leg  utólso  Szerelmes  Raja , fáneh-U  mind 
Lelked  "mind  Tested  jobban lehető  állapot  tyára,  óh melly  for-
galmat  ofon  vigyáztanak  Néhai  édes  Afijiony  Anyádnak  mindkét 
femet  ; alkalma)on-is  el-ért  mindeneket  Benned tgyen-fávül, 
azt is azért  nem, mert időd  eddig  magával  nem hozta ! . Te-
kintetes  Rádai  RÁDA1 GEDEON  Ur,  ISTENnek  fik  drága  's 
különös  .ajándékaival  ékeskedő  nagy Heros.  E'  Néhai  Mélt. 
Gróf  Afifitnynak  kedves  Testvér  Báttya  Ura  , És óldalad-me'l-
Jett  lévő  Hív  Éteted  Párja  , SZENTPÉTERI  KATÁD.  ügy 
nagyra neveltetett  Fiatok,  d*  Rádai  RÁDAI  GEDEON  Úrfi! 
Ennyi számmal egybe-kaptsolálak Titeket ; mind azért, 
mert a' Vérség, Hit, Szeretet-is öszve-ólvasztott Ben-
neteket ; mind azért, mert még most nintsen Butsuztatás 
különös Uri Szeméílyeitektöl; tsak Temetéskor fogják 
a' Sacer Oratorok tellyes diszességgel meg-adni ezen részét 
tf  Dolognak. Minekokáért íietven a' végre, tsak ezek-
re kérlek Szívem-szerént mostan öszveséggeI Titeket*. (i.) 
Adjatok üitsöséget az UR ISTENnek, Ki eddig E' drá-
ga jó Anyát , Napát, Húgot, Nénét, szemeitek elött mél-
tóztatta-vala meg-marasztani. (2.) Foragjon szüntele-
nül háládatossággal jó emlékezetetekben az Ö Hozzátok 
bizonyított Jösága Kegyessége. ($). ígen rajta légye-
tek • hogy a' Bünösököt Meg-igazitó Meíliási Igazságnak 
Sz. Tudományát, Ti-is mind végig álhatatoson köves-
sétek , Idvességtekec tsak a' KRISTUSban keressétek: 
meg-fogjátok  hamar tapasztalni, hogy mostani Szomo-
ruságtokat-is elűzi ÍSTEN Jó kedvének sugározó Nap-
jaival, és Néktek«i~ készen, óh légyen-is , itt 's örökké-
is álapototok bóldcgú!! 

D. Közelebb  és  Távutabb  lévő  minden  Atyafiak,  Rokonságok % 
Jó-akarok,  Barátságo/ok,  és  Te  etffc  Halotti,  Ezerekböl  álló 
Frequentia  ! Áldottai vagytok az Ur ISTENnek, hogv e* 
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Tisztességet nem sajnállátok tenni. Ennek a' Magyar Iz-
rael-béli Tudos és Kegyes , az ISTEN' Frigy-Ládáját és-
Sátorát (: mint valami Obed-Edon 1. Kronik:  XIII- 13, 
14- :) maga Házánál tartani szokott nagy Anyának, A- ' 
tyafinak  » Pátronának ezen Koporsójában lött tételekor-
is. Kérlek Titeket, a' kiktöl ki-telhetik, adjátok-meg 
a* baíonló Tisztességet El-temettetésekor.is : Hogy az Ur 
ISTEN-is tiÉtellyen«meg Titeket még annak-felette,  mint 
vagy gondolhatnátok, vagy kívánhatnátok-

Utóijár  a már,, Mélt.  Gróff  idveziilt  Jó  Pátrona  Affonyom!' 
Én-magam, ki-El-maradott Kedveseidhez eképpen szóllék 
Vigasztalásokkal, kérelmekkel rs ha tsak mi tsekély Ta-
nátslásokkalís; én, mondom , Vigasztaló, Kérlelö, Tanáts-
ló: Valamikor saját indulataimtól kérdek tanátsot, igeiv 
bánom 's keserülöm, hogy tsak valál és már nem vagy 
közöttünk. Azon pedig örvend Lelkem ; és hálákat a~ 
dok jó ISTENünknek , ki nékem tehetsegeket adott • 
hogy sok jó ldök-alatt. és  most halálos nyavalyáidban-
is melletted lehettem; éjjel nappáí, Te-veled és Házad-
népével együtt Magadért, a' Kegyelem' Széki-elott* 
Közbenjáró 's Megigazító Kristusunk' Erdemében bízván* 
süriien esedezhettem. Meghajtom most is Lelkemnek, 
térdeit azon Kegyelem' 'Sámolyánál ISTENünknek és 
Atyánknak, Ki néked. Maga Sz. Lelke-által jó elore Szí" 
v dre adta vólt: Hogy mivel az o Felsége változhatatlan 
Dékrétomához-képeít közelit Meg-oszlattatáfod'  Orája,. 
tehát késziilhettél-is ahoz szorgalmatos Keresztyényi Szent 
igyekezettel; söt Szívedben illyen Szentül re/o/vá/vm  a r 

B. Szent Szűz Anya Szovaival: Ímhol  vagyon az URnak 
Szólgálo-Leánya!  légyen  nékem  az ö Befede  ferént.  Luk. I. 
38. mondom, ehez-képest-is hűségesen készülhettéL *s ké-
fcitethettéW  Magad bóldog végedre el-juttató Idvességes 
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Eszközök által. Sír vala, zokog vala, néhány Orátskak-
!kal Meg-oszlattatásod elött közelebb való Szerelmeseid-
nek és Tselédjeidnek Serege, 's ugyan bé-is töltik-vala 
könyvezo Zokogásaikkal a' Házat , midőn hallanák ezek: 
melly Buzgóságoson, és óh melly bátorsággal i mondod 
utánnam, a' Tégedet KRISTUS' Itélö Szekúeleibe ál-
lító Könyörgéseket. Tsudálják vala Kedveseid , mi do-
log vólna ez? f:  lévén még ekkor azoknak Szívekben 
életednek tovább-is nyúlhatása iránt valami reménység:) 
<le Te magad kétség-kivül jól tudtad *s én-is alkalma-
íint intéztem magad-viselésedhez képest , " hány Órakor 
légyen? 

Ez ezek Sz. K. H. mind így Fojdogalának ^Jdig míg-
len végre, buzgó Imádkozásaink hallattatván ottán ot-
tan, az igen el erödenedett Tettet tartó Két karjaim-kö-
fcött  , Édes jE'SUSának Vérével meg-váltott 's meg-i-
f»azitattatott  Lelkét, ugyan az Ö Felsége Kegyelmes Kezei-
ben le tevé. Már azért, ki-botsátlak én-is Tégedet, ál-
dott emlékezetű Nagy Méltóság ! karjaim *s kezeim-kÖ-
ẑül. A' Te  Lelked  sok fáradozásai  *s nehéz pihegései-után 

nyúgoszik most a' Mennyei tsendes Rév-parton. Vitet-
tessék-el Tefledis  Gernyeszegi Jószágban : holott is , annak 
idejében , Halotti nagy pompával tétettessék Méhednek 
feles  számú Gzümöltsei közé, a* Kriptaba.  Bizonnyal 
meg-ti&teli Porodat-is Az, Kivel és Kiben tsak az én hal-
lattomra-is sokszor Lelked szerént ditsekedtél, ekképen 
szólván Jób  : XlX. 2? , 26. tn-is  pl  tudom  s hogy az Én 
Goelem  Meg-valtom  él.  és  hogy az utolsó  Ember á* Földből 
fel-támad  , 's minek utánna te (lemet  a* férgek  mep-rágják,  azt-
ss tudom,  hofry  feltámadok,  és  ebben a' Testben  íátonimeg  az 
ISTENT-  Á\1EN. 
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A' maga Világi HARTfcÁT  mcg-Hartzólt: PÁLLYAFUTÁSÁT el-
végezett és HITE T meg-tartott Jfc'SÜS'  Igaz HI VÉNEK: ama' NA-

PON: amaz IGAZ ITÉLo BIROTOL meg adatandó 

I G A Z S Á G K O R O N Á J A . 
Mellynek El-nyerésének Módjáról, 

Midőn airaz Áldott Emlékezet- KRISTUS JÉ'SUS' 
Hűséges ATHLETAJA': ama* ritka Kegyesség-: nagy 
Bölcsesség- : és éppen tsudára méltó KEGYELMEKKEL 

Diszeskedö Igaz HEROINA': 
NÉHAI MÉLTOSÁGOS IMPERIALISGROFNÉ RÁDAI, 

RADAI ESTHER 
UR' ASZSZONYNAK  Ö NAGYSÁGÁNAK, 

Amaz ISTE^' jobb-Keze Eröss FÉRFIÁNAK: MÉLT. ROMAI 
SZENT BÍROD ÁLOMBELI SZÜLETETT GROF SZÉKI 

TELEKI LASZLO 
URNÁK ö NAGYSÁGÁNAK : 

iV TSASZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLLYI FELSÉG' ARANY KUL-
TSOS KAMARÁS UR HÍVÉNEK: AZ ERDÉLLYI KIRÁLLYI GU-
BERNIUM' ACTUALIS BELSo TAN ÁTSOSÁNAK,ÉS UGYAN A. 
ZON KIRÁLLYI FELS. ERD. Fö-PINTZE MESTERÉNEK: 

£Z EHD&LLYI HELVÉTIKA KONFESSIO SZERIN V RE-
FORM. MINDÉN EKLfcSIÁK^KOLLÉGIOMOK'  ÉS OSKOLÁK' FÖ> 
KURÁTOROKNAK SÖTÉPEN ÉDES ATTJOKNAK 's á. t 's. a. t. 

Szeréimesés igen Kedves 's ISTENÉT Igazán Félő D* ÁG A ÉLE-
TE/ PÁRJÁNAK. Me -̂Hidegedett TETEMl , 

az Ideig való Nyugalomra, a GERNYESZEGI Templom mellett. Ál-
dott Kedves FÉRJE Költségével Fundamentomából UfJONNAN  építte-
tett M AUSOLEUMB Fenyes kcÉülettel, de igen SZOMORÚ Pompával 
Hazánk Fo-FO RENDEInek Nagy öÉve Gyűlésekben bé-Tétetnének, U-
f yan a m e g n e v e z e t t M é l t I m a G r ó s A S Z S Z O N Y N A K 0 N A G Y S . m é g 

l é t é b e n e z e n Matéria  iránt t e t t B > l t sRendelésébbí ,és a M a g á t ó l ö N A G Y -
S A G Á r ó l ki-adatott Sz . L E ' T Z K É b o l a ' G E R N Y E S Z E G I G y á é o s 
T e m p l o m b a n , a' nála l é v ő K e g y e l e m n e k t s e k é l l y m é r t é k e feerint  tsak i g e n 

Egyiigyüenn Prédikállott: 
D E Á K  1 F l  LE P SÁMUEL. 

A' Kolo'svári Helvétika Konseífio  f.erint  Reform.  Sz. Ekl egyik méltatlan Lelki-
PAS2TORA: és a' Kolosi'$ Kalota-feegi  Venerab.  Díoecefiseknek  Hites NÓTÁRI-USOK. ijó^iii  Efctwidöbcn;  a' Hatodé Hü KAPJAK XVü-d;/  r.pjin-
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2. Tim. II. J. 

Hogy  ha Tufahdibis  valaki,  vem KORoNÁZTATIK-meg  fö-
lömben , hanemha igazán Tujakouik. 

Jelen. IL lo. II. 

Semmit  ne félj  azokban a' melly  eket Szenvedendő  vagy - fég^ 
Hív  mind  Halálig,  és  néked  tidom  az Életnek  KORONÁJÁT. 

^m u m ' 
Jelen. 1IL lo. i i . 

Mivelhogy  megtartottad  az én  Békefségre  intő  Befédemet,  azbt 
Én-is megfiabaditlak  tégedet  a' Késértetnek  idejéböl y - - /we  el* 
jövők  hamarf  tartsd-mez  azt a* mi nálad  vagyon, hogy Jenki 

tlne  végye  ate KORONÁDAT\ 
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H A L O T T I PREDIK ATIO 
Az UR JÉ'SUSban Híva Keresztyén Embernek Nemes 

Hartziról, és- ugyan ezen Nemes Hartznak Mennyei Ju-
talmiról. Az, IGASSA GNAK KORONÁJÁról. 

S Z E N T L E T Z K E : 
Tim. 4.r 7. 8. 

t**]*yuf*  T0f  KXJicr  tryaVX7fJLCtl tTOirfyoiZO»T€MteKa 9Ttl9  irwrTtTtffitx*, 
Aat7fiv 9 CC&OXttTCtt  pót 0 TUS  JkKCtlOTUVíJi  09 Aircdwru  [Mt  9 

Kvgiog,  tv tKtlvtjTtf  íj/xb3cc 99 JtKxtGfKgntis,  9 povof  & epot, «AA* 
jut*- 7ra.<ri  rotg  tjyctTrqKíj-i  r^v t7n<£ctvüciv  etorou. 

Magyar Fordítás r 
Ama* nemes Hartzot  én  n<eg hartzoltam,  futáfomat  etoé* 

geztem,  a' Hitet  megtartottam. 
Végezetre,  előtétetett  énnékem  az Igazság*  Koronája,  mellyet 

meg-ád  nékem  az UR  ama9 nafon,  amaz igaz Birí,  nem tsak 
nékem  pedig,;  hanem mindeneknebis,  kik varándják  amaz Ö 
Ditiöfséges  eljövetelét, 

X  # , # 
Áfodik  Filep  felöl,  ama* Száz-Ötven Nem» 
zetekbctf  álló Mátzédoniárak  igen-Hatalmas 
Királlyá felöl,  ama* Négy Regnans Feje-
delmeket nemzett Amyntámak utolsó vagy 
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Negyedik Fia', a1 hires Nagy-Sándornak Édes Attja fo 
löl Jegyzetíék-fel  a' Hi/?onák  emlékezetre ; Hogy midön 
Ennek az ö Hadakozásokban és Hartzokban éppen telhe-
tetlen Kivánsága, amaz akkor nagyon Virágzó Görúg-Ot-
szág ellen igen igen gerjedezett vólna, és hogy azt "men* 
töl hamarább és könnyebben Birodalma alá hajthatná , 
az iránt az Oraculumtól-is  tanátsot kérdett vólna; attól vá> 
Iaszul  illyen feleletet  vett vala: 'Af1yvfecut;  Koyx°"<n /xaxi> 
-xttKg.  vikAt-ís  Argenteis  Hafiís  pugna etOmnia Vinces. 
Arany Golyóbisokkal hadakozzál, Ezüst Kardal vagy Dár-
dákkal vagdalkozzál és ezekkel mindeneket bizonyossan 
meg-gyözhetsz. 

De óh melly igen sokat külömbözik e* Világi élet* 
ben a' Keresztyén Embernek Lelki Hartza az effcle  AT 

rany Gollyóbífok  és Ezüst Dárdákkal való Hadakozások* 
tói Sz. H. Keresztyének! És bár ne légyen-is e' Világon 
ollyan magass Hegyen építtetett erös Vár , ollyan gyöz* 
hetetlen Tzittadella  mellyet meg-ne lehessen venni az 
Ellenségnek, ha.tsak annyi keskenységü ösvény szólgál-
is arra, a' mellyen egy áltaWetö Arannyal meg terhel-
tetett Öszvér avagy Szamár a' Várnak Kapujáig fel-me-
het: De a' meg nevezett Lelki Hartznak éppen külöm* 
bözök az ö módjai 's eszközei, Kerefztyének  , mivel eb* 
ben koránt sem a' süvöltö golyobisoknak sürü repülések, 
nem-is a' tsattogó Fegyvereknek villámló fényességek, 
vagy a' Földet, és az eröss épületeketis meghasagató 
szörnyű Ágyú dörgések, és mind ezeknél-is a' Várakat 
hamarébb meg-vévö Arany Ezüst fegyverek  1 hanem az 
*gy UR Jfc'SUS  mellett való hűséges Állhatatosság és 
a* ö benne meg-fundáltatott  igaz HIT kivántatik-meg. A' 
melly Lelki Fegyverek ollyan igen Penetranfok,  ollyan 
igen hathatosok , hogy ezek nem járnak soha hijába nen* 

1 r r vetnek 
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vetnek soha-is tsalt, hanem a' mint régentén egy Ki-
fálvnak  igen kedves szóigája a* maga NyíUveszkéjére 
Symbolumúl  ezt itatta vala: Confequitur  quodcunque petit: 
El-ér ez, talál ez, mindent valahová botsáttatik lövetik. 
Ezek-is valahová fordíttatnak,  mindenkor 's mindenütt 
Triumpbalnak  , és nem e* földi  el-pusztulandó és romlan-
dó Várakat, hanem a' Magass Égnek várát; és abban ama* 
Mennyei hervadhatatlan Koronának Conservá/oriumát  nye« 
rik-el, foglalják-el  's vefzik-meg,  és ezt osztán magoké, 
vá tévén, ehez a' Koronához ö magoknak örökös fust-iS 
szereznek , arra a' győzedelmi Énekre fokadván  ök-is ek-
képpen-ki ; mellyet amaz ö világi Lelki Hartzát ditsös-
ségefen  bé-végzett Sz Pál Apostol-is igen hellyesen igen 
méltán illyen szókkal éneklett: Ama' nemes Hartzot  én 
meg-hartzóltam  : Futá/omat  elvégeztem  a' Hitet  meg. tar* 
tottam•  *s a*, t. 

Melly Győzedelmi Énekében a* Sz. Pál Apostól mi-
dÖn ama' nevezetes Atfioban  úgymint a' Lelki Hartzban 
és Pállyafutásban  magokat gyözedelmefenn  viselö, és tsak 
az egy Idvezitö igaz HITTEL mint győzhetetlen fegyver-
rel hadakozó Híveknek Statufokat  és azt bizonyoson kö-
vető jutalmokat hathatos szokkal irja-le , ezen szavaival 
fegyszer'smind azokat, valakik ugy Hartzólnak mint ö 
maga-is hartzólt vala, tsalhatatlan jutalommal biztatja, melly-
is Igazságnak Koronájának nevezete alatt vagyon le-raj-
szokatva; Igen illendő lészen; hogyha én-is ezeknek a' 
Sarkalatos Igasságoknak bővebben Iejéndö ki-fejezéfekben 
a* következendő Punttumokra  Figyelmezem : tf.  Elsőben  • 
Honnét vette az Apostol Sz. Pál ezt a' Sz Letzkébene-
lé adatott szóllásnak formáját  elé adom? Máfodfor: 
A' Sz. Pál Hartza, Futása, Hite meg-tartása miben áI-
íott légyen Ie-irom? és J. HarmadEor.  Mind önön magának 
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a*Sz. Pálnak; mind pedig, azoknak a* kik ö véle egy for-
mában Húrtzólnak, az ö Lelki HARTZOKBAN eíett diadal-
mokert adatandó jutalmokat röv. meg-magyarázom. 

A* melly Három nevezetesebb dtojokatSz. Pál Apostoi 
fcovaiban  , míg egy rövid Orátskának ei-foV.yása  alatt Ti 
Veletek minden Rendbea '& karbaa hellyheztetett Sz* 
Sz. H» H. egy kevéssé közelebbroHs szemléltetni igyeke-
zem; hogy ekképpen ama* B. E. a' Maga Lelki Hartzát-
már meg hartzólt, Futását elvégezett, igaz. Hitét mind 
a* végig, meg.tartott > és már az Egekben boldog Lelké-
re nézve a* Sz- Pál szovai szerént meg-is KORONÁZTAtott, 
igaz Ath/é/ának,  igaz Lelki Vitéznek, Néhai Áldótt Em-
lékezetű Méttóságos ImpeúaTis  GROFNÉ Rádai RADAI 
ESTHERUr' Aszszonynak Ö NAGYSAGAnak itt e* földön 
érdemlett utolsó Tisztességét, az Én nállam lévő Kegye-
lemnek mértéke szerint Ti veletek együtt Sz. Sz* H- H. 
rneg-adhassam. Oh vajha a* Jéhovának Királlyi Széki e-
lött Udvart álló Sérafimok  közzül egyik, amaz Oltárról 
el-vétetett Eleven Szénnel az én rebegö Nyelvemet-is ugy 
illetné, hogy az én Szájamnak Szóllási ez órában mind 
az URnak elött* Kedvesek, mind pedig a* Ti Lelkeitek-
nek Hasznosok söt Idvességefek  lehetnének ; azért egy ke-' 
Véssé Sz. SZ. H. H. kérlek légyetek Figyelmetesek i 

K. A* mi az E/iS  dólgot illeti: Igen  jövevény az a" 
régi Görögök*  Htfloriajoknak  olvasásokban; a* ki azt nem 
tudja; hogy a* régi Görögöknek a* több vitézi Játékok 
között való négy játékjaik t.i. az Qlympiai,  Jsthmiai  Pyf 
bia\ és Nemaeai  játékok között Ieg-nevezetesebb vala, leg-
elsöbb 's Ieg szentebb-is vala, az Olympia\  Játék , mellyet-
is a* Görögök  között ama' Thebás  Város-béli Hires Hercii* 
les  az AntjpbytriwmV  Fija állított vala-sel az Olymp'iax  Ju-
jpitemek  tisztességére , és ele-is fordul  vak ez a* Játék 

minden 
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gninden sttodik Esztendőben, vagy mint tycophron  tartot 
ta minden ötvenedik Hónapban Elea  Tartományának 
ugyan Olympia  nevezetű Városában : A* melly Olympiai 
játékok-is, mivel a' Sz. Pál Apostol-is, a* kezünk alatt 
való Letzkében elö adott némelly szólláíinak formájiban 
egyenesen erre nézett, lékeli írnom e* Görögök*  Histori* 
ájibó\  tsak igen rövideden előttetek, hogy Ez miképpen 
ment légyen véghez * meg érthessétek, és így osztan az 
Apostol szovai között és az Olympiax  játékok között mi-
ben állott légyen a* hasonlatosság, annál világosabban es-
mérhessétek-meg. 

Egy bizonyos Mezőben való síkságra mint vala melly 
Pa/aestyara  ki-állitatnak vala ezenn vitézi játékokban o ma-

f o k á t g y a k o r l a n i k i v á n ó m i n d e n <*örŐg I f j a k ,  a' m e l l y 
alaestranaka'  v é g é n fe l -á fa to t t  b i z o n y o s O f e l o p r a  a v a g y T z é í -

A v a l á n a k f e  1-fii  g gesz t e t v e 3 z o k á ' J u t a l m o k , m e l l y e k a* 
G y ő z e d e l m e s e k n e k , v a g y a ' m a g o k T ú r á s o k a t m á s o k f e l e t t 
d i t s é r e t e s e n n e l - v é g e z t e k n e k t e n d e l t e t t e k v a l a : A ' Koró -
n á k p e d i g a* m e l l y e k f  g y ő z e d e l m e s e k n e k a d a t t a t t a k a' 
G y ő z e d e l m i j u t a l o m k i - o s z t o g a t ó i k t ó l f:  B^afevTcu  v ó l t k i k -
n e k a z o n e v e k : ) a* m e l l e t t e k l é v ő 7ri/>usokra  m i n t szóll-
Patifaniaf,  v a g y e r r e a z a l k a l m a t o s s á g r a r e n d e l t e t e t t H á -
r o m l á b u Aszta lokra t é t e t n e k v a l a - l e , h o v á t z é l o z o t t a* 
D e á k P o é t á k n a k F e j e d e l m e k i* Virgilius  a m a z ö V e r -
f e c s k é j é b e n 

Ctrctqnt  locantnr 
h vjestn Vacri  tripodes,  viridefqui  Coronae:  Et Palmae  preíi-
um Vttforibus 

Egyszer'smiru' és egy szempillantásban indulnak vala 
p^dig meg ezrk a' vitéz Görög Ifjak  a' futásban,  hogy 
ekképpen rsztán, a' Ki a* maga Pállya-futó  Társát sebess 
futással  meg-háladván, rneg-elözvén, leg-elsoben ezt af 
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jutalmat tartó tzélt el éri vala. Száz közzül-is tsak azé 
vala a* fel-függesztetett  jutalöm , vagy a* BrabeuteJeknéY, 
a' Jutalom ki-adó Bíráknál le-tétetett vagy eké'tetett Ko-
rona, a' melly Igasságot más hellyen-is említett az A4 

postól Sz. Fái midön i. Kor.  9 : 24. ezt mondotta: A-
vagy nem Hídját  oké,  hogy a' kik a' T  tálban  futnak,  jóllehet 
fokán  futnak  , de  tsak egy véfi-el  a' jutalmat.  Annakokáért 
ugy fufsatok  hogy a' jutalmat  el-nyerbefsétek< 

A' Jutalmok a' Pállyasutoknak , a' Tzélra sel-f-ggesz* 
tetett Olaj-fa  ágból, Fenyö-faból,  Méh-f-böl  és Alma-fa 
ágból készíttetett Koronák valának, Arcbiasmk  ama* Ver-
setskéje szerint: ' A3"Aa őc Tűi/f  KO7TV0S  fxÜÁat,  péÁívce,  7tItv$,  az 
az: Praem'ta  funt  Oleae , Poma , Áfium  , Pice  a. De eze-
ken kivül Aranyból-is vólt készítetve Korona, ay mellyec 

5 a* Pallyafutoknak  rendeltetett Bírák a' győzedelmesek-
nek adnak vala, mellyekeí Pindarüs  % vnrífyvmciQKw. 
Auream pugnantium  Coronam:  nevezett vala, és ez 
mint fellyebb  is meg értétek .) a' Bírák lábainál lévö Asz* 
talokra vala le-tétetve, több más jó illatú füvekböl 
készült Koszorúkkal egyben, és a' melly Aranyból készült 
Koronákra ez az írás vala rajszóltatva. mivk JpJk 
et legttime  VincentT.  A' ki igazán fut  pállyát, 9s igazán 
győzedelmeskedik ez a' Korona tsak annak adattatikv 

Hallgatok, már szánt-szándékkal azokról a jutalmak" 
ról, mellyek ezenn OlympioJiiJéknck  rendeltenek váía * 
minémüek valának a' Pálma-fa  ágakkal meg-varratoít 
drága felsö  Köntösök Togae  Palmatae:  mellyek nékiek aján-
dékoztatnak vala: Azokról a'bizonyos summa pénzekről>• 
mellyek Esztendöröl Esztendőre nékik adatnak vala. Azokról 
az Oszlopokról mellyek ezeknek emlékezetekre 's tisztessé* 
g^kre fel-állittatnak  vala. Arról a' Méltóságról mellyel iz 
ISTENhez hafonlittatnak  vala» és semmiféle  teréhvel, 
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igával, szólgálattaU soha -is nem terheltetvén éppen ki, 
beszélbetetlen tsendességben 's bóldogságban élnek vala: 
tJgy-hogy , mikor Plató  amaz ö minden kigondolható bóll 
dogsággal tellyes Refpublic  ajának sel-állittatásáról gondol-
kodott vólna, annak bóldogságát az Olympux  játékokban 
győzedelmeskedő Pállyafutóknak  boldogságokhoz hason* 
litotta , és az o Re/publicájában  váloknak Életeket Vita 
illa  Olympiottkarum  longe  beatiorem  et Excellentiorem  moi> 
doita vala : a' mint azt a' Socrates  ö felölle  meg-irta. 

De légyen elég ezeket eddig az Olympiai  játékokról, 
*s az azokban győzedelmeskedő Pállyafutókról  meg-jegy-
zeni K. Sz. H. Kiknek*is az ő feokaioktól  vette a' Sz. 
Pál Apostol a' kezünk alatt lévő szent Letzkében meg-
jegyezett Igéket, és a' mellyek az Apostol szavainak 
meg-világositásokra, (: bár moll többre szánt-szándékkál 
ki-ne terjeszkedjem-is :) éppen elégségesek lehetnek ; a-
zért menjünk által a' fcájodik  dolog)a*is,  és  a' Sz. Pál 
Apoflohtak  Hartza,  Fnláfa*  Hite'  meg*tartáfa,  miben állott  lé-
gyen rövideden  trjuble  : Ama' nemes Hartzot  (i  ugy mond '.) 
én  meg-Hartvoltam,  Futásomat  elvégeztem  , a' Hitet  meg-
tartottam.  ' 

Melly szovait-is míg a' SZ. Pál Apostotnak a' Magya-
rázat szerint elo adnám, igen szűkségesrek ittlem, 
hogy annak-elötte egy kevéssé ezeknek a' szoknak a' fel-
lyebbektül való függéseket  rövideden irjam-le: Szóllotta 
t. i. ezeket a' Sz. igéket akkor a' Sz Pál Apostol, a' 
mikoronn az Ö Lelki Fijának a' Timotheusnak ki-is ek-
icor az Éfésus-béli  gyülekezetnek Püspokje \zte :) halála 
előtt egy kevéssel az Ö fogságának  Törrlötzéböl a' ma-
ga d61gait meg írta vólna f  a* midőn Néró Tsászártól ma-
fodszori  halálos fogságban  vettettetvén 9. Horapokig tar-
tó fogsága  után Romában Feje vétetett vólna; KRISTUS 
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tTRunk* születése után 6-j-ák  a' Néró Birodalmának pe-
dig 15-dik  Esztendejében , intvén öcet ezenn Tömlotz-
bol írott Levele által igen hathatos szókkal és kén szerit-
véa az ISTENnek és az UR JÉ'SUSnak jelen létének 
az Élök* és a' meg-Hóltaknak megitéltetéseknek meg-
gondolására ; hogy az ö munkás Faradságát az ISTEN* 
Országa terjesztésében ne sajnalja; hanem prédikálja az 
Igét szorgalmatoson mint ö-is tselekedett vala, intsen, 
oktasson , feidödjék  , dórgálodjék » tanitson mint ezenn 
Rész 1-dik  meg-vagyon írva, okát adván ezen kérésé-
nek a* 6-dik  ^ ben rnidon azt írja : "£>« CTrívSop.,u 
Mert  én  immár meg-Áldoztatom  , azaz: űz  Én Halálomnak 
ideje  köze/  vagyon: va^y én  immár magamat nem fokára  a% 
én  JÉ'SUSOMnak  fel-áükzom  ; K  mellyet-is annál nagyobb 
készséggel tsélekeszem , mennél bizonyosabb vagyok ab-
ban; hogy Én Ama' Nemes  Hartzot  meg-bartzoltan  's a' t. 

A' mi pediglen immár a' Sz. Pál Apostol Hattzát, 
Futását  és Hite  megtartását  tüeti  , illö lészen eieket-is én» 
nékem a' magyarázatnak rende szerént a* Sz. Letzkének 
Második Részében előttetek bővebbetskén-is elő adni, és 
miben állottak légyenek ezek világosságra hozni: A' Hartz-
nak nevezeti $ mellyel élt a* Sz. Pál Apostól ezen GÖ-
rög szóval Awv fejeztetik  ki, á' melly-is tulajdonképpen 
a' Testnek Futás, tusakodás, vagy pedig más valami vi-
tézkedésnek neme által való gyakoroltatását jelenti ? A* 
mi némü az Olympiai  és más egyéb játékókban az az, 
ljlmiai  Pitbiai  ésNémaeai  játékokban, vagyon ama' neve-
zetes Pentatblón  nevíi hellyben , Buzogányokkal, Futás-
fal,  ugrással, Laptázással, és dúlakodással való magok 
gyakorlások vala a Görögök  Iífjainak.  De az Ékesennszól*-
lásnak Mestersége szerint Mĝ cpo'etxw? jelenti ez a' Hartz 
az Embereknek e' Világi szenvedéseket, fokféle  nyomó-
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tüságokat, és üldöztetéseket, er Világgal a* Testel aT 

Bűnnel és  az Ördöggel való Tusakodásokat» kufcködése-
ket, és ezekben való magok gyakorlásokat, a* menye, 
ket-is minekutánna a* Halai által itt a* földon  bé-végez-
zük , Hartzunkat  meg-hartzoltakmb  hellyesen neveztetünk, 
és  ezekben való nemes vitézkedéseinknek megígértetett 
jutalmával az Örök életet vagy más névéi az lgafságnak 
Koioná\íx  el-nyerni hellyesenn mondattatunk. Hartznak 
vagy VUézkedésnek  mondatik már ebben az értelemben a* 
Keresztyén ember egész világi élete. Jok 7: u és a' 
9. R. 25 26 f.  Hala  tzaba le Enos gnale  arétz,  Az agy 
nem Hartz  nem Vitéfségé  az Embernek ideje  itt  e' Földön  - • 
G)orJabbak  azok e' Takátsnak  hamar forgó  karikáinál,  és  re-
ménség  lávül  majd  elmúlnak.  Sebefsebbek  ezek* a' gyors Pál• 
lj  a-futánál  és  hamar el  futnak.  li  mennek mint  a* Tengereken 
kínyen  fcaladó  Papiros  Hajók»  mint  az eledelre  repülő  Saske-
fe  lyük  . és  a* világi  jókban gyakrabban nintsen réfiek. 

És ebben az utólszori tekintetben szóllott már a' Sz. 
Fal Apostoí a' mi koron ezt mondotta: Am*" newes Har. 
tzst  meg-hartzültam.  Melly igen erőss és véres Hartzokat 
tartott légyen a' KRISTUS JÉ'SUSr.ak ez az Igaz Áth-
Iétája  a* Sz. Pál Apostol az o eíébbeni Feneségéböl az 
UR JÉ'SUShoz lett meg-téréíé után̂  sok vólna mostan e~ 
Jé számlálnom azokar. Bizonv a' Testel az indulatokkal, 

9 0 
a* Bünneí és  az ujjá születetlen rész szel való maga* Har-
tzár, a Eiírmek  rabságábon  a' Halál  Te  (lének  Árrefíttmába  lett 
Zárartatását, abból való ki-szabadulásának forró  kívánsá-
gát, a* Rómabéliekhez  irt ditsöfséges  Levelének 7-óik Ré-
szében ; annafcutáflna  mírtf  ezeken való Triumpbusát,  u-
gyan ezenn Levélnek%-dik  Részében olly hathatósan meg-

Írja, hogy azt a* Keresztyén és Kegye f  Lélek mintegy 
ugyan repesö Szív nélkül éppen nem ólvashatja, miket 
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mm sz-nvelett ama' leg ártalmasabb Ellenségétol af  Sá-
cántól mikor ezzel való tusakodásában a' Sátány Angya-
la Öcet artziíl tsapdosá artzúl veré? 2.Kor.  12: 7. Har-
tzólt Éféfusban  a' Fenebestiákkal 1. Kor,  25: 32.' Üldöz-
tetett Nérotól, tsufoltatott  Festustól, gonoszszal illettetett 
ötves Demetertől, Tertullus Prókátortól, Rézmives 
vándortól. K-szköitstt a' Hazug Apo/lo  fokkal % a* Hamis 
Atyafiakkal  , mind tsak a' KRISTUKról való Igaz val-
lás-tételért; Azt mondja maga felöli  Kor.  11: 24. Én 
ugymoid  á' Didóktól  ötfLöt  fienvedtem  40.40. tsapájl  egy bijján  9 
Háromkor  verettettem-meg  Vejifiövei,  egyfier  köveztettem  meg; 
Hárowíor  vóltam  a' Tengeren  vefiedelemben  a' Hajó  törés  mi-
éUt  éjjel  és  nappal.  a* méllységben  a9 babok-kőzett  küfcködvén  : 
yefiedelmzs  utakban gyakorta  forgottam  , Follyó-vize  ken vere-
kedtem  , LatroP  Tolvajok  miatt  vefiedelmezJtem,  veszedelemben 
váltam  az En Nemzetiségien  miatt,  veszedelemben  voltam  a9 

Pogányok  miatt,  vefic  delemben  voltam  a9 Városban  , ve fe-
delemben  voltam  a9 Pufit  ábant vefie  de  lemben voltam  a9 Tengerem, 
vtíedelemben  voltam  a9 Hamis  Attyafiak  miatt  fáradságokban, 
nyomorúságokban,  és  vigyázáfokhan  gyakorta  váltam  , éhségben 
és  fcomjuságban  gyakorta  , böjtöléfekben  gyakorta  , hidegségben 
és  mezítelenségben  gyakorta^  f,  31. Damáskusban a9 Népnek 
T'fitartoja  Árétás  Király  képében  Haddal  őriztette  a9 Várost  • 
bogy engemet  meg fogna  , de  egy ablakon  kosárban botsáttattam 
alá a9 kőfalon  és  ugy fiabadulék-meg  ö tőle. 

Bérekeszti ezeket a' k-lömb-külömb-féle  sok tusakodás 
íáít és Hartzait, és illyén Confefstox.  hoz-ki belölie: Az 
ISTEN  m9 mi VRunk  fé 9SÜS  KRISTVSnak  örökké  áldandó  At* 
tya tudja  Ijogy  nem bayidok  2. Kor.- 11. 31. 

És ezek és több ezekhez hasonló és itt a' rövidsé-
gért elé sem számláltatható Hartzok vóltak Sz. H. a' Sz. 
Pál Apostol Hartzai» $ mellyekben v l̂ó Tusakodásait és 
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Lelki Hartzait Nemes  Hartznak  nevezi, Nemes  pedig 
lósággal ez a' Hartz; akár arra nézve a' ki ennek FÖ 
Commandója  Fö Vezére vólt, melly-is az ISTENnek né. 
kie ebben a' Hartzban eröt 's győzedelmet adott, Ke-
gyelme és nem a' maga tulajdon ereje 's tehetsége vahf 
a* mellyet maga-is nyílvánságósonn meg-esmért , muio:i 
ezt a' Győzedelmet nem a' maga tulajdon erejének tu-
lajdonította; hanem egyenesenn az ISTENnek és az ö 
Kegyelmének. Az, ISTEN  Kegyelme  által  vagyok a' mi va. 
gyok. i. Kor.  15: 10. És mindeneket  meg-tselekedhetem  a* 
KS/STUS  által  a' ki engemet meg erö/it.  Filip.  4: 13. De 
Nemes  még továbbá ez a' Pál Apostol Hartza azért-is * 
mert midőn a' több világi Hadakozások 's kemény Har» 
tzok in Pemitiem  Generis  Humani,  (: a' mint Ttbullus  sze-
reti szóllani :) az Emberi nemzet veszedelmére 's fogya-
tására rendeltettek 's naponként tsak éppen arrais ké-
szíttetnek , a' melly végre nézve-is nem ok nélkül mon-
dotta régentén Litcanus  ezt a' verset: Nulla  fides  Pietas• 
que Viris  qui caflra  feqtiuntur!  Ezen APostol Sz. Pál Har-
tza ellenkezöképpen abban fundáltatik  és  abban áll; hogy 
ez által ama* Setétség Fejedelmének az Ördögnek pré-
dáló seregitöl és ennek eleitől  fogva  gyilkos  és  vérengezö 
Fegyverétói  fán.  44. az igaz Hivek mind-meg őriz-
tessenek , és a* kik ezek nélkül a' Lelki Fegyverek nél-
kül igen könnyen ama* Profétziai  Lélektol meg-béllyegez-
terett Abaddomakvesztegetőnek  prédálónak és ama* hirei 

AflolliomiA  pusztítónak hatalmokban eshetnének, Jel.  9:11; ez 
által a' Hartz által a' KRISTUS JE'SUS számára mind-meg 
nyerettethetnek f  a* mint ezzel a* Sz. Pál Apostol 1 Kor. 
9: 19-23. önnön maga igen méltán és hellyesenn ditse* 
kedett. De Nemei  az Apostol Sz. Pal Hartza a* maga 
nemes jutalmára^ nézveis , mivel ebben a* Hartzolónak 
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és  e* Hartzban a* Diadalmaskodónak, nem mulandó föl-
di Örökség, Titulus, Jószág, vagy Méltóság,'fianem  Men-
nyei Korona; Királlyi Jus, és olly Bóldogság adaúk a* 
melly ö tölle soha el-nern vétetik Jelen.  y. 2t. De M weí 
yólt még, végezetre a* Sz- Pál A postolnak ez a* Hartza * 
hogy egyebeket most immár el halgaíEik annyiban is, a' 
mennyiben a* ki ebben a' Hartzban vitézkedik ha a' JÉ-
*SUS mellett le«tészi, el-veszti-is a' maga életét, de aze 
viszontag meg-találja, és soha senki nem vesztett ugy eb* 
ben a* Hartzban hogy száz annyit ne nyert vólna érette 
és az örök életet örökségül ne birta vólna a' jövendő 
Életben: Mái.  io: jp. Mát  19: 29. 

Máfödik  Reszeaz Ápostol Hartzának az ö Futásának el-
végezése: a* melly-is mivelhogy a' mi»it seljebb meg-
haltátok a' Görögöknek az ö vitézi játékokban gyakorol-
tatni szokott Pállya-futásoktól  vétetett, nem ítélem szük-
ségesnek hogy er szóllás formájának  meg-világosuasával 
több idöt töltsek koztetek ; hanem tsak éppen a' Sz. 
Pal Apóstol Futása  miben végeztetett-el rövideden mutas-
suk-meg •• 

E' világi Életnek foUyását  ugy írják-Ie  a* Sz. írók 
mint valamelly Palaestran  véghez vijendö Pállya futást* 
vagy játékot söt Cicero-is  az Ekeíén-Szollásnak Attja, e* 
Világi éltünket Stadiuninak  mondotta in qno cnrr'tmuz  fu-
tunk és szaladunk mind addig mig e--érünk a* tzelra, E* 
Stádiumon  pedig oh melly sokan sutnak de igen kéve-
senn vészik nyerik-el ar jutalmat; hanemha ugv sutnak 
mint a* Sz. Pál; mint nem bizonytalanra,  agy Hartzolnak  mint 
nem híjába  vágván ay Levegő  Eget.  mint az Apostol maga 
maga felöl  mondotta 2. Kor-  "9: 26. A9 Sidókfioz  kül-
dött Levelében ey Világi  Életet  a' ki futásra  adatratotr 
tzélnak nevezte, raelIyben kell néznünk egyenesen a* mi 
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Hitünknek Fejedelmére és el-végzöjére az UR JÉ'SUS 
, KRISTUSra Sid.  12: \2. 

És bizonyára maga a' Sz. Pál Apostol egészsz Élet-c, 
futása  Curjusa  , a' maga Évangéliumi hivatalának follyta-
tása, abban az Idvességnek mind a' maga, mind pedig 
a' mások Idveíségeknek  dolgaiban való terhes bajosko-
dása, nyughatatlansága, ha ezeket voltaképpen meg-te-
kintj-k vallyon nem iSTENtöl nékie az efféle  Futásra 
ki-rendeltetett ki-mutattatott Stadiuma  vagy pedig mint 

, egy Métája valaé? Mellyet valameddig bé-nem végez-
hetett addig az o futása-is  a' magi értelme szerint«is 
Curfus  confumatns:  Meta  confiunata  mint egy még nem 
lehet vala. mert hátra vala nékie mindenkor az az ö 
fel-tet  tzélja, a' mellyet is tsak azok mondatnak tökélete-
fenn  ki-futni,  vagy pedig el-végezni, a* kiknek nints 
már semmi egyéb hátra az ö Idvességeknek  dolgaikban 
a* mit meg-nem tselekedtenek , meg nem tellyeíitettek 
Volna, és a' kikel-merik azt egész eröben a' Sz, Pállal 
mondani: Én úgymond  nem futottam  én  nem munkálódtam  ht-

jába n\ Filip.  v. 16„ 
Es bizony valamelly Nemes vólt a' Sz. Pál Apostol 

Hartza szinte ollyan Nemes és az ISTENnek csudálatos 
és mint egy különös gondja viselésével vólt öszve köt-
tettetve ez az ö sutáfa,  vagy futása'-follytatása,  mert va-
lamint hogy ö reája Évangéliumnak a* Pogányok és  nem 
a* Sidok között való Predikállasa vala bizattatva. ut Gal. 
a; 7. meg-vagyon irva , ugy bizonnyal ezt az ö reája az 
ISTEntöl bizattatott Curfufl  ditsösségesenn-is adornolta, 
mert az ö futásának  Teatrumfc  a* Föld kerekségének 
egy részét meg-járta, meg-visgálta, a' hová maga sze-
mély szerént nem mehetett-is; az ö Levelei, Írásai által 
azokban a* hellyekben magát mind e* mái napig > söt 
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Világ végezétéig esméretessé tette vala. Él-kezdtf&f 
totozását Sidó Országban az Arabsok közzé-is ki-ment 
vala, Gal.  i: 17. bogy a' Pogányokat engedelmességre 

f  hozza: Rom. 15: 18. 19. és azokat a* jegyek es tsudaté-
teleknek erejek által meg-téritse, 's amaz Igaz és Bolti 
Pásztornak a" JÉ'SUSnak az ö Aklába bé-vigye, vagy bé-
hozza. El-járta An/ioehiát,  el-Tziprus-kigetét < el-Gö-
rög .Országnak nagy részét , el-Olasz-Országot , el a' Medu 
tivraueum  nevü Tengert* és iWatzedoniát-is  Jéru'sáfemig, 
és a' szomszéd tartományoktól fogva  mind liliria  Ország-
ig, és ezekben a* hellyekben a* maga Evangyéliuma' 
Predikállásában való tisztét egészszen bé.töltötte , otí-is 
kívánván Prédikáílni az Évangyéliumot holott nem vólí 
a' KRISTUS neve, vagy af  KRISTUS esmérete. hogy 
más Fundamentumán ne kellene nékie építenie, hanem 
Prédikallaná  ott-is  az UR  J&SUSt  a"hói eddig  Ötet  nem es-
mérték  , és  a'kik  eddig  ö fel'öíle  Jemmit  is nem hallót  tanak * 
azok is tudakoznának  ö róla  Rom, 15: 20. 21. a9 mint  mind 
eteket  maga felöl  ó ma^a megvallotta. 

Harmadik  Resze a' Sz. Pál A postól Hartzának az ö Hi* 
tének  meg tartáfa  vala.  Nyughatatlankodtanak némelly 
Sz Irás Magyarázók az Apostol ezen szavainak tellyes 
értelmek aránt, ezt tévén-sel kérdésbe ; Hogy vallyon 
ezt az itt rneg-emlitett Hitét a' Sz. Pál Apostolnak e-
zen ö Lelki Hartzában az 0 Imperátordhoz  a'JÉ'SUSboz 
való Ffde/itására  hűségére kelletik el-vinni, vagy pedig 
arra az ö Hitére, a* mellyel az UR JE'SUS 
KRISTUSt minden o jó téteményiveí égyiitt ö mâ  
gához kaptsólja a' Keresztyén Émber ? Némellyek az 
Elsö rendbéli Hitet, vagy staelitást  és Hűséget értették* 
mellyet az Oskolákban % Morális  Hitnek-U  neveznek. Má* 

fok  viszontag az öldvezitö Igaz  Hitét vagy Fidem  Tbeologicarri 
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vagy pedig Sahificam  értettek . Egyikben ímta semmi 
képtelenség, külön küíön-is, de együtt-is meg-álhat ez 
mindenik , mert valamiképpen a' F/dejtöl  jö ez a' szó-is 

stdelis,  ugy ezek a' két nevezetek Fidelitas  és Fides  Hit 
és Hűség, a' mint az Oskolákban  nevezik* Enunciationes 
funt  reciprocab'iles,  és  valamelly Vitéz a' maga lmpera-
torához  Fidelis  Hűséges , az a' Vitéz bizony azt a* Hi* 
tet-is mellyet az ö lmperatoránák  le-tett, mikor annak 
Zaszloja alá bé-eskettetett integre,  illibate  meg.tartani hel-
lyesen Ítéltetik. 

Hűséges Fidelis  vólt pedig a' Sz. Pál Apostol az o 
Fejedelméhez a' KRISTUShoz  való állhatatosságának szo-
ross gyakorlásában-is, mert Hűséges és Hitit meg-tartott 
vólt a' KRISTUStóI  vett igaz Tudománynak meg-tartásá-
ban, és ezt a' Hűséget semmibén inkább meg nem bizonyít* 
hatta, mint ezen Idvességes Tudomány mellett és azért, 
annak meg-eskütt Ellenségivel való tusakodásában, an-
nak mind a* maga íráíi 's Levelei« mind pedig Beszéd 
által e* Világnak nagy réfeben  való ki-hirdettetésében, 
terjesztésében, ?s Prédikáltatásában és mind azoknak az 
Igasságoknak a* maga részéről való Hitel-adásokban és a-
zokn?k valóságok aránt való tökélletes Adqutefcentiajá-
ban tellyes megnyúgovásokban. 

De igaz vólt az Apostol szava, az o KRISTUSban 
meg-fundák  ídvezitö igaz Hitinek megtartására nézve-í?, 
mert mikoronn Ö ai meg-fefitt  etett  KRlSTUS  JE'SVSt  es 
nem igy ebet akart  tudni  ej mérni,  és  tsak arról  is akart  tanú 
tani  í.  Kon 1: i. af  mint erröl világosonn láthatni; mind 
azokat a* Sarkalatos Igasságokat a* mellyeket foglal-bé 
az Idvességnek Oeconomia]a és az ígaz Hit, a magába kí* 
vánta a' Hamis Tanítók és a* Tsalárd Atyafiak  ellen 
meg-erösiteni , és jól meg-allitani, a* minémüek már 
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rövideden ezek: Hogy minden ide'stova való kapdosás 
nélkül, tsak az egy KRISTUS  JE'SUS Alázatossaga ál-
tal, Engedelmessége által, Vére-hullása, Elégtétele» Ér-
deme, Igaísága, Váltsága 's Esedezése által, és mind e-
zeknek tökelletes cKiivések, 's Hitnek általa mi ma* 
gunkra való fcabasok  által lehessen a* bűnös Embernek 
bizonyos Idvessége, és egészsz Bóldogsága, a' mellyek-
nek-is a' Sz. Pál Romába, Korintusba , Galatziába, Efé-
susba , Timotheushpz, Titushoz és a* 'Sidókhoz írott 
minden Levele világos bizonysága: Még Pedig ugy • 
hogy ha valamellyik ezek közzül az Idvességnek eszkö-
zei közzül ezen Idvefség'  Oeeonömiá/aból  ki-marad, vagy 
pedig ezek hellyeu az Idvesség* dólgaban valami Embe-
ri Erö, Érdem, Segítség, Elégtétel vagy tehettség tsusz-
na-bé,/már a* KRISTUS  JE'SUSnak ezek a' ditsösséges 
munkái szörnyű tsonkulást szenvednének, mert lehetne így 
a' Bűnökben éppen meg hólt Ember a' maga Idvességének 
Auctora  szerzöje, adatnék a* JÉ'SUSnak nevén kivül más név-
is az Emberek között, melly által lehetne a' bűnösnek 
megtartatása, az ellen a'mi van Tjel.  4: 12. a* KRISTUS 
JÉ'SUS egyetlen egy Engesztelő 's Kegyelem nyerö Ál-
dozat jának nagy meg-motskolására Sid.  10: 14. és amaz 
Apostoli Elsö seku/um-béli  tudománynak *s re^u/ának  meg-
hamisítására : Hidj  az UR  JtSUSban  és  idvezuté,  mind  te 
mind  pedig  a' te Házad-népe  Tsel. 16: 32. a' mellyek-is 
képtelen dólgok , mivel hogy ezek nem egyebeket ha-
nem az Idvességnek  oeeonomiáját, 'g a* Váltságnak mun-
káját hogy ugy szólljak fenekestöl  fogva  fel  forga-
tó /m/>osturákTsalárdságok,  egyszóval az együgyűeknek 
meg ŝalatásokra ki-gondoltatott tenyeres talpas hazugságok. 

És ezekben állott immár Sz. Sz. H. a' Sz. Pál A-
postoInak az ö Hite, a' meg-fefcittetett  lÉ'SUSban vafó 
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fcíitröl  ezeket az Igasságokat  hirdette, tanította, és ezt 
a' KRISTUSban sondáltacott Hitet Halálig meg-is tar-
totta, melly Hite meg-taitasáéi t és az ezt meg-elözö Hartzá* 
ért, futásáért  a' Sz. Pál Apostol miném- jutalmat vátt 
légyen , illö lészen hogy a' Letzke Harmadik  Réfiében,  a' 
mennyiben a' széles Matériában lehetséges lészen tsak 
igen rövideden hozzam világosságra. 

J Itt már a' Letzke ezen Harmadik  Réfiében  minden szól-
fásoknak  formáji  egészlen a' PálIyasutoknak az ö Remén-
ségektöl, Jutalmoktól, azoknak a* jutalmoknak a' Vité-
fci  játék Igazgatásává rendeltetett Bíráktól, nem tsak egy, 
nek vagy masnak; hanem mindeneknek valakik gyöze* 
delmeskedtenek azoknak igaz és egyenes ki adattatásoktól 
vétettek, azért ezeknek elö adásokban hogy hoszszas légyek 
éppen nem szükséges; hanem tsak éppen az Apostol sza-
vai szerént mi légyen ez a' maga Hartzát meg hatzólt, 
Pallyályát meg-sutott és Hitit meg-tartott Embernek a-
dattatandó Korona? Mitsoda Nap légyen az a' Nap a' 
mellyen ez a* Korona a* győzedelmeseknek meg-adatik? 
Ki légyen az az Igaz Biró a' ki ezt meg-adja^ És ezt a* 
győzedelmi Koronát kiknek adja? ezeket tsak rövide-
den és két szóval hozzuk világosságra. 

Ez a' szó Végezetre  vagy a' Görög nyelv ereje szerint 
fc'iwov  az az a* mi már bátra vagyon, a' mellyel élt az 
Apostol rövideden tsak azt jelenti, hogy ebben a* Lel-
ki Hartzban nem elég tsak sütni , hanem el-kell elébb 
mindeneket a' Hartzolónak végezni, hogy légyen certa* 
men confumatum  és plena vifioria,  ugy lehet ofctán  a* Ko-
ronát akárkinek-is reménlni: A* KRlSTUS JÉ'SUS a* 
Lelki Hartzban Pállyasutóknak ezt a' Regulat  önnön ma 
ga adta-ki, midön az ö Felsége Uívsége mellett való 
Hartzban így serkengeti a' maga Tanitványit: Ay ki én 
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mellettem  végig  megáll  az nteg-tartatik.  Márk. 13: 13. 
Koronát rem énl pedig az Apostol az ö Harfzái  ntan; 

Á* melly  az o fámára  e l-t  étetett  vagy letétetett:  tzélózás-
sal egyenefenn  arra a' Görögök szokásokra mellyröI  feIIyebb 
fcollottam  vala » és meIlyben  a' Pállyafiitásban  gyözedeI-
meseknek adattatott Arany vagy egyéb jó illatú füvek-
böl készíttetett Koronák a' Játékot igazgató Birak vagy 
Brabeiitesek  mellett Jévo Asztalokra valának Ie-tétetve. 
Itt fem  lépemki a' rövidségért a' Koronáknak eredetek' 
re 5 azoknak elsö találójára, Auflorokta,  az azokkal való 
élésekre, a' Koronák által való tisztesség tételekre, ezek-
nek Triumphahs,  Muraits,  Obfidionalis,  Castrensts,  Valiaris  f 
Navalis,  Imperialis,  Regalis,  Principalisi  's több egyéb ne-
vezetekre , el szakaszt a* rövidségnek keresése mind e-
zektöl most engemet, hanem tsak éppen ezt az egyet 
jegyezecn-meg, hogy minden Földi és romlandó Materiá-
bó! készíttetett Arany ?s egyéb betses Koronáknak akár-
melly fényesek  's drága kövesek légyenek azok» de tsak 
fekete  az Árnyékok és ollyanok minémü az Antigonus 
Matzédonianak Királlyának Koronája vala, ki-is midön 
azt a* Koronát mellyel meg-Koronáztatándó vala, elébb 
a* kezében vévén fokáig  el-szemlélte vólna , illyen je-
les szokra fokada:  O Nobilem  maais quam Felicem  Coro-
nam /  quam fi  quis penitius  cognofcat,  quantis  folicitudini-
bus baec fit  obnoxia, me Hercule  ve bumi quidem  jacentem 
tollere  v ellet.  az az: Hogy  ha azok d*  kik a' Koronába  vá-
gyakoznak  9 jól  meggondolnák  mitsoda  fok  nyughatatlanságok  ,, 
kifirtetek  , 's háborúságok vágynák a' Koronás  Főkben,  vagy az 
illyen  Koron&k  alatt  a' sárból,  fem  vennék-fel  azokat.  De ez 
a* Sz. Pál Apostol Gyozedelmének jutalmáúl adattatott 
Korona, fyafság  Koronája:  HervadJwtatlan  Korona,"  Jdve/ség 
fonny  adhat  atlan  Koronája,  mint az írás tanitja, és ama* 
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Mennyei tökéletes Bóldogságót nékünk meg-szerzö ditsö<> 
séges Korona, a' meliy-is a' meg-nevezett minden Ko-
ronákat akárrnelly betsesek légyenek azok mint a* Való-
Ság a* semmiséget, az Örökké-vaióság az egy minutáig 
tartó Mórát,  késöséget annyira meg-haladja • 's meg dúlja, 

mellyet maga-is bizonyít az Apostol mikor azt írja: 
A' kik a' Pályafutásban  tufakodnak,  azért  tufakodnak  , hogy 
t? vefenáó  Koronát  el-vegyék  mi pedig  azért  tttfakodunk  hogy 
a' rothadatlan  Koronát  nyerbefs'úk-el,  végy  ük-e l.u  Kor. 9: 25, 

gazságnak Koronájának neveztetik pedig ez a' Koro 
na, mind azért mert tsak az igazát  Hartzolóknak, mind-
pedig azért mert nem rnástól hanem ; amaz /gaz  Itélö 
Bírótól a' JÉ'SUStól adatik-meg ez a' ditsösséges Koro-
na: Az Igaz  Bírótól  mondám hogy adattatik ez az Igafság' 
Koronája' nem azért mint néméllyek álmodoznak; mint# 
ha ezt a' Koronát az ö Hartza, Futása és Hite' meg-tar-
tásáért a* Sz. Pál ISTENtöl  /gazán  vagy mint ök állatja de 
jure érdemiette  vólna, és így ez a' Koronát meg adó /gazBiró-
is az Igafság  f  érint  annak meg-adására Obiigatus  köteles vólna , 
mert kitsoda  adott  valaha valamit  elöbför  az ISTENnek  hogy azt 
meg-adná  az ISTEN  v 1 fontag  annak- Rom. 11:35. De elléne-is 
mondott ennek az értelemnek világoson az Apostol a* 

stlip.  3: 9. midön azt mondotta: Nintsen  nékem  igafságóm 
melly  a' Törvényből  vólna,  ha pediglen nintsen ma az Em-
bernek a' Kegyelemnek állaporjában Törvényből való i-
gassága, mivel  ay Törvény  tselekedetéböl  tsak egy fem  igazáU 
hat-meg.  Gal. 2: 16. nintsen tehát bizony az ISTEN  ré-
széröl-is á* tselekedeteknek meg-fizetésekre  való köteles-
ség 's adósság. Keressünk hát más ígafsáspt  a' Sz. Pál 
Apostolban, mivel az elsővel bizony sem ö , sem soha 
fenki  o utánna nem nyér Koronát magának, mert u-
gyan o maga mondja : Hogy  ki-estenek  a' Kegyelemből  és  a* 
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KRlSTUStól-h  ki-r  ekefii  ettek  valakik  az Törvényből  vagy annak 
tselekedetébolkerifik  a'magok  Idvejségeket.  Galat. 5: 4. azt 
mondja hát Filip.  3; 9. hogy a* mi IgaJ'sága  nékie  vagyon , 
az a' KRISTUSban  való Hitnek  általa  való Igafság,  a' ínelly 
Évangélttmi  Igaf  ágnak a' KRISTUS által nékünk szerez-
tetett Igajságnak  Hit által való meg-igautlásnak  és Szen-
tek meg-igazuláfóknakneveztetett  Rom. 3: 28. Gal.  2: 16. 
melly-is nem egyéb hanem a* KRISTUSnak  nékünk  tulajdo-
níttatott  Igafsága  , és a'melly szerint meg-igazulunk  ingyen 
az ISTEN*  Kegyelmébőla'  mint Sz. Pál Rom. 3: 24* világo-
som! tanitja. Ha ez az lgafsága  vólt hát az A postolnak * 
(: minthogy a* mint a' Fiítp.  3! 9. maga tanitja tsak 
illyen Igassága-is  vólt:,) a' mint sellyebb-is meg-hallátok, 
tehát tsak e' szerinMs várhatta a* Korona* meg-adattatá-
sát, de mivelhogy ez az Igasság tulajdonképpen és phy-
fice  nem miénk hanem JSTENnek ajándéka, még pe-
dig kegyelemből való ajándéka, Éfés.  2: 8 9 Kegyelemből 
tartattatok-meg  Hitnek  általa  , és  nem a* tselekedetekbol  t és 
ez nem ti  tölletek  vagyon hanem az ISTEN'  ajándéka  hogy 
fenki  ne d'itsekedjék.  "Azért ezzel a' Koronát nem-is ér-
demelhette: képtelen dolog lévén valakinek valaminek 
Kegyelemből  adatni,  Kegyelemből  ajándékoztatni  még-is az-
zal a' mit mástol vett, és nem magáé, valamit érdemle-
ni» 1 Kor.  4: 7 Mitsodád  vagyon a9 mit  lSTENiöl  nem vet-
tél  vólna , és  a' magadéból  tudnál  elé  adni,  ha pedio mastol 
vetted  miért  kevélykedel  ? És ennek a' maga igasságávai di-
tsekedö képtelen tudománynak el-forditására  tselekedte 
maga az Apostol- Sz. Pál; hogy a' Tselekedeteket  a* meU 
lyeket az érdem fundamentumának  tehetne-sel az Em. 
ber, a* Kegyelemtől melly által nyerjük ezt az Évangé. 
lium szerint való Igafságot  egyenesenn meg-külőmböztet>. 
te, ezt mondván a' Rom. 11: t. /C  mi Kegye  le mböí 
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vagyon, a' nintsen tselekedetekböl;  mert ügy a* Kegyelem  nem 
volna kegyelein,  a' mi pedig  tselekedetból  vagyon, a' nintsen 
Kegyelemből,  mert igy a' tselekedet  nem vólna tse lekedet. 

ÉS ezek szerint immár a' Sz. Pal Apostolnak ezt az 
0 Koronáját ama* napon mellyen  az £g*k  nagy tsikorgáfal 
elmúlnak.  2 Pét. 3: io. melly-is az egész Világnak a' 
KRISTUS által (:  kinek az Attya  minden  ítéletet  által  adott, 
Ján. 5: 22. .) mondom e' Világnak a' KRISTUS által 
lejéndö meg-Itéltetésének rettenetes nagy N3pján , meg 
adó Itélö Igaz Bíró az UR JÉ'SUS, a' maga változla *%< 
Ian  és igasságos Igéreti szerint tselekszik , és igaznak-is 
mondatik, midön az ö Felsége Hűsége mellett való 
Hartznak, Pállyafútásnak  , és az ö benne vetett Hitnek 
jutalmát ezt az örökké  tartó  és  éppen  Mefélhetetlen  Mermye-
1 ditsófséges  boldogságot;  melly Koronának nevezete alatt 
fejeztetett-ki  az egész Sz. Irásben meg-adja : Meg-adja 
pedig nem tartozásból, non ex debito  Rom. 11: .35, ha-
nem meg-adja az ö változhatatlan fogadása  és igéreti sze-
rint, az övéihez ingyen való jó kedvéből 's Kegyelmén 
böl azoknak a' kik tsak az ö Sz. tettzéfe  's P^rantsolatj 
szerint járunk melly értelem szerint mondotta az Augus-
tinus-is  in Fsaim..  32. az ISTENt szeretöknek, az ISTÉNt 
Debitoroknak  , adójoknak;  a' mikor ezt mondotta: Dominus fe 
nobis facit  Debitorem  non aliquid  a' nobis accipiendo,  fed  ipfum 
iiligentibus  omnia promittendo.  az az: Az ISTENt  a' Hi-
vek adóssának nem azért mondhatja vagy tarthatja va-
laki , mintha az ISTENt valami adománnyal maga at 
dossának kötelezhetné valaki1, hanem dl híveknek, az 
eret szeretöknek tsak annyiban adóssok az ISTEN a' men-
nyiben valamenyi Menyei és Földi jókat igért egyszer 

mászszor azoknak, azokat o ;iékiek változhatatlanúl ét 
igazán  meg tellyestti meg-a<}ja, 
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/gaz  ítélő  Bíró  pedig ez az ö benne Hivöknek Korona-
jokat meg-adó UR, mind a' mint meg-hallátok a' maga 
ígéreteinek Változhatatlan bé-tellyesitésekben el-annyira í 
Hogy  könnyebb légyen  az Égnek és  a' Földnek  egy jzempilíantás* 
ban nagy hirtelen  elmúlni,  mint  fem  az i> fogadásának  és  bt" 
fédének  hibázni.  Mát. 5: 18. Igaz  mind az ö ítéle-
tének rendeben-is; mert személyt o nem válogat ; hanem 
a' Királyt a' Kóldussal, a' Fejedelmet a' Köz-rendel, a* 
Pompást Gazdagot a' szegénnyel egyaránt a' miben talál-
ja ugyan abban-is itéli-meg. felen.  20: 11. 13* A' jókat 
és az ötet szeretöket a' Mennyei Ditsösségbe bé-viszi» 
a* gonoszokat pedig örökké tartandó kárhozattál bünteti. 
Mát  25: 34.42. 

Nem tsak a* Sz. Pál Apostolnak hanem mindeneknek-
ís Mennyei örök jutalmat ád ez az Igaz  Itélö Bíró vala. 
kik várják az ö Ditsöjséges  megjelenését.  Azoknak t. i. a' 
kik e* Világnak halált hozó kivánságitól meg-nem tsa-
lattatván, ennek mosolygó ugyan de veszedelemre vezetö 
szépségéhez 's javaihoz ugy soha sem ragaszkodnak, azok-
hoz soha ugy nem enyvezödnek és ugy nem-is tsatól-
tatnak, hogy az UR JÉ'SUS amaz utólsó nagy Napra 
lejéndö ditsösséges meg-jelenésének forró  kívánságát 
meg fojtsák  ezek ö bennek , hanem akármint mester-
kedjék ö utánnok a' Setétségnek Fejedelme , akármint 
kívánja a' JÉ'SUSnak szerelmétől ötet el-szakasztani a' Hé» 
Hál  intselkedéfe,  ígérjen ezért a' Koronáért minden km-
tset, Gazdagságot, Uraságot, Tisztességet és Méltósá-
got f  z a' tsalfa  világ nékie, de mind ezeket a' JÉ'SUS 

sz ereimének  nagy voltáért  tsak merő  azon Kárnak  Pornak  és 
Ganéjnak  álitsa.  Filip. 3: 8. Söt mivel nem Barátja ez a' 
Világ az ISTENt igazán szeretöknek , söt azoknak u* 
gyan mintegy meg-eskütt Ellenségek; kívánjon ebből 
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feHyes  igyekezettel  k i-k ölt  Ózni és  ar KRiSTUSsal  együtt  fenni,  mi-
velhogy  ez mindennél  jobb Filip. r . 23. És mivel készen 
Vagyon az Igasságnak Koronája, az azt eloyerni kivánó 
és annak meg-adattatására az UR JE'SUSt szív-szakadva-
i$ váró minden Igaz Hivöknek, ne szakadjanak-ki soha-
is az illyen ISTENt szeretöknek Szívekből és szájokbóí, 
ama' Lelki Vőlegényt az UR JÉ'SUSt szüntehn ohajtó 
Jegyesnek az igaz Anyaszenteg) háznak ama* buzgó forr6 
kfvánsági.  fotel  hamar és  ve kejsél  l  j&vel  URam  JÉ'SUS! 
Jelen, IT. 17 20, 

T U D O M Á N Y , 

A1 ki az (Jk  JÉ'SUS  mellett  e* világi  Életében  Hűsége* 
fenn  Hartzúl,  Igazán  fut  Páliját,  es a' Hitet  mind  a* végig 
állhatatofonn  tneg-tartja  ; a* bizonyos lehet  abban, hogy az 
Idvejség  Koronáját  az UR  JÉ'SUS  önékie-is  ama' nagy Na  fon 
bizony0fsán  meg adja. 

Nem tsak a' kezünk alatt lévo Sz. Letzkében erö 
fitette  a* Sz. Pál A postol ezt a* Tudományt, hanem e> 
íösitette sck heHyeken, 2. Ttw%  2: 12. Tudom  kinek hit* 
tem és  bizonyos vagyok abban, hogy az én  nálla  le-tett  Kint  se* 
mtt  megtarthatja  ama* Napra.  Filip. 4: 16. Ditsekedhe-
tem aT  KRISTUSnak  Napján,  hogy én  nem futottam  htjában; 
nem munkálódtam  htjában.  1. Kcr 9: 26. Ugy  fit  tok mint 
nem bizonytalanra  *s a' t 

De bizonyára nem tsak a* Sz, Pál Apostol dicseke-
dett ezzel az ö Idvességének bizonyos vóltával Kereszt 
tyének, hanem máfok-is  valakik a* Sz. Pál Apostollal 
egy uton jártának, a' kik mint o Hartzólt  úgy Hartzol-
tak, a" kik mint o Futott  úgy futottak,  és a* JÉ'SUS.* 
ban egyszer vetett Hitekben  mind a' végig állhatosanra 
meg maradnak , azok-is valamelly bizonnyal várta a' Se. 
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^it Apostol a* maga jutalmát , szinte olly tsalhatatlati < 
iffeménséget  's bizodalmat szerezhetnek magoknak, a' 
melly dolognak igasságát, valóságát ugyan a' Sz. Pál A-
postol bizonyitotta a* mikor ezt a' Koronát mind azo^ 
kéinak lenni inondotta. A' kik bitinek  az UR  JÉ'SUS  KRIS-
TUS  ban , és  várják az Ö ditsöfséges  sí-jövetelét  amaz utolsó 
nagy Napra  , a' mint a' 8. f.  m. v. i. 

De vaUyon ki-is yólna az a ki ki rekesztené ebböl 
a* csalhatatlan bizodalomból 's reménségböl az ISTENt 
szeretö Híveket , a1 kikről  a' Sz. Lélek  maga te fen.  bizo iy 
ságot  az ö magok Lelkek  e[méretével  együtt,  hogy azok a' 
Mennyei  boldogságban  tsalhatatlan  réfejek.  Rom. 8: f  6. \ 7 -
A' kiket  az ISTENi  praestdium  őriz  és  nem , Emberi hogy 
Idvességet  nyerjenek, i. Pét.  i: 5. A' kiket ugy adott 
az örök el-választás iránt való Békesség* Tanátsa szerint 
az Atya ISTEN az UR JÉ'SUS KRISTUSnak óltal-
ma alá , ho^y azok el-ne vefJje/senek,  söt Jenki  azokat  az UR 
fk'SUS  kezéből  ki-ne ragadhajsa,  hanem örök Élei  adattafsék 
bizonyofon  nékiek.  Ján. 10: 28. És a' melly ellene mond-
hatatlan ditsösséges bizonyságokból ki-jö az minden bi-
zonnyal a' mit a' Tudományban mondék Keresztyények! 
Hogy  a' kik a' KRISTpS  JÉ'SUS  mellett  büségejenn  hantid-
nak , Pállyát  futnak  és  hifinek  ö benne, azok bizonyofok  lehet-
nek abban, hogy az UR  JÉ'SUS  az IdveJ'ségnek  Koronáját  amaz 
utolsó  Napon meg-adja ö nékiek, es Így azt-is tsalharatlan 
confequentfa  6 érint ej-mondhatják bizonyosonn ö magok 
felöli;  Hogy  Ök IdvjézMlhetntk.  r- \ 

Oh melly Idvességes Hiti Oh melly ditsösséges Con* 
feJJto  's Idvezitö  Szent Vallás hát az Keresztyének, a' 
melly illyen bizonyos reménséget nyújt a' JE'SUSt sze-
retőknek , es az ö H-sége mellett szenvedő minden i-
gaz Hivekiték, vallyon nem ditsösséges dologé azért a* 
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Tudományért Conf^ért  ésVallásért szenvedni, azért gyaláz--
tatni, üldöztetni, e' gonoszban tétetett Világ nj elvének sérte: 

geto mérges nyilaitól lövöldöztetni? Egy szóval minden 
gonoszság tselekcdöinek, ártatlanul, méltatlanul, szidal-
maztatni, a' melly a? magok ídvességek aránt a'JÉ'SUS-
ban Hivöket illyen bizonyosokká' teheti? Légyen hát 
azé bátor e' Világi Pompa, Ditsösség és Boldogság, a* 
ki azokat szereti! és a' ki azokat szüntelenül keresi! Mi 
pedig, elégedjünk meg a'Sz. Pál Apofióllal  együtt az UR 
KRISTUSérr való gyalázattal szegénységgel, a' melly 
nékünk ama' nagy Napon örökké-való Mennyei jókkal 
fizettetik  ki. Ha a' Kísérteteknek világi külömb-külömb 
féle  keserűségeknek sébess Árvizei tsapdosnának-is 
minker, ragafrkodjunk  a* mi Hitünknek eröfs  Vas-mats-
kájához az UR jÉ'SUShoz, hogy ö ezek között hajó tő-
rést szenvednünk ne engedjen bennünket. Ha megfősz-
tatunk-is Szerelmefinktöl r el hagyattatunk Kedveseink, 
töl. Árvákká, Özvegyekké tétettetünk-is az ÍJRnak sza-
bados tettzéséböl', a* kedvetlen dólgokbarií nagyolt ki tün-
dökleni szokott ÍSTENi kegyelmed gondviselésnek meg-
gondolása mind ezek között-is el-tsüggednünk ne enged-
jen bennünket: Vigasztalván ezek-között-is a' Sz. Pál 
Apostolnak ama* drága szavai az ISTENt szere töket: Hogy  a* 
mi nyomorúságunknak  egyfLenifillanfáfg  tartó  ktoyvsége,  ay Db 
tsófíégnek  felette  igen igen örökké  való állandóságát  fierzi  mi-
nékünk,  x Kor. 4: ifi 

* # * 
De nem^ viszem Tovább immár együgyű elméiké-

défimet  Sz. Sz H. K. sietek at eddig valoknak véget 
vetni, és a* Sz. Pál Apostol szavainak igaz és valóságos 
bé-tellyefcdéseket  tsak rövideden fel-keresni,  Amaz UR 
JÉ'SUS igen Hűséges Atbletájában,  igaz Lelki vitézében 
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ama' gyászos Koporsóban meg-hidegedett tetemire néz-
ve ugyan már bé-zárattatott, de bóldog Lelkére nézve 
az örök bóldoságra által ment és ott ama' Négy Lel-
kes állatoknak es ama' Jéhova Szent Ortzája elött ud-
varló 24. Véneknek Ditsöségekben által költözött, Nt -
rnes Hartzát  már ditséretefen  meghartzolt,  Futását  elvége-
zett  , és a' JÉ'SVSban  vetett  Hitét  mind  végiglen  állhatat  j-
fon  meg-t  ártott.  Méltóságos Imperialis  Gróifné  Kajali RÁ-
DAI  ESTER Ur Aszszonyban ö Nagyságában: Ama' 
Tsászári és Apostoli Királyi Felség' Camerariufsának  az 
Erdélyi Királlyi Gubernium Astualis  Intimus  Confiliai  iufsá-
nak > Hazánk Igafságot  szeretö és annak ki-szolgáltatásá-
ban mind ez Oráig 's szempillantásig-is soha se tét óvá-
zott nagy Ofclopának,  az ISTEN' Háza' egy kiváltkép-
pen való stiltö Kíntsének , és éppen Édes Attyának Mél-
tóságos R. Sz. B. született Gróf  Széki TELEKI LÁSZ-
LÓ Urnak ö Nagyságának Élete Drága Párjában mosta-
ni szómoruságunknak méltó A/a/eriájában, 

Ki-is e' Világi Életének leg-elsö Hajnalát szemlélte, 
ezen mostan Ezer-féle  zür-zavarral foljó  See«!i/ninak  1d-
dik  Esztendejében: származván c' világra Édes Attvátél, 
Néhai T. N. Rádai RÁDAI PÁL Urtól, amaz ISTEN 
jobb Kezének ritka Kegyelmekkel és ajándékokkal bíró 
Férjfiától:  A' magyar-Országi Rcf  jrmata Eklesiaknak el-
felejthetetlen  buzgó kegyefség-  Néhémiáfsától.  és u-
gyan azon Eklefiaknak  buzgó Lelkű Fö Kurátoroktól  , 
és  Édes Annyától Néhai T. N KAJALI  KLÁRA Asz-
szonytól minden Mátronalis kegyességekkel és Virtufokkal 
biró Édes Annyától. Kiktöl-is midön Gyermekségétől 
fogva  olly meg- szorittatott kegyességgel és ISTENi fé-
lelemmel neveltetett vala, hogy már akkor-is a' Men-
pyej fegyelemnek  szikráx^kái ö belölje nyílván ki-
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tíindöklöttek vala, egészsz virágzó IfFjuságának  Életét 
mint némellyeknek szokások , nem a' testnek kivánsági-
ban , nem a' Világnak tsalárd kereteiében és annak ha-
lált hozó javainak keresésekben; hanem ama' yaloságos 
Eiler Királyné Aszonyban az Áfvérus  Királly Feleségé, 
ben ki.tündöklött Mennyei virtusokban a' tiszta Kegyes-
ségben és  ISTENi valóságos Félelemben töltötte el, ar 
dattatván Házas-Társul tündöklö IfFjuságának  éppen vir 
rágzo idejében , ezenn mostan foljó  Seeulumnak  3 2-dik 
Etoeadejében , szerelmes Étterének meg hidegedett tete-
mi felett  igen meg keseredett Lelket viselö Méltóságos 
R. Sz. Birodalombéli született Gróf  és Confiliarius  Urnák 
Széki TELEKI LASZLO Urnák ö Nagyságának; kivel 
való Életét az ISTEN 10. Magzatokkal gyümöltsöztet-
te-meg: Kik közzül Méltóságos R. Sz. B. Gróf  Széki 
TELEKI JO'SEF Ur o Nagysága Camerarius  Ur, amaz 
ISTENi kegyelem drága Edényének Méltóságos Grófné 
KOTH JOANNA Iffju  Ur Aszszonynak Kedves Férje : 
Mélt Grós Széki TELEKI  ESTER Ur Aszszony: Mélt. 
Camerarius  Grós TOROTZKAI  'SIGMOND Ur' Szerel, 
mes Házas-Tarsa, és a' tiszta és ártatlan szent Életnek 
fceplö-nélkül  való Koszórúját Fején viselö Mélt. R. Sz-
B Sz. TELEKI  KLÁRA Kis-Aszbony életben vágynak' 
Heten pedig már a' Mennyei Ditsösségben a' Bárány Ur 
JÉ'SUS' Kifályi  Széke elött Örvendezve udvart állanak? 

Alig kezdhete pedig e' mi Áldott Emi ESTERünk 
maga világi Páros Eletének jó moddal való folytatá-

sához ; hogy legottan amaz UR JÉ'SCJS igaz Atbletajt* 
rnk ki-rendeltetett Lelki Tusakodásoknak Theatrumám  ki-
szállá, és legottan Hartzólni kezde ama' Capitalis  négy El 
lenségek kel a' Világgal  * a* Bűnnel,  az Ördöggel  a' Testel, 
plly Pertinax  és semmit-is az ö Lelki Ellcnséginek nen> 
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engedö Hartzal; hogy fuccubuerit  ntrnquam\  viaskodott de 
soha el-nem nyomatott, mert az a' Mennyei győzhe-
tetlen Kegyelem; melly a' Sz. Pál Apostult-is győzedel-
mese tette  Filip 4: 13. es ay melly  által  tselekedett  mindent' 
a* mit  meg-tselekedett  1. Kor. 15 10.. Ötet-is ezen Ö Lel' 
ki Hattzaiban győzedelmessé tette, nem futvá/r  Joha  Hiú-
jában , és  nem munkálódván  Joha  Jemmiben-'ts  híjába.  Filip. 2-
ió. Fel-öltözte t. i. még Gyermekségében az /gaz  Hitnek 
M'ely-vasát,  és az ldvejségnek  Sifakját,  és ezzel az ö Szí-
vét ugy óltalmazza vala; hogy e' Világnak semmi Slra-
tagemar,  annyival-is inkább a' Testi kivánságoknak fem-
miném- nyilai oda bé-nem hathatnak vala, és ezt a* 
Sisakot és ezt a' Paist tellyes világi életében olly Di--
tsösségesenn örizte óltalmazta , hogy ezeket ö tölle so-
ha senki elnem vehette, soha senki el-nem tsalhatta, Kö-
vetvén ezenn tselekedetében ama' Sparta  Város-bél> az 
egészsz világon leg-hirefebb-A/á'ronáknak  azt a' tselckede-
teiket; kik midön nagyra született Gyermekeiket Hartz-
ra botsátják vala , azoknak egy egy Paist illyen Édes A-* 
tyai áldást kivánó bútsuzó szókkal adnak vala: 0' tukvov n 
rQv y\ Wi  rí v 0 Fil't  aut in Hoc,  aut fuper  Hoc!  Édes Fiam vagy 
Leányom a' te lSTENid légyenek te melletted míg e* 
te mostani Hartzodat eI vege7ed, de ugy lásdmeg, hogy 
ha a' Hartzban el-esel vagy e* Paisba tétessél, *s temet-
tefsélel,  vagy pedig Édes Hazánkba gyözedelemmel vi-
szont viszsza térvén, ugyan ezt a' Paist hűségesen tartsad-
meg, és édes Házadba minden kár és sérelem nélkül 
hozzad-meg ! 

El-végezte pedig e* ditsösséges Athleta  az o Futását* 
is, mellyet az ö JÉ'SUSsa mellett sel-vett vala egészsz 
serénységgel , ugy sutvan a* Sz Pállal mint  nem bizony-
talanra  Kor. 9: 26. ugy futván,  mint a* ki nem 
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azokra nézett mellyek ö utánna, vagy háta megett vagy-
nak , hanem azokra igyekezvén  a' mellyek  elöl  vágynák  t. i. a* 
Tzél selé az ISTENnek  a* KRISTUS  JÉ'SUSban  való Mennyei 
hivatalának  jutalmának  tl-vételére  Filip. 3: 14. f.  Oh melly 
sokszor sut vala t. i. ez az Áldott ez a' Bóldog Lélek, 
még akkopis a' maga ISTÉNétöl nékie ki-rendeltetett 
Stad/umának,  Métájának  ki-futására,  mikoron mások e' 
világ' lialált hozó dereiméhez Enyvezödvén a* Lótnak 
Feleségével a' bűnnek fertőjére  ottan ottan tsak viszsza 
néznek vala! Semmi nem lévén nékie annál forróbb  an-
nál buzgóbb kívánsága; mintha a' meg-Szcnteltetés-
nek gráditsán minden naponként elébb elébb lépvén, 
közelebb eshetnék az o számára íe-tétetett Mennyei Ko-
ronához, és A' ki bizonyára ugy igyekezi vala minden ö 
napjait az ISTENi félelemnek  és a' Kegyességnek határi 
közzé szorítani és minden dolgait számban venni; hogy 
Valamiképpen Tttus  Vefpastanus  Romai igen kegyes és A-
mor Deliciae  úenerls  Humánt  neveztetett  Imperátor  tseleke* 
dett mintSve/oniustólö  selölle fel-jegyeztetett:)  hogy 
ha valami .ollyan Nap tölle el-talált múlni, mellyben a' ma-
ga jegyzö táblájába valami nevezetes dolgot el-mulatott 
fel-írni,  mikor a' maga nyugodalmára az ö Ágyas-Házá-
ba sekünni bé-akart menni, mind annyiszor ezekre a' szók-
ra sokadott-ki. 0 Amici boáié  Diem per didi!  Oh Bará-
tim be híjában töltenek-el én töllem e* mái napon az 
én minden Oráim! Ugy ez a' hűséges Lelki Athleta-is 
egy Napját sem akarta ugy a' maga seje felöli  le-menni 
mellyben a' maga Lelki Eletének Rationarittmába  az ö 
Idvességére tartozó dólgok közzül ne jegyzett vólna-fel 
valamit: Azt tévén fel  világi egé&sz Életében való Páll>a« * 
futásában,  mint egy tárgvíil és tzélul ö magának a' mit 
A' Sz* Dávid az 56-dik  'Soltárban jegyezett.meg : Hogy 
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Azoknak fiamlálja.meg  az ISTEN  az ö minden  futáfit,  azoknak 
fedi  tömlőjébe  korty  hullat  áfit,  azoknak jegyezi-fel  a' maga La* 
ijlromába  mindennémü  fükségeit;  a1 kik pent Seggel  ke re fik  ötet, 
a1 kik az ö nékie  tett  fogadája'tkat  meg tellyejitik,  es a' kik 
az ISTENnek  el>tte  az Élőknek  világojságában  serényen  kii:cm* 
vak járni  f.  9, 14. 

De meg-tartotta a" maga JÉ'SUSában meg-fundált  i* 
gaz Hitet  is, az UR jB'SUSnak ez a' Hűséges Aihletája 
5)7. Sz Hl Kinek-is e*világi egész sz Eletében, semmi drá* 
gibb dolga mellyre buzgóbban törekedett vólna nem va-
la , mint ez; hogy ezt a' JS'SUSuhoz való hűségét ö ben-
ne mcg-fundált  igaz Hitit, bizodalmát, reménségét sem 
buldog sem boldogtalan állapottól , vagy mint maga a* 
Sz. Pil Apostol szóll, Row. 8: 3 8 Sem élet  fem  halaitól: 
Je  n jel:n-valóból  fem  kwettezendöktöl,  fem  magojságt:>l  Jent 
melly  bégtől:  E^y fzfcal  femmi  teremtetett  dologtol  leg-kijseb* 
ben-is megsértetni  ne engedné  ne hagyná; hanem mind eze-
ket olly "Hittaté  tartsa az ö JfÉ'SUSához,  hogy készebb 
légyen minden Világi javaitól egy szempillantásban meg-
válni, készebb e' gonoszban tétetett világ nyelvének mér> 
g-s nyilaitól lövöldöztetni, sör készebb a* világtól tsu£ 
sígúl ki-tétetni, mint sem az ö Lelke esméretének az Ö 
Jli'SUSaban fundált  Hűin fel  épitett Várát a" JE'SUSort 
kívül valakinek akármelly teremtett-Állat légyen-is az; 
feladni,  és az Ö benne egyszer meg-fundált  igaz Hitével 
*s Idvezirö szent Vallásával akárki refpefiúsáérts  játzod-
ni. Minden napon elméjében forgatván  ama' Politico 
Theologica  Regulát:  öptimo Civi  duofunt  fumme  neceffaria  , 
Fffe  Regi femper  /incerum  Deo autem st de  lem.  A* jó Ha-
za tagjanak egész sz világi életében leg szükségesebb dói-
ga e' légyen; Hogy a' maga Királyához szin-mutatás nél-
kül való egyenességgel hívséggel, a' maga ISTENéhez 
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pedig buzgó és meg-másólhalatlan tisztelettel vjstltt fsék 
szüntelen. Es bizony Ez a* magát mindenektől kedvel-
tetö Mennyei és Földi kegyelmekkel teílyes Esttr  Imperia. 
Iis Grósné Rádai RÁDAI ESTER Ur Afcszony  Ö Nagysá-
ga , ezeket a' JÉ'SUSban meg-fundák  igaz Hitnek indiei-
umtt tsalhatatlan jeleit olly nagy hűséggel gyakorlottá , 
hogy ezek aránt ö benne hibát senki íe találhatna. Oh 
melly méltatlan szenvedéseken Vexakon  és kedvetlen pro-
bakon ment sokszor által, a' mellyek között nem egyéb-
ben hanem az effélékben  elégséges Mennyei kegyelmet 
és békességes türö Lelket adó JÉ'SUSban bízik vala! ö 
a' Keresztyén névnek mocskát a* Hízelkedést gyomorból 
utálja vala , a* két-szinü Hipocrita  Emberrel barátságot 
foha  is nem tart vala , Vallásában Rtligiofa,  buzgó , a* 
Könyörgésekben sorró, a' Jókkal való tarsalkudásokban 
aperii  pcstorh  egyenes és ki-nyílt szivet vifelö  vala; sem-
rnit-is inkább kedves Gyermekeinek Szivekben bé-nyom-
ni mint az lSTENi-sélelmét, és a* valóságos és  szín* 
mutatás nélkül való Kegyességet nem kiván vala, Mél-
tóságos Uíi Férjét tökélíetes szível Szeretö, annak min-
denekben engedelmeskedő, azt valósággal meg-bei süllö: 
Uri Méltóságos Házát Udvarát böltsességgel regaló nsgy 
hero'tna  vala. Mikoron e' romlandó roizsz hitván H: zát 
már szinte szinte ide hagyná-is , melly világofonn  l;»tün. 
doklött az ö JÉ'SUSban meg sundált Hite bizodalma 's 
reménségének ereje? Midőn buzgóság $ imádságok. 
Egeket által járó fohászkodáfok  , JÉ'SUSi Ohajtáfok  kö-
zött adá-meg bóldog Lelkét azo Teremtöjérek , minek-
utánna szerelmes és kedves Gróf  Férjével 32. Esztendő-
ket , Világi Életében 47-Eszt. bóldogul el-töltött vólna. 

Igy nyerte már Ma-el Sz. Sz. H. a' JÉ'SUSnak ez a* 
Hűséges Atbletája  az o Világi Hartzai . Pállyafutási,  és 
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iHite' meg-tartása' drága jutalmát az ígafságnak  Koronáját  a-
maz igaz Itélö Birónak a' JÉ'SUSnak kezéböl: mellynek 
meg-szerzésére világi egészsz Életében híven törekedik 
vala , és a' mellyért magára minden terheket , szenvedé» 
seket, bajokat 's kísérteteket fel  venni , söt azokat bé-
kességes tíirö Lélekkel el-is viselni mindenkoron kész vala. 
Ez már ma Oh JE'SUSód szeretö Áldott Lélek a' Te 
Világi eddig való szenvedéseidnek jutalma! Ennek el-
nyerésére feóllitott  Tégedet az UR JE'SUS ö magához» 
hogy e* mellé a' Korona mellé köttetett romolhatatlan 
Országot nyernél már ma te-magadnak az örök Boldog-
ságba í Kitsoda kívánhatná hát már ma a' Te világi 
Életedet ? Ki kívánhatná e' világra való viszsza jövete-
ledet? Söt ki nem kívánhatná e* Te mostani Bóldogsá-
godba követni már Tégedet! Midön amaz Emberi szem-
től mé g eddig soha sem látott , f-ltöl  még nem hallott, 
és az Emberi szívtöl ingyen meg sem gondólt ditsösség-
ben a* meg-ditsöittetett bóldog Lelkek seregében már 
ezután örökkön örökké és véghetetlenül Örvendeszsz. 

Hazánk 's az ISTEN Háza* féltö  Kintse Mi. R. Sz. 
Birodalombélí született Gróf  Széki TELEKI  LÁSZLO 
Ur! A' Tsászári és Apostoli Királyi Felség' Camerarit/Jsa, 
az Erdéllyi Királyi Gubernium Astualis  Intimus  Confiliarius• 
sa. &c. &c. Illy Mennyei és Földi drága Virtttjokka  1 és 
Kegyelmekkel ékeskedö szerelmes kedves Párodat botsá-
tod-el szemeid elöli, midön ezenn Te édes Nemzeté-
nek javát szeretö igaz ESTEREDET ma a' Földnek az ö 
Gyomrába betéteted. Mélt. R. Sz. Birodalombéli Gróf 
Széki TELEKI JO'SEF Ur a' Tsászári és Apostoli Ki-
rályi Felseg' Camewiussa! Hazánk Bizodalma , Remén-
sége, 's a' t. Mélt- R. Sz. B Grof  Széki TELEKI ES-
TER Iífju  Ur Aszszony! és Mélt. R. Sz B. Széki 
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TELEKI  KLÁRA Kis-Aszszony! Illyen Titeket mint a*V 
maga Lelkét ugy szeretö , benneteket még a' fuvó  6él-
töl is oltalmazni kivánó , a* Ti kegyességben *s ISTENi. 
félelemben  lehetö fel-nevekedéstekben  szüntelen fárado-
zó Kedves Edes Aszszony Anyatoktól szakadtok ma-el 
midön ezen bóldog Lélek Sár-házát szemeitek elöli 
el-botsátjáJCok ! Kedves és szerelmes Verei, Uri Attya-
ííai, Rokonsági! illyen hosz&abb idöre méltó és Ti hozzá-
tok buzgó szeretetet mutatott Uri Aízszony Átyátokfiá-
tói váltok most el , midön ötet szemeitek elöli majdon 
el.szalasztjátok! 

Méltóságos Imperialis  Gróf  IJr, Hazánk' és az ISTEN" 
Haza' rgen nagyon tclthctö Drága Kintse ! Vigasztaljalak-é 
én most ezen Szomorúságodban Tégedet , a' Kinél tele 
vagyon a* Mennyei elégséges vigasztaláfoknak  Tárháza! 
Tanátsot adjaké Tenéked én a' JÉ'SUSnak egyik igen 
gyenge Tanítványa,« szóigája, a' ki egy egészsz Országnak 
vagy Tanáts Ura! Biztassalaké ezen Te mostani szomo-
rúságodban Tégedet , a' ki már fok  Esztendőktől fogva 
oh melly fok  le-tsüggedet karokat Emeltél-fel,  o ! melly 
fok  reszkető és tántorgó Lábakat eröfitettél-meg  e? sze-
gény Magyar Hazában ! Bizony Méltóságos Confiliorius  Ura-
sokkal többet tanultál Te a' JÉ'SUS* Lábai mellett a' 
KRISTUS Oskolájában mint jamveteramts  CHRISTl  Mi  les, 
hogy se mint rend felett  meg-háborith3ssad a' Te kedves 
Estered' tölled való el-távozásában Lelkedet : mikor jól 
tudod Conditionem  Generis  Humánt,  az Emberi Nem-
7etnek azt a' közönséges sorsát, mellyet Ádámtól sogva 
Enokon Illyésen kivüí, Tsászár, Király, sem semmi Mo-
nárcha, egy szóval senki sem kerulhetett-eL És más fe-
löl azt-is meg-tudod gondólni', hogy a'Te állapotod 
fokkal  nyomorultabb mint az övé, mivel Te Méltóságos 
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imf  malis  Gróf  Ur! ISTEN tudja e' világon mitsoda ké-
sértetekre és probákra tartstáí-meg; Ö pedig a' 
Mennyei változhatatlan Ditsösségnek örökké-való bírásá-
ra már ezután mind örökké Örvendez , és ha én egyet 
nem szóllok is, bizony nem kételkedem én abban leg-kis-
febbet-is  hogy a* Tégedet meg szomorított keni tet-. 
tzésii Jehova még is vigasztal még hathatóson Tegedet » 
a' ki-is tartson-meg a* maga Házának és e* Hazának ör i-
mére sok időkig Tégedet, mennyenek-sel a Te ISTE v' 
Házához sokszor meg-biznyittatott jó téteményid az IS-
TENnek eleibe kedves Áldozatul oh buzgó Lelkű Né-
hémia Tenéked , hogy aJ Te Felséges Királyodhoz va-
ló egyenes Hűségednek szólgálatodnak, Édes Hazád 
lett való fáradozásodnak  érdemlett jutalmát itt a' földön, 
ISTENedhez való buzgó szeretetednek Mennyei jut :lmát 
pedig nyerhesd-el, Oh nagy Héros oh ISTEN' Házá-
nak feltö  Kintse az Egekben í 

Méltóságos Camerar/us  R Sz. Birodak>mbéli Gróf  Széki 
TELEKI JO'SEF Ur.nagy Expmentiáju,  meszsze látó, széles 
Tudományu, Édes Hazádat igen nagyon dikefitö  Méltóság, 
Méltóságos Gróf  Istju Aszszony Méltóságos R. Sz Biro* 
dalombéli Gróf  Széki TELEKI ESTER^Aszszony és Mél-
tóságos Sz. TELEKI KLÁRA Gróf  Kis-Aszszony! E' meg-
hólt v. az URbin bóldogul el-alutt kedves Édes Aszfrony 
Anyátoknak minden világi Kincsnél sokkal séltöbb Kin-
tsei! Hazánk' Ékességei Méltóságos Grófi  Famíliátoknak 
gyönyörűségei , diszei. El válik már végképpen a' Ti 
kedves Édes A&szony-Anyátok Tölletek, De arra kér É-
des Anyai utolsó szavaiban Titeket, hogy a' mint Édes 
Aszszony Anyátokhoz világi Életében Igaz engedelmes-
séggel viseltettetek. Ugy Hólta után-is ebben való en-
gedelmesscgteket kívánja már Tinéktek, Hogy az I^z 
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Atyafiúi  szeretetet, egy más között semmiben is soha 
jneg-ne sértsétek, mert ott  pmantsólja  a' Jé  hova hogy lé-
gyen orom áldás  élet  és  békejség  mind  örökké  a'bol  az Atyafi-
aknak együtt  lakájok  békejséges.  'Sóit. 133: 1. 3. E' mel-
lett pedig a' Ti Édes Atyatoknak iSTENét olly egye-
nességgel olly tisztán tifeteljétek  , hogy annak igaz gya-
korlásáról sem e' tsalárd Világ, sem az Embereknek 
Rejpeélutok  sem az Ígéretek Adományok soha is el-ne for-
dítsanak Titeket. Hanem Sacramentum  inviolatae  et Deo 
Debitae  Fidelitatis  a' Ti JÉ'SUStokhoz egyszer Iekötelez-
tetett Hiteteket 's Hüségteket mind a' végig söt ha az 
ISTENi szent tettzés magával ugy hozándja ; mind a' 
vérig-is ugy tartsátok-meg, hogy annak a' Koronának a' 
mellynek magát a* ti Áldott emlékezet- Nagy Atyátok 
RÁDAI  PÁL Ur, ama1 válogatott Könyörgésekkel és IS-
TENi buzgó Énekekkel tellyes Lelk't-Hódolás  nevű Köny-
vének a* Titulusában  Tagjának lenni móndotta, és a' 
mellyet a* mint az Apostol szavaiból meg-értétek tsaka* 
Hitben állhatatosok nyerhetnek-el, ugyan annak Ti is va-
lósággal Örökösi légyetek. 

Méltóságos TELEKI Grófi  Famíliának minden Uri 
Tagjai , Hazánknak Ékességei e' Méltóságos Grófi  Ház-
nak Vérei: ugy a' RÁDAI Ur Familiának e' Méltósá-
gos Grófi  Házhoz köttetett minden Rokonsági! Sírássá* 
tok ezen Ti kedves Atyátok fiát,  Véreteket, a' ki Tite-
ket egefesz  Eletében szin-mutatás nelk-l való igaz Atya-
fiúi  szeretettel feeretett,  botsássátok-el Áldás kívánással 
ötet. viseljétek az ö drága példa adását mindenben e* 
lötretek ; mert tanulhattok ettöl mind Kegyességet, mind 
Bölcsességet, mind jó Gazda-Afcfzonysá̂ ot,  mind ISTE« 
Ni félelmet,  mondjátok . Hogy  az ő  Áldott  Titeminek  po-
rai ama' djtsőjséges  nagy Napig  tsendejen  nyugodjanak-meg  l 
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Minden Karban, Tisztességben, Méltóságban , hellyezr 
teteit Sz. Sz. Halgatok ! Oda vagyon RÁDAI ESTER 
Ur Aszszony l amaz Izrael-béli nagy Heroina nagy Anya! 
Nem félte  k-é hát Ti , hogy ha meg gyuladhat a' nyers 
fa,  mint nem járhat a' száraz-fa?  Ha a' zoldellö Pálma-
fák-is  az UR haragjának telétöl le-töretnek ; vallyon a' 
pusztában meg-nggott Hanga-fák  miként nem retteghet-
nek ? Ti-is ugy eljetek; hogy az ö bóldog Halálával 
halhassatok meg, és az ö Tölle már el-nyert Boldogságnak 
jövendőben sorsosi lehessetek I 

Te pedig oh Bóldog Léleknek Sárháza ! Még egy ke-
vés ideig e' Gyászos Theatrumon  nyugodjál-meg, míg a' 
Te érdemlett utolsó Tisztességid e' mai napon meg adat-
tatnak tenéked, majd egy kevés idö múlva bé-tétetel a' 
nyugodalomra abba a' Temetö Bóltba, a' melly a'.Te Tége*-
det tokéllctesen szeretö Áldott Emlékezetű jó Férjedtől 
Fundamentomából ujjonnan építtetett Tenéked, Magának 
és  uránná lévö kedves Szerelmesinek, és a' mellyben mind 
addiglan békességesen aludjál, valameddig ezen hellyben 
fíl-támasztja  a' Te JÉSUSod öszve omlottSátorát a' Te rom-
landó Tértednek. egyeíiti azzal ama' ditsösséges nagy Na-
pon meg-bóldogult Lelkedet, és bé-viszen abba a* Mennyei 
Bóldoságban Tégedet, a' mellyen o! Fájdalom még mi tsak 
kívül járunk, még kivíil vagyunk, és még igen távúi ys:

(i 
meszsze vagyunk, de a' mellybe oh bóldog Lélek vagy elébb 
vagy késöbre Mí-is Te utánnad menni igyekezünk , a' 
mally bóldogságban meg-látunk abban a' Ditsössegben a* 
Te Győzedelmes Koronádba Tégedet, a' mellyben a' 
Győzedelmesekkel  együtt  a' Böltsek  fénylenek  mint  az Égnek 
fényefsége,  es a' kik máfokat  az Igastágra  vezetnek mint  a* 
tündöklő  Tsillagok  Örökkön örökké  ÁMEN. 
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H A L O T T I O R A T 1 0 . 
A' 

K E G Y E S S É G N E K E ' V I L Á G E L L E N 
VALO K E S E R V E S P A N A S Z S Z A I R O L * 

Mellyet 
Amaz Világ győző Hittel, és különös Mennyei A-

jándékokkaI ékeskedő Nagy Kegyesség- Ur Afcszonynak, 

N É H A I  MÉLTOS. GROF, R Á D A I 

RADAI ESTHER 
A S Z S Z O N Y Ö N A G Y S Á G Á N A K , 

M ÉLTOS . R. Sz, B. GROF, SZÉKI 

T E L E K I  L A S Z L O 
U R Ö N A G Y S Á G A , 

Fels. Királyné Aszszonyunk Arany Kúltsos Komor-
nyikja , Erdélyi Fo Pohárnakja és Belső Tanátsosa, nem 

> k-lomben az Erdélyi Reform.  Ekléfiák,  Co/legiumok  és 
Seholák Haf?nos  Kegyesség- Fo Curatora , »s a' t. Nébai 
Élete Kegyes és Hív Párjának, Utolsó Tisztesség-tételt 

nek Napján el mondott 

/  N  TZ  E ISTVÁN. 
A' Gernyeszegi szomorú vastasc Gyászszal bé.bóritta-

tott Reform  Templo.nban , MDCCLXIV.  Esendőben, 
Szent-Iván  Havának XVII.  Napjan. 
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Ján. XV. 19. 

Ha  er Világból  valók  volnátok,  e' Világ  af  mi Óvé  fiereu 
né  azt, de  mivelhogy  nem e' Világból  valók  vagytok  , hanem 
én  vá/afróttalak  titeket  e' Világ  köziül,  azért-  gyjitob  titeket 

e' Világ. 

u Tim. IV.  8. ^ , r 

Az ISTENi  Ttitelet  mindenre  hasznos , meIlynek  Ígéreti  ván-
gyon e' Világon  és  ay más Világon  való meg-ajándékozásáról 

1. Tim. VL 6. 

Bizonyára fedig  nagy kereskedés  az ISTENi  fiólgalat  az 
elégséggel. 
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Erdélyi  Hazánknak  és  Magyar  Nemzetünknek  Hafnos  Lkeu 
ségei y Méltóságos  Urak  , és  Tekintetes  Haza-fai! 

Külső  fépséggel  és  Belső  Ajándékokkal  egyaránt  tiindóklö 
Afcfőnyi  Rendnek  difces  Serege! 

ISTEN  Akaraityának  a* Nép  előtt  Meg-magyarázói,  Tudo-
mánnyal  és  Kegyejséggel  ékeskedoTipeleies  léifaki 

Minden  Renden lévő  feomorú  Halgatóim  ! 

H melly igen boldogtalan Tsillag alatt sz il-
lettetett szerentsétlen Orator  vagyok-én í 
Bizonnyal tudom, hogy e' mái napon, ez 
Siralomnak hellyén, e' szomorú Gyászszal 

__ bé bonttatott Ca/hetrában,  rendes Oratori 
Hivatalomnak semmiképpen meg-nem felelhetek.  Azt 
tartom ugyanis az illyetén rendes Partokon kiviiI  járó 
terhes Kefer-ségeknek  közepette, a' Természetnek nem 
tsak, hanem a' Kegyelemnek Oskola jában-is a' Mennyei 
Felségnek bölts útairól való jozanabb gondolkodásra meg-
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taníttatott Keresztyén Oratoroknak  leg-föbb  kötelességek-
nek : Hogy a' mint egy selöl ez alatson Földröl el-köl-
tözött és a' Mennyei Örökös Hazában vidám szárnyak-
kal bé-repiilt Meg-bóldogúlt Lelkeknek világi életekben 
ki-tündöklö és követésre méltó drága Ajándékjait az É-
löknek hasznokra és serkengetésekre eleven színekkel le-
raszolják, és egyszersmind könnyen változó és hamar el$ 
enyészö Földi Pálya-futásokról-is  oket meg-emlékeztessék; 
Ugy más selöl ezeknek az el költözött Lelkeknek el-vá-
lásokon siránkozó és terhes fajdalmokkal  küszködö ke-
sergőknek el-bádgyadott szíveket meg erősíteni és hat-
hatos vigasztalásaikkal elébbeni vidám áIlapottyokra mint-
egy viszsza hozni kivánnyák. Én pediglen ez szomorú 
gyásznak vastag fellegeivel  bé-borittatott setétes Theat-
rumra tekintvén, ollyátén megkeseredett szíva, végnél-
kül siránkozó, és elöbbeni vidám napjaiknak viszsza for-
dulásokról tóvább immár semmiképpen nem gondolkoz-
ható kesergö személlyeket iátok itten: Vélleegy szívet, 
egy Lelket, egy indulatot viselö Hív Társának el-válá-
sán el felejthetetlenül  kesergő nagy Uri Fétfiat:  Példát 
ritkán található Kegyes jó Anyától meg-fosztatott  szo-
morú Árvákat, hogy mostan a' több kesergőkröl ne em-
lékezzem : A' kiket-is én ha vigasztaló beszédeimmel biz-
tatnék , bátorítanék, ferkengetnék,  és mintegy Ora* 
ton aufioritafomma\  élvén a' keserves siránkozásoktól el-
tiltani kivánnék , azt mondanák kéttség kivül énné-
kem amaz kesergö Pofával  együtt: 

Exigis,  ut nu/li  gemitus  tormenta  fequántur t . 
Aceeptaque gravi  vulnere,  stere  vetas : 

lpfe  periüaeo Pbalaris  perm'ifit  in aere 
Edere  mugitus  , et bovis ore queri: 

Cum Priami  lachrimis  offeníus  non itt  Achilles, 
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Tun'  flet  us inbibes durior  boste tneos.? 
Azt kiváno'dé  tőlem  Te haszontalan Uratör,  hogy keférves 

(fájdalmamat  nyögéjeimmel  re jelentsem  • Maga  az kegyet-
len Pbalaris'is  förnyü  kir.ok  között  lévő  Embereknek,  a* kemény 
&vü Achilles  Priamusnak,  meg-engedték  az firánkozáfi  : Val~ 
lyon azért  el-tilthatnál-é  Te  engemet,  keményebb  fitvet  vijel• 
vén  a' kegyetlen  ellenségnél,  méltó  stralmaimtól,  avagy ke-
serves fájdalmaimnak  'ki-jelentésektöl? 

"í . Inttmpestíve  qui monet, ílle  movet: 
Ha  alkalmatlan  időben  valaki  máfl  inteni  kiván, a* meg-

febefuteteit  fívnek  terhes-fájdalmait  meg-mérgefiti  inkább, 
mint  Jem  hogy azokat  hafnofan  orvafolbatná.  De nagyob-
bat-is mondhatok ennél Sz.<H. Nemo  dat  quod non habét: 
Senki-is  azt máfokkal  nem közölheti,  a' mi nélkül  maga-is 
fÜkőlkodik.  Már pedig én méltatlan személlyemhez min-
denkoron egyenes teívet vifelö  kedves emlékezetű jó 
Patrona  Aszfeonyomtól  meg-fosztatván,  magamis mostan 
másoknak vigasztalások nélkül nem kevéssé szűkölködöm. 
Söt még ennél is nagyobbat mondhatok immár Sz\H. 
Nem annyira sajnállom én magam tulajdon káromat, 
mert tudom azt a' Bölts Seneeaval együtt: Dejcijcit  a' 
pietate  dolor\  cum ad utilitatem  rejpicit;  El-távozik  legottan 
a' Kegyefségtöl  az ollyatén  'fájdalom  , melly  valakinek  maga 
tulajdon  kárának érzésén  fundáltatik.  De nem annyira saj-
nálom én e*. szomorú Tbeatrumon  tsak nem ketté hasadó 
szível siránkozó személlyeket-is, ámbár bizony szánako-
zásra méltó Kesergö személyeket. Sajnállom inkább ma-
gának a' KEGYESSÉGNEK méltatlan sorsát, és szomorú 
fatumít.  Vista  jacet  Pietas:  El-nyomattatott  imé,  ki-vágat-
tatott, el-költözött mi kozüllűnk, maga a' KEGYESSÉGl 
mind annyiszor maga a KEGYESSÉG hagyván-el bennün-
ket, valamikor az illyetén Kegyes Lelkek, a'millyennek 
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el-koltözésén mi most siránkozunk, el-távoznak mi 
töllünk, és szabados utat nyerveii mintégy a* Halai ál-
tal , e' Földnek meg-fertéztetett  golyobissarol, mellyen 
hófcszas  időkig semmiképpen nem mulatozhatnak, ma' 
goK tulajdon szálláiokra, a' több Kegyes Lelkeknek ör-
vendezi társasagokban, felettéb  hirtelen által költöz-
tetnek. 

Erre tekintvén , és ezért való siránkozástól sem ma-
gamat, sem Titeket méltán el nem tilthatván, nem-is 
vigasztallak azért haszontalan Titeket: Nem serkenge-
tem hijában magamat. Sírjatok, ha ugy tettzik, vég-
nélkül sírjatok : Szíveteknek gyászszát avagy tsak soha 
le-ne vetkezzétek. Keservesen sajlallyátok velem együtt 
a' KEGYESSÉGNEK mind annyiszor elö-tordulo el-költö-
zését, valamikor az illyetén Kegyes Lelkek, le-tévén 
hirtelen földi  hajlékoknak sátorát, idö-nap elött mint-
egy , mikor még tovább mulatozhatnának itt, el-repüU 
nek mi tölünk, és a' Magok kellemetes társaságoktól 
keservesen megfosztanak  bennünket. Tsak éppen ezt 
az egyet mondom, avagy ettöl az egy dologtól tilthat-
lak-el méltán Titeket Sz. H. hogy a' Mennyei Felség 
ellen avagy tsak , ki az ö Választott Szentéinek Életeket 
és Halálokat b iltsen rendeli, valamiképen ne panaszól-
kndgvatok, mint ha ez méltatlan dolgot tselekednék az 
KEGYESSÉGGEL , midön ennek e' Földnek hitván szt> 
metei között sokáig való múlatozád engedni nem ki-
ván : Igen terhes és keserves panaszbai lévén t. i Sz. H. 
a' KEGYESSÉGNEK e' gonoszban tétetett Világ ellen , 
a' mellyekre-is tekintvén a' Mennyei Felség, és meg-
sajnálván mintegy a' KEGYESSÉGNEK méltatlan szenvc 
dését, annak sok id ikig tartó mulatozását e* gonoszban 
íojrkig bé merült világon sem£úképern megi)em engedheti. 
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A' mellyet-is hogy annál világosobb?n által érthes* 
fetek,  és velem együtt a' KEGYESSÉGNEK méltatlan 
szenvedéseit szívesen sajnálhassátok, egyszersmind ezen 
Kegyes Léleknek-is, az én mostani kesergö Oratziots-
kámnak tulajdon Tzéllyának, tsak fél  Seíulumnak  el-fo-
lyását-is magában nem foglalható  rövid mulatozásán e' 

% világi életben ne tsudálkozzatok : Szenvedjétekel, kér? 
• lek Sz. H. hogy ez szomorú alkalmatossággal nem va-
lamelly más Matériává  1 hanem á' KEGYESSÉGNEK E' 
VILAG ELLEN VALO KESERVES PANASZSZAlROLj 
egy keveset rövideden avagy tsak beszélgessek Ti 
előttetek. 

A' melly Afa/eriaról-is  annakokáért midön immár egy 
keveset beszélgetek , ollyan véggel, hogy én-is kesergő 
OratziotskámmaI  ez előttünk Jévö szom. Koporsóban zá« 
rattatott Kegyes Ur Aszüonynak, Néhai Méltós. Gróf 
Rádai RÁDAI ESTER Aszfeonynak  , Méltós. R. Sz B. 
Gróf  Széki TELEKI LÁSZLO Ur ö Nagyságának , Fels. 
Királyné Aszszonyunk Camerariussának,  Erdélyi Fö Pohár, 
nokjának, és Gttbermaüs  A&ualis  htimus Conjiliariussámk, 
nem külömben az Erdélyi Reform.  Eeelesták,  Co/legiumok 
és Scholák  örök háládatosságot érdemlö hasznos Fö Cura-
arának, példát ritkán található Elete Hív Párjának, di-
tséretesen folytatott  Világi egész Eletében az igaz KE# 
GYESSEGNEK, és ezen tiszta Kut-föböl  származó drága 
Fistus.oknak,  és Mennyei Ajándékoknak valóságos Eleven 
képének , Utolsó Tisztefséget  tégyek : Kedvezzetek én-
nékem Sz. H. és az én  szomorú Oratziotskámat-is  illen-
dő figyel  metességgel halgassátok eL Sőt ha úgy tettzik 
Tinéktek Sz H. ne kedvezzetek énnékem, mert az én 
Oa/ziomnak  tsekéllysége ezt meg-nem érdemelheti: ha-
flem  kedvezzetek inkább magának a' KEGYESSÉGNEK. 
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a* mellynek-is ollyatén méltó * Panaszszai lésznek hogy a£ 
Exponens Oratornak  akárrnelly nagy gyengesége-is a' fi-
gyelmetes halgatástól semmiképen el.ne tilthasson ben-
neteket. 

A* KEGYESSÉGNEK nevezeti alatt érteni szoktuk kö-
zönségesen Sz. H. azt a' drágalatos-Viriust, avagy az Em-
beri Léleknek azon meg-határozott álhatatos fcándekat 
és akarattyát, melly szerint az minden ö dólgait és tse-
lekedeteit a' Mennyei Felségnek tzélja, tettzése és aka-
rattya szerint folytatni,  és ekképen magát egészen an-
nak Ditsösségére szentelni kivánnya. A' mellyre-is haa'-
Jozan okosság indittyasel ötet, a' Mennyei Felségnek 
nagy Hatalmának, véghetetlen Böltsességének, Jóságá-
nak , Szentségének , Igasságának,  és egyéb Tökelletes-
ségeinek meg-gondolásából; Phtiofophica  Pietasnak,  avagy 
Természeti okoskodáson fundáltatott  Kegyességnek ne-
veztetik. Ha pedig egyszersmind indittya-fel  erre ötet 
a' szent írásban ki jelentetett, és a' Szent LéIektöI  az' 
ö Elméjében jobban-is bé-nyornottatott nagy momentuntu 
Igazságnak  , mint az Atya ISTENnek csudálatos szerel-
mének , KRISTUS el-jövecelének. Váltság munkájának 
a' szene életre való különös el-hívaccacásnak , Feltáma-
dásnak, Utolsó keletnek, következendő Bóldogságnak » 
és egyéb farkalatos  Igazságoknak meg gondolád ; Chris• 
tiana  Pietasnak  , avagy Keresztyényi Kegyességnek szokott 
neveztetni. A' mint hogy ez immár leg-tökélletesebb 
Kegyefség-\s  , melly re nézve a' Mennyei Felségtől e' vi-
lágnak mostani vefeettségében  az elsőnek ki-pótolására 
böltsen-is rendeltetett. 

Ugy tartom Sz. H. hogy a' KEGYESSÉGNEK tsak 
ezen stímmás  le-irásából is könnyen lathattyátok immár 
hogy ennek a' Kegyefségnek  nevezeti tehát fokkal  többet 
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foglallyon-bé  magában a* Virtusnak,  avagy Jóságos  tseleke-
detnek  nevezeténél. A' Virtus  ugyanis azt kivánnya tol-
lünk, hogy a' mi cselekedeteinket folytassuk  , vagy el-
múlassuk ob intrinfecam  Honestatem,  vel  Turpitudinem  acti-
omtm ipfarum,  magoknak a' cselekedeteknek Természeti 
Jóságokért , szépségekért , és illendőségekért ; vagy el-
lenben Természeti ruttságokért és illetlenségekért, melly 
egy szóval bttrinfeca  MoralitasnzkÁs  szokott neveztetni. 
De az Kegyefség  sokkal többet kiván mi töllünk, hogy t. 
*. mindeneket tselekedgyünk ISTENért,  és ISTENre  nézve* 
Az honnan-is Cicero,  ámbár Pogány Böltseknek Oskolá-
jokban tanittatott Ember, világosan ezen Destn/t/oját, 
avagy summás leírását adta a' Kegyefségnek  : hogy ez rö-
videden légyen, Juliitia  adverfus  Deos; avagy a' mi szo-
ros köteleíségünknek azon része, mellyet ISTENért és 
ISTENre nézve kelletik véghez vinni minékünk. 

De továbbá nyílván láthattyátok azt-is immár Sz. 
H. hogy ha szintén ennek a' KEGYESSÉGNEK nevezeti 
fokát  külömbözzönis a' Virtusnak  nevezetétől, a' men-
nyiben t- i. ez a* Virtus  magában gondóltatik; minden 
igaz Virtusoknak  szülö-annya mindazonáltal ez a' Kegyes• 
ség.  Mert a' Kegyefségnek  természeti tulajdonsága ebben 
áll , a' mint mondám: hogy minden dolgainkat és cse-
lekedeteinket a' Mennyei Felségnek tzéllya , tettzése és 
akaratrya szerint folytatni,  és ekképpen magunkat egé-
szen az o Ditsösségére szentelni kivánnyuk. De a' Men-
nyei Felség azt kivánnya mi töllünk : hogy józanon és 
szentül,-szeliden, jámborul, ártatlanúl, az Igazságnak e-
gyenes sinor-mértéke szerint solytassuk egész életünket: 
az o Ditsösséges Képét visellyüíc mintegy» avagy Vtrtti* 
tes ipfius  Morales,  az o Szentségét, Igazságát, Bölcsessé-
gét , Jóságát, és egyéb;TökélleCességeit minden módon. 
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a' mennyire lehet, hellyes magunk viselésével ki ábrá-
zólni kivánnyuk. Ugy annyira , hogy ez szerint immá* 
ez a' hegyefség  ollyatén Generális,  avagy közönséges Vir j 

tus légyen, melly minden Jozan okosságot es Keresztyén 
valláson fundáltatott  drága Virtusokat  magában soglal-
lyon ; és egyenesen ellenében tétettessék minden sélo 
B-nnekí Gonoszságnak, és ISTENtelenségnek, valamel-
lyekre a' Kegyefsegx.6\  és ISTENI  félelemtől  meg-foszta. 
tott bóldogtalan Emberek hanyat homlok szoktanak ró-

hanni. A' melly szélefebb  értslemben vészem en-is mos-
tan a' Kegyefséget,  midön ennek #' Világ  ellen  való Ke  Jer-
ves Panamait  rövideden immar fel-tött  tzélom szerint 
clötökben kívánom terjeszteni Tinéktek. 

Leg-elsoben-is  pedig ezt a' terhes Panaffát  emlitem ért 
a* Kegyejségnek  e' gonoszban tétetet Világ ellen Sz. H* 
hogy ennek az meg-bets-lhetetlen drága Virtusnak  fe-
lettébb kevés követöi vadnak e' Világon. EMialgatom 
immár az ISTENnek választott szent Embereinek, söt 
magának is a' Mennyei Felségnek erröl való keferves  Pa-
naszólkodáfait  az szent írásnak hibázni nem tudó Leve-
leiben; mert ez talám Oratori  Spartámhoz  nem-is annyi-
ra illenék. Magok a' Természet Világánál tapogatódzó 
Pogány Böltsek-is, ámbár az igaz Kegyejségnek  valóságos 
szépségét nem annyira tudhatták-is, keservesen emlege-
tik mindazonáltal sokszor ennek a' drága Virtusnak  ritka-
ságát, avagy kevés betsületét e' világon. Leírván ré-
gentén Ovidius  Poéta  é' Világnak Arany, Ezüst , és Réz 
ideje után következett Vas Idejének  utálatos ábrázarctyát, 
azt mondja ezen Idöröl: 

Fu^ere  Pudor,  Ve  ru mg ne , lidefque: 
In  quorum Jubiere  locum Fraudesque,  Dolique  • 

•f  hfidiaeque,  et V/7,  a Ámor Ja  Uram  babendi: 
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Élfaladtanak  u. m, é*  Földről  az H/t  , igazság,  Egyenes* 
iég;  és  ezeknek hellyekben  Ravafság,  Tsalárdság  . Int  se tiedéfek* 
Erofiak-tétclek  , es az Embereknek átkozott  telhetetlen  kíván-
ságaik  követ keZtenek.  Végezetre ezzfl  rekeszti-bé osztán 
ezen sekete szinekkd készíttetett le-rajzolását: Vifia  ja? 
cet Fietas:  Elnyomottat  ott  a? hEGVESSÉG  , avagy nin-
tsem hellye ennek a' Kegyességnek e' Világon. 

Omnibus in terris  . quae Junt  a? Gadibus  ufque 
Aurorám et Gangéra  , pauci cognofcere  pojfunt 
Vera  Bona: 

Ez eoéfi  Földnek  kerekségén,  u, m.Juvenalis  Poéta  9 Nap 
nyugóttól  fogva  mind  Délig  és  Nap-keletig,  kevesen tudnak 
be Ilyes  Ítéletet  termi,  az igaz és  valóságos  jó dolgokról,  avagy 
zz én magyarázatom szerint, a' Kegyességnek  "hasznos F/r-
/stssáról. 

Rari puippe Boni , numero funt  vix totidem y quot 
Thebarum  portae , vei divitis  ofl'ta  Ntli: 

Ritkán  találtatnak  ugyanis valóságos  jó Emberek, kiknek 
fámok  elig  éri-fel  Tbéba  VárofsánakVll.  Kapuinak,  vagy a'gaz-
dag  Ni  tus vizének  Tengerben  fakadó  Vll.  folyamatinak  kevés 
fámokat.  El áradott ellenben mindenféle  Gonoszság e* 
Világom 

Sceíera  dempto  fine  per ctífias  domus . 
Eunty nullum  caret exemplo  nefas  , 

Minden  Házakat  végnélkül  eljárnak  a' Vétkek  1 és  nin-
tsen ollyan  gonofcságnak  neme * u m. Seneca, mellynek  péL 
díja  ne találtatnék.  Vagy a' mint Catullus  ZV/a-is  enöl 
panaszólkodik.' 

Tellus  fceleri  efl  inbüta  nefando,  . 
fuílitiamque  ornnes cupida  de  mente fugarunt: 

Meg-fertéztetett  e' Földnek  golyobifsa  minden-féle  gono&ság-
gal,  és  az Igazságot  elkergették  minnyájan az Emberek rr.agok 
elméjekbúL 
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Sünt  qui in fortunae  jam cafibus  omnia ponunt , 
Et nullo  credunt  mundum Refíore  mveri: %, 

Efi  alius  metuens, ne crimen potna Jequatur 
Hic  putat  effé  Deos, et pejerat: 

Vadiak,  kik mindeneket  a* vak fierentséne'i  tulajdonítanak, 
és  nem hifiik  hogy a9 Mennyei  Felség  igazgatná  e% Világot, 
(: hogy t. i. minden féle  gonoszságra annil-is bátrabban 
vetemedhessenek, :) Vadnak  ellenben  , u. m. ismét füvem 
nalis  Ptíta,  kik félnek  ISTENtöl,  és  annak következendő  bün-
tetésétől,  meg is a* fi  1)1 ham:fan  eskiifnek.  Söt annyira eK 
hatalmazott mindenféle  gonoszság e' Világon, hogy a-
lig Iehefsen  ebben immár tóváhb menni az Embereknek. 

Nil  erit  ulterius  , quod nojhis morsbus addut, 
Posteritasi 

Alig  lehet  immár jövendőben,  a' mivel  nagyobbra neveled-
hefsék  az Embereknek meg-vefett  erkö/tsök.  Vagy ha vala-
mit változik-is ezután az idöknek ábrázattya , kéttség-
kiv-I  még fokkal  roszfcabbra  változik : a* mint ezt Ho-
ratius  Poéta  a' maga idejéröl jövendöli vala: De úgy 
tettzik magunk is hafooló  jövendölés tehetünk ; 

AEtas Parentum,  pejor Avis, túlit 
Nos  nequiores, mox daturos 
Progeniem  Vitio/torem: 

A' mi Atyáink  roffiabbak  lévén  a9 mi Nigy  Atyáinknál 9 
minket  fokkal  rofifabbakat  hoztanak é*  Világra  ,a' kiknek  Ma-
radékunk  talám  még  náHunhúl  is fokkal  roffabb  téíen  ennek-
útánna. De nyílván vagyon ez Sz. H. és nem szükség 
a' Kegye  [ségnek  ezen méltatlan sorsát és kevés betsüle-
tét e' Világon ahoz illendő fekete  szinekkeI, hószszafab-
ban le-rajzólni Ti előttetek. 

Ma  födik  terhes PanafcfLá  ra mégyek azért a' Kegyefség-• 
nek e' gonoszban tétettetett Világ ellen, a' m l̂ly ebben 
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411: Hogy azok kozott az Emberek kozotí-iskik ezert 
drága t i>/ussal  tündökölni láttatnak , selette igen kéve** 
sen vadnak , kik a' Mennyei Felségnek tzéliyával pont-
ban mcg-fgyézö  igaz és valóságos Kegyességgel  ékeskedő 
néntk : Vagy t. i. a* Kegyejstgutk  tsak külsö áll-ortzá-
ját tsalárdul viselvén : Vagy helytelen és ártalmas rofciz 
dolgokban helyheztetvén a' Kegyességet:  a' kiket-is azért 
tíypocritÁknak  , avagy Kép maiatoknak ; vagy ellenben 
Si/pejstiiiísusoknak  , avagy Ertelem nélkül való vak buz-
gó Embereknek szoktunk közönségesen nevezni. Nyíl-
ván vagyon az Elsőbbekröl  Sz. H. hogy ezek a' Kegyesség-
nek tsak külsö színes álíorfzáiát  tsusosan viselvén, nagy 
hoszszuságára és kissebbsegére szólgáhvak az igaz Kegyes-
íegnek: hasonlatosok lévén ezek a' Meg»fejéríttetett  Ko-
pt sókhoz , mellyek belől meg-büszhödött vagy el-száradott 
tsofitokkal  és bólt tetemekkel rakva vadnak: Vagy, hogy 
Luciar.us*  elmés PhitoJ'opbus  f  hasonlatosságával éllyek , ha-
sonlatosok levén ezek a' régi AEgyptinsokmk  kivülröl u-
gyan drága Márvány-kövekből tzisrán és pompáson ra-
kattatott Templomaikhoz , de a' mellyekben ha bé men-
tél vólna, utálatos Majomnál, Gólyánál, vagy Matská-
náI egyebet azokban nem láthattál vólna* Söt a* ipi 
leg keservesebben eshetik a' Kegyességnek  , sokszor sel-vé-
szik ennek tsalárd képét még az Emberi nemzetnek 
romlására születtetett leg gonoszabb Emberek-ís, és a' 
Kegyességnek  tulajdon tzéllya ellen , melly a* Mennyei 
Felségnek Ditsösége, ezen drága Virtust  a' magok vilá-
gi biterejséjeknek  , vagy világi átkozott Pol/iiVajoknak  esz-
közéül sordittyák. Mert valíyon nem raláltatnak-é sok-
szor, kik Re/igiofa  Devotiox.avagy  különös nagy buzgóságot, 
Hazájokhoz vagy Ecclefiájokhoz  való egyenes hívséget 
nagy szórgalmatossággal mútatnak, Templomokat 
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gyakorolnak , Papokat vagy Szerzetesőket betsíiInek  , 
gazdagon alamisnalkodnak: De mind ezeket alattomban 
fro  Arcano famimüoms  et histrumento  cupiditatum  tartyák, 
avagy világi meg-veszett kívánságaiknak bé-tellyesitéíek 
végett tsalardól tselekefcik.  Gyakorta nagy buzgósággal 
láttatnak ezek könyörögni, de alattomban ebben áll rö-
vid summája min<Jen ö konyörgéseknek : 

Da mibi faílere  , da  SanÓlum  , reflumqtte  vtdert: 
Adgyad,  hogy m'ij'okat  meg-ísalba/Ják,  vagy viügi  fel  t'ótt 

tzéhmnak  elkérésért  Kegyes  és  fent  embernek múiogatbajjam  ma-
gamat ! De nyílván'vagyon az ütolfokrólÁs  $z. H. vagy 
Értelem nélkül való vak buzgó Emberekről, hogy nem 
k-lömben keserves boszszúsággal illetik ezek a* Kegy^fé* 

Vet: ollyatén haszontalan és ártalmas vélekedéseket sor» 
málván magoknak a' Kegyességről,  avagy ISTENi tiszte* 
letnek és ISTENi félelemnek  módgyárol, mellyek a' Jo-
zan Okossággal és a* mennyei Felségnek tökélletes böl-
tsessegével szemtöl szemben ellenkeznek : az honnan.is 
következik osztán hogy e' világnak kevély Böltsei egy-
ben zavarván ezt az Saperfiitiot  az igaz Kegyejségge  1, ba-
lul itéllyenek az kegyességről, mint a' melly a'tanúlt és 
okos Emberekhez semmiképen- illendő nem yólna. A' 
millyen Superflitiot,  avagy helyrelen babonás ISTENi 
tiszteletnek m^dgyát tartanak vala a' régi Pogányok, a' 
kik frlöl-is  hallattátok kéttség kiviil, hogy majd mii\ 
den Relhiofa  Drcottoty  Kegyefség  gyakorlását, helyheztet-
nek vala holmi haszontalan gyermeki Cerimoniáktnk  kö* 
vetésekben. pompás ISTENi tiszteletnek módgyában , 
magok költött ISTENeiknek vagy régen meg-hólt nagy 
érdemii Herofokr»ak  álló képeiknek fel-illitáfokbán,  arany-
nyal *s ezüílel tündöklő tzisra Templomokban, azokban 
fe.I-s-ggesztetett  Donsríttmokban, temjénezésekben, áldozat 
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tcérelekben : el-múlatván e' mellett, vagy kevésben ha jr* 
Ván a' A'egyességnek  velejét és lelkét , U. m. a* Mennyei 
Felség Tökéletességeinek tiszta es szent élet által való 
lci-abrázolását, vagy annak tzéIlya, tettzése és akarattŷ i 
szerint való életeknek folytatását.  A' mint azért fur-
tsán tsúfollya.is  ökec Perfius  Satyricus  Poéta,  ámbár Po-
gány Po^ta: ; 

Picite  Pontifices,  in Sacris  quid  facit  Aurum ? 
Jsempe  hoc , quod Veneri  donatae  a* Virgine  Pupat: 
Quin damus id  Supcris,  * - - -

. Covposttum  jtti,  fafque  animi, Sanflofque  recejfus 
Ment  is, et incoctum generojo pefius  honeflo  ; 
Hoc  cedo,  ut admoveam Tempiis,  et farre  litabo  •• 

Mondgyátok-meg  Papok,  mit  tshál  a' Templomokban  az 
Arany, avagy fényesen  villogó tzisraság ? T.  i. tsak an~ 
mit,  mi^t  a* Leánykáktól  Venus  Jflen-Afaíonynak  ajándékoztatni 
fokott  apro Bubátskák:  Adgyuk  meg inkább az ISTFNeknek,  a' 
wit  azok kivánnsk,  Igazságnak  és  egyenefségnek  fceretetét  % EL 
minknek lelső  indulat  inak tistaságát,  és  meljúnkben  ugyan 
belé  fizott  jo dolgokra  való vágyakozáfi:  Ezekkel  leg  bajinih 
Jabban  lebet  tistelni  az ISTENeket.  Vagy a* mint ezt rö-
videbben is ki-mondotta Ovidius  Po'éta: 

Cafla  piacent  Superis,  cafla  cum mente venire: 
Tisztaságot  (Letetnek  az ISTENek,  tiszta  elmével  kelletik 

Miért  közelíteni  azokhoz: 
De illö leszen , hogy Harmadik  terhes Panafszát  em> 

littsem a' KegyelVgnek  e' gonoszban tétettetett Világ el-
len, a' melly rövideden e' lészen: Hogy vadnak ugyan 
Jkevés dámmal avagy tsak, kik valóságos Kegye  fi  ég%z\  é-
Jceskedni kivannak. De mit tsinál ezekkel e' gonoszban 
torkig bé-rnerült Világ? Tsúfollya,  neveti, motskol-
lya, gyalázza, üldözi, kergeti ezeket; és a'mennyiben 
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rajta álI, e1 világi életre tartozó Jokat , Tisztességeket; 
* Méltóságokat, mellyek igaz jufíon  öket illetnék, ezek-

kel' közleni femmiképen ; nem kivánnya. Tekintse-
tek, kérlek Sz H. az szent Írásnak hibázni nem tudó Le-
veleiben fel  jegyeztetett Kegyes  Embereknek terhes Pa-
nafólkodájaikraKeservefen  ugy írják-le ezek magokat, 
mint a' kik Tsudáítl  tétettenek'ki e' Világnak , (:  ÉJa« 
VIII.  18.: ) e' Világ  Jeprei,  bolondok,  gyalázatojok  t min* 
dinektől  elvettettek,  (: I. Kor. IV. :) meg-ütáitattak,  (: 'Sóit 
XII.  3. 4 . ' ) ey Világ  előttgyiilölségejek  (:  Ján. XV. 

fit  dalom  fiomfédgyaiknak  , nevittség  és  t tájolás,  azoknak , 
kik ö környii/lottek  vadnak,  (. Sólt LXXIX. 4. :) hitván  fér-
getskék  , ('•  Efa.  XLI.  14. :) kiknek  tört  vetnek fiüntelenül  a9 

gonoszak, eí Lelkeket  mintegy  markokban hordozzák  mindenko-
ron (:  Sóit. CXlX. iop. 110, :) De nem szükség Sz. H* 
Oratori  Spartawnak  természete ellen mintegy a' szent I-
rásnak fok  hasonló fontos  szavait rakásra hordanom.. NjíL 
ván vagyon ugyanis a' A'egyessegnek  ezen méltatlan sorfa 
és gyalázatos állapottya e* Világon. Mert vallyon tulaj' 
don szemeitekkel nem láttátok-é, vagy tulajdon fülei-
tekkel nem hallottátok é sokszor ? Hogy mikor a* Ke-
gyes emberek Templomot gyakorolnak, buzgón imád' 
koznak , fcent  Irást ólvasnak, gazdagon alamisnálkodnak; 
gyakorta tsúfofan  ki nevettetnek, és színes kép-mútatás-
sal vádóltatnak : mikor ISTEN' Ditsöfsége  mellett bár-
ran szóllanak, és serényen múnkálkodnak ; értelem nél-
kül való vak buzgó Embereknek tartattatnak: Mikor 
Keresztyényi kötelességek szerint másokat meg-íntenek 9 
vagy e' világnak meg-veszett szokásáról hellyes Ítélete* 
Vet tesznek v reájok nem tartozó dolgokban piszkáló és 
haszontalan gántsat kereső zabolátlan nyelvű Embereknek 
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tnondattatnak: ha mikor e* Világnak ISTENteIen  Fiai-
ljak és Leányinak ártalmas társaságoktól elvonnyak ma-
gokat; magoknak való, komor kedvű, dúrva Emberek-
nek neveztetnek. Söt közönségesen elhatalmazott balga-
tag vélekedések lévén ez e* Világnak meg-tébolyodott 
Bölcseinek, hogy a nagy Tudomány és Böltsesség a' 
nagy Kegyességgel  semmiképen egy-vt ,nem: ^mulatozhat-
nék» többire a' Kegyes Embereket szegény fimpitp,  os-
toba • a' tudatlan kösséghez vagy könnyen hívö Oreg 
Aszszoaykákhoz hasonló bóldogtalan Embereknek szokták 
tartani. Alkalmatlanoknak ítélik ezeket , kik az Or-
szág igazgatásának kormánnya mellett hasznosan ülhes-
senek, vagy valamelly nagy momentumw  dólgot a' Közön-
séges Jóra dicséretesen véghez vihessenek. Az honn.rn 
következik az-is immár Sz. H. hogy lácván a' kegyesség-
nek illy gyalázatos állapottyát, még azok is, kik e gyéb'. 
aránt a' Kegyefségxe  hajlandók vólnának, szégyenlik e/t 
kimútatni az E.nberek elött, a' Kegyességnek  én töllem 
soha eléggé ki-nem sejezhetö keserves bószszáságával Ki-
vált e' Világi Tisztességeknek magosabb póltzán -lö Em-
berek ugyan különös szorgalmatossággal kivánnyák el-
távoztatni , hogy a' nagy Kegyefség  selöl valamikben 
gyanúságban ne ellenek. Homályos éjtszakának idején 
kívánnak mintegy NicodemussdX  együtt társalkodni a' KR1S-
TUSsal. Az Ördögnek.is , úgy mondanak, némellykor 
Lámpást kell tartani, Emberek között kell élni „ nem 
lehet idö-mp elött e* Világból ki-költözni; és a' melly 
hasonló tzisra paláitokat magoknak készítenek. A' mel-
lyel-is nem lehet -ki mondani» melly keserves karodat 
okoznak az o példájok után vigyázó szegény Kösségnek> 

SciUcet  in rülgus  m amint  txtmpla  Regcnfum: 
A Köfség  t. «. maga elói-járóinak  példáját  fiokta  tihbin 
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követni.  Üe igen keserves károkat okoznak magoknak- * 
is; nyílván Prossribálván  a' Mennyei Király az illyetén 
Félelmesekc  az új Jérnsáíemnek kfrsalai  közzül, és vilá-
gosan ki-mondván a' Sententiat,  hogy a' kik szégyenlenéfc 
Ötet az Emberek elött, ö is szégyenlené azokat maga 
választottinak esmérni az ö Mennyei szent Anya elöt& 
De nyílván vagyon a' Kegyefég  terhes Panaszának . azon 
része-is Sz. H. hogy ennek Követöi többire az alatson 
porban hevernek, kevésben hajtatnak, és fok  méltatlan 
szenvedésekkel ostromól tatnak. Pietatis  Sacrameeta  funt 
Soha facért,  et Maiapa  ti',  Ttda,donpetséttyt  mintegy és megr* 
esinértefö  jele a' Kegyefségnek,  hagy az fok  'Jót  tülekedjék* 
és  azért  fok  Rófifiat  feirvedgyen. 

Inpia  pars mundi  parti  efl  infejla  Piorumz  \ 
"V  Az Emberi  netnzetnek flSTLNteJe» réfe  tarnak  ISTEN  félti 
réfével  fiint  eUniil  ellenkezik.  n Ha mikor megesmérik-is a'' 
Kegyes embereknek hasznos Jóságokat , Probitas  dauáa* 
tur,  et alget:  A* fiegény  Kegyefség  tsak a' ditséretul  maradj 
és  jutalommal  nem igen melengettetik.  Latét  obfcur'ts  condita 
Virtus  clara  tenebris;  At perverfi  refident  ctlfo  Mor.ts  jolio,, 
fanctaque  calcant  collá  nocentes: Nil  perjuria,  nil  nocet ip-
fis  Fraus  mendaci  compta colore:  Sötétes  homályban #l,  u. m.-
Bwth'tus,  a' fényes  Virtus;  ellenben  a' fedett  er költ  sók ma-
gos fékekben  ülnek,  és  a' Kegyes  embereknek nyakokat  kevélyen 
tapodgyák:  Hamis  efküvéfek  és  tsalárd  finnel  feslett  ravafisá* 
gok femmi  árt  almokra  nem fólgálván  ö néki  eh 

De még ennél-is sokkal keservesebb Panaszszát  einli-
rem immár Negyedfier  a' Kegyességnek  Sz. H Nem tsak 
kevésben hajtya, tiúfollya,  motskollya a* Kegyefséget  e* -
gonoszban tétetett Világ , hanem iornyü méltatlan vá-
dolásokkai-is terheli» mintha ez az Emberi nemzetnek , 
és ebben kivált a' Közönséges Társaságoknak terhet 
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•tárokra, romlásokra, és veszedelmekre szo'gáltarna a!-
«kalmatosságot: a' mell>nél-is lebetetltn dolog nagycbb 
%/Sriát, avagy keservesebb bósztuiságot Izenvedni az ár-
tatlan AVgyessegnek.  Azt mondgyák ugyanis e' Világ-
nak kevely Höltsei a' Kegyessegröl  , hogy mennél inkább 
el-ragadtatik ertöl valaki, annál rószbabb tagja a' Kö-
zönséges Társaságoknak; el-vonnya az illyen Ember 
magát e' Világtól, komor kedv- , másokkal nem tár-
salkodik , nem sok gcngya vagycn Háza-népére, Res 

lfiib\'ic!ix*  , túnyán 's reíltsen solytattya nirdtn dolgait, 
és kezeit öszve tévén x ez jelen való életben szüntele-
nül tsak szúnnyadozik. De kiváltképpen e' Világi Mél-
tóságoknak magossabb póltzán ülö Emberekben selette 
igen veszedelmesnek tartyák ezt a' Aegjesseget. Ha az 
Országoknak vagy Tartományoknak kormánnyá mellett 
ülö Királyok és Fejedelmek ettől a' htg)tjségib\  felet-
tébb el-soglaltatnak, veszett akker a' kejstíb/icóx)sk  álla-
pottya , úgy mondanak ; Az Ecclefikra  vigyáznak in-
kább ezek az Igazgatók, mintsem az Országnak virágzó 
állapottyára t Papok tanátsok után halgatnak , a' mi Ily-
nél is nem szokott lenni egy veszedelmesebb dolog Ha 
az Országnak Fö Rerdei, vagy A;i?;iszerek,  Belsö Ta-
nácsosok, Hadi vezérek, nagy AegjessVggel  tündökölnek; 
re bizzad ezekre, úgy mondanak, az Országnak terhes 
dólgait, elmés De/ineatiokvaV  végben vitelét, titkos 
Követtségeket, régi szokásoknak hafcnos  változtatását: 
minden kitsin biintöl, ravaszságtól, félnek  az illyen 
Emberek, a' dólgokban pinkáinak, gániset keresnek, 
és a' jó Lelki-esmérefrek  rr májára kivannak venni min* 
deneket: holctt egy kis ravaGság vagy igazságtalanság 
nélkül lehetetlen nagy vonevtvrw.  délgekat véghez 
vinni, l'.úbtt  omr.e tnacr.um Extwtlum,  azt tartyák 
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TacitussA  együtt , aliqtiid  ex iniquo , quod contra stngu-
los utUitate  puklié*  rependitur  : Minden  nevezetes példa, 
vagy neveze:es változás, egy ktvés  igazságtalansággal  vagyon 
.egyben köttetve,  de  a' mellyet  ostán fokkal  nagyobb ha fon 
eléggé  ki-potolhat.  Söt természeti tulajdonsága lévén a* 
Kegyefségnek,  a' mint balgatagul mondgyák , hogy ez 
naponként nagyobbra nevekedvén , végtére caeca és 
Crudelis  fuper/litioví  , avagy minden józan Okosságtól 
meg-fosztatott  vak és kegyetlen buzgósággá váüyéfc  , 
azzal vádollya e* gonoszban tétetett Világ az ártatlan 
Kegyefséget:  hogy ebböl a* Kút-foböl  származtanak elei-
töl fogván  Tutores  Antiochi  EpipbanU  , Decii,  Diocletiani, 
a' kegyetlen üldözőknek szörnyű diihöfségek;  iszonyú 
vér ontáfok,  villongások , pusztulások, a' mellyek-is an-
nyi keserves károkat tettének e' világon. De közönsé-
gesen-is az Emberek között ebböl a' Kút-söböl szár-
maznak > azt mondgyák. az sok vissza vonások, ellenke-
zések, ördögi gyülölségek : mennél buzgóbbak lévén az 
Emberek magok Valláíbkban, annál inkább uralkodván 
bennek ezen ártalmas indulatok , sokszor a' Közönséges 
Társaságóknak keserves károkra és utolsó pusztulásokra. 

Tantum  Religio  potuit  fvadere  malorum! 
Ennyi és  Hlyen  terhes károkat  okozhatott  . úgy monda-

nak , eleitől  fogván  a' Vallás,  vagy Kegy  ess eg e' Világon  ! 
Es ez az oka immár Sz. H. hogy e* világnak kevély 
Böltsei ezen a' Fundamentumon Profcribálvá  avagy szám-
kivetésben küldeni kivánnyák-is tellyességgel az igaz 
Kegyefséget,  leg alább a' Királyoknak fényes  Udvarok-
ból , a* Fö Rendek közzül, söt közönségesen magok 
világi hasznokat szeretö minden tanúltabb és  okosabb 
Emberek közzül Az Uralkodóknak hasznos Vallásá-
nak tartyák tsak éppen amaz hires Ratio  fiatust,  melly. 
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szerim.is sére tévén alattomban minden kegyességet,  hi-
tekét meg szegjék , a* gyengébbeket el nyomjak , és 
mindeneket bátran tsekkedgyenek, valamellyeket ma-
gok hasznokra vagy birodalmoknak meg erősítésére szük-
ségesnek itélnek. A* Fö Rendeknek valamelly különös 
Vailást, de minden valóságos Kegyefségtöl  meg-foszta-
tott Vallást , Comníendálrak  ; mellyet-is kevély Titulu-

sokkal Religtonem  prudentum,  Spirituum  fortium,  Retigmem 
Politicam,  Stati/licam;  Okos Embereknek,  Erós Lelkeknek,  jó Poli. 
ttcufoknak,  Hafinos  Elul-járokvak  Vallásának  szoktanak nevezni. 
Vagy eomendállyák  leg-alább minden tanúlt és okosabb Em-
bereknek amaz hires Indtfferentifniusi,  melly szerint-is alat-
tomban semmi Valláshoz vagy Kegyességnek  modgyához 
nem ragaszkodván valaki, úgy sordittya a' Köpenyeget, a* 
mint ezt maga hasznára vagy bátorságára nézve leg-jobbnak 
itéli. A' mint ezen Vallási egy balgatagAng/us,  egy balgata-
gul írott Könyvében, balgatagul így adta elö: Ego colo De* 
um talem  , qualem Prtnceps  vei Rejpttblica  me jubet.  Si 
Tuna»  ATcoranum  : Si Judaeus vetus Testamentum  ; Si  Cbristi-
anus, Nóvum  Testamentum  veneror. Papa fi  Inperans  , Be-
• m credo  Tranjulfiantiatum  : Si  Lu/herus,  Detts  mihi in, cum , 
et fub  pane ctrcumvallatus:  Si  Cahintis,  figvum  pro Deo 
fummo..  Qualis  ergo regionis  Detts,  in qua vivo, ficlus  Ti.)eo-
logicus,  Politicus  , vel  Statifiicus,  ta/is  et i//e  mihi piacet, 
ae piacere debet:  Én a m. ollyan  ISTENt  tifitelek,  a* 
millyet  a' Király  vagy Ország parantsoL Ha  Török  , az Al-
korannal:  ha *Sido0*TeJlamentummal\  ha Kerefitény  , LJ-
Testamentummal  tartom.  A* mint  Pápa, Lutherus,  vagy 
Calvinus  uralkodik  , az fi  érint  Kenyérből  által  láltozott,  Ke-
nyérrel  együtt  lévő,  vagy Kenyér  által  jelentetett  ISTENt  tisz-
telek.  A' miílyen  léfien  azért  valamelly  Orfiágvak  Theologa-
foktól,  vagy PoliticuJóktól  be-véte/ett  ISTENe  , ollyan  ISTEN 
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telizik  énnékem,  és  tettzeni-is  kell. 
De nagyobb az Sz H. mellyet immár a* kegyesség-

nek terhes PanajZjzai  között Őtoaször  vagy legutóljára em^ 
íitek: hogy ezt a' Kegyesseget  nem tsak terhes vádokkaI 
ostromoljak e' Világnak kevély Böltsei, és leg-alább a' 
Fö Rendeket és Igazgatokat el-akarják ettöl idegeníte-
ni : hanem vadnak ollyatén átkozott Embcrek-is , kik 
ezt a' Kegyességet  egyenefebben-is  meg-támadgyák, és kö-
zönségeién minden Embereknek szívekből tellyességgel 
ki-gyomülni kivánnyák : a' kiket-is Atheusoknak,  Deisták-
nak , EpiVu/eufoknak  , avagy ISTENnek lételét , Gondvi-
selését . a* Ktgyéjségnek  Természeti szépségét és szüksé-
ges voltát balgatagúi tagadó Embereknek szoktunk kö-
zönségesen nevezni. És hogy tsak igen röyideden szol* 
lyak a' Kegyességnek  ezen terhes PanaszfeáróI:  nem a' 
Tudatlanságnak temérdek sötétségében setrengö Pogá-
nyok között; nem /ísiának,  A/rirának  vagy Ameneának 
az Évangéliomnak szövétneke által még eddig meg-nem 
világosittatott Tartománnyniban , nem titkon és alat-
tomban : hanem ezen mi Tudománnyal és Böltsesség-
gel hires Euro/únkban,  magok között a* Keresztények 
között, nyílván és kevélyen, oíirornollyák sokan illyen 
sormán a' Kegyességnek  erös bástyáit és kösalait: és  sé-
lö , bizony sélö, addig ostromollyák , mig nem ez vég-
képpen el-is költözik mi közzülünk, és  ollyan hellyek-
re mégyen , az holott is nagyobb háládatossággal fogad-
f?yák  az Emberek. Vólranik ugyan régentén-is , kik a' 
Mennyei Feliégnek Mnjefiafa  ellen fegyvert  kötöttenek, 
vagy annak Tú'ajd rnságairól balul itéltenek : mint Epi-
fu>//s.  Prvtdvoras.  Diagoras  ; és  máfok.  tsak-ugyan 
kevafí  n vóttöhafe  eztfc  a' Ke\yefiégy\éV  amajz. mgy Doz-
/*/anak a' KRiSTUSnák eljövetele előtt éltének: ennek 
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felette  titkon és alattomban lövöldözik vala balgatag okos-
kodásaiknak mérges nyilaival a' Kegyességet.  Mint egy Stifi 
po nevezet- Philosophusról írják: hogy meg-kérdetvén 
egykor közönséges Ország-úttyán az ISTENek  selöl. ezt 
selelte: Noli  me fatue  in Via  de  kis rogare , fed  folum  et 
feorfm\  Ne  tudakozzál  baho az illyenekröl  tőlem  az Oyf  ág-
út tyán , hanem mikor különösön  és  tsak magunkra lé  fűnk:  bal» 
gatagúl Ítélvén kétség kiv-l az lSTENekröl,- de tsak 
ugyan balgarág vélekedését nyílván ki jelenteni nem bá-
torkodván. Moílan pedig Sz. H. oUyatén meg veszett és 
az ISTENtelenségnek  leg selsöbb pontjára lépett ból-
dogtalan idökben élünk, a'mikoron-is bátran meg tá' 
madgyák sokan a Mennyei Felséget; annak Gondviselé-
sét, Kegyességnek  szükséges vóltát. Lélek halhatatlansá-
gát , és az igaz Kegyességnek  tanítására ISTENtöl nékünk 
ajándékoztatott egész Keresztény vállást: nyílván hosz&as 
Könyveket botsátanak-ki ezen sarkalatos Igazságok  ellen, 
bátran szóilanak sokan ezekről, nem félnek  senkitöl, u-
gyan dicsekednek sokszor balgatag vélekedésekkel, be-
tsületben» tisztességben tartattatnak. És a' mint Cicerp 
szóllott vala régentén amaz átkozott és ISTENtelen Ca-
iV\nax6\:  0 tempóra! o móres ! fenatus  hoc intelligit,  Con-
ful  videt,  hk tamen Catilina  vivit,  Vivit  ? imo vero etiam 
in fenatum  venit,  fit  publici  confiüi  particeps:  azt mond-
hatom én-is ezekröl : O meg veszett idők és erköltsök l 
Ezeket az átkozott Catilinákat,  a' Mennyei Felségnek , 
annak Ditsöségének, és minden Virtusoknak  meg-es-
küdt ellenségeit , láttyák sok helyeken az Országoknak 
kormánnyá mellett ülő Fő Rendek és El >l-járpk , túd-
:gyák ezei nek IS TFNre'en stin^koj it $rié]c mégis 
•ezî k fó^béri  nemfzetnek  ú̂ .áláros fe'flUex  < pe nef$ 
íiak élnek, foafcem  a' FárátlbaíTis estiietínék, TurséJH -c 
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viselnek, magos póhzon iilnek, igazgattyák a* dólgo--
kat , és mások-is sokszor ezek, után haigatnak. A'.melly-
nél-is lehet-é a' AVgyességnek  nagyobb méltatlanságot szen-
vedni és keservesebb hótzszúsaggal illettetni, Ti maga-
tok itéllyétek-meg Sz. H. De a' mint a' Kegyejségnek 
több keserves Pana/szairól,  úgy ezen terhes Pa»aszszáról- 1 

is szántszándékkal nem kívánok én mostan hoszszasabban 
* * - * — 

beszélgetni Ti elöttetek. 
Rövid summában foglaIám  ekképpen a' Kegyességnek 

e* gonoszban torkig bé merült Világ ellen valo keserves 
Panaszszait avagy tsak terhesebb és nevezetesebb Panasz-
szait Sz. H. De vallyon mitsoda Virtus  az, a' melly illyetén 
keserves panaszolkodásokra sokadni kéntelenittetik? Az a* 
Virtus  Sz. H. a* mellynek ellenben meg-betsülhetetlen 
drága Hasznai vadnak e* világon. A' mellyekrölis azért 
illendőnek tartom nem külömben rövideden immár em-
lékezni Ti elöttetek , hogy a5 A'egyességnek  említett Pa* 
nafolkodá/aiVíak  terhes vóltokat annál-is inkább észre vé~ 
hessétek ; nyílván lévén t. i. az mindenek elött, hogy 
mennél nagyobb meritumi,  avagy drágább jó tétemé-
nyi vadnak valakinek , annál nagyobb az iujuria  > ke-
serves bofrfcúság,  ha még-is az motskoltatik , tsúsólta-
tik , és Ördögi gyűlölségből indult hamis vádolásoknaíc 
mérges nyilaival szüntelenül oslromoltatik* 

Leg elsőben-is  pedig ezt a* meritumát,  avagy Hasznát 
említhetem én a' Kegyességnek  e' Világon Sz. H. a' 
melly tsak egyedül is elég lehetne ez gonoszban torkig 
bé merült Világnak szörnyű háládarlanságának meg-mú-
tatására : Hogy ez egész Világ mostani senn-állását, mind 
eddig való megmaradását egyedül ennek az Kegyességnek 
köszonh gti. Nem'kevély volekedéíek ugyanis az a* Theo* 
/02Uioknak» hanem az kent írásnak ellene mondhatatlan 
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mufioritásín  fundáltatik:  hogy a' Mennyei Felség é*  Föld-
nek meg sertéztetett góllyobissának , e' gonoszban téte-
tett Világnak, tsak éppen a' Kegyességért,  avagy a' maga 
választott szentéiért kedvez: már régen eltelvén egyéb 
aránt az Embereknek fel  halmozott gonoszságoknak mi-
atta az ISTEN hoszszú t-résének és békességes várako-
zásának esztendei, ha ez a* Kegyesség',  kevés részetské. 
ben avagy tsak e* Földön meg-maradott- Kegyesség'  nem 
Tartoztatná ötet. Valamiképen régentén az Özönvíz 
elött az Emberi nemzetnek közönségefen  el-áradott go-
noszságára tekintvén , illyen szomorú fér.tentiára  fokadott 
vala-ki a' Mennyei Felség : Bánom én  hogy teremtettem  az 
Embert,  (:  i. Mos. VI. 7. kétség kiviil meg-bánná 
moíhn-is az ö Teremtését, méltán fel-gerjedett  búsú-
lásában el-törlené az egész Emberi nemzetet, ha ez a* 
Kegyefség,  a' mint mondám, az igaz Ecclefia,  az ö válasz-
tott szemeinek kevés számból álló ferege,  nem tartoz-
tatná az ö fel-vont  karjait. De maga-is a' Józan okos-
ság nyílván tanittya ezt : hogy a' Mennyei Felség, 1p~ 
fa  stih  pollens  opibus, magában is elégséges bóldogsággal 
gazdag Mennyei Felség, nem egyéb végre teremtette e' 
nagy roppant Világnak mesterségefen  készíttetett alkat, 
vánnyát, hanem hogy ebben az okos teremtett állatok 
az ö tökélletefségeit  szemlélhetnék, és ö nékie Ditsösé-
get túlajdonitanának. El-efvén  azért a' Mennyei Felség 
ezen tzéllyától, ha minnyájan az Emberek keveset gon-
dolnának a' Mennyei Felséggel, Snblata  catifa,  tolleretur 
vffefltts,  meg-sziinvén a* Teremtésnek oka, meg-sziin-
nék minden kéttség kivül a' Teremtett dólgoknak fenn 
állása-is, avagy ez egész Világot méltán fel-gerjedett  bú-
sulásában a' Mennyei Felség viszont az ö döbbeni fem-
miségére egy szempillantásban viszsza térítené. 
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t>e tóvább-megyek Sz, HV es Májp/lfór  afct  mondom 
a' Kgyességiöl:  hogy ezen drága Virtus  nélkül az Embe-
ri nemzetben sel-állittatott közönséges Társaságok-is, 
semmiképpen .meg-nem maradhatnának: Szörnyű hálá-
datlanságok lévén ez szerint azoknak az kevély Politicu* 
soknak , a' kik még-is ezt terhes ártalmakkal ISTHNte-
lenül vádolni szokták. Mert tegyétek sel, kérlek, hogy 
valamelly Refpubl'tcának  Tagjai minden Kegyefségtoi  és 
ISTENi félelemtol  meg-fosztatott  Emberek légyenek + 
Kitsoda mehetne ezekkel bizonyos kötésekre, Contraflu 
fokra,  meg-egyezésekre » mellyek nélkül lehetetlen élni 
a' közönséges Társaságokban ? Alattomban avagy tsak, •] 
nem félvén  az Emberektől, minden féle  gonoszságra 
hanyat homlok szoktanak róhanni az illyetén ISTENte-
len Emberek. Nem lehetne hinni femmiképen  a' Ke* 
gyefségt'óX  megfosztatott  ember beszédének: 

Ore aliud  , taciteque  aliud  fub  peŰore  verfat  r 
Szájával  egyebet  fioll,  Szívében  ijmét  egyéb  gondolatokat 

forral  az Hlyen  Ember. Nem lehetne hinni kemény eskü" 
vésének-is , TtbuJlus  Poétának  ezen Versetskéjét választ-
ván maga Symbolumának  : 

Non  jurare time , ment is perjuria  ventt 
brit  a per terras  , et freta  longa  ferent: 

Ne  felly  femmt  az hamis esküvé  fektéi,  mesz/6e  hellyekre 
elfüván  ezeket  a* fél,  vagy semmi ártalmok ezeknek nem 
következhetvén. Söt mennél nyájasabban hizelkedné-
nek ezek , annál inkább lehetne sélni az ö álnok mes* 
térségé ktöl: 

//.pia  fub  duíct  melle  venena latent  í 
Átkozott  méreg  lappangván  az ő  mézes  befccdek  alatt.  De 

nem bizl atná senki ezekre az Ország boldogságáéis: 
mert ha valamelly különcs hasznot remélhetnének, Jam 
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Scelera  ipfa , nefafque  Hac  mennie piacent:  Hazájoknafc  , 
Nemzeteknek , jó Királyoknak veszedelmével is akármelIy 
nagy gonoszságra jó szível vetemednének. Es óh meliy 
sokszor tsak kevesen-is terhes károkat okoznak ezek a* 
közönséges Társaságoknak, és azért osztán (ok  hellye-
ken keíervefenis  emlegetik ezeket: 

Vendidit  htc Aura Pátriám,  Dominumque patentem 
Inpojuit,  fixit  Leges Pretio  , atque re fixit: 

El-árult  a ez Penzént  Hazáját,  kemény  uralkodokat  szer-
zett,  es futaimért  új Törvényeket  irt % a* régieket  pedig  vál-
toztatta  : (:  Kétség kívül a* Publicumv)ak  kárával, mert 
egyéb aránt a* Törvényeknek haíznos meg-újjírása ditsé-
retet érdemel inkábba a' mint ezekröl Vergilius  Poéta 
emlékezik, még pediglen, a* melly megjegyzésre mél-
tó dolog, a* sötétes Pokolban méltó gyötrelmeket szen-
vedö ISTENtelen Embereknek Catalogusában.  Az hon-
nan-is merő azon balgatagságnak tartom én tsak kér-
désbenis tenni azt» a* mit némellyek kérdésben tette-
nek r Vtrum  Respublica  ex puris Atheis  constans fit  pojjibi-
fis  ? Vallyon  tista  tsupa Atheu[okból\  avagy minden ISTE-
Ni félelemtől  meg-fofetatott  Emberekből, állá  közönséges 
Tárjaság  lehetne-é  Világon.?  Sőt tsak nem hafonló  bolond-
tsággal vádolhatom erre nézve amaz régenten Phttar-
ehustói fel-tétetett,  azután pedig Petrus  Baelius 9 hites 
nyúghatatIan eíméjü Embertől meg-újjittatott kérdést-is: 
Vtrum  Atheus an Superstttiojus  mel'ior  C'tvis  dt.  enidus  fit  in 
Republica?  Vallyon  az ISTEN  nélkül  vala,  vagy ellenben  fe-
lettébb  vak buzgó Embereket  lehetne-é  jobb Tagjainak  tartani 
a9 közönséges  Tárfasázoknak?  Hellybtn hagyván legalább 
a* Superstitio  az ISTENi félelmet,  aT melly nélkül lehe-
tetlen vólna meg maradni az Emberi közönséges Társa, 
sagoknak. Bizonyos inkább az, és elíene mondhatatlan 
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Igazság, a* mit Cicero  mondott t Pietate  adverfus  Deos 
fublata,  Fides  etiam , ac Jocietas  generis  humani tollatur,  ne. 
eesse est: El  vétetvén  a' Kegyesség  az Emberek közzül,  sz«k* 
ség t hogy azoknak egyben köttettetéf'ek.is,  avagy az Emberi 
közönséges Társaságok, egyfersmiid  elbomollyanak,  avagy 
semmivé légyenek. El balga tom immár Sz. H. hogy 
meg-útáltatván valamelly Hazában, vagy Nemzetben a' 
Mennyei Felség, sokáig annak bóldosagát , vagy meg-
maradását épen nem-is szenvedheti. Ugy annyira, hogy 
f)k  virágzó Tartományok romlás u.ak okáról gondolkoz-
ván, azt modhassuk többire azok felöl,  a' mit Horatius 
Poéta  mondott vala némelly Nap-nyugoti Tartományok» 
r.ól; OH  multa  neglecti  dederunp  Hefperiae  mala lustuofae: 
Az meg-vettetett  ISTENek  fok  terhes vefeddmeket  botsátotta• 
nak az Nap-nyúgoti  boldogtalan  Tartományokra. 

De többet-is mondhatok még az Kegyességről  Sz. H, 
és Harmadkor  azt emlitem: hogy Különösön-is minden 
Emberekre nézve meg.bets-lhetetlen drága haszna vagyon 
ennek a* Kegye/s/gnek.  Mert ha szintén semmi egyéb 
jutalma nem vólna-is ennek, vallyon mi lehet az Énbe-
ri Léleknek egy nagyobb bóldogsága e' világi életben, 
mint az a' vidám Tsendesség, belsö öröm, nagy bá-
torság, jó Lelki esméret , mellyet egyedül a' Kegye  fség, 
és azért a' Mennyei Édes Atyának jó kedvének érzé* 
se szerezhet az Emberi Lélekben? 

Quaenam fumma  Boni? Mens,  quae fibi  Confcia  reffh 
kit  leg  jobb e' világon  ? az Emberi  Elmének  azon vidám  álla-
pottya  , melly  sz érint  az tudgya  maga hellyes  tselekedeteit, 

Hic  murus ahenus esto : 
Nil  confcire  fibi % nulla  pallefcere  culpa: 

Erös kőfal  gyanánt  lehet  tartani  azt, ha valaki  nem vá-
dofhattya  magát  femmi  terhes bűnnel 9 es azért  nem félhet  a' 
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bilnttté/híis.  De ellenben tekintsetek, kérlek, a' Kegyes-
ségtől meg-soihatott ISTENtelen Embereknek valójabad 
bóldogtalan és nyomorult állapottyokra ! Keserves nyug-
hatatlansággal vadnak többire ezek, és az Emberi Elmé-
nek vidám tsendességeben igen kevés részek vágyom 

Ouos diri  conj'cia  fa  fii  -
Mens  habét  attonitos,  et caeco verbere pulfat, 
Occaltum  quatiente  an'tmo  tortore  flagellum-. 

Kiknek  elméje  kben forogván  gonöfc  ságok , pinté  len való fur* 
daláfaival  korbátsollya  mintegy  őket  a' magok LelkUej'méretek. 
El-halgatom itt-is immár, hogy gyakorta a' Mennyel 
felségnek  példás büntetése külsö képpen-is e' világi é-
Ietben  nyílván utól éri ezeket. Raro antecedentem  Sceles-
tum Deferűit  pede  paena claudo:  Ritkán  történik  az u. m. 
Horatius  Poéta,  hogy az ISTENtelen  gonofi  Embereket,  ámbár 
sántikáló  lábakkal,  utói  ne érje  a' büntetés.  Leg alább ma-
radekjoknak állandó boldogságok nem igen szokott len-
ni. Male  part a male dilabentur:  Álnok mesterséggel ke-
resett Jószágaik és egyéb világi szerentséjek hirtelen is-
mét el-enyésznek. Holott ellenben a' Kegyejségnek  még  e* 
Világi  Életre  nézve.is  drága  ígéretei  vadnak,  (:  i. Tim. 
IV. 8. :) Bizonyára nagy kereskedés  az ISTENi  fcólgálat  az 
elégséggel.  (:  i. Tim. VI. 6. :) a' n int erröl a' Szent-
írásnak hibázni nem tudó Levelei ellene mondhatatlan 
tanúbizonyságot tésznek. 

De mind ezeknél is, mellyeket eddig emlegettem» 
sokkal nagyobbat mondhatok immár utóllyára  a' Kegye?» 
ségnek hasznáról Sz. H. Hogy t. i. ez a' Kegyefség  az, melly 
egyedül az Embereket ez alatson Földnek hitván sze-
metei közzül a' magos Egeknek sényes Palotáiban, mind 
örökké tattó' és soha többé semmi változáíl nem szen-
vedhető nagy bóldogságnak és örvendezésnek túlajdon 
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fiellyere  , jövendőben sel-költöztetheti. Bizonyos lévén 
az Sz. H. (: kérdgyétek-meg bátor a' Ti magatok érzé-
kenységteket, :) hogy ez a* nemes Lélek, melly mos-
tan romlandó Tettünknek nyomorúk alkotványában mu-
latozik , nem ez Világi tsak egy arasznyi .rövid eletre» 
hanem örökké-valóságra teremtetett , és ahoz képest 
örökké tartó bóldogsága, vagy bóldogtalansága lészen en-
nek , a' mint tn b&c statu  Probatorio  , ez probáltatásnak 
helíyén * a' Mennyei Felségnek fel-tött  tzéllyával élete 
meg-egyez, vagy pedig azzal ellenkezik. De más selöl 
bizonyos lévén az-is Sz. H. hogy az emiitett örökké 
tartó Boldogságra tsak egyedül «z â  Kegjtfség  készithes-
sen egyenes útat az Embereknek : magának a' Mennyei 
Felségnek minden motsoktól és  tisztátalanságtól termé-
szet feerint  irtozó. Szentsége. Igazsága, Böltsessége, Böl-
tsességével nem ellenkezhető Jósága , és minden egyéb 
Tökélletességei, ezt szükségesképpen úgy kívánván, hogy 
tsak azoknak engedhessen a' Mennyei Sionnak fényes 
Várában, közelebb o magához, örökké tartó szállásokat, 
kik e' Világi életnek Theatrumín  ö nékie kedvét keres-
ték. fel-tött  tzéllyával meg egyeztenek , es ekképentó* 
vábra is az örökké-valóságban az ö ditsöitésére alkalma-
tos voltáról mintegy ellene mondhatatlan tanú-bizonya 
ságot rettenek. Ez a' Kegyefség  tehát az Sz. H melly 
tekinrvén ezen következendő nagy Bóldogságra , e' go-
noszban tépetett Világnak akármelly terhes ostromlásii kö-
zött-is ditsösségesen Triumphalhzx.,  söt ugyan örvendez-
ve ditsekedhetik. És hogy Silitts  Italicus  jeles Pofának 
szavaival tégyem-ki végezetre a' kegyességnek  ezen örven-
dező ditsekedését; ez a' Kegyesség  az, melly vidáman 
mindekoron azt mondhattya maga selöl; azt mondhattya 
Sz. H akármint tsúfollya-is  -ötet, motskollya, kevésben 
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hajtsa gonoszban tétettetett Világ: 
Mecum  honor, et taudes,  et laeto  Glória  vustu: 
Et decus,  et n/vei's  Vtstoria  concolor  alis 
Me  cinéi  us lauro  per ducit  ad  Astra Triumfhus: 
Cafla  mibi domus,  et celfo  flant  colle  lJenates  : 

Én velem vagyon a' Tisztesség,  az igaz ditséret,  a' vi-
dám ábrázattal  fénylő]  Ditsóség  , tista  fejér  szárnyakkal  ékes 
Győzedelem:  melly  Győzedelem  Zöldellő  borostyán koforut  tévén 
fejemben  , a' magos Tsillagok  fo'rzzé  fel-emel  engemet,  az ho-
lo/t-is  minden  motsok yélkiil  való gyönyörűséges  Lakó f  álláfok 
kéfittettenek  énnékem. 

Élö-beszéllém ekképen a' Kegyefség  drága Virtusának 
kellemetes bajinait>is  Sz. H. A' mellyekre tekintvén 
annal-is inkább láthattyátok immár e' gonoszban té-
tettetett Világnak szörny- háládatlanságát, melly sze-
rint az kevésben hajtván , vagy meg-sem esmérvén a' 
Kegyességnek  ezen drága Hafnait,  sz-ntelen-l ezt mots-
kollya, tsúsollya, és terhes vádohsainak mérges nyilai* 
val keservesen ostromóllya. Nem-is tsnda tehát Sz. H. 
hogy ez a' KegyefségÁs,  meg unatkozván e' Földnek meg-
fertéztetett  gollyobissán sokáig múlatozni, maga talaj, 
don szállására t a' több Kegyes Lelkeknek Társaságok-
ban sz-ntelen-l vágyakozik. Virtus  recludens  immeritis 
mori Coelum  . negata tentat  iter  via , Coetufque  vulgares, 
tt  udam Spernit  humum fugiente  penna: Meg-nyitván mint-
egy a' magos Egeknek kapuit ez a' Kegyefség,  (:  mert 
tsak egyedül ezt a' Virtust  illeti e z , 0 ez mindenféle 
gonoszságokkal nedves Földröl nagy indúlattal fel  emel-
kedni kivánkozik. De nem tsuda, hogy maga-is a' Men-
nyei Felség, fajnálván  a' Kegye/ségnek  illy méltatlan szen-
vedéfrit,  ezzel tündöklő Kegyes  Lelkeket idején koránt 
közelebb ö magához, örök védeImezésének  kegyes 
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szárnyai alá szóllitani kivánnya. Nem tsuda tehát $zj 
H. hogy nevezetesen ezen Kegyes  Lélek is , mellynek 
mostan el-költözését sajnálíyátok, tsak fél  Secúlummk  el-
follyását-is  igen hoszszas időnek tartván , a' Mennyei 
des Atyának kedvezéséből, iIly nagy hirtelenséggel mi 
közzülünk a* magos Egekben gyorsan repülö szárnyak-
kal által költözék. u. m. 

Ez teomorú Koporsóban meg-hidegedett Testére néz-' 
ve zárattatott Néhai Mélt. Grós, RádaiRÁDAI ESTER 
Atzszony Ö Nagysága, Méh. R. Sz. B. Grós, Széki TE* 
LEKI LÁSZLO Urnák, sellyebb említett ditsöséges Ti-
tu/usokkal  ékeskedő Nagy Uri Férfiúnak,  példát ritkán 
található egyenes hívséggel és különös buzgó indulattal 
tiindöklö Néhai Elete szerelmes Párja , mig közöttünk 
kevés ideig mulatozhaték, az igaz KEGYESSÉGNEK # 
és ezen tiszta Kút-söböl származni szokott drága Virtu-
soknak , és  Mennyei ajándékoknak valóságos Eleven Képe . 

A' kinek is immár régi sényes Uri Fainiliájának  di-
tséretesen folytatott  világi egész életének , de kiváltké-
pen példát ritkán található drága Vir/u^ainak  le-rajzolá" 
sát tsak igen kevés linéákból álló keskeny határok közzé 
szoritani kéntelenittetem: mert ezeknek hofcszas  emle-
getéfekkel  kárt tennék kétség kivül Tinéktek, nem 
kevéssé nevelvén t. i. ezen Kegyes Léleknek el költözé* 
sén való mostani keserves fájdalmaitokat. 

Származott vala ezen Kegyes Ur Aszszony, a* mint 
minnyájan tudgyátok , a' szomszéd Magyar Hazában ré-
gi fényességgel  tündöklő , és sok nevezetes Herasokkal 
és Heroinákkal  termékeny Rádai RÁDAI Uri Familiak-
ból. A* mellynek-is régi fényességét  és virágzását rö-
vid Jumrtiában  foglalva  ha szemlélni kivánnyátok, tekin* 
tsetek avagy tsak ez Siralomnak hellyén fel-függesztetetc 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Éomorú Chartáknak  homlokára, az holott-is ez keskeny 
Linéák  közzé szoríttatván , ahoz * illendö színekkel le-raj. 
róhatott. Én pediglen még annál-is rövidebben tsak ép-
pen azt említem , (: azoknak kedvekért t- i. ha kik a' 
izomszéd Magyar Hazában virágzó Uri Fa/ni/iákkal  nem 
annyira esméretesek:) Hogy az XII. Seeulumnak  kezdete 
táján , COLOMANNUS  Magyar Király idejében , költö-
zött vala-bé az szomszéd Magyar Hazában OloszOrszagnak 
Apulia  nevezet- Tartományából, abban az idöben igen 
híres és sok nevezetes Heiosokkal  termékeny Tartomány-
hói, RÁTOLD nevezet- Heros:  melly RÁTOLDtól 
fcármazott  a' XII. Seeulumnak  vége felé  II-dik  RÁTOLD, 
Fejer-könek  és párkánynak  Földes Ura, és IIIdik  BELA 
Királynak egyik serény Hadi Vezére : a' kitöl-is vette-
ttek ofctán  eredetet a? szomfeéd  Magyar Hazában sokáig 
virágzó RADAI és HÁSZNOSI fényes  Uri Famíliák  « 
világosan neveztetvén ezek a' régi Levelekben de  Gene-
re Rátold,  avagy RÁTOLD Nemzettségéböl származott 
Uri Famíliáknak.  Az HASZNOSI  Fami/iában  t-ndökök 
nek vala kiváltképpen a' XIV- Seculumban,  CAROLUS 
ROBERTUS, SIGMOND, és MARIA Magyar Királyok 
nak idejekben HASZNOSI DOMOKOS, és HASZNOSI 
JÁNOS, az első  Nemes Magyar Oifiágnak  fényes  mél-
tósággal tündöklő Palatínusa,  a' másik Judex  Curiae  Re-
giae,  avagy Ország Bírája. A' RÁDAI Fan/íliában  pedig 
virágzik vala nevezetesen a' X1IL Seculumbzn  RÁDAI 
BÁLÁS: kitöl származtanak osztán a' XIV. XV. XVI. 
Seeul«mokban  RÁDAI JAKAB, ennek Fia ismét RÁDAI 
BALÁS, ennek Fia RÁDAI GERGELY, ennek Fia RÁ-
DAI BÁLINT, ennek Fia RADAI ISTVÁN.'  Kik kö-
zött-is ll-dik  BALÁS MIHÁLY Fiának Unokája ezen mi 
erdélyi Hazánkban költözvén által, .azt tselekedte hogy a* 
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RÁDAI Uri Eamilia  itten virágzó, vagy virágzott SZA-
LÁNTZI, BARTSAl, TÖRÖK, Nag>; Yaradi HOR-
VÁT, és más Uri Familiákkal-is  Leány Ágon szoros vér-
séggel egyben köttet tessék. De hogy viszsza térjek az 
Utolsóra,  RÁDAI ISTVÁNNAK im ezen Három  jeles 
fiai  vaIának  u. m. RÁDAI  GÁSPÁR, kiröl mmdgyárt 
ismét szónok. Máfodik  Fia RÁDAI MÁTÉ, Vice  Judex 
Curiae,  avagy Ország Vict-Birája» és N. Pofony  Vár-me-
gyében Dévény  Várának Fö Kapitánnyá : a' ki-is amaz 
híres Baboltsa  várát abban az idöben szörnyen dühöskö-
dö Török Fél Hóidnak ártalmas sugaraitól > avagy ke-
mény oslromlásitól. Porti  et infratfo  Animo , a* mint se-
Iölle  iratik, erös és győzhetetlen bátor szível szerentsé-
sen meg tartván, és egyéb jeles Aieritumokkal-is  tündö-
kölvén , azt tselekedte , hogy az RÁDAI Uri Familiá-
nak UNIKORNISSAL  ékes Tzimere újjabb GALAMB. 
Tzimerrel-is meg-ékefittetnék»  a' mint hogy ezzel mind 
e* mái napiglan-is fényesen  ékeskedik. ISTVÁNNAK 
Harmadik  Fia valá RÁDAI PÁL » ki-is ezen mi Erdélyt 
Hazánkban költözvén által» MÁTYÁS Fia által Nagy 
Attya vólt DÁVIDNAK, Fogaras  Várának ditséretes 
Comwendánsának.  De hogy vifcsza  térjek immár "ezer* 
Testvérek között az Elsőre,  RÁDAI GÁSPÁRNAK Fia 
vala a* közelebb elfolyt  XIL Seeu/umban  RÁDAI AND-
RÁS , ennek Fia ismét RÁDAI  GÁSPÁR > ennek Fia 
osztán RÁDAI.PÁL, im ezen Kegyes Ur Ászszonynak 
áldott emlékezetű Edes Attya, minden ditséreten selyül 
tétetett, nagy Tudománnyal és nagy Kegyességgel  egya-
ránt ékeskedő igen jeles Úri Férfiú.  Á' kinek-is Édes 
Hazájához és Magyar Nemzetéhez való egyenes hivsé-
gét a* mint egy felöl  amaz hires Sza/hmári  Tranfaflio> 
fok  Regi a Commiffiok  » és egy néhány közönséges Ország 
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éyülésriben hasznoson fóIytatott  Követségei nyilván bi-
zonyityák; ugy más selöl Világ gyözö igaz Hitének és 
Mennyei tűzzel gerjedező buzgó Kegyességének örök-
ké meg maradandó ditsöséges iWonumewtu maiészen, több Vi-
Jogosságot trdemlö >eles Írásai között, amaz kisded Köny-
vetske Ugyan, de arany betűkre méltó Könyvetske, melly 
LELKI HGCOLÁSNAK Titulusa  alatt minnyájunk elött 
esméretes: alkalmatos Kcnyvttske bizonyára, hogy akár 
melly kö szivet is mtg-látíyithasson, és diadalmasan viszsza 
vervén e* gonoszban tetetett Világnak Kegyejségct  lövöldö-
ző mérges nyilait, a'Mennyei Felségnek kész engedelmessé-
gére vóltakcpcn meg-hoáoltatbajsoru  És ezen Kegyes Uri 
Férfiútól,  és ennek Kegyes Elete Párjától nem kúlöirben 
regi fényességgel  tündöklő Uri Fatniiiából  származott KA-
JALI  KLÁRA Ur Aszfcorytól,  származtat ak tehát immár 
Alélt. Radüi  RÁCAI GÍBÉGN Ur, a5 szomszéd Magyar 
Halának , és  abban meg-teltpedett Magyar Izraelnek kü-
lönös drága Ajándékokkal tündöklő igen fcafenos  Ékes-
sége: ismét Néhai Mélt. hadai  RÁDAI PÁL Ur, de a* 
ki HFjúságának szintén dél színben rcgyogó leg jobt> i-
dejeben a' PoIdcg örökké valóságra hirtelen által köl-
töztetett: az Leányi Renden pedig im'e'Szomorú Kopor-
sóban zárattatott Kegyes Ur Afcszony,  Néhai Mélt. Gi&f 
Rádai  RÁDAI  ESTFR Afcszony  Ö Nagysága, a' kinek 
én mostan szomorú Oratiotskárnroal  útólsó Tifctefeéget 
tészek. 

Születtetett vaía nevezetesen ezen Kegyes Ur Aff-
sznny az enlitett Kegyes Szüléktol a* szomszéd Magyar 
Hazában, LOSONTZGN, e* mostan fólyo  Secalnmrnk 
XVI-dik  Esztendejében, szent György  Havának  XXIV-dik 
Napján. Mihelyt pedig rergö boítsojéböl ki-kelhete, 
leg ottan sztpen ki-nyíIni kezdett Tavaszi Virág-szál 
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ctióágyára a' Természettől éngedtetett és naponként a? 
Kegyelemtől jobban-is njeg-erÖfittetett  különös kelleme-
tes Ajándékokkal mindeneknek tsudájára kedvesen illa-
tozni kezdett. A* mellyeknek-is drága illattya napon-
ként nevekedő idejével együtt naponként nagyobbra 
nevekedvén * i s jel-járván az egész Magyar Hazát nem 
tsak f  hanem ezen mi Erdélyi Hazánkban-is hé.hatván, 
azt tcelekedte, hogy több Uri IíHak  között im ezen 
kesergő Mélt. Gróf  Uri Féríia-is» de akkor magát Arany 
ídökkel méltán biztatható Kegyes Uri Férfiú,  ezen An-
gyali Képnek szemlélésére febes  szárnyakkal sietett le-
gyen. A* mellyet-is mihelyt meg-láthatott t és drága 
Ajándékjait közelebbről szemlélhette, a' Kegyességnek  Ke-
gyességgel  való titkos Synpatkiá)'ix.>  és mint-egy Mágnesie-
tejét nyílván érezvén, leg ottan ezen Kegyes Szüzet 
ennek Kegyes szüléitol Házassági Páros Életre ki-kérni 
kívánta. A' mint hogy végtére fel-tött  szándékában sze-
•rentsésen-is győzedelmeskedett: Páros életre lépvén ezzel e* 
mostan fólyo  Seculummk  XXXIL Esztendejében, szent /• 
ván Havának  XXIV. Napján. Es óh melly igen áldott na-
pok és kellemetes drága idök valának-is azok, a' mel« 
lyeket ezen Kegyes Pár, Két meg-egyezo Szív egymás-
hoz hasonló egyenes indulattal gerjedező Társak, mind-
gyárt zöldellő Jffiúságoknak  kezdetében kedvesen együtt 
tolthettenek\ Ugy annyira, hogy ha szintén ezen Ke-
gyes Ur Aszszonynak Kegyes Férjének Erdélyi Hazán-
kon kivül való akkori múlatozásának napjai nérnü-némü-
képen hasonlatosak vólnána1c-ís amaz ISTENtgyözö Fér-
fiúnak  , a' /Rabnak bujdosásának napjaihoz ; vidám szí-
vel vólt mindazáltal a* sok viszontanságok közŐtt-is, ot-
tan ottan Örvendező ditsekedéssel ezt mondván mintegy 
amaz Paraditsomban ártatlanúl örvendező leg elsö Férfiúval 
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együtt: Találtam  magamhoz ha fonti  Tár  fai,  (:  i. Mos, i \ :) 
Ha szintén sok kedvetlenséget szenvedek-is, de tsak u-
gvan találtam, bizonyára találtam magamhoz hasonló, i s 
engemet hathatósan megvigasztalható Kegyes Társat* 
Meg is áldotta vala a* Mennyei UK ezen Kegyes Ur Asz-
szonynak Páros Eletét az Házassági tiszta Elesnek X. 
drága Gyümöltseível. A'kik között-is Heten  ugyan, a'PÁL, 
DÁNIEL, LÁSZLO, GEDEON, BENIÁMIN, SIGMOND 
KRISTINA,rész szerint zöldellö Ifjúságoknak  kezdeté-
ben, rész berint kíssebb, vagy igenf  gyenge idejekben 
tsak hamar elenyészének, és idejénkoránt e* Világnak 
ISTENtelen Fiainak és Leányínak seregéből az Egekben 
örvendező Kegves Lelkeknek Táríaságokban által-költöz-
tetének. De Hárman,  JOSEF, ESTHEK, és KLÁRA, a* 
Mennyel Felségnek különös kegyeímességéböl életben 
vadnak , és erös bizodalmom vagyon aT Mennyei ̂ Édes 
Atyának Jóságában, hogy Mélt. Gróf  Kesergő Edes At-
tyoknak Confolatiojáxa  és egyszersmind a' Közönséges 
Jóra tóvábbra-is életben maradnak, és mínnyájunknak 
örvendező Atylaujusunk  között sokáig virágoznak» 

Mirsoda draga Virtusokkal  tündöklött légyen immár 
czeit Kegyes Ur Aszszony Szerelmes Férjének Házában, 
söt világi egész életében, elégtelennek tartom én ma-
gamat azoknak illendő színekkel való le-rajzolására Min-
deneken: rövid fwrrmá  ban foglalok,  ha azt mondom, hogy 
czeír Kegyes; Ur Aszszony mindenkoron és minden dói-
gainak folytatásában  valóságos KEGYESSÉGGEL ékes-
kedett légyen. Ez a* KEGYESSÉG tselekedte ugyan, 
is azt, hogy ISTENtöl ö- melléje rendeltetett szerelmes 
Férjét épen különös nagy Buzgó indulattal szerette, és 
ollyan meg-égyezo Faros életet tartott vélle, a* meny-
nek én ugyan ezen mi Erdélyi Hazánkban párját alig 
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«tálalhattam. Túdgyátok minnyájan, valakik Páros é-
letre léptetek , és afi  Afcszonyi  Rend kör-l a'hoz illen-
dő Experientiáx.  szerezhettetek, melly k-lonös Prudentia^ 
nagy Böltsésség kivántassek a' Férfiakban  , hogy tseiv 
des és vidim jó Házassági életet tarthaífanak.  Azt mon-
dotta vak régjntén az Öreg Ca/o,  és bizony úgy tet-
tzik, hellyesen-is ítélt: Major  em effe  laudem  Bo n Ma* 
riti,  quam Boni Senatoris.  H>gy  fokkal  nagyobb ditséretet 
érdemet  egy jó Férfiú  ay maga Házában  , minijem egy jó Ta-
náts-Ur  az Orfiág  Házában.  De tekintvén én ezen Ur 
Asszonynak éppen különös nagy Kegyességére,  kentele-
nittetem detrabalm  mintegy ennek Kegyes Férjének 
méltó dicséretéből Mert ha azt kérditek , mi az oka , 
hogy ollyan ritka és példát alig található drága Páros 
Életet tartott ez maga Kedvesével, annyira kérette ennek 
kedvét, és tsak leg kissebb kedvetlenséget-is meszsze ku 
vant tiltani ö töle? In  promiti  caafn  efl:  könny- ennek 
okát adni: mivelhogy ez ö hozzája épen hasonló nigy 
KEGYÉSSEGgel tünd iklik valaf  De a' KEGYESSÉG cse-
lekedte azt, hogy ezen Kegyes Ur Aszszony Páros Éle-
tének ISTENt  >1 nyert drága Zálagjait-is, maga Kedves 
Gyermekeit , olly böltsen, okosan, kegyesőn nevelte 9 
mingvárt Tsetsem5 gyengeségektöl-fogván  az URnak 
útaiban való álhatatos járasra szoktatni , és  mindenek-
nek selette ISTEN' Ditsösigére készíteni kívánta : úgy * 
annyira hogy a' mint sokszor hallottam , míg Életeket-is; 
ezeknek * a mellyhez egyéb aránt az szeginy Édes A* 
nyák annvira ragaszkodnak . nem más ConditiovsX  kíván* -
ta , hanem hogy ezek ISTEN Ditsösségére szenteltetett 
valóságos Kegyelemnek Edénvei lehessenek. A' KE* 
GYRSSEG tselekedte t6vábbá azt , hogy ezen Kegyes 
Ur Aszszony az szent Írásban meg-dit$ér tetet t; Bolti  és 
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<Ofos  Afifconyt-állatoknak  péIdájok szerint egyszersmind se* 
rény és szorgalmatos Gizd'aszszonysággal-is ékeskedni ki-
vánt légyen: hasonló lévén az ollyaten gazdag kereske-
dő Hajoknoz ; mellyek a' szél-veszes tengernek kemé-
nyen ostromló habjai között-is hasznos és kellemetes 
nyereséget hajtani meg-nem szűnnek. De ez a* KE-
GYESSÉG tselekedte azt, hogy ezen Kegyes Ur-Aszszony* 
maga -Kegyes Jóságának és könyörülő índúlattyának drá-
ga gyiimöltseLt közönségesen mindenekre-is, de kivált-
képen az ISTEN Házára, abban a' Prófétákra,  azoknak 
Fiaira , és sok szegény Eeelesiákra  gazdagon ki terjesztett 
te légyen: úgy annyira; hogy tekintvén Kegyes Anyai 
indulattyára, Magyar Izraelünkben egy valóságos jó 
Anyának el-enyészését minnyájan mostan keservesen Arat-
hassuk. Tudgyátok ennek felette  Sz. H. (: söt ebben 
immár magára e* gonoszban tétettetett Világra-is bát-
ran Froíwalhatok  ,:) túdgyátok, mondom , ezen Kê  
gyes Ur Aszszonynak mindenütt és mindenkoron min-
den szin-mutatás nélkül való bátor KEGYESSÉGÉT, 
Mennyei tűzzel gerjedezö búzgoságát, e'Világnak meg-
veszett szokásától, minden utálatosbiintöl, fertelmesség-
töl, álnok tsalárdságtól, mintegy termcszet-szerint v?16 
idegenkedését, és a' KEGYESSÉGNEK tiszta kút-fejé  -
böl (zármazni szokott fok  egyéb Virtujait,  és ritka Ke-
gyelem béli Ajándékjait. 

Hlyen drága Virtusokkal  tündökölvén ezen Kegyes 
Ur-Aszszony , kitsoda ne sajnálná tehát a' mi különös 
szeretetünknek ölelgető karjai kŐzzül mostan immár illy 
nagy hirtelenséggél való el-költözését. De nem vala 
méltó ar̂ a e' gonoszban tétettetett Világ, hogy illyen 
Kegyes Léleknek fokáig  szállást engedhessen. Mellyre-
nézve tettzett.is a* Mennyei Felségnek ezen Kegyes 
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ket az igaz Hitnek és Eegyessegnek vidám Tóllaiból fii-
zött szárnyakkal ez alatson Foldröl idejénkoránt a' Ke-
gyességnek  örökös szállására által költöztetni. A* mint 
hogy végképen el-is költözék ez immár mi közz-l-nk 
c* mostan fólyo  MDCCLXIV. Esztendőnek mindgyárt , 
leg eIso Napjának leg első Orájakor, igen szép tsende» 
fen:  sok terhes nyavalyáinak egymást nyomban követo 
s-rü ostromlásai kozott-is igaz Hitből szármázott buzgó 
Könyörgéseivel zörgetvén sz-ntelen-l a* Kegyelemnek aj-
taján és végtére le hajtván mintegy fejét  az Ö Édes Id-
vezitöjének ölében , és ottan csendesen el-nyúgodván r 
melly Eutbanafia,  avagy Tsendes Halálnak módgya, a* 
mint legutolsó, úgy igen kellemetes gy-möltse szo-
kott lenni e* földi  életben a' Kegyességnek:  Világi É* 
letének tsak fél  Seeulumot-is  bé-nem tölthető XLVHI. 
Páros Eletének pedig szintén az előtt VL Hóriápokkai 
és VL Napokkal kezdődött XXXIL Esztendejében. 

Oda érkezvén ekképen, hogy Kegyes Taríadnak vég-
so el-költözéséről emlékezzem: mit mondgyák immár 
Tenéked szomorú vastag gyászban öltözötté és szívednek, 
vastag gyászszát soha többé le-sem vetkezhető Mélt. Gróf 
Nagy Uri Féifiú,  énnékem örök háládatosságot érdem-
lő jó Patronusom  / Szomorú dolog \ mennél ritkább Pá-
ros Élettel áldott vaía-meg tégedet a' Mennyei Felség, ' 
annál inkább nem lehet mostan ennékern hathatos bal-
fa  mom olajot találnom a* Te Szívednek érzékeny se* 
beinek meg-enyhitésére. Rövid summában alig láttam 
én szebb defcriptioyxt  a* jó Házassági Életnek, mint a* 
mellyel le-írja, Cor:  Tacitus  az 6 Ipjának és Napájá-
nak Házassági életeket: Vixerunt  mira Comordia,  per mi/-
tuam charitatm,  et mvicem fe  ante ponendo:  Tsudálatos  egyes-
iében  éltrnk,  u. rn. cgymást  bafonló  indulattal  fetetvén,  és 
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(%yik  a* máfikat  magami fellyebb  bets'ulvén.  Ritka Házas-
ság az Hlyen. De a' Ti Házasságtokrol-is akárki el-
mondhattya: Vixiflis  mirjj  Concordifi,  Eppen tsudálkodás-
ra méltó nagy egyességben éltetek együtt, minthau-
gyan mint egy Szív, egy Lélek, egy indulat lakozott 
vólna Ti bennetek. De oh szomorú fájdalom  ! Mostan 
immár vége vagyon ezen kedves, és  fok  .Seeu&moknak 
el-sorgások alatt-is példát alig található drága Páros É-
letnek. Nem-is fárasztom  azért haszontalan magamat, 
hogy el-tiltsalak Tégedet az siránkozástól. Hanem tsak 
épen azt mondom a' bólts Seneeaval: Fluant  iachrymae, 
fed  eadem et definant:  trahantur  ex $mo pettore  gemitus  , 
fed  iidem  et finiantur:  Follyanak könyvhullatásoknak pa-
takjai a* Te szemeidből, de azok osztán szünnyenek-is-
meg: botsáss keserves sohajtáíbkat a* Te Szívedből, de 
azoknak osztán vége-is légyen. Vége légyen, mondom: 
mert hogy igazán meg-vallyam, maga-is a' Mennyei Fel-
ség annál inkább meg-kivánnya ezt Te tölled, men-
nél nagyobb Kegyelemre méltóztatott Tégedet. De ki-
váltképpen meg-kivánnya ezt Te töled a' maga Ditsös-
ségére és a' közönséges Jóra nézve: hogy továbbra is bá-
tor szível és vidám elmével follytathassad  nagy méltó-
ságú Hivatalaidat pubUcumruk  hasznára, és az ö válasz-
tott Izraelének különös Confulatiojárz.  A' mellyre-is a' 
Te nálad le-tétetett Kegyelemnek kettös mértékének 
hathatos munkálkodása tégyen alkalmatossá Tégedet ! 

De Tinéktek-is illo lészen meg szűnni immár a' fe-
lettébb való kefergéstöl  ezen Kegyes Ur Aszszonynak af 

Mennyei Felségnek kegyeimess ígébol minnyájunknak 
vigasztalásunkra maga után életben hagyatott Kedvesei: 
Mélt. Gróf  Egyetlen egy JOSEFje I Mélt Gróf  Kedves 
jLeányai! Söt hogy Titeket-is egyszersmind emlittsel^k; 
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Mélt Kedves Testvére! Több szeretö Attyafiaí,  thitl 
den Szerelmesei, Jó-akaroi, és valakik ezen Kegyes Lé-
leknek töl-nk való el-rep-lését véllem együtt keserve-' 
fen  sajnállyátok l Illö lészen , mondom, hogy Ti-is min-1 

nyájan a' Mennyei URnak bölts tettzésén és szent aka-
rattyán tsendes elmével meg-nyúgodgyatok. Annyival-
is inkább , mert tudgyátok ezen Kegyes Léleknek mos-
tan immár a' Mennyei Sicnnak fényes  várában való 
mulatozás \ az holott-is jövendőben ötet, ha az ö példád 
ját követitek , a' több Kegyes Lelkeknek örvendező-
Társaságokban minden kétség kivül fekalálhattyátok. 

Véget vetnék immár eddig elfolyt  tsekely Qrattötu 
kámnak SZ. H. De a' Kegyessegnek  egyik nevezetes túlaj-
donsága lévén hogy az mindenkoron máfokhoz-is  buzgó 
szeretettel gerjedezzen ; én reám bizta imé ezen Ke-
gyes IJr Aszszony, hogy az ö Szíves kivánsagait-is Vég-
sö Bútsuzásában rövideden kiöntsem Ti előttetek : a* 
mellyreis azért nem külömben légyetek egy kevéssé 
figyel  metefek. 

i. Leg elsöben-ís pedig Te hozád fordúl  a' Te"Né-
hai Kegyes Társad Mélt. lmpcr.  Gróf  Széki TELEKI 
LÁSZLO Ur > fellyebb  emiitett fényes  Titulusokkal  é-
keskedo, de mostan Kegyes Tárfadnak  el-válásán el-fe-
lejthetetleníil kefergo  Nagy Uri Férfiú  1 Jól tudgya 
mé a* Te Kegyes Tárfad,  és egyenes indulattal meg-is 
efméri  azt, hogy annak a* ritkah és  példát alig találha-
tó tsendes Páros Életnek, mellyet szintén XXXII. Esz. 
réndöknek el folyások  alatt Te veled tartott, az ISTE-
Ni Kegyelmesség után a* Te Kegyes mdúlatod és mint* 
©gy veled született Természeti Jóságod vólt leg föbb  o-' 
kaj és fundamentoma..  Háládó szível köszönvén' azért 
inostan-is: útollyára ezen Te nagy Kegyességedet  , szelidí 
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jóJágöáat, álhaatos tísztá &iYeitfie<íéf,  és ázerfi 
kedvező indulatodat, melly tféfmc  tsak íeg kissebb 
kedvet lenségtölis nagy korgaiiratossággal őrizted Ö-
t€t i mindenkoron, és leg közelebb hószszas idökig 
tartó terhes nyavafyáiban-is  ö körülötte való hív 
áajkálkodasodat; azt kivánnya imé Teneked : hogy 
amaz szclid Bárány, amaz künyorülö Fö Pap* 2z 
Idvezitö JÉ'SUS, tekintsen könyörülő szemekkel Te 
reád: minden Emberi reméríség felett  Mennyei \u 
gasztalásainak baísamom clajjával enyhittse a* Te szí-
vednek terhes fajdalmait:  Vigasz tálasodra meg-hagya-
tott Kedveseidnek Virágzó állafottyok  által pótollya-
ki mostani siralmaidat: a' Ke^ifséget  ostromlani szo-
kott irigy Nyelvekhek mérges nyilait, és minden 
egyéb veszedelmeket tíieszsze tiltson Te tölled : IS-
TEN Ditsösségére és a* közönséges Jóra tzélozó 
minden • dolgaidnak szerentsés elő menetelével szeres* 
sen Tégedet: végezetre pedig ©fetán  költöztessen-
fel  Tégedet is ez alatson Földroí a' Aegyesŝ gnek tu-
lajdon hellyére, a' tobb Kegyes Lelkeknek örvende-
ző Társaságokban, az hová ö immár Víl szerelme-
seivel egyben a' Kegyejségbot  fűzött  vidám szárnyakkal 
fel  repült Te elötted* 

te T Mentié! ríagyo&b irdűláttaí gerjedez vala 
mindenkoron Ti hozzátok ezen Kegyés Lélek, an-
nál nagyobb indulattal szóflit-meg  imé meítan utol-
lyára-is Titeket ezeri Kegyes Ur Ászszofynak,  mint 
Edes Anyának, él-hagyatott Kedveséi * és  igen Fél-
tÖ Kintsei: Méh. tmfrriálh  ércf  és Camerar'ius  A#. 
fkus  Széki TÉLEKI JOSÉF tTr, mínnyajunknak sze-
fetetét,  & VMkutnwak-is, ha túdgya betsülni a* 
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Tudományt, és  BöIisességet,  k-iőnos Mplavfusfa 
érdemlő ritka Uji Férfiú!  És hogy egyszersmind 
jneg-szólliítsa a' Te Szerelmes Párodat is f  és Ti 
toiexek lármázott egyetlen egy Kedves Unokátská-
ját Mélt. Gróf  KirálIy-falvi  RUTH JOHANNA jeles 
Ur Aszszony és Mélros. Grof  széki TELEKI JOHAN-
NA Kedves Kis-aszszonyka! Ismét Méltos. -Grof  £éki 
TELEKI ESTER Kegyes Ur Afcszony,  j? kinek imé 
távol létedben-is könnyen képzelheti mostani siralma-
idat, és .a* Kefer-ségnek  füsti  miatt jobbanis meg 
homájofodott  szomorú napjaidot! És ennek Élete 
Hiv Párja, ö nékie kedvét keresö engedelmes Veje. 
Méltos. Grof  és Camrarius  Aulicus  TOROTZKAI 
SIGMOND Ur! Ismét Méltód Grof  széki TELEKI 
KLÁRA, vidám napokat érdemlo, de rnostan sza-
morú Árvaságnak vastag gyászszában öltözött Ked-
ves Kis-aszszony! Oh melly igen sajnálva tészenle 
egy felöl  Titeket az o Anyai vigyázásának 
kedvezo öléből! De tsak ugyan tekintvén más 
felöl  Ti kegyes neveléstekre mellyet nyilván 
meg-szentelt az Ur, erös bizadalommal hágy-el Ti-
teket. A' minthogy .ezen erös "bizodalommal íe-is 
borúi ímé a Kegyelemnek Széki elött , mellyhei, 
mosbn közelebb jjirúlhatott, és illyen ildást mond 
Édes Anyai indulatjai mind egyen egyen Ti reá-
tok : hogy amaz Mennyei Ur» ki a* niaga Válasz-
tottinak Kegyességeiben  leg inkább gyönyörködik * 
minden földi  áldások felett  a' maga drága Kegyel-
meivel ruhizzon-fel  Titeket, hogy az Embereknek! 
meg-veszetf  erkölcsök között-is ki-tettzÖ példás' Ke-
gye/iéggéí,  ISTENT  félelemmel,  é$  feent  élettel át-
hacacofan  t-ndökölhefsetek:  légyen, af  JO'SEF világi 
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életére . nézve-is, mint  a* forrás  mellé  plánt  ált  atot  Tef-* 
ttiö-ág  p és  ázó Attyáuak  áldáját  légyenek  mind  örökké  az ő 
Fején  , mint  az ö Altyafiai  k'fruuul  ki válástatottnak  fején:  lé-
gyenek ennek Házában a' JOHANNÁK magok Nevek-
Bek tulajdon ereje szerint valójában Gratiojáh,  avagy IS-
TEN és Emberek elött egyaránt Kedvesek:  Dyújtsa-ki a' 
Mennyei Király maga Irgalmasságának Arany Ve  ff  tjét s 
söt nyújtsa ki a* mrga Orvosló kezéi-is a* szelíd ES-
TERRE, és szerelmes Férjével egyben vidámabb és sé* 
nyesebb napoknak szemlélésére méltóztassa citet : a' Ked-
ves KLÁRA Ttfita  Kegyefségget,  és a* külsö Ékesség mel-
lett Mennyei ajándékokkal továbbra-is kedvesen illatoz-
zéfc  r egy szóval légyetek mind egyen egyen Áldottak az 
URtólr míg nem végezetre fel-köítöztettek  Ti-is az Egek-
ben örvendező Kegyes Lelkeknek íeregében, az holott-
is osztán ö véle együtt mind örökké végnélkül örven--
dezhe&etek» 

Ezen Kegyes Ur-Aszszonynak Egyetlen egy Ked-
ves Tt stvére, de a* kit ö sok Testvéreknek számos sere-
génél-is sellyebb betsüll vala, és azért mindenkoron külö-
nös tiszteTetteF és indulattal-i» szeretett, Mélr. Rádai RÁ» 
DAI GÉDÉON Ur,, nagy Tud»mánnyaf  és nagy Kegyes* 
Jéggel egy-aránt tündöklő üri Férfiú!  És ennek Élete Ke-
gyes Párja, Mélt. SZENTPÉTERI KATA AHcr) l 
és ezeknek egyetíen egy Kedvese , Mélr. Rádai RÁDAI 
GÉDÉON Urfi n a' szomszéd Hazában biíjdosó Magyar 
Izraelnek szépen zöldellem kezdett Ékéssége és ig.cn nagy 
Reménsége! Háládó szível köszönvén imé rncíten immár 
utóllyára is azon Ti szelid Jóságtokat, és nagy Kegye* 
ségteket,  melly szerint az 6 Buzgó szerelmének, és" Tí 
hozzátok váló különös nagy indúlattyinak mind ex ide-
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í glea feafonló  nagy indulattal és buzgó szeretettel meg-
felelni  kívántatok, igaz Atyafiúi  indulattal azt kivinnya 
Tinéktek: hogy amaz Mennyei UR, ki szereti az ö 
Valasztot-t Híveinek Kegyességeket,  adgya-meg gazdag juf 
talmát a* Ti /segye/&gteknek :is, npellynek e* Világi Élet-
re nézve is drága ígéretei vadoak: légyen tóvábbra is a* 
nagyobbik GEDEON nem tsak, hanem £ kissehb GÉ* 
QÉON is az Ur jobb Kefének  .választolt erös Fésfia  > ki 

nagy dolgokat tselekedgyéV az Ur az o Választott 
Izraelének vigasztalására: kiváitképen végezetre osztán 
adgya-meg Tinéktek a' Kegyességnek  amaz leg drágább 
jútalmát is, a* Kegyes Lelkeknek Mennyei hajlékokban 
való bé-menetelt, az holottris mennél nagyobb ostrom-
lásokat szenvedett a* Kegyefség  e' világon, annak gyö^ 
zedelmi Pálmája annál ditsössegesebb légyen. 

4. Eaen Kegyes Ur-Aszszonynak áldott emlékezetű 
£des Attvának Kedves Testvérétöl, Néhai Rádai R4* 
DAl ILONA Ur-Aszszonytólf  Néhai THUSSA1 GYÖRGY 
Ur Élete Párjától, Három Leányai által származott mim 
den Kedves Attyafiai/  Söt ezen Leányok közz-l Kettő? 
nek életben maradott Kegyes Férjei, FÁJI  ISTVÁN, 
és FAJI  SÁMUEL Urak , u. m. a' kiket egyszersmind 
Kedves Attyafiainak-is  esmér vala! De közönségesen-is 
Néhai Idösb Rádai RÁDAI  ILONA Ur-Aszszonytól szár-
mazott minden igaz Attyafiaii  Nevezetesen pedig azok 
között Néhai DARVAS JÁNOS, és 0AR.VAS GÁBOR 
Uraknak életben hagyatott Kedvesei! Ugy életben lévo 
Confiharius  DARVAS JQ'SEF, és DARVAS FERENTZ 
Urak, és ezeknek szerelmesei! Nem külömbenezen Ke-
gyes Ur-Aszszonynak igen Kedves Attyafiai,  Fels. Ma* 
gyar Udvari Cancellar'ún  lévo Cppstliarius  TÖRÖK 1Q? 
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*SEF tJr! Ennek szerelmes Párja, és több Kedvesei! Sot 
közönségesen valakik ezen Kegyes Ur.Aszszonynak Ne-
mes Magyar-Országon virágzó RÁDAI, VAJI, FÁJÎ  
DARVAS, BÁRTZAI, és ezen mi Erdélyi Hazánkban 
fénylő  HORVÁT , BARTSAI, és más Uri Familiákban-
jis igaz Attyafiai  valátok ! Egyben soglai mind egyen c-
gyen ezen Kegyes Ur-Aszszony Titeket, mivelhogy Ti' 
is minnyájan ötet meg-egyezö szível és nagy indulat-
tal szerettétek, és köszönvén eddig való Kegyes Jóságtokat, 
azt kivánnya Tinéktek : hogy a* Mennyei Felség, ki-
nek kezében vagyon az Áldás és az Qstor, minden 
kellemetes jó áldásaival böv mértékben koronázzon-meg 
Titeket, és  ellenben minden veíélyt meszíe tiltson-el 
Ti tölletek, és fordittsa  azt inkább a' Ti gyűlölőitek, 
«ek nyakokban: végezetre pedig osztáp amaz o leg na-
gyobb áldására-is méltóztasson Titeket, u. m- a' Kegyes-
hegnek tulajdon hellyére, a* Mennyei Si ónnak fényes  vá-
ciban való örvendetes bé-menetelre. 

5. A* Kegyességen fundáltatott  szoros kötelességének 
tartya ezen Kegyes Ur-Aszszony, hogy Titeket-is meg-
tóllitson immár • valakik Mélt. Gróf  kesergö Férjének 
Kedves Attyafiai  vadtok! Leg elsöben-is pedig ezek kö-
zött Titeket szóllit-meg, mint emiitett Kegyes Férjének 
leg közelebb való Attyafiait;  Mélt. ímperialis  Grós és Ca-
merarius  Széki TELEKI KÁROLY Ur. Nemes Belso 
szólnok Vár-megyének ditséretesen kormányozó FÖ Is-
pánnya! És ennek Testvére Mélt. Gróf  Széki TELEKI 
JULIA jeles Kis-Ászszony! Ismét Mélt. Ímperialis  Gróf 
Széki TELEKI SÁMUEL ritka Tudományu és nagyE*-
ferientta)u  Iffiú  Ur! Ismét Mék. ímperialis  Gróf  Széki 
TELEKI LAJOS, DOMOKOS, SAMUEL , és MIHÁLY 
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nagy reménségil négy Testvér Urfiak!  és ezeknek 
Testvérei, Méh. Gróf  Széki TELEKI JULIA. BORBA-
RA,KATA, és ESTER jeles Kis-Aszszonyok 1 Ismet 
Kegyes Férjének Testvérétöl származott Mélt. Vargyafi 
DANfÉL  MIHÁLY Ur f  és Néhai Mélt. Vargyaü DÁ-
NIEL SÁNDOR Urnakkét Kisded Árvái! AzURnak kü-
lönös Ktgyelmefeégében  ajáll imé mindegyen egyen Tite-
ket ezen Kegyes Ur-Aszszony, és azt kivánnya Tinéktek» 
Mélt. Uri Szüléiteknek , és valakik Ti hozatok tartoz-
nak : hogy ez a* Mennyei Ur a' Természetnek, és a* 
Kegyelemnek minden szükséges ajándékaival ékefittsen-
fel  tóvábbra-is Titeket ; e' világi életnek fok  fájdal-
makkal ostromló habjai között engedgyen vidám és tsen-
des életet Tinéktek : végezetre pedrg osztán amaz hal-
hatatlan örökké-valóságnak tsendes rév-partyárais szeren-
tséfen  tégyen által Titeket , a* mikoron-is a' Kegyes-
ségnek örökké megmaradandó hasznát vidámon szem-
lélhetitek. 

6. De közönsége(entis meg-emlékezik Tr róttatok ezen 
Kegyes Ur Aszszony t valakik Mélt. Grof  kefetgo  Férjé-
nek a' nagy TELEKI Házban mind két Ágon több sze-
reto Kedves Attyafiai-is  vadtok! Söt meg-emlékezik min-
nyájan Ti róllatok-is, valakik Kegyes Férjének a' Nagy 
BETHLEN, KEMÉNY, BÁNFI,  és más Uri Familiák-
banis, mind a* két Magyar Hazában, igax Attyaíiai nem 
tsak, hanem igaz Jó akároi-is vadtok! Mind-ezek kö-
zött pedig illendőnek tartya, hogy kü!önösön-is meg-
szóllittson Titeket: Mélt. Gróf  Vajai VAJI KATA Asz* 
feony,  Néhai Mélt. lmpcr.  Gróf.  Széki TELEKI PÁL Ur-
nák Kegyes Özvegye, mind o nékie, mind szerelmes 
Férjének Édes Annya hellyet lévő igen kedves Attya-
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fca  1 Mélt. «Gróf  Vajai VAJI  BORSÁRA AszSany, NS-
üai Mólt. Imper.  Gróf  Széki TELEKI  JANQS Urnák 
nagy Kegyesség- Özvegyed és ezeknek fcerelmes  Ked-
veseik ! u. m. a' kikkel az igaz Vérségnek arany lántza-
val-is egyfzersmind  szorossan. egyben köttetett vala. Is-
mét: Mél^-Gióf  Staisi'tm  Iracfidcns,  Status  és  Erdélyi Guber~ 
malis  Attualis  Intirrvus  Confiliarius  Gyalakuti LÁZÁR JÁ-
NOS Ur, mint Kegyes Férjével a' PMirumrz  és  az IS-
TEN Házára-is együtt vigyázó Nagy Uri Férfiul  és e-
Zen Nagy Uri Férfiúnak  életben maradott két Kedvefei, 
kik egyszersmind szerelmes Férjének igen Kedves 
Attyafiai-is  vadtok? Ismét  különös Kedves Jóakarói ? 
Mélt. Gróf  és Gubertnaiis  Confiítarius  Bethleni BETHLEN 
!MRE Ur! Mélt. Gróf  Hidvégí NEMES KLÁRA Asz-
£ony , Néhai Mélt. Gróf  Bethleni BETHLEN SÁMU-
EL Urnák Kegyes özvegye! és Mélt. Gró£ Czegei 
VAS KATA Aszszony , (: egyszersmind a' VAJI  Ágon 
Kedves Attyafia-is  :) Mék. Gróf  és Tabulae  Adfefsor  Nagy 
Ertsei TOLDALAGI LÁSZLO Urnák Élete Kegyes 
Társa! a' kiknek-is épen különös szerelmeteket tapasz-
talhatta, és  azért Ti véletek különös nyájas és vidám 
tárfaságct-is  tartott vala. Köszönvén imé mostan im-
már útóllyára én iltalam-is, mind egyen egyen Tinék-
tek o hozzája és Szerelmes Férjéhez mind eddig mú-
latott Keresztényi Jóságtokat, és annak drága gy-möl-
tseit, kiván Tinéktek e' világi életben ugyan tsendes 
múlatozást: nem szomorú napoknak, hanem az Ur jó 
kedvének áldott Esztendeinek szemlélését : de kiváltké-
pen végezetre osztán kiván a* Kegyefségnek  tulajdon 
hellyére-is bóldog által menetelt, az holott-is mind o-
föklcé  vég-nélkül vidáman örvendezhefsetek. 

Továbbá ezen Kegyes Ur ÁfócxwaaJí  mind 
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4V két Magyar Hazában minden más J/*akafón#, 
Jó Baráti, jó Szomszedgyai, jó Esméröi! az ISTEN 
Házának választott Szólgai, a' Prdseta-fíaknak  Tanitoi,* 
kikhez különös Kegyejsege'  lierint különös indalattyát 
kivánnya most is jelentem / Uri Jószágainak eddig va-
ló hasznos Gondviieloi / Söt minnyajan, valakik eddig 
Ö mellette , vagy ö érette hainos szó'gálátokat tettetek, 
íerény szolgai és szolgáló Leányi! szorgalmatos Jobbá-1 

gyai és Jobbágy aszszonyai ! Megemlékezvén imé szo-
kott Kegyefségv  szerint minnyájau Ti rólatokis, kiván Ti-
néktek c* Világi életben ugyan a* Ti sorsotokhoz és 
Hivataltokhoz illendő minden szükséges jókat és drága 
Kegyelmeket: végezetre pedig osztán kiván mind egyen 
egyen Tinéktek e' Világi életet ostromlo sok szenvedé-
sek után örökké tartó Mennyei tsendes nyúgodalmot-is 

8* Végezette mindm tendert lévő Sz. H. valakik e-' 
*en Kegves Ur Aszszonynak Temetési Tisztességének 
napján illy szép sereggel meg-jelehni nem sajnállottátok/ 
Tiszteilyen-meg Titeket-is a' Mennyei Felség minden 
kívánatos és kellemetes Tisztességgel, azt kivánnya Tinék-' 
tek. De kiváltképen tisztellyen-meg Titeket magával a* 
Kegyességnek drága VirtHsával^  melly, a= mint tádgyátok,» 
még ez Életben-is igen ktifinos  Kereskedés  az elégséggel 
Végezetre pedig osztín tititellyen-meg mind egyen & 
gyen Titeket a' Ke^yefség^eV  szorossan egyben köttetett-
smaz leg nagyobb Tisztességgel-is, melly az Égekberv 
az Örök életnek mindenkoron zöldeliö hervadhatatlan' 
Koronája lészen. 

El-végezvén ekképen ezen Kegyes (Jr-Ászszonynalc 
Utolsó Bútsuzását-is, a* mi engemet illet, nem tartóz-
tatlak tovább immár Titeket Sz, H. Hanem tsak épen 
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Tégedet tartóztatlak még egy kevéssé Kegyes Társad* 
nak el-válasán el felejthetetlenül  Ktfergö  Mélt. Gróf 
Nagy Uri Férfiú!  mert vatemic el-miilattsm vala, melly-
rcl a* Te Kegyes Társadnak végső Bútsuzásábsn kell 
vala még emlékeznem. Ugy túdom , ezen Te Kegyes 
Társadnak érdemlett Tisztességére, ámbár a* nagy Ke-
ferüségnek  miatta reszkető pennával és el-bádgyacotl 
elmével, igen szép Verteket készítettéK Irafcad-ítl  an-
nakokáért nrmar ezen Verteket, f>a  úgy tetuik , nem 
tsak Kö Táblára, hanem, Atzél, Gyémánt, vagy ennéi-
ís keménytbb Tablákra, Örokke niegrcare&fulo  betűk-
kel: mert n eg-éidtir lí ezt Tokd a' Te Kegyes 
Táríad. Tegyed fel  cötf  szándékod sztrír.t tzen Ver-
seknek utánna a* regi Kovai Kesergő Féifiakrak  im 
ez szomorú hfcriph  jokatr LUGF.NS MA RÍTUS 
CONJUGI BENB MtRtNTI PCSlüT: A9 Kefer-
g& Férfiú  ezt Tö'c  vieg*éraenlttt  fo  7ár  iái  ah Tipejsé-
gére  fente  itt.  Tsak epei* erre az egyre kéi még 
Tégedet a* Te Néhai Kegyes Társad, kinek ez 
elöttis mindenekben kedvét tcllyeííteni kívántad: 
szabad légyen ö uékic-is, bár tsak a* Táblának vé-
ge felé  vagy annak valameltyik oldalára, czei* 
Pár Versetsktt felírattatni,  újjabbanís a* közönsé-
ges Jóra tzélozó buzg6 kívánságának jelentésére: 
ezen Pár Veríetskét, mondom» melly régentén 
Koma  Vároísában egy Férjét szerető Atszonyi állat* 
nak Temető KSvérc olvaílatifc  vaIa : " 

Inni  a túra ebit\  fed  Tu  dtuturníor  Armo5 
Vive  vreos Conjuvx  ostime!  vive Tvotz 

Hbteíerr  imé  el-evjestem  b^ de  Te  tereim  es F/rfem/ 
tí&sed.kt  ék*  Te  magad  Estendejrdet 9 de  töksedkii*lelhettem 
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átt  én  Estendeimet'is,  mellyekkel *. í. rend szerint tó-
<vább élhettem vólna e' Világon.. A* mellyet bizony, 
ha szinten sel nem kattz-is, mi avagy tsak akaratod 
ellen-is, valakik a' P-ublicumqt  szerettyük minnyájaa 

ezt Liviink szerint óhajtyok, és  nagy ' bizo-
dalommal kérjük és várjuk is a' Mennyei Felségtől. 

E L - M O N D Á M . 
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Ő&ÖKKÉ ÉLŐ ÉS AZ HALÁL PORÁN FELJÜL AtLO 

G O E L. 
Avagy 

A* Halandóságnak és Romlandoságnak sokféle  ter-
hei kőzzül IS  n Né  ne k látását ©hajtó és * FEL-TÁMADÁS 
által örök életre meg-újjulását váró 'JOBN/iK  az örökké 

élő GOLL UR  JÉ'SUS  KRISTUSban  vetett 
/ 

B Í Z O D A L M A R O L 
Rövid Halotti TANÍTÁS. 

Mellyet 
Amaz áldott emlékezetű, igaz Hittel, élő Reménseggel 

r ékeskedő Méltóságos Gróf 

RADAl ESTER 
ÚR Aszszony nak, 

A* Mést. Romai Sz. Bírodalombéli Gróf  Széki 

T E L E K I L Á S Z L Ó 
U R N Á K , 

A * KIRÁLYI FELSÉG, Hazáját Szerető, hasznos ta~ 
nátsn , Tancts Ur Hívének , Arany Kostsos Komornyik-
iának , és Fö Pohárnokjának , az Erdélyi Keformáta  E?> 
kléíiák cs Oskolák Fö Kurátoroknak, Szerelmes Házzs 
Társának, "Világi Élete kedves Párjának , el-romlotc 
Teste el takarittatásának alfcalmatofcágávaí  a' GERNYE-
SZEGI TEMPLOMBAN meg-kesereáett Sarvet elmen-
dott Sz. Iván Havának XVII. Napján MDCCLXIV-dik  észt 

Felső Tsernátonx 
fi  0 D P É T  E M* 
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i. Kor. XV. 13. \p t 

Ha  a* Halottaknak  FEL  TÁMADÁSOK  nhtsen, 4 KRIS-
TUS-is  nem támadott-fieL  De a' KRISTUS  feltámadott  az 
halálból  és  azoknak a' kik el-aluttak  lett  -első  'Sengéjek. 

Til III. 21. 

A' KRISTUS  el  változtatja  a1 mi alázatos  Te/liinket 9 hogy 
bafonlatos  légyen  az ö ditsöiilt  Teliéhez  amaz ö hatalmas  ere-
je f  ertnt;  me Ilynek  általa  mindeneket  Az ö birodalma  alá-is 

vethet. 

Seneca. 
Mors,  quant pertimefcimus  ac recufatnus,  interimit  -vi-

tám, no ; erifüt.  Veniet  iterum.  qui nos ia luce reponat di-
es; aejito  animo debet  redtturus  evire. Obferva  orbem re-
rum in se remeantitirn.  Aestas abitt  , fed  altér  Tiam  annus 
adducit\  hyemi oxidit,  referent  i'lam  fut  menfes.  Solem  nox 

obru'tt,  fed  /fsam  (latin  dies  abiget. 
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lanitásra  el  olvafott  Sz. írásbéli  Helly. 

Jób. XIX: 35. 26. 27. 
ín  bizonyára jól  tudóin  , hogy az én  Megválóm  élés 

hogy az Utolsó  a' por feli  -á/l. 

Zeretik, Szeretik az emberek hogy hol-
tok után jó emlékezetek fen  maradjon a* 
kövatkezendö népnél; de arra nem igen 
nagyára tartanak gondot» hogy jó emlé-

<ezetre méltó dolgokat tselekedjenek. Holott ha jó és 
nagy dolgokat tselekednének, úgy Önként bé-telnék ki-
vánságok ; fen  maradna jó emlékezetek. Mert a' bölts 
Salamon azt mondja Péld. X: 7. Az igaznak  emlékezete  ál 
dott,  a* ki a törvényes természettel-is megegyező egyenes-
séget szereti, követi, szép hirt nevet szerez az. De az 
bamifsaknaky  törvénytelen gonoszságot követöknek nevek 
meg-rotbatt,  ollyan mint a' veszett b-dös dög » mellyet: 
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a* ki lát iszonyodik töHe és úr ál, ollyan mint az Akart? 
halma az 'Akor völgyében , a' melly böl minden kö azt 
kiáltja ; Ez az ember Izraelnek háboritója vólt, maga 
k-lönös hasznát kereste az Izraelnek romlásával, el-lop-
ta az URnak szenteltetett arany veszszöt » pénzt, kön-
töst azért az ö emlékezete meg.rothatt , b-dös, átko-
zott, a* szerint a' mi vagyon Jósue VII.  1-26^ Sze-
retik az emberek a' sokáig tart» emlékezetet * 's hogy 
az állandó lenne, e> végre 

1. Némellyek nagy mesterséges és költséges Épité-
féket  vittenek véghez. Ez okból építette regen ama 
hires vadász Nimród az ö társaival együtt a' Babilon 
tornyát, azt mondják vala. ytr építsünk  magunknak várost 
és  tornyot,  me ilynek  magojsága az Eget  érje  , és  szerezzünk 
magunknak Nevet.  1. Mos. XI. 4. Filóazt )egyzette-meg; 
erre a* Sz. írásbéli hellyre, hogy a* melly téglákból a* 
tornyot építették, azokra a* magok neveket fel-irták» 
hogy emlékezetek inkább meg-maradna» de ezt Ábra-
hám nem akarta, azért Nimrodis a' tüzes kementzébe 
kívánta vettetni, 's ebböl az Ur Káldeából &ozta-ki IS-
TEN ötet. Illyen okból építette Semirámta amaz hh 
tél felett  való Világ hét tsudái közzé számláltatott, 
levegőégben függo  virágos, gyümölcsös kerteket, az 
Egyiptomi Királyok az Égbe magossan fel-nyuló  Pirami-
fokát. 

2. Mások szörnyű véres Hadakozáfckat  vittenek vég- » 
be, meKyeknek emlekezetekre emeltek TropbaettmoVix 
emlékezetnek oszlopit. Mikor a' Siria bélieket felette' 
meg-rontotta vólna Dávid az só me?ején, navy emiékit-
zet OfJopát  emele magmák 2. Sáro. V1ÍL 13. Altban  ári a. 
a* N. Sándor hadakozásának emlékezetét tartja mind e* 
mái napiban. Utinum<  Akvilea mellet az Atilláét valami 
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fais  forma  Halmotska Heimburg  mellett az Mattyás Ki-
rályét , mellyet az ö vitézi Pallókkal hordottak volt oda 
in ulat tságokbóh 

3. Némellyek Krónikákba iratták emlékezetnek oká-
ért a' magok tselekedeteiket. Ezt maga az ISTENis 
tselekedte; mert ez a' nagy világ az ISTEN Króniká-
ja; de e' mellett az ISTEN mit tselekedett az embe-
rekkel, annak emlékezetének oszlopa ez a' Sz. Biblia. 
Dávidnak Hillorikussa vólt Josasát 2. Sám.  VIII. 16. 
Gád , Nátán. Artakserksesnek-is vólt Krónikája a' maga 
dolgairól Est.  VL 1., 2. Szokásban vólt ez még az M. 
Királyóknál-is, úgy látom elsö László M. Királynak egy 
Donatiojából, hogy vólt Liber memóriáik  Bcnemeritorum, 
olly könyvek a' Királyoknak , mellybe az érdemeseknek 
Virtusaikat sel jedzették , hogy feledékenységbe  ne men-
.nének. Vólt Brutufca  Bátori István Lengyel Királynak, 
Simigiussa Sigmondnak, Szomosközije Botskainak Boká-
tziussa, Bojtinussa Bethlen Gábornak. 

4. Némellyek a' temetö hellyekre oszlopokat emel-
tek-fel  az emlékezet fen-tartására.  Meg-vók ez a' régi 
Magyaroknál-is, kik azt mondották Dáriusnak '-s N. 
Sándornak-is, hogy akkor hartzolnak-meg véllek , mikor 
regi Elejek temetö hellyekre érnek. A' Duna mellet el-
esvén az Hartzon Kéve  Hertzeg,  annak temetö hellye 
emlékezetére Kéve  Házának  hivattatott. Ez azért igen 
régi dolog; emlékezik Herodotus az Babilóniai Belus 
vagy Axfaksád  Király temetö hellyéröl , Ksénofon  az 
Ninuséröl, Plutarkus az Semiramiséröl, mellyet fel-

nyitván Dárius Hiílaspis illy érteimii iráfst  talált vólna 
ott: Hanemha gonosz és pénzbe telhetetlen ember let-
tél vólna, soha bizony az holtoknak koporsójokat meg-
neín háborítottad vólna. Ezek bizonytalanabbak, de 

k 1 
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bizonyos az hogy meg-halván Rákhel Jákobnak kedves 
Felesége az ö einlékezetér ofelopot  emele. i. Mos. XXXV. 
2o. Bizonyos az, hogy Jób magának kivánt afféle  Ko-
porsó követ 's arra irást, a* melly emlékezetúI  tartaná 
az ö igaz hitben, jó vallásban való meg-halását. Azért 
mondotta azt, vajha valaki azt tselekedhetné, hogy az 
ö beszédi meg-irattatnának , vas pennával köre mcttzet-
nének örök emlékezetre. Mitsoda beszédi? Ezek, ez. 
lenne az Efitafbium  , Koporsó kövön felyűl  való irás: 
Én bizonnyá/  jól  tudom  hogy az én  Meg-váltom  éL  - -

Mellyben-efó  adja Job az ö Idvesség" Fejedelmében 
való bizodalmát; a' melly szerint ha sok. kínokkal, gya-
lázatos nével megyen-is ki most e* világból de az u-
tolsó ítéletnek napján az ö ártatlansága világra jö, és 
ö az ISTEN látásával meg-örvendeztetik. Két dolog 
vagyon itt. (\ Jóbnak a* Megváltóban Gcelben való álhata-
tos bizodalma. (2 A' fel  támadásról, és az utolsó ítéletben 
ISTENnek meglátásáról való vallás-tétele. Melly két 
farkakon  sordúl-meg ezen Sz. írásbéli helynek ki-világo-
fitása.  Mellyet annakutátma alkalmaztatok Hitünk Ága-
zatmak meg-eröíltetésekre; vigasztaltatásunkra, és jóra 
vald ferkentetésünkre;  végre pedig az előttünk lévő al-
kafmatóíságra,  amaz áldott emlékezetű nagy tisztes ES* 
TtR  Ur Aszfconyra. 

A" mi illeti az elsö dolgot ezekben vagyon. Én bt* 
Tjonyarti  jói tudom  hogy az én  Goetem„ Megváltóm  éL  Itt 
ezek vágynak világosTtásra valók. 

V Személíy, a' ki itt szói és valláíl té£en , ez a* 
Jób. De kitsoda vólt ez a* Jób? Vólt ez a* Nap-keie^ 
ten lakó minden embereknél nagyobb, gazdagabb, ki-
vált Kegyességgel. ISTENi félelemmel,  mert az ISTEM 
ittyen tanúbizonyságot tett rólla hogy nintsen Q Bozzát 
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hafonlo  a' földön  , a' ki ollyan  tökélletis  igaz ISTENt  féld 
ember vólna es a* gonofnak  utalója.  Nemzetségére néz-
ve a' Sz. I Magyarázok közzül sokan ugy tartyák hogy 
ez vólt az Ésau unokája a' Zérák fia  Jobáb i.Mos. XXXVI. 
J3.  A'o/reifliustak  tanult Kronologusnak ollyan értelme va-
gyon , hogy ez vek az Sem fiai  közzül való,' a' ki or-1 

tágolt az Edorn földében  igen nagy kedvességgel, és az 
igazságnak ki-szólgáItatásával;  mellyre nézve Meíkisédek-» 
nek nevezte az Apostol és így Melkisédek 's Jób mind 
egy lett vólna ; de sok szenvedései után neveztetett fob-t 
nak , az az fájdalmasnak,  vagy fájdalmában  nyögönek. 
Azt az értelmet leg heHyesebbnek tartom, hogy az Jób 
vólt az Ábrahám Unokái közzül való, a' KéturátóI víU 
ló fiainak  lineájokon; a' kik Arsbiát ülték meg és lak-
tak az holott lakott a' Jób-is. És így ez valoságos Histó-
ria. nem költött Példa beszéd, a' mint vélekednek né-
melly elmésségeket inkább mint kegyességeket mútatni 
kivánó tudótok. Bizonyltja ezt az, hogy valami azva-
loságcs Historiában meg szokott ltnni, itt-is az meg-ta-
láltatik. E röfi  ti ezt Ezék. XIV* 14. Ha  ama három Férj* 
fú  léfen-is  a' földön  Ncé,  Dániel,  es Jób  ók azé  igazságok-
kal  meg fiabaditják  tsak t? nagok lelkeket.  azt mondja  az 
IR  ISTEN.  Noé és Dániel bizonyoson éltének, egyátal-
jában a' Jób-is a' kit vélek egy rendbe helyheztett az 
ISTEN Lelke. Minden kétség kivül valóva tészi a* Ja-
kab A postól midön így szól Jak. V. 11* A* fobnak  tűré-
sét  hallottátok  ' és  rninémü  végét  adta  az UR  láttátok. 

% A* fleméllynek  állopotja,  melly ben vólt mikor ezeket 
a* beszédeket szóllotta ? Ez a* nagy és felette  gazdag env 
ber egy rrapon , nem tsak minden gazdagságiról, hanem 
tiz igen kedves Gyermekeitol is meg-fosztatván  keserű-
séggel egészfeef  elboríttatott, de ISTEN ellen még-is 
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nem p.intolodott. Nern sokára sekélyekkel tetétöl sog. t 
va talpig u *y meg-verettetett 's el-tölt, hogy sohólt ép-
ség telibbül nern vólni; hanem tserepekkel kételen'ttet-
nek vakarni viízketeges teltét. Szó'gai, Szólgáloi el-ir-
tózván rölle 's meg útálván mellölle el-állottak. Fele-
sége mint valami S itán A igyala reafámai  's vigasztalás 
hellyett azt in >ndja néki: Mg-it  meg-tartod-é  a' te t'iké* 
letejségedet,  mondj le a' te ISTENi fclelmedröl,  hl tsak 
annyi haízna vagyon annak.* fulj-meg  tova ne kínlódjál. 
Bariti el-jönek vigasztalására , de aíok is míg kécszerez-
tetik szojnorúsigit; mert azzal vádolják, hogy ök most 
véfeik  észre, ho^y Jobna'c minj-n Kegvessége , tsak két-
színség vólt: mert az ISTE^ igaz Biró , az ártatlant 
nem bünteti. Igy litván Jób az emberek Ítéleteket , 
hogy néki minién gyalázactal meg rakva, rosz emléke-
zettel kell meghalni, mintha ö válna fíeleratijjiwn  ca-
put, e-gy el-vetemedett tzigéres lator, láb alatt . hev:r 
az Virtus, elnyonicotí a' Kegyessége nagy okeservesen ; 
azt kezdi kivanni: Vajha valaki azt tselekedne, hogy { 
pz én beszédim meg írattatnának, vas Pennával örök em-
lékezetre ki-inettzetnínek, úgy tudom hogy engem meg 
igazítana a* Maradék Nemzetség, mert mikor . ólvasa 
azt mondaná, hogy a' Hitnek  gyökere  vólt abban a' ki-
nek befcédi  ezek. Lássuk hát 

^ VaUtís  tételét,mellyet  koporsó má vány kövére kivánt 
sel-mettzerni örök emlékezetre ! Én bizonyára jól  tudjm 
hogy az én  Goelern  éL  Goelnefc  nevezi azt a' kiben veti t 
reménségét. Kitkell ezen érte lünk, kit értett a* Jób i: 

tt Neveztetett Go:lnek az 6 Teltamentumbán az a* 
vér szerint való atyafi  , a' ki tartozott meg váltani az ö 
el-kegényeietc attyafht  és aniak örökségét, Azt mond-
ja vala Boiz a* Rútnak tf.a:,  III. j 2 Megvallom ho*y 
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Goel  vágyok* de  Tflp)  cn nég  löztlelb  tű  ló Goel  nál/úrrnál,  ért 
az vér feerint  valo atyafi,  a' kit illet a' meg-váltásnak 
jussa. A' Goelnek két nevezetes tik ti vólt. 

i. Hogy az ö szegénységbe esett attyafiíit.  VSgy 2n« 
nak el-idegenedett örökségét igaz árion váltsa magához. 
Erröl adott az ISTEN parantsolatot 3. Mos. XXV. 25. 
Mikor  a' te felebbarálod  n eg fe  génje  dik  , és  kt'ifeiitetik  el-
adni  az ó jofágár.ak  talant  refétj  es a' Goel  elő  kivim a' Jo-
f  ágnak melléje  akar állani  és  azt n. eg akarja váltani,  hatal-
ma légyen  arra1 hozy azt meg-válthajsa  t. 48. Minekután-
na el-adta  magát  fiabad  légyen  meg-váltani,  egy az ó altja-
fiai  közzul  váltsa  meg azt. 

2 Hogy az ö attyafianak  .ki-entott véréért a' gyilko-
son bófebut  áljon . akármiképen ölte azt-meg méltatlan, 
mellyröI így pararusól az ISTEN 4. Mos. XXXV. 19. 
Ay meg-öletett  embernek közelebb  való tér  attjafa  őljt-n.eg 
azt az g)í/koJi. f  mikor reá találkozik, 

Már hogy a' ]ób eííele tulajdonképen való Gcelhez 
ragaszkodott vólna , annak semmi nyoma nintsen a' Jób 
Hilionájában, . De még a' Jób állapotjának korul álló 
dolgaiis azt meg nem engedték , hogy tulajdonképen 
való Goelt értett. Mit értett hát? 

(3. Azt a' Goelt, a* kit példázólt a* tulajdonképen 
való a' régieknél. az Atyáknak meg igértetett Messiást, 
a' ki az idönek tellyességében meg jelent JE'SUS KRIS-
TUS , a' mi ldvesség-nknek ISTEN*. Enöl vag\ontó 
Ésa. XLI. 14. Ne  félj  kis férgetike  J/dob  , hrtebek  fai, 
én  fegitségiil  leszek  tenéked  azt n.ovdja  azlR % a' te GOELed 
az Izraelnek  Szente.  Ésa- LlV y. A' te férjed  ar te Te-
remtöd  9 Seregeknek  UFa  annak ne re, és  a* te GüFíed  az Iz-
raelnek  Szente,  az egéfc  földnek  ISTfNitiek  hivattatik,  Ésa. 
LIX. 20. El-jö  $ ionnak a1 GOEL, és  azoknak ai kik meg-térnek 
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jz 5 hamisságokból  a' Jákob  kózztil  azt mondja  at UR.  Mon-
datott pedig a' MeGsiás UR JE'SUS KRISTUS G<íelnekx a* 
Goel különös tiszteire nézve. Különös tiszte a' Goelnek VÓIJC 

i. Hogy az ö el-szegényedatt és magával jól 
lehetetlen attyafiát  meg váltsa, és régi jó állapotjára hely-
re állassa- Az holotx meg-kiván tátott. 

a. Hogy a' kit meg-kellett váltani a' Szegény  lett  lé-
gyen; másképen a' meg-váltásra szüksége nem lett vólna. 
Szegénységbe ejtette magát az egész emberi nemzetség 
a' bűn által: .el-vesztette az Ádám esetében az öröksé-
get, és az örök életnek jussát, lett az ördögnek szzólgá-
ja és rabja ama szerint: a' ki kit  ól  meg-gyözetett  annak 
frdgálatjába  adta  magát  2. Pét. 11» 19. Ugyan erre 
a' gyözedelemre nézve az ördög mondatik igaviak, 
imnt az kinek jussa vagyon az bűnbe ejtett emberen 
Ésa XLIX. 

b. Hogy a' Goel gazdag légyen, mert ha maga-is 
szegény lett vólna t másokat r.em lehetett vólna meg-
váltani. Gazdag v.olt az UH JÉ'SUS KRISTUS amaz 
áldott Goel mindenekkel valamellyek az idvességre meg-
jjcivántattak, /2. Kor. VIIL p. Tudjátok  a' mi URunk  JÉ* 
'SUS  KRISTUS  jó téteményit,  hogy ö ti  érettetek  fegénnyé 
lett  midőn  gazdag  vólna,  hogy ti  az fi  flegénységével  meg-gaz* 
dagodnáuok. 

Hogy a' Goelnek vér szerint V3ló atyáfinak  kellett 
fenni.  Hlyen a' JÉ'SUS KRISTUS Sid. IL 14. Mivel. 
•hogy a' gyermekek  telitol  és  vérből  valók,  0 is hafonlatosképen s 
réhfe  lett  uiyan azanoknak , hogy a' halálnak  általa  elronta-
ná azt, a* kinél  ay halálnak  birodalma  vala , az ördögöt  17. 
v, Annakakáért  mindeneitől  forrva  hajonlatosnak  kellett  lenni  az 
atyafiakhoz  - - fogy  a» népnek  bűneit  el  torlené. 

d. Hogy igaz árron váltsa viszsza az el tévelyedett 
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Jószágot , vagy eladatott attyafiát.  A' KRISTUS-is > 
-gaz árron vette viszsza a' maga attyafiait  1. Kor. VL 
20. Ártón  vétettetek-meg^  i. Pét. I. 18. 19. Ugy  mint  kik 
tudjátok  , hogy nem vependö állatokon,  mint  aranyon vagy e-
•zü/lön  vcdtattatok-meg  a' ti  bijjába való életetekből,  mellyet 
a' ti  Atyáitoknak  tanitá/Mól  vettetek  vólt;  hanem drágalá-
tos véren  , t. i. a' makula  nélkül  és  fcepiő  nélkül  való Bá-
ránynak a• KRISTUSnak  vérén. 

e. Hogy az örökség viszsza fadaísék  a' szegény atya-
finak.  A' KRISTUS az örök életre való >ust visztzá frer-
zette és az örök életet a' meg-váltattaknak vilzsza adta. 

2. Hogy boszszut áljon a* gyilkoson az o Attyafiá* 
-nak ki-ontott véréért. Azért-is neveztetett Goel  Hadát/t, 
Vindex  Sangvinis.  Ver szerint való meg-váltó atyafinak. 

* A# Messiás ebben-is meg-selelt az ö Goeli nevének; mert 
a' Sátánon ki gyilkosnak mondatik Ján. VlIl. 44. bofi-
fut  állott  el-rontván az ö halálának ákala azt, a' kinél 
a* halálnak birodalma vala .az ördögöt, Sid. II. 44. és 
minket  mikor a* vétekben  meg holtunk  vólna megelevenített. 

Ez már az a* Goel a* kihez Jób ragaszkodik utolsó 
veszedelmes állapotjában , és kiben helyhezteti minden 
ieménségét. Erröl ezt az hármat adja elö. 

Hogy ez a' Goel az Övé,  én  Goelem,  Én a* -kit ti 
kétszinnek , ISTENtelennek , minden bűnösök felett  va-
ió nagy bűnösnek tartatok , a' kit ISTEN tsudáúl tett 
mindenek elejekbe , nem tsak azt tudom hngy v3gyon 
Goel, hanem egyedül ahoz ragaszkodom 's abban bizom. 
Mert ez a® Goel nem tsak tiéd te Élihu, te Bildád, te 
=Sofár,  Eli fáz  , hanem az enyim-is,  kitöl várom szabadi-
táfomat.  Kit én meg fogtam  Hitemnek magamhoz kap-
tsoló kezeimmel, *s el-sem botsátom soha; ö-is enge-
met el-nem hágy soha. Ez az a' mit mond az Apollói» 
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Ezeket,  ts fenve  (lem  de  nem fégyen  lem, me^t tudom  kinek 
hittem,  es bizonyos vagyok benne, hogy ai. en o ná//a  le /e/t 
Kint  nemet meg-t  art  hatja ama1 napra i Tim. I. 12. Erröl 
a* Hitről tefeúnk  valhst , mikor jó és érzékeny lelki 
esmérettel el-rnondjuk az Apolloli Hit formájában.  Hi-
szek egy ISTEN  ben, hi/ek  a' JÉ'SUS  h KISTUSban  , hiszem 
bűneimnek  botsánatját,  az örök e/elet. 

j3 Hogy ez el.  Ollyan az én Goelem ,a' ki öröktöl 
fogva  örökké él , nem hal a' meg. Habét  vim vitae  in-
dijso/abilis  , vagyon annak magában meg-oszolhatatlan é» 
lete. Mert  miképen  az Atyának f  vagyon élete  ö magában , 
azonképen  adta  a' Fiunak-is,  hogy légyen  élete  ő  magában Ján. 
v: 26. Ma is szokott így szólni a' ki magánál erossebbtöI 
el-nyomatik. Él  az ISTEN.  Látja  az ISTtN.  Itt azért 
Jób midön élni mondja , ellenében téii'i  a*' maga halan-
dóságának  és romlandoságának illyen értelemmel: Én már 
nem sokára a' sok gyötrelmek miatt meg-emésztetvén 
porrá lészek ; de az a' ki az én szenvedésimet jól látja, 
és engemet annak idejében a' ti alkalmatlan vádolástok 
alol sel szabadit , meg-nem hal, hanem él az én szabadi-
tatásomra. Meg-ernlékezik a' maga igéretiröl, az én 
szenvedésimröl; mert az ö szeretete hozzám örökké való. 

y. Hogy ö ezt b/zonwyal  tudja  jf.L  De honnan tudja P 
mert a' termé&et nem tanitja a' Goelben való idvessé-
get, ö pedig, úgy látszik , nem élt az ISTEN népe kö-
zött , mellyet ISTEN közelebbről valafrtott  magának? 
Mikor élt Jób , nem lehet eléggé meg határozni. Ez 
mindázálrsl bizonyosabnak latszik, hogy élt a' Töivény-
nek ki-adása elött ; mert az után az Áldo?atok rendjek 
sok parantsolatokkal meg-szorittattak. • Közönségeién ugy 
tartyák, hogy abban az időben élt. a' mellyben a' Já-
kob Pátriárka : már pedig abban az idöben az ISTENi 
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tisztelet , egy lineához nem köttetett «vólt olly Gorossan 
mint a\ Moses ideje utan. Melly >meg-tetbik a' Melki-
sédek példajaból, ki Kannaneus vólt a' Salemnek  A "íratja 
aíFelöl a' Magosságos ISTENnek-is Papjának . mondatik 
iMos.  XIV. 18. 2c* Hogy ö Sz ISTEN selö ?s ISTEN-
nek kedves embere lett légyen , arról , kételkedni nem 
hígy az Apostol. Sid.  VII. i. Igy Jetro a' Moses fpja, 
így az Jób Baráti-is, nenn látlzik . hogy az ISTENnek 
i e s néretin kiviil való emberek* lettenek vólna. Tud-
ták ezek , í de. tudra Jób a' meg-igért Messiaifc  az ö 
Goelét. 

1. Az Atyáknak tnnitáfoVbó\  ex Catecbefi  Patriarch  irum, 
Azok az hoizfcu  élet- Atyák meg-tanitották gyermekei-
ket az ISTstN utaira \s igaz tudományra, vallásra, Noé 
a' maga fiait,  unokáit, mások ismét a' ma^okér, ki!<i 
a' maga Házi népét, úgy hogy az ö házok e^y ker'smind 
vólt Templom és ISTEM utaira tanító o kola. Ábra-
htmot erröl ditséri az ISTEN i. Mos. XVÜl 19, Me\t 
tudom  hogy ö meg pararatrtsola  az ö fiainak  és  az ö Háza 
népének  ó titánná  , hogy megőrizzek  az URnak  utát,  és  tse/eked-
jenek igafságot.  Ez a' Kátéké'sis kétség nélkül meg-volt 
a* Jób attya házában-is. De ha ez nem lett vólna-io, 
meg-tanulhatca 

2 A' Sz. Lélek jelentéséből. Mert azon Lélek a' 
melly másoknak más alkalmatossággal meg-jelentette , 
mint Bilámnak ama 11: Származik  TsiL'ag  Jákobból  4.. Mos. 
XXIV. 17. és a' Prosérákat a' jövendölésre indította, 
Mert  nem ember akarat  tyából  fár  mázott  régen  a' Prófétáknak 
profétáláfok,»  hanem a'Sz.  lélektől  indít  díván  f  ollottak-az 
ISTENnek  Sz. emberei 2. Pét; I. 21. az a' sok szenvedé-
sekkel körül vétetett Jóbnak-is meg-jelent?ue. Akár-
honnan tudta , tudom éháse hogy a! Jób jól tudra a' 

1 
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tíeg-vaítofól  való : igaz Tudományt. Lássuk mit 
II.  A' Jób  vallás  tételét  a' Feltámadásról, és az utoW 

•ó ítéletről, mellyet ezekben az igékben ád clor Ér 
hogy ati  Utolsó  a- fóron  jefyil  áé.  És minekutánna  az én  bő-
römet meg-eméstik  Hlyen  moáon; bizonnyal  az én  Te{lenből 
meg-látom  az IxTENt.  A' kit  ért  magam látok-meg  , és  az-
én  fetneim  látják?  nem idegenek?  megmernéstetnek  én  berniem 
az én  veséim  a' kivánság miatt. Ezeket a' negyedik fcáz-
ban élt, hires Sz. írás magyarázd Hieronimus  $ kinek-IS 
fordítását  a' régi Deák Biblia meg tartottá^ így magya-
rázza. Et in nov'tjjjma  die  de  terra  rejunesturus  fum.  Et 
turfu'm  eircumdabor  peíle  med,  et in cafne  mea videbo  De* 
um meum. Qttem  vijurtis  Jum  ego ipíe  t et oculi  mei con• 

fpefiuri  sttnt,  et non aíius„  repojtta  eji haec Jpes  mea. Mi 
itt ezeket végyük-stl rendel \ ; , ?. \ ( 

K Azt a' mi az ítéletet meg-elözi, a' Feltámadást/ 
ezekben és bogy az Utolsó  a* poron feljiil  ál.  A* melly 
igéket miképen kelljen érteni, a' Sz. L magyarázóknak 
fententziájok  abban nem egyez Ugvan îs azok 

«• A' kik az o> Testamentomi írásokban a' Messiá* 
UR JÉ'SUS KRIRTUSt nem könnyen talalják 's nem-
is igen nagygyára keresik , kik amaz Ötödik százban éh 
tudatlan Barátnak a' Pélágiusnak nyomdokát követik , 's 
a* magok jó tselekedeteikböl akarnak meg igazulni ÍS-
TEN elött. ezeket úgy vészik mintha a* Jéb tsak azt 
mondotta vólna. Tudom én hogy él az ISTEN* es 
engemet még hellyemre állat, elébbi boldog állnpoto 
inat viszsza adja énnekem. Ez szerint itt semmi emléke' 
zet nem vólna a Fel-támadásról és az oda tartozó dol. 
gokról. De ez az értelem itt meg nem állhat illyen o* 
kokra nézve. 1 ' 

x. Mert Jób sokkal nagyobb készülettel és kívánsággal 
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adja itten ezt elö, mint sem világi meg-ujjulandóállapotjá-
fj  nézhetett vólna velle i mikor így feóll.  0 Vajba  valaki 
azt tseUkedhctné  . hogy az én  befiédim  meg-irat  latnának  ! 

2 Mert halála Után kivannya , hogy olvallassek et 
az ö vallás-tétele a' Kcporsó kövin; a' mellyre hogy 
meg-maradjon kivánnya tel-rnettzetni. Erre szükség nem 
I tt vólna, ha még ez életben reménlette vólna hellyre 
állasát 

3 Ki tettzik eléggé a' seljebb valókból, hogy ö e' 
világi bóldog állapotiól régen kétséges vólt, azt nem 
remenlette; anr.al inkább most mikor az halál kapujára 
jutott, azzal rem ditsekedhetett vólna. 

4. Ellenkezöt tanitnak a* következendő versek is t 
mellyek az ISTENnek mint igaz Birónak az utolsó na-
pon lejendö meg-látását adják elö. Azért 

p. Azok a' kik a' Mefiiást  az ó Testamentomi Irá-
fokban  szorgalmatosan keresik, és mégis találják, helye-
sebben magyarázzák Jóbnak ezen szavait , az utolsó l-
téletnek, és fel-támadasnak  napjára, mikor ez az igaz 
Biró e' világ elött mindeneknek Ítéletet szolgáltat. 

1. Az Utolsón  hát kit kell értenünk ? Ki az utolsó 
ítéletnek nagy napját , ki az utolsó napon fekámadan* 
dó embert érti. De ezen az utolsón  egy átaljában kell 
értenünk azt, a'kit a' Goelen , a' Mtfiiást,  ki a' poiból 
fel  támasztya az embert . mikor az halál a' maga areflu-
máhól ki-botsárja az Híveknek testeket, 's egészben el-
töröltetik. A' pedig a* mi a' halai álral el-efett  vólt a' 
porba, onnan fel.tsmad.  elevenséget vészen 's meg-sza« 
baduL Ez az értelem tetszik 

a Mert ez a' Titulus utolsó,  a' Mefásnak  az az, az 
UR JÉ'SUS KRISTUSnak fcokott  Tiuiluffa:  írellyelne. 
vezi magát gyakorta a* Sz. írásban Jel: I. 8. II: 8. ízt 
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mondia  amaz első  és  utolsó,  a' ki meg-hólt  vala és  éL  Melly 
jelent ollyan valoságoc , a' melly soha nem ke*dödott„ 
sem vége nem lészen , mint Ésa. XLIV. 6. Ezt  mondja 
az UR  ai Izraelnek  Királya  és  az ö Gjele  , a' Seregeknek  U-
Ra. Én vagyok az első  és  az utolsó,  és  én  nállamál  tfob 
ISTEN  nintsen. 

b. Mert a' 'Sidok-is ezt a' «itulust Goel  Acharon utói* 
só szabadító, a' Miílias titulussának tartották , ellenében 
tévén Mosesnek , kii-is Goel  Rifebon  elsó fcabaditonak  hiv* 
«anak ; mellyet ugyan lehet, hogy innen vertenek, 

c UtoAónak  mondatik . mert ez mindenkoron meg-
marad mi velünk , még akkoron is midön minden ellen* 
«ég el-törölcecik, mikor az hald mindent eUemészt; en-
Hek a* halalon is birodalma lészen, és a' maga gyöze-
delmit az ellen gyukorólja. 

2. Mit az Poron? Értik a' ny)mnrusá*nak gyalá-
zatnak porát , a* mellyben hevert , Értetik valósággal 
az halálnak  pora , ez a' romlandó rest , a' melly a' sok 
rtvava!yák által el-romolván nem sokára porrá lészen» az 
ISTENnek amaz Sentenriaja szerint : Por vagy és porrá 
kell lenned. Ezen az halál p >rán , halal által porrá 
vált testen mondja hogy 

Feljtil  ál  a' Goel. Hogy? hogy mint Goel Vindex % 
feabaditó  . meg-szabadirsa az halál fogságából  í.Kor. XV. 
2*. 26. Kell  néki  uralkodni  míg  ne*% minden  ellenségeit  lóba 
alá  veti.  És az utolsó  ellenség  is efoőröltetik  az halál.  A' J 
szólás sormája vétetett a* gyözedelméskedötöl; a'ki mi-
dön lába alá nyomhatja ellenségét, jele hogv meg-gyöz-
te. így a' KRISTUS az halált liba alá veti és az porr 
ból, az holott az halál birodalmába hevert a' test, fel-
támasztja nagy ditsöséggel. 

Hogy azon Test <tárnadfeL  a* melly vólt ez életbep-
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Minfkutánna  i Ilyen  modvn meg eméstetik  bizonnyal  az, én  Tes-
temből  meglátom  az ISTENt.  Itt ezeket szemléljük hogy 
elö adja Jób. 

tt. Hogy meg-emésztctik az ö böre. A' melly szóval 
az meg-emefités  tetetik-ki, az ritkán sordul elö 's nehéz 
trtelmü. Eredete szerint tészen egybe rontatást , midöf* 
valamit úgy megmernek, hogy az eg)be hasadozzon, 
széljel szakadozzon, el-romoíjék , bomol)ék , senyvedjen, 
Vefeszen,  ottárt sérgek által megy ernésztetödjek. Hlyen 
módon,  a' mint mar látjátok-is így feóll  Jób , hogy az en 
bőröm le kezdett szakadozni, senyvedni, teltem meg-
rorról, emésztődik 's el-vész naponként. 

p" Hogy azon Teliből  meg-látja  az ISTFNt.  Ez a' ros« 
hrtt test , a* melly most a* sikélyek miatt széljel soly, 
még meg ujjúi és abból én meglátom az ISThNt. Ezt 
az Apostol így mondotta'ki i. Kor. XV. 41, 43. EUret* 
tetik  rothadandó  fel  támastátik  roihatatlan  ie//,  il-xettttik 
gyalázatos,  fel-tárnaf  tátik  ditts'óséges  , vt vettetik  erötelen  , 
fel-támaf  tátik  hátain  as. Igtn világos ez az Jób bizrny-
sága nem tsak a* Feltámadásról, hanem ugyan azon 
testnek feltámadásáról  a' mellyben é l , midőn állatja, 
hosy azon ö testeböl, a' mell) ben most nyomorog lat-
ja-meg. 

J Hogy az iréletben még-fátja  az'ISTENt.  Ldtni az 
ISTENt tészen a' Sz. írásban néha , íiemlélni ö Felsé-
gét az ISTENi tiszteletben, külsö tzérémoniákban, mint 
Sóit. XXVU. 4. Egy dolgot  kértem  az VRtöl,  no/t-is  azotit 
kérem,  ho^y lakhajiam  az VRnak  Házában  • hogy láthajsam 
az URnak  {.épségét  - Ésa. XXXVHI. 11, Sem látom  az ü-
Rat % az URat  az élőknek  folMen.  Néha az ISTFNnek 
dirsrségps és rerd kivül való szemléléséért vétetik mint 
mikor az Izrael véneinek meg-mutatá magát igen» 
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dicsőségesen nagy fényességben.  2. Mos. XXIV. fo.  n ! 
Vétetik azirt a' látásért a'millyel bóldogjkka tétetünk 
az Egekbe i. Ján- HL 2. Tudjuk  hogy m<kor ö megiele. 
néndik,  htfinlatofok  léfclik  ó hozz*, m. m eg Játjuk  ötet  a' 
mint  vagyon. Mit. V. 8. 

Ez az ISTENnek látása az Egekben magiban fog* 
la'ja az ISTE^neK tiszta és tökélletes esmiretit a' Men-
nyire megilleti a' teremtett állatott. Itt tükörben la-
tunk ott pedig szinröl szinre i. Kor. XIII 13. Motfj»  lá-
tunk tükör  által  és  bo nilyos  b'fiéd  által,  de  akkor fiemtolszem-
be , mo'd  riji  f  érint  vagyov bennem az esm ret,  akkor pedig 
a' mint  tanitat.m  vagy a' mint esmtrtetem  az ISTEN-
töL Az ISTEN esméréfe  tuiisa tökéll-tes, a' miénk-
is tökélletes lészsn a' mennyiben a' tökélletesség 
illeti a' teremtett állatott. A' látás szem nel szokott len-
ni, az ISTEN lélek, az ISTENt azért az elmének, 
értelemnek szemeivel lehet látni. Hát  fíb  hogy látjameg 
az ISTENt  ? Az ítéletben mint e* világnak itélö Bira-
ját, a' bóld^gsígSin miac fr>  Jót az o testi szemeivel* 
is ; mert ö tol a' Go l̂röl , a' kit lehet látni nem tsak 
az elmének, hanem a' tettnek is szeneivel, úgymint a' 
ki testben meg jelent ISTEN, a' ki a' n eíly testet egyszer 
a' maga személybéli egyességére f~l  vett, foha  azt le 
nem verkezte, hanem örökön örökké meg ta; tya. í zeket 

Nagy kívánsággal kVvánnyâ rtfrg  eméstétnek  be^.e n az 
én  veséim  a' kívánság miatt. A' veséknek tulajdonitarik 
a' kívánság, 's ez a' szolásnak formája,  elfogynak  az én 
veséim.  3nnyit télzen mint a' D-ákoknal tabelcere  defiie-
rio , el se.iyvedii , fogyni  a' kívánság miatt. Tészen 
az:rt ez nagy b izgó , forró  's elfogyató  kívánságot, 
mint 'Sóit LX1X. tó. A' te Hhzadboz való buzgó szere-
tet rneg-emészt engemet. 'Sjlt. LXXX1V. 3. Az ÜRnak 
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pitvariban Való menetelnek kívánsága  miatt  elfogyatkozik 
az én  lelkem  az én  fávem  és  teltem  kívánkozik  az erős  IS-
TENhez  'Sóit. CXIX 28. 123. CXLUL 7. 

n. Bizonyos voltát a* maga reményének sok szók-
ban adja elö, hogy hathatósabb Jégyen. bizomiyal  az én 
tejlemból  meg látom,  én  magam látom  meg , az en femetm  , 
*s nem idegenek.  Hijjaban vadolfc  jte engemet te Elfáz, 
te Bildád! moit ugyan meg-halok , de ezen roshatt test 
meg ujjul *s fel  támad, 's ebböl ebből a' porrá váió , de 
meg-ujjuló testbol, ezekkel az én most siró , vérn?es » 
tsipis, homályoson látó, de akkor örvendező vidám szc-
meimmel meglátom az ISTENt, a* ki meg-itélí a* vi-
lagot 's világosságra hozza az embereknek titkokat, ak-
kor meg-mutatja , ha vólt-é én bennem két-selé sánti. 
káió kétszinség. Tudom ezt, így tanultam a£ Atyáim-
tól , a' Nagy Atyám Ábrahám Kátékéíiséböl; így tani-
tott ama Lélek a' ki a' Prófétákban  jövendö dolgokat 
jelentett. 

Hogy így keljen érteni, és nem a' világi életre va« 
ló meg-ujjulaía iránt való reménségére a'Jobnak magya-
rázni; hanem a' jövendö életre való fel  támadásra . az 
utolsó ítéletben lejéndp telyes vigaíztaltatasaia a* Goel 
által, nyílván vagyon az 

1. A* körül álló dolgokból; mivel az elöl-járó 
beszéd nagyobb dolgokra inutat mint az életbéli remén-
ség. Fffelett  hóira után kivannya hogy ez olvastassek 
az ö Koporsó kövin az ö jó émlékezetére. 

2. A' materiának nagysága . es az elö adásnak rnod. 
ja, eléggé meg-murarja a' dolog valósagát, hogy mint 
az ISTENnek más nagy emberei nyomorúságokban ap-
pellálnk ama napra, úgv ö is arra appellál. 

j. Mert az Testet el fogyató  nagy fájdalmak  között.is 
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nagy örömmel telík-bé, mikor az ö fel-tamadásáról  & 
Öz ISTENnek látásúiól gondolkodik. 

4. Mert a'régi Atyak-is ezt igy magyarázták 's így 
értették mint Auguitmus, Tziprianus, Gregorius rMag-
fius  , Kaífiodorus  , Hieronimus, a' ki ekképen szól Quid 
bac p ophetia  manifeji  tus ? Nnllus  tam aperte pofi  Chrijtum, 
quam i(le  ante Chrfium  de  refurefíione  toquitur,  Mi lehet 
Világosabb ennél az írásiul? Holott senki a* KRISTUS 
születése után-is olly nyílván nem fcóllott  a' tel-tama-
dásrol mint Jób a' KRISTUS születése elött. Már eze-
ket ekképen ki-magyarázván és értvén azt tanuljuk-rneg. 

Hogy  a* régi  Atyák.  Pátriárkák  tudták  , hitték  a' Mtjjutí 
UR  JÉ'SUS  KRISIVS  által  való rdvejséget,  balálból  ialu  fii* 
támadáfl  's örök életet.  Ez meg-tetszik 

tt Az Jób fontos  és igen hathatos vallás tételéböl; 
a* kj annyira el-nyomattatván a' súlyos nyavalyák min-
d nselöl reá tódult szomorúságok, keserűségek, és az 
ártalmas vigasztalók által, hogy semmi szabadulási már 
nem remélhetne ez életben, appellál az elö ésel-Jöven-
dö Goelre , Megváltóra , 's az által az utolsó napon la, 
jendö fel  támadasra : a' mi koron az igazság néki ki szol-
gáltat ik az egész világnak szemei e löt t , 's akkor bé-te* 
lik kedve-. 

2 Sok Sz. írásbéli hellyekböl, a'mellyek külöm-
bei* foha  jól rneg-nern értethetnének , és ki nem 
magyarázathatnának : mint mikor Zakariás Sz. Lélek-
kel bé.tellyefedvén  így prédikál vata Luk. I.- 68. 72* 
Áldott  az Izraelnek  VRa  ISTF.Ne  , hogy meg latovatta  és  meg-
váltotta  az ó népét,  és  fel-emelte  az Idvefségnek  fárvát  » V 
nékünk  a' mint  foJott  az ö Sz Prófétáinak  általok,  kik elei-
tói  fogva  váltanak,  hogy irgabiafságot  tselekedr.ék  a* tni  A* 
tyáinkal  % él  meg emlékeznék  az ö Szent  fogadásaiét,  mellyel 
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IWeg-eskütt  a* mi Atyánknak  Ábrahámnak  - - Mi ez ? ígé-
retet tett hat ISTEN Ábrahámnak 's más Pátriárkák-
nak; tudtak ök mit igért az ISTEN , kiilömben ha&on-
tulan lett volna az. . * 

Egy a' Közbenjáró mind az ó *s mind az uj-Testa-
mentombin ; rnert a' KRISTUS  tegnap 's ma ugyan azon 
*s mind  örokkéfU  ugyan azon lé  fen  Sid. XlII. 8. /P kinek 
fogye  íme  által  tartat/ak-rneg  a' regi  Atyák,  mint  mi-is  Tsel. 
XV. 11. Minthogy más név nem-is adatott Eg alatt, a9 

melly által lehetne meg-tartatnj Tsel. IV. 12. az hon-
nan a' KRISTUS Vil ig teremtetésétöl sogva meg-öle-
text Báránynak mondatik; minthogy nem tsak meg-vólt 
ígérve el jövetele ; hanem az Áldozatokban mint vala-
mi Sikramentomokban ki-ábrázolracott mind addig a* 
mig el-jört. Te ma az UR-Vatsorája Sákramentomaban 
való Kcnvérben és borban úgy szemléled a' KRISTUSt, 
mint a' ki nem tsak eljött, hanem tette megtöretett, 
vére ki ontatott éretted , a' kinek érdeméért várod bű-
nöd borsánatját 's Idvességedet. A' régiek az Áldo-
zat-oknak vérekben ugy nézték a' meg-igért Mefiiast 
mint a' ki eU)ö .és vérét 0 érettek ki-ont ja , hegy meg-
tartassanak az Idvességre. Azért mondja Filep Nataná-
elnek. 'an. I. 46. MegtaUüiuk  a' ki felöl  írt  Mo^ses  a' 
Törvényben  és  a' Próféták  a' Kízáfetkéti  fl'SpSt. 

Mit keres hát a' Keresztyénségben az a' sikererlen 
é,s viga (hálástól üres tudomány? a' mellyben az rani-
tarik. hogy Ádám, Éva, Ábrahám, Sára, Noé , Sem, 
Divid 's más regi Pátriárkák 's ő Teslamenrurrban a* 
KRISTUS el-jövetele előtt elr emberek, a' KRISTUS, 
ban való valtságról., idvességröl, ö benne yaló Meg.iga-
íulásrój, ig^rtet nem vettek 's nem tudrák. Nem igy 
tanit a' Sz. Pál, a' ki az ISTENnek amaz igéretét. Te 
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benned • a* te Magodban  áldatnak-meg  d*  földnek  minden  nem-
zetségei  Mos. Xll. 7. XXlL 18. magyarázza egyene-
íen a' KRISTUSra. Gal- III. 16 Az'Ábrahámnak  pedig 
adattak  Ígéretek,  es az ö magvának, nem mondja,  És magok-
nak n;i«t  fókákról,  hanem mint  egyről.  És a* te Magodnak 
ki a' KRiSTUS.  Nem úgy htfcik  amaz Samaritána seW 
pogány atzfeony  szavából Ján. IV. 25. Tudom  hogy a' ltyes. 
siás el-^ö,  ki mondatik  KRIS  TUSnak  - az mindenekre  in eg-t  a-
nit  minket.  Nem az ama Nap-keleti nagy fejedelmi  em-
bernek a' Jóbnak vallásából. Én jól  tudom  hogy él  az én 
Goe/em. 

Ezekből már jegyezzük-meg a' következendő dolgokat. 
a. Hogy  az ig taz Hitben  meg.vagyon az Idvezitö  érdemét 

megfogó  bizonyos bizodalom.  Nem elég itt tudni az em* 
b űrnek hogy vagyon váltság, vagyon Meg-váltó, vagyon 
IJvesség, vagyon idvezitö» hanem ha azt magáénak tartja. 
A' Jób is apellál nem tsak a* Goelre » hanem ugyan a& 
o maga G jelére. Övé ez a' Goel. 

1. Mert ezt néki igérte az Atya, mint Kigyó sejéc 
meg-ronró Meg-váltót ördög hatalmat el-vévö Idvezitöt. 
A* ki hifién  aJ  Fiúban  annak örök élete  vagyon. Ez amaz 
én  ferelmes  Fiam  kiben meg-engef  teltettem  ötet  balgafsátok. 

2. Mert ez az ISTEN akaratjának ezer közzül egy 
ki-rragyarázó Angyala, a' ki ö érette elö állott, és az 
ISTENt Kegyelme selöl meg szóllitván azt mondotta : 
Szabaditsd-meg  ne haljon-meg,  találtam  váltságnak  árrát  Jób. 
XXXIIL 24. 

3 Mert ezt 0 igaz Ht"v»l me<?-sogra. magáévá tet-
te,» és azt mondja Jób. XXXIII. 28. Me^-váltá  az én  lel-
kemet , hogy meo ne halnék,  hogy az én  életem  ay világos-
Ságot  nézhefse.  Ekképpen kiált-fel  a* Tamással. Én URam 
is én  ISTEbletn.  Ján. XX. 28. v. 
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(I. Hogy  át ISTEN  félő  embernek nagy vtgajztalás  az hú-
iáiból  való feltámadás,  a' mi Ily  minden  bizonnyal  meg-k/en-

Példa ebben Jób, a' ki el-nyoniatatván mind az ha-
mis vádok, mind 2' nyomorúságok terhe alatt, azíal 
az egyel vigafrtalja  vala magát, hogy o bizonnyal tudja 
hogy az utolsó véghetetlen erejű Goel, a* poron fel, 
jül aí, a' koporsó porabóí-ís öt&t efö  vészi, mineku-
tánna az ö böre szelje! hasadozz, meg-emész födik,  el seny-
Ved , 9s ezt ölly buonnya.\ hitte, mintha immár szeme-
ivel látta vólna. A' Si. Pá l-is hányszor appellál ama nap* 
ra az az, a* fel-tám/adásnak  és az Ítéletnek napjára 
Tim. I- 1 i Tudoyn  kinek hittem  és  bizonyos vagyok ben* 
ne, hogy az en ö nulla le tett kintsemet meg tarthatja 
ama napra 2. Tim. IV, 8 meg-ád  nékem  ama napon. 
Az a' nap mindenkor fceme  előtt vagyon. Hogy légyen 
tel-támadaS bizonyítja azt és meg-kivannyá. 

i. Az ISTEN ígássága és Mentsége. Mert sokan ez 
életben az ö gonosz akaróinak , *s az ÍSl ENteleneknek 
gonoszságok által el-nyomátatnak, az magok igazságok-
ba belé rontatatnak. Hán>an vagynak , a' kik ártatla-
nok lévén az ö ártatlanságokba belé halnak minden vi-
lági viga&talások nélkül; mások ú' ginofesastban  élnek 
's úgy-is halnak meg minden világi biiriíetés nélkül* Té-
gyük fel  már hogy ne legyen Fel-támadás , és olly nap, 
mellyen az ISTEN megfizessen  közönségesen kinek ki* 
nefe  a' magá tSflekedete  szerint; megkell aztis ettged' 
ned, hegy háfronulan  minden kegyesség, jó tselekfc-
det % ÍSTENi tiéfelet,  *öt nintsen ISTEN a* ki igaz-
gassa e' világot. * Ha megolvaíod ama két bölts igaz 

ságot-
* Si igíttír refure£lií>  nnp efí,  reprre  Déri est, neqtre providentia est: runc 

fcaíu  otrinia feurtur  et rgunrur. Videhius cnim plui tnös justos dtirienres et in* 
juriaro pauenres; pcccatoies autem et injuflos  indivieiis et in cmw voluptate-
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Ságot  féreti  Pon tynak, Katónak  és  Brutuwdk  halálai 
meg látod a* mit mondok. Mindenik Hazaja jovára .a? 
mit lehetett jil-kovetett mindene, de látván hogy tsak 
a' gonotzság fordul  feljiil  . így szollott. Látom már hogy 
a? virtus  tsak szo; nints  a' jóért  vagy gonofiert  jutalom;  nin-
tsen ISTEN  , a' ki láfsa.  De minthogy tudjuk mi hogy 
vagyon ISTEN , a' ki lássa a' jót ésa' gonofrt.  vagyon 
a' kegyességnek az ISTENi tilzteletnek jutalma ; azSrt 
minden .bizonnyal az ISTENnek igazsága magával hoz-
za azt, hogy légyen közönséges Fel-támadás és ítélet* 
V mellyen azok , kik e' világon az ISTENnel  nem gon-
doltak , hanem minden gonofcsagot  követtek örökkévaló 
kínnal meg-büntettefsenek.  Azok pedig a' kik az igaz-
ság mellett mind végig meg-miradiak, de el nyomatat-
tak vólt az ISTENnek, vagy Hazájoknak igaz-gyében» 
cl-vegyék hűségeknek jutalmát és örökkémeg-maradandó 
koronáját. 'S épen ez .az a' mit az Sz. Pál Aportól hat-
hatoson ád elö 2 Kor. V. 10. Minnyájon  nékünk  meg 
kell  jelennünk  ay Krifltts  itést  Széki  ehtt,  hogy kiki  el  vébyt 
a* mit  a' teflhen  tselekedett,  ahoz képest  d*  mit  tülekedett 
jót  vagy gonost.  Kivánnya hát e' végre az ISTENnek 
igazsasa a* FeTtárnadáll: 

2. A' példák , mellyekben meg mutatta az ISTEN 
ezt a' régieknek , mint az Enokban , a' ki n̂ m tsak hat-
hatoson jövendölt erröl, ezt mondván Jud. 1>. if. 
Imé  el  jó az UR  az ö fok  ezer Szentéivel,  hogy Uéletet  té-
gy en mindenek  ellen,  és  meggyőzze  a' kik azok közzül  l/len-

telenek. 
â Wanres; feJ qU;$ unq vmt Ttocjasti iiidicii vet faolenm  orovtdentiae opus be-nefentiens  fufpicabitor.  £ it ergo Refur̂ o;  JUIJS <*nim Dus est, et his qai 
Confidunr  in eum .imrccdis retríbutor. Damaicenus Lik. 4.' r- » * 

Tn omni re aut a&u virtus agendi spes cÜ suturi. Q ií enitn arat. arat ut 
metat; qui pugnat, pugnat, ut vincat. Tolle er£»o fpe.n  Resurechonis, et re-
lolura est obfervancia  *>rmis pietat?$. Ckryfoflnmus  , 

Sndium .cst haec vita mortalis , liic conundiows, ut alibi coioneanis, 
Hiero  lyrjtui-
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iálenek,  hanem ugyan az ISTEN ötet, hogy lenne péí* 
da, mellybol masok jó reménséget vehetnének. magá--
hoz vitte. Az Illőéiben  kit mínekutánna az ISTEN dU 
tsösegcért sokat buzgott vólna az Izraelben, az idönelc 
igen meg veszett rétiében , az után az ISTEN a' Men. 
nyei örömbe testeílöl lelkestöl sel-vett. 

3. Az ISTEN önön maga a' ki így szóll 2. Mos. 
III. 6. Én vagyok a' te Atyádnak  ISTENe  , Ábrahámnak  iS-
ItNe,  fiáknak  ISTENe  , Jákobnak  ISTENe,  Mit tegyen ez 
meg magyarázza ama' tolhatatlan Sz. Irált Magyarázó 
Goel , Mat. XX11. 3 í. 3 2.» Ay halottakt,ak  pedig  fel-tarna-
dájok  felöl  nem olcaflátoké  a9 mit  ISTEN  monuott  néktek  il-
lyen t/.udon  : Én vagyok az Alrahámr.ak  Ibit  Ne,  Tsabiak 
TENe  - - Az ISTEN  tedist  nem holtakr.ak*  hanem élőknek  IS* 
TENek:  Mert az élök arra alkalmatosok hogy az ISTEt<-* 
nek jó téteménnyéveí élhessenek mindenkorom 

y Hogy  azon tefi  támad-fél  az utolsó  na fon,  a* melly 
testben.  éitt  nek az emberek ezen a* világon,  a9 maga valósár 
gara nézve.-  Megtetszik 

1. A'jób vállas teteléböí, a' ki hathatoson adja azt 
elö: az én Goelem  ' ay por feli  ál:  mellyröl az ISTEN 
Sententziája a* vólt, a' por főiddé  lé  fen  i. Mos. III. 19. 
Ezt az tettnek széljeí hullott poroúkáit, egybe g}ijti 
az ISTEN 's elö állítja, fairek  utánna széljel rosliká-
zik , el-senyved , férgek*  bogarak, kígyók, békák meg-
emésztik, söldé léten, mégis ezen én  T/Unböl  f  azt 
mondja Jób:,) meg-látom  az ISTENt  r ezek az én  femeim 
látják-meg  nem más fiemek.  Ezt bizonyítja 

2. A\ Fel támadásnak természete-ís ; merr a'* mi af 

földnek  porába elesett 7s bé-esett az halál által, az tá-
mad fel:  a'mi el-nem esett, az sel-nem támadhat. Ha pe-

-difclen  ( : a' mint szeretik azt állatni:.) nem pteg-ujjult, 
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Jianeip ugyan íj  test Jészen a* Fel-támadisbar» » az ost, 
pan teremtés és ne n Fel-tamadas léken ; itt pedig sei; 
támadásról, pem teremtésről szóllunk. 

3. Qe az ISTEN igazsága is azt kivánnya, hogy a* 
lei vétkezett az b-ntetödjék, a' ki fáradott  hartzólt, 
szenvedett az koronáztassek. . Ha pedig más test lé&en 
a' FeUtamadísbvin i a' ki e* világon nem hartzólt , ben-
yedett, az viseli a' ditsöség Koronáját; a* melly test 
nem vétkezett az szenvedi a' pokol kmnyát. Ez pedig 
jépen ellenkezik azzal a' mit janit az Apostol 2. Kor. V f 
io. Afinnyájqi  mejJkell  jelennünk  a* MISTüSnak  szeki e'őtt 
bpgy k'tki  elvé^ye  jutalnát  annak a' mint  1' testben  tse'eker 
de  t i, ahoz képest  a' mit  tülekedett,  vagy jót  vagy gonofit, 

. A' KRISTUS fel-táoaadásának"pfeídája-is  azjc mî  
tatja, a' |ci a' melly tettbe élt, jart, hólt, abban 
Xámadott-seK b̂ban lészen itéiö piró, és  abban él a' 
ditsöségben örökkön örökké . Azért mondja vala a' 
tanítványoknak sel-támadása után Luk. XXlV. 39 Én 
magam vagyok. Az hivek-is azért a' melly tettben élte* 
nek , hóltanak , bizonyoson abban támadnakTel 's éln^k 
prökké a' ditsöségben. 

5. Az Híveknek állapotyok-is azt kivánnya, kiknek 
tettek a' KRlSTUSnak titkos tettévé lettenek, 's a' Sz. 
teleknek Templomivá még e' világon való életekben 
i. Kor.  III. 16. Nem lehet azért hogy azok mint már 

KRISTUS tagjai a* ditsösségböl jövendöben-is ki-ma-
radjanak. 

Mit gondoltok h.át ti Keresztyén Sadutzéufok,  szabad 
Víilláil, vagy inkább semmi vallást kovetö Atheusok } 
ISTENt, Királyt, embereket meg-tsaló két-szin em-
berek, etzeboliusok ! A* kik elött a* Kegyesség, IS-
TgNi tisztelet tsak babona. k-lsÖ váz, tzérémonia, a1 
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fel-támadás,  örök élet, Pokól, Menyország, KRISTUS 
áltál lett váltság, meg-igazulás tsak fabula*  ISTEN 
ISTENi gondviselés , minden Virtus,  et premia virtutis  , 
Wuda  sunt nomina , tsak szó? Azt kérdem: Igaz-é az 
hogy ti most vagytok, éltek, vólt Atyátok, nagy Atyár 
tok . azoknak régi Eleik éltenek , ezt avagy amazt cse-
lekedték ? Ha az igaz szintén úgy igaz #z-is hogy 
maz rongyós, elöttetek sorgó nyomorult 'Sidók einck y 
v^lt At>ok, nagy Aí/ok, régi Elsfk,  Élt Ábraham. Noé> 
Divid, Job , Mofes  , élt, meg bólt , 's fel  tamadott a? 

KRISTUS. Ha ez igaz, igaz lészen a'Sz Iras, LSTE1SÍ 
beszéde lészen az. Ha az igaz, igaz az is hogy vagyon 
KRISTUS altal való váltság, lészen Fel-íáma^ás, utolsó 
ítélet n̂ pja , örök élet , pokol, Mennyország. Ha ez 
igaz ; az-is igaz hogy az ISTEN meg.fizex néktek a' tt 
ttefekedetetekfcerinttf  régi Sadutzéusokkal, Libertinusokkal } 
Atheusokkal együtt , és a' ti hellyetek lében nem az 
utópia, íemmi , hanem a* vefeedelmes  pokol. Tehát 
ma ha az UR szavát haljátok ne keményitsétej<-meg a' 
ti szíveteket. Mert ha soha Sz. Irást em hallottatok volna-
is' soha több halotti temetésen jiem lettetek vólna-is , 
mind az altal ez az lengeteg halotti tanitás és ki ma? 
gyarázott erös , hathatos Sz. Lrásbéli helly. bi* 
zonyság lészen -ti ellenetek az ítéletnek nagy Napján 
a* ti menthetetlenségtekre. Ne sántikáljatok hát ket 
lábra , hanem szóigaljátok a' Jéhovát; míg az halai sze-
le mint valami por-halmokat el-suna, addig térjetek-
rneg az ISTENhez Nem holnap , hjrnem ma, ma lé» 
gyen az bóldogságtok napja. ; 
' Ti pedig KRISTUS JÉ'SUS Igazságához , az örökké 

élö Goel meg-váltásához ragaszkodó ISTEN félök  , sor-
jjitsátok ezeket a9 ti vigasztaltatástokra. Azt mondotta 
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fégen  Tertuliamis.  Refurrcstio  mrtuorum estfiducia  Cbristi+ 
anorum. A' Fel-támadásrol való tudomány , minden vU 
gasztalásnak sundamentoma. Hát a* Goelben vetett bi-
zodalom? A' világi élec háborúiban ha|ókázoknak hU 
teknek erös vas-matskájok. Gondold-el* 

i. Hany felé  hamis vád, gyalázat, talál életedben? 
Az ördög mais tsak ollyan Szent* Kegyes, embereket 
szerető mint régen vólt. Satán  az ö neve ellenséget 
tében az. Diibitius az ö neve, hamis vadolót, kálugv* 
niálót tészen az. Mikor meltatlanúl bánik veled a*' vi-
Iág , az ördög, az gonosz emberek, mit tudsz monda-f 
ni. hanem appellálfc  az Meg-váltódra. Él  az én  Goaemr 
a' ki az én babaditata somra mindenkor kéken ál. 

2 Hány selé nyavalya; eföcdenség  , nyilván való fél-' 
íegség. vaksag* siketség, tsonkaság talál sokfeor  vélet-
len varatlan, felette  meg szomoritbatna az tegedet, de 
tudod hogy a' Feltámadásban ép test lében az ,, mert 
el-vettetik az romlandó, rothadt erötelen gyalázatos test» 
és fel-támafctatik  az rothadatlan, ép hatalmas», diteöséges 
telt. A* mellynek meg-gondolasában tellyes örömed lehet. 

Fordítsuk ezeket a' mi jóra való fel-serkentetésünk-
re, és a' jó tselekedeteknek gyakorlásokra. Régentén 
azt mondotta Tziriílus,  hogy a' jövendö életre való Fel* 
támadásnak tudománnyá ollyan gyökér, a' mellyböl min-
d-n féle  jó tselekedetek szoktak ki-nevekedni. Ugy ren-
deljük azért mi-is a' mi életünket, mint a' kik tud-
juk hogy az élet után-is meg maradunk, és a' jutalom 
ofrtásnak  napján, a' jutalom osztásnak heljére elö állunk. 
Ez a* v»lág Pályafutásnak  helje , az Ítélet rapia a' fel-
támadáskor a' jutalom o&rásnak ideje: a' jövendö élet 
az a* drága Paraditsom kies kert; mellyben örökké'gyö-
nyörködve élünk , a' KRISTUS elég-tételének és a' mi 
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onnan folyó  j6 tselekedetemknek drága gyümoltseivel 
lg> lévén a' dolog 

14 Legyünk alázató  fok.  Fel ne fuvalkodjunk  fem  a' ter-
mészetnek, fem  a' fcerentsének  , fem  pedig a'kegyelem-
nek jóvaival. Mert az ember tsak rakás fold,  por-
halom, mellyet könnyen ej-fú  a* halai fecle.  Te talam 
bölis vagy, ekefen  feolló  hogy mikoron szollal? mintha 
Angyali nyelven szóllanál, azt kialtyak néked Sem em* 
berhek fava  ez, Mellyre nézve fukat  tulajdonítasz magaú-
nak? Mi vagy? egy por halom, halál féfcek,  a" kit hamar 
el-fuhat  az halai szele. Talám te fép  vagy, a' termé-
szet fok  kintseit költötte reád ; ollyan hogy a' ki lat 
for  a* vére rea3. 's azzal kevélykedel. Mi vagy te? 
•a' nyavalyáknak vendég fogadó  házok., meüybe ujjabb 
ujjabb nyavalyák szálhatnak. Egy pokólvar, egy talyog , 
egy himlö el-veheti minden szépségedet, az halál pe-
dig mint egy por-halmot majd széljel fúhat  tégedet. 
Talám te hatalmas  vagy , hogy mikor másra tekintesz 
rettegnek tölled, mikor szóllasz mintha menykövet hul-
latnál szájadból, a* ki halja, haja fel-borzad  meg-hábo-
rodik. .] Mi vagy te? Por-halom , meg-száradandó fü  , 
veteendö ying. A' földi  Fejedelem is mihelyen lelke ki-
niégyen tsak foalál  lúgjában szapullott hammii. nintsen ab-
ban szabadító erö, el-vész minden gondolatja 'Solt, 
CXLVL 3. 4. 

2. Lényünk  ay Kezességnek  kfcetot.  TSTHNi félelem  , 
ISTENi félel  em. drága jószág, Hivek örökségek. 
kegyefség  mindenre hasznos, mellynek megjutallnazta-
tásának mind ez életben , *s mind a' következendőben 
ig'rete vagyon Józanon, igazán , és szentül éljünk e* 
jelen való világban. Kérjük minden napon az ISTENt 
alázatos szível, hogy minket a' maga kegyelmében 
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fheg  tartson arra a' napra. : ; # , ; 

Á'  Lég>'»»k  tisztaságnak  követői.  Tégyünk mint Jób. 
JüfXI.  i. szövetséget a* mr szemeinkel. Kerüljük a' 
szemnek kivánságit. Négy dolgok vágynak , mellyek 
na szorgalmatosan reá nem vigyázunk, a' szemen altaí 
be-hatnak a* szívre , rs lesznek nagy veszedelmünkre, (i. a' 
Bujaság , a' melly fertelmes  gyehenna, (2.  Fösvénység, 
ú* melly bálvány imádás, (y. Kevélység, a* melly ör-
d >g oskoíija, (4. Irigység , a* melly portatilis  tnfnnuf, 
fc  ívben horduzható pokol. Ezeket kikeli rekesztenünk 
szemeinkből, mivel ezek közzül, tsak egy-is- ki rekeszt-
het az ISTEN órszágábóh1 Nints ott hellyé a' tisztátaK 
tannak, azok követik a' Bárányt,5 a* kik az 0 ruháikat 
meg nem fertiéztették.-

4. Ügyünk  békejséges  lürök.  akármi kedvetlenségeinkben* 
is. Miért békérelenkednénk mi a' kik tudjuk í hogy-
mindenkor él a* mi Goelünk 'skéfcen  vagyon a' mi meg-
rartattatáfunkra'.  Tudjuk hogy ha mott efcnyomattatik 
is a' mi igazságunk, napfényre  jö annak idejében, nem 
hal-meg az ig?4zság mi vélünk.- Az Égben vagyon á' mí 
bizonyságunk  '4 a' mi dolgunknak  tudója  jób. XVL .19 Ki5 

annak idejében ítéletet szolgáltat^ 's minket bizonyosoa 
ttieg-tart az örök bóldogságra. 

* * ^ j ; 
De talám már ideje szomorú Halotti de kere^tyeh 

Gyülekezet, hógy tzélómhoz közelítvén beizédernet for-
ditsarn amaz gyászos Koporsóra, és' abba testére nézve 
bé -záratott , de lelkére néztfe  az Eg'ekben örvendezö,' 
életében amaz áldott GoeIben bizó 's árinak igazságában 
ditsekedö, áldott emlékezetű nagy Abigailráf,  tisztes E5V 

. TERara, a' Mélt Romai Sz. Pirödalomheli Gróf  Székr 
TELEKI LÁSZLÓ (Jrnak, a* Királyi Felség, Hazáját 
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szeretö, hasznos tanátsu , Tanáts Ur Hívének , Arany 
KoItsos Komornyikjának, és Fö Pohárnokjának, szerel-
mes Házas társára , Salamon ízava szerint, kárbunkulu-
foknál  sokkal drágább EJet  Katijára.  serény gondos, U-
ri Háza, Aíz konyára; mellette siránkozó kedves Gyer* 
mékeinek selette buzgó indúlatu, édes Annyokra, a* 
KRISTUSnak hűséges alázatos szolgálójára; énnékem-is 
fokteor  segítségre kezeit nyújtó , nagy Tábitámra , ke-
gyes Pátronamra , az Rádai RÁDAI ESTER, nagy Ur 
Aszszonyra. 

Mikoron régen az száz esztendők el-folyások  alatt 
egyszer elö sorduIó nagy Gy-lésre hívták a Régiek az 
embereket, az a' végre ki-botsátott követek ekképpen 
szóllottanak : Venite  vtjur't,  quae nunquam amplius  estis 
v'tfuri.  jöjjetek-el lássátok azokat, a' mellyeket soha 
többé nem lattok. .Én-is ide elö állitatott Preco  kiáltó 
szó, azt kiáltom néktek. Jertek-el lássátok-még egyszer, 
a' kit soha többé nem láttok, ama' gyors, serény , Sa-
lamontól kerestetett, de itt meg-találtatott aszszonyi 
állatot, amaz tisztaságot szeretö, MegváltóJÉ'SUSának 
el-sogott igassngával ditsekedö, ISTEN félö  nagy Ur 
Aszszonyt a' Grós RÁDAI  ESTI Rt. Kit mostan ez szo-
morú halotti Théátrumra elötökbe állítok. Vajha le-
hetnek :én ollyan Apelles, ollyan Timántes, hogy ötetS 

azzal az eleven kedves színnel sesthetném-le, a' melly-
ben járt.és éílt. Vajha lehetnék .az ö Virtuísainak, )& 
tselekedeteinek elegedendö és hellyes ki-hírdetöje, elö * 
beszéllöje, hogy azzal-ís bizonyíthatnám háládatosságóm-
nak avagy tsak valami részét. 

Ne gondoljátok hogy ok nélkül esett vólna az. hogy 
az moílani Tanításra, az o Teste el-takaritatásának al-
kalmatosságával a9 Jóbnak Idvézitojében való bizodalmát 
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és  dicsekedését vettem fel.  Vólt erre illendő és ele-
gedendö ok 

* Mert életében mindennémü állapotjában, *s kivált 
kedvetlenségei között, szájában forgatta  ezt az vigaszra-
Iast.  Tudom  bogy él  az én  meg-váítom,  a' < ki mindenkor 
mellettem  áll  Melly re nézve az ötet igazán szeretö és 
bets-llö Uri Férje, ha maga nem hagyta vólna-is, úgy kí-
vánta hogy erröl az ö nagy bizodalommal egybe kötött 
vallás tételéröl légyen a' tanitás. De 

0 Találunk is a' Jób és ö közötte fok  hasonlatossá*. 
gokat, a' menyekben épen meg-egyeztenek. Ennek fe-
lette ez a' vallás-tétel ollyan, hogy ha szintén a* Jób 
írta is azp meg elsöben; de nem annyira k-lönösön a* 
Jóbé, mint minden ISTEN félö  Híveké, valakik a* KRIS-
TUS JÉ'SUS által akarnak idv^zülnl Nézdel azért 

i, Jób nagy Uri ember volt a' Napkeletieknél, gaz-
dag minden világi jókkal, fiakkal,  leányokkal; de ki-
vált gazdag ISTENi felelemmeL,  kegyességgel, melly-
röl az ISTEN maga tészen bizonyságot. Nágy Uri rend-
ből való vólt a' mi tisztes ESTERllNKis, akár visgáld/ 

Eredetére nézve ; mellyet Atyai ágon vett a* szép hírrel 
nével tündöklö régi Rádai Uri Famíliából. Anyai Ágon 
pediglen az hasonló nevezetes Kajali Famíliából. Akar 
állapotjára nézve, lévén a' Mélt. Romai Sz. Birodalom-
béli Széki TELEKI Grófi  Uri  Famíliába  az szent Házas, 
ság által bé plántáltatott. Nagy és Fö'Ur Aszszonvvójt 
ez. gazdag minden világi jókkal, fiakkal  leányokkal t 
de kjváltképen ISTENi félelemmel  és kegyefséggel. 

2 Jób látott fok  keferöséget  szenvedett igen terhes 
nyavalyákot, kivált mikor ezt az valláíí tette. Hány-
szor találták ezt az Goelhsz ragaszkodó Ur Aszszonyt V 
koporsó szájáig el-vivö nyavalyák,.'kivált ifjú  Ur Aszszony 
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korában, midön sok izben el-stíglalták az igen sulíyos 
betegségek; Keserűségektől is az ö élete üres nem vólt, 

mellyek bokrofsával  tálalták ötet. 
3. Meg-szomorittatott Jób tiz gyermekeiben, de u-

gyan tsak végre örömet látott mind fiaiban,  mind leá-
ny ban. Ez is ha nem tiz gyermekeiben-is > de tíznek 
felénél  többen látott szomorúságot, a'kik a' halai által 
el-szedegetettek, de ugyan tsak egy Fiaban és három 
Leányiban talalt tellyes vigafe  talált és örömet ; mivel Há-
zába béplántáltatott kedves Menyétis leánya gyanánt 
tartotta 's úgy szerette mint a' maga szülöttét. 

4. Jóbnak életeben és halálában ditsekedése vólt a* 
Médiásban, úgy hogy még koporsó kövére-is abban ve-
tett bizodalmat írná-fel.  Eletében és halálában ebben 
v6lt minden öröme és ditsekedése ez áldott emlékeze-
tű Ur Aszfeonynak,  hogy öa* KRISTUSé, a'KRISTUS 
az övi. Azt mondja vala egy Afzszony  beszélgetvén a* 
KRÍSTCSsal: 7u< on hogy el fi  a' Meffiás,  az mindenekre  meg* 
tarat  minket.  Ez tudta és hitte hogy el jött, 's ötet 
valójába meg is ránitotta vólt a' Hitnek Ágazatira. Hit-
te a' Goel, a* Meg-valtónak igazságában való Meg-iga-
zulisl. azért magat meg-tagadván azt sorgatta szájában 
a' Sz l*al Apostolah Mindenekről  le mondottam  hogy a% 

KklSTÜSt  megnyerjem és  talált  afam  ö benne; mivelhogy  ni 
t^n tkkem igazságom  , melly  a' Törvény  bél  való vólna , hanem 
melly  KRISTUSban  való hit  Hltal  1 agyún, az ISTENt'ol  valá 
igazságom  hit  által,  Fii. III. 9. Hitte a' Fel táiradást, 
még pedig azon testnek, mellyet ez életben a' nyava-
lyák oilrornlottak fel-támadását:  az ítélet napját, mel-
lyen meg-íréli a' Goel e* világot; az örök Életet, melly-
ben meg-látja maaa tulajdon örvendező (^mfivel az IS-
TENt* Hiue bün botsánarot # 's ISTENntl való bé-
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késséget, *s a' Hitnek minden Ágazatait az egész Sz, 
Iráít tudta úgyhogy a' ki ötet halgatta, vólt min tsu-
dálkozzék. 

5. Tudta Jób az IdvezitöröI  való Tudományt, az o 
Éleinek Ábrahámnak 's másoknak Kátékésisekböl, és a* 
SZ. Lélek tanitásábóI. El-lehet mondani ez áldott és 
bölts AszszonyróI-is,  hogy ézeket tudta az ö édes Aty-
jának és édes Annyának tanitásokból és Eleinek Kátéké, 
fifekböl,  a' mellyben bé foglaltatik  az Apostoli Sz. Tu-
domány. Tudta az ISTENnek  élö és ható Sz. Beszédé-
ből , a' mellyet annyira magáévá tett vólt, hogy mint 
valami Tárházból, mindenkor tudott abból elö hozni 
az alkalmatofság  szerint böltsen. Tudta az ISTEN Sz. 
Lelke tanításából, mivel niaga-is épen Sz. Lélek Tem-
ploma vala. **** 1 

6. Jób tudván hogy fel-támad  az életre , bátron 
ment a' halálra. Securus moritur  , qui fiit  fe  morte renas-
ci. Mors  ea nec dici,  fed  nova vita  potest.  Könnyen mé. 
gyen az a' halálra, a* ki tudja hogy fel-támad.  Nem 
félt  nem rettegett ez áldott Ur Aszszony az haláltól' 
söt fokszor  óhajtotta az 0 bóldog meg oszlattatását. Mind-
azáltal el-hiszem hogy meg-vólt benne-is az az indu-
lat , a' melly a' Sz. Pál Apostólban Fii. I.  23. 24-/Szo-
rongattatom  e' kettő  között,  kívánván  el-koltvzni  és  lenni  a9 

KRISTÜSsal,  mert az mindennél  jobb. De a' Testben  meg-
maradnom  fiükség  ti  érettetek.  Kivánt vólna talám még 
kivált kedves édes hajadon Leányáért élni ; más felöl  a' 
KRISTUShoz költözni. A' hova el-is 1 költözött világi 
Életének XLVIII  dik,  édes Férjével való lakásának XXXII-
dik  esztendejében. 

Ez azért az, a' kit elötökben állitotüm, hogy még 
egyszer láfsátok,  a' kic többé itt nem láttok, amaz 
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életében Férjét igazán szeretö, Gyermeke it ISTENi fé* 
leiemben , igaz Hitben , tudományban szorgalmatoson ne-
velő, Házát nagy fenyítékben  tartó, tiszta élet- , ISTEN 
féIö,  másokat segiltö, nagy elméjű, a' dolgot hamar 
által látó, igazán tartozkodás nélk-l ki-mondó, ISTEN-
nek buzgó szerelmével égö, Meíliás igazságahoz ragasz* 
kodó, abbéli bizodalomból hogy az ISTEN  színe látá-
sára 's örök boldogságra sel-támad , az halálra bátron 
menö, már töllünk el költözött, áldott emlékezetű RÁ-
DAI ESTER nagy Ur Aszszony. 

Ez és illyen Társadtól váltál hát el, ISTENednek 
és Királyodnak , havalaki igaz Híve, sok változások 
között való Hazádnak jó Fia és Atyja, Apostoli Sz. val-
lásodnak e* nehéz idöben egy jó oszlópa és álhatatos ol-
talma. Mélt. Romai Sz. Birodalombéli Gróf  Confeliarius 
ésCamerarius  Ur, Sz. TELEKI LÁSZLO Ur. Tégedet 
mindentől féltö,  épen a' lelkében hordozó jó Felesé-
gedtöL A' bölts Salamon azt mondja Péld. XII.  3. A' 
gyors AfLfconyi  állat  Koronája  az ö Férjének,  de  mint  az o te-
temiben való rothadás  ollyan  a' melly  meg-f  égyeniti  az ö Fér• 
jét.  Föben való kelés , ortzán való pokolvar, testen va-
ló tályog , fában  való szú , ruhán való moly a* gonosz # 
ISTENtelen Feleség ; meg emészti az az o Férjének tes-
tét, lelkét, bets-letit. De valójában ditsöség Koro-
nája az jo Feleség, a' melly örömben, vigasztaláfok  ko. 
zött tartja az ö Férjét , 's szüntelen azt éleszti vidámít, 
ja. Valójában nagy ékefséged.  tisztefséged  , és ditsös-
séged Koronája vólt néked, ez az te ezüstnél, arany-
nál, drága köveknél drágább Eset Kailod;  nagy bölts 
Abigailod, RÁDAI  ESTERed ; de már ez az ékefsé-
ged el-vétetett., az halál által. Péld. XVIII.  22. Meg* 
nyeri a* jot  d*  ki talál  Feleséget  és  vett  jó akaratot  az Úrtól. 
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Igazán drága jó akaratját közlötte v61t az Ur te veleá, 
mikor olly kegyes, serény bölts a&fronyt  adott volt 
melléd, mind az Ház tartásra, 's mind a' gyermekek ne-
velésére » *s mind e' világi jóknak meg-szerzésére. Igi-
zán is kereskedö Hajó vólt ez melletted, a' ki mefcszürt-
nen is el-tudta hozni a' szükséges jókat. Ha idö vólna 
reá valamit ir. b. Salamon Feld.  XXXL Részben a' fe. 
rény és jó ászszonyi állatról, mind meg-lehetnő ebben 
azokat mutogatni. Tudta megkeresni e' világi Jókat, 
tudta meg-is tartani a' mit ISTEN áldásából adott, tu* 
dott abból jól élni 's bölts sásár lenni. Élnem veszte-
gette némelly aszszonyok szokások szerint, a' kik a' mi _ 
nintsen azt-is el-tudják költeni Maradékoknak károkkal; 
de a' hová kellett kiment oda az ö kezéböi Ebbcst 
magam vagyok élö bizonyság; mert köz /óra el szánt i-
gyekezetemet nem égyszer , kétszer emelte-ki a* szegény-
fégnek  és tehetetlenségnek sarjából. Frugalitas  commune 
fraefidium.  Az takarékosság és okos sásarkodás |ó fun* 
dus a' gazdagulásra. Megís áldott az ISTEN Tégedet 
mindennel a* te kedves ESTEREDdel, úgy hogy akár-
melly felé  néztél áldást láttál Hajlékidnak minden szege-
léteiben, a* mint Ábrahámról mondja vala az ISTEN. 
1. Mos. XIL 2 Meg  áldalak  tégedet  és  jel  magafit  alom a' ti 
Hevedet  és  immár légy  áldás. 

Már a' te ISTEN félo  Tárfod,  szíved szemed gyo. 
ryörűsége, kedves tisztes ESTERed el-alutt; sz ö rom-
landó tettének porát a* Goelre bizta. Arra bizta a* te 
életedet is míg ISTENnek tetszik világi bujdosásod̂  
Ez az áldott Goel tégyen tégedet ISTENed , Királyod, 
Hazád szólgálatjára, Apostoli Sz vallásod oltalmazására 
alkalmatossa ez háládatlan világban, sokan Hvánrtyák 
ezt velem együtt. Ugy-is vagyon, hogy bé-tölti a* 
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GoeI  te benned a' maga igéretét Jan. XII .  26. A* ki né* 
kem fcólgál  engem kövejsen , és  a' hol én  lejéndek  ott  lé  fen  az 
én  fiólgám-is,  és  a' ki nékem  fólgál  meg-tif  teli  azt az Atya. 
Bizony meg-tisztelt az ISTEN tégedet eddig-is mindé-
flsk  elött való nagy kedvességgel, sokak selett való szép 
hírrel nével; meg-tiszrel ezután-is , mind az Földön , 
mind az Egekben. Mostan pedig minthogy senki nyelve 
édes ESTEREDnek hozzád való indulatját ki-nem be-
szélheti , sem a' tiédet ö hozzá, el-hiszem hogy sérel-
medet is senki elö nem adhatja; azért az Idvezitö nyúj-
tson tenéked hathatos vigasztalást, és Sz. Lelke kegyel-
mével enyhitse-meg a' te fájdalmadat,  's tobb romlás-
tól oltalmazza Uri Házadat. 

Kedves Édes Fia Mélt. Romai Sz Birodalombéli Gróf 
Ur. Széki TELEKI  JO'SEF Ur, a* Tsáfcári  és Aposto-
Ii  Királyi Felségnek egyik Arany-koltsos Komornyikja, 
ISTEN Házának féltö  kintse! Nem találok elegedetr-
dö hathatos szót, mellyel le-írjam Édes Anyádnak hoz-
zád voló indulatját és szeretetét, és viszont a te édes 
Anyádhoz való szeretetedet és indulatodat. Sok cszten-
dök alatt annak mind szemlélője 's mind tsudálója vól-
tam. Miképen kivánt szorgalmatofon  nevelni minden 
baitól oltalmazni, az ISTENi félelemre  szoktatni, a* jó 
tudományokra tanítani 's tanitatni, idegen Országokra-is, 
hogy ISTENed , Királyod, Hazád, Valláfod  szólgalatjá-
ra alkalmatofabb  lehetnél, tsak nem lelke meg-hafadá-
sával elbotsátani. Melly igen örvendett, mikor látta 
hogy ISTEN  meg-áldotta igyekezetedet, 's bújdosáfo-
dat. az Európai leg tudofabb  embereknek efméretségek-
be 9$ barátságokba béférkeztél,  's a' tudományoknak 
ésbetsületpek felsőbb  póltzára el jutottál, a* melly 
nem tsak magadnak, hanem Nemzetednek és Famíliád 
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nak-is sokáig tartó nagy tisztességére szólgál. Örvendett 
mikor látta hogy ISTEN meg áldotta Házasságodat ked-
ves JOHANNÁDdal, Gra/iósáddal,  's annak-is JOHAN-
NAJÁval. Már el-ment a' Goelhez, néked hagyta 
ISTENi szólgálatban a' Kegyességet-, a' Király és Hazád 
szólgálatjában az hűséget. Vallásodban a' buzgóságot, 
szúrd ki a' szemeket, mint nem régen világra botsátott 
könyveddel, úgy ez után a' te tselekedeteddel az szabad 
vallásuaknak a' mi idönkbéli Sadutzéusoknak. Mutasd* 
meg a' te példáddal, hogy meg-illeti az Uri embert-is 
a' kegyesség * 's nem szégyen az ISTENi sélelem A-
maz örökké élö Goel pedig nyújtson te néked vigaszta* 
lást, végyen aV maga örökké \7aló karjaira , kedves Gra* 
tiosáddal  Roth és TELEKI JOHANNÁDdal. 

Méltóságos Gróf  Ifjú  Ur Aszszony TELEKI ' ESTER 
a' Mélt. Gróf  Torotzkó Sz. Györgyi TOROTZKAI  SIG-
MOND Urnak, Felséges Aszszonyunk Kameíáriufsának 
szerelmes Házas Társa, bölts Abigailja V A' minémii 
keserűségére wólt édes Ur Aszszony Anyádnak a' te be-
tegséged és távól lételed; el-hiszem szintén ollyan gyöt-
relmedre néked-is , hogy betegségében és el-takaritatá-
sában mellette jelen lenned nem lehetett. Kereled édes 
Atyád Házában mikor ISTEN viszszá hoz édes Afcszony 
Anyádat, de el költözött a' Mennyei Atyának Házába 
az ö Meg-valtójához. Az ISTEN mutassa-meg te ben-
ned maga kegyelmességét, mind édes Atyádat 's Atyád-
fiait  vigasztalja meg 's édes Férjed Házíit épitse-meg , 
meg-áldván kegyelmesen. 

Mélt. Romai Sz, birodalombéli Gróf  Kis Atszóny 
TELEKI KLÁRA, édes Atyád Házában és Mélt. Fami-
liádban kedvesen illatozó ékes Virág-szál.MliK"szintén 
felnevelt  tégedet édes Anyai karián , édes Arivai ölében, 
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édes Aszszony Anyád. Sok kedvetlen napokat, nyugha-
tatlan étszakákat tököt eleintén miattad; de azok sor. 
dúltak vidám napokra 's étszakákra , midön napjaidnak 
szaporadásivaV 's tettednek nevekedésivel az ISTEN té-
gedet jó egésséggelr megáldott. Már el hagyott tége* 
det a" te édes Anyád , árván maradtál anya nélküL 
Nints már anyai szem a' ki téged igazgasson, nincs a-
nyai kéz a' melly éleszgessen. De adott az ISTEN né-
ked ollyan Atyát, hogy a' mig az é\,  addig árva nera 
lehetsz. Nintsen egyébre szükséged, hanem lSTENifé-
lelemre, kegyességre , engedelmefsegre,  a' te Földi és 
Mennyer Atyád mindeneket ki-szolgaltatnak te néked. 
Az Árváknak atyok legyen a' te életednek vezére, szo-
morú fe  ívednek mottan hathatos vigasztalója. 

Mélt. Rádai RADAI GEDEON Ur , ez már áldott 
Goeléhez eí-köitözött boldog emlékezetű Ur Aszszony-
nak , egyetlen egy testvér Attyaíia, kedves Bátja IS-
TEN és emberek elött kedves bölts Férfiú!  Valósá-
gos Atyafiúi  szeretet volt tir közöttetek, nem-is lehetett 
pedig az külömben; mert két ISTEN f̂élö  aeyafiú  nem 
lehet hogy egymást ne szeresse. De már a' kit te sze-
rettél mint véredet nintsen e' világon, el-ment az ö 
Meg-váhójához. Hallottam néha magától, hogy már 
fok  idöktöl-fogva  egy Ágon jött alá 's maradott-meg vi-
rágzó Uri RÁDAI Famíliád; kívánta-is azt felette,  hogy 
ISTEN Famíliádat tartsa fen  , Fiu ágon való Maradé-
kodat foha  el-ne fogyassa,  kedves ifjú  RÁDAI GEDE-
ONOdat éltesse 's abban az egyben mintha tizen vól-
nának vidámitson-meg, szíved gyönyörűségével kedves 
SZ. PÉTERI KATÁDdal egyetemben. Ö el ment ugyan 
a' Meg-váltóhoz, de itt hagyta maga képében kedves 
Gyermekeit, a' kiket mint ISTENnek kegyelmébe. 
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úgy a* te Atyafiúi  szeretetedbe-is ajánlott. 
Mélt. Grós ROTH JOHANNA isju Ur Aszszony . a% 

Mélt. R. Sz. Birodalombéli ifjú  Gróf  Széki TELEKI 
JO'SEF Urnak Szerelmes Házas Társa, ez URbanbol-
dogult Aszszonynak édes Fia után való kedves Menye, 
Leánya : a' kiben selette gyönyörködött , látván hogy 
rneg-találta azt a' kit keresett , édes Gyermekét iga-
zán szeretö és betsüllö Menyét. Nem lett vólna ká-
roddal ha tovább.is szemlélhetted vólna az ö Életé-
nek és bölts gazda-aszszonykodásának rendét. De mi-
velhogy ö immár el-ment Idvezitö JÉ SUSához tége-
det a' maga képében hagyott a' te Férjednek Házá-
ban , hogy az ISTEN ollyanná tégyen mint Rachelt 
és Leát és épitse-fel  benned édes Férjednek Házát és 
Uri Familiáját Rítt.  IV. 11. Mostani szomorúságodat 
pedig hétszeres örömmel váltsa-feL 

Mélt- Gróf  Torotzkó Sz. Györgyi TOROTZKAI 
'SIGMOND Ur, kedves édes Eíterája után való Fia, 
Veje. Amaz Goel Angyalnak óltalma alá ajál tége-
det a' te bölts Abigailodd2l egyetemben» ott kerers 
te-is magadnak óltalmat. És áldja-meg a' te Házadat, 
Famíliádat 's vigasztaljon-meg kegyelmesen. 

Méltóságos Uri Vérei , és Szerelmes édes Fér-
jének Famíliájára tartozó Méltóságos Urak , Ur Asz 
szonyok , 's mások a' kik életében vélle együtt társal-
kodtatok ! Szokták mondani: Halat szálka nélkül nem-
lehet találni, de embert sem hiba nélkül. Ha azért 
mi hiba vólt benne, azt gondoljátok-meg (i.  HogyeI-
fedezte  azt immár a' KRISTUS JÉ'SUS érdeme 's ti-is 
tartoztok el-fedezni:  (2.  Hogy tálam sokkal több fo-
gyatkozás vagyon ti bennetek, és erötelenség a' 
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mellyel küszködtök/ (3. Hogy sok;/ szép drága Virtu-
sok vóltanak benne, a* mellyeket meg-kell esmérni 
és vallani még az irigységnék-is rolla. Ezeket ti 
ne halgassátok-el, hanem hirdessétek, dicsérjétek, és 
az Idvezitöhöz  való ragaszkodásban kövessétek, hogy 
ti-ís annak idejében a' Goelhez el-mehessetek. Az o 
emlékezete pedig mindenkor áldott légyen közöttetek. 

MindenselöI ide gyülekezett halotti keresztyén 
Gyülekezet! Látjátok azt nyílván: Totam  vitám 
mifcet  dolor  et gaudium.  A' világi élet örömmel és 
fájdalommal  vagyon meg elegyítve; ha most öröm 
majd üröm, ha ma gyönyörűség holnap keserű-
ség; ha ma vigasság holnap következik az szomo-
rúság. Vóltatok ti Gernyeszegen örvendező állapot-
ban-is; de most szomorúságra hivott ide az ISTENt 
hogy amaz nagy bölts Abigailnak, Izraelbéli  nagy 
Deborának, amaz nagy tisztességü Esterának el-
bomlott testi sátorát a' porba takarjátok. Szok-
ták mondani: Thefauri  Jepulti  mllus  est frutfus. 
A' földbe  elrejtett kintsben nintsen haszon. De 
vagyon ebben, mert a' föld  mint anya az ö po-
rát megtartja és az utolsó napon elö adja. Te-
gyétek-el hát az ö porát a' földbe,  de a' míg 
titeket-ís mint valami Por'balmokat  az halál szele 
el-fú,  tartsátok elmétekben ez áldott emlékeze-
tű Aszszonynak ferény  elméjét, ékefen  szóllását, 
böltsefségét,  nagy gazda-aszszonyságát, az ISTEN 
beszédében. Hit Ágazataiban való nagy tudomán-
nyát, Messiás UR JE'SUS KRlSTUShoz való ra-
gaszkodását 's egyéb drága Virtusait 's azokat kö-
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vessétek, hogy mikoron el-jö osztán a* ti élete-
teknek határa» örömmel meheísetek amaz ötök* 
ké élö Goelhez, az örök életnek bírására Ámen.-
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ITT NYUGSZIK AZ ÚRBAN: 
QróffRÁDAIESTHERAttya,  Bölts 's Nagy Ur PAL 

Vólt; KAJALI KLÁRA Annya, de az Halál 

E' Kegyes Hü *s nagy Párt régen firben  tette 

Losontzon* A* kiktöl eredetét vette* 

Ezer hét-száz tizenhatod Esztendőben 

Szent György áldott napon, félelmes  idöben. 

Szüléi éltekben Férjhez menést ére, 

GróíF TELEKI LASZLO hogy magának kére: 

János napján hét szaz harmintzkeuö hogy járt> 

Köté ISTEN oszve, e' Kegyes *s ritka Pár/. 
Edgyütt ISTENesen Harmíntz-egy esztendőt, 

'S Nyóltz Hólnapot. éltek, szép Angyali időt! 

Vólt kintse 's Mindene, egy a' másikának / 

TartottjEz, sényes. Azt Koronájának. 

Hü, Gondos, Nagy, Serény, a' Gazd.Aszszonysága \ 

Felemelte gyenge Házát  a' Jósága. 

Re forma  t a hitben  Kegyes, ISTEN.sélö 

Vólt, betstilt Párjával nagy hűséggel élo. 

Áldotta vólt ISTEN Tiz szép Gyermekekkel, 

Kegyei szíva, elmés, tettekben épekkel* 

Pál,  Dániel,  László,  Gedeon,  l i műla, 

Eéniámin  Jaj! 'S/gmdnd,  Kristina  Szorúla 

Elotte a* Sirben, Melly keserűsége 

Amiatt lett Éltének tálam hamar vége. 

fii  ínég az Ur  Neve' magasztalására 

Páros Jó'sef,  Fszher,  9s Kevcdékeny Klára. 

Hét-száz hatvan-négynek elsö órájakor, 

JÉ'SUSsához mene, 's húsz ir.inutájakor. 

ISTEN' önnön Háza', Mindenek javára 

Élt, mondgy úton járó Áldást a' Porára. 

lugens  Maritns  Conjugi  Ostimt  tnerenti,  ü$muser*e Sttae  Ymidatrici  Pcfuit. 
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