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Szent LETZKE, Sámuel L Könyv. XXV» 28. 
Kétség  néik'úl  az én  Uramnak  az ÜR  maradandó  Házat 

épít.  mert az ÜRnak  hadát  vifelte  at én  Uram>  és  te 
benned gonofiság  um találtatott  a' te életedben. 

E L ö L-J Á R.Ö B E SZ É D. 
Ma' régi drága dolgoknak tép móddal öszve sze-
degetö böí-s rnelLre Plutarchus  irja: hogy írndon 
egykor Diogenes Cynicus a1 Temető hejben íétáiván. 
találkozott vólna egy Kápolnára, mellyben fok  regi 
Koporsók cs meg - hóit embereknek tsontyai hevernek 

Via, izokáía íerént otran meg-állapodik, a* tsontokát hányagatja. 
hogy az emberi tetemeknek tsuda egyben fierkeztetéíekec  mint 
Pbi'ofübpus  m éljen meg - vifgálja  : Azonban Alexander  Maeedónak 
történik azonn el-mentse, fci-is,  midőn nagy éorgalmatofsaggal 
tüdakózná töle, mit tsinálna ottan, és az élö mit keresne a' hól-
tík között? azt felelte  Diogenes: Immár régtől fogva  e' nagy Ká-
polnában e' fok  tsonrok közölt a' te Atyádnak Filep Királynak 
kaponyáját és tsontyait kefiTem,  de a' többitől azokat ki nem es-
mérhetem, mert énnékem mind egyenlőknek tettzenek egymáshoz. 
Melly Diogenes Éavaival pontrol pontra meg-cgyez az a' mit hofc. 
fás  experientiiból  meg-tanúit és lften  Lelke által irva hagyott a' 
Bőlts Salamon. Predik. könyv, 9 iv. 4. 5. f.  Azonn fierentséje  vagyon 
az Igaznak  és gono/nak,  a tifitának  és tiftátalannak,  az ejkiivotick, 
úgy > minta ki  bet süli az esküvéjt.  s.a.t De mindazonáltal, még. 
is nagy külömbféget  tett lften  mind ez életben mind a' következei 
döben; az Istenfélő  és istentelen emberek között, merr minthogy a* 
kegyefség  nagy kereskedés,  tnellynek  Ígérete  vagyon mind  e világon 
Mind  a? más yilágonvaló  megajándékoztatásáról;  Timoth. 2. Le v 4. 
9f.  8 Azért 1 a' midőn a'  bűnös ha fiáz  efitendeig  él is de  megátkoz-
ta tik.  Efa.  65 20 Az IJtenfélőknek  jól léfien  dolgok  kik  az ö ortzáját 
félik.  Pred 8: 12. x. Az Urnák  átka  fcáll  a gonofnak  hazára, de  az 
igazaknak  lakó  bejek meg-áIdatik  Peld 3. 33. fcs  3, Midőn a' hitet-
leneknek lelkeket parittyából hajítja ki az Ur, a parittyának fene-
kéből, az életnek tsomójában léíen az Istenfélőknek  lelkek bé köt. 
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% « ( o ) tm> 
ettve az ö Uroknál Isteneknél, i. Som. 25. i 9 . Mind ezeket nedie 

a bolts Abigail A€Éony Dávidról jövendölvén ekképpen foglalja  öl-
ve a Letzkében. Kétség  nélkül  az in Uramnak  az Ur  maradandó  Hí 
itt épít.  's a t. 

Summa. Meüyben fumma  gcrént le rajzolja a' Bolts Abigail 
Dávidnak egefi  eletebeli Eorgalmatos kegyeíségét, annak Iftcntöl  éíltc-
ben elvett, halála utan-is meg maradandó meg.jutalmaztatásával együtt 

Ket reszej vágynák e' Éent Letzkének. 1. vagyon Mennek Da 
vidhoz-valo nagy jó akaratja: Kétség  nélkül  az én Uramnak  az Ur  ma-
radandó  Házat  épít.  2. vagyon ezen Isten jó akaratjának két neve-
zetes funJamentomi:  1. Mert  az Urnák  hadát  vifelte.  2. Mert  öben-. 
ne álnokság  nem találtatott  az ij életében. 
_ ,, , A ' , sz clsö ÉakaÉt illeti a' Ház  a' Éent írásban Éólló Éent 
Leiektol kulombkülömb - féle  ércelemben adattatik elö a' dolgoknak 
termesetekhez képest, a* mellyeknek Ház  tulajdoníttatik, mellyeket 
nem tzelom elö támláim, tulajdonképen penig vétetik ollyan épüle-
tért, meily keÉittetik a' lakásra és nyugodalomra. Innen vólt és va-
gyon az, hogy midőn Isten a' bűnért yalamely népet meg-akart 
büntetni, azoknak nyugodalmaikat más népeknek adván; azoknak 
Házaikat vagy mindenestől fogva  tölök el vévén az ellenségnek adta, 
mint a' Cananeufokét,  mellyeket minden javaikkal együtt birtanak 
az Izraeliták |erem. 6: 1?. Nehem. 9: 25. vagy pedig azoknak Há-
zaikat el-prédáltatásra és romlásra ki-adta, hogy azok légyenek em-
berek nélkül Esa. 11. Mellyböl a' következik, hogy az örömnek 
Házaiban tövis és tsipke bokor neveicedjék, a' nagy paloták el-hagyat-
taisanak. a Tornyok és bástyák 3' vadaknak örömére barlangokká 
léÉnck Efa:  32: 13, 14. 

2. A' Házon értetnek még minden jók, mellyek a' házban 
vannak, minémüek. Gazdagság, Feleség, és attól Éármazott gyer-
mekek, ékes olaj vefeÉei.  2. Sam. 12: 8- Azonn pirongatja Náthán 
Dávidot hogy az Isten néki adta Saulnak Házát, Izraelnek és Judo-
nak Házát, az az Saulnak Judának és Izraelnek minden gazdagsá-
gát, a' Saulnak Feleségeivel egybe, még-is el-vette az Uriás Hitte-
us Feleségét, mintmeg-tettzik az emiitett hejben. Innen már meg-
enni valakinek Házát annyit tééen, mint annak javait ei-prédálni 
jjufitítani.  Luc. 20: 47. 

3. A' Házon még értetik valamelly Familiinik  hoÉÉas időkig 
virágzó állapotban-való fenn  tartása. Dávid midőn az Izrael Ura Ii-

ten§ 
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tene nevének Templomot akarna építeni, bizonyos okért nem enge 
di az lften,  hanem Ígéretet tészen nékie hogy támaszt az o magvai 
kozznl egyet, t i. a" Salamont, kit-is fel-ékesít  Böltseféggel,  hogy 
építsen Templomot az Urnák, annakselette igéri azt-is, hogy állan-
dó légen az ö Háza, az az, ki nem sogy örökké  mig t. i. a' Siló ci-
nem jő. iMof  49. 10. az ö magvából való Férfiú,  Ie-ülénd az ö 
Királyi Éékiben. 2. Sam. 7: 16. 18. 

Ezek Éerént immár, midőn Isten Dávidnak állandó Házat épí-
teni mondatik, azt akarja jelenteni. 1 Hogy ötet és az ö maradékit 
a' Királyi birodalomban állandóképen meg-tartja, és az Izraelen 
mind végiglen meg-marad a' Királyi páltza az ö Háza-népe között. 
2. Hogy az lften  az ö magvát ki-nem vágja mint Saullal tselekedett, 
hanem azt igen meg-fiaporítja  «s minden veszéljektöl meg-óltalmazza. 
Tudta ezt jól Dávid ezért énekli a' i2ydik Sóit: 1. versében, hogy 
ha az Ur nem épititi az Házat, híjában sáradnak a' kik azt épí-
tik: mert maga izente vala nékie lften,  Náthán Prophéta által, hogy 
házat tsinál Ö nékie, az az midőn az ö ideje bé-tellyesedik és az ö 
Attyaival el-alufcik  - is , magot támafst  lften  az ö ágyékából és 
-meg - erősíti az ö Országát 2. Sam. 7: 11. 12. j. Midőn Házat 
jgér Dávidnak lften,  azzal igért ö nékie az ö Attyaí elei közzé-való 
tiÉteíséges el-takaríttatáft,  ezért hívja Jób a5 kepotsót maga Házá-
nak: adott-is lften  és építette' tekíntetben-is állandó Házat a' Dá-
vidnak, mert az ö Háza. Jób: 17 : 12. Koporsója mind annyi vesze-
delmei között-is férusálemnek,  el-nem rontatott, hanem a' közön-
íégefebb  eomputus Éerént meg-tartatott ezer negyven négy esztendö-
kig, mert meg-vólt az Apoílolok idejében is, mint nyilván meg-
tetfcik.  Tselek. 2 i*. f. 

Ezenn jókat pedig igéri Dávidnak illy okokon. 
1. Mert  az Urnák  hadát  vifelte  az én Uram.  Iffen  hada  az. 

a' mellyet az Iftenfélö  emberek az lften  és a' kegyes emberek ellensé-
gei ellen lften  parantsolatjából viselnek a végre, hogy az líten-di-
tsöségét Éeretö nemzetség a' hitetleneknek páltzája alól meg-szaba~ 
dúljon, az ördbg orÉága meg-romollyon és az Ur Házának hegye 
minden hegyek felibe  álljon. Efa:  2:1?,. 2, f.  lllyen lften  hada  vala 
a' Mofesé  az Amálek-ellen Kijöv. 17: 16. Saulé a' Philifteufok  ellen, 
holott-is midőn Dávid szembe menne a' kegyetlen Góliáttal, így 
Éólítja-meg: Te jöszsz én reám fegyverrel  és dárdával, de én mégyek 
te reád a' Seregek Urának és az Izrael' lítenének nevével, éf  meg tud-

Aj ja mind 
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g,s mind  ez egp be-gyűlt  fökaság  begy az Uré  a' hal  Sam Ait 
minden valaki k ü l ö n ^ 

a Szentek a' Sárkány és az ö Angyal e len a' Sáffcí  n » A f 
állat ellen Jelen. A' T e s t ? s z é s z a ' T ^ e V 
a r ' t t A t n e i F t ? meg.gyözik a' feentek  a

;világot, meg! 
«bolazzak Testi ipdulat,okát, ellene állanak a' Sátánnak! be du|-
jak az OroÉlanoknak ga]okat, meg utállyák amaz utolsó e i n s e V t l 
a halaJt. mellynek végén vagyon az örökélet. 'Sidók. , , " L f € e n 

Maíodik ok, mellyert a' fenn  m< g-irt jók ígérteinek ez: Tetemed 
gnnnísag  nem talaltatott  a'  te életedben.  Ezzel dicsé i Dávid irwbn 
eletet nem ugy ra,nt ha íoha semmi bűnt nem tett vólna, é" 
T t í ^ l é ^ t l ^  , e t t " V ü l n a ' n i c r t «ben más senki nem vól 
rekLn léJf  í i ' ' ^ n e V e a e t , k a z ú ' á «ülccteretr embe-rekben levő lften  Törvényé' meg tartására uJozó tiÉta szent i-
gyekezetre nezve, mellyben maga-is az lften  eleibe mér apellálni, 
Jolt. 16 : 1. 2. hélj-meg engemet Uram,  mert én az én tökélleiefiégem-
„ J ü i ? S C ̂  M a S a " , s a

L
z I f t e n  mondja felülte,  találtam ma* 

gamnak iivem^rent-való embert Dávidot az Ifainak  Házában , Sam 
H l ,14* L * a 2 e r t • kegyes Abigailnak Dávidhoz nyújtott Savainak 
fir!  IV VI H ° g ' y 3 M ! n d r ' \ b > t ó íften  mind e' világi életben tneg-erí 
t l i t GÁZ í " a g 3 | ] Ó k e d V , é t ' á , ! a n d ó eröss Király! pál-
I t á S S ^ e d e t t gazdagságot és igen fok  időkig virágzó fok-

számu maradékot engedven o nékie, és e' felett  jó vénséegel való meg. 
elegedefe  utan tsendes halált, és az ö örökös Házában^:Koporsójf-
ban-is ) a mindeneknek meg-ujittatásokig való tigtefséges  meg tartást 
igerven az lften'  Háza mellett való hűsegéért ő-nékie 

T U D O M Á N Y : - « u u ra fl  « i : 
Jóllehet  nem mindenkor,  de  többire  tsalbatatlanjele  Isten'  jó-

kedvének  valamelly  emberhez az , midőn  azt miveli  véle  hooy ö 
htvfcalgÁlatja  jut  almáid  jó vénséggel  béke/ségben  mennien Kopor-
sojaba halala  után pedig  állandó  ofihpokból  áüó Házat  hagyjon 
e átlagon.  °JJ 

- 5?<nt I á ; ' u k a' Lenkében, holott ezzel jutalmaztatik Dávidnak 
Kegyeísege hogy aZ O Hazában mind addig meg marad a Királyi PáU 

míg a Jákob' jovendöléíe fierint  a' S1L0 d-Jöve. iMóf.49:  ÍO. 
Két 
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Két dolog vagyon e' Tudományban, (i.) Nem mindenkor szál-
Iának még az Isten íélö kegyes emberek-is békességben az ö Koporsó-
jókba, és nem mindenkor hagynak magok után Tiőtes diges Mara-
dékot e' világon. 

OKA. Mert még az Istenhez Ieg-közelebb járó emberekben-is ta-
lál Isten ollyan bünt, mellyet a'világi emberek talám ö bennek meg-
nem jegyzettenek, mellyekbe vagy feledékenységből  vagy erötelenség-
böl eílenek; ezeket hívja Dávid titkos vagy el-rejtetett bűnöknek: 'Sóit. 
19. De az Isten ki-kerefi  és meg-fizeti  nékiek, mivel semmi bűnök 
nem maradnak a' híveknek az utolsó ítélet' napjára, hanem vagy amaz 
líten Titkainak meg-magyarázó egy Angyala által találtatott váltság-
ban meg-engetödnek mindenestöl-fogva,  vagy pedig e' világon ma-
goknak kell érettek meg-lakolniok. 
_ _ ,innen vagyon az. 1. hogy az 79 dik  'Sóit. 2-dik  verse Éerint, az 
Isten Szolgainak hólt testek sokszor vettetnek eledelül az égi madarak-
nak, és a'kiket kegyelmesen Éeret, azoknak testek a'földi  vadaknak. 
De jegyezd-meg KereÉtyén ember , hogy ez-is semmit nem árt az ö 
Idvessegeknek, hanem ezek tsak e' világi nyomorúságoknak néminé-
™ U Ĵ ' , m e l I y e k n e k a ' nagygya-is egy fontban  nem tétethetik azzal 
a boldogsággal, mellyet kéfeitett  Isten nékiek az Egekben. Róm. 8: 18. 
fczert  mondja Auguftmus:  Multa  Cbriftianorum  corpora terra non texit, 
Jed  nullum eorum quisquam a Terra  & Ccelo  p-paravit. az az, Sok KereÉ-
tyeneknek testek a föld'  Ginén rothadranak, vagy akármi ve6ély miatt 
azzal bé nem takartattanak; de azért sem a' Földből sem az fcgböl  ki 
nem maradtanak. 2. Az-is nyilván vagyon, hogy sokéor az igaz Ií-
tenfelö  embereknek nem marad utánnok örökösök, mint Ábel, Igaz 
Ember vala , még-is meg-ölerik , minekelőtte maradékot hagyhatna: 
1 Mos 4. Néha pedig erköltsteJenek engedetlenek Fiai, mint Ábrahám' 
Ismaelje, Isáknak Eíauja, lákóbnak Rubenje, Dávidnak Amnonja, Ab-
folonja;  's a' t. mellyeknek okait egyedül Isten tudja. 

(2.) Azt mondám a' Tudományban, Hogy Isten' jó kedvének 
tsalhatatlan jele az, midőn azt miveli, hogy az Istenfélő  ember életé-
vel meg-elégedvén, jó vénséggel, békességgel Éálljon Koporsójába, és 
feogy  kellemetes örökösöket, magzatokat hagyjon maga után e' világon. 
* ' ?KAi' uí?C r t a ' h t > É É Ú é l e t ' I f t e n  n e v e z e t e s ajándéka, mellyet 
iger azoknak ktk az ö útaiban járnak. Szép korona a' vénség, melly 
az Igazságnak útában találtatik: Véld.  16:31. ezért könyörög Dávid, 
Solt.  102: 25. hogy az ö életének Közepette ne vegye-el Isten ötet, 

mert 
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mert rend fierint  a' hitetleneké az a' büntetés , hogy az 6 életeknek 
felét  is nem élik-meg. 'Solt.  55: 24. 

II. OKA. Mert a' Fiak az URnak örökségei, 'Sóit.  1*7.- j. azért 
nem kevés áldása Istennek a' külsőkben az, ha láthatják életekben F^ 
aknak Fiait. 'Sóit.  IÍ8. és azokat az URnak örökségében hagyják, mert 
ezek az Istennek Magva, kik az Isten' Háza' ellenségek- által-verik a' 
Kapukban. 'Sóit.  127: 5. 

Tanuld meg innét: A' ki ez életben és halála után-is élni akar 
e' drága jókkal, annak éükség Isten'Táborában az Urnák hadát viselni 
jó Lelki-efmérettel,  mert minden embernek élete vitézség, Jób.  7: r. 
és kinek kinek oétott a' Király Kristus, amaz Angyaloknak f  ejedelme 
a' maga Táborában bizonyos fiatióx.  (: rángat:) mellyet tartozik min-
den KereÉ yén hiven véghez vinni vágynák az Isten' Táborában igaz 
hittel imádkozó és azzal a' Pokol' Kapuit meg-rontó Generálisok,  mint 
Moses, vágynák ennek kezeit emelgető Ae/jutantok,  mint Aronés Hun 
Kik mind addig meg nem Sünnek, mig az Urnák Hadi el-nerp törli 
az AmaLket T,Móf.  17: u , 12, íj. vágynák az liten' Táborában 
vitéz Jósuék, tifeta  éivü Dávidok, buzgó Ezékiások, adakozó Abdiá-
fok,  ama' hatvan erős Fprjfi-k,  kik a' Salamon' ágya környül vágynák 
mindnyájan fegyver-fogók,  a' hadakozásban böltsek, kinek kinek oU 
dalan fegyvere  az éjtfsakának  félelme  ellen. Énekek'Éneke.  3:7, 8. 
Mind ezeknek a' KereÉtyén vitézeknek, a' több köz katonáival együtt 
a' Kriílusnak kötelességekben áll vigyázni, mert a' Sátán az öellensé-
gek nemaluÉik, Sz Péter  \. Levél, 5: 8. és állhatatoson tufakodni  t 
hogy ennek végén a' győzedelmes vitézeknek enni adjon az UR az 
Elet' Fája' gyümpltséböl, meliy vagyon az Isten' Paradicsomának kö<. 
zepetce. 

R Ö V I D A L K A L M A Z Ó A f á s . 
Méltóságos Ur GZEGEI WASS DÁNIEL Uram! Kegyelmes K». 

íályí Felségünk' Erdély' Oréágában lévő Királyi Törvényes Tábláján 
nak nagy Experientiaya  A(JejJoriL>  [. Tábla Fia :J a' Széki Reformáta 
Ekléfíának  sok eetendöktöl-fogva  iérényen vigyázó, Buzgó Fo Curá-
tor Ura! |ó Urarrr, Patronusom! 

Nem ok nélkül vettem sel örökös Házadban fomoroán  valóbé-
tétettetésed' Alkalmatosságával e' szép Letzkét: Kétség  nélkül  'sat 

Mert (1.) A' miképen Dávid azö Ifjúságától-fogva  az URnak Ha-
dát úgy viselte, hogy ö benne álnokság nem találtatott: Bizony M. 
Ur, Te-is a' melly jiatiót  Isten a' maga Hadában reád bízott vala, 

(biiid a' 
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(°)  (ÉR* 
mind a' Királyi  Táblán , mind máíutt a' Refpublicában,  mind az Ék-
léfiában  , azt olly hiven viselted, hogy valaki esmért, azt mondotta: 
Ez amaz igaz Izraélita,  kibert\  álnokság  nem találtatott. 

(2.) Mert miként Dávidnak az Isten maga épitett állandó Házat; 
úgy a' te hiv vitézségednek is ezt adta az UR jutalomul, hogy tene-
ked sok M. Uri OÉlopok felett  állandó Házat épitett ö Felsége, ad: 
ván mind első Kedves Házas-Tárfadtól,  Néhai T. Nemzetes Bódoki 
MIKO ILONA Afcéonytól  olly Erős és felei  Fiakat, Méltóságos 
WASS MIKLÓS és WASS GYÖRGY Urakat, Kik mint az eros 
viteznek kezébe tétetett nyil-veÉÉök, úgy vóltanak tegzedben, kik-
kel ékes vóhál életedben , erős léÉen és állandó Házad halálod után-is. 
Mind pedig mostan gyáfcos  Koporsódon Lelkét epe€tó\ keseredett Má-
ra módjára siránkozó életednek hiv Párjátót, Méltóságos vAJI JUDIT 
AéÉonytól, mind két Ágon , olly €ép olaj Ágakat°adott a' Minden-
ható, úgymint: Nagy reménségü Urfiat,  Méltóságos WASS ÁDÁM 
Uramat, Méltóságos WASS ANNA, KATA, KRISTINA, KLÁ-
RA, és JULIÁN A Kis-Aszszonyokat, kik mint életedben szived' vi-
gasági, nyavalyáid' könnyebségi, afetalocP  ékeíségei vsának , úgy ha-
lálod után lé Ének , Isten' Kegyelméből, Istentől épült Házadnak meg-
maradandó OÉlopai. 

( j )• Mert miként' Dávid jó vénséggef  meg-elégedvén,  nágy íí-
talmokkal tétetett-,bé örökös éállására, koporsójába : úgy Mélt. Jó 
Uram, ha Éinte nékünk [: kiknek életed mindenkor kívánatos Vólt:) 
hamarébb le folya-is  életednek órája, mint várjuk Vala; mindazáltal 
életeddel meg elégedvén, sok siralmink között szállaész-bé Istentől épít-
tetett nyugodalmas Házadba, midőn el romla sok nyavalyakkal ter-
heltetett napjaidnak mértéke világi Életednek 67-dik  Egtendején, tf 
fitalmas  Boldog Aszszony Havának lÜ-dik  napján éjjeli három óra tájban. 

lllyen feles,  Hafenos,  Kivánatos Férjet, Atyát, cs igaz Jónat-
háni éeretettel vifeltetétt  Atyafit  tegtek-bé Mélt. mélyjen meg sz0-
morittatott Ur-ASÉony, Uri Ház és minden rendben lévő Méltóságos 
Tekintetes Uri Atyafiak,  Ki is ekképtn kezdi hozzátok butsúzó Éavait: 

Eletemnek 22-efctendök  alatt való hivséges Párja, Árva vAJt 
jUDITH! nyilván tudom, hogy az élés tör fiivedet  által járta, ttíí-
vel eddig együtt viíelt nehéz terhünk már egyedül reád fiálla;  Júf-
fon  egedbe kérlek, hogy még él azon Isten, a' ki N Edes Anyád, 
T. N. Ivány Fekete Ersebeth Aszszonytól hat efitendös  korodban árva-
ságra» maradott sorsodat úgy kormányozta, hogy az ö Felsége Atyai 

B Ka :jain 
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JSwjain sel-nevekedvén,  Néhai első Férjed T. Nemz. RHEDEI MI* 
HÁLY Ur mellé  lött plántáltatásoddal meg-vigasztala: Kivel való kel-
lemetes együtt való lakáfodat  tsak 6. esztendökre szoritván a' nagy Up 
Isten, ismét könyhullatásoknak solyamlyává tévé szemeidet, gyászba 
borítván szivedet: melly annyival-is kefervefebb  lön, hogy Ifjúságod' 
Férjétől maradott szép Úri olaj Ágaidat-is , a' szabados UR egy héten 
a' szomorú Halál által meg-keseredett öledből véletlenül ki-ragadá. 

De jusson eszedbe málodfcor  az-is, hogy azon Isteni Kéz, há-
rom efctendeig  tartó Özvegységed' kenyerét a' kedves és kellemetes 
velem való Házaísági élettel sel-váltá, fellyebb  említett három Gyer-
mekeid' helyében hat szép Magzatokkal ismét meg-vigasztala. Ajánr 
lak moft-is  azon Isten' kegyes gondviselése alá, ö az UR, a' ki meg-
febhetett,  könnyebitse sájdalmit szivednek; én múlandó és erötelen 
gyámolod voltam , ki sokat szükölködtem segitséged nélkül; De az 
Isten Árváknak Attya; özvegyeknek oltalma, meg-esküdt Ö-magára. 
hogy azokat nem hagyja: Fjzeílen-meg az Ur Isten minden Jó Dajka-
ságodért szivem azt kívánja. 

Ifjúságom'  erejei CZEGEI WASS MIKLÓS és WASS GYÖRGY 
engem' szeretö jó Fiaim! úgy életetek hiv Párjai Gróf  TELEKI ÉvA. 
kis WASS KATIjával, és SZENT-PETERI ER'SEBpTH, ÉVA és 
ER'SÉBET Unokátskáimmal; kiket ?gyjjtc epnlitek, mert Atyafi  sze-
retettel egybe-kötött a' Kegyetség; építsen Isten Házat tinéktek ö-
maga, hogy ti bennetek az én Házam légyen állandó mind örökké. 

Kedves Fiam WASS ÁDÁM ! I^úságodnak most vagy Virá-
gában, légy erös a' Hitben, a' Sátán munkáinak el-rontására; tégyen 
Isten tökéletes Férjfiúvá,  a' mi Urunk fésűs  Kristus' esmérete által, 
Édes Anyádhoz engedelmességben, nagyobb és apróbb Atyádfiaihoz 
tiszta fieretetben  , gazdaggá minden jó - tselekedetekben; igy lészesz; 
légy-is azt kivánopá, erös vitéz íok időkig az Istennek Táborában. 

AÉtaJomnak skdségei, szivem' gyönyörűségei, WASS ANNA, 
KATA, KRJSTINÁ. KLÁRA, JUL1ÁNA Kedves Leányim! E' 
vala szivem' leg-nagyobb kívánsága minden világi dolgok felett,  hogy 
ha tsak némellyitekben-is láthatom vala felöletek  ,való jó reménségem-
nek drága gyümöltseit „• lm az Halál engem' attól el szakaszta ; de 
bízzatok Istenben , Ki fellyebb  véghez-viheti, (: tselekedje meg-is, :) 
mint íem én gondolhattam vólna és ti várhatnátok, valamellyeket 
tinéktek Atyai Böltsesége fierint  Éükségesnek ítél! 

Mélt& 
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ítóéltóságös L. B. BANFFI 'SIGMOND Ur, Kegyelmes Kir^ 
íyünk Erdélyi Gubemiumi egyik Tanárs Uri Hive; maga állí-
tott Isten az Őr állók' hflyére,  kik a' setétség' félelmei  ellen vi-
gyázni tartoznak; etöfitien-meg  az Ur, hogy az Ö Felsége' Hadát fo-
káig híven vifelhtssed.  Építsen osztán az UR Te-néked Házat mind 
örökké, és a' te Magodból való Férjfiú  ne sogyjon-el az ör-állók' 
Seregéből, és hoszszas napoknak el-töltése után tifeteljen-meg  Isten 
örök nyugodalommal. 

Tekintetes Nemzetes CseCeíetskei SZ1LVÁSI BOLDl'SÁR Ur! 
úgy ítélem, soha Jonatháni és Atyafiságos  Éeretetemben hibát nem 
találtál, mindenkor, mint illett, tifeta  vólt íeretetem hozzád, a'sze« 
íetet a' halálban is megmarad, öltöztelTen-fel  Isten Mennyei erővel, 
hogy az URnak Hadát sok esztendökig hiven viselhefled,  miglen kí-
vánságod s reménseged szerint ifteg.Iátod  Izraelnek ama' Békességét. 

N; Méltóságos Gróf  Széici TELEKI PÁL Ur sérelmes Öz. 
Vegye" i Mélt. Grófné  VAJI KATA Aszszony! Kedves Sógor Asz-
szony. Sokkor próbált hivséges Sereteted f  ne mennjen Isten előtt fe-

ledékenységben i ne sokasítsa-meg az UR Lelked' bánatjait sőt en-
gedje, hogy ama' Gileád' Hegyéri termett Balsarfiumnái  drágább IR, 
melly a' Kriflus'  érdeme által éerzett Menftyei  vigasztalás, Grófi  szép' 
Házad állandó épületében* világi életedet hoszszas napok Után öröm-
mel kisérje örökös hajlékodba 

Méltóságos GrósSzéKi TELEKI ÁDÁM Ürám!' J'uttatoní 
éÉedbén, melly fcives  vólt hozzád való Atyafiságos  indulatom Ifjúsá--
godnak kezdetétől és első Házasságodnak 'Sengé|étöl-sogva, nyilván 
tapaÉtaltad, hogy mind Grófi  Személyed, mind Istentől vett szép plán-
táid minémü börsben voltának előttem, mint magaméinak szinte úgy 
örvendeztem: En-is hasonló szeretetet tapaétaltam hozzám és az én 
enveímekhez. Köííe-bé az UR az Elet' tsomóiába életedet, hogy a' 
Király''hívségében és az UR' Hadának hoÉfias  időkig Való viíelésébenv 
légy meg-áldattatott Grófi  szép Házadban,' mígleri oÉtán vitézséged' 
jutalmáúl tsendeíen bé-menéndefc  örökös hajlékodba. 

Minden Rendben Karban helyheztetetC Méltóságod, Tekintetei 
és Nemzetes véreim, Sógoraim, közelebb és távolyabb való Rokonim, 
Közölje a' Mindenható mindenikkel közzületek állapatja éennt való' 

Éükséges Áldáfait,  hogy idővel, kegyelemmel és Lelki örömök-
nek tellyességével meg-elégedve érkezhessetek Ti-is örökös-

Házatokba, A M  E N. 
B 3r Szo-
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SZOMORÚ HALOTTI 

P R E D l K A T Z i ö . 
Mellyet 

A' N É H A I M E L t O S Á G O S UR 

CZEGEI WASS DÁNIEL Uram 
Ö Kegyelme  hideg Tetemeinek  Koporsóban való  Tétetésé-
nek Alkalmatosságával,  1741. Esendőben, BoldogAggony 

Ha  van a k 25. Napján, a' Cs^ári Háznak  Palotáján, 
az ISTEN' BefiédéböJ  tötp a' JÉSUS Kristusnak 

együgyű Szolgája 
MARTONFALVI  JÁNOS, 

A' Császári  Ref.  kitsiny  Eklefiának  méltatlan  L. Tanítója, 

Magyarázatra feI-vett  Letzke. 
l M Ó C - 35 : 29. És meg-hala  Víák  Lelkét  ki-bot  sátván, és 

takarit  tat  ék  az ö Eleihez,  mikor vén  volna , és  hosz-
fcú  élettel  meg-elégedett  vólna. 
E L Ö L - J Á R O B E S Z É D : 

AZ UR ISTEN nem hagyta magát tanúbizonyság nél-
kül a' Földon, az örök cletre el rendeltetett Léleknek, a'Ke-
gyelemnek idejében mi légyen tiéti, hivatalja, mintegy tü-

körben ie-téfci  Sz. János Apostol, íLev. 2.*. 14 f.  írtam  néktek  4-
ty ám fiai,  mivel efméritek  azt, a ki  eleit  öl-fogva  vagyon. Írtam  nék-
tek  Ifjak,  mivelhogy erősek  vagytok,  és az IJt  ennek Beféde  lakozik  bennetek, 
ej ama" gonofit  meg-gyöztétek.  Ez ollyan tükör, meliyböl akárki e€é-
ben véfei  mj légyen e' világból az örök Életre kívánkozó Léleknek 
tifcti.  Ama' régi nagy bölts Philofophus  Plató,  Sc/Wajának ajtajára egy 
nagy ttikört Eokott vala ki-tétetni, mindenkor meg kívánja vala, hogy 
valaki ötet akarná hallgatni, magát abban gyakorta meg-nezné, úgy 
hogy ha Éép ábrázatú ember néz abban, mikor látja, hogy Isten és a' 
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tetmészct melly  szép ábrázattal áldotta-meg ötet, juflon  eszeben akkor, 
melly könnyű a' szép ábrázatot meg motikolni, azért óltalmazza-meg kül-
ső feépségét  a' belső motsoktól. Ha rút ábrázatú ember néz abban, gon-
dolkozzék mindjárt arról mint kellenék rút ábrázatját széppé tenni és mind 
addig fusson  fáradjon  mig-nem külömbkülömbíéle virtusokkal, jósá-
gos rselekedetekkel, kegyességgel, Isteni félelemmel  magát kelleme-
teísé minden előtt kedveísé tészi. Ha Ifjú  juíTbn efiébe,  hogy életünk 
mint a' mezei virágok, Esa. 40:6,7, változás alá vagyon minden em-
ber vettetve, azért úgy-éljen minden ifjúságában,  úgy viselje magát 
virágkori idejében, hogy vénségében ifjúságát  ne éégyenlje 's meg ne 
bánja, vén ember ha néz abban, juflon  eszébe ama' mondás: lm-
poffibile  efi  fenem  (Hu  v'tvere.  Azért mikór látja meg-hervadott sovány 
ortzáját, halált mutató sárga ábrázatját, kereílen tehetséget, mellyel 
ez nyomorúságos, bajos, jajos életből más életre, e' hazából más 
hazába által mehessen, a'hol nints bün, nints bú, bánat, keserűség, 
ne ragaszkodjék e' világhoz, hanem az oda-fel  valókat kereíle, oda-
fel  kívánkozzék , mint Ábrahám 'Sid. i t : io. várván ollyan várost, 
raellynek fundamentoma  vólna, mellynek Mestere, Teremtője az Isten. 

Meg-eszk az ugyan , 4iogy az Istenfélő  ember láthat e' világon 
}ó napokat, és el mondhatja azt a' mit Dávid mondott, 'Sóit. 102: 25. 
Én IJtenem  ne végy el engemet az én Hetemnek  felén.  Dc változandó az 
embernek állapotja, mert a' ki ma igy imádkozotr, Ne végy-el en-
gem' az én életem' közepin, holnap igy imádkozhatik: En Istenem 
vedd-el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál, 
mint Illyés imádkozott. 

Meg-lehet az ugyan, hogy az ember a' kísértetekben igy kiál-
tson fel  : szollj URam mert hallja a te szolgád; de a' világ addig nyug-
hatatlankodik , hogy a' kegyes ember-ií panaszra fakadjon-ki  az Asáf-
fal  'Sóit. 73. a' Jóbbal, Jöb.  21: 7. |érémiással, Jérém.  1; 1-2. és Rcsz 
i?: 10. az illyen kísértetekben mivel vigafetaija  magát az ember, arra 
tanit-meg a' Letzke. Mert el múlik e' világ, ennek kívánsága; de 
ki az lften  akaratját tselekeszi, az övéihez takaríttatik. 

Két Részei a' Letzk. 1. Meg-hala  Tsák  ki-bot  sátván Lelkét. 
M.  Takar  itt a tik  az ö Eleihez. 

Azt látjuk minden embernek meg-kell halni, mert ei-végezte-
tett dolog, hogy minden ember egyfeer  meg-haljon, Jób, 14; 5. Ha-
tárt  vetettél  az ember'  életének,  mellyet  fenki  által  nem hág. mellyre 
nézve, valIyon a' testi halál a' KereÉtyén emberen bűnnek büntető-
iéi? vagy a' terméfietnek  következése? B 3 Az 
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Az időnek bárom szakasziban éltenek az emberek ézen a' Vilfe 
gon, egyik Ígéretnek ideje, a' másik O Testamentomnak ideje, a' 
harmadik Uj Iestamentomnak ideje, mindenik szaka6ában az időnek 
olvasunk egyegy embert, a'kik nem hóltanak-meg, hanem fel-tagad-
ta Isten az égbe lelkestől testestől. ö 

™ í g í r e ^ e í i d e j f n  É n ó k r ó 1 o l v a í r u k Mós^s i.Könyv ?: 24. 
Mivelhogy Enok Éüntelen az Istennel járt, az Isten fel-ragadta  ötet. 
Az O Testamentomban iKir. 2: olvassuk Illyés felöl,  ho*v ö nem 
holt-meg , hanem a' Próféták'  fiai  Éeme láttára fel-ragadta  Isten lelkes-
tol testeitől Az Uj Testamentomban, Máik. 16. hogy a' Kristus fel-
támadván halálból harmad napon, a' Tanítványok' Cemek' láttára fel-
vitetett Mennyégben, ült az Atya' Ifién'Jobbjára,  a' mellyből ezt 
hozom-ki, ha a' bün bé.nem jött vólna e' világra, nem hóltanak 
volna meg az emberek, hanem fok  ideig élvén, lelkestől testestől fel-
ragadtattak vólna az Egekben. Hozzá tészem ezt-is, mig az embe-
rek annyira el nem merültenek a' bűnben, fok  ideig éltének addig iMóf 
6:3, < Monda  az UR,  fiba  többé az én Le/hm  nem vetekedik  az embe-
rek  'dol,  mivelhogy tefiek.  És látá az UR  hogy az embereknek  ronofrárok 
fr<  válna e földön.  Olvaíd-meg bár, iMóf  5. Réfc  mitsoda lok idő-
kig eltenek az emberek, a' mondatik Ádám felöl,  éle az Adám c-Éá* 
30. ektendoket es meg-haía. Ugy Matusálem, úgy máíők-is, melly-
re nezve, en nem tagadom, hogy a' Kriítus érdeme idvefséget  nem' 
kerzett vólna nékünk, mellyre a' Halai útat nyittat, de nem lehet hogy az 
emberben valami méreg ne maradott vólna, mellyért halált kell feen-
vedni. Arifioteles  azt mondja az ember felöl:  Ejt Animál foctale.  Az 
ember baratságban gyönyörködő, de az a' ki barátságban gyönyörkö-
dik., a sergek meg-eÉik 7 

1L Isak  el-takarit  tátik  az Ete'úei.  Nem mondhatja itt senki,, 
hogy az Isák elem az Ábrahám és a' Sára ne értetnék , de azt sem ta-
gadhatja senki-is hogy az Ádámot és Évát ne értene, cs a' több Pá. 
triárkákat. E' Sólásnak sormájával arra taníttatunk, hogy vagy«n 
más jobb élet ennél az életnél, és a' kegyes ember mikor meg-hal, 
az o hólta után változandóságról véltozhatatlanságra, Éomorúságrol vi-
gasagra, siralomról örömre mégyen Szép dolog az, hogy régenten te-
mető helyet vertének, és egy helyre igyekeztenek temetkezni, iMóí. 
23: 4. Ábrahám a' Chet fiaihoz  mégyen, és ott ö tolok temető helyet 
vévén, köböl Koporsót vágatott oda temette Sárát, azután maga is 
oda temettetett, Isákot-is abban a' temetőben temették, Jákób is 

ód* 
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páa. temetkezett, hiteket reménységeket mutogatták ezzel, hogyegy 
helyre temetkeztenek, hogy nékik egy Hitek, egy Reménségek vagyon, 
figy  hellyre-is igyekeznek. 

De hogy mezőre temetkeztenek, arravaló, hogy az változandók 
változás alá rekeétettek, Esa.40: 6. Vigafitaljátok  az én népemet, ezt 
kiáltsad,  minden  tefl  ollyan mint a'  fii,  és annak fiépsége  mint a mezei 
virág, meg-fiárad  a'  fü,  le-efik  a'  virág, mikor  az URnak  fiele  fuvall 
arra, bizony ollyan a nép mint a" fii. 

Azért mind ezek azt adják elönkbe, hogy az ember múlandó, 
hamar meg-kell halni, ez a1 mit mond az Apostol, 'Sid. 13: 14. Nints 
itt  maradandó  városunk,  hanem jövendőt  kerejsünk.  Azért mondja Áb-
rahám a' Chet' fiainak:  Idegen jövevény vagyok iMóf.  23: 4. Nem vólc 
Ábrahám idegen azon a' földön,  mert néki igérte vala azt az Isten 
prökségül, és az ö fiainak,  nem vólt idegen, mert e' világnak Meg-
váltója ö-töle vala Éületendö, a' ki bir mindenekkel. Jövevény vólt 
mindazonáltal azon a' földön,  mert amaz egy örökös bir mindeneket, 
övé a'föld,  annak kereksége, mi'feliérek  vagyunk, és mihelyt kíván-
ja , a' mi életünket el-kell hagynunk e' világi és testi jónkat. 

2. Ezzel a' temetésnek formájával  a' fel  támadást tették elejek-
ben,"hogy jóllehet meg kell halivok, de fel-támadnak  az itélet' nap-
ján, férem  31: 26. erre vigyázok és nézek az én édes Álmomban-is, 
a' testi halált álomnak mondja, 'Sóit.  116: 7. Térj-meg  én lelkem a' te 
nyugodalmadban, nyugodalomnak mondja azt az időt, mellyben az 
ember meg-hal, ebből a' nyugodalomból fel-kell  kelni az ítéletre, er-
ről mondja Jób.  19: 2(>. En-is jól tudom hogy az én Meg-váltóm él, 
és hogy az utolsó ember a* főidből  fel-támad,  továbbá, minekután-
na az én veséimet a' férgek  meg-rágják, és minekutánna fel-ébredek 
ebben a' testben meg látom az Istent. 

T U D O M Á N Y . 
Az Iflerí  Kezéhez  tanúit,  jó bűit,  kegyes Ember hogy 0 

az Iftent  féli,  ne várja azt, hogy ö jó napokat érjen  ezen a' 
Világon,  és  boldog  időt,  sót hogy az Iftent  féli,  azt várja, hogy 
az lften  fokfior  kísértettel  mennjen-bé  az ö házában. 

Jób 21: 7. Mi az oka, hogy a' gonofeok  jó egéségben élnek, jó 
vénséget érnek, ennekfelette  jó erővel birnak. Ez az a' mit mond az 
Apostol 'Sid 12: 5 . Fiam ne vesd-meg  az URnak  dorgálását,  és nefá-
radj-cl  lelkedben,  mikor  ö-töle dorgáltatol,  Az Isten' Atyaságának egyik 

meg-
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Bjeg-tsalhatatlan jele, mikor az ember ostoroztatik, fér.  i o : 24. oíta-
rozz-meg engem' a' te Ítéletedben, nem a''te haragodban, hogy en-
gem' el ne ronts. 

Éli Pap az Istennek nagy Papja vala, 42.értendőkig viselte a' 
Papságot, és aẑ  Istennek népit igazgatta , még is mikor a' Frigy. 
Ládát el-vinné a' nép a' táborban, az ö székit a' kapuban ki-téteti ' s 
belé ül, és egy követ jővén a' táborból meg-hozá, hogy az ö két fiát 
le-vágták, és a' Ládát-is el-nyerték, hátra esik a' Éékböl, és a' nyaka 
ki törik 

2. Áron Pap-is az Istennek szenf  embere vala, még-is az ö két 
fiait  Nádábot és Ábihút, aa Isten' fiinétöl  tüz jövén-ki, meg-ölé. 

3. Jób az Isten' embere vala, a" ki felöl  azt mondja az Isten a' 
Sátánnak: Láttái é ollyan tökéletes embert, mint az én szolgám Jób, 
a' ki a' gonoénak gyűlölője, mindazáltal egy napon minden marhájá-
tól meg fofctatik  azon a' napon 10 gyermekitől, az ö baráti meg-ve-
tik vala, és tsúsolják vala ötet, az ö selesége-is reája rámadván, azt 
mondja vala: ne tarts.meg tovább a' te hűségedet, hanem átkozd-
meg a' te Istenedet, és halj-meg. 

Tanuld-meg ezt ebből : 
1. Az Isten' Keze alá szokott és tanúit ember elég vigaStá-

lást talál, a' mikor tudja, hogy ö-néki ollyan Istene vagyon, a' ki 
akkor-is meg segíti ötet, a' mikor az ö barátitól meg-vertetik, meg-
útál atik. 'Sóit 27: 10. Hol vegye az ember az illyen ditsekedést, 
a' 'Sóltárból meg tanúihatjuk, a' hol az Anyaszentegyház nagy bátran 
•z Isten' eleiben járulván , azt kérdi: Uram kitsoda lakozik a' te sá-
torodban 's a' x 

2v Nem lehet *7, Iílen' Keze aíá szokott embernek felni  attól 
hogy az Istentől el-hagyattassék; sőt a' kísértetekben is szüntelen vé-
le vagyon, 'Sóit. 37: 25 Azért mikor az Isten tégedet meg-szomo-
íit, nem büanek büntetésének, hanem Isteni Atyai szeretetének tattsad. 

A L K A L M A Z T A T Á S 
Azt olvasom én Jób Könyvében 14: f.  1. Az Afifiortyi-állattM 

fületett  ember rövid  életű,  és bóvoiködik  háborúságokkal  Méltóságos 
Néhai Boldog Eralekezetü Ur! Tekintetes Nemzetes CZEGEI W A S S 
DÁNIEL Uram , a' ki ez előttünk való gyászos Koporsóban hely-
heztettél , ezek az Isten' emberének szavai te benned bé-tölrenek, mert 
még gyermek korodban a' nyomorúságos bujdosásra idegen földre  ki-
küldettél vala, emberkori állapatodban a' nehéz terhes nyavalyákkal 

men-
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*m (ő) ( » 
mennyit kMködrél, a'kik a' békeGéges-tü résre, a'6. életre. Istened 
előtt való bu/gólkodásra mintegy kezedén fogva  vittek tégedet, hogy 
ugyan toknál az lften'kezéhez  's lennél Istentől tanúit Férjfiu,  ezek 
alatt kegyeíségedet sz. fe.lhetetlen  Vallásodhoz való feeretetedet  hűsé-
gedet meg mu'atád , mellyröl tanúbizonyságot téének az egéé ország-
ban lévő Nemes Collegiumok,  ugy szintén ezen Venerabilis  Széki sz. Ira-
dusnak mmden élo tagjai, mert soha egy szegény Prédikátor elött-is a* 
te ajtód be nem volt téve, egyet-is tehetséged szérint vigasztalás nélkül 
el nem eresztettél, bizonyságot tészek én jó klekkel, a' ki lelki Ta-
ní'ód voltam 11, eétendökig , méllyek alatt mennyi jótéteményidet 
Patroctniumodzt  közlötted mind én velem, mind több Isten' dolgai-
val, a' mellyet ki számlálhatna-elö , a' melly légyen örök emlékezet-
ben az lften  előtt mind örökké. 

Méltóságos ÍJri AÉéony, Tekintetes  Nemzetes vajai vAJI 
JUDlr Affeony!  Néhai Méltóságos Ur Czegei WASS DANIÉL 
Uramnak Ki Serelmes Párja valál, méltán meg-komorodott feivel  le. 
hasz, mert nem kitsiny sebe esék lelkednek, ha meg-tekinted, mit 
tselekedék lften  a' te házadban, mert ollyan fejed  felett  fel-nött  ékes 
de hafenös  árnyékü élő fádat  döjté-ki az lften  töviböl, a' kinek ár-
nyéka alatt mind a' nyomorúságoknak hévsége mind egyéb ez élet-
béli kedvetlensegeknek lavanyú szélveszei ellen bátran gyönyörködtet-
heted vala magadat, azonban olly kettős tereh szálla gyenge eröte-
len vállaidra, mellynek el-vifelésére,  ez nehéz időbenFérjfiunak-is 
goneot adná, mindazáltal e* légyeri a' te Lelkednek könnyebsége, 
hogy az Iftenfelő  Férjfiunak  az Ö kegyességének jutalma nem hal-mee 
magával együtt, hanem által-fiáll  az özvégyre. 2Kir.  4. 

Méltóságos Ifjú  Urak Tekintetes Nemz. CZEGEI WASS MIK-
LÓS Uram , WA SS GYÖRGY Uram, Kik keíéregve szemlélitek 
fides  Nemző Atyátoknak meghidegült tetemit, a' ki titeket az If-
teni felelemben  mind fel-nevelt,  mind az életnek szárnyára botsátván 
tanársával oktatott, e' légyen a' ti vigasztaláftok,  ha moft  az lften 
egy kis busulásában el rejtette-is egy szempillantáfig  az ö orrzáját ti 
tőletek, mindazáltal az ö örökké-való irgalmalságával könyörül ti raj-
tatok , Efa  54. 8 J  ' 

Méltóságos Úrfi  Tekintetes Nemz. CZEGEI W A S S ÁDÁM 
Uram, a' ki gyászos szivel\ könyves Éemmel kemléled Edes Atyád-

c nak 
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nak nieg-hidegedett tetemét, tudd-meg mind Ifjak  mind vének meg-
halnak, forogjon  elmédben givedben Edes Atyád1 Tanítása, A Z Is-
tent félljed,  az ö parantsolatit meg-tartsad, ezek meg-vigasztalnak 
Teged. 

Átván hagyatott Méltóságos Kis Agfionyok  Czegei WASS 
ANNA, WASS KATA, WASS KRIST1NA, WASS KLÁRA és 
WASS JULIS Arván-hagyatott neveletlen Gyermekek, mint kíván-
ja Edes Atyátok, ha láthatja vala a' ti örömöteket, el-mondhatjá-
tok a' 'Sidó házzal ama' keferves  panafiolkodást:  Árvák vagyunk 
tya nélkül, a' mi Anyáink mint az Özvegyek, Siral.  3. azzal 
vigafitaljátok  magatokat Árva Kis Aggonyok , hogy már az Isten 
a' ti Atyátok, mert az Árváknak Attyok az Isten. 'Sóit. 68 : 6. 

Nyugodjatok-meg az Istennek akaratján , tsókoljátokmeg az ö 
szent Kezeit, minden dolgotokat bízzátok az Úrra, Ö gondot vi-

fel  rólatok, "Sóit.  34: 23. így el hozza Isten azt az időt, a' melly-
ben azt fogjátok  mondani: sz1-felejtet  te az Itten  mi-velünk  a'  mi 
nyomoruságinkat.  iMós, 41: 51. 

Közönséges Gyülekezet a' kik egyben-gyültetek e' Gyágos gó-
rnom Házhoz , hogy meg- tigtelnétek e' boldogul az URban ki-
múlt Méltóságos Néhai Czegei WASS DÁNIEL Uramnak meg-

hidegedett Tetemének Koporsóban való tétetését: Az UR IS-
TEN ti6teljen-meg Titeket-is egyen-egyen életetek-

ben , halálotokban , halálotok után, adjon 
mindnyájunknak boldog Fel-támadást, 

A M  E p. 
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Egyenes Ifteni  Félelemnek 
J U T A L M A , 

M E L L Y E T 

el-nyert mikor az ö végére el-
menvén e világi hoszszasbujclosása után őíi nyu-
gosztaló kóltotskájában jó vénségben bé-szálíott 

A M A Z Á L D O T T EMLÉKEZETŰ N . M É L T O S A G O S 

VASS DÁNIEL 
Ü IL 

FELSÉGES  KIRÁLYUNK  U  FEJEDELMÜNK  Erdélyi  Törvényes 
Táblájának  egyik Érdemes  Ajjeffora,  Tábla"  Fia. 

Melly Valóságos Jutalomról égyugyü Halotti 
Tanítást tett a Császári Udvarháznál va-

ló Palotán 
D E A K I J O S E F , 

eA Kolosvari  Reform.  Eklefiaban  egyik méltatlan 
foo  Igaja  a' Krifiúsnak,  és  a& Erdélyi  Helvetica 

Confesiion  levő  Eklefiaknak  Superintendense. 
Csafaartban  \y^j. Értendőben,  SzJa-

kab Havának  második  napjan. 
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S Z E N T L E T Z K E. 
Dániel. 12: u . És te Dániel  mennyel  a' te határodig,  és 

el-nyűgfal,  és  állafi  a1' te állapatodra  a' napoknak 
végén. 

C T t t r T r r. ~ 
^ J yj Q E. O DM. 

AUvan  hallottam  hogy az Éfraim  firt.  és ezt mondotta: 
Meg-yertél  URarp  engem; é{  meg-vereftettem,  mint a'  tulok, 
melly  a jármot nem fiókta  , térits  meg engem és meg térek: 

nert te vagy az én Uram  Iftenem!  Egy bánatos kivet viselő embernek 
feavai  ezekJérémiás Próféta  Könyv. 91:» 18 y ben. Mellyekböl ezt ho. 
zom-ki: Az Istenfélő  embernek egész élete nem egyéb hanem egy Pur-
gátorium, a' mellyben tüze vagyon éüntelenül 3' Léleknek, melly 
otej arra tanítja: Ne ragaÉkodjék e' világhoj, ne bizzék annak mú-
landó javaihoz, hanem nézzen az Eg-seíé, amaz metjnyei Hazája-
fele,  Ján 14:2. holott vagyon a' mi Fejünk a' Kristus |éfús.  Igy 
mondám 1. mert azt a' drága Jutalmot, m-Ilyet lften  az ígéretek-
ben a' kegyes embernek eleiben tett, nem ehben az élerben; hanem 
a más életben látjuk-meg, 2Tim 4: 6,7,8- ezt pedig a' nehezíti hogy 

kegyes emberre többkor kökön Isten keferü  poháirt mint az isten-
telenre, mintha a* Kegyességnek semmi Jutalma nem volna, Jób.  21: 
7--- 12. ezt eméktheti nehezen a'6. job, úgy hogy ugyan szer felett 
vagyon ez sz embernek pan*6ka, fóh.  3: 3,4..- olvafd  meg kérlek. 
Suffrágá  1 ezeknek a' kegyes Á>áf,  'Sóit 73: 13 Mi  bafina  tartottam 
tiltás  ágban az én fiivemet,  és mi hafina  mojlam ártatlanságban  az én 
kezeimet  f  Igy tpondam 2 mett ád ugyan Ilten a' kegyes emberek-
nek is ezen a' világon valami kevés pihenést sok bánaszjok között, 
hogy a' Éerfelett  való kisértetek és kedvetlenségek között meg-ne e-
méÉteísenek, de állandóságot a' jó napokban éppen nem igért. Dá-
vidról ez az Isten Elogiumi:  Találtam  az én fiivem  v. az én lelkem  fie-
rint való férj  fiút  a Dávidot,  söt a' mi ezt eröfiri,  'Sóit 132: 11. Meg-
esküdt  az UR  Dávidnak,  begy én a'  te ágyékodbol  Khályt  ültetek  a te 
Székedre;  's  a't azt mondja pedig amaz kegyes életű Doktor Hierony-
mus : 0 vere beatos quorum Cauja Dcm jurát: 0 bizony valójában boldogok 
a'  kiknek  az Ijlen  meg esküfiik.  Halljótok-meg még-ís 'Sóit. 13. Dávid-
nak illyen pánaÉfcais:  Míglen  jelejtefifi-el  Uram  engemet, mig nem em-
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tékezehmeg  in rótam  , meddig  tanát skozzam  az in jEivtméeu,  «reV naP~ 
pal-is tsak  gondolkodván.  'Sóit. $9: 14. lásd-meg ismét, ollyan dolog-is 
ez, a' mellyet még azok-is a'kik az Illen bészédét nem olvasták Éüntelen 
elöttök tartottanak. Nagy Sándor'Atyja seiöl Filep Macedóniai, Ki-
rály felöl  olvastuk : Ennek az Embernek egy néminémü napon három 
örvendetes Követséget visznek eleiben , bé-mégyen az első s igy szóll; 
Király van-é híreddel hogy az olympiai Játékban tiéd a' győzedelem, 
még ennek a' szó a' iájában vagyon, a' mikoron érkezik a' máfodik 
Követ, illy iókkal: Király van-é híreddel, hogy Parmenio a'te Sere-
ged' Fejedelme meg-verte minden ellenségidet ? Érkezik az harmadik-
is, iHy Követséggel : Király légy békelségben, mert az Olympia Afi-

szony a' te Feleseged Fiat szült tenéked, Sándor annak neve, mellyeket 
mikor nagy örömmel el-hallgat«a Filep Király, kezeit az Eg-felé  fel-e-
melvén, igy fróll  Isteneihez : ljtenek  ha vagyon az Égben hellyé  d  Ke-
gye (sédnek  és a Könyőrülete(légnek,  ez meg hármaztatott  örömet kö-
zepfcerü  bánattal  elegyítsétek  -meg, as melly szavaival fel-tészi:  Vala-
kinek Házába bé-megyen líten örömmel, várja-el mert bizony bánat-
tal-is bé megyen, valakire Isten örömnek pohárát köszön , várja-el 
mert bizony krierü pohárt-is köszön. Ezért is tselekedte ö ezt, hogy 
arra rendeltetett Urfiakat  tart vala házában, kik minden óránként há-
ta raegétt ezt kiáltják vala: Philippe! Pbilippe mementó te hominem 
ejfe  Filep, Filep eralekezzél-meg arról hogy te ember vagy Szintén 
ezt bizonyítja QaUifibenes  Pbilofoplnts,  midőn N Sándorhoz bé-menvén 
így éóllitja meg: Sándor  ha IJien  vagy, ne vedd-el  d  Regényektől  d 
tniek  van, ha pedig  ember vagy, Cogita  te hominem ette  Ezt pedig-
len a? nehezíti: el végezi sokfior  magában az lllent-seiö ernber, hogy 
az Iílen' keze ellen nem feóll,  az Isten' tanátsa ellen nem bekételenkedik, 
valamit az Isten akar az ö házában, ö-is azt akarja, vagy édes vagy 
keserű, és arra engedelmességgel fejet  hajtván, igy szóll: Szólj  Uram 
mert hallja  a te fiolaád,  fiollf  Uram  mert hallja  a te fiolgáló  leányod. 
De másfelől  mellé áll e' gonoÉban tétetett Világ 's addig moílohálko-
dik körülötte, kelletlen kedvetlen mésék mintegy Sphynx addig hánja 
veti eleiben, míg nem még a' sz. életű embereket-is meg-táncoritja 's az 
Illyés sz. Prófétával  ezt mondatja: iKir. 19: 4. Oh Uram!  én IJfenem 
én/em  vagyok  jobb az én Atyáimnál,  elég immár az én életem,  vedd  el az én 
lelkemet  Ez illyen szomorú áílapotjában mivel vigasztalja magát 's ho-
vá támafckodjék  a' Kegyes Lélek , arra tanit-meg ez jejen-való sz. írás-
béli helly: És te Paniel mennyel; 'fa'/. 

C 3 M A-
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M A G Y A R Á Z A T. 
És te Dániel mennyel. Az egefe  dolognak rövid le-iráía ez: A' 

nagy Nabuchodonozor H kél , Jérüsálemet meg Éállja 's meg-vészi, 
a' drága Templomot fet-harátsolja  a' népet" rész szerinr le-vágja, rész 
feerint  fogságra  viszi Babylóniában, Dániel Prófétát  is el vitte, ki ab-
ban az időben még tsak gyermek vala itt nevekedék-fel,  a' mint 
Jfidotus  és Epiphanius irják, nézi Dániel a' rettenetes változásokat a' 
Monárchiakban és Birodalmokban, jut' eszében Hazájátiak szörnyü rom-
lása kevés idő alatt egynéhány nagy Fejedelmeknek halálok, három 
hetekig, a' mint a' 10 ív ben olvassuk, éüntelen (Ír, semmi kívánatos 
ételt nem ééik, bort nem iszik, bö|töl, imádkozik, [:ez ám az igaz Böjt ] 
akkor Angyal jelenik meg néki, vélle beszéllge>vén 's az Isten' Házá-
nak-is jövendő boldogabb állapotjáról (: noha fok  Királyoknak Fejedel-
meknek véres Hadakozások  's Collifiójok  utan ) meg-vigasztalja 's véle 
való bekellgetését igy rekeszti-bé : és te Dániel mennj el s dt. 

Angyalt emleget a' Dániel a' ki ö'véie, és a' kivel ö-«s beszéll-
get, itt pedig négy Angyalokat ir elöi kben, kivált a' 10 dik ty ben. 
az egyikei Embernek Fiához hasonlatosnak, kinek este mint a' I hár-
fis  drága kő, ortzája mint a villámas, melly Csracter a' sz. Írásban 
gyakorta a' Kristusé, másikat mondja lenri ollyan Angyalnak a' ki ötét 
meg bátoriiotta, meg-erösitette ötet, kinek bátorítására 's vigafetslá-
sára igy szóll: f.  19. Szálljon  az én VR.m.  A' harmadiknak nem adja 
egyéb Cara&erét, hanem nevezi Angyalnak v Hiddekel fojó  vize mel-
lett álló Angyalnak. A' negyediket nevezi Mihály Árch-Angyalnak, 
Ez 4 Angyalok között keresik nemellyek a' Ktiltuft  és Szent Lelket. 
nem is új Tudomány ez, mert ezen két Isteni Személyek bizonyos 
okokra nézve fok  hellyeken jönek élőnkben a' sz írásban Angyali ne-
vezetben. En nem diiputálom most ez kérdést, tsak együgyüen a* 
Sz. írás' Savával ki adom, hogy Angyal beééll vala a' Dauiellel. 

Dániel, a* fcó  a' maga erejében annyit tééen, mint meg-itélt  en-
gemet az lften,  v. az én itélö Birám az Erős  lften  Mirsodp Hazbol 
való vólt a' Dániel, a' ki 1 ty-nek 1,2, j. $ seit. figyelmetessen  meg. 
olvassa, könnyen ki nyomozhatja, ha nem éppen Kitályi Famíliából, 
bizony Királyi vagy Fejedelmi iineához igen közel járó Famíliából szár-
mazott f.  j. És á Király  , t. i Nabugodonozorparantsola  Aspenáznak 
d  Komornyikok  Fejedelmének  , hogy az Izrael  fiai  közziil  vinne Babyló-
niában, a'  Királyi  nemből  és a* Fejedelmek'  fiai  közzül  f  4. O\\vgyerme-
keket  kikben  femmi  tnakula  ne lenne, hanem a kik  fiép«k  volnának  tekin-

tetre 
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tétre  és tudósok  minden  böltsefségben  — és a'  kikben  ero lenne, hogy al-
hatnának  a'  Király  palotájában - -

Mennyel  d  te határodig.  A' régi tudós 'Sidók közzül egy Iachi-
ades  nevü ezt igy magyarázza : Te pedig Dániel mennj-el immár a' 
te életednek  határári, végezd.el a'te világi életedben való pállyasutá-
sodat halj-meg és nyugodjáM. Nem hiszem hogy ezt a' Periphrafist 
Sz jóbtól nem tanulta yólna, ki is Jób.  14:5. igy €óll: Határt  vetettél 
URatn az ember életének,  melljet  fenki  által  nem hághat.  Keresték a' Ki-
rályok közzül sokan az halhatatlanságot, de tsak ugyan meg-hóltanak. 
Nem Éégyenlette N Sándor magát hivatni Hammonbélijupiter és olym-
pia Isten' Aszszony' Fiának; de tsak ugyan meg-hala egy mérges pohár 
bornak meg ivása után Cajus Caligula  azon boszszonkodik vala a"Sidók 
ellen, miért nem elmérik ötet Istennek lenni, de ugyan tsak a' maga 
tulajdon Hadiérosi ölék-meg Heródes Agrippa örömmel hallgatja va-
la, midőn ötet a"Sidok Istennek kiáltják vala, Apojl. Tsel  12. de bol-
dogtalan Isten yala» mert á' férgek  rágák-meg és nagy kinok között 
ugy hala-meg. jfulius  R. Tsászár 40 Elefántokat  fogata  szekere elei-
ben és ugy mene bé Rómába,de a'Rcmai 1 anats Házban barátitól ugyan 
tsak meg-öleték Antonius 4. oroszlányokat fogata  hintaja eléiben, úgy 
viteté magát a' Capitoliumhi,  de meg-hólt ö-is. Hercules  még gyermek 
vala még-is két vipera kigyókat öle meg, markaba szoritván azokat; de 
o-is meg-hólt vénségére, jelesen irja ki ezt a' b Salamon,'Sóit 49. Hall-
gafsátok-tneg  ezt mindennépek—  attyfiát  d  háláitól  fenki  meg-nem válthatja 
d  bolts meg'hal,  a1 bolond  el-véfi.  A' mellyekböl Éépen ki-jö az , Ninti. a' 
Világon több egy örökös URn.ál, azé a föld  és annak kereksége, 'Sóit. 
24. Ez ád kinek kinek fiat  iox lakó hellyet e' világon, ez határozza-meg 
életünket, melly határon túl lém KirályJ*em Fejedelem, sem Ur sem 
íolga , sem gazdag sem iegény nem mehetnek. Dávidot a' juhok mel-
lől az hivja-el, hogy tégyen Koronát a fejében.  Dánielt az oroÉlá-
nyok' verméből ez szahadit'ja-ki. Sobnát a' Királyok' Házában az eme. 
li-fel,  de a' kevélységért ugyan az kiáltja ezt-is: Ésa. 2 2. El.költóztetvén 
elköltöztetlek  tégedet  emlekezetes  költözéfsel,  el bömpö/gétvén  el hötnpöl-
getlek  tégedet  mefcfe  földre  mintegy teke  golyóbift  , ott halfe  meg , és ott 
fiinnek  meg d  te Ditsöségednek  folyáji,  óh te Urad'  Hazának  gyalázatja. 

4. El-wugfiol.  Nem kitsiny vigafitalása  vagyon ezekben az Is-
tent-félő  embernek, mikor a' mondatik: Mennj  el  d  te határodig  és 
tl-nyMgfol,  avagy meg-halftés  el-nyugfiol.  Ez a' Prófétával  b:széllgetö An-
gyal a' léleknek a' testből való ki-költözése  után két útját tészi e-

lönkben 
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lünkben Életet éj Halált, Nyugodalmat és Szenvedéseket, mellyekkel 
arra tanit, hogy az Ist*ntféló  ember mikor meg-hal, annak lelke egye-
nek n még yen az Istenhez amaz örök Nyugodalomra , mellyben min-
den Szenteknek Lelkek Világ terem tésétöl-fogván  bé-mentek, ez a' mit 
az (dvezitö tanit, Luk aj: 4?- Bizony bizony mondom  néked,  ma ve* 
lem léfef  d  Paradit  somban. Tegyiik mellé ennek amaz éép Példa be* 
feédet,  Luk. 16 ; 19, -25 Vala  egy gazdag  ember, d  ki  minden  napon 
bíborban  bárfonyban  jár vala, és egy fiegény  Lázár-- történik  pedig 
mind  d  ketten  meg-halának  egjmás után egy éjtfcaka,  d  Lázárt vivék az 
Angyalok  az Ábrahám" kebelébe,  d  Gazdag  pedig  pokolbari  nyitá fel  fé-
mét — hogyhogy mehet pedig a' Lélek egyenefen  Isten' eleiben mihelc 
a' testből ki mégyen, rem maradván valami köz helyen,, hoiott vára-
kozni kellene mind addig, mígnem el jöne az ítéletnek nagy Napja, 
tanítja ezt Sz. Pal Koloss. 1: 20. midőn igy feóll:  A Kriflus  az ö Ke-
refitfájának  Vére  által  békéltette-meg  Ijlennel  mind  azokat  d  kik  e" föl-
dön  , mind  d  kik  d  mennyekben vágynák,  értelme a' Sz Pal Apostoinak 
ez; hogy azokis a' kik akkor mikor ezt a' Levelet irta a' Apostol, 
már az Egekben vóltanak lelkekre nézve, azok is a kik még e' sóidon 
bujdoílanak a' Sentek közt nem más utón, hanem egyedül a' Kiistus-
nak vére által idvezüítenek. 

Ha valakinek pedig ebben nehézsége vagyon hogy az Apostol 
Pál igen figyelmez  egy kiváltképen való napra, mint aTim. 1: 12. 
Tudom  kinek  hittem, és bizonyos vagyok  abban, hogy amaz ö nálla  el  té-
tetett  kintsemet  meg-tarthatja  énnékem AMA!  NAPRA  4- 7, 8. Ama' 
nemes bartzot  meg hartzoltam,  futásomat  e/-végeztem,  a'  hitet meg tar-
tottam.  Végezetre  el  tétetett  énnékem az Igazsagnak  Koronája,  mellyel 
megád  nékem az UR  AMA  NAPÖN,  amaz Igaz  Biró; nem tsak  nékem pedig 
hanem mindeneknek  is kik  várándják  amaz ö ditsöséges  eljövetelét,  fegyezd-
meg: nem azt tészi ez, hogy tehát nem mégyen a* lélek a testből való 
ki költözése után az Isten'eleiben, hanem valami Sequejírumbm  várja az 
Ítélet' napját, hanem annyit tészen: Meg-Iátja ugyan a' Lélek a' teftböl 
való ki költözése után mindjárt az 0 Istenét, meg kóstolja azt az halha-
tatlan boldogságot az Egekben, a' mellyben változás nélkül való öröm-
ben él, de még ekkor nem confumalódott,  nem ment tellyes tókéleteí-
ségre az ö állapotja 's boldogsága, hanem akkor petsételtetik, akkor 
con/umáhiúk  ez, a' mikoron a* test ama napon fel  támadván a'Leikkel 
egyesül, hogy a' melly testben a' Lelek itt a' földön  az Istent ditsérte, 
azon testei ditsöitteísék-meg, az Éó-i« arra mutat, midőn az Apostol 

igy íóil: 
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igy fióll:  El  tetetett  énnékem  az Igazságnak  Koronája,  nem azt mondja: 
mz én  telkemnek  ; hanem énnékem, melly szóllásnak formája  a' Test és 
Lélek között való Egyefségre  mutat egyénéfen. 

Ufóikor  már ezt mondja: álláfi  a'  te állapotodra  a napoknak  végén. 
A napoknak  vége amaz e' világnak utólsó estvéjét kővető rtagy nap az 
Iféletnek  nagy Napja, és e' Világon el-solyt minden napoknak vége, 
»' mikiroh a kik a'földnek  gyömfáHan  alufcnak  vala sel-setkennek, a' 
halottak a' koporsóból ki-jőnek, és a' kik meg hóltanak vala fel-tárnai-
nak, akkor áll hát allapotjára az, a'ki az ö határára el-menvén, ott 
el-nyiigoft  vala, a' mikoron vifiontag  az Isteni Mindenhatóság által 
a' por meg-elevenedik , és a' Test a' Leiekkel egyesülven, a' tothadafli 
dó teíl heilyett, rothadatlan Teltet, a'gyalazatos alázatos test hei-
lyett, dnsoséges Testet, és a' halandóság heilyett, Halhatatlanságot 
öltözünk-sel magunkra 

Állapp  á" te állapotodra  Ha a' Kerefityének'  Confefiói  között több 
nem vólna is a' miben a' Pogányok raeg-botránkozhatnának, tsak ez 
az egy Confeffiónk  á'Testnek fel-támadásáról  nagy botránkozásnak köve. 
Hogy hidjem el én azt, hogy a' halottak fel-támadnak.  Ádám hogy 
meg-holt, el-múlt öt ezer ektendeje, az ö testének a' pora annyi idők 
alatt hol maradott-meg? leg alább a'viz-özön bizony még a' porát-is 
ééllyel hordotta , hogy támadhat az fel  ? Mathusálem, a' ki jitty. esz-
tendökig élt e' világon, azután el-jövén a' viz-özönj ha igaz a' mit 
ncmellyek felöle  tanítanák, a' Viz-özönben hólt-meg, ennek testét a' 
halak ették-meg, azokkal együtt a'kik akkor a'vizbe hóltanak, ma. 
is a' kik a'tengerben és egyéb nagy folyó  vizekben halnak, tellek lé-
ten a' halaknak eledele, azon halakat más renbéli halak meg-eroéfctik, 
azokat ismét ki fogják,  kiknek kövérségeknek 'sírjával élnek a' tenger 
mellyéki orfiágok  gyertya heilyett, testeket pedig el hányják és meg-éfcik 

férgek  és madarak, hogyhogy támadnak fel  az ollyan emberek? holott 
már transelementálodott  azoknak testek a' meg évökkel Ezen sorsok va-
gyon azoknak a' kiket a' vadak madarak meg ettek. Hogy a' Pogány a' 
Teltnek fel-támadását  nem hifii,  én nem tsudálom, mert ö a' mi sz 
Italunkat nem Hifii,  nem hifii  hogy Isten' Lelkétől illettetvén a' régi 

sz Emberek, Pátriárkák, Próféták  és Apostolok Írták vólna a5 mi Bibit 
ánkat, már pedig nem a' Terméfiet'  oskolajaban, hanem a' Kegyelem-
nek oskolájában, nem ember, hanem az Iftennek  Lelke tanít arra, 
hogy a' Test fel  támad amaz utólsó Napon. Láíd-meg Titk K 20 a 
- «» l i> 1} versekben. " Es láték  egy nagy ftJér  Királyi  Széket  és 

^ Egyet 
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m) <°) m> 
" Egyet  abban illőt,  Kinek  előtte  el-múlék  az Ég és a% Föld,  mellyet* 
" nek bellyek  nem találtatik,  « iá/fara  a'  Halottakat  nagyokat  és  ki-
" tsinyeket  állani  ISTEN  előtt.  fr  a' Könyvek  meg-nyit tatának,  és 
" njííx Áo«yz> ií nyittaték-meg  , melly  az Életnek  Könyve  , « wíg-
" itéltetcnek  a'  Halottak,  azokból  a1 mellyet  e Könyvbe  Írattak  vala 
" as ö Tselekedetek  férint,  a' Tenger-is  ki  adá  a Halottakat,  a' mel-
" /yeÉ  ö-benne váltanak,  a' Halál-is  és a' Pokol  meg-a dák  a' Halott  a-
" /b;  , mellyet  ö-nálok  váltanak,  és Ítélet  lön mindenekről  az ö Tse-
" leke  delet  férint. 

Miért nem hitték a' 'Sidók köztt á' Testnek Fel-támadását, a' Sad-
dutzeusok noha az Isten' Beééde ezeknél vólt, Éükségesnek ítélem rö-
videden említeni, Sadók  Antigonusmk  tanítványa az ö Mesterének An-
tigonusnak halála után a' Jérusálembéli egyik Akadémiának Mesterévé 
lévén , olvasta az Ántigonus' írásiból ezt: Az JJlent  jilnünt és Veret-
nünk ke/l  nem a' jutalomért,  noha frizony  az-is meg-léfcen,  hanem 
azért  mert az IJlen  magában méltó arra , hogy minden  okos teremtett 
állat  fieretfe  is jélje mint véghetetlen  Jót.  Ezekből Sadók iilyen indu-
fíiót  tsinált: Ha az Istent nem j jutalomért kell a' kegyes embernek 
fieretni  és félni,  tehát njotsen fémmi  reménség ez élet után való dol-
gokra, és igy nintsen Fel-támadás-is, m e l l y b e n az íften  meg-jutalmaz-
tatná a' kegyes terp,bereknek jóságos tselekedeteket. 

Lássunk ezekből illyen Tudományt: 
Melly  bizonyos és  örókké-yaló  Igazság,  hogy minden  ember-

nek egyfier  meg kell  balul  f  hogy a' kegyes Emberek ez életben 
való Jok  betegtskedések  és  fáradságok  után el  nyugodjanak  's el-
öl  ugyan ak , oly bizonyos és  tsalbatatlan  Igazság,  hogy lé  fen  egy 
Közönséges  Fel-támadás  és  ltélet-is  , mellyben  mindenek  a' kik 
el-aludtanak  vala fel  támadnak  és  az ítéletre  elö-állanak,  hogy 
jutalmat  végyen  kiki  a" szérint  a' mit  a' teftben  tselekedett  jót 
avagy gonofit. 

Semmit nem mondok e' Tudományban, a* mit az Angyal Dá-
nielnek nem mondott volna a' Letzkében. 

Azt mondám a' Tudományban s t. Minden embernek meg-
kell egyfier  habii, ezt tanítja Sz. Pál-is 'Síd 9: 27 Itt vagyon hel-
lye hogy Kérdésben tégyem, Vallyon a' testi halál a mások lelett fc. 
és kesyes életű emberekre nézve Tetméfiet'  következése-é (,: tonjequus 

0 1 natu-
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KriíiuS érdemei Megtételének gyümöltse-é? bűnnek 'tóldja-é? 
Minekelőtte  e' Kérdésre megfelelnék  . akarom annakelötte meg-je-
gyeztetni a 6. Pál feavait,  Róm 3:25. a'mellyekben arra tanit, hogy 
még az Első Testamentum alatt lévő böriok is (: mellyeket  mintegy 
el-hallgatott 's el bötsátött Isten azokra a' régi szent emberekre nézve, 
nem büntetvén meg ö Bennek hanem megigazítván 's idvezirvén 
őket:) a* Kriftúsnak  jövendőben kiontandó Vére és örökkévaló kezes-
sége által botsáttattanakmeg,- mint a' Kinek jövendőben bizonnyal 
elkellene jöni, mint Köz he 11-járónak és véreá halállal megkell vala 
halni a' választo*taknak bűnökért. Ebben az tíypotbe/tsben  fundálom 
én az én ez iránt való értelmemet En ebben a'dologban úgy hiszek: 
Ha a' bün e' Világra bé nem jött vólná, soha egy ember se hólt vol-
na meg, egynehány ezer eÉténdökig éltének vólna aZ emberek, an-
nakutánna itieg-elégedvén ez söldi élettel 's munkával (:mert az épség* 
állapotjahan is dologgal munkával élt vólna az ember:) testestől lel-
kestől fel-ra'gadtatott  vólna az Egekbeit Hogy pedig én ezt úgy hi« 
szem, ennek valami példázó árnyékának tartöm azt, hogye' vilagnak 

mind három atarsábari a' leg-kegyefebb  és szentebb emberek közzül 
egy eay embér ragadtatott-fel  az Egekbert, á' viZ-özöíi előtt amaz 
Éiinteleri Istennel járó Énók. \Móf.%\  24. Az o Teftameníotnban, 
amaz buzgó lelkű Illyés Próféta;  jKít".  i: 1 i. Az Uj Teftaraentomban. 
amaz lften  ártatlan Báránnyá a' Názáretbéli JESUS. Márk.  16: 16. 
2. Azért hiszém ezt, mert mig a' Bün annyira meg nem veszfegeíé  az 
embereket, mint ma fokkal  tovább élték. Ádám 931 eszrendöket. 
Járed $<52. ?szfi  Mathusálem v. MathUsélaH 9 6 9 eétendöket éltenek. 
és igy ezek máfok  felett  közelebb jártanak a' tökéleíefségre  mutató 's 
vezető ezeres fiámhoz,  melly széperí emblemázza a' halhatatlanságot, 
melly halhatatlanság az én fellyebb  fel-tétt  Hypotbe/isem  szerint fundál-
tatott a" Kriftus'  érdemes vérében és Elégtételében * ugyanis már ma 
ezek szetint a' tefti  halál nem bűneinkért való elég tétel, hanem a' hi-
vő emberekre íiézVé! életnek útja, Meiítnyőrszágnak kapuja, mint a'Dá-
niellel beéélgetö Angyal-is mondja : Dániel ttienH'j  el a te határodra, 
és  el-nyugfLol  a'  napoknak  végén és allafifi  a'  te állapatodra. 

Azt mondám 2 Bizonnyal meg lészeri aZ Halottaknak fel  támadása. 
Ugy tetszik nékem világosabb már tíz a1 fellyebb  meg mutogatott dol-
gokból, mint lem világofitást  kívánhatna. Ha p diglen abban valaki 
meg nem akarna nyugodni, azért hogy külső Demanjlratiók  is vágy-
nak benne, imé ha a' sz. Pál Apoílolt az olljan ember Birájának meri 

D 2 esmér-
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esmérni ez a' 6. Apostol a' Fel-támadásról így ír, Ápoíl. Tsel 14.. 14,1 
Erről  pedig  tenéked  va/láfi  tépek,  hogy én az út ferint  mellyet  hsreíis-
tiek  neveznek,  úgy fiolgilok  az én Atyáimnak  Iftenének,  mint a" ki  kifcek 
mind  azoknak,  mellyek  a'  Törvényben  és a1 Prófétákban  meg-vagynak  írat-
tatva , és remémégem vngyon Iflenben,  hogy jövendőben  meg-lé  fen  0'  Ha-
lottaknak  mind  igazaknak  mind  hamisaknak  Fcl-támadáfok. 

Harmadkor azt mondám a' Tudományban: Minden embernek 
az ítélet'  Napján elö-kell  állani a' Éámadásra, hogy jutalmat végyen a* 
fierint  a' mit a' testben tselekedett jót avagy gonokt Ha a' józan o-
koskodásból akarom ezt meg-mútatni, igy mútatom-meg: Az Isten, 
Szent Isten. Igaz Isten, változhatatlan Isten, azért nem fér  az Is-
tennek Terméketihez hogy az istentelen ember e' világon-is jól éljen, 
az Isten veíEGeje házában ne légyen, a'más világon is gonokságának 
'sliften  telenségének méltó jutalmát el-ne végye, az Iftent'éiö  ember pe-
dig e' világon is tsak keseregjen, a'más világon-is az ö kegyességének 
Istentől igért jutalmát meg-ne 1 álla. 

Ha a' Sz. írásból kivánod hogy meg-mutassam, a' Bölts Prédiká-
tor a' Salamon amaz kegyelségre serkentő és egyker'smind az lften  Üj 
Teftamentomi  Házának valóságos gyönyörűségeit Istenben meg-fun-
dált boldogságát jövendölő v. Prófétáló  Prédikátori Könyvének 12. Rég-
ben a' két utóisó verfekben  erről igy ir; A'  Dolognak  Summája ez, mind 
ezeket  hallván , az Iflent  féljed,  és az ö Parantsolatit  meg-tartsad, 
mert ez az embernek  mindene  , vagy a" mint vagyon a'  Sz.  Nyelvben: 
{DlKn'bani-'S  f  Hoc  totum Hominis.  mert minden  tselekedetet 

I T | T -T |Y • 4 

az Ifién  ítéletre  tló-hoz minden  titkos  dologgal  akár  jó akar  gonofi  légyen az. 
Mire valók mind ezek? Tanáljuk-meg ezekből : 

Ha az Halottak fel  támadnak, ha vagyon Közönséges ítélet, 
mellyben mind e' Világ meg-itéltetik, bizony vagyoi) hát lften.  Szük-
ségtelen és helytelen DetionJ/ratiop.ak  gondolja ezt fojt  ember, merje 
a gyermek-is tudja hogy Jften  vagypn, és tsak egy gyenge füvetske-
is árról téken bizonyságot hogy vagyon lften.  Jól gondolkodol mert 
ha én-is tsak a' Jheoriát  nézném, bizony helytelen dolognak tartanám 
azt mutogatni hogy vagyon lften.  De úgy veszem én ekemben, hogy 
e' világnak nagyobb réjze igen kevefet  gondolkodik a' halálról, és az 
ítéletről és úgy él, mintha nem vólna lften,  a ki fel-tácnaktja  a'ha-
lottakat és kámot véken minden gondolatinkról, minden tselekedetinlf-

' rölj'sa't. 
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föl;  's a' t. Én úgy gondolkodom,  hogy mikor Sz. Pál Apostol 'Si-
dók. n-ty-ben az Hitet olly munkáson irja-le 's commendálja az Em-
bereknek , ugyan akkor útat mútat az istenfélő  embereknek hol ke-
reskedjenek az ö keserűségekben való megvigaétaltatások  iránt. Azt 
mondja az Apostol némellyek az oroÉlánoknak  Éájokat Hit által bé-
dugták, Sámson Birák. K. 14: ketté szakasztá az reá nagy ordítással menő 
oroélányt. Dániel mikor az oroÉIájiyoknak vermében vettetik, Dan. 6: 
a' meg-éhezett otoszlányok száját illyen Hit által dugá-bé hogy meg íe 
mozdúltanak ellene. Némellyek a' tűznek erejét meg-óltották , mint 
amaz három If}ak  Sidrák, Misák és Abdenago, Dan. 3: 24. Né-
mellyek a'fegyvernek  élitől meg-menekedtek ugyan Hitnek általa, 
mint Illyés Prófétát  Jézabel mennyit fenyegeti  vala ? Dávidot a' Saul 
mennyit kergeté? De az Isten a'ki Hitnek adója, vagy a'kinek aján-
déka az Hit, meg menté őket. Arra tanít hát az Apostol, hogy va-
gyon Isten, azért akármitsoda bánatok keserűségek és ítéletek között 
gyakoroltalsék a' kegyes ember, tsak ö akkor az Isteni keresse fel,  bi-
zony talál magának elégséges vigasztaláíl és útat a' éabadulásra. A' 
sidrák', Misák' és Abednégo' példájában ugyan nem írja világoson az 
Próféta  hogy a' tűz közepiben az a' negyedik ki az Iílen' Fiához halon-
latos vala (: vagy a' mintChaldiai fcólásnak  módja tartja, a'ki igen szép 
és Király fihpz  hasonló Ifjú  val^, mert az x> Stylvsók  fcerint,  mind az 
a' ki szép ábrázatú, termetes és tekintetes, Iílen' Fiához hafonlónak 
mondatik.) Isten' Fia lett vólna, én bizony úgy hiszem, hogy ez va-
lósággal az Isten' Fia a' Kriítus vólt abban a' tűzben , ki-is feülerése  e-
lött fokkor  a' régi időkben in Praludium  futur<e  olim incarnationis jö-
vendő meg-teílesűléséuek bizonyságára látható sormába öltözött , és 
fokéor  megjelent. Ugy hiéek és értek amaz Jehova Angyal felöl, 
Móf  1 K 19 fy-  Mert ennek az egyik Angyalnak a' más két An-
gyalok éolgálnak vala. 2. Mert ezt az Áhrahám f.  25. egéé földnek 
lírájának nevezi, már pedig ez teremtett Angyalra épen nem illik. 
3. Mert Ábrahám ez Jehova Angyalt imádá, azt pedig soha '̂ terem-
tetett Angyal meg nem engedte, hogy ötet az emberek imádják. 
Nézd-meg Dániel Prófétánál  és Titok látó sz Jánosnál, mikor akarják 
vala az Angyalt imádni meg-szólitá az Angyal 's ezt mondá: Meg  lásd! 
a te fiolga  tárfad  vagyok. De ez meg engedte, f.  17. 1. ív- Igy értek 
és hiÉek atpaz Angyalról-is, ki Mós. 1 K. 32. j*. Jákobbal kyzdék, hi-
szem pedig ezt azért, mert igy szóll Jákobnak: f.  28,29. Nem  fáköb 

battem  Izrael,  a? az, Istent gyözö lé  fen  a* te Neved*  mert ha az erös 
D 3 Minden• 
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Mindenható  Íffenetí  győzedelmeskedtél,  fokíat  inkább glözedelmeskedel  az 
embereken.  Itt pedig lakút? rfiástfri  neíS gyC2CÍCÍ̂ CiKdCíc, mert máf-
sal 

nem küzdörF, fiínei*;  Angyalon, a ií' itt magát erös Min» 
uennaió iirtnotk nevezi j. Azért hifem  ezt az Ángyalt teremtetet-
Jen Angyalnak és igy 3' Kristusnak lenni, a Hóf  Próséta a' ti.Régben, 
f  4, ezen dolgot btszélvert azt irja: t nek at Angyalnak Neve, 
Seregeknek  Ura  Ifiene,  Ur  Iftett.  3. Azért hifi.  m én ezt, mert Móp 
2 K. 3.iy. 2 f  ben. ebften  a' tüzhen Argyaí Jeíériék-meg Mósesnek, 
de ez az Angyal f  4. Jehovának Istennek lírveztetik, f  6. ismét igy 
sznl maga felöl:  Én vagyok  d  te Atyáidnak  Ifiene,-  Ábrahámnak  Ifi  éne, 

Isáknak  Ifiene,  Jákobnak  Ifiene  {  'sa't. ez Sz íráson sundáli Hypothefis 
ferint  azért én ugy értek ebbert af  dologban, hogy ci a' Babylloniai 
tüzes k tnentzéb n meg jelent Isten' Fiához halonlaíos Férjfiu,  nem 
más hanem a \ristuS maga vólt, Ki-is ez három Szenteknek Hűeket 
látván s hozzá nyújtott feligiosa  imádságokat hallván', el-vette a'tűz-
nek erejét, és Őket életben meg tartotta, hogy pediglen ez az Ángyai 
a' Kristus vólt nézd-meg 1 Mof'49  14 Jákob mtg kúlömbózreti az A-
tyától, de tintén ollyan Ifh  nnek esméri mint az Atyái, es úgy kíván 
mennyei áldsít attól mint az Atyától Az lfien  ki  előtt  jártanai az én A-
tyáimi 'sa't.  ide vagyon titkosabb értelmű tzélozáfif  mclíyböí is ma-
ganak állandó vigasztaláíí vehetne,:) artiaz rt ka keeyelségii Ur AÉfony-
nak Ábigailnak, íSam 28. Engedd-meg  kérlek  a te fiu/gáló  leányodnak 
vétkét,  mert kétség  nélkül  az én Uramnak  az Ur  állandó  v. maradandó 
Házat  épít--m  Ha a' Baiám' PróséíZiaját Mós 4. 24: ly 17 f.  az 
igaz Melfiásnak  el.jövételiről; Látom azt, de  vem mofl,  nézem azt, de 
nem úgy mint közel  valót,  fiármazik  Tsillag  Jákobból,  s a t Mófes  caro-
nizalta, buony a' kegyes Ábigailnak ez nenes Sz. írásban való szavait 
az igaz Messiásnak a' Dávid' Házából való ki-jövetcliról, nem kevésbé 
tarthatjuk Isten' Lelkétől származott é.  Jövendő-mondásnak 's Prósétzi-
ának, ki meri hát vagy szóval el-mondani, vágy tSelekedettel 's hijában 
való életével arra mútatni, hogy nintsed Isten? 

A L K A L M A Z T A T Á S . 
Azt mondja vala amaz Jehova Angyal, kinek teste minta'Thár-

fis  drága-kő: Dániel  I(lennél  kedves  Férj  fiú,  10: 11. Menr.j-el  d  te ha-
tárodra,  és  el-tijugszol,  'sa't.  Azt kérdem én-is: Hol vagyon amaz 
Istennél kedves Férjfiú,  amaz Áldott Emlekezerü Néhai Méltóságos 
CZEGEI WASS DÁNIEL Ur, az Erdélyi F. Királyi Táblának egy 

Tör-
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Törvény-tudó nagy Gamaliele,  Assessora. ez Hazának igaz Fia, az 
Isten* Házának édes Attya, felséges  Fejedelmének igaz Híve, a'Szé-
ki Ven.  Traffusnik  vigyázó 's hiy Néhémiássa, Curatora, Isten'Szol-
gainak nagy MegbetsülIoje? Tenéked Méltóságos Özvegy drága Em-
lekezetü Férjed, Tinéktek Ifjú  Urak, Méltóságos Úrfi  és Méltóságos 
Árva KisAszszonyok kegyes Édes Atyátok ? Kerefem  a Császári Udvar-
ban nem találom, emlegetem nem szóll, figyelmezek  mindenfelé  's nem 
hallom Éokott kegyes befiéllgetéseit,  holott ez eiött az Isteni tifetelet-
re Éékben-is kihozatta magát, mikor lábainak erötelensége miatt nem 
jöhetett, 's velem együtt kegyes Devotiókkal fokkor  imádkozik vala. 
Azt mondja egy Angyal: el-ment a'  maga életének  határára,  és elnyugo-
dott  e' világon való fok  betegeskedéfei  és ,<Í7.esztendök alatt való buj-
dosáíl után. jQh be nagy kárt vallál Méltóságos özvegy ez árnyék* -
tartó nagy szlö-fának  ki-dölésében! sz)h be nagy kárt vallottatok Mél-
tóságos Czegei WASS MIKLÓS és WASS GYÖRGY Urak, és Mél-
tóságos WASS ÁDÁN4 Úrfi,  jlly meg élemedett idejű Méltóságos 
Édes Uri Atyátoknak halálában, mert tsúfolja  ámbátor e' világ a'vén 
embereket; de a' Bölts Salamon igy szóll azokról, a Vénség  fiép  Korona 
melly  az \'gazságnak  útában találtatik  Ama' nagy 8ölts pedig a' Cice-
ro igy ditséri a' vén embereket: ídem  jeft  agere (um  Viris  prifci  JEvi 
ac apud  exteras nationes peregriuari:  Annyit téfien  u.m. d  meg-éleme* 
dett  idejű  emberekkel  társalkodni,  mint idegen  földön  idegen  Nemzetek  és 
emberek  között  bujdosni  'x tanulni.  Az Áthénásbéli Areopagusnak v. Ta-
nátsháznak falára  e' vólt irva : fuvenes  robur fr  fortitudo  Senes vero (unt 
Decora PatriAz Ifjak  eröfségei  (t  vének pedig  Difiéi  és Ekefségei  az 
Hazának.  Bizony ennek Méltóságos $Jn Embernek-is meszsze látó 
elméje nagy tanátsa, lelketeknek vidámsága vala, ki-is mintegy Bölts 
Solon mindennap tanit vala még hallgatásában-is, Nem tilalmazlak 
hát, söt intelek Árvaságra maradott Méltóságos Kis-Aszszonyok zo-
kogó foháfckodáfokkal  e,ngeszteljétek (ó Istenteket, igy szóllván: Uram 
Mindenható!  d  Jci  Árváknak  Iítenének  és Attyának  hivattatol  , ne fe-
lejtkezzél  el mi rólunk  is, mert árvákká  lettünk  Atya nélkül,  és d  mi 
Anyánk ollyan mint az Özvegy. CsáÉári Resormata Udvari szép Ekléfia 
tegyetek vallást az Igazságban, avagy nem ollyan vólt é mint Edes 
Atyátok? Ez ollyan szelid lelkű Uri ember vala (:fokszor  láttam.) a' 
kivel tsak egy gyetmek is, a' leg alább való Jobbágya is eleget beszél-
lett, nem kellett ö-néki más közbenjáró. Ugy bizony mert Isten-
nél kedves Dániel v. Férj fiú  vólt. 

vigafi-
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#$) (o) 
Vígafitaláft  váré Méltóságos özvegy < de ho2y kezdjértí vigaf-

taló Savaimat, én bizony nem tudom , mert az Isten' békédének ol-
vasásában 's h?konral való vi'sgálásában ugyan fáradhatatlan  vagy { 
ki amaz Sz-írásban emlékezetes Máriával, Lukáts  a'Jésus* 
lábainál való ülést és annak tanítását minden Világi gyönyörűségeid 
felett  tartod vala. Azzal vigaktalnálak hát ha élégséges lenne a' 
mivel az Idvezitö a* Máriát, -- esj a fiükséges  dólog.  Mária  a jobb 
réfct  vála^totta,  melly  ö töle  el  nem vétettetik.  De jól tudom, hogy 
fok  bú látott Lelked ezzel még eléggé meg nem tsendesedhetik, 
vágynak azért ezen kivül sok kép vigaktalások az Ifiennél,  ü a' ki 
bánattal illet, de ismét meg-vigafctal,  ö á'ki meg aláz, de ifmét  fel-
magafctal,  mert kabados UR a* maga Keze' munkái között, ö az 
a' ki magát nevezi özvegyeknek Istenének és Árváknak édes Attyának. 
a. Eddig ez a' Boldog Lélek «ólt mind Férjed mind Atyád, mind 
vigaétalód, már az lften,  a' ki azt izeni Tenéked én általam, Jé* 
rém. 4^: ti. HadJel  a'  te Árváidat,  és En el-tartom. 

El-felejtselek  é Kendi-Lónai Méltóságos Uri Ház? jut-é ebed-
ben Méltóságos Nagy-Afcéony,  mikor amaz három Boldog Lelkek, 
Néhai R. Sz, Imperiumbéli Gróf  TtLbKl PÁL Ur, Néhai Áldott 
Emlekezetü B. KEMÉNY SIMON Ur, és ez gyákos Kopor. 
sóban már el-nyúgodott Méltóságos Ur egy aÉtalnal ülnek vala, 
együtt múlatnak vala, mitsoda kegyes nyájaisággal serkengetik vala 
egymást Bizony Ti-is három Méltóságos Telivér Atyafiak  ritka 
példával keretitek vala egymást, mig Itten amaz kegyes életű Néhai 
VA|I ANNA Ur Akkonyt ki nem Éóhtá közzületek. Ha egyi-
tek' Házában esett valami Éomorúság, az mind hármatokkal köz va-
la , De úgy látom ma kettőtökre éállott ez a' ritka atyafiúi  keretet, 
miólta haláloían meg-betegedék ez a' már Iftenben  nyugovó Boldog 
Lélek, éjjeli nappali m e l l e t t e létedben mit nem tselekedel Meltosagos 
Afckony  hogy sok bút látott kedves ötsédet annál inkább vigaktal-
batnád ? egyik jele ez amaz Mennyei Életnek, mellyben noha a Hit 
és a' Reménség el-múlnak, de a' Szeretet meg-marad. 

Méltóságos WAS MIKLÓS és WASS GYÖRGY Urak! 
mint Móies a' koporsóból emelé-fel  fejét,  onnan néze vifcía  és úgy 
tön rendeléft  az Izrael Fiaínak, Mós. 5 K. 32: 3,4. amaz Táborozó 
Ansvalról a' ki nappal Felhőnek éjtkaka pedig Tűznek világoskodo 
Ofclopában  vezérli vala őket, bizonyságot tévén arról, hogy az nem 
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valami teremtett Angyal,  hanem ollyan Isten vólt,  kinek azután egy. 
néhány száz efitendökkel  emberi sormában kellett öltözni, és Jéíus-
nak neveztetni. E' Ti b e. Méltóságos Edes Atyátok-is a' Kopor-
sóból  emeli-sel Fejét, és néktek én általam azt izeni: Ha az ö Édes 
Atyai intésének* vólt helyjê  Tiinálatok életében,  légyen helyje ha-
lálában-is ebben, hogy ez Edes Atyátok hellyett való nagy Gaz-
da- AÉÉohyát Méltóságos Házatoknak hiv Gondviselőjét, Áldott 
Emlekezetü Méltóságos Edes Atyátoknak elfogyatkozott  állapotjá-
ban-is ritka Kegyességgel meg - betsüllöjét, a' ki íokÉor, mint az 
Édes Anya, (: ezt is magam láttam,:) úgy dajkálkodik vala vélle 
betegségében mint jó Orvos Doktor s és úgy késziti vala a' fájda-
lom' enyhitö orvosságokat', betsülljétek-meg hólta után-is. Edes A-
tyátoknak bánatjára bánatot' ne adjatok,- söt inkább ha mikoron 
mások bánattal illetnék-is t légyetek' VigaÉtalói erötelenkedésében 
akkor, és sogjátok-meg jobb kezét, nézvén a' Jutalomra,  mellyet 
Isten az engedelmeseknek fel-tett.'-

Mósesben" olvasom, hogy Ábel Mitzraimban nagy sírást tévén 
a' Jákob Pátriárka' Fiai az Egyiptombéliekkel a' megholt Napon, 
vifiik  azt a' Makpela mezőben való temető helyben, és ezt az 
meg-hólt Napot az Hóid és u . tsillagok el-temeték. E' gyáfios 
Házban látom hogy az Napot mostan temetik az Hóid és u . 
Tsillagok. 

Ti-néktek Méltóságos- TELEKI' ÉV A, SZENT-PÉTERI 
ER'SEBET Kedves Menyei az Ábrahám' Istenét hagyja Gondvi-
felöül,  ebben vessétek reménségteket erre nézzetek mint Tzélra, 
ha boldog Halált  kívántok magatoknak. 

Te pediglen Boldog' Lélek,< DÁNIEL, ISTENnél Kedves 
*er,hu nyugodjál-el,  es a' Napoknak Végén állj a' te Állapotodra. 

A M  E N. 
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Ama* három Igazak kozott, Sz. és fedhetet-
len életével, a Keresztyén Világ előtt, 

a Holdnak jártáig fényeskedő  szent 

D Á N I E L , 
Az - az. 

Olly szomorú Halotti P R E D I K A T Z I O , 
mellyet  a' két Magyar Hazában,  Nagy és Boldog Emlekezetü, 

Méltóságos Urnák, néhai TEKINTETES és MÉLTÓSÁGOS 
CZ E G E I 

VASS DÁNIEL 
Uramnak, 

Uralkodó VI. KAROLY' Római Császár; 
és  Koronás Királyunk  ö Felsége,  Erdélyben  lévő Törvényes 
Királyi  Székinek, Érdemes Tábla-fiának  j Doboka Vármegyé-
nek, Hites  A/estórának.  az Erdélyi Reform.  Ekléfiáknak,  Coll. 
nemzetesen, a' Széki V.  Tratfusban  léyö Ekléfiáknak  FÖ Curator 
Urának, meg-hidegedett Tetemeinek, Maga, 's Elei, Czegei 
határon lévő,  Mau/oleumba  való pompás Temettetésének Al-
kalmatosságával  , a' Kápolna előtt lévő levél Éinben, a' Nagy 

Frequentia  előtt tött, Sz. Jakab Havának  második Napján, 
a'JÉSUS KRISTUSnak együgyű Szolgája, 

K ö . P E C Z l J Á N O S , 
a' Dééji  Reform.  Ekléjiának  egyik méltatlan  Lelki  Tanítója. 

i 7 4 i-ben. 
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S Z E N T L E T Z K E. 
Dan. <5: f.  20. 21, 22. Dániel,  az élö  ISTENnek  Szolgá-

ja, a'te  Ijlened,  a'kinek  te fiolgálfi,  fiiintelen,  meg-tart-
hatott-é  tégedet.  az oroszlánoktól? 

Akkoron Dániel,  a' Királlyal  fiólla,  Király  örök-
ké  éllj.  " ' 

Az én  Istenem,  el-botsátotta  az ö Angyalát,  és  bé-
zárlá  az orofilánoknak  fájókat,  és  nem árthatának  énné-
kem, mert Ö előtte,  igazrág  találtatott  én  bennem, és 
te előtt  e d-i  s, Király,  /emmi  gonoszságot  nem tselekedtem. 

E L Ö L - J Á R ,o B E S Z É D. 
Udom Kinek  hittem,  és  bizonyos vagyok benne, hogy az 
én,  őnála,  le-tött  kintiemet,  meg-t  arthatja,  ama" Napra. 
Igy Sóll  az Apostol, Szent Pál aTim. 12. melly tavai-

ban , még a' vas lántzok között-ís, az ö keserves rabságában-is, az-
zal ditsekedik ,'s vigaktalja magát az Apostol, 1. hogy néki állandó, ma-
radandó kintse vagyon. 1 í hogy az az ö állandó 's maradandó De-
tofitumz,  ollyan fidelis,  hűséges, és hatalmas Gm/erva/ornakörizeti 
alatt vagyon, hogy ö azt semmi úton módon való el-vefcéítöl  nem 
félti.  Mi vólt Sz. Pálnak ez az ö kintse, jó réfcént  ki-tetkik abból; 
a' mi van, 2Tim. 4: f.  8- Előtétetett  énnékem  az Igazságnak  Koronája. 
holott-is, ezt az ö kintsét nevezi Koronának, ,még ped'g» Ig a z s ág 
Koronájának. Sz. Jakab-is Koronának, .mégpedig, Elet'Koronájának, 
Jak. i:f.  12. Sz. Péter nevezi <?Tt<p*w  u^uvjivov,  hervadhatatlan 
Koronának, í Pét. 5: f.  4. B.Salamon, mondja ezt Valóságosnak,  Péld, 
i-f.  7. Utzapbán  , Lajeficbarim  Tufcbijjab.  Et abfcondtta,  vei 
abdita  ejt  reílis  Tufcbijjab,  Es el-tévé vagyon, az Igazaknak haknokra 
id,  quod babétdurabilem  & permanentem [ubjlantiam,  babét  Juarn  Joli-
ditatem  immutabilem.  Dávid igy tette ezt ki: Melly-igen bövseges a 
te jóvóltod Uram, Tubéka  afcher  Itzápbánta  Lejireka.  Solt. 20. 
Idvezitönk ezt világofon  nevezi Örök Életnek,  Ján. 10: 28. f-ben.  Az 
én Juhaim az én Sómat hallgatják,  én-is esmérem azokat, es engemet 
követnek, és én örök életet,  adok nékiek, Mát. 15»; f.  29-- e z a z ° r o k 
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életet örökség Serint bírja. Sz.  Pál maga-is igy Góll ehez, iTim.í: 19. 
Szerezzenek  magoknak  mintegy kintiét,  jövendőre  való jó funáamentomot, 
hogy el-vegyék  az örök  életet.  Timótheusnák magának-is azt intimálja: 
Ragafikodjal  az örök  élethez,  iTim. 6: 12. 11. Meg-tetÉik az-is vilá-
gofon,  kitsoda az a' hűséges és hatalmas  Confervator,  aTim. 4: 8. 
mellyet meg-ád énnékem az LJR,  amaz Igaz  Biró. íMóf  18: aj. avagy 
az egész földnek  Birája, a'  Jehova,  nem tselekednék é Ítéletet? Róm. 
3:6. mimódon lehet, az Iflen  e'  Világnakitélö  Birája. Tit. 1: 2. A' 
hazudni nem tudó Isten. 

Nem ok nélkül vigagtalja magát Sz. Pál azzal; hogy az ö kintse 
allandó, maradandó, mert a' nap alatt való kints, arany, ezüst, ele-
nodtutn  's több afféle  tsak veÉendö állat, a' mint mondja Sz Péter, 
iPét. 1: 18. De ez ollyan kints, ollyan jófiág:  a' melly el-nem vei-
het, meg lem hervadhat, meg semmotsköltathatik, melly örökké tar-
tatik az Egekben a' miíámunkra, íPét.  i : 4. 1. Mert ez ollyan 
kints, a' melly nem tsak maga állandó's maradandó: hanem a'kiknek 
kéfiittetett,  azok is állandók's maradandók, mert Mennyei Pr/fidium 
által őriztetnek az idvességre hit által, iPét. 1: 5. A' Dárius és Kré-
sus Királyok' kintseivel máiok töltöztenek, magok el-veÉtenek; de ez 
a'kints, a* kiknek kéÉittetett, azoké léEen, Mát. .20: 23- hogy az én 
jobb és bal kezem felöl  üljetek; nem adhatom, hanem adatik azoknak 
a' kiknek az én Atyámtól meg-kéfeittetett.  Ezzel vigafitalja  Jób Pátrí-
átka-is magát, Jób.  19: 25. Én-is jól tudom, hogy az én Megváltóra é l -
és minekutánna a' férgek  az én testemet meg rágják; fel-ébredek,  's 
ebben a' testben raeg-látom az Istent, ugyan én magam látom-meg  és nem 
más, az én Éemeim látják-meg az Istent. Ide való a' mit Urunk mond : 
Mát 25: 34. Jövetek-el  Atyámnak  áldottai,  bírjátok  azOrfágot,  melly 
tneg-kéfiit  te tett  néktek,  Világ  fundamentumának  felvettetése  előtt. 

Drága kints hát ez, mert szem illyet nem látott, fem  fül  nem 
hallott, az embernek-is gondolatjába nem mentek, iKór. 2:9. ( 2.) 
Mert ezzel nem ér e' világnak minden ditsösége , Mát. 16 26. ide 
néz Urunk, mikor azt mondja: Mát. 13:44. hogy a'mennyeknek or-
Éága hasonlatos a' mezőben el-rejtetett kintshez, mellyet minekutánna 
az ember meg-talál, azon való örömében, titkon el-mégyen, és minden 
marháját el adván, meg-vé&i azt a' mezőt. Igy tselekedék Sz Pál Fi 
lip. 3:8. ki-is, a' mellyek néki nyereségek lehetnek vala, mindazoktól 
magát meg-fofctá,  pornak és ganéjnak, söt kárnak alitván azokat, a' 
Kristus' elméretinek nagy voltáért, hogy a' Kristust meg-nyerhetné. 
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Drága kints ez, mert valaki ennek bötsös voltát  meg fontolhatja, 
ha merő Otfiág'  Kintsével, Koronájával,  's minden gazdagságával kí-
nálják-is, contemnáÍja azokat, ezért, sőt kész minden e" világi nyomo-
rúságot, gyalázatot, fel-venni,  's el-szenvedni, mint Móses'Sid. 11: 26. 
a'ki nagyobb gazdagságnak Ítélte lenni a' Kriílusért való gyalázatot: 
hogy nem mint az szgyiptombélieknek kintseket, mert néz vala a'Ju-
talomnak fizetésére.  Az ördög hazug, sőt hazugságnak attya, Ján. 
8: 44. még-is igazán mondotta azt, hogy az ember bórt ád a' borért, 
és mindenét az ö életéért adja, Jób. 2: 4. mert ez a' világ édes és jó 
minékünk, a' mi fiemeinkkel  a' Napot néznünk, Préd. x r. 7. mindaz-
által, a' melly ember ennek a' Kintsnek bötsös voltát éfire  veheti, a' 
bizony még az ö életét fem  kimélli, mert tudja, hogy az örök élet 
Isten' ajándéka, Róm. 6: 23. az Istennek kegyelme pedig, vagy aján-
déka még ez életnél-is jobb. 'Sóit. 63: 4. 

Tsudálja a' teltnek és a' vérnek magifteriumit  követő testi ember, 
hogy lehet az igaz Cbrifiiams,  az Istent igazán félő  ember, ollyan 
prodigu*  bonorum fuorum,  sót hogy lehet, ollyan prodigus  vitt fu* 
ommalis, hogy-hogy vetheti ollyan könnyen mind régi nagy emleke-
zetü eleiről, leája feállott  's mind fáradtságos  munkával, keresett ja-
vait, mind pedig e' Világnak minden kintiénél betsesebb 's drágább 
életet kotzkára ? De tsudálja azért, mert ö nem tudja azt, a' mit 
tud a' K és az Istent igazán félő  ember, hogy néki drágább és mara-
dandóbb jószága vagyon Mennyben, mint itt e' földön,  'Síd. 10: 34. 
nem tudja ö azt, a' mit tud a' Lelki ember, hogy ha az ö életét el-
veszti-is a' Kriílusért, meg-találja azt. Mát. 16:25. 

Ugyanii, mi vitte a' Mártyromokat azokra a' fiörnyü  kinéenve-
désekrs, tortúrákra, gyalázatos halállal való meg-ölettetésre; hanem 
ennek a' kintsnek bötsös vólta Babylás, Ántiokiai Püípök , mikor 
Numeriánus  Római Pogány Imperátor alatt, nyoltzvan efetendös  korá-
ban, Mártiromságot fienvedne,  az ö vas lántzai között, nem azon 
kéri a' Hóhért, hogy két fiaival,  vagy magáva/ gyengén bánnjon; ha-
nem azon, hogy elébb két fiait,  Éeme láttára ölje-meg, hogy az ö 
hólta után , valamint a' Pogányoktól, a' pogányi vakságra ne feducá  1-
taflanak  , el ne tsalattassanak, másodÉor, hogy a' békót, vagy lántzot, 
az ö lábáiról ne vegye le; hanem temeíle abban el, hogy a' Jésus Kris-
tus' eleiben, mint valami drága ékességben, abban mehessen 

aMachab. 7. vagyon emlekezet egy nyavalyás 'Sido A€szonyi-áI-
latrol, ki-is mikor Antiocbus Epijánes1 idejében kénfeerittetnék  hazájának 

Nemze-
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Nemzetének, fol/fiójának,  Istene'szoros Törvénye ellen való változ-
tatására, kékebb lön, hétCer meg-halni, mint sem Istene' kent 1 ör-
vényét változtatni,  hétker mondom, hogy meg-hólt, mert kemei e-
lött hét fiainak  sel-kontzoltatásokat, anyai ftorge\t  ellen, erös lélekkel 
Éemlélvén, (: azután maga.is meg-ölettetni,:) mi vala egyéb, hanem 
hétkeri halál, noha egyker lehetett meg halni, mi vitte ezt-is azok-
ra a' Éenvedésekre? hanem annak a' drága kintsnek, az örök életnek, 
reménysége, 'Síd. 11:3 j. Emlekezik Sz. Pál valami emberekről, a'kik-
is. noha meg-fiabadulhattanak  vólna , a'tsúsos, és környü haláltól, 
de még-is kékebbek voltak arra , hogy meg-nyuzattassanak, és bőrök 
mint a'dobra ki lekittessenek, miért vallyonf1  azért hogy drágább fel-
támadást nyerhetnének, mitsoda az a' drágább fel-támadás?  hanem 
az örök életre való fel-támadás,  mert lokan azok közzül, a' kik a' f ö ld -
nek porában aluénak, fel-serkennek,  némellyek az örök életre, némel-
lyek pedig a'gyalázatra, és az utálatosságra , Dan ia 2. Ján. 5: 29 a' 
kik jókat tselekedtenek , ki-jönek a' koporsóból az életnek fel-támadásá-
ra, a' kik pedig gonofit  tselekedtenek, a' kárhozatnak fel-támadására. 

Mi vitte Ananiást, Misaelt, és Azariáft,  ama három Ifjakat  arra; 
hogy a' rohogással égö tüzes keméntzebe olly bátran bé mennének, 
Dan, 3: 17--21. hanem Istennek hatalmában, 's jó-akaratjában vetett 
erös hitek, mellyel meg nyugodtak vala abban, hogy az Isten hatal-
mas őket, a' tűzből ki kabaditani, és őket ki-kabaditja, Dan. 3: 17. 
ha pedig ki nem kabaditaná-is, tel támaéthatná őket a halálból, 's tel-
is támaktaná, minémü hittel vala Ábrahám Isák felöl,  'Sid. 11; 19. meg 
fem  tsalatkozának ezen reménységekben , mert hiteknek általa a' tűz-
nek erejét meg-ólták , 'Sid, 11: 34. ez világ' rsudájára a' tüzböl min-
den meg-sértödés nélkül ki-jövének , Dan 3: 25,26. Mi vivé végezetre 
Dánielt arra; hogy az oroÉlányoknak vermekbe bé-vetteíle inkább ma-
gát; hogy fem  mint az igaz és élő Istennek tiktelete mellől el-álljon; 
hanem annak a' kintsnek, az örök életnek, bötsös volta, mert ö-is 
el-hitette magával azt, hogy az Isten az oroÉlányoknak vermekből, 
ötet ki Éabadithatja, 's ki-is kabaditja, ha ki nem fiabaditaná-is  pedig, 
hifci  vala azt, hogy az a ki a' halottakat meg-eleveniti, 2Kór. 1:9, 
ötet-is megelevenítheti, meg-is eleveníti és meg-tartja, Sz Pál' ditse-
kedéfe  Éerint, 2Tim. 4: 18. az ö orkagára, meg fem  tsalatkozék eb-
ben az ö reménységében , mert Istenben vetett hitinek általa az orofclá-
nyoknak kájokat bé-dugá, 'Síd, 11: 33. és minden meg-sértödés nélkül 
Istentől az oroÉlányoknak vermekből ki-Éabadittaték. Erről téken ta-

nubi-
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nubízonysásot a' í Próféta,  Dan. 6. ai,- a a, mikor igy 6Ó1I: 

yíz én Iftenem  el botsát ott a az ö Angyalát,  ér bé-zárlá az orosztak-
nyoknak  fájókat,  és nem árthattanak  énnékem,  mert igazság 'sa t. a' 
mint vagyon a' Letzkébcn. 

Summa Éerint megirattatik Danicinek az oroÉlányoknak  vermek-
ből  lőtt tsudálatos  Éabaduláfa,  a' Sabadulásnak módjával együtt. 

Két Réfieii  vágynák a' Letzkének: 
I. vagyon a' Éabadúlásnak módja: Az, én Iftenem  el-botsátotta;'sdt. 
II. vagyon vége a'Éabadúlásnak: Mert  Igazság  találtatott  ;'s  a' t. 

Figyelmezzünk itt'arra: ( i.) Kinek Éavai légyenek ezek? (a.) Ki 
vólt Dániel? (3.) Miétt vettetett vólt az oroÉlányok'vermébe? A' 
mi az elsőt nézi, függése  ennek a' dolognak vagyon ezen 6-dik réÉnek 
I y-töl: Tetfiék  Dáriusnak;  'Í d  t. Dárius' ÉavaMiát ezek, négy 
Dáriusokról vagyon-emlekezet a- külső Hiftoricusoknál,  Dárius Medus-
ról, Dárius HiftáspisióY,  Dárius, Nótbusróll,  és Dárius Codomannustó\, 
kinek Nagy Sándór.fogUlta  vala el birodalmát ,, kik mind a'négyen 
Perfiai  Királyok vóltanak, ezek közzül,, a' kezünk alatt va-
ló Dárius, vólt DáriussMedus, a mint meg-tetéik, Dan. 5 31. Dárius 
annyit tészen, mint Vittor,  Dominator abundans,  Győzedelmes uralkodó. 
Medusnak mondatik azért : [1.] mert a' Medusok' Királyának Altia-
gesnek fia  vólt. [x] mert maga-is Medusok' Királya vólt. A' külső 
HiftoricusoV.,  Herodotus  és fofepbus,  'Sidó Hist. Antiqu. fudaicar.  Lib. 
10: xa. Astiages fiának  mondjákDániel Próféta  pedig Assvcrus' fia-
nak mondja s Dan 9: 1. mindazáltal meg állhat ez mind a' kettő, az-
is, hogy Astiages' fia  vólt Dárius , az is, hogy Assverus' fia  vólt, mert 
Aílverus e' két Éoból all : Acháftfr,  ve Rofcb.  Aéhafcb,  Princeps, Feje-
delem, Rofth.  Caput,  Főí és annyit tééen,. mint Fejedelmi Fő, vagy 
nagy Fejedelem, Fő Fejedelem, kőz nevek vólt ez a' Perfiai  Kna. 
lyoknak, mint az Egyiptomi'Királyoknak, a'Farahó, a Fihfteusok-
nak, az Ábimelek, a'Rómaiaknak, a'TsáÉár, Auguftus,  es Impe-
rátori nevezet, ezen kivül, vólt kinek kinek közzülők tulajdon nevek, 
mint az Egyiptomiak közzül, némellyik ofrának,  nemellyik Neko-
nak neveztetett, a' Filisteusok közzül, némellyik Áchis:'s a't. a Ro-
maiak közzül. ki, Maximilianus, ki, Ferdinandus, ki, Leopoldus, 
ki, Carolus Sextus's a' t. igy olvassuk Jér.45:30. Farahó Ofra,  Mik. 
,: 10. Jér. 46: 2. Farahó Nékó, aKir. a3: 30,.- }4- igy wof.1.0  : a. 
Ábimélek Gerárnak Királya, iMófa6:8.  Akis iSam. ai: io. Gathnak 
Királya, Gerarpedig és Gátha' Filisteusok' várofi  vóltanak, xiam. 5: 
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">-17. íMóí, 20 : 2. 16: I. vólt hát a' Dárius Medus Áttyának köz ne-
ve Assverus, Dan. 9: 1. tulajdon neve pedig Astiages, hogy pedig az 
Assveruír nevezet köz nevek vólt a'Perfiai  Királyoknak, abból cettzik-
meg , hogy a' &. Itásban, három Assverusokról vagyon emlekezet, első 
Astiages, ki Dan. 9:1. AÍIverusnak mondatik 2 Cambyses, a'Cyrus 
Király' Fia, ki is, Ass/erusnak iratik, Éfdr.6:  6. ez impedia\iz  vala, az 
Isten' léfüSálembéli  Házának építtetését. 3. Az Esther Királyné'fér-
je, Esther. t: i. ki is, Arraxerxb Longimanus vólt, hoszszukezíi vólt, 
mert a'Jöbb keze hosz6abb vólt mint a' bal keze. 

A'mi nézi az Astiages dolgát, vólt ö Medusök' Királlyá, ennek 
fia  volt Dárius Médus kiről €ó van , a' Letzkében, (: note Xenopbm, 
azt Hja, hogy nem vólt naturalis  Fija ; hanem ddoptivus,:)  vólt ö-is 
Medirsok Királlyá, azAtryaután, vólt Aftiagesnek  egy Leánya Mán-
dáné, ki felöl,  illyen álmot lát Astiages, hogy annak Éemérem testéből 
egy ollyan gölö-tö nőtt vólna-ki, mélly égész Áfiát  obumráIta, bé.ár-
nyékoíra, confüiáIván  Astiages a' Böltseket az álomnak magyarázatja 
felöl,  azt felelik  néki, hogy Mándáilénak ollyan fia  légen; a' ki egész 
Afiának  Ura légen, meg ijed Astiages, hogy áz az cíbirodalmát el-vészi 
es hogy az álom bé né teljék, a' leányát le Kiíály sem Fejedelem fő-
nek vagy vslami főembernek  nem adja, hahém Camby/t  Persa mediocri 
Viro,  egy köz rendű nemes Pería legénynek, ezzel fem  elégszik meg, 
hanem a' leányát magához hivatji, 's mikor fiat  szül, azt el véteti, 
es Harpágus nevü Éolgájától el-küldí, hogy azt a' gyermeket ölje-meg, 
de minthogy eiínek a' gyermeknek születele előtt kétÉáz tiz esztendövel 
Oa mint ir-jajófef  'Sidó Hist Ant.fud.  Lib 11. Cap. 1.:) az Isten Esaiás 
által meg.jövendölte vala , Eía 44: 28. és Ésa. 45: 1, 2, 3. hogy e' fenne 
az a' kia' 'S:dó népnek a' Babilóniai fogságból  való háza-menetelre, sza-
badságot adna , és az Isten' Házát meg-épittetné Jerusálembert, et-vi-
szi ugyan Harpagus a'gyermeket, de nem öli meg, hanem adja egy 

barom Pásztornsk, (:nem úgy, a' mint Ju/linus  írja 's a' Fabula  tartja, 
hogy el-vetvén, egy nöílény eb szoptatta vólna,:) ki ötet fel  neveli, 
ez a' gyermek vala, ama' hatalmas Perfiai  Monárcha, derék és hires 
Martialis  ember, Cyrus, a'ki meg-értvén, miképen akarta vólna ötet 
Astiages az ö nagy Apja el vesztetnr, fegyvert  fog  Astiages ellen, ki-
űzi Királyi éékiböl, Királyságát pedig az édes AnnyaMandané Báttyá-
nak Dáriusnak adja 's  azt Médusok' Kiráilyává íészi , minthogy pedig 
az Isten Esaiás által azt mondotta vala , hogy a' Médusoknak fciveket 
fel-inditja  a' Babylóniusok ellen, Ésa. 13:19. sötÉsa. 21:2. igy nógatja 

H vala 
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vala a' Médusokat és •' Persákat: Eredj-el te Elaim,  az az, Perfa. 
Száld-rneg te Madai,  azaz, Medus. igy-is adta vala ki ama'tsudálatos 
itásnak magyarázatjában, Dan. 5:25.-28. a'te Bitodalmod adattatott 
a' Médiabélieknek és a' PerSabélieknek, tehát Cyrus egyet értvén Dá-
riussal, együtt ménének Babilonra 's együtt véfeik-meg,  de minthogy 
Dárius öfi  vala Cyrusnak, idössebbis vala Cyrusnál, úgymint; hat-
van két eStendös, Cyrus hagyá a' Babylóniai Birodalmot Dáriusnak, 
maga pedig meg-tére a' maga Birodalmába, mint meg-tetíik Dan. 5: 3 1. 

(2,] A* mi nézi Dánielt, a' 6. írásban három Dánielekről vagyon 
emlekezet, az első, Dávidnak, a'KármelbéliÁbigailtól Éületett fia, 
íKrón. 3:1. a'kiKileábnak-is neveztetik, aSam. 3: 8. 2. Azlthamár 
pofteritássi  közzül való, Esdr. 8: 2. Néh. 10: (í. 3. Pedig, ama' Júda 
Nemzetéből való négy sogoly Ifjaknak  egyike, Dán. 1:6. erről van ÉÓ 
a'Letzkében, vólt ez a' Dániel nemzetsége Éerint 'Sidó, Dan. 3: 12. 
vesd öÉve Dan. 1: 6. a' 'Sidók közzül pedig a' Juda Nemzetének ágai-
ból való, Dan. 5: 13. mégpedig, nem valami alatson vagy paraÉt 
Nemből; hanem Királyi, vagy Fejedelmi Nemből való, Dan. 1:3. aKir. 
20:18 Efa.  39: 7. JoJephus  'Sidó Hist Antiq Jud.  Libr.io Cap 11. vilá-
goson mondja, hogy a'Sédékiás Király' Attyafiai  közzül való lett lé-
gyen, ex feU8is,  inquit, nobilijjtmisjudeorumpums,  ex Sedecbia  cogna-
tis, Üc.  De ha Éintén nem Királyi vagy Fejedelmi ágból való vólt vól-
na-is, mindazáltal, nagy és fő  emberek Familiájaból való vólt, a. A' 
mi állapotját nézi, ugy tetÉik, hogv árva lehetett, vagy ha árva nem 
vólt-is, mindazáltal Éüléitöl meg-foÉtatott  vólt, extra folum  patrium, 
hazáján kívül Babilonban, mert a' Király parantsolt vala Aspenásnak, 
a' Komornyikok' Fejedelmének, hogy venne a' 'Sidók' gyermekei köz-
zül ollyanokat a' kik Éépek és épek volnának, az az, a' kikben sem 
testekre, sem elméjekre nézve semmi fogyatkozás  ne lenne, hogy a' 
Király előtt álhatnának, Dan. 1: 3, 4. 3. Erköltsére nézve vólt Dá-
niel tsendes, Selid terméSetü, máfok'nyomorúságán  Éivefen  Éánako-
zó. Dan, 4: 16. 4. vólt nagy tudományú, mélységes baltseségü , 
Ezék. 27: 3. mint a' ki Istentől taníttatott vala (:nem tsak a' Káldeufok-
tól:) Dan.4.17. és az Istennek Lelke, a'Szent Lélek vala benne, nagy 
Theologus  ember. 5. Kivált az Isteni félelem  , még ifjú  korában ki-mú-
tatta magát belőle, mert még akkor el-tökélette vala magában, hogy 
a'Király'étkeiből ne ennék, hogy magát meg ne sertéztetné, Dan i-8. 
lévén azok között ollyan étkeknek nemei, mellyeket az Isten meg-til-
tott vala a' Móses' Törvényében, a' honnan , az Isten ama' három 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



igáz fcrjfiak  közzé fiároUlja  Dánielt, Jób. 14: 14. az Isteni tiszteletben 
fáradhatatlan,  adfiduus,  Éüntelen való, Dan. 6: \6,21. élete'veCedel-
mével-is álhatatos, Dan. 6: 10,-16. és ezért kedves mind Iílen előtt. 
Dan.23 . 10: 12. mind az emberek előtt, kivált Nabugodonozor, 
Cyrus, és Dárius Királyok előtt, holott: Principibusplacuijfe  viris,  non 
ultima laus efl.  nevezetefen  Dárius előtt azért, mert Boldi'sár Király-
nak veÉedelmét és az ö Birodalmának fatalts  everfióját,  ö jövendölte 
vala meg, mellyért-is ö előtte igen nagy bötsben vala, mind pedig 
azért, mert látja vala Dárius, hogy Dánielben bővebb Lélek vólna 
mint másokban, Dan.6:3. Lehetne többet-is a'Dániel'ditséretire szóla-
nom; de minthogy a' fellyebb  való bolts Aílióban  ö felöle  bőven trák-
táltaték, többet felöle  nem szólok. 

[j.j Miért vettetett Vólt az orofilánok'  vermébe ? K'Sidó  Mef-
terek Dan. 6: 4. ebből a' szóból Miczczad  Malcuto,  a latere  Regni,  igy 
okoskodnak, hogy Dánielt azzal akarták vádolni a' Fejedelmek, hogy 
abutáIt, vagy gonoszul élt vólna a' Királynéval, Tzádazt  tészi Latut,  a* 
Királyné pedig Latus vagy Cofia  Regis,  íMóí. 2: 21. málok azt mond-
ják, hogy Regtium  affeílafet,  az országot akarta vólna magának kopo-
ritani, De igaz oka ennek nem egyéb vólt, hanem a' mit mond Sala-
mon, ki álhatna-meg az irigység előtt? Péld 27: 4. az irigység. Dá-
rius látván, hogy Dánielben a Szent Istennek Lelke Dan. j: 1i, bővebb 
Lélek vólna mint masokban, Dan. 3. igen kedvelli, nagy betsben 
tartja vala, nem nézi azt hogy peregrinus  , idegen 's nem haza'-fia, 
mint régen, amaz Egyiptomi bolts Király Farahójósef  Pátriárkát, 'Sóit. 
105:20,21. akarja vala Dánielt, nem tsak a' száz húfc  Tisztartók felett; 
hanem a' három Fejedelmek közzül-is fövééselcövé  tenni, e'szurá-meg 
a' szemeket azoknak a' Fejedelmeknek 's Tisztartóknak, mikor azért lát-
nák. hogy Dániel ollyan fidelis  a' Királyhoz, a' Király' dolgaiban, hogy 
« benne semmi vétket nem találhatnának, Dan.6: 3. a'Sátannak ama' 
régi ravaszpraxisít  veszik elé, Rfiigwjában,  kezdenek alkalmatosságot 
keresni, mimódon tőrbe ejthessék 's láb alól el tehefsék. 

A' Pogány Királyok igen szeretik vala az Apoteofist,  Istenek köz-
zé való számláltatáíl, kivált ha életekben nyerhetik vala meg a' kösség-
töl, mint Auguílus Tsáfeárnak  mondja vala Horatius: Pr*fenti  tibi, 
tnaturos  largimur  bonores, jurandasque  tuurn per nomen , ponimus Aras. 
és Nagy Sándornak, némellyek: Alexander  M.  fi  vuh ejfe  Deut, Efto. 
azon kivül-is új Király lévén abban a' Birodalomban, kivánja vala 
meg próbálni az országnak hozzája való fidtlilásít  Dárius, arra vészik 
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as Fejedelmek, hogy adjon ollyan Edifiumat  ki, hogy harmintz napig 
neícgyen Éabad senkinek íenkitöl semmit kérni, se Istentől, i'eember-
től, Dáriufon  kivül, f.  7. [.• pojiulatum imp'úffunum,  kegyes füleket  ir-
tózrató gonofi  kívánság, hogy még imádkozni se jegyen .Éabad,:] 
a' ki pedig ez ellen impingáX  vettettefsék  az orofilányok'  vermébe. Régi 
gonog Éokás vólt ez a' Barbarufoknál,  hogy a' Delinquemzket, a'ke-
gyetlen vadakkal éaggattatják vala el, mint a Dipmedes  és Andromeda 
fabulás  Hiftoriájpk  mutatja , igy akarja vala ama' Római pohár meílec 
F.ollio-is,  egy Kriftáiy  üvegnek el-töréséért a' Szolgáját a' meny halak-
nak ételül vettetni. Igy vettette vala N. Sándor-is Syfmacbust  egy 
oroÉlánnak (.- kitol mindazáltal ö meg sem sérteték :) igy bánnak vala a' 
KereÉtyén Mártyromokkal-is a' Pogány Imperátorok. Mikor Dániel 
ezt a' gonoÉ végezést meg hallja, semmit nem receddI,  kegyes Isteni 
tiÉteletiröl, hanem házába bé-menvén, annak ablakait meg-nyjtván , 
Jérusálemfelé  sordúl, tévdre esvén, napjába háromkor imádkozik az ö 
Istenének , mi le€sz bejöle ? bé-mondják a' Királynak, hogy .Dániel,a' 
Királlyal 's a' Király parantsolatjávál semmit nem gondol, 'sa't. ha-
talmason erofiitik  hogy a' Médiai és a' Perfiai  Királyok' végezéjét tör-
vényét a' Királynak íem lehet meg változtatni, egyátaljában Dánielnek 
az oroélányok' vermébe kell vetrettetni, akkor vééi efeébs  magát Dá-
rius, mire vitték ötet az öTanátsossai, mint pr<tcipita\i&  magat, mint-
hogy Dániel nagy kedvébe vala Dáriusnak, majd meg ötül, "úgy búsul 
a' Király, oltalmazná Dánielt, nem lehet, revocální  Ediftumii,  obfiul 
a'haza' praxissa, törekedik egéÉ napnyugotigi hogy meg-Éabadit-
hassa Dánielt, nem lehet, elö-hozzák Djniélt, 's igaz szivbéli meg-k?-
feredéflel,  ezzel a' propcmticumvs\z\  ereCti a' Király Dánielt az orofeíá* 
nyok'vermébe.- A te Iften'ed,  kit  te úfiteií  fiünteien,  a tégedet  szaba-
ditson  meg, f.  16. meg-petsétli ugyan a' Király is a' táján lévő kövec 
a' maga gyűrűjével, dé hem a' Daniéi' veÉedelmére, hanem hogy vala-
mint alattomban az ö vádolói ötet el ne vekthessék, meg petsétlik azon 
követ á' Fejedelmek' gyürüjökkel-is , hogy a' dolog meg ne váltpzjas-
sék, ugyan Dárius nagy Éotrjo'ruságbán vatsora nélkül .mégyen sekün-
tii, semmi vigaság' tévő Éerkám eleibe nem vitettetik, egéé éjjel nyug-
hatatlankodik, femmit  nem alkik, alig várja mint a virraÉtó a' virad-
tit. E* vala igaz oka hogy Dániel az oroÉlanyok közzé vettetett vala» 
ama' mondás feerint:  Virtutis  Comes Invidia. 

z. Mi lőtt ki-menetele ezen Éomorú Tragadiának,  meg-iratik f. 
iy.10. Akkor a' Király nagy reggel mikor meg-világosodnék, gyory 
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fart  az oroílánoknak  verméhez menvén , igy szóíitá-meg szomoruszó-
val Dánielt.  Dániel az élő Istennek szolgája , a* te Istened a' kinek te 
szoIgáIsz szünt«len, meg-tarthatott-é tégedet az oroszlányoktól? f.ioj 

drága encomiumcaú illeti, mind a'Dániel Istenét, mind pedig magát 
Dánielt, ugyanis: mitsoda az igaz Istennek, az Izrael'Istenének epi-
tetutin,  hanem ez: élő Isten, igy nevezi Dávid az Istent,'Sóit.42: 3. 
igy Pál is 'Sid. tor-ai. Jér. 10: k>. Jérémiás-is. Igy nevezi az Isten 
maga-is magát, sMós. 3 a: f.  40. Ezák. 53: íz. .Élek  én IJÍen,  mert az 
Isten él, szükségesképen él magától 's magában él, mind ötökké él, 
nálla vagyon az életnek kútseje, 'Sóit. 36; 10. Ö ád életet, lehelletet 
mindeneknek Esa.42: 5. ö öl, Ö elevenít, jMós. 32:39. ö bír a' po-
kolnak kultsaival, -Jel. 1: 17. ezzel külömböztetik meg a' pogányoknak 
híjábavaló Isteneiktől, Naptól, Hóidtól,Tsillagoktól, 's a' t. az arany, 
ezüst, réz, sa, és kö literiektől, Dan 5: 23. mellyek nem látnak, fem 

* hallanak, mert azokban nintsen lélek, Jér. 10.14. Hab. 2: 19. nintsen 
elevenség, fem  jót.sem gonoszt pem cselekedhetnek, Jér. 10: 5. a' po-
gányok' Istenei .hólt Istenek, 'Sóit. 106: 28. infinuaÍja  azért Dárius ma-
gát, hogy bizony a' Dániel'Istene, az Igaz Isten , a'ki meg is tart-
hatja 's el-is veétheti az embert, Jak. 4: 12. söt a' ki nem tsak a' tesz 
tet ölheti-meg hanem a' lelket-js el-vetheti a' gyehennába, Mát. 10: 28. 
jól tselekedte Dániel, hogy az -ö Istenének tiszteletét félben  nem szakasz-
totta, 's a' Király' parantsolatjára hátra nem hagyta. Nem-is mondja 
maga éolgájának Dánielt; hanem Isten' szolgájának, mert a'ki kinek 
akaratját tselekeÉi, az annak a' fiolgija.  Drága Titulus ez-is Isten' 
szo!gája, igy nevezi Isten Mófest,  Jóf  1: 2. igy neveztetik Jóíué-is, Jós. 

24: 19 igy a' Királyok minden Magyiftratusok-is,  Róm 13:4. 11. 
Dánielről illyen Confejjiót  tééen, hogy ö Cultor  Dei, Istent tisztelö, 
(:  homo pii/íiwiis  •.) még pedig Istent szüntelen tisztelö ember, ezt inti-
múljaJÉ..Pál,, 2Tess .4: .i7. lüntelen imádkozzatok, igy a'Kciílus is, 
Luk. 18: i- mindenkor könyörögjetek, azt mondja azért hogy Dániel 
fáradhatatlan  az Isteni szolgálatban és félelem  miatt, abban hatra nem 
áll. Charafier  bujus , Deum vere ccJentis,  veri Cbriftiani,  óh drága 
dolog , még a' pogánytól-is, embernek maga felöl  illyen ConfeJJiót  hal-
lani. n i . Meg-tarthatott é tégedet a' Jte Istened, nem jübdubital  az 
Istenek meg-rarthatásra való tehetségében, mert hallotta vala ama' 
három Ifjaknak  tüzes keroentzéböl lött.tsudálatos.Cabaduláfokban,  ki-
mutatott erejét az Istennek, igy-is szólott vala Dánielnek , a' te Iste-
ned száb^ditson-iQeg jégedet, hanem minthogy az Istennek testi 's 

H ) külső 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



kiiböfldáfai.  mUtimtt,  hával, kérettetnek, ha Istenitek tetfiik, 
mint ama' három Ifjak-is,  Dan. j: 18. mondják vala, hatalmás a' mi 
Istenünk» és a' te kezedből Kirá»y ki-végen, de ha ki-nem véfeen  is, 
az aa, ha nem tetszik-ts minket ki-venni a' te kezedből, a' te Istenedet 
nem imidjak. 

Meg felel  Daniéi f  21. Király  örökké  <?//, a' Napkeletieknél kő-
zönséges Királyi kofiöntésnek  formája  vala ez, iSam 10:24 Éljen a* 
Király! íKir. ®t 39. Éljen Salamon Király! Dan. 10. Király örökké 
élj! Dan. ír 6. Dárius Király örökké élj! Szemlélheti itt akárki Dáni-
elnek nagy gelidségét, nem patvarkodik a' Király ellen, hogy ötet ár-
tatlan lévén , hamis vádra az oroglánok közzé vettette, sem ellensé-
geit nem vádolja, hanem bárányi vegtegléssel 's nagy békefséges-tü-
réfföl  emlekezik Istene' kegyelmességéröl: Az én  I/tenem  cl-botsátotta 
az i Angyalát. 

fojephus  'Sidó Hift.  Antiqu Jud.  Libr. 10. azt irja, hogy a' Dá-
niel' vádolói azzal akarták el - áltatni Dáriust , hogy az oroglánok 
nem voltak éhek, 's azért nem bántották Dánielt, mellyre nézve, 
mindjárt ki-vonatta Dánielt a' veremből, 's az oroszlánoknak enniek 
adatott bövön, azután a' Dániel' vádolóit feleségeikkel  gyermekeikkel 
együtt bé-vet tette jaz oroglánok' vermébe, 's minekelőtte az orog-
lánok' vermének a' fenekére  jutottak vólna, minden tsontjaikat ög-
ve-rontották, Dan. 6: 24 nem a' vólt hát az oka, hogy Dánielt nem 
bántották a' vadak, hanem a' mint mondja Dániel, az, hogy az Iílen 
bé-zátolratta vólt gájokat az oroszlánoknak. Az én Istenem el-botsá-
totta 'sa' t. az az, az Isten, a' ki élő Isten, az én Istenem, a' kit én 
tigtelek, a' nékem gövetséges Istenem le-kötötte magát, hogy nékem 
Istenem légen, iMós 17:7. az az Iílen meg-emlékezett azö gövetsé-
géröi, 's az én ö hozzája való hivségemröl 's ártatlanságomról, 's a't. 
cl-botsátotta az ö Angyalát. Nem vólt ez az Angyal valami Tutelaris 
Angyal, a* mint tetszik némellyeknek, hogy minden orgágoknak tar-
tományoknak , nemzetségeknek, söt minden embernek, egy egy Ta-
té  larit  vagy örizö Angyala, jó vagy gonosz geniusfa  vólna, nints en-
nek fundamentoma  a' sz• írásban, mert i. noha vagyon emlekezet, 
Vizeknek  Angyaláról,  Jel 16: j. De ez nem más hanem az a' ki lábai 
alatt tapodja a' tengetnek hatalmát, Jób.9: 8. Mát. 14- 23,-29. ollyan 
Angyalról a' kinek hatalma van a' tűzön, Jel. 14:18. De ez nem máa 
hanem az a' ki nem engedi, hogy meg égjen Jákób, vagy megperfe-
lödjék i mikor a' tűzön iát, szsa. 43- a. a' ki azt tseleke&i, hogy a' vas 

terme-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



természete ellen úszszon a' vízben, iKir.tf:  a* tónnéfetnck  Uri »' 
Kristus. a. Mert látjuk, hogy néhol egy embernek oltalmazására se-
reggel küldi Isten az Angyalokat, mint iMóf.  j u U a. Machanaim, Is-
ten' Serege, Jákob' oltalmáraEsauellen. aKir.<5: 17. Eliséus oltalmára 
a' Siriabéliek ellen Dothánban . ellenben néhol egyetlenegy Angyalt 
küld sokaknak eWefitésére  mint a' Senakérib' tábora ellen, fcáz  nyóltz-
van öt ezer ember ellen, aKir, : 35. Eía. 37"- 3*. Az ugyan meg-
lehetett, haugy gondolkodnánk-is, hogy az Isten teremtett Angyalt, 
egy Angyalt botsátott a* Dániel' oltalmára, mert az Angyalok Pneti-
r,i*ta Lejturgika,  Szolgálatra rendeltetett Lelkek, kik, ki-küldcttetnek 
azokért a' kik örököst léfinek  az idvességnek, 'Sid. j : 14, Él-is az lf-
ten néha az Angyalokkal, mint évközökkel, szent akaratjának végben 
vitelében, 'Sóit. 103.-20, ai. jóllehet nem mindenkor. Mindazáltal 
ezeket sélre-tévén, 3 Hellyesebb itt gondolkodni amaz Angyalról, 
kiről sz61 Dávid, 'Sóit. 34; 8. Tábort jár az Urnák Angyala, az ötet 
félők  körül, és őket meg-szabaditja , ollyan Angyal ez, a' kinek tábo-
ra van, Princeps Angelorum,  az UR' Seregének Fejedelme, Jóf.  3: 14. 
a' kit lften  el küldött vala régen, hogy az Izrael' népe előtt járna, aMóf. 
23: 20, ai, aa. a' kin a' |ehovának Neve vagyon, >.11. a' ki lften'  or-
tzája, aMós 33:14 lften'ortzájának  Angyala, Eía.tfj:*  E* fiabadi-
totta-meg Jákobot minden gonosztól, 1 Mól. 48: i<í. Izraelt minden ve-
Éédelemtöl, Ela.6?:9. Ez ama' Danid' népéért a' 'Sidóságétt állónagy 
Fejedelem, a' Mihály Angyal, Dan. ta: 1. Mihály Arkangyal, Jud f.7. 
ezt elmérte Elihu, az lften'  akaratjának ezer közzül egy meg magyará-
zójának és a' bűnösökért való engefitelésnek  találójának,Jób. 3 3- 24. t-i. 
a' Kriftus.  hogy pedig 'Síd. 11: 33. Sz. Pál azt mondja, hogy Dániel 
[ mert egyenesen oda tzéloz az Apostol :J bé-zárlotta az oroszlánok-
nak Éájokjt hitnek általa, igy kell venni, hogy, minthogy Dániel Is-
tenben vetette vala reménységét, minden bizodalmát, hogy az lften 
a' Kriftus  maga a' terméfiernek  Ura compefcálta  az orofilánokat,  mint 
vagyon, 'Sóit 91: 11, 13. a' ki a' Felséges URnak fiárnyainak  árnyé-
kában nyugfiik  ; az illyeneketaz Angyalok kezekben hordozzák, orosz-
lányon és sárkányon tapodnak , az Angyalok kezekben hordozzák eze-
ket , mert az lften  maga védelmezi őket. Így zárta vala bé lften  amaz 
orofilánnak  fiáját,  hogy meg ne sértené se az lften'  emberének teftét, 
fe  a' fiamárt  Béthelben, íKir. 13:28. ez az a'mit lften  mond, Esa.43.-2. 
Mikor  a vizeken állal-  mégy, d  babok el nem boriínak,  ftm  a tűzben  d  láng 
meg nem perfel  tégedet,  meri én veled  léfiek,f.  2. idevaló Ésa 54: 16,17. 
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UtólSór,  végét téÉMe Dániel ennek a' tsudálatös Éabadúlásnak, 
mert úgymond : Igazság  találtatott  ö előtte,  én bennem, ö elötre , 
fion  in foró  foli,  nem az emberek között, netri az éh gondfe  akaróim 
között, hanem in foro  Poli, az Isten előtt. Mitsoda igazság ? nemi 
tnhtrens  juflitia,  nem valami, opus operatum, hanem innoctntia,  ártat-
lanság , 2Sam. 4:11- Bahana '$ Réhób meg ölik Isbosetet a' Saul' fiát 
's azt mondja Dávid, nem kell é meg büntetni az istentelen embereket, 
kik az ö ágyában ölték-roeg az igaz embert, azaz', az ártatlan embert. 
Azt mondja azért Dahiel, hogy az Isten látta az én ártatlanságomat, 
'$ meg fizetett'nékem  az én igazságom Éerint, az én k&zeimnek tiÉ^ 
tasága Éerint fizetett  énnékem, 'Sóit. t&: 21. a' mint Éól Dávid, mert 
ebben az én tsudálatos meg-tartattatáfomban,  az Isten az én ártatlan-
ságomat akarta Világ eleibe rerjefiteni,  hogy én ha a' Király' parantso-
latjára meg nem Éüntem-is afc  én Istenemnek tifiteletrtöl,  mindazáltal 
ártatlan vagyok én ebben a' dologban, mert a' mint Sóinak É. Péter 
és é.János, Tsel. 4: 19. inkább kell az Istennek engednünk, mintáz 
embereknek. Te ellened is Király femmigótióÉságor,  's a't úgyhogy 
a' mint az Isten nékem bizonyságom az én ártatlanságom iránt, ógy 
a' te lelked'efméreti-is,  óh Király! bizonyság arról, hogy én te elle-
ned íemmi gonoÉságot nem tselekedtera, meg petsétlette azért az It-
ten ebben a' dologban azt, a' mit mond Salamon, hogy az igazság 
az halál ból-is ki ragad Péld. 11:4. 

I. T U D O M Á N Y . 
Az ISTEN,  mind  életében  , mind  halálában,  síit  a' halálon 

túl-is,  még  az utolsó  napon-is, meg-tifiteli  azt az embert,  a'ki 
IJlennek  fiolgál,  az Iftent  igazán féli  's fiiintelen  tifiteli.  Fund. 
a' Letzkében vagyon. 

Meg tiÉteli, vagy meg-jutalmaztatja Isten, oka (i.) mert Efa. 
45: 19. maga protestál arról, nem mondotta a'Jákób Magvának híjá-
ba kerestek engemet, nem ollyan az Isten, mint Lábán , hogy in-
yen való Éolgálatot kivánjon. (2 ) Mert 'Sid. 11:6. azt mondja É. 
ál, hogy a' ki az Istenhez akar járúlni, annak hinni kell hogy vagyon 

Isten, és hogy Miflapo.lotes,  Aísrcedis  Retributor,  jutalmat ád azok-
nak; a'kik ötet keresik,'Síd 6.10 nem hamis az Isten, hogy elTelejtkez-
zék a' ti tselekederetekröl, 's a' t. 'Sóit. ly. 12. a' ki Éolgál néked Uram, 
jutalmat véÉen, Jel 11: 18. Jutalmat ád Isten, az ö Éolgainak a' kik 
ötet félik.  (2.) Meg-tiÉteli az ötet félőket,  mert azok ö-néki kedve-

lek. 
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lek,  Tsel. io: JJ, 'Sóltár.  147: u . a' kik ötet félik  kedvések ö-néki 
(3.) Mert azoknak akaratjokat tééi, 'Sóit. 145 f.  1$. Jófué  Istenfélő 
ember vala, Jóf.  24: 15. én és az én házam tiÉteljük az Urat, meg-is 
ttételé az Isten, mert mikor harrzolna az Emoieusok ellen, paran-
tsola a' Napnak, Nap állj-meg Gibeorban, az Hóidnak, Hóid állj-
meg az Ajalon' völgyében, '$ meg-állának, mig Jósué meg-állá az 
ö boÉÉuját, és nem fiete  el menni a' Nap, úgymint egy egéfe  nap, és 
nem vólt ollyan nap mint az, mellyen engedett vólna Iílen az embet 
fiavának,  lós 10: 12, 13, 14. Iítenfelö  ember vala Ézékiás, mert a'mi 
igaz és állandó vala, azö Ura Istene előtt, azt tselekeszi vala, kereíi 
vala az ö Istenét tiszta szivel, 2Krón. 31: 20, 21. meg-is tifitelé  az Isten 
ötet, mert a' Napot viszsza-viyé, az ö kívánságára, napkelet-selé tiz 
gráditsal, 2Kir.2o: 10. Eía 38; 8 A' nagy T hedoíius, Keresztyén 
"I sászár felöl  olvassuk , hogy a' mikor Morávia' széliben hadakoznék •* 
Marcomannufok  és Qjiadusok ellen, a' nagy szárazság miatt tsak nem 
meg-epedne a' Tábora, rá paTantsol a' táborban lévő Keresztyénekre, 
hogy elsőt kérjenek az Istentől, azok térdre esvén, könyörögnek, 's 
az Ifién  az ötet félőknek  akaratjokat  téfii,  nagy zápor lészen; hogy az 
egéé tábor meg-elégfcik  vízzel. Innen mondotta Claudianus Poéta: 
O nimium Dili (le  DEO, Cui miiitat JEtber.  Et eonjurati veniunt 
ad  Claffica  Venti.  lónás durva és Istennel kötödö ember va-
la, Jón.4-7. el-is sut az Isten' ortzája elöl, Jón 1: 10. De mint-
hogy Próféta  vala, ugyan tsak , a népnek Istenét tiszteli vala, Jón. 1-9. 
az lften-is  meg-tiÉtelé ötet, mikor parantsola a' Czet-halnak, és ki-
veté ötet a' szárazra, Jón. 2: 11. mert az által lön ö híressé az egész vi-
lág előtt mind Világ végezetéig, áz által lön ö ugy Typusfo  a' Kris-
tusnak. Mikor töttek nagyobb tiétefséget  ama' három Ifjak  az Isten-
nek, hanem mikor az ö testeket veszedelemre adták a' tüzes kementzé-
be Istenért? Ellenben mikor tett az Isten nagyobb tiszrességet nékik, 
mint mikor meg-sértődés nélkül ki-hozta őket a' tüzes kementzéböl 
világ' tsudájára Mikor tett Dániel nagyobb tisztességet az Iítennek, 
mint mikor készebb vólt az orofrlányok'  vermébe vettetni, hogy fem 
mint Istene' tiéteíete mellől el-állani? ellenben, mikor tött Iílen na-
gyobb riÉtesscger Dánielnek, mint mikor minden meg-sértödés nélkül 
ki fiabaditja  az oroszlánok' verméből Öret Világ'tsudájara. Meg-tife., 
teli hát Iílen az halálban-is az ötet tiételöket , mert mikor lehesett 
nagyobb halaiban Jónás, mint mikor az halnalc gyomrába vólt? jón. 
2: 4, 5,6, 7. nem vala már reménysége, 8. a' három Ifjak  a' tűz-
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ben, Dániel a' veremben, mert ez ezer halálnáJ-is nagyobb vala. 
Meg-tiszteli a' halálon túl -is, mint Jófíás  Királyt, rnikor az ö 

Attyainak koporsójokba temettetett, 2^00.34:28. mint |ojada Pa-
pot, mi!;or a' Királyok' koporsójokba temetteti ötet. 2Krón. 24: 16. 
mellyet egyel-is a'Fő Papok közzül Izraelben nem tselekedtek. Mint 
Móseíl mikor el-temette, mert ennél soha pompásabb temetés nem 
vólt, mert ott facro  fantta  Trias,  et inmmeri Angelorum Cbpri  parentaX-
tanak. Mint amaz Béthelbéli óltár ellen jövendőt mondó Isten' embe-
rét , kinek-is hideg tetemének még tsak a' porát sem engedé hogy hu 
quietáltaísék, hólta után, háromSáz hatvan-egy e6tendóvel, 2Kir 23: 
18. a'mint írja Jofepbus  'Sidó Hiíl. meg-tisztélteti Iílen az ötet félő-
ket hóitok után-is, mind itt e' Világon, mert az igaznak emlekezeti 
áldott, Péld. 10:7. holott az istentelennek emlekezeti hasonló a'sár-
hoz, a'hamuhoz , Jób. .13: 12. a'neve-is rothadt, Péld. 10: 7. (2.) 
Mert az igaz örök emlékezetben léfien;  'Sóit. 112: 5, a' gonoénak ne-
ve pedig fetétséggel  sedeztetik-bé, Préd. 6.  4 8.- 10. .mind a' más Vi-
lágon, mert az Isteni tifiteletnek  mind ezen a' világon, mind a'más 
világon való pieg-jutalmaztatásáról Ígérete vagyon az Istennek. iTim. 
4: 8, Sőt még az utólsó Napon-is, mert mikor el-mennek a' hitet-
lenek az örök gyötrelemre, akkor el-mennek az igazak az örök életre. 
Mát. 25:46. mikor a'gonoszok vettetnek az égő kementzébe, akkor 
az igazak sénlenek, mint a' Nap az ö Attyoknak orfcágában.  Mát. 
13: 42,43. 

II. T U D O M Á N Y . 
Nintsen  a' K.  Embernek ennél  nagyobb boldogsága,  fénye-

febb  ditsösége,  mintha az ö kegyességéről,  szent és  fedhetetlen  éle-
téről  , mind  az Iflen,  mind  az emberek. mind  pedig  a' maga jó 
Lelkíefméreti  jól  attestálnak.  jó tanúbizonyságot  téfnek.  A' 
Letzkében vagyon Fund. 

A' te Istened a' kit te tisztelsz fiüntelen.  oka ez, mert a' ki se-
löl az Iílen jól attefiáX,  ki vádolja azt, hanem ha az igaíság ellen kí-
ván Éólani, mint a'Sátán Jób ellen, Jób. 1: 9,10, xi. Jób. 2: 4,5. Jób. 
2: 3. a' ki mellett az líten vagyon, ki áll az ellen, Róm.8: 31. (2,) 
Mert a'kit az emberek nem vádolnak, Iílen fem  vádolja azt, fán.  8: 
1°' t i. (3.) Mert a'Lelki esméret, mille  tejles,  ha mind e' világ^w-
fiifieáYit,  ha a'magad Lelke vádol, elég poklod yagyon, ha e'világ 
kárhoztat-is, ha a'magad Lelked esméreti falvá\.  Murus  aheneus ejlo, 
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pil, confcire  tibi. nulla  pallefcere  culpa. Boldog hát az Istenfélő  iga» 
ember , mert ySt babét faut  borúm, femper,  qui reíle  facit.  Illyen em-
ber vala Dániel , kiről mind az Isten jó tanúbizonyságot tészen, Ézék. 
14: 14. a'hol Noét, Dánielt, Jóbot, ki-fcakasztja  Isten világ teremté-
sétől fogva  élt minden emberek közzül, mint három drága gyémán-
tot 's ugy tééi ki, követésre például minden időben élő embereknek. 
Jó bizonyságot tészen Dánielről Gábriel Angyal, Dan. 9: 2$. Dárius 
Király kétfier-is,  Dan.6:16. 6: 20. Söt még az ö vádolói-is, Dan.6: 5. 
igy a'maga Lelki-esméreti-is, Dan. 6: 22, igy Jób felöl  az Isten, Ézék. 
14; 14. Jób 1: 8. igy a' maga Lelke-esméreti, Jób. 10: 7. Nóé felöl, 
iMós7.-i. Ezék. 14: 14. Móses , iMós. 6: 9. igy Kornélius felöl  az lf-
ten' Angyala, Tse l io.-j, az ö ház népe, ^.22. igy Káleb, maga 
felöl,  Jós 14: 7. Drága dolog, mikor a' K- Ember úgy emlekeztetheti 
az Istent az ö 6ent életéről, mintÉzékiás, Éfa.  38; 3. kegyességéről, 
mint Néhémiás, Néhi. 13: 14.- szépaz-is, mikor az emberrőly a'maga-
háza népc-is jól attejlá\,  mint Kornélius felöl',  a'maga selesége-is jól 
szól, mint amaz özvegy, 2Kir 4: 1. óh ki rosz dolog mikor az ember 

felöl,  mind az Isten, roszszúl atteftá  1, mint Ákáb felöl,  iKir. 21: 2j. 
mind az emberek, mint Saul felöl,  a'Gibeoniták, iSam. 21:5: Sau-
lusfelöl",  Anaííiás, Tsel.9t 13; 14: mind a'maga háza népe, mintSaul 
felöl,  iSam.25:i7. mind a'maga feleségé,  iSam. 25:25. mind a' 
maga Lelke-efmérete,  Luk. 18: 4. igen szép dolog hát, és nagybóldog-
ság, mikor az ember felöl,  az Isten, az emberek, és a'maga jó Lelki 
elméreti, jó tanúbizonyságot tétznek, kivált a' hola'tselekedetekditsérik 
az embert, mint Thábitát, az ö alamisnái, Tsel. 9:39 ama'Századost a' 
Synagoga, mellyet ö építtetett vala,- Luk. 7: 5. ide néz Salamon mikor 
igy szól: Ditséijék ötet az ö tselekedetei a' kapukban, Péld. 31.- 3 ii-

Haszna e'Tudománynak (1.) Tanít ez a' Tudomány K. Lélek 
tégedet, Mife?  Isteni szolgálatra,'Sóit. 2: 11. Szolgáljatoke' hatalmas 
Urnák, igaz félelemmel,  jámbor élettel, hogy meg ne haragudjék, és 
el-ne veéfetek  a ti útaitokban. ( 2 ) Isteni tiÉteletre, 'Sóit. 103 : 20. 
áldjátok vagy tiÉteljétek az Urat ö Angyali, 's a' t. Nintsen ollysm 
perverfus  ember, hogy másoktól 's málok előtt meg-tiÉteltetni ne kí-
vánjon. Saul Istenéhez engedetlen 's azért, az Istentől meg-vettetett 
ember vólt , még-is kiván vala'; Sámueltől az Izrael' vénei előtt meg-
tiszteltetni, iSam 15:30. Egy fel-puffadt  pogány ember vala Hámán, 
még-is kiván vala Márdokeustól betsültetni 's tiÉteltetni, Eíther. 3: 5. 
mennyivel inkább kiván az Isten tiÉteltetni, iSam. 1:30. a' kik enge-

1 a mec 
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»ét meg-tigrelnek, én-is meg-tisztelem azokat, meg-is érdemli, mctt 
Teremtő, Gondviselő, 's minden Istenek felett  való Ha ki azért akar 
meg-tisz teltetni az Istentől, tisztellje-meg ö is az Istent. Mivel? buz-
gó imádságokkal, Éüntelen való könyörgésekkel, iThes.4: 17. Luk. 
18: 1. igen nagy reverentiával,  térd-hajtással mint Dániel, Dan 6:16, 
mint sz Pál, Esés y. 14. E'mellett hitbőléármazott gazdag alamisnák-
kai, Péld. 3: 9 . tiételjed a'Jehovát a' te marhádból, és a' te egész jöve-
delmednek első'sengéjéböl, mert ezek ollyan tifctcletek  , meliyek fel-
hatnak Isten' eleibe mennybeemlekezetnek okáért, minta' Kornéliusé, 
TseL 10:4 De ne tsak Sóval légyenek ezek , hanem a' mint mondja 

sz.János, íján. 3: 18. tselekedettel és valósággal, hogy máfok-is  lássák 
Mát. 5: 16. a'mint Urunk mondja, úgy fénljék  a' ti világofságtok  az 
emberek előtt, hogy lássák a' ti jó tselekedeteteket; 's a' t. nem azért, 
hogy iáttaflátok  az emberektől, mert azt Urunk tiltja, Mát. <5: 5 és 
2: 18 hanem hogyditsöittessékaz Isten ti általatok, és máfok-is  fel-
indíttassanak a' ti példáitok által az Istennek ditsöitterésére , hogy igy 
mind az Isten, mind az emberek , mind a' magad Lelked-esmérete, "jó 
bizonyságot tégyen te felőled,  mert úgy éred-el a' te boldogságodat, 
ha mindenek jól gólnak te felöled,  2Sam. 21: 3. 

(2.) Légy állhatatos az Isteni ttételetben, még életed veéedel-
roével-is, mert a' ki végig meg-marad , az idveztíl, Mát, 24: 13. a' ki 
hiv mind halálig azé az életnek koronája, Jel. 2 : f.  10. 

(?) Szolgái ez a' Tudomány a' mi lelkünknek nagy vigasztalásá-
rp, mert ha ebben a' világban meg nem jutalmaztatná-is az Isten a' 
mi Illeni tiszteletünket, mindazáltal soha jutalom nélkül nem marad, 
a* mi hitünk Éerint, mert annak a' kilítenhez akar járulni, hinni kell 
hogy vagyon Isten, és jutalmat ád azoknak kik ötet kereíik, 'Sid. 
\r.6. meg-is igérte, hogy a'más világon-is jutalmat ád, iTim 4:8, 
az Isten pedig nem tud hazudni, Tit. i: 2. nem hamis az Isten, hogy 
el-felejtkezzék  a'ti tselekedetetetekröl, 'sa't. 'Síd. io. [2.] Mert 
ha meg-halunk-is, az Iílen, azhalottakat-is meg-eleveniti. Róm 4:17. 

Igyekezzél hát K. Lélek azon, hogy kedves légy Ííten előt t aTim. 
a: 13. erre inti 6 Pál Timóthéuíl. De kedves légy, ne tsak isten előtt, 
hanem mind Iílen 's mind emberek előtt, mert az Istennek Lelke eb-
ben ditséri Sámuelt, hogy kedves vólt Hlen és emberek előtt, iSam. 
2:26. Sz, Lukáts-is a' Kriíluft,  Luk. 2: 52. Titus Római Pogány 
Tsáiár vólt, még-is úgy alkalmaztatta magát, hogy Deticium GenerU 
Humatii, Emberi Nemzet' Gyönyörűségének neveztetett , Mareus Au-

reliui 
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(o) <m> * 
íélius ís Pogány Római Imperátor vólt, még-is úgy Verettette magát 
hogy Carus Imperatornak hivattatott. Légy rajta azért K. Lélek, min* 
den tehetségeddel, hogy úgy élj, hogy tefelöled-is  el-mondhassák má-
sok, hanem azt; a'mit a'Kriftus  selöi, Márk. 7:17. Omniabene, min-
deneket jol tselekedett, avagy tsak azt plur'ma  vagy multa bene, sok 
jót tsdekedett. Te pedig Iftened  előtt azzal ditsekedhessél halálod' 0-
láján, mivel ama' í  Ember, a'Médiolánumi Püspök Ambrofius:  Sit 
vixi, ut me mori non pudeat,  úgy éltem e' világban, hogy meg-halni 
nem fiegyenlem  vagy a'mivel € Pál, Filip 1:20. Tudom hogy akar 
életemnek akár halálomnak álalu fel  mígafitaltatik  én bennem a'Kriftus. 

Minthogy pedig tudod, hogy jövendőben meg-Iéfien,  mind az 
igazaknak, mind a'hamiíaknak fel  támadáibk , Tsel. 24: 15. az a'fel-
támadás pedig, ollyan léfien,  hogy azok közzül a' kik a'porban alufi-
nak , fel  ferkennek,  némellyek a' ditsöségre , némellyek pedig a' gya-
lázatra, és az utálatofságra,  Dan 12: 2. azok közzül a' kik a' koporsó-
ban vágynák, ki-jönek, némellyek az életnek fel-támadására,  némellyek 
pedig a' kárhozatra, Ján. 5: 29. igyekezzél azon , hogy fel-ferkenhess, 
a' ditsöségre, és nem a' gyalázatra, ki-jöhefs  a'koporsóból az életre, 
nem a' kárhozatra. Gyakoroljad azért magadat fi.  Pállal abban, hogy 
botránkozás nélkül való Lelked-esinéreti lehessen lften  's emberek előtt. 
Tsel. 24: iá. 

A L K A L M A Z T A T Á S . 
Utolsó végedről meg-emlekezni kivánó, fiép  fiámból  álló, defio-

morú Halotti Panegiris!  az én eddig való tsekély befiédemnek  Maté-
riája vala, ama'juda Nemzetéből való, lften  és emberek előtt kedves, 
az Ifteni  tifiteletben  pedig épen az irtóztató halálig fáradhatatlan,  és 
álhatatos fient  Dániel, mrsoda fiomorú  Gyülekezet, ide-való gyűlés-
ieknek az oka? kitsoda le-függefitett  fövel's^ánatos  ortzávai, itt való 
hallgatáftoknak  a'Matériája? hanem e' sötét boltban zároltatott, mind 
a' két Magyar Hazában, nagy és boldog emlekezetü, Dániel Ur, néhai 
Tek. és viélt. Czegei WASS DÁNIEL Uc, Dániel vala ez-is, mert 
azUr' Sákramentomában, a'Sz. Kerefitségben,  igy neveztetett vala, 
Dániel vala, mert régi, ös, gyökeres Mélt. Famíliából való vala, melly-
röl nékem nem fcükség  fióianom,  mert a' Genealógia  nézi azékefen  fióló 
Tudós orator Uraimékat, Dániel vala feelid  erköltsére, és bárányi, 
békességes türö terméfietire  nézve, Dániel vala, -látott, hallott, fiép 
Experientiájára,  's a' Mennyei Titkokra nézve, -tudós, értelmes, nagy 
Theologus  ember, Dániel vala Ifteni  /élelmére 's kegyességére nézve, 

1 3 Vb 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Ytr  inculpat* viu, Isteni tifiteletben  való a/Jiduitásiín  nézve, mert 
a'reggeli és estvéli magános könyörgéseken kivül, az ö háza, ugyanj 

Isteni rifiteletnek  Háza, Isteni selelemnek 's a' mennyei tudománynak 
oskolája vala, mellyben-is még e'nehéz időben is, nagy fizetéíen  Pré-
dikátort tart vala fiüntelen,  az Isteni tifiteletnek,  és kedves Leányinak 
a' kegyességben való gyakoroltatásokra fiereti  's betsülíi vala a' Kriftus' 
fiolgait,  és azok nélkül ugyan nem kiván vala lenni. A' Próféták'  fiait 
az Akadémiákra menőket gazdagon segiti vala, a' Collegiomokban A-
lumnusokat tart vala, az Isten' Házain való mWkat építtetni kivánja 
valá, minthogy az, Érdélyi Resormáta Ekléfiákban  való közönséges 
Curatelán kivül, a? Széki v. Traktusban lévöEkléfiáknak  FöCurárora-
is vala , ugy-hogy idegennek kell annak lenni, a' kie' Méltóságos Ur-
nák, Nagy Abdiásnak jóakaratját nem vette, mellyröl magam méltat-
lan fiemélyemre  nézve-is háládatlan volnék, ha azt nem mondanám : 
Emlékezzék meg az lften  ez iránt való jó illatú áldozatjárói, a' Mélt. 
Urnák Dániel vala lften  's emberek előtt való kedvességére nézve, 
mert fieretteti  vala magát, annyira hogy meg-ért tanátsáért, minde-
nekhez való fieretetiért,  N. Doboka vármegyében Alíessorságot viselne, 
e' mellett, Uralkodó Hatodik Károly RómaiTsáfiár,  és Erdélyi Kegyel-
mes Fejedelem Urunktóli- az ö Felsége Erdélyben lévő Törvényes Kirá-
lyi Táblája mellett ,. Tábla Fiúságot nyernekedveltette 's mint a' 
méz magát nyalatja, ugyan kívántatta, magát kedves Uri véreivel, 
fieretrette  magár, a' közönséges röfi  fiokás  felett,  Elete' kedves Párjá-
nak T. és Mélt. V AJIJUDITH Afifionynak  két testvér édes Nénnye-
ivel, 's azoknak , Mélt. Férjekkel , Néhai Mélt. Sz. Imperiomi j Gróf 
Széki TELEKI PÁL Urammal, Mélt. KEMÉNY SIMON Úrral, hói-
tok után, azoknakÁrváikkal's Özvegyeikkel Mélt. Néhai KEMÉNY 
SIMONNÉ Afifionyom,  M.vAJl ANNA Afifionnyal,  M.vAJI KA-
TA Afifionynyai,  úgy-hogy tsudálta a'ki látta, a' M. Urnakezekhez 
Való fieretetit,  nyájaskodását, fierette  két Ágon lévő kedves gyerme-1 

keit, mint a' maga Lelkét feltette  mint a' fieme  fényét. 
Szerettette magát kiváltképen lelkének felével  édes Párjával Tek. 

Mélt.VA|I JUDITH Afifionynyai,  kivel-is mint a' lélek a'testei el-
bomolhatatlan fieretettd,  épen emberek' tsudájára, nagy békességben 
's minden zendülés nélkül, folytatja  vala maga életét, úgy-hogy két 
testben egy lélek, egy akarat; egy fiiv  vala, mind addig miglen Éle-
tének 66-dik, keserves MÁRÁlÁval együtt való lakasának 13-dikeÉt. 
ez mostan folyó  1741-dik boldogtalan» efitendöben,  Ki&Afifiony  havá-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



nak 18-dik napjára virradoiag, éjjeli 4. óra tájba [:hoszszas idő alatt-» 
rajta tartott köÉvényi nyavalyája felett  való betegsége igen meg-sul-
íyosodván:] sok Istenes beszédei 's buzgó foháEkodásai  között: Lelkét 
Hiv Teremtőjének, Kitől vette vala, meg-adá, keserves Lelkű özve-
gyének, két Ágon lévő Serelmes Gyermekeinek, Mélt. UriFö Áttya-
fiainak  el-selejthetetlen szomoruságokra. 

Minthogy pedig az Istent féli  's tisztelivala, az Isten-is meg tiszte'é 
ötet mindéletében 's mind halálában,életében, mind Isten 's emberek előtt 
való kedvességgel, mind e' világi életre tartozó áldásokkal 's szép idő-
vel, megáldotta vala Isten tsendes elmével, békeíséges-türéssel, úgy 
hogy lévén nagy idötülsogva köszvényes nyavalyában, kivált moll 
ütólszor felette  sájdalmofon,  rnég-is zúgolódás nélkül viseli vala nya-
valyáját. 

Meg-tisztelte vala mind kétEerí Házasságában hiv és kedve kereső 
Párokkal, két Ágon lévő szereimes Magzatokkal, ugyanis: 1697. Isten 
Törvénye fcerint  vette vála-el, néhai T. Mélt. MlKO ILONA Asz-
szonyt, kitől valók, Édes Atyjoknak halálát erös Lélekkel szemlélö, 

Tek. Mélt. WASS MIKLÓS és Tek. Mélt. WASS GYÖRGY Ifjú  Urak, 
néhai Tek. Mélt. WASS DÁNIEL Úrfi,  .pedig., már az örökkévaló' 
ságra által-költözött El-végezvén életét, néhai T. M. MIKo ILONA 
Afcfiony  1716-ban. Házassági Éent fiövetséggel  költ vala egyben 17 18-
ban, mostan gyászos koporsóját forró  könyhullatáfival,  sürüen Öntő. 
zö.élete'kedves Párjával, fiemeinek  Gyönyörűségével, T.M. VAJI 
J U D I T H Aszszonnyal, kitől való, a'Fiúi Ágon, a'Hazának, 's az 
Isten'5 Házának nagy Reménségére szépen zöldellő fel-ferdűlt  Ifjú,  T. 
Mélt WASS ÁDÁM Úrfi  , a' Leányi Renden , T. M. WASS ANNA, 
WASS KATA, WASS KRISTINA, WASS KLÁRA, WASS JU-
LIS Kis-Asz6onyok, kik-is, Isten' Kegyelméből még élnek, az egyik 
pedig a' mennyei Sión' Hegyén a' BÁRÁNYT követi, a' száz-negyvea-
négy ezer Szüzekkel. Meg-tiszteli az Isten halálaban-is, a'mikor nem 
tssk azt engedé-meg, hogy édes Eleinek Temető Sirjokban vélek együtt 
nyughatnék, hanem e' mellett illyen roppant számból álló Halotti Pom-
pával kisérteti Ti-veletek ebben a' Maujileumbin,  meg.tiszteli tudora 
Ígérete szerint, az Utólsó Napon-is az egész Világ előtt, mikor ö-is 
el-mégyen az Igazakkal együtt az örök életre, és ugyan azon Igazak-
kal együtt, mint a' Nap, ,ö erejében, fényeskedik,  az ö Attyának 
Oréágában mind örökké. 

Mélt. 
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(o) 
Mélt. meg keíeredett Özvegy, Tek. Mélt. vÁJIJUDlTH Ag-

gony! vagyon, el-hittem , Lelkednek mélységes febe,  mert az Iílen, 
Istenedet veled együtt Éüntelen tigtelö, Isten 's emberek előtt nagy 
betsben lévő drága jó Férjedtől gakagta-el Széleién ki-rerjedett ágas 
bogas böv gyümöltsü Fejednek kies árnyékot tartó nagy Élő fát  döj-
te-ki tövéből , a' Fejed felül,  mert ámbátor nyavalyája miatt az id-
vezült Mélt Urnák, ez életnek nem kitsin terhét vifeled  vala, mind-
azáltal, mind azok tsak íemminek látganak vala, az egymás között 
lévő tsendes életre, 's nagy geretetre nézve, úgy hogy el mondhatod 
Jobbal, a' mi van, Jób. 29: 2,3, 4, 5. raert valóba boldogul tart va-
la az Isten, boldog Ház vala a' te Házad; de az Isten meg háboritá, 
hogy a' földre  le ülnél's hallgatnál, mikor hallgatásra hivott az Isten, 
jó bmlekezetü első Férjedtől való kedves Tsemetéidtöl meg-fosztván 
az Iílen, egyedül maradtál vala mint a' perlikán a' pugtában; de óh melly 
gépen el-felejtette  vala az Iílen te veled ezt a' nyomorúságot, tellyes 
házzal, gép tseléddel meg-ékefitett  vala a' mennyei Ur , kiket is a' 
nagy kegyelmű Ur Iílen a' Mélt Úron kivül, hogy meg ne emégret-
nél, Lelked'örömére még eddig meg-hagyott, elmondhatod azt: Ne 
hívjatok  engemet Naominak;  hanem Marának,  mert a" Mindenható  ke/e-
riiséggel  illetett  engemet. Álljatok-meg a' kik ez úton által-mentek, 
lássátok, ha vagyon é ollyan bánat mint az enyim, mert az UR tü-
zet borsatott az égből az én tsonraimra. 

Vagyon minn keferegnetek  Mélt. Ifjú  Urak , T. Mélt. WASS 
MIKKOS, T. M. WASS GYÖRGY, T. M WASS ÁDÁM Úrfi, 
mert oda vagyon az oltalmazó Kérub, a' ki Tireker, mint a' nagy ías 
az ö fiait,  fcárnyaival  fedezget  vala, a' ki elö-menetdeteken szintén 
úgy örül vala, mint a' magáén, gátokban vehetitek Ti-is Jérémiással: 
Árvákká  maradtunk  Atya nélkül-,  's  a" t. 

Sirhattok méltán li-is a' Mélt WASS Háznak eregtett aranynál 
drágább éketségei, Mélt Kis-Aégonyok , M. W A S S ANNA, WASS 
KATA, W A S S K R I S T I N A , WASS KLÁRA, WASSJULIS, mert 
oda van a' ki Titeket selyem ruhával ruház vala, arannyal ékesít vala, 
el mondhatjátok 1 i-is El  efett  d  mi Felünknek  ékes Koronája,  a' mi édes 
Atyánk meg hólt, jaj minékünk!  kivált a' kik idővel a' többi felett 
nagyobbak valátok, óh melly igen kívánja vala az idvezült Ur, ha 
Titeket avagy tsak gárnyaitokra repíthet vala, mint a' madár, az ö 
fiait. 

Bánkod-
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Ránkodhatol, nem kevéssé Méltóságos Gróf  TELEKI PÁLNÉ 
AÉÉonyom, a' még-keseredett AfiÉonynak  vér Éerint való igen ked-
ves Édes Nénnye AÉÉony, mert az ür Isten ollyan kedves Rokonod-
tól soÉta-meg, a' ki gyakorta árvaságodban vigaÉtalást nyújt vala. 
kétséges dolgaidban útat mutat vala. 

Fájlalhatod, Méltóságos Consiliarius, L. B. BÁNFFI 'SIGMOND 
Uram, a' Mélt. WASS Házban efett  nagy romlást, mert ollyan ked-
ves Véredtől váltál-meg, a' ki Tégedet, Mélt. Párodat, 's Uri ked-
ves Tsemetéidet, Éin-mutatás nélkül való Éeretettel Éeret, tifetel  's 
betsül vala. 

. El-mondhatod magad-is, Mélt. SZILVÁSI BOLDISÁR Ur, Dá-
viddal , nem tudjátok-é, hogy e' mai napon nagy Fejedelem esett-el' 
a> Mélt. WASS Házból. ' 

Igen gyenge Ágra Éállott, Mélt. Árva', néhai T. M. WASS 
LÁSZLÓ Uram özvegyé, KEMÉNY KATA AÉÉony, egyetlen-egy 
kitsin Szikrátskáddal, gbndolkodhatól magad-is, mert az Ur Isten 
boldogtalan árvaságodban, jó tanáts-adó Apollódtól sofita  meg, Té-
gedet-is. 

Igen kedves két Menyéi, • fokÉör  nyavalyáiban meg-enyhitö , 
Leányi hellyett való, kedves Leányi, T. M: Gróf  Széki TELEKI 
ÉVA AÉÉony, T. M. W-\SS MIKLÓS Uram ö Kegyelme kedves 
Párja. T. Mélt. SZENT PÉTÉRI ER'SEBET AÉÉony, T. M. WASS 
GYÖRGY Szerelmes Párja, Éomorkodhattok méltán Ti-is, mert mind 
ketten nem annyira Ipátok Uratoktól, mint édes' Atyátok helyett 
való jó Atyátoktól váltatok-meg 

Minden Renden közel és távol lévő kedves' Vérei az idvezült 
M. Urnák Éemlélhetitek Ti-is az Istennek verekedő kezét keservesen, 
miképen puÉtitja's oÉlatja-meg Isten az Atyafiságot,  panafiolkodhat-
tok Dáviddal Ti-is ekképen: Nagy keserűségben vagyok Te éretted' 
Edes Atyámfia;  'sa'ti 

El mondhatjátok Ti-is Nemes Doboka vármegyének apróléko-
sabb Haza fiái,  közönséges Köíség, Zakariással: Ordits Jegenye-fa,  mert 
el-eíett a' Tzedus-fá;.  'sa't. 
» Kefereghettek  T fcis  Kriftus'  Éolgai, Próféták'  fiai,  fok  Éükölkö-

do özvegyek, árvák, mert igen kegyes Dajkátoktól, nagy Abdiáítok-
tól váltatok meg. 

Gyáfeolhatjátok  Ti-is jó Éolgai , Éolgálói, jobbágyi, tőletek el-. , 
költözött Uratokat, mert nem annyira Uratoktól, mint jő Atyátok* 
tói maradtatok-el ti-is. K De 
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De ki kérdheti meg az Istent az ö tselekedetinek okáról, meg-
áH az Istennek tanátja, álljunk-meg hát mi-is az ö Felsége fiabados 
tetfiésén  , '« adjunk ditsöséget Istennek. 

várnád raélyjen meg-keseredett Lelkű keserves Özvegy, mivel 
vigasztallak, de mit tehetek? nagyobb az eset mint íem én azt orvasolhat-
ilám, vagyon Izraelben orvos, vagyon Gileádban Balíaraum, oda 
igazitalik, a' minden vigasztaláfoknak  Istenéhez. Azzal Mélt. UriFér-
jed iránt, vigaétalhatod magadat , hogyha meg-hólt-is testében, él 
mindörökké drága emlekezetibcn, mert az igáz örök emlékezetben 
léfien.  Magad iránt azzal, a' mi vagyon Jér. 49: 11. Hagyd.el  a' te 
Árváidat,  is. Én el  tartom,  és a' te özvegyeid én bennem veísék az ö 
Reménségeket, mind Magad mind Árváid Istenre maradtanak, a' ki 
magát le-kötötte, hogy az Árváknak és özvegyeknek Istene léfien. 
Ezen kivül hagyott az Ur Isten még a' Kebeledben ollyan drága kin-
tiakét, a' kikben mostani egyes szomoruságodban sok izben meg-vi-
gasztalhat, meg-is vigafital  az Isten. Málháld-öszve hát és hagyjad az 
URra a' te terhedet, ezt mondván: Jmhol vagyok én Istenem én, és 
a' gyermekek a' kiket énnékem* adtál, tselekcdjél úgy én velem a* 
mint Tenéked tetszik. URamha meg-ölfi-ís  benned réménlek. 

vÍgasztalhatjátok Ti-is magatokat, Mélt. Ifjú  WASS Urak, Mélt. 
Úrfi,  azzal, hogy jó az Ifjúnak,  mikor ifjúságában  viseli az igát, 
efmérkedik  az lften  veletek, szok|atok hát az ö Felsége kezeihez, mert 
az URnak haragja egy szempillantáfíg  van, az ö irgalmassága pedig 
csökké tart, ha bánattal illet, ismét kegyelmes lészen 

Keserű pohárt ada az Isten gyenge korotokban kezeitekben, M. 
WA$S íCis-A6szonyok , !hogy meg-esmérnétek, hogy a' Nap alatt ál-
landó ötöm nintten, és a' változhatatlan Fö Jót az Egekben keresné-
tek , vigasztaljátok hát Ti-is magatokat, hogyha Édes M. Atyátok meg-
hólt-is, az Isten veletek lészen, mondjátok hát Ti-is az Ur Jéfoflaf: 
Edes Atyám nem úgy légyen a' mint mi akarjuk; hanem a' mint Te 
akarod. 

Egy szava vagyon még hozzád meg-keferedett  Mélt. özvegy! 
Tőled igen hoszszú útra indult Edes Kedves Férjednek, hogy vélled 
való bujdosásának napjaiban ellened esett fogyatkozásait  felejtsed-el̂  
hozzája való fieretetednek  palástjával fedezzed-el,  mellette való fárad-
hatatlan hiv dajkaságodat, hozzája való szives szeretetedet, mennyei 
juíalmas bérrel fizesse-meg  , mostani nehéz Árvaságodban , légyen jó 
Istened, Lelkeden, esett mélységes sebeidet irgalmaiságával kötözze-bé. 

' vigafc-
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Vígasztaljon minden gonofiidban,  miglen e' változásnak helyétől Te-
is ö hozzája felérkezel  az Egekben. 

Azt kívánja Ti-néktek-is kedves Fiainak, a'Mélt WASS Házból 
álló szép Fiatal Gzedrusoknak Edes Atyátok, hogy az Isten földi  Síoná-
nak Hegyén örökófitsén-  meg benneteket, hogy nevekedheíletek, ter-
jedheíletek, miglén5 lésztek Ti-is az Isten' Házának Pitvariban gép A-
gaitokkal ékeskedő jeles árnyék-tartói , az Isten' Házának Tselédi-
nek, El-enyéÉik éemeitek elöl, Dávidnak amaz utólsó Savaival, En 
el-mégyek az egész Földnek Után ,- erösödjetek-meg, és légyetek Em-
berek.', 7 ' . . 

Árva Házának kedves ékességének Lelkének mindennapi örömé-
nek azt kívánja Ti-néktek-is édes Atyátok , Mélt. WAS Kis-Aszszo-
nyok, hogy a' miben irántatok meg-fogyatkozott,  örömötöket egész 
Lélekkel kivánó söldi édes Atyátok, pótolja-ki azt mindenre elégséges 
mennyei Atyátok hétszeresen, és a' mint Ti-is véle együtt az Istent 
tifiteltétek,  úgy az Isten tigteljen meg, 's tigtelteílen.meg Titeket-is 
mikor ö Felségének tetszik. „ r . 

Mélt. Sz. Imperiuíni" Gróf  TELEKI PÁLNÉ Aszszonyom, kö-
szöni nagy háládálTal a? Mélt*. Ur hozzája mutatott' Éives Atyafiságát, 

nagy Éeretetit, nyavalyái között mellette-való fáradságát  Nagyságod-
riak, kívánja' hpgy az Ur lilén Nagyságod' Mélt Szerelmeseit, Nagy-
ságod Lelkének örömére", hoszszú időkig éltesse, árva özvegységében 
Nagyságod' Lelkét hathatófon  vigasztalja-meg, e' változásnak helyjén 
Való pállya-futása  után pedig ülteílé a' maga Királyi székiben az E-
gekben. < , , 

Szerető Menyeinek; Házának drága ékességeinek , T. M. WASS 
MIKLoSné, T.M, WASS GYÜRGYné Afcfconyomnak,  köéöni 
igen szépen Kegyelmeteknek-is, idvezült jó Uram, hozzája"mutatott' 
engedelmességeket, fiereteteket,  és kiván kedves Párjokkal együtt él-
ni, 's érni homály nélkül való napiokar. 

Vegezetre, kőszöni nagy hálédással az Idvezült M. Ur mindenek-
nek, valakik fáradságokat  nem fajnállótták,  hanem utólsó Tigtefség' 
térelére el jöttének, azt mondván, a'mit Dávid a'JábesGileádbéliek-
nek: Hogy a' mint ti irgalmasságot tselekedtetek ö-véle, úgy az Ur 
Iílen Ti-veletek-is tselekedjék irgalmasságot, és a' mint ti ötet meg-
tiszteltétek halálában, úgy az Úristen tigteljen 'stiszteltessen-megTi-
teket-is a' változásnak kapujában halonló Tisztesség tétellel. 

K a Te pe-
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„ Pfl'g  « URban meg-bóldogúlt Mélt. Ur, néhai T Mélt 
• Czegei WASS DÁNIEL Uram! ki már Lelkedre nézve e' Főidről az 
M ™ . ' a , tökéletessé tétetett Igazaknak Gyülekezetekbe, által-
^ • S ? ' *esz«lj Testedre nézve-is ezennel a' te nyugodalmadnak 
orokosebb Agyas-házába, Mélt. Eleidnek Temető fajokba  ebben »' 
Maujoleum  ba , holottis az Isten qrizetinek sz árnyai alatt nyugodjál 

tsendefen  mind addig, míglen az Igazakkal együtt, a' napok-
nak vegén állasz a' te Állapotodra, és sényeskedel mint 

a Nap az ő erejében, a' te mennyei Atyádnak 
orfiágában  , mind örökké, 

ÁMEN. 
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RARA AvIS  IN  TERRIS, 
Siue 

CHRISTIANUS SAPIENS, 
RITKA MADÁR E' FÖLDEN, 

avagy 

K E R E S Z T Y E N B O L T S . 
Mellyet 

NÉHAI  MÉLTÓSÁGOS  CZEGEI 

W ASS D Á N I E L Urnák, 
az Erdély-Országi Törvényes Táblán egyik ré-
gi és elsőbb ASSESSOR-nak  5 ez Hazában és az 
' ISTEN' Házában nagy fíEROS-nak  ábra-

zatjából, egy igen tsekély 
H A L O T T I O R A T I 0 B A N , 

A' Méltóságos VASS  FAMÍLIA  Czegei Ös-
Temető helyénél, hirtelen készült penictllusíal 

's seftékkel  Tumtiltmrio  le-ábrázolt 
NADVDVARI  SAMVEL, 

A Maros-Vásárhelyi  Ref.  Nemes  Kollegyiomban 
Redtor és ugyan Fhilos. ér Mathcs. Prosessor. 

K 3 PA-
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P A R E N T A T I O . 
Vid  Notity  AHT>1T0RES  0. Ordd. 
AeftumatiJJmi  ? Quid  Noui  ? Mi Új ságotok va gyon 
MéLTOSáGOS, T É K M T E T E S , TLSZTEILETES. 
és N E M Z E T E S , egyfier'smind  igen kedves Hall-

ga tóim ? Mi Újságotok vagyon? Ne tagadjátok-el tőlem a' 
mit tudtok, én sem titkolom-el  Tőletek a' mit mondhatok. 
Tudom ugyan, hogy e' féle  Curiofitasért  már régen fekete 
Éénnel jegyeztettenek meg az AtbeWífbéliek;  de híremmel va-
gyon az-is, hogy, rnelly-igcn Éereti a' hal a' vizet; a' ma-
dár a' levegő eget; a' vad az erdőt és ligetet;  olly  kedves 
eledele legyen az elmének az Újság. Innen vagyon, hogy 
nem vólt soha olly  hagymázban bolondoskodó Filososus,  vagy 
olly Enthuíjasta Theologus, ki, maga, semmire kellő, de új 
Tudományának nem talált vólna Követöket. Mert Natura 
Hominum  Nou'itatis  auida.  Természetünk' hajlandósága hozza 
magával  az Újság' szeretéset. Vetera  faflidimus,  Nouacupimus: 
A' Régieket unjuk-, az Ujjakat kívánjuk. 

Hányfior  vájtoztatják az Emberek e z Ujság'-szeretésböl 
Köntöseiknek sormájoka?? hányfior  é leteknek módját.? m e n -
nyiÉer magok-viseléseket , é t e l e k e t , épü le te ike t ,  's egyebe -
ket ? HányÉor  változtatja  m i n d e n N e m z e t ' Nyelve'^Diale-
éíusít  ? h á n y k o r a ' Szókat ?' 

Multa  renajcentur,  quaejam cecidere,  cadentque 
Quae nunc /unt  in hőmre-  Vocabula,  cum volet  U/usf 
Quem penes arbitr'mm  est et vis et norma loquendi. 

Paulo  maiora canamus. Mi lehetett Éebb, kedvesebb és jobb 
a'Paraditsomi gyönyörűségnél , és minden réÉböl boldog ál-

lapot-
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iapotnál ? Az fem  tetGett az embernek: Negyven esztendö 
múlva ujjat kívánt; Istenné akart lenni. 

Ad fürge  Ariimé  ! d\c  al'tqtúd  fubljmm. 
Söt az Emberbe annyira ;óltotta az Újságnak .Szeretetét a' 
TerméGet' Köz-Annya, hogy néki még az Isten fem  tetőik 
ha régi. Ujjat fieret.  Mennyin vókanak eleitötfogva,  nem 
tsak a'Pogányok, hanem még a"Sidók között-is. kik ama' 
Régi-idejű Istent meg-únván. magoknak, proítbidineetiubitu, 
új Isteneket nem tsak gondoltanak 's válaétottanak. hanem 
öntöttenek aranyból. Jbrmáltanak ezüstből, faragtanak  fából, 
ástanak és véítenek köböl ? és elébb kívánták áz oktalan ál-
latokat tifitelni.  mint a' régi Istenekkel maradván . ujjakat 
nem imádni. Hogyha  pedig, mint valami Prometheusok, egy 
új Istenetskét költhettenek 's koholhattanak, mint hogy, No-
vitm Cribrum  noua indiget  Claue,  annak új Templomot épitet-
tenek; vagy az új Istent régi Templomban, mint a'Rómaiak 
a' Pantheumban új fcegre  akaÉtották. 

Söt eleitöl-fogva.  az Isteneken kivul-is, ha .mi ritka új-
ságokat kaphattanak az emberek, azokat drága Kintseik köz-
zé rakták, és ha újságokon kivül semmit nem irtenek-is. 
igen nagyra aestimákak. Kérlek benneteket K. H. mit keres 
a' Bétsi Gazophylaciumbzn,  amaz egy araÉnyi rosdás paraÉt 
kés? Vallyon nem azért tétetett-é olly  magas póltzra,  hogy 
1602-ben, Prága-Várofsában  , egy embertől italban el  nyelet-
tetett, és 9. holnapok múlva, azon ember'élete'  veszedelme 
nélkül,  óldalábol  ki-vágattatott ? Mit lattok itt egyebet rit-
ka Újság betsüllésnél ? Mit keresnek ugyan ott két darab 
közönséges Kövek. mellyeket az úton fem  rugnátok-fel  ? Nem 
azért tarrattatnak-é a' drága Kintsek. és véghetetlen  árrú Kö'-
vek között, hogy azoknak egyikévet Szent István verettetett 
agyon; másik pedig Schemnitzben. Magyar-OrÉágon, 1Ó72-
bcn. Vasárnap sütött Kenyérből változott által. 

Miért 
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Miért tartattatik sok esztendöktöl-sogva olly nagy ctrriofi-: 

tással  az említett  Kintses Házban az aranyak 's ezüstök között, 
amaz egy Vas-szeg ? Nem azért é tsak, hogy az , Idvezitőnk' 
kezét szegezte vólt régen a' kerefitsához  ? Miért mutegatta-
tik ugyan ott nagy Veneratióval,  minden azt selyül-haladó ol-
táron egynéhány tsepp Vér ? Nem azért é, hogy az, a'Jesus 
Kristusnak az Itten' Fijának Vére, mellyel  e' Világot  meg-vál-
totta? Mit keres ott a'Tövis, egy darab Éakadozott Kötél, 
egynéhány Ször Éál, 's egy tenyérnyi rongyos Gyólts.? De-
mite pretiurn affectionis;  vonjátok-le rólok ritka 'újságjókat, 
mind együtt sem érnek tíz fillért;  De ha a' tövis, Urunk' 
Koronájának ? a' kötél, Ostorának; a' ször, Szakállának;  a' gyólts. 
Koporsóbéli  m//wd«sának  része vólt, nem tsak megérdemlik 
ott tartactatni, hanem az ott lévő több Kintseket-is árrokkal 
mind fellyiil  haladják. 

Ugyan ezokon tartattatik Rómában a' Boldogságos Szűz 
Mária' Templomában a' Kriftus'  jáfila  : A' Szent Pál Templo-
mában a' gyólts, mellyel  Sziilettetésekor  URunk bé-polálta-
tott: Az aíztal, mellyen az Ur-Vatsorája ö Felségétől  ki-Éol-
gákatott: A' kés, mellyel  az Húsvéti Bárány valamellyik  Ta-
nitványtól  sel-vagdaltatott.  Lugdunumhoz közel  Frantzia Or-
Éágban az Uj Teftamentomnak  pohára. Rómában a'kendő, 
mellyel  Urunk Tanítványinak lábaikat meg-törlötte. Ugyan 
ott egy darabotska a' kenyérből, mellyel Idvezitönk a' pusz-
tában 5000. embereket meg-elégitett. A' nád-páltza, mellyel 
ö Felsége verettetett. Ezért tartattatnak drága oltárokon, 
Királyi épületü roppant Templomokban, Nuceriában, Sánflo-
ridumban és másutt a' Boldogságos Szűz' haj-Éálai. Ugyan 
ott, és egyéb helyeken-is tejének tsepjei. Carnutumban In-
ge Pratumban öve, másutt tzipellöse. Füsüje Byzantiumban. 
Meny-Aszszonyi gyűrűje Perusiában. 

sz>e mit 
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mit járok én Orgágról Országra, Városból Városba 
egy két ritka 's új dolgok után ? holott már annyira ment 's 
nevékedect a' ritka Újság' kívánása, hogy mint régen a' Pogá-
nyok Istenjeiknek Teinplornekat;  úgy ma az emberek az Új-
ságoknak roppant nagy Házakat  épitének, és azokat Dorfios 
RaHtatum,  Ritka-újságok, vagy Uj-ritkaságok Házoknak  ne-
vezik. Mellyek  közzül  nemellyikben mutogattatik Achates 
nevü drága-köböl termett Tál: mellyre  nem a'mesterség, ha-
nem maga a' Terméket e' fókát  irta; Beato Chrifto.  mintha 
ugyan tudta vólna a' Terméket,  hogy e' maga Remek-
munkáját, nem lehet másnak dedikálni,  hanem egyedül a' 
Terméket' Ui inak. Nemellyikben  láttatik , harmintz har-
mintz finges  két kígyó bör, melly kigyók közzül egyik életé-
ben öt Mauritaniai embert nyek-el,  másik hármat. Némel-
lyekben vágynák kö€iklák közzül ki-vágattatott madarak, ha-
lak,  vadak és egyebek, mint a' mindeneket sel-forgatoct  's öszve 
zavart özön-viznek reliquiaji.  Másokban vágynák Brafiliából' 
hozott külömbkülömb-féle  tsudálatos kigyók: 150 fontot  nyo-
mó tsiga-haj: Crocodilus: Kristus Ururik Éiilettetése előtt  meg-
hólt gyermeknek ép teste, Örőkké-tartó koporsói tűznek lám-
pása : Echinus: Tengeri Leány' keze, repülő  halnak Éárnya , 
és véghetetlenül  többek. 

De tudok én egy DOMUM  RARITATIS.  K. H.  melly 
benne lévő ritka Újságaival  a' többit annyira selyül-haladja, 
quantum teafa  Viburna  Cuprejp,  menhyire a' Királyi  Palota,  a' 
fealmás  kunyhót. Ha  akarjátok tudni, micsoda ritkaságok 
vágynák benne; figyelmezzetek  : Rarae Attes  inTerris.  Nigri 
Cycrii,  Alhi  Corui  Mind tsak Ritka  Madarak:  Fekete  Hattyúk, 
Fejér  Hollók.  Hát  mitsoda Ház  és hol  vagyon az? Kedves 
Hallgatóim!  ez a' Ház, az Isten' AnyaÉentegyházában lévő' 
Szenteknek  Szente. 

De talárn homályos Paradoxum  a' mit mondék; Hall-
L játok-
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játok-meg azért: Az Ekléfíának  e' Világon,  mint régen a' 
'Sidók'  Templomjoknak,  három nevezetes részei vágynák. A' 
Tornátzban  mulatoznak a'gyenge és erötelen, de ugyan tsak 
valóságos Keresztyének. A' Szentséges  Helyben  vágynák a' gya-
koroltatott  érzékenységű, szelid természetü, jó erköItsii, jám-
bor életű , de még a' testel  és világgal  viaskodó 's kűÉködö Hi-
vek. A' Szenteknek  Szentében  pedig az már magokat meg-ta-
gadott, a'testen és véren triumphíAt,  e' Világon győzedelmes-
kedett, minden ellenkező,  kedvetlen,  másokat komoritó go-
nofiokon  erőt vett, magnanimus,  eröshitü, bátor szivii, ne-
mes elméjű KERESZTYÉN BÖLTSE K: Kik, mint va-
lami erös Sámsonok yajy,Kerekesek, mint nagy He  ros ok vagy 
Fél-Istenek , úgy vágynák az IsTÉN' Házának  belső rejtek he-
lyében, Szentek' Szentében. 

Azt mondjátok talám K. H.  Hát  ezeket a' KereStyén 
Szentelt  Vitézeket  neveztem-é én Fekete  Hollóknak  ? De vegyé-
tek észre  kérlek, hogy őket tsak ritka  Újságokért  illettem e' 
Titulussal: Kűlömben tudom, hogy ezek nem egyebek, ha-
nem Éelid és ártatlan fejér  galambok, vagy ha néktek más 
nevezet inkább tetszik, az Egekig fel-emelkedett,  minden fel-
hőket, villámásokat,  menydörgéseket, jég-essöket, és meny-
köveket felyül-haladott  erös és nemes Sas-keselyük. 

Melly ritkák légyenek pedig ezek , és melly méltán ne-
veztem őket Fekete  Hattyúknak,  's Fejér Hollóknak,  meglát-
hatjátok, ha egy illyen KERESZTYÉN BÖLTSNEK,  tsekély 
's földön  máfcó  Oratiómban lejendö Ie-irását, fígyelmetes  fü-
lekkel , és jó indulatú szivel meg-hailgatjátok: mellyet, hogy 
mindnyájan tselekedni  méltóztassatok, igen alázatoson kívá-
nom 's kérem. 

Mindeneknek előtte azért e' KERESZTYÉN BÖLTS-
NEK bujdosó helyje ez egész Föld, HAZÁJA az ÉG: ATTJA, 
hogy Nemzetségét-is említsem, az HALHATATLAN  ISTEN. 

Ezt 
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Ezt Véghetetlennek , Mindenütt jelenvalónak.  Kegyesnek és 
Jónak; de főképen  Prouidusnak,  Gondviselőnek tartja és vallja. 
Nem hogy tsak némelly  dolgokat  igazgasson, máfokatpedig 
magokra hadjon; a'nagyokra ugyan vigyázzon, a'kitsinyek-
kel  pedig ne gondoljon; Az Egeknek forgásait's  az Orízágok* 
változáfait  bírja ugyan; de a' különös  és magános dolgokat 
fus  deque feni,  történet Éerént magoktól folyni  meg-enged-
je; hanem a'Ki mindenekre  és" mindenütt  magát egyaránt  ki-
terjeszsze! 

E' Gondviselés körül pedig kettőt tselekelzik  *. Elsőben 
minden dolgokat,  mellyek  körülötte vágynák, Eget, Földet, 
Tengert, Napot, Holdat,  Tsillagokat,  nagy forgalmatof-
sággal el-néz , meg-visgál és Izernlél.  Annakutánna e' Theo-
riához, e' visgáláshoz illendő  Praxist, az az hálá adó és a' jó-
téteményről  megemlekezö Éivet ragafct:  mivel  látja, hogy 
az a' véghetetlen Valóság, az a' Közönséges Nagy ATYA, e' 
nagy Világ' alkotványábdn  hijjában semmit sem; többire pe-
dig mindeneket az öhaÉnáért 's kedvéére rendelt és cselekedett. 

Az*honnan maga Hazájának  Pomoeriunnx.  nem egyOrfiág' 
határával,  nem egy Város' kerítésével  vagy kőfalával,  hanem 
az egész Föld' kerekségével  , és a' tágas Ég' ki terjedésével 
határozza. Hogy  illy nagy Város' lakója,  és magának az Is-
tennek Populárisa  , sőt Fija , valami  alatson , és eredetéhez 
illetlen  dolgot ne magináljon.  A' bujdosásokat pedig, szám-
kivetéseket 's e' féléket,  Hazájában  való  lakásnak  tartsa:  és 
e'képen ama 'fáz  fejii  fielluánák,  a' Vulguínak  peruerja per/uajíó-
ja 's vefett  kélet'tétele  felett,'  Nemes elniével,  's^Heroicus 
afjetluskl  az Egekig emelkedjék: 

Tudja, hogy az ELME, a' minden dolgoknak  formáló-
joktól  's minden Lelkeknek  Actyoktól,  szabadon, paffiók  az 
az háborodott indalatok nélkül  adattatott teliébe. Ennek tsak 
eÉköze a' test, és véghetetlenül meg-külörnböztetett tőle. 

L 2 Az em-
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Az ember pedig nem egyéb, hanem a' LÉLFK vagy ELME. 
Azért a' mellyek  az Elmének,  ugyan azok, söc tsak azok az 
Embernek is Javai 's gonoszszai. Egyebek mind kivülötte vágy-
nak, és az Ember' boldogságára vagy boldogtalanságára nem 
inkább tartoznak, mint a'Napnak világosságára a' Hóid  vagy 
a'setét Föld. 

Valamellyek azért a' testre tartoznak, nem is kívánja azo-
kat mód nélkül, ha jóknak látkanak, minémüek a'Méltóság, 
gazdagság, szépség, egésség és egyebek : mert idegen jók, 
nem tartoznak ö reá, mivel  az Emberen, az az, az Elmén 
kivül vágynak, és semmiben-is az ö Terraéfietének  tökéle-
tességére nem használnak; de nem-is kerüli  és suttja anxie, 
ha roszszaknak és gonokoknak tetszenek, a1 mellyek körülötte 
vágynák, minémüek a'legénység, gyalázat, betegség, 'se' 
félék  többek, mert azok nem a' terméketnek, hanem tsak a' 

szerentsének és vélekedésnek;  nem az Elmének,  hanem rsak 
a' Testnek  gonoszai. És ekképen a' KERESZTYÉN  BÖLTS 
mindenkor Éabad , mindenkorbóldog,  mindenkor tsendes , 
mindenkor vig, egylzóval  mindenkor magához hasonló Si 
frattus  ilíabatur  Orbis, impautdum  ferient  ruime. Mert ö azt 
kivánja a' mit  akar, melly nagy fe'abadság:  azt kívánja tsak, 
a' mit kívánni illó  és  kell,  melly a' dolgok felöl  való jó ítélet-
tételnek tulajdona: és tsak azt kivánja, a' mit meg-nyerhet 
's el érhet, mellyben állani a'Boldogságnak leg felsőbb  pontyát 
mindenek meg engedik. 

Annakokáért a' KERESZTYÉN BÖLTS a' Köz-nép' Íté-
let-tétele» a'Méltóság,  gazdagság, nyomorúság, betegség, 
fiámkivettetés,  és egyéb efféle  jók , vagy gonoÉok felett  va-
gyon : mivel ezeket nem tulajdon, hanem idegen 's külső 
joknsk vagy gonoÉoknak tartja. Est  major, quam cui pofjet 
Fortuna  nocere, feílyebb  vagyon a' Szerentsénél,  fellyebb  a' 
Szerentsétlenségnél-is: mivel tsak a' Lélek'  Javát  keresi, tsak 

annak 
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annak gonoffiait  kerüli,  mind a' kettőt pedig megnyerheti' 
Elméjét excoláX)*,  elméjét formálja,  és Istenhez jobban job-
ban hasonlóvá  tenni igyekezi: és midőn azt minden dolgok 
felibe  emelte, Istennek alája erefti.  És valamit a' Köz-nép 
történetnek vagy ferentsének  tart, Isten'örökkévaló  böltseí-
ségének, 'sidö f  elint való gondviselésének tulajdonítja.  Az-
ért a' f  egénységet, árvaságot, kedves Házas-társától,  füléi-
től,  gyermekeitől,  barátitól  v. meg-foftatást,  betegséget, 

szárnkivettetést, rágalrnaztatást , és  egyebeket, rnellyektöl  hij-
jában félünk  , hafiontalan  irtózunk , gonof  oknak lenni tagad-
ja, és igy bátor szivel's békességes-türéssel el-fenvedi,  mi-
vel Fő Bőltseség' rendeléséből fiármaznak. 

Elméjének ez erősségével,  és indulatinak illy  álhatatof-
ságokkal fel-fogyverkezve,  mint erős Vitéz , és tanult  Volun-
té? bajnok, meg veti lábát e'hactznak helyén, vigan várván 
és bátran, valami  reá fogna  következni. Miképen  azért a' 
Hajókázók,  a' felet,  efsöt,  havat, habot, és a'mellyek  min-
den-nap történnek, sem nem tsudálják,  sem nehezen nem 
fenvedik,  sőt nem-is  kerülik  pedig,  azonképen ö ez életnek 
fel-vefeit,  az, fiikségesképen  minden nap történni fokott 
dolgok közzé fánilálja.  Ha  a' ferentsétlen  ferentse  min-
den erejével  reá nehezedik, álhatatosságot ; ha betegség 
jő reá,  békességes-türést;  ha fegénység  vagy egyéb nyomo-
rúság  nyomja vállát,  azok felöl  való  recia ophiiót  jó itéíet-té-
telt véfen-elö,  és ezekkel  mint erös fegyverekkel  viaskodik 
ellenek.  Tudja  hogy a' betegségek, mellyeket  az Orvos Dok-
torok foktak  gyógyítani, vagy Főnek, Szemnek, Fülnek . 
Melynek,  Kéznek, Lábnak, vagy egyéb Tagoknak,  egy fió-
val  a'Telinek  nyavalyái:  egyik sem a' Léleké.  Ha  fáj  feje, 
vallyon azért selke-is fáj-é  ? Ha  homályos f  eme, vallyon 
azért Elméje-is vak-é ? Ha  keze tsonka, vallyon  Lelke-is  az-é ? 
Ha  lába köfvényes,  vallyon azért Elméje is fugorodott  é ? 

L 3 Távol 
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Távol  vagyon az az illyen  KERESZTYÉN  BÖLTSTÖL. Tsak 
az néki jó, a' mi Elméjére tartozik, és magában-is jó: és 
semmi nem gonosz azok közzül,  mellyek  az Elmét nem ille-
tik. Valami rajta eshetik , mind azt egyenlő ábrázattal 's ha-
sonló indulattal  vészi , minthogy annak történni kellett.  Kö-
vecni akarja Istent, nem tőle vonattatni.. Azt szokta mon-
dani ama? Böltsel:* 

Duc nic Sujtime  Páter,  Altique  Doniinator  Poli, 
Quocunque placuerit:  parenái nulla  mora ejl. 
Adíum  impiger. 

Meg-esrnéri és jól  látja azt-is, hogy Isten e' Világ' nagy 
Respubücájában mindeneknek rendet- szabott: hogy ez szán-
tson , ez hajókázzon', ez vitézkedjék , ez Orfiágot  ez Várost 
igazgasson, ez tanítson , ez tanuljon. Ezekben kinek kinek 
úgy viselni  magát mint kell  és illik  , fő  tiszt és kötelesség.  E' 
rendet ki öszve-zavarja, ki más tifc'tségét  és hivatalját irigyli, 
ki más dolgába avatja magát, KERESZTZÉN  PÖLTSHÖZ 
illetlen  dolgot tselekeÉik.  mert tulajdon tisztit-is  el-múlatja, 
azonban Isten ellen-is háládatlan,  ki mindenütt és mindenek-
ben helyet hagyott a' Böltseség' gyakorlásának.  A' Törvény-
Házban.,  a'hadakozásban, a'tseléd között, az OiÉágban, 
a' mezőn szántásban-vetésben,, úton, útfélen  , es egyebütt. 
Ha  legénysége miatt meg akadályoztatik  az Orf  ág' igazgatá-
sában ; ugyan tsak azt meg:mutatja a' tselekedettel  és valóság-
gal, miképen kell  a' legénységet, és abban magát az embert 
igazgatni. Ha  betegsége miatt nagy dolgoknak véghezvite-
lekben meg gátoltatik;  ki mutatja abban Böltseségét,  miképen 
kell  a' betegséget békeségesen Senvedni. Igy semmi ferentse 
vagy ferentsétlenség,  semmi munka, semmi történet a' 
BÖLTSNEK  Böltseségét ki-nem rekeszti. 

Phidiás nem tsak Elésánt-tetemböl,  tsinált  álló-képeket; 
tsinált rézböl-is. Ha  követ, ha fát,  ha ennél-is alább való 

matéria-
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:matériát adtál  volna kezébe, olly  képet készitett vólna belőle, 
mellynél jobb nem lehetett vólna. Igy a' KERESZTYÉN 
BÖLTS  a' Virtust és Bőltseséget ha lehett a' gazdagságban 
gyakorolja  ; ha nem, a' legénységben. Ha  lehet orlzáglás-
ban, Váras' és egyéb Respublica'  igazgatasában; ha nem, vi-
tézkedésben, engedelmeskedésben.  Ha  lehet Uraságban; ha 
nem, í̂ olgaságban.  Ha  lehet egésségben; ha nem , beteg-
ségben , akárminernü ízerentse találja,  abból valami neveze-
test formál-ki. 

Vágynák emberek, kik az iszonyú fene-vadakat,  rnel-
lyeknek látásokra meg-retten a' gyenge és fegyver  nélkül ter-
mett emberi TerméÉet.  nem tsak rneg-Éeliditik, hanem majd 
ugyan ernberségre-is tanítják. Az oroszlánnak ízájába félelem 
nélkül  botsátja kezét Tanító  Mestere: A' fene  Tigrist  apolgat-
gatja Táplálója:  Az Elefántot  térdeire állítja» és tsak nem meg-
tántzoltatja,  ha nem -kötélen-is jártatjaSzeretsen Oktatója, Igy 
a' KERESZTYÉN BÖLTS  minden ellenkező gonokoknak 
meg-Seliditöje. Betegség, gyalázat,  legénység, tömlötz, 
és ha vagyon valami ezeknél nagyobb, mihelyt ehez érkez-
nek, meg-szelidülnek. 

^eg-hólt Attja, Anyja, kedves Házas-társa , jó remén-
segü íija, tsátsogó's hazudozó leánykája; oda vagyon betsü-
lete, tifitessége,  el-vefiett  jó híre neve, jószága, pénze: 0sz-
tán! Vallyon nemtudta-é annakelötte,  hogy ezek meg-eshet-
nek ? és ha már meg-lettenek, vallyon azokat akárminémü 
nagy anvietással, fiomorkodással,  gyötrődéssel lehet-é meg vál-
toztatni ? Mit tselekefiik  hát ? Valaminek meg-kell lenni, 
úgy akarja a' mint meg-lett: mert Istent követi, nem vezeti, 
mellyet  hogy ne kéntelen tselekedjék , hanem örömest és ön-
ként, boldogságára tartozó dolognak ítéli r Ducunt enim voley-
tem Fata,  nolentm  trabunt.  Ha  valakit lát, kinek az illyen 
dolgok nehezen esnek, azt mondja néki: Hallod-é? Atyád', 

Anyád' 
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Anyád' halálát  fíratod-é  ? add hozzá házas-társadat, gyerme-
keidet, atyádfiait,  jóakaróidac, barátidat: mit számlákál  egye-
bet elő, hanem embert? Ki, ha a' természet' törvényének 
eleget tett, azt fenvedte.  a' mivel  el  keriilhetetlenül  tartozott. 
H i nem akarod  hogy a' halandó  meg haljon ; vádold Istent és 
a'tetrnészetet azzal-is, hogy célben rósác nem teremt, nyár-
ban havat nem hullat,  's jeget nem sagylal,  mellyel meleg 
borodat nagy Imperátor meg-hivefitsed.  Akarsz-é ilmét Isten-
nel,  akarsz-é magaddal  meg-békélleni  ? Tanuld  és esmérd-
ineg magadat annak lenni a'ki vagy: E' Világ' nagy Város-
sának lakosa, nem Praese&usa ; e'nagy hajóban evező, nem 
Kormányos; Vitéz e'táborban és hartzon, nem Vezér. 

Már hogy covább mennjek el kezdett rendemben ; sokan 
az embereknek rágalmazó nyelvektől  is igen félnek  's irtóz-
nak. Mit tselekeÉik erre nézve a' KERESZTYÉN  BÖLTS  ? 
Semmit nem gondol azokkal,  kik felöle  helytelenül  itélnek. 
Mindenekben az, a5 ki vólt: ineoneuffus,  mozdíthatatlan, erős, 
álhatatos. Valamiképen femmit  nem cselekekik,  hanem sza-
bad akaratja szerint; úgy hanemha akarja, semmit nem fenved. 
Mert ha meg-nem háborodik, ha meg nem indul, ha nem 
boszszonkodik, ha nem fájlal  valamit, a'gonofokeól  nem ér-
dekeltethetik,  a'rágalmazó nyelvektől nem illettethetik.  Ne-
mo eritm  laedi  potejt,  ntfi  a Je  ip[o. 

Ha  a' KERETZTYÉN  BÖLTS  e' nagy hatalmát,  's e' 
Nemesi fabadságát  másnak engedné; ha el-tsüggedett lélek-
kel , le-erekkedett érzékenységekkel hallgatná 's szenvedné 
a'rágalmazást,  rettegné a' fót,  el halna a'Éidalmazásokra; 
már akkor boldogtalan vólna, alatson és földön  tsuszó indula-
tú, mások hatalmok alatt, degeneres  Jangutms,  és mindenektől 
boszszusággal való illetésre méltó vólna. Ugy tselekednék u-
gyanis, mint ki, maga testét másnak a vagdalásra önként ki-

mert akaratjának Izabadságát, ezt a' nagy és mennyei 
Jót. 
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Jót, más hatalma alá adná. A' dicséret' Egén-is felyül-haladott 
Lacedaemonbéliek-, azt, ki a' hartzon pai'sát el-vetette, hogy 
másokkal  egy Respublicában éljen, méltatlannak  ítélték. Látták 
ugyanis ezek az mások felett  Virtuosus emberek, hogy semmi 
nagy és nevezetes dolgot nem vihet véghez, ki testének oltal-
mazó erősségét, mellyet Hadi-vezérétől  vett, életében  más 
kezébe 's hatalma alá engedi. Hát a' KERESZTYÉN BÖLTS 
holott a' halhatatlan Istentől, e'Világi Vitézségnek Fővezé-
rétől  , a' dolgok felől  való tabad és jó itélet-tételnek  és álha-
tatoserősségnek impmetrab'ilis  pai'sát vette, azt minden ember' 
Om/rsusára  úgy el-vesse-é,  hogy maga tsendességét és boldog-
ságát mindennek háborítani ki-tégye? Hác egy alá-való,  rá-
galmazó, mások' Éidalmazásokhoz szokott embernek hatal-
mában álljon-é , hogy ö boldog légyen vagy boldogtalan? 
tsendes vagy háború? homorú vagy vig? Ne engedjék azt* 
íé az Isten , se a' Természet, se az Emberek ! 

Ezenképen ítél  a' betegség, a'kín, a' fájdalom  felöl-is. 
Mint a' Tyrannusok egy Várat, olly  erös helyen, és olly 
mesterséggel  fe'okták  fortificalni,  hogy az semmi erővel meg^ 
ne vétettethessék ; éppen igy eröfitette-meg  a' K. B. maga 
tsendességének és bátorságának Várát, Elméjét. Magas az, 
nagy az, erös az, győzhetetlen az, mellyet  semmi nyomo-
rúságnak baliíhja , semmi kínzásnak kossá, semmi fájdalom-
nak ereje, meg nem erötelenithet,  melly  nem árokkal,  nem 
sántzal,  nem kőfallal,  bástyákkal,  Ravelinekkel,  hanem jó 
Opiníóval, hoszszas Soktatással, 's álhatatos keménységgel 
cröfittetett-meg. 

Hát  a' Haláltól,  B o l d o g I s t e n ! h o g y i r t ó z n é k a ' K. B ö l t s ? 
h i l z e m a z n e m e g y é b , h a n e m hoszszas é s n a g y b e t e g s é g e k n e k 
i g e n b i z o n y o s o r v o f s á g o k :  E ' t ö m l ö t z b ö l 's f o g s á g b ó l  v a l ó ' k i -
fcabadulás:  fok  k e s e r v e s k i n n a k v é g e : e ' v i l á g o n í í ü n e t l e n ü l 
l a r t o h a r t z n a k raeg-szünése: a z e l - fáradot t  t e s t n e k n v u g a l m a s 

M ' ' alu-
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aluvása: E' Világ' nagy Tengerétől hányattatott hajótskánk-
nak tsendes rév-partja: Mennyorfág'útja:  az örökké-tartó 
boldogságnak első órája. 

Ekképen festé  's irá-le. effelékben  igen tanulatlan pen-
nám a' KERESZTYÉN BÖLTSET előttetek Kegyes Hallga-
tók! Mondjátok-meg már énnékem kedvezés nélkül.  Ritka-é 
az illyen  Bölts ?" Nem újság-é ? Nem helyesen neveztem-é 
ElöI-járó BeÉédernben , Raram Auem in Terris,  Igen Ritka 
Madárnak? Fekete Hattyúnak  's fejér  Hollónak? 

Gondoljátok  talárn : Sőt inkább vagyon-é ma. vólt-éez 
előtt,  's léÉen-é ez után illy  Perfetfus  Sapiens,  illy  tökéletes 
Böltseségü Kereftyén  ? Igen-is Kegyes Hallgatók. 

Tudnék, noha nem sokat, egynéhány illy  KERESZ-
TYÉN BÖLTSET,  mind a' régibb aetasból, mind a' köze-
lebb időben élt  nagy Kereftyének  közzül nevezni, és példá-
ul elötökbe hozni; de mi Éükségünk idegen példákra, ha 
Házi vagyon ? és miért hoznék ide másunnan, ha itten talál-
tatik ? Ihol azért a'Példái Szemléljetek  kérlek  egy illy  Keresz-
tyén  Bóltset.  Ajándékon mutatom-meg mindnyájatoknak e' 
nagy Újságot és drága Ritkaságot: Adefte  auribus. oculis, 
animis. Qtüs lile  ? 

Ah pulcbrum efl  monjlrari.  é"  dic'ter: 
H  IC  EST. 

Illy KERESZTYÉN BÖLTS vólt életében. Lelkére nézve 
Mennyei eredetére már viszfa-tért,  Testére nézve pedig, e' 
fekete  gyáf  finnel  borzaftó  koporsóban zárattatott Néhai 
Méltóságos Czegei WASS DÁNIEL Ur. 

Régen Auguftus  Tsáfiár  Rómában Játék-nézö helyen lé-
vén . és az Aólor  DOMlNUM  et PRINCIPEM  BONüM,  Jó 
Urat és Fejedelmet említvén.  a' Spetfatoroknak  sok ezerekböl 
álló  sokasága, tanquam ex compoftto  , egy f  empillantásban  a' 
Csáfárra  tekintett, és azzal minden reá alkalmaztatta  sz mit 

hallott. 
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hallott.  Ugy ítélek  K.H. nintsen senki közzületek, ki eleve 
észre nem vette vólna, hogy tsekély Oratiom' folyásában,  ez 
említett Méltóságos Úrra tzéloztam légyen. El-hifiem,  fen-
ki nintsen , ki tőlem, beszédemnek e' Néh. Méltóságos Úrra 
alkalmaztatását  kívánná. Jól tudom, miólta előttetek szokat-
lan nyelvem rebegve beszél, fületek  Éavairnon, elmétek pe-
dig e' Koporsón járt: és a' mit tőlem hallottatok  érzékeny-
ségetekkel  , már azt régen, a' benne tsendefen  nyugovó Mélt. 
Úrra alkalmaztattátok  fcivetekkel.  Terheljelek-é  hát én még-
is Titeket  effélével  illy szoros időn ? Nem tselekekem. Hi-
Éem jól tudja felőle  minden, a' mit a'KERESZTYÉN  BÖLTS' 
nevezete alatt leg elsőben róla fellyebb  említettem,  hogy Ö, 
mind egyedül való URának, mind édes Atyjának, a' Lelkek-
nek Atyjokat, és ama' minden dolgoknak formálójokat  az 
ISTENT tartotta: Ez URAT félte  mint hűséges Szolga; 
egyedül e' TEREMTÖT tiÉtelte mint háládatos Teremtett-
állat; ez ATYÁT  tiÉtelte 5s sufpiciáíta,  mínt Jó Fiju: Ézc 
vallotta, Ezt imádta, Ennek Éolgált; mint Igaz és Valósá-
gos KereÉtyén. És mivel tudta Igaznak lenni a' mit Augu-
stinus mondott: Optimam effe  Religionem  imitari  Eum , quem 
col'ts,  minden tselekedeteiben az Istent nem tsak bűntelen 
maga előtt tartotta , mint valami új Énók; hanem gondola-
tiban , beszédében, munkáiban , járásában - kelésében , tár-
falkodásában  , ki-ábrázolní-is igyekezik vala,  mint annak a' 
véghetetlen Méltóságnak igaz Fija , tés  mint Kinn e' Nagy 
Atyának szép Képe, és mindenektől könnyen ineg-efmértet-
hetö ábrázatja vala. 

E' gyönyörűséges és kies Kút-föböl  vett eredetet az IS-
TENI Gondvifelésben  való tökéletes meg-nyugováfa,  példás 
Kegyessége, fedhetetlen  ártatlanságú élete,  senkit meg nem 
sértő, mindeneket ellenben építhető bölts beszéde: fok  le-
gényekkel, Kollégyiomokkal, Oskolákkal's Papokkal jól té-

M 2 tele: 
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tele: az Isten5Bemedének és a'mindennapi közönséges'& ma-
gános Konyörgéseknek geretéfe,  és több nevezetes Virtusa. 
mellyel  ötet ad  imidiam  ufque  ékelhette sok Méltóságok fe-
lett az Isten , 's áldotta a' Természet. Tudja  ez egéfi  Poin-
pás Frequentia,  melly  Magnammus,  erös , bátor, és kemény 
Szivü; a' gonofokban  infraBus,  illaejus,  immotus,  inconcuf-
fus  Heros,  álhatatos és helyéből  ki-mozdithatatlan Méltóságos 
Un Ember vala ez. Egy elmével,  egy indulattal,  hasonló 
feivel  vette mind a' két Szerentsét. A' kedve szerint való dol-
gokban , Méltóságban, Gazdagságban , Éép Hirben  's Név-
ben , Jó Házas-Társában,  Jeles Gyermekeiben és egyebekben 
mellyekben  tartják sokan e Világi  Fö Boldogságot, nem vólt 
elatus, negédes, felfuvalkodott,  vagy az ellenkezőkben  el-
tsüggedt, pufillanimis,  kitsiny hitű ; hanem mint tanult  és 
próbált  jó Vitéz, mind a'jó mind a'bal  Éerentsén, egyaránt 
triumphált, győzedelmeskedett. Ha  valaki ellene kedvetlenül 
fcólott.  vagy felöle  balul itélt,  meg-nem indult.  MendacesJó-
nás unws afis  bábuit,  az hijjában való hazug sz ókra nem haj-
tott semmit. 

A betegségeket, kinokat, fájdalmakat  fokszor,  de bé-
kességesen szenvedte, elégségesnek tartván boldogságára,  hogy 
fájdalmas  Testében  egésséges vólna Nemes Lelke:  mellyet^-
leitöl-fogva  a'test felett  annyira exercealt,  excolált,  formált, 
hogy jóllehet  Kollégyiomokban  kevefet  tanúlt;  mindazáltal 

szorgalmatos induftriája,  a' dolgokra  való  prudens  figyelmezéfe, 
ditséretes Curiosztása,  gyakor Experientiája,  terméfeti  Judici-
ojitásü  ^Memóriájának  Capacttásfa  és Elméjének véle fiületect 
Nemessége által,  ez Hazában  a' közönséges Theologusokat  se-
lyül haladta,  a'Fö furis  Con/u/tusokat  pedig aequaka, annyira 
hogy Erdélyben e' Nagy Ember, a' Törvényes  Szövevények-
ben mint egy Oraculum  gyanánt tartattatnék. Én bizony 
ötet eleitöl-fogva  a' Nagy és Ritka Emberek  közzé fámláltam: 

és mi-
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m) (°) <s* 
és mikor halálát  meghallottam,  azt mondottam: Nagy Feje* 
delem esett-el az Erdélyi Magyar Izraelben. 

Nem légen még kevéssé Vége tsekély beszédemnek K. Hí 
De tsak addig tartóztatlak benneteket, mig Ez, régi és a' két 
Magyar Hazában  N e v e z e t e s Nagy Familiából eredetet vett Né-
hai Méltóságos Urnák Bútsúzó szavait elö-beízélem: nem a' 
mint Ö tudná ha Éolhatna; hanem a' mint tőlem, időm' rö-
vid vólta Éerént rendbe szedegettethetett az az, igen tse-
kélyen: 

Méltóságos Grós, Hallerköi  HALLER  JÁNOS Ur, Fel-
séges Királyunk'  Belső  Tanáts-Ur  Hive, és Nemes Erdély-Or-
Éágának Méltóságos GUBERNÁTORA!  E' Néhai Méltóságos 
Ur, EXCELLENTIÁD-hoz,  életében egéfi  reverentiával  vi-
seltetett  : Ama' Supremus Belli-Dux,  e' világnak Nagy GU-
BERNÁTORA  , hoszízason tartott vitézkedése 's Szolgálatja 
után már Ötet rude  donálta,  EXCELLENTIÁDAT  pedig még 
Hazánk'Javára  meg-marafitotta  , azért kivánja  : ISTEN,  Ki 
EXCELLENTIÁDAT  Érdeme Éerént ez HAZÁBAN leg-sel-
söbb Méltóságra emelte, GUBERNÁTOR! Székét erősítse: 
Özvegyek' és Árvák' Edes Atyjoknak ditsösséges Titulusával 
ékesítse: Méltóságos Famíliáját  nagyobbra-is nevelje: Grófi 
Házát minden Jókkal  keresse: és végre Fejét a' Ditsöségnek 
hervadhatatlan Koronájával diszefitse. 

Méltóságos és Excelsum KIRÁLYI GUBERNIUM, FEL-
SÉGES ASZSZONYUNK' TANÁTSOS  UR HÍVEI, Hazánk-
nak erös OÉlopai! Reátok-is Áldást mond utolsó Szavaiban 
e' Néhai Méltóságos Ur, és kivánja, hogy a' Ti  Igazgatástok 
alatt, bölts Tanátsaitok  által,  ez Hazában ISTEN'Ditsösége, 
FELSEGES ASZSZONYVNK'Haszna, OrÉágunk'Boldogsága, 
az Igazságnak ki-fiolgáltatása,  és az Özvegyeknek, Árváknak 
's meg-nyomorittattaknak oltalmazások nevekedést végyen 's 
elömennjen. Kegyességteknek pedig, hüségteknek 's igaz 
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ítélet-tételeteknek  jutalma e' világon. hoszszú élet' kedvessé-
gével együtt mindenféle  Áldás' bövsége, Mennyben pedig 
amaz igaz Itélö Birótól örök Boldogság'  Koronája légyen. 

FELSÉGES  ASZSZONYUNK Erdélyi Királyi Törvényes 
Táblájának nagy érdemű Assessorai. Ez Hazának  Köz Birái, 's 
nagy Erősségei! Dum Fata  Deusque ftnebant,  e' Néhai Méltó-
ságos Ur egybe-vetett vállakkal  viselte veletek  e'bajos és ne-
héz időkben Országunk' terhét. De a'FöPRAESIDENS,  Ki 
mikor ítéltetek  mindenkor Gyülekezetetekben  állott,  és Ben-
neteket ugyan Isteneknek 's ISTEN'Fiainak Titulusokra  mél-
tóztatott; de ki egyfier'smind  azt-is mondotta, hogy mint 
egyéb Emberek Ti-is meg-haltok: Ötet a'Ti Gyülekezetetek-
ből már név szerént ki szólitotta. Oh vajha Titeket annyi 
eíztendök alatt való conversatioban, egy Consensusban soha 
meg nem bántott vólna! De; Homo  fűit,  nec quicquam unquam 
bumani alienum  a fe  putavit.  Azért Méltóságos Urak, meg-
eshetett fogyatkozásairól  Benneteket belső affe&usbói  követ: 
mind közönségesen mind személy Éerint Istennek 3jánl: Kí-
vánván egyenes kivböl, hogy Isten mindnyájatokat ez Ország-
nak nagy haSnára , az Igazságnak ki-Éolgáltatására, sok igye-
fogyottaknak  vigaÉtalásokra tovább-is boldogul  meg-tartson , 
és ez élet után az Igazságnak Koronájával ékefitsen. 

Mit mondjak Tenéked, valósággal árván maradott ke-
serves Özvegy, régi Kegyes és Jó Patrona AszÉonyom, Mél-
tóságos VAJ! JUDITH  AízÉony ? Mit mondjak P Vajha né-
ked hallgatással eleget tehetnék, mint régen ama' nevezetes 
Kép -író Tymanthes Iphigenia Atyja' Ábrázatjának bé fedésé-
vel? Vagy, vajha mind ékesen Éóló nyelvet, mind éles, se-
rény, és bölts elmét e'Éomorú alkalmatosságra, kiváltképen 
vigaiztalásodra árron vagy költsön vehettem vólna! De fé-
lek, hogy elmém'tsekélysége. és e' félékhez  nem fiokott  re-
begő nyelvem' idétlensége feomorúságodat  nem enyhiti, ha-

nem 
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nem többiti, és orvosláshoz igen durva kezem. Szived' sebét 
nem gyógyítja, hanem újítja. Mindazáltal  kedvezz nékem 
természeti jóságod szerént e' dologban. és az én tsekélységem-
nek el-Éenvedésében , mutafd-meg  azt ez Halotti  Méltóságos 
Frequentia előtt, hogy te mostan-is erántam az vagy, ki en-
nekelötte  mindenekhez voltál,  VAJl JUDITH. 

Ama'JóFeleség'-tartó Király.  Salamon, a' Jó ASSonyt 
Férje' Koronájának nevezi. Tudja  Országunknak egéfi  népe, 
tudja e' nagy Sokaság is, nem hizelkedésböl fiólok  mikor  azc 
mondom, hogy Te  Méltóságos néhai Férjednek Koronája,  és 
nem tövis, hanem ékes és drága Koronája valál.  De tudom 
azt-is, 's tudod magad is, hogy Tenéked-is el-mult Kedves 
Férjed diszes Koronád vala. Hallgassanak  mások a' Muralis, 
Ciuica.  Triumphalis,  borostyán, tsersa, és arany Koronákról! 
Hallgassanak!  Illyen  Koronával  áldattatik  az meg, a' ki féli 
az URat. 

Melly  példás  Házassági  keretet  vala közöttetek, hire  va-
gyon mindeneknél az Oríz  ágban: Es elhiszem, hogy nem fog 
esni Lelkednek  Testedtől  lejendö el-válása nehezebben, mint 
mikor illy  nagy tekintetű, 's mindenek előtt fö  Rejpeflasú,  e* 
mellett  Tégedet  íz  ive szerint szeretett jo Férjedtől el-Éakadtál. 
Sőt, minthogy a'Lélek,  a' Példa-Beszéd szerént, nem ott va-
gyon a'hol  lelkesít,  hanem a' hol szeret;  és ennekfelette,  mi-
vel kedves Férjeddel az Házassági kötelesség szerint egy Test, 
és az Igaz Hit  által  egy Lélek voltál; Éenvedj-el ha azt mon-
dom, hogy tulajdon Lelked vált-meg egy ;részröl e'drága,  és 
Istentől  sok ajándékokkal ékefittetett  Testtől. 

Eberus, (: Vittebergai  Trofessor:)  azt mondotta régen: 
hogy Felesége' halálakor úgy.tetfett  néki, mintha ti ve két-
felé  hafittarván,  egy réüe  Feleségével a' Koporsóba tétette-
tett, más része Melyében vérrel tsepegve maradott vólna. El-
hászem Méltóságos Aszszony, hogy Néked fem  lett kevefebb 

fájda-
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ftjdalommal  néhai Kedves Férjedtől  lett el-vágattatáfod,  mivel 
Kettőtöknek egy Szivetek vala  , mellyet  a' könyöriiletlen  Ha-
lál'  kardja már kétfelé  hafita.  Egy Kegyes Férj festetett  régen 
két Szivet: az egyikre iratta maga nevét, másikra seleségéjét: 
De festetett  harmadikat-is olly  formán  , hogy mind a' két szi-
vet egybe foglalta,  és arra a'JÉSUS'  Nevét iratta illyEpigra-
phéval:  In  yESU  unum. A'JESUSban egy a' két Sziv. Tudom, 
hogy a' Ti Szivetek-is egy vólt  a'JESUS' Éivében 's Éeretetében. 

De hogy-ne ragadott vólna édes Férjed' Szive Szivedhez ? 
hogy ne lett  vólna azzal  egyé? holott Ötet Isten Te benned 
mindazokkal  rneg-áldotta vala, valamellyeket  a'Jó Feleségben 
a'Férj meg-kivánhat. El-hiszem,  nehezen szenveded, hadi-
tséretedre valamit  szólok,  mint ki inkább akarsz ditséretre mél-
tó dolgokat tselekedni, mint ditsértetni;  de kérlek , ne le-
gyek terhedre egy kevéssé: mert valamit  mondok, nem a' 
Te ditséretedre , hanem néhai Méltóságos édes Férjed' utolsó 
Tisztesség-tételére való tzélozásból  mondok. A' Te ditsére-
teidröl  kóljon  holtod után az az Orator,  kit Isten azzal  a' szép 
martával  fog  meg-tisztelni.  Mit  mondhatnók azért én most 
néhai Méltóságos Jó Uramnak Tiiztességére nagyobbat, mint-
hogy Isten ötet Jó Feleséggel meg áldotta? Ugy tetÉik né-
kem, lássák mások mint Ítélnek, ha tsak ez egynéhány ká-
ból állott vólna.is tsekély Oratziom, nem mondottam vólna 
keveset. Mert az Isten' áldása minden Jót magába foglal;  a' 
Koronás Próséta' szava Éerint pedig Jó Feleséggel áldattatik-
meg, a' ki féli  az Urat. 

Az Egyiptziusok magok Feleségeiket olly arany-lántzok-
kal és Medajllokkal  ékesítették régen, mellyekre  öt madarak 
vóltanak rajzolva 's metfive:  Első  Galamb  illy Inscriptióyal: 
Sic Cafla.  Májödik  Sas illy Epigraphéval: Sic  Prompt  a. Har-
madik  Efiterag  ez írással : Sic Pia.  Negyedik  Éjjeli  Madár  illy 
Felyiil-irással: Sic Vigilant.  Ötödik  Patsirta  ez Inscriptióyal: 

Sic 
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Sic deuota.  Ázt akarván jelenteni e' bölts emberek, hógy a' 
Feleségnek Férjéhez Hívnek;  Serénynek, Kegyesnek, Vigyá-
zónak és Religiosának  kellene  lenni.  Mivel  azért mind eze-
ket, söt több Virtusokat-is talált  Benned Kedves Férjed nagy 
mértékben, mit tsudálom  én, vagy más, ha Tégedet annyi-
ra kedvellett  ? és minthogy Isten Ötet-is az emberek előtt an-
nyira meg-tiktelte,  's olly ritka és drága ajándékokkal Éerette. 
mit tsudálom, ha Te-is Méltóságos Aszszony, néki a'Éeretet-
ben úgy meg-feleltél,  hogy nem tsak halálakor,  hanem sokfior 
betegségében-is, szivbéli  bánatidban annyirael-bádjadtál, hogy 
tégedet mindenek terhes és igen nagy nyavalyáktól féltnek  vala! 

No! oda vagyon már e' Te kedves Férjed! oda vagyon az 
egéÉOrSág előtt nagy respe&usú, 's Tégedet hűségesen Éeretö 
VASS DÁNIELED! Jóllehet  azért nem mérégellek  kérni, 
hogy illy  nagy károdon ne szomorkodjál 's siránkozzál; mindaz-
onáltal  bátorkodom arra inteni: Légyen keserűségedben MÓD. 

Kövefd  amaz Istent-sélö Házas-Társ'Példáját,  ki hüségeg 
Férje halálakor  tsak ezt mondotta Istennek: Viszszá vetted U-
rarn kit nékem világi  bujdosásomnak társáúl  könnyebbitéíem-
re 's vigasztalásomra rendeltél  vólt:  Nem zúgolódom,  hogy 
viszsza vetted, hanem hálákat  adok, hogy adtad vólt.  Isten, 
az Archiater, ama' nagy és Fö Orvos, mindenkor hafináló 
kezeivel  kösse-bé sebes ízivedet, öntözze vigafitalásának  har-
matjával  el-epedt  lelkedet,  tégye minden jó Aszszonyoknak 
példává életedet 's Férjedhez való fieretetedet,  és mútassa-
meg néked tselekedettel  's valósággal,  az én befiédemben  való 
tehetetlenség helyett, hogy Ö minden vigafitalásoknak  Istene! 

Isten'Kegyehnességéböl  nem tsak már ^árnyaitokra költ* 
hanem nagyra-is emelkedett  's nevekedett Mélt.  Urak: e'Jó A-
tyának három Jó Gyermekei, kedves test vér Atyafiak,  M. Cze-
gei VASS MIKLÓS , és VASS GYÖRGY Urak, és M. VASS Á-
DÁM Úrfi.  Ha  titeket az halál  Néh. M. Atyátoktól  el  szakasztott, 
én-is el-válaszszalak-é egymástól ? nem tselekeszem. N Mi 
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Minthogy a'nagy Nemzetből való származással rend gerént 
együtt jár az elmének ékessége, az itélet-tételpek egyenessége, 
és a' Memóriának capax gélessége, egy góval Herokus  Ámmus, 
a' nagy Elme. Igen fokkal  tartoztok Istennek 'sa'Terrnégetnek, 
hogy Tinéktek najcendi  Sorté,  illy nagy Méltóságú, ritka tekin-
tetű és fok  virtusokkal édes Atyát ajándékozott. 

Mikor rólatok gondolkozom Mélt.  Atyafiak,  a' Nemes El-
me mellett,  ez három gép virtusokat gemlélem  körülöttetek: 
Az Isteni félelmet.  Szüléiteknek  feretettel  egybe köttetett ág-
teleteket , és az egymás között való Atyafiúi  egyefséget  's szere-
tetet. Vagyon azért ez órában a'nagy gomoruság között-is min 
örüljek; vagyon mit felöletek  nagy ditsekedéssel  depraedikáljak, 
hogy nem találom-fel  bennetek, a' mi felöl  a' Poéta már régen 
panaszolkodott; 

Ftlius  ante diem  Patrios  inquirit  m Átmos. 
- r - «• ? Fratrum  quoque Gratia  rara est. 

Tudom M. Uri Atyafiak,  hogy mind Néhai M. édes Atyátokat 
holtáig fiúi  engedelmefséggel  tigteltéték, és mostan-is örömest 
mondanátok. a' mit régen a' Római nép a? meg-hólt  Brutas'  ké-
pére irt: üt inam viuep&s! Vajha élnél!  mind pedig magatok 
közt a' geretetnek hármas kötele nem tsak ki nem festett,  's él-
ném gakadott eddig, hanem naponként erösödik-is. 

Quis poterit  triplicem  rumpere Funiculum  ? 
Oh melly gép dolog az Atyafiaknak  egyefségben  élni! a' melly 
Gép,  olly ritka: a'melly ritka, olly bafnos.  Concordia  res paruae 
vre/cunt,  difcordia  maximae dilabuntur. 

Mit hagyott kérlek  Tinéktek Néh. M. Atyátok és Uratok 
hólta után ? gazdagságot, pénzt, jógágot-é? Tudom.  De ne 
tartsátok ezeknél alább valónak, a - mi róla ezekkel együtt reá-
tok gállott: t.i. az ö Kegyességét, Házassági gép életét,  's 
Atyafiúi  igaz szeretetét. Isten benneteket Mélt.  Urak és Úrfi 
fokáig  virágzó 's boldog állapotban meg-tartson. Kívánságotok 

Éerént 
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ferént  való Jókkal áldjon. 's vénségre juttasson. Mind hár-
matokban a' Méltóságos és régen virágzó VASS FAMÍLIÁT 
továbbra-is terjeG6e. A Tiktefségnek  és Méltóságnak ma-
gassabb Egére-is emelje:  Nagy Herosoknak és nevezetes Fe-
jedelmi  Embereknek szülö Annyokká tégye: maga Házát és 
ez Hazát támogató OÉloppá  nevelje ; és olly  Házzá épittse, 
mellyben a' kámkivettettek nyugodalmas Éállást, a' meg-
nyomoríttattak resugiumot. és Éabadúlást,  az éhezők kenye-
ret , a' mezítelenek ruházatot „ az Özvegyek oltalmat, az 
Árvák pedig édes Atyát és Anyát mindenkor találhassanak. 
Bírja a' Ti Famíliátok Isten' jobb és bal Kezének Áldását ö-
rökség Éerént firól  fira:  és láttafsék-meg  mindenektől nyilván 
Jó-kedve Ti rajtatok Nemzetségről Nemzetségre: és ne tse-
lekedjé foha,  hogy ez a' Gép Nemzetség a' Magyaí Izrael-
ből ki vágattaísék. . . 

Méltóságos VASS ANNA, KATA. KLÁRA és JULIÁ-
NA Kis-Áfszszonyok»  Néh. Méltóságos édes Atyátoknak éle-
tébert kedves Leányi, Szemeinek gyönyörűségei. Szivének 
örömei. Léikének vidámságai. Világi bujdosásának vigaÉta-
lásai, mostan pedig tölé el-maradott édes Árvái l  Bizony ha 
régen Jefte,  látván kedves Leányától nem fokára  lejendö 
meg-sof  tattatását, keservesen azt mondotta : Ah ah Éerel-
mes Leányom, melly igen megháboritál engemet I Ti el-
lenben méltábban fel-lzóval  kiálthattok 's azt mondhatjátok : 
Ah ah édes Atyánk. Éerelmes Atyánk, melly-igen meg-szo-
moritál bennünket! El-mondhatjátok. és magatokra szab-
hatjátok, ama' siralmas Ének' e' réketskéjétí Árvákká ma-
radtunk Atya nélkül,  és a' mi Anyánk-is már Özvegy, 

De ne siránkozzatok Méltóságos Kis- Aszszonyok felettébb! 
eleget kellett tenni Méltóságos édes Atyátoknak mind a' Ter-
méket' Törvényének, mind a' Mennyei Nagy Atya parantso-
latjának. Ugyan tsak meg-hagyta még Isten örömetekre. 

N a szeren-
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fierentsétekre,  vigasztalástokra, Méltóságos Jó Aszszony- Anyá-
tokat. Él még édes Atyátok-is a' Mennyben, Ki már ez u-
tán ket jusson tartozik reátok gondot viselni, mint Leányira 
és mint Árváira: mert Ö Árváknak Atyjok. Isten Titeket 
árvaságotokban soha eI -ne hagyjon : Szomorúságotokban fel-
lyebb, mint sem én kívánni tudom, vigasztaljon : minden 

szükséges jókkal  áldjon: Sorsotok 's Méltóságos Famíliátokhoz 
illő állapotra  magasztaljon; és mindnyájatokban. Méltóságos 
édes Aszszony - Anyátoknak , Éomorúságai 's gyászai között-is 
örömet érni engedjen. 

Édes két Fijai után Kedves Menyei, Méltóságos VASS 
MIKLÓS Ur' szerelmes  Házas-Táría,  Méltóságos Gróf  TELE-
KI EVA Aszszony, és Méltóságos VASS GYÖRGY Ur' életé-
nek kedves Párja , Méltóságos SZENT-PÉTERI ERSÉBETH 
Aszszony. Tudjátok, ha én hallgatok-is,  melly  nagy szere-
tettel  és Atyai indulattal  viseltetett  hozzátok e' Néhai Mélt. 
Jó Atyátok, és  melly  nagy gyönyörűsége vólt  mind kettő-
tökben! Oh ha tovább-is bennetek szeme gyönyörködhetett, 
's szíve örvendezhetett vólna! De el-kellett  már néki-is in-
dúlni a' minden Élőknek útjokon. El-hágy azért bennete-
ket -is , de szivesen és Atyai indúlatból  kivánja : Isten mind 
Kettöteket, Kedves Unokátskáival  együtt sokkáig bóldogúl  é-
letben meg-tartson: hozzá való szeretetetekért sok jókkal  áld-
jon : Kedves Férjeitek előtt példás kedvességet adjon : időtök-
höz esztendöket toldjon: mint Rebekát és Rákelt  ollyakká  te-
gyen ; végre életetekkel  meg-elégedéstek  után a' Mennyben 
meg-ditsöítsen. 

Méltóságos Lib. Baro Ifjabb  Losontzi BÁNFI 'SIGMOND 
Ur, Néhai Felséges Vl-dik KÁROLY ROMAI IMPERATOR-
nak és ö FELSÉGE' decessusa után , mostani Felséges ASZ-
SZONYUNKNAK Erdélyi Királyi Guberniumában egyik Ta-
náts Ur Hive,  egyÉer'smind ugyan ezen Erdélyi egy rész Pro-

testáns 
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testans Ekléfiaknak  és Kollegiomoknak  Fö Curator Urok, IS-
TEN után állapotunknak  's reménységünknek egyik erös gyá-
mol  OÉlopa! valamiképen e' Néhai Méltóságos Ur életé-
ben Nagyságod iránt egész reverentiával és Atyafiúi  igaz sze-
retettel viseltetett; azonképen betegségében és halála'  óráján-
is , ha Nagyságod' Méltóságos Személyének praesentiájához 
Éerentséje lett  vólna.  meg-köSönte vólna élö-Éóval Nagysá-
god' reciprocus aste&usát, és igaz Atyafiúi  vérségének sok-

szori bizonyos contestatióját, 's holtig való senn-tartását: De 
minthogy utolsó óráján olly fierentsés  és boldog nem lehetett, 
úgy reputálja Nagyságod, mintha azt most szives indúlatból 
köszönné én általam:  söt köszöni-is egész háldatossággal.  és 
egész árva Házát,  Nagyságodnak nem annyira Atyafiúi,  mint 
édes Atyai Patrociniumjába 's prote&iojába ajánlván, kivánja : 
Isten Nagyságod' haÉnos életének Méltóságos Párjával együtt 
fok  efitendökig  kedvezen. Nagyságodat minden szerentsét-
lenségek felibe  emelje:  Méltóságos Személyét Felséges ASZ-
SZ O NY U N K' Szemei előtt betsületefsé  's kedvefsé  tégye: 
Uri Házát,  a' közönséges és Éives kívánság Éerént gyümöl-
tsöztesse: minden ki gondoltatható áldásokkal  bövölkedtesse: 
és midőn végre, de igen későre, boldog  meg-olzlattatásának 
óráját el  hozza , Ditsösséggel, Méltósággal, Gazdagsággal, 
hoéfiú  élettel,  's kedves gyermekeken való örömmel meg-
elégedve szállitsa  alá a' Koporsóba. 

Méltóságos Ur, THOROTZKAI 'SIGMOND Uram ! meg-
esméri e' Néh. Ur, nem tsak vérrel, hanem igaz Éeretettel 
és indúlattal való Atyafiságodat-is  : mellyet Tenéked egész 
háládatossággal  köszön, kívánván egy lzer'mind, hogy Isten Té-
gedet Méltóságos Kedveseiddel ízámos efitendökig  éltessen. 
Méltóságos  Házadban  sok és nagy örömekét ezután-is érni en-
gedjen : és Nagy Famíliádat  mind addig virágzó állapotban 
fenn-tartsa.  mig a' Nap és Hold  tart az Égen. 

N 3 Tekin-
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Tekintetes Cseszelitzkei SZILVÁSI BOLDISÁR Ur! 
Egy,, Tégedet igen szeretö 's betsüllö Véred, Méltóságos és 
Tekintetes  meÉfsére  ki-terjedett Rokonságotoknak Egéről, 
mint valami fényes  Nap, le-ment és el-enyészett. Ez életben 
már együtt többé nem nyájaskodhattok, de örvendezni fogsz 
véle jövendőben az örökkévalóságban, akkor mondhatjátok-
el valósággal: Oh melly Gép és gyönyörűséges az Atyafiak-
nak együtt lakozások! Addig pedig kívánja, hogy líten Té-
gedet Tekintetes  Ur * jobb napokra tartson-meg. Kedves és 
kívánatos dolgoknak  látásokkal  's érésekkel örvendeztessen : 
böv áldásival  gazdagítson: fiép  Házadnak  mind terjedésében 
mind nagyra emeltetésében consoláljon:  és ez életből  lejen-
dö ki-költözéfed  után vég nélkül  való Ditsöséggel  koronázzon. 

Néhai kedves Öttsének, Méltóságos Czegei VASS LÁSZ-
LÓ Urnák el maradott Özvegye, Méltóságos KEMÉNY KATA 
AÉcfony,  és egy kedves, nagy reménység alatt nevekedő ár-* 
va Fija, Méltóságos VASS JOSEF Úrfi!  A' mint igen fájlal-
ta e' Néhai Méltóságtís Ur életében kedves Attyafiának  homo-
rú el-múlását; úgy nagyon keferülte  Mélt. AfeÉony  Özvegysé-
gedet, Méltóságos Úrfi  árvaságodat. Igaz Atyafiúi  feretettel 
vált-el tőletek e' Titeket  Éeretö Jo Atyátokfia  , és utoljára e' 

szives kívánságot hagyja Éeretetének jeléül kedves feeméllye-
tekre : Isten, mint Özvegyek' óltalmok  's árvák édes Attyok 
benneteket kegyes gond-viselése alá végyen: minden gono-
fcok  ellen óltalmazótok légyen: nyugotó 's vigafitaló  fárnyai 
alatt védelmezzen: valamit fivetek  kívánhat bőven adja meg: 
és végre még egyfier  mind Kettőtöket az örök dksöségben 
véle látta ssa-meg. 

Kedves Vére Tekintetes és Nemzetes VÁRADI KRIS-
TINA Aszszony, Tekintetesés Nemzetes DIÓSZEG l MIHÁLY 
Uram' Éerelmes Párja! Ha e' Néh Méltóságos Uron vagy raj-
tad állott vólna, nem hagyott vőlna még el benneteket ez 

Atya-
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Atyafiúi  szeretetnek példás tüköré. A' mit Iehet azért, egy. 
mástól lett el-válástokkor.  azt tselekeszir Tégedet említett 
kedves Férjeddel Istennek ajánl: reátok igaz Atyafiúi  indúlat-
ból böv áldást kér; és kedves életeteknek fok  időkre való ter-
jedést , szép Házatoknak  nevekedést; és minden jókkal való 
bövelkedéít, Éivefen  kiván. 

Ha  v a g y t o k m é g M é l t ó s á g o s é s T e k i n t e t e s k ö z e l e b b v a -
l ó v é r s é g ü A t y a f i a k ,  kik e ' N é h . M é l t ó s á g o s U r u t o l s ó szava i t 
mind é r d e m l e n é t e k m i n d várná tok» kérlek enixe é s obtefiallak 
b e n n e t e k e t , h a tö le bútsúzással m e g n e m t i G t e l t e t t e k , n e 
N é k i , Ki h o z z á t o k h ű s é g e s É i v e l é s atyafiúi  i g a z fieretettel 
v i s e l t e t e t t ; h a n e m a z é n , v a g y n e g l i g e n t i á m n a k , v a g y i g e n 
sok d o l g a i m k ö z ö t t e s e t t f e l e d é k e n y s é g e m n e k ,  v a g y v é g r e , e* 
Bútsúzásra a d o t t i d ő m f e l e t t e - i g e n  r ö v i d v o l t á n a k tu lajdoní -
t a n i , m é l t ó z t a s s a t o k . 

Azért Méltóságos és Tekintetes, távolyabb de igaz Vér-
ség fierént  való Atyafiak  ! Atyafiságtokat  e' Néh. Mélt. Ur örö-
mest meg esméri: szives Éereteteteket köÉöni. Az eshetett 
vétségek iránt egéfi  bizodalommal engedelmeteket kéri: mind-
nyájatokat Mélt. és Tekint. Kedveseitekkel együtt Istennek 
hágy: és tapasztalt Atyafiúi  Éeretetetekbe maga kedves Öz-
vegyét 's Árváit továbbra is feivefen  ajánlja. 

Közelebb való Méltóságos és Tekintetes Sógorai és Sógot 
Ászszonyaí, úgy közelebb-való Kedves Menyei! Áldással vá-
lik el tőletek e' Titeket fieretö  Sógorotok. Kiván Istennek 
lelki és testi, külső és belső, mennyei és földi.  idéig és örök-
kévaló áldáfok'  bövségét Ti reátok. 

Távolyabb lineán lévő Méltóságos és Tek. Jó Sógorai és 
Menyei! Titeket fem  felejtett-el  a' Néh. Mélt. Ur. Kivánja 
azért rövid de fiives  fiókkal:  Hogy légyetek Ti-is mindnyá-
jan az Úrtól meg-áldattattak. 

Tekin-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Tekintetes es Nemes Doboka Vármegyének nagy érde-
mű FöTspánja, Méltóságos L. B. Gyerö-Monostori KEMENY 
SÁMUEL Ur! Ugy azon Nemes Vármegyének Tekintetes 
és Nemes Tigtei,  és minden karban ,s rendben helyhezte-
tett igaz Tagjai!  E' Néh, Mélt.  Ur ifjúságától-fogva  veletek 
társalkodott,  köztetek nagy hafonnal  golgálc,  forgolódott, 
fáradozott,  és Veletek együtt viselte boldog és boldogtalan 
időben e' Nemes Vármegye' súlyos és bajos terheit. Már e' 
terhet Isten az ö vállairól  le-tévén a' Tiétekre  vetette: Kí-
vánja azért, hogy benneteket tovább-is e' nagy tereh-vife-
lésre tégyen erössekké: a' Nemes Vármegye' bagnára néző 
dolgokban ferneíekké:  minden jóra igyekező gándékotok-
ban áidottakká 's gerentsésekké: el  kezdett dolgaitokban  élő-
méi ietelefekké  : a' Jóknak oltalmazásokban  serényekké : a' 
gonogoknak büntetésekben keményekké : és mind e' Világ* 
's testi, mind végre, az örökké való és mennyei jutalomban 
régesekké. 

Méltóságos és Tekintetes  kedves Barati 's igaz Jóaka-
rói, Töletek-is  bútsút végen. Barátságos gereteteteket na-
gyon kögöni; fogyatkozásnak  botsánatjokat kéri: és Uri 
Személlyeitekre, Kedveseitekre, 's minden dolgaitokra ál-
dást kíván. 

Jó Tselédí;  gó fogadó  Szolgai,  engedelmes golgáló  Le-
ányi, 's hűséges Jobbágyi! Jó Uratoktól, mit mondok, Jó 
Uratoktól  ? Jó édes Atyátoktól fogtattatok-meg,  mikor e' 
Néh. Mélt.  Úrtól  meg váltatok.  E' fáradságotokat,  körülöt-
te éjjeli nappali golgálatotokat,  hűséges ferénységeteket  ö-
römeít és  ónként megesméri, 's kögöni: és az erö hellyetc 
erőt; a' golgálat heilyett, áldást; a' testi Jók heilyett, mel-
lyet  Éolgálatotok  által  tőletek vett. mind Világi,  mind ö-
rökké való jókat kiván. 

Hát 
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Hát  e l - f e l e j t k e z h e t n é k - é  ró latok M é l t ó s á g o s , T e k i n t e -
t e s , T i f i t e l e t e s  's N e m z e t e s , m i n d k é t N e m b ő l álló K e g y e s 
H a l l g a t ó k ? Kik T e m e t t e t é f i  S o l e n n i t á s á t j e l e n - l é t e l e t e k k é l 
meg- t i f i t e l t é t ek  ? T á v o l y v a g y o n . K ö f i ö n i  a z é r t t iÉte f ség -
t é t e l e t e k e t : I s t ennek h á g y m i n d n y á j a n b e n n e t e k e t , é s &i-
v e s e n kívánja , h o g y m i k o r T i - i s eI-éri tek u t ó l s ó v é g e t e k e t . 
t i s z t e l j é k - m e g . Isten , s e m b e r e k T e m e t é s t e k e t . é s tartsák 
áldásban 's b e t s ü l e t b e n j ó 's áldott e m l e k e z e t e t e k e t . 

^ ISTENNEK mind két Magyar Hazánkban vitézkedő 
Haza! Szomorúsággal és Éivbéli belső foháÉkodással  refetí-
tiálhatod. mikor Isten alólad,  mint válamelly erős Shrnjm 
az illyen Oszlopokat ki-döjtögeti. Keservesert juthat eszed-
be. melly igaz légyen, a' mit édes Anyád, az Uj Testa-
mentomi Anyaszentegyház mondott Vő-legényéről. Ének. 
V. 13. Az ö ajakai Rósák, mellyek foíyó  Mir!  'val  tsepeg-
nek. A' Rósáról sabulázzák a' Poéták : hogy annak tsinálá-
sában az Isteneknek egész  Seregek munkálódott, és azért 
olly Éép; ,s mikor el-Végeztetett, minden Istenek, halha-
tatlan ságnak-italával tellyes pohárjaikat reá töltötték, 's az-
ért olly kedves illatú', a* Rófa.  A' jésus Kfistusnak  aja-
kai rósák: Ezekre az Isten kedvességet öntött. 'Sólt. XLV. 
de öntött Keserű Mirhát.is,  mert ezek, a' Meny-AÉszony-
nak Éavai Éerént, azzal folynak  's tsepegnek. Hová lehet 
azért Keferübb  Mirha  folyás  a' Kriftus'  ajakairól, mint mikor 
haraguva azt mondja az Halálnak, a* mivel Isten-is megfe-
nyegette régen az Ifraelt:  Vágd-ki e' Nép közzül az Osz-
lopot, a' TámaÉt és a' Táplálót ? Papok . Próféták  , Pró-
féták1  Fijai; Kollegyiomok. Oskolák , 's a' t. Néktek-is szól 
e' fiomoru  Levél! Oda vagyon édes Atyátok és Tápláló 
Jó Abdiáfitok  közzül egy Nevezetes. Kivált a' M. Vásár-
helyi Ifjúságnak  vagyon méltó oka a' szomorúságra De 

O vólna 
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v.jina még-is sokkal nagyobb, ha azt a' Méltóságos Özvegy 
szép Gratiájának továbbra való ígéretével nem enyhítette 

vólna; és három Méltóságos Gyermekei édes Atyjoknak 
mint egyéb Virtusaiban , úgy iránta való gratiosus affe&u-
sában-is, örökség fierént  nem succedaltanak volna. Oltal-
mazza Isten továbbra-is maga népét : áldja-me» kitsiny 
örökségét: legeltesse azt továbbra is: és magaftalja  - fel 
mind örökké. 

Én-is pedig, ki eddig képedben másoktól, már végre 
TÖled bútsút vészek Néhai Méltóságos Jó Patrónus Uram. 
Nyugodj azért Testedre  nézve Sírodban tsendesen ; Neme-
sebb RéÉedre pedig vég nélkül az halhatatlan Ditsös-
íégben. „ 

Ti  pedig MÉLTOSÁGOS, T E K I N T E T E S , 
T I S Z T E L E T E S és N E M Z ETE S  Urak 's 
nyok ! Késérjétek el Ös-Temető Helyében  e' Nemes TeP 

tet : Soha oda nagyobb Embernek Testét bé-
nem késéritek. 

E L-M  OND  ÁM* 
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