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Canones veras Pietatis: 
A valóságos Kegyességnek  Régulái. 

L 
Omnia prospera eveniunt Deum colentibus: adversa spernentibus. Az az: 

Az Istent-  félőknek  minden jók adatnak, 
Istentelenektől  azok meg-vonatnak. 

II, 
Impietate qui est imbutus, quietus nunquam esse potest: Pius etiam inter 

strepitus quiescit. Az az : 
Nyugalma  nints soha hitlenül  élőnek, 

Rettegése  sintsen az Istent-félőnek: 
Mert  bár ne büntessék, Amaz mégis tsak fél; 

Ez pedig Istennel  nagy tsendességben él. 

III. 
Pius animus Dei Tabernaculum est: Impius, locus desertus. Az az: 

A Kegyes  Szív  Templom,  's ott  lakik Istenség, 
Gonoß Szív,  pußta helly 's tsupa kietlenség. 



SZ E N T L E TZ K E. 
'Sóit. XXV. f  i2. 13. Kitsoda  az ember, ki fé-

li az Urat?  azt tanítja  az útra3 mellyet válaszszon 
magának. Annak Lelke a' hál, és annak Magzat-
ja örökségül bírja a"*  földet» 

E Lő L-J  ÁR O BESZÉD. 

KItsoda látott olly el-vetemedett gonosz em-
bert, ki az Istent-félőben  több jót nem itélt volna 
lenni, mint a' Hitetlenben? tudni-való ugyan, hogy 

e' világnak kényes magzati elótt, tsúf  és nevetség légyen az Istent-
féló  ember; de ez-is igaz, hogy az ollyanok magok, kik a' Ke-
gyességet máfokban  tsúfolják  's nevetik, ugyantsak még-is többre 
betsüllik az Iítent-félőt  az Istentelennél. 

Tégyük-fel  moíl tsak példának okáért ( 1 ) Valami bizonyos 
hellyen, Tolvajoknak ferege  fészkelódÖtt-meg,  kiknek életek módja 
a' ragadozás; gondoljuk e'mellé azt, mintha mí-magunk-is azon Tol-
vajoknak tárfaságokban  élnénk. Már ezen fel-tétel  szerint kérdem: 
vallyon nem ezt kívánnóké, hogy azon tolvaj tárfaink  femmiben  min-
ket meg ne kárositsanak? de sot kívánnók, hogy ök mindenekben 
az Igazságnak törvénye szerint bánnyanak velünk. Mellyböl ki tet-

szik, hogy a' Kegyességet a' hitetlenségnél sokkal elébb betsüllenők. 



Té? yünk-fel  (2)  egyéb példát, tsak személyes gonoíz embert, tud-
ni-illik; ki Istennek és embereknek Törvényeiket lábaival tapodja, 
ki minden Bonumait ^ eroszakkal, tsalárd úton módon gyűjti, ki az 
idvességet világi dicsőségért kész el-adni, kész a' közönséges-tárfasá-
got meg-tsalni, jó barátit megölni, kereskedő-kalmár táríaic meg-
heviteni 's a' t. Vallyon nem úgy vagyon é , hogy ha interejjatiovk-
ban, úgymint pénzünkben 's egyéb jószágunkban forogna  a' dolog; 
vallyon mondom, nem inkább választanók é valamelly Istent-félo-
vel következni, barátságot kötni, kereskedéíl üzni, mint az ol-
lyan Istentelennel, a' minémüt le-írék? úgy itél kétségkívül min-
denitek, hogy inkább. Nem tsak efféle,  elmében fel-teheto  pél-
dákkal, Hanem (3) meg-lett példával-is lehet azt mutatni, hogy 
az igaz Illeni-félelmen  kívül élők elott-is, nagyobb betsben va-
gyon a' Kegyesség, mint a' Hitetlenség: Conftantinus  Chlorus  pogány 
Imperátor, ezt a' parantsolatot adja-ki egykor: Falamenyi  Kerefi-
tyének Udvarában  's táborában vágynák, ha a' Kereftyénséget  el nem 
hagyják, viffiá  térvén a' pogányságra, mind azokat Udvarából  's tá-
borából ki-iizi, Hívat  aljokból ki-hányja. E' kemény Edictum  fokakot 
meg-tántorita; de elegen találtattak ollyak-is, kik a' parantsolattal 
nem gondolván, a'Keresztyén Vallásban álhatatofon  meg-maradtak. 
Mi leízsz ebből? maga eleiben hívatván az Imperátor mind a'két 
rendbélieket, így szóll elsoben-is az Alhatatlanokhoz: Mennyeiek-ki 
tí  hitetlenek  Udvaromból,  mert mi módon lennétek hozzám hívek, ha a' 
ti Istenteket  meg-tagadtátok?  Az után az Álhatatofoknak  ezt mondja: 
Tí  pedig, nem gondolván fenyegetéfemmel,  meg-állottatok  JJienhez-való  hii-
ségtekben, lépek ez után Tanátsofim,  Teft-órzoim.  Láthatni ebből, 
hogy a' pogány-is elébb betsüllötte a' Kegyességet a' Hitetlenség-
nél. Mind ezeknél-is pedig (4) nagyobb példát említek ide, t. i. 
magát az lílent, ki tiszta Szent természete szerint gyülol minden 
hitetlenséget, azt keményen meg-büntetvén 'Sóit. V. 5. - 7. El-
lenben úgy szereti emberben az Illeni félelmet,  hogy azt itt és a' 
más világon-is meg-júralmaztatja. 1. Timot. IV. 8. hafonlatosképen 
Letzkénkben-is. Mert itt 

Summáfon  a' vagyon: Hogy a' Próféta  kérdőre ve'vén a' Ke-
gyességet avagy Illeni-félelmet,  annak hasznos jútalmaióft  számlálja 
mind a' két életre nézve. 



Régenként pedig I. vagyon Kérdés, Tudakozás az Isteni-fé-
lelemrol 's Istent-félo  emberről: Kitsoda  a ki féli  az Urat?  II. Er-
re-való Felelet, számláltatván elo abban a' Kegyességnek három 
nevezetes hasznai: Azt meg-tanitja  az útra 's a' t. Nevezetes 'Sói-
tár ez, mellybol Matériát választottam, Poéfisi  szép meíterséggel 
írta ezt a' Sz. Próféta,  's hogy Isten' frigyes  népe közt ki-ki meg-
tanúlván, jobban meg-tarthafía,  Alfabétumokkal  vágynák a' verfek 
meg-külömböztetve. Hlyen meíterséggel szereztetett 'Sóltár, még 
tsak hat találtatik a' 150. 'Sóltárok között, úgymint a' 34. 37. 111. 
112. 119. és 145. Második  Fridrik  Dániai Király, gyakron szokta 
vólt e' kezünk alatt lévó 'Sóltárt énekelgetni különös házában, lel-
kének nagy örömével; Halálához közelitvén-is, e' vólt az b hat-
tyúi Éneke. Ezen b. e. Uri  Méltóság  is, kinek meg-hidegült Te-
temei felett  moft  prédikáltok, követte ebben azt a kegyes Királyt, 
mint jól tudják azok, kik o hozzá közelebbről járulók voltak. És 
ez a' többek között, egyik okom, miért szakasztottam ki Matériát 
ebből, a' felette-való  prédikállásra; melly ha illetlennek tetszenék 
valamellyik Halgatóm eldtt, azért, mert néki tsak egy tulaj  donképen-
való Magzatja  Jem  maradott  maga után; azt én kérem: ítélet-tételé-
vel ne íieílen, hmnem tsak a' Tanitás végin tégye az ítéletet. 

Magy ar áz a t. 
Els'o  Réfi  Ebben, a' tudakozás alatt lévd" dolog ez; Kitso-

da a' ki féli  az Urat?  Nem szándékom K. H. hogy az líteni-fé-
lelemnek mivoltát hoszízafon  beszélljem, mert a' Próféta-is  inkább 
arra nézett, hogy annak Hasznait emlegeífe.  Én itt mail inkább 
ezeket jegyzem-meg: 

a. Hogy félni  az Urat,  annyit tészen, mint kegyefen  élni; 
meg-forditva-is,  kegyefen  élni annyi, mint Istent  félni;  Hiénáiéit) 
ember-is tsak az, a' ki kegyes. így tserélgeti-meg ezeket a' Sz. 
írás akkor, mídón a' félelem  Fiúi,  nem pedig Szolgai.  Külömben, 
az Iilentelenebb ember-is fél  Istentól nagy rettegéffel,  fél  az ör-
dög-is Jak. II. 19, de egyik fem  féli  szíve szerint alázatos engedel-
me tséggel;,ez okon, ördögnek 's hitetlen embereknek félelmek,  tsak 
gyötró féletem,  nem pedig Kegyesség. 



b. Tzélja  e' jó félelemnek  vagy Kegyességnek az Ur, becíi 
szerint JEHOVA. Ez a' Név egyaránt Atyának,  Fiúnak, Szent 

Lélek Jftennek  tulajdona; úgy-is tanitatunk a' Sz. írásban, hogy az 
Atyát nem lehet szívefen  félnünk  's tisztelnünk, Fiu és Sz. .Lélek 
nélkül; melly szerint, kegyes ember-is tsak az, ki az örökké dítsé-
rendo Sz. Háromságot féli  tiszteli, az líteni Állatnak Egységében. 
Itt még ezt tartsuk-meg 

c. Az Itteni félelem,  embernek minden-némii kötelességeic 
magában foglalja,  mellyeket tartozik kiki félben-szakasztás  nélkül 
kegyelmes I(lenéhez meg-bizonvitani. Értsed a' Szeretetet,  engedel-
me]séget,  ljlenhez igaz hittel  eros bízodalommal-való  ragaffkodáft,  bálá-
adájokat,  Könyörgéjeket  's a' t. Ez az oka, hogy mídon B. fala-
mon egész Prédikátori Könyvében elö-adta volna Istenhez-való kö-
telességeinket, tehát egybe-fummálván  a' fokát,  végre így szóll: 
Mind  ezeknek summája ez: Az Istent  féljed  - - mert ez az ember' fő-
dolga. Rész XII. 15. Sz. Dávid-is erről formál  Ke'rdéíl: Kitsoda 
az ember, ki féli  a' Jehovát?  Melly szóllás formáját  vésznek Né-
mellyek: A' dolgot ki-kerefgélö  Kérdésül, mintha mondotta vólna a' 
Próféta:  Kevés  és ritka az. Nem-is lehet ezt egy-átalán-fogva  ta-
gadni, mert Sz. Iráfíal  együtt bizonyítja az eocperientia,  hogy világ 
kezdetétol fogva  máig, nagyobb száma vólt 's vagyon a' hitetle-
neknek, mint pz igaz Istent-félöknek.  Máfok:  Tsudálkozva-való 
fel-kiáltáful,  mintha mondotta vólna: Oh melly jó, melly nagy boldog-
ság félni  az Urat.  E' magyarázat-is tiszta igazság, mert embernek 
boldogsága attól függ,  ha Ó valóságos Istent-félő  lehet; mellyet 
következés szerint a' Próféta-is  bizonyít a' 

Máfodik  Réfiben,  Az Itteni-félelemnek  drága Hasznait ebben 
e'képen száinlálván: A Jehova  az IJient-féíot  meg-tanitja  az útra. 
Annak Lelke jóban hál. Annak maradéka örökségül birja a' földet.  Itt 

Els'o  haßna a' Kegyességnek ez: hogy a' Jehova meg-tanitja 
az Ißent  félőt  az útra, mellyet válaffon  magának: Ebben illyen külö-
nös dolgok vágynák: 

1. Az UT.  melly rövideden meg-mondva, tészi az Életttek 
módját.  Mi is vólna egyéb e' moftani  életünk? hanem utazás a Men-
nyei Haza-felé;  lévén mí raoít itt tsak jövevények,  mint a' mí hit-



béli Atyáink-is.  A' kegyes Illent-félot  hác meg-tanitja Isten, tud-
ni illik, Szent Lelke által oktatja pararantsolatjai szerint élni,'s mint 
valami, moíl járni kezdett tsetsemdt, kézen fogva  vezeti, szorgal-
matos vígyázáflal  orzi, hogy meg ne essék. 

2. Ut  válaftás,  mellyet válafflon.  "Lehet ez út válafitdft  Ts-
tenre-is vinni, illy formálag:  Mint-hogy az ember természet sze-
rint vak az Idvesség dolgában, és ha magára hagyatnék, leg-ottan 
efnék  a' kárhozat' vermébe, tehát azt miveli Isten az ötet félőkkel, 
hogy őket el-téritvén a' veszedelemre vivő tekervényes öfvényröl, 
az idvességnek egyenes útát adja elejekbe. Ezt kéri a' Próféta-is 
feíves  könyörgésével  v 4. A te útaidat  Uram  mútasd-meg nékem, ta-
nít  s-mtg öfvétiyidre,  hogy azokon járjak.  Mindazáltal, egyenefebben 
tzéloz Dávid arra, hogy ez utat, maga a' kegyes ember válaszsza, 
ily' értelemmel: A' ki az Urat féli,  annak d ád meg-világoütatott 

szemeket, hogy láffon;  ád értelmet, hogy jó ítélet-tétellel tudjon 
választani útat, igaz élet' módját, mellyhez szabván magát, Iíten-
nek tessék: Nem áll két útak közt, kételkedvén azon, hogy mer-
re mennyen,- hanem tétovázás nélkül választja ónként ama' kes-
keny szoros útat, mellyet a' Jésus mutatott Mát: VII. 14. Ez 
ugyan moíl tövifles,  darabos, de a' vége nyúgodalmas: Sok nyomo-
rúságok után kellvén bé-menmnk a' Mennyeknek orfágába.  Tsel; XIV. 
22. Tsak ezekből-is érthetjük, hogy meg-betsülhetetlen fok  hasz-
nai vágynák a' Kegyességnek.  Ezt emlegeti Istenében-váló ditseke-
désével máfutt-is  a' Próféta:  At Igazságnak  útát  válaftom  magam-
nak Uram!  és a' te Törvényed  forog  előttem.  'Sóit: CXIX. 130. 

Máfodik  llafina  itt az Isteni-félelemnek  ez: Az Istent-féldnek 
Lelke a jóban hál Három a' szó, a' dolog-is bennek három. 

1. Az^ Istent-félonek  Lelke, de a' leftéröl  mint kell hát ítél-
nünk? Fel:  Szokáfa  Isten Beszédének, hogy Lelket nevezzen, 's 
értse azon az egész Embert; ugy itt-is annyit jelent a' Lélek, mint 
maga az egész ember Lelkeítdl Teíleílol. Kiilömben mídon Lelket 
nevez, azzal arra-is vagyon tekintet, hogy a' Kegyes embernek 
még annál-is hathatófabban  ki-fejezze  Boldogságát, Tudni-íllik: adott 

Isten nékünk külső érzékenységeket-is: lát éji, halláfl,  fagláfl,  íz-ér-
zéjl, tapafitaláfl;  mellyek által látván, hallván, szagolván, érezvén 



és tapasztalván, szoktuk meg-ítélni a' Jókat; de az illyen külső ér-
zékenységek gyakorta meg-is tsalnak. Az annak-okáért embernek 
valóságos boldogságára tzélozó igaz Jó, mellyet a' Lélek érez-meg 
hatnatófon.  Boldog e' szerint az Istent-félo,  mert annak Lelke, 
avagy Ő maga egészlen vagyon 

2. A' Jóban,  az az: meg-kívántató minden Jókat vészen Is-
tentől ez életben-is, ez élet után-is. A' Magyar Rhitmus, mellyel 
énekelni szoktuk e' 'Sólárt, gyönyörűséges magyarázattal fejezte-ki 
ezt: A' ki az Ur Istent féli,  és tilzteli szívében - - Nagy békeség-
ben annak, Minden  jó bovön adatik. 

3. Hál.  A' hálás, éjjeli meg-hdlds, a' dolognak tartófabb  és 
állandóbb voltát betűzi, p. o. a' ki nappal valakihez bé fordul,  az 
onnan el-menvén, szoktuk rólla mondani: E tsak egy tekintésre  jött 
vala bé. De ha eftvét  várván, meg-is hál, állandóbb vendég o. Ha 
az ItélŐ-Bírák hamarjában által nem látják az Ügyet, melly az ö 
Székek eleibe vitetett, tehát több idot vévén magoknak az elmél-
kedésre, így szoktak szóllani: jó lessf  evei a" Causával  hálnunk. Az 

Isten' Beszéde, mind itt Letzkénkben, mind más hellyeken, ezt 
az állandóságot  tanítja a'Hálával,  p. o. Moáb tartományából, Kana-
hánba viszszá-szándékozó kedves Napájától Náomitól, femi-képen  el-

szakadni nem akarván a' Rhut Aszszony,, el-tökélli magában álhatato-
fon,  hogy holtig véle lakjék; már ezt az o álhatatosságát, ezen szókkal 
íratta-meg a' Sz. Lélek Rhut: I. 16. 17. ügy tselekedjék  lften  ve-
lem, hogy ha az egy halál el nem fakaft  tolled,  én ott  maradok-meg, d 
hol te lakol. Betű szerint: nappal-is veled léftek,  éjjel-is  ott  hálok-meg, 
d hol termeg-hálf  Lásd 'Sóit. XCI 1. A' Jóban  hál azért az ís-
tent-félonek  Lelke, az az: igazán boldog o mind itt, mind ez élet 
után, mert otet a' valóságos jó mindenütt meg-környékezi, véle 
jár, kél, hál, nyugszik; véle vagyon az líteni kegyelem Kereszt-vi-
feléfeiben,  békeséges és háboruságos állapotjában, egésségében be-
tegségében, életében halálában; által-kiséri halálakor a' mennyei Ha-
zába , holott-is örökké meg - nyugszik, itt-való fáradtságos  útazá-
fai  után. 

Harmadik  Ha/na.  Hogy az 0 Magzatja,  Maradéka  örökségül bír-
ja a' fíjldet.  Letzkénknek ezen Czikkelye felett  nehézségek szoktak 



támadni, p. o. ( hogy némellyeket közüllök említsek} Miként 
igaz az, hogy az lítent-félönek  Maradéka örökséfül  bírja a' földet, 
holott fok  Kegyefeknek  Maradékjok fints?  (2) E'mellett bizonyos, 
hogy fok  kegyes Szüléknek, Istentelenek a' Magzatjaik; mint Isák-
nak Éfau,  Dávidnak a' gyilkos, parázna és pártos Abfólon.  Meg-
forditva-is  igaz (3} Hogy Istentol el-vetemedett némelly Szülék-
nek, vágynák kegyes Magzatjaik: mint a' gonosz Saulnak a' kegyes 
Jónathán. (4) Némelly Kegyes Atyáknak  Kegyes Magzatjaik hamar 
meg-halnak, néhánykor szomoru halállal-is; Isteni-félelem  nélkül-va-
ló Magzatjaik pedig bírván a' földet,  koros vénséget-is gyakorta 
érnek. Még azt-is méltó itt elméré venni ( 5 ) Hogy ha az édes 
Szülék Kegyessek voltak, vallyon ezeknek Kegyességek érdemietteé 
a' Magzatoknak Kegyessé-való  lételeket, és hogy örökséget-is bír_ 
janak? Mind ezek ollyan dolgok K. H. mellyek meg-érdemelné, 
nek egy különös Tanitáffal-való  el-igazitáíl; de nékem moít egye. 
bekre-is kellvén fietnem,  igen rövideden felelhetem  íme tsak ezeket; 

a. Sz. Dávid, ki líten Lelke által e' 'Sóltárt szerzette, O 
Teftamentom  alatt élt, és a' Földel mint Példával, Qtypuffal}  mel-
lyet az Istent-félönek  Maradéka bír, igaz, hogy betű szerint néz 
Kanahan földére;  de úgy, hogy lelki képen irányozza a' Példázol-
tatott valóságot , ( antitypufk  ) tudni-illik a' mennyei Kanahánt. 
Mellyhez - képeíl - -

b. Ha az Istent-félönek  Magzatja nem bírhatta-is mindenkor 
a* földet,  ( melly külömben-is veszendo 's a' Lelket nem bóldo-
gi'ható örökség ) ugyantsak övé lett a' mennyei jobb örökség. Igen 

szépen vagyon ez-is a' Magyar 'Sóltáros Könyvben : A' ki az Ur 
Iltent féli,  annak, és 0 Maradékinak,  gazdag örökség hagyatik. 

c. Valamint pedig az Isteni-félelmet  nem az Atyánk nemzi be-
lénk, és Anyánk nem szíili velünk, (fmert  mindnyájan úgy szárma-
zunk természet szerint mint a' vad-szamárnak vemhe Jób: XI. 12.) 
hanem tsak Isteni különös ajjándék a' Szülékben és Magzatokban 
a' Kegyesség; tehát a' gazdag örökséget-is tsak ingyen-való kegyel-
méből adja Isten, a' kinek adja. Rórn: VI. 23. Azt eroííti azért 
itt a' Próféta:  Hogy tetszett Istennek egybe-kötni Kegyességgel a* 
drága jútalmat, illy formálag  pedig, hogy a' Kegyesség gyakorláfa 



a' munkás líteni J í egy elem által, járjon elol; az örökség pedig, 
inint kegyelem szerint-való jutalom, kÖveíTe azt. Még azt-is ta-
nítja evei a' Próféta  -

d. Hogy az Istent-félonek,  ámbár ne légyen-is moít rendes 
eledelénél, öltözeténél egyebe, az-is pedig néha szükön; még-is ez 
nagyobb gazdagság nékie líteni-félelem  mellett, mint a'nélkül a' 
Hitetlennek a' Dáriufi  fok  kints. Bizonyára tsak az Istent-félo  bír-
ja igaz juíTal e' földi  Jókat-is; az Istentelenek pedig azoknak ufurpa-
torij bitanglói. A' hitetlenek foha-fem  élhetnek bóldogúl, az Istent-
félok  foha  nem lehetnek boldogtalanok. 

e. Ha a' Kegyefnek  tulajdon Magzatja nem vólt-is minden-
kor Kegyes, vagy hoszszu életii, de tsak igaz ez, hogy o maga az 

Istent-félo  tanit és ferkent  máíokat jó példájával a' Kegyességre; il-
lyenkor azok lésznek ennek Magzati, Maradékai. Külömben - -

f.  Nem tzélja a' Prófétának  itt, hogy minden Istent-félo 
Szüléknek, hafonló  Kegyességü Magzatit állattá; hanem vagy azt a-
karja: Hogy az Istent-félönek  Magzati között, valamellyik Istent-fé-
lo lészen; kire a' többektol el-fogott  jók ( ha azok Istent-félok  nem 
vólnának) által - tétetnek, vagy azt: hogy a' líegyefeknek,  több-
nyire Maradékaik-ís meg-áldattatnak Iítentöl. 

T  U  D O M A NT. 
Valaki  á Jebovát  igazán féli  's ftive  férint  ti/teli,  boldog az, 

*s ugyan-tsak-is á' boldog mind ez Életben,  mind Halálában,  mind pedig 
ez élet után. Akár így mondjam: A valóságos Kegyességnek  nagybajt--
m van itt,  a" balálban, és azontúl  az Örökkévalóságban. Nem hazug 
az líten hogy meg-tsalhaíTon. Titus; I. 2. Az o ígéretei álhatato-
fok;  már pedig ígérete van néki a' Kegyesség' meg-jútalmaztatáfa 
felöl  ebben, és a' más életben 1. Tim: IV. 8- 'Sid: XI. 6. A' 
mí Letzkénkben-is így erofitetik  ez: A' ki féli  az Urat, azt o meg-
tanitja az idvesség útára, annak Lelke örökké a' jóban meg-marad 's 
a' t. Három ága vagyon Tudományunknak; egyik, mofiani  Életre, 
máfik  a' Halálra;  harmadik, azon túllévő  állapotra nézve mutogatja 
az Iíteni-félelemnek  drága Hasznait. Tapasztalt valóság külömben, 



hogy a' Kegyeíség nélkül élők az e' féle  Tanitáfokat  unják, azok-
tól tsömörölnek, a' tréfás  mulatságokat kedvefebben  vennék; De 
az-is igaz, hogy mindenkor voltak, vágynák ma, 'slésznek ez után-
is Kegyes Istent-félok,  kiknek szivek szerint-valók a' Kegyességröl 

szólló tanitáfok.  Nem fajnállom  azért óh Kegyes Halgatóim! mu-
latozni tovább-is e' Matéria körül, 's ahoz-képeffc,  mint a' Letzkén-
ken épült Tudományunk-is kívánja, bdvebbetskén igyekezem elo-
tökbe beszélleijí az Isteni-félelemnek  meg-betsülhetetlen fok  Hasz-
nait: Leikeink'örömökre, Kegyességben-való  gyarapodáfunkra,  a'jó 
Meg-haláshoiz-való készitetésünkre-is; mert bizonyos, hogy ma hóU 
nap mindnyájunkhoz-  is bé-kö/fön  a" Halál,  's boldog lé/en,  valakit ífleni-
félelemben  talál.  Meg-betulhetetlen Hasznait állatom az Illeni-féle-
lemnek, még pedig 

A. E moftani  Életre  nézve. Mert ha igaz, hogy az Istent-fé-
loknek Lelkek a' jóban hál, az az: abban állandólag meg-marad, mint 
ezt elébb meg-mútogatám; tehát ez-is hafonló  igaz, hogy néki moft-
is mídön itt sátoroz, mindenként jól vagyon állapotja. Ezzel pedig 
koránt fem  azt állatom, hogy valamit természetiink kívánhat, miné-
mü a' hoffa  élet, jó egésség, gazdagság, méltóság  vagy uraság, elvál-
hatatlan úl mind öszve volnának köttetve a' Kegyességgel; mert az 
Évangyéliom e' féléket  nem ígér, az experientia  fem  hágy hellybe. 
Hanem tsak az a' szóm Materiánkhoz-képeíl: hogy azokot a' jókat, 
mellyek ember' valóságos boldogságára meg-kívántatnak sziikséges-
képen, meg-adja Isten még itt az Ótet félőknek.  Már pedig épen 
nem szükség ember' idvességére, hogy o foha  beteg ne légyen, ha-
nem tartós egésségii; nem szükség, hogy igen gazdag, vagy nagy 
Ur légyen, söt hogy éljen-is itt; ezek tsak toldalék jók, mellyek, 
igaz hogy a' Kegyességgel meg-álhatnak, de ha nem vólnának-is, 
azzal el-nem rotnlanék a' Kegyességnek természete úgy; hogy tsak 
a' lenne Istent-félÓ,  ki e'féle  világi jókkal bír; Istentelen lenne, a' 
ki nem bír, óh távul légyen ! Mind-azáltal tsak nem olly iigye-fo-
gyott az Isteni-félelem,  hogy az ebben foglalatoskodott  minden 
világi Jóktól-is meg-fosztaná;  mert valami szükséges az ö számokra, 
tsak meg-adja Isten azt itt-is nékiek. Hadd mútogafTam  azért vilá-
gofabban-is  ennek valóságát, 's bátor Tí-magatok K. H. légyetek 



ebben nékem meg-bírálóim. Végyük hát moít kérdőre ezt: Mi  kí-
vántatik  embernek e' moftani  Életben?  Kétség-kívül  mindnyájon ezt fe-
leljük: Kívántatnak - -

i . Éle f  foly  áfa,  Ero> Egésség. Ez a' voxolás meg áll, demel-
leje adom már ezt is: hogy az Iíteni-félelem  ezen jókat nagyon szokta 
okozni. A' természetnek Iítentól ki-szabott rendes folyáfa  szerint 
ez életet nyújtja, az erot egésséget gyűjti táplálja a' módos étel, ital, 
álom, lévén e' végre szükséges ez három. Meg-vaUom e' mellett, 
hogy fok  okok miatt gyakor változáfokat  szenved a' mí gyarló Tes-
tünk; mert bé-vészi ez a' Halált áerrel, étellel, itallal; mellyeket 
bé-szívunk, meg-észünk, iszunk: és valami az életet táplálja, ugyan 
az lehet a' halálnak-is egyszer'smind oka. De tartsatok tsak jól szá-
motrá okos Keresztyénim! ha nem úgy vagyoné: hogy Nyavalyáink-
nak nagyobb része, nem azokkal a' dolgokkal való visza-éléitől szár-
maziké, mellyeket líten Törvénye meg-tiltott? tagadhatatlan igaz ez. 
No ! miként Ígérhetne hát természet folyáfa  szerént magának hoszszu 
életet, tartós egésséget Az,ki naponként, mint a' meg-öléfre  hízlaltat-
ni szokott állat, rend-kivül való étellel itallal terheli magát? Az, ki 
buja életet űzvén, éjjel nappal futkos  véle fertelmeskedo  tárfai  után, 
mint a' pusztához szokott vad-szamár, 's égödik magában, ha tárfra 
nem talál ? Jér. II. 24. Az, kit a' nagyra vágyódó kevéllyscg, de e-
mellett az alá-való állapot, máfoktól  meg-útáltatás tsak nem meg fo-
kaszt ? Az, kit az irigység sárgitt, a föfvénység  epeszt, a' boszszu-ál-
láfnak  kívánsága, de e' melleta' telhetetlenség mardos ? Az, ki nem 
ád álmot addig szemeinek, míg gonoszt nem tsclekízik ? Péld: IV. 16. 
Az,ki nappalból éjtzakát, éjtzakából nappalttsinálván, idejének nagy 
rétzét, elméjére nézve fáradtsággal  boszúsággal, erszényére nézve pe-
dig káros és költséges mulatságokkal tolti-el. De ímé az Iíteni-féle-
lem mind ezeknek a' rendeletlenségeknek gátat vét; mert mint sz,óll 
a' Bots: Az Urnák  félelme  meg-bof/abitya  a' napokot, az Ijlenteleneknek 
eftendejek  pedig meg-rövidült.  Péld: X. 27. IJgy gondolom, hogy az 
iffjui  izmos erös természet miatt, nem minden embernél fontol  ez i-
gaz mútogatás; de érjen tsak koros vénséget az ollyan-is, meg-fog-
ja tapasztalni akkor, lábainak táncorgáíival, agyának meg-lágyulásá-
val, fejének's  kezének reszketegességivel; hogy ótet méltán fizette-
v; a' bun effélével.  Mi kívántatik még ? 



2. Tiftesség,  jó Hír-  Név,  Bet sülét.  Jobb-is embernek itt nem 
élni, mint illendő tisztességének, betsületének nem lenni. De az Is-
teni-félelem  , melly hathatófon  okozza e' jókat-is az embereknek! pél-
dák bizonyíttyák, 's Elöl járó-beszédem-is óldaloslag ide evez vala. 
Kívántatnak,  továbra.- -

3. Életet tápláló Jldáfok,  mert ezeknélkiil itt nem múlatha-
tunk- Az efféle  Aldáfok-körüli  másként, meg-kell azt vallanunk: hogy 
az líleni gond-vifelés  tsudálatofon  forog,  nyilván lévén, hogy fok 

Istentelenek hírtelen meg-gazdagultak, némely Istent-félok  ellenben 
tsak nem mindenjeikből ki fordulnak.  Mind-az-által foha  nem igaz, 
ha mondaná valaki: Ez az ember igen gazdag, 0 tehát  Istent-félo;  Ezi-
gen/egény, tehát  nagy hitetlen:  mert tsak ki jo Isten a'homályból, mel-
lyel magát egy ideig bé-fedezte  vólt, és mindenkor meg-adja az ötet 
félőknek  azt 's annyit j menyit ö Felsége Maga Ditsöségére, amafhk 
idvességére elégségeinek ítél. E' tekintetben tehát, az a' nagy haszna 
vagyon az Illeni félelemnek,  hogy az Istent-félo  ha gazdag világ sze-
rént-is, ö a'maga fokjával  él háládatofon,  oda költi, hova a' Krülus 
Évangyélioma parantsolja. Ha keveífe  vagyon, azzal is ö inkább meg-
elégszik, mint a' hitetlen a' maga fokjával,  's mindennap Istent ditsŐ-
itvén így szóll: Te  vagy óh Isten!  ki meg-fiegényítefift,  's ifmét  meg-gazda-
gítaff  Solt. LXXV. 

4. Indulatok,  Kívánságok,  mer illyeknélkül-is az ember, nem le-
het ember. Tudni-való-is, hogy vágynák kívánságaink, még pedig igen 

szélefek,  de tehetségeink azokhoz igen tsekélyek keskenyek. A' kí-
vánság minthogy telhetetlen, a' tehetség pedig mivel tehetetlen 's nem 
töltheti kedvét a' kívánságnak, éppennem lehet, hogy a' szegény lé-
leknek igen nagy háborút ne okozzanak, ha tsak az Isteni-félelem  kor-
mányoíiiak elő-nem áll. Tekintsd-meg bár a' boffus  embert! ö a' ma-
ga indulatait zabola nélkül botsátván, egy kalányi vízben d-óltaná ha-
ragossát, mellyet nem tselekedhetvén, annál inkább évődik. Nézd-
meg a' Föfvényt!  mint észi a' kezét lábát, ha vagy kárt vallott, vagy 
nyeresége nem vólt a' szerént, mind telhetetlen kívánsággal előre el-
intézte vólt. LáíTad a' Kevélyt!  ki örömeíl gőgösön tartaná magát, 
és hogy máfok  nem betsíillik sőt utállyák, azért feinte  rneg-hafad.  Az. 
is meg-efik,  hogy azon egy emberben két ellenkező indulatok 's 



ugyan tyrannusok uralkodjanak, mindeniknek pedig a' tzélja ellen-
kező, p. o. Vagyon Fösvény-kevély,  vagy nagyra vágyó (óh sze-
gény Lélek! miként tudsz te fugorogni  az illyen emberben? J) En-
nek föfvény  indulatja azt mondja: Tedd-el,  fugoritsd-meg!  Kevélysé-
ge azt kiáltja: Add-ki, ne kíméld!  amaz: fűkön  költs \ ez: vepegess! 
amaz: rejtsd-el,  ne lássák tudj  dk mdfok,  hogy kints ed van! ez: menyj-ki 
a" piatzra,  a' világra, mútasd-meg miadeneknek magadot, hogy te-is em-
ber vagy ám! És így a' föfvénység  oítromolja a' kevélységet, a' ke-
vélység a' föfvénységet;  de tsak a' szegény Lélek szenved minde-
nik miatt. Ollyan állapotban vagyon az illyen ember, mint a' Re-
bekának Méhe, mellyben kettos-gyermekek találtatván, mídon az-
ok egy-más ellen tufakodnának,  fel  kiált a' nyavalyás várandós A-
nya, mondván: Ha így vagyon dolgom, óh miért fogadtam  méhemben! 
i . Mós. XXV. 22- De az Isteni-félélein  az illyen terhes dolgok-
nak-is eleit vészi, és vezeti az embert ama' leg jobb gazdagságra, 
úgy mint: á maga forsával-való  meg-elégedésre- i. Timot. Ví. 6 . -8. 
Talál elég tsendességet 's édességet minden-némü állapotjában, 's 
meg-núgodván Istennek Szent akaratján, ezt mondja az Apoílollal 
Filip: IV. i i , 12. Meg-tanúltam  azokkal jól meg-elégednem, mellyekben 
vagyok: mert tudok bovölködni, tudok fúkölködni;  enni, éhezni. 

5. Békés ég, Lelki-efméretnek  tsendessége.  Oh meg-betsiilhetet-
len drága kints ez! valakiben e' nints meg, annál vagy aluszik a' 
Lelki-efméret,  vagy nyughatatlankodik 's nyughatatlankodtam és így, 
az Isteni-félelem  nélkül lévő még moíl szinte pokolban vagyon. A' 
hitetlenben hogy meg-légyen ez a' tsendesség, az lehetetlen, mert 
felölle  mondatik: Mint  a háborús tenger, ollyanok a' hitetlenek;  bi-
zony nintsen békességek, azt mondja az én Istenem  a' hitetleneknek.  Eía: 
LVII. 20, 21. Nyilván ezeknek moílani bóldogságok-is tsupa bol-
dogtalanság, még kedvek szerint folyó  dolgaik1" között-is. Ugyan 
hogy-is lehetne békesége az ollyannak, ki egy szem-pillantáfig  fem 

szállhat magában? söt abban munkás, hogy szemeit bé-húnyván, 
ne láfla  lelkének állapotját: El-múlt  tselekedeteire nem fordíthatja 
elméjét Lelke-efméretének  vádoláfa  - nélkül: A jelen-valókat  nem 
nézheti meg-pirulás-nélkül: Jövendő  állapotjáról  nem gondolkozhatik 
kétségben-való esés-nélkül. Ez a' szót ki-mondó igaz Tanú, ez a' 
házi-Prokátor a' Lelki-efméret,  kit Silentiariusú  foha  ember nem te-



het, nem dughatja-bé fiáját,  még moíl mardofván  az Isteni-félelera 
nélkül-való embert, nékie, míg abban az állapotban marad, nem 
lehet békesége fe  Iítennel, fe  magával. De az Istent-félo  kegyes, 
mentett az e'féle  mardosó 's meg nem haló férgektől;  szuntelen 
égó égető 's meg nem aluvó tuztol; és mivel-hogy a' Krülus vé-
rében meg-tisztitatott jó 's tsendes Lelki-efmérettel  bír, ahoz-képeíl 
így szóll, Jz  én lelkem (tép  tsendefen,  nrugftik  tsak az Ur  Ifienben. 
"Sóit: LXII. 2. 

B. A Halálban.  Ugy vagyon ez, mert ha az Istent-fé-
lőnek lelke a' jóban hál, az az: abban állandóképen meg-marad, te-
hát a' Halálban-is követi és meg-marad vélle az a' jó. Ugy^tet-

szik leg alább nékem, hogy valamellyeket Tudományunk' első Á-
gának meg-bizonyítására öszve-hordék, azok ellen fenki  nem ver-
fenghet;  valamellyeket pedig ezen-tul a' máfodik  Ágának világofi-
tására mondandó vagyok, t. i. Hogy á Halálban-is  nagy haftna  va-
gyon az Jfteni-félelemnek,  azok még tsalhatatlanabbak. Figyelmezzünk 
bátor avagy-tsak e' kevefekre: 

i. Bizonyos, hogy voltak eleitől-fogva  olly emberek, kik e-
roszakot-is kívánván magok lelkeken tenni, azt akarták, hogy hi-
tethessék-el magokkal: Fz  élet után femmi  egyéb élet vagy állapot nem 
léften.  De a' kik sz oíloba erőszakoskodásra mentenek-is, úgy tar-
tsuk o felőllök,  hogy a' Lelki-efméretnek  szurkáló tzövekje fel-üt-
ve maradott-meg bennek a' felől:  hogy mivel a' természet-is diktál-
ja a' Léleknek halhatatlanságát, tehát a' Halálon  túl-is léften  valami 
állapot.  Mondom meg-lévén a' Lelki-efméret  az illyen boldogtalan 
goromba emberekbenn-is, nem tagadhatják; de sót nyilván látják 
's tudják-is ím' ezeket: a. Hogy fok  ezer bunököt tselekedtek, 
mellyekért, kéntelen-is értik, hogy bííntetéfek  alá rekesztettek. b. 
Hogy az ollyan büntetéfektől  nem egyéb módon, hanem az igaz 
meg-téréfnek  útján szabadúlhatnak-meg. c. Hogy ök eddigien meg 
nem tértek; sőt moít-is hafonló  idegenek Istenhez, kedvetlenek az 

Isteni-félelemhez,  mint voltak ez előtt, 's ha tovább élhetnének, 
tovább-is örömeíl vétkeznének. Már akárki-is ítélje-meg: minémii 

szorongattatásban, kétségben-való esésben kell annak lenni, mellyel 
az illyetén emberek e' világból ki-kelnek? Hallottuk, de talám lát-
hattuk-is példáját, hitetlenül élő némelly embereknek, kik még mi-



kor talpon állva, egésségbé valának, gyötrődtek, epedtek; vagy ha 
mivígasságokba elegyedtek-is néhánykor, az-is inkább magokon tett 
eroszak által ment véghez; állapotjok hafonló  vólt az Iítentol el-fa-
júlt Saul Király állapotjához. i.-Sárii: XVIII. io. az illyenek ír-
tóznak, ha tsak emlegettetik-is elöttök a' Halál; hát vallyon mint 
leszsz akkor, mikor annak horgára akadnak? 

• 2. Az Igaz Istent-félönek  ellenben mindenként más formálag 
van állapotja az ö Halálakor,  annak tudni-illik, ki valóságos meg-
térésének bizonyos jeleit adhatta; annak 's ugyan az ollyan Kegyes-
nek mondom, ki a' Szent Lélek által még moll előre bizonyságot 
vett szívébe a' felöl,  hogy ö líten' fia,  leánya, örökösse, Krülus-
nak örökös tárfa.  Róm: VIII. i<5, 17. Mikor már az errol-való 
bizonyság erős fundamentomon  áll beíle, akkor o nem bánkódik e' 
világtól 's ennek akár-minémii jovaitól-való el-válásán: nem tsak az-
ért, hogy azokat foha  felettébb  nem szerette, hanem kivált azért, 
mert nyilván tudja, hogy ö moít mindjáráít véghetetlenül több 's 
nagyobb jóknak bírására mégyen által; mellyeknek 'sengéit még ez 
életben meg-érezvén az Ő szíve, tsudálkozva kiáltott-fel  fokszor, 
így szóllván: Melly  igen bőséges a' te jóvóltod  óh Isten,  mellyet elrej-
tettél  á Tégedet  félőknek  fámokra  ! 'Sóit: XXXI. 20. Ekkor, eleibe 
állván az illyen Istent-félonek  a' Halál,  ( melly halál a' hitetlenre 
nézve félelemnek  's rettegéfnek  Királlyá Jób: XVIII. 14. az Istent-
félore  nézve pedig örömmondó Poíta, meg-nyílt kapu 's által-út 
a' meny-országra) attól meg-nem retten, hanem Meg-váltó édes Jé-
fussához  ragaszkodó erös hittel mondja, ha a' halálos nyavalya mi-
att szájjal nem mondhatná-is, mondja szívében) ama' szerint 1 Kór. 
XV. síz én Elég-tévő  Jésusom  lett  néked óh halál! Halálod;  tégedet 
reám nézve meg-ölt, nékem pedig maga Vérével  örök-életet  fterzett  V a-
dott.  Az Itélettol-is,  mellyre moít mindjárt elő-áll, nem retteg; 
jól tudván, hogy az ItélŐ-Bíró-is nem más, hanem az o Góele a' 

Jésus; ez okon az Itélet-is nem vádoláfnak  's kárhoztatáfnak,  hanem 
Kegyelemnek és Meg-igazitatáfnak  ítélete lészen nékie. Tudja, hogy 
nála van a' Szent  Lélek-is, mint örökségének Záloga, mint maga Vo-
legénnyének az édes Jésusnak petsétes gyűrűje: Ki-is ( óh kitsoda 
tudja! boldog a' ki tudja ) minémti lelki el-ragadtatáfokat,  gyönyö-
rű ízem-pillantáfokat,  ditsoséges égi meg-nyíláfokat,  kívánatos, de 



moíl tolliink meg nem beszéllheto mennyei boldogságokat éreztet, 
koíloltat, láttat az Ment-félőkkel,  ebben a' világtól való bűtsu-vé-
telben! Ezeket én moíl IC. H. nem tsak a' Confolator  Papoknak (Be-
tegek körül forgolodó,  azokat vigasztaló *s boldog ki-múláfra  készíto,) 
KÖnyveikb'1  beszélgetem; nem-is tsak amaz első Mártira' Szent líl-
ván Példájával támasztonv, ki-is halála óráján meg-nyilatkozott egeket 
láta Tsel. VII. 56. hanem én magamnak-is szolgáltátott a' jó Isten 
illyen Példa-látásához szerentsét: Idveziilt GróíF Bethleni,  Bethlen 
Kata  Néhai Méltóságos GróíF Széki Teleki Jófef  Ur Istenc-félő  haj-
doni Élete Párja vala ez; múlt ő ki e'világból Hévízen 29 Julii 1759. 
de halála előtt kévéiül azokat a' gyönyörű ízempillantáíökat, dicsősé-
ges Égi meg-nyíláíokot 's a' t. mi formán  látta ? azokról Jílenében va-
ló ditsekedéífel  miként beszéllett? Azokért mint adott ditsoségct Ó 
Felségének? 's a' t. máfok-is  tudhattyák, kik velem edgyütt akkor E-
zen Úrban boldogul és ditsöségefen  el-alutt Uri Aszszonyság mellett 
vóltanak; de mofl:  ez Ó állapottyáról én itt többet nem beszéllhetek. 

Illyen-is bizonyára az igaz Istent-féloknek  az o Halálok; mclly 
feerént  nem tsudálhattyuk, ha még a' hitetlen Próféta  Bálám-is kivánt 
az Istent-fcloknek  halálokkal meg-halni, ámbár ne kivánt légyen-is a-
zoknak életekkel élni, így szóllván: Hallyon-meg  az én lelkem az igazak-
nak halálokkal, és az én utolsó napom légyen mint azé 4. Mófes:  XXIII. 
10. Már ezekből ki kerekedik világofon,  hogy az lílent-félő  nem 
veszti-el kegyességének gazdag jutalmát Halálában-is, mertvó a "jóban 
bál, meg-nem hal, hanem tsak meg-hál, avagy el-aluf2ik;  és mikor 
fel-ferken,  ditsőfégre  ferken-fel,  meg látván igazságban az Urnák Or-
tzáját. 'Solt. XVII. 15. Ez-is immár Tudományunknak Harmadik Ága. 

C. Az Istent-félo  ember, Kegyességének  bov Jutalmát  vé/i,  Ha-
lálán tul-is.  Ha az Istent-félo  fe  ez életben, fe  halálakor küTebb hasz-
nát nem tapasztalná-is Kegyességben való maga gyakorlásának, még-
is véghetetlenül hasznofabb  Illeni félelemben  élni, mint annélkül; mert 
ez életen és halálon tul meg-adja Isten a'Kegyesség jutalmát, úgy-mint 
a' Jésus Krülus-által meg-szereztetett örök Boldogságot. így ígérte-meg 
ezt, de meg-is tselekszi, mert változhatatlan a' mí Isteniink. Ait pe-
dig fenki  töllem moíl nem kivánhattya, hogy e' bóldogíág-béli Jutal-
mat ki-beszéllyem maga valóságában, mert-magok a' Szent Próféták-
is meg-efmérték  ebben tehetetlenségeket; és, vagy tsak tsudálkozva 



szollottak arról mint Dávid-is : Oh Isten!  mit s oda jó az, mellyet tartafíj? 
d Tégedet  félőknek  fámokra?  'Solt. XXXI 20. Fagy  pedig, minta' 
harmadik égbe ragadtatott Pál-is, tsak tagadó szókkal írták-le azt, 
mondván: Az d boldogság pedig ollyan, minémüt ftem  nem látott,  fúl  nem 
hallott,  's a't. 1. Kórint. II- 9. A' Szent írás'tündöklő lámpását ma-
gam előtt vívén, mind-az-által ha tsak rebegek-is valamit erről, azt t. i. 

1. Hogy az Istent-félo  Ember, maga Halálán túl, boldog Tö-
kéletefagget  és tökéletes Boldogságot ér mindgyárt.  Illen Beszéde erő-
síti ezt: Boldogok ettől  fogva,  kik az Úrban halnak-meg, mert meg-lát-
tyák az 0 Ortzáját.  Jel. XIV. 13. 'Solt. XVII. 15. Meg-látván pe-
dig, bírják-is a' Fő-jót magát az Istent; lévén tsak az líten Embe-
reknek Fő-java. 1 Mós. XV. 1. Neféllyl  Én vagyok d te igen bov 
jútalmad.  Nem-is találhatni lítenen-kívül fohult  femmiben  és fenkiben 
boldogságot; Nála-nélkül a' Meny-országban való lakás fem  vólna bol-
dogság; mert a'mí boldogságunk és Meny-országunkifmét  tsak az Is-
tenes véle-való szoros egygyeíitetésiink. No már jól vegyétek-fel  óh 
Keresztyének ! Ezen a' világon boldogoknak mondjuk magunkat, ha 
árnyék életünket tápláló jókkal bŐvolködhetiink ; az líten nélkül élők 
ám hiszem tsak az efféle  külsökben-is helyheztetik magok boldogságo-
kat, mellyek mind-az-átal veszendö jók 's léleknek gyötrelmei. Mind 
ezeket annak-okáért ekképen értvén, hallván, moít méltán fel-kiált-
hatunk: Oh Isten!  ha d Tégedet  félőkkel  még ez életben Így  bántál és bánol, 
vallyon miképen fogft  bánni ez élet után, mikor azok minden bűnt le-vetkez-
vén, tiftán,  ártatlanságnak  és tökéletes  tifttaságnak  ruháiban fel-öltöz-
tet  ve érkeznek Hozzád!  Ha itt  még az hitetleneknek-is  ofttogattál  ném-né-
mü jókat,  vallyon d légedet  félőknek,  ide hátrébb hogy ne adnál fokkal  töb-
beket 'sjobbakat?  ha itt  d te haragod tárgyainak is sáfárkodtál,  vallyon mint 
tselekeftel  Fiaiddal  Leányidal, kiknek örök életet  ajjándékoztál  ? Ha itt 
ennyi jókat el költhetf  d meg-fententziáztatott  Rabokra, valyon mit tar-
taftft  oh irgalmas Isten!  lelki ftabadtsággal  bíró örökóftdnek,  oda-fel  az ég-
ben ftámokra. 

2. Öregbítik e' Boldogságot ím ezek: a. Hogy a' moít kegye-
fen  élők, tökéletefen  szeretik oda-fel  az égben az Istent; Iítenris 
Atyai buzgó indulattal szereti őket; hiszem pedig moít-is abban talál 
a' Lélek nyugodalmat, ha ízeretheti a' szeretetre méltót, 's attól ő-
is vüzfeá  szerettetik. b. Hogy azon boldogság lész,en a' harmadik 



Égben, a' ditsérendo Sz. Háromság Egyetlen-egy Istennek fényes 
Palotájában, Szent Angyaloknak  's Boldog Lelkeknek feregében. 

Hogy azon Boldogságnak foha-is  fe  meg-változáfa,  fe  a' véle-va-
ló bírálnak valami meg-únáfa,  fem  véle kívánság-nélkül-való meg-
elégedés, fem  pedig annak vége foha-is  nem lészen; hanem örök-
kön örökke-is tsak olly édes, kívánatos, kedves és gyönyörűséges 
lészen ez a' Jó, mint vala annak kezdetekor. 

Tí Istent-félo  Kegyes Keresztyén Halgatóim! Ha Isten' Be-
szédén épült ezen Tanitáfnak  eddig el-mondott Részeit jól fontol-

ván, fel-is  vehettétek, által-lathatjátok könnyen: Hogy már nem 
igen fcükséges  Benneteket kérnünk, intenünk az Isteni-félelemben 
való magatok gyakorlására; mert ez a' Tanítás nagyobb részében 
tsupán Praxis,  az az, Alkalmaztatás vala a' Kegyesség gyakorlására. 
Nem-is terjedek én ki itt egyebekre, hanem még tsak ezekről lé-

szen valami szóm: 
i. Hogy ha találtatnék e' Tanitáíl halgatók közt valaki ollyan, 

ki a' le-írt módok szerint Istent-félo  Kegyes nem vólna; tehát va-
gyon annak oka, hogy meg - dobbanván nagyon meg-kefered-
jék szívébení Mert ha tsak azokat oktatja  Isten  V vezérli az Idvesseg 
útára; ha tsak azoknak Lelkek hál a' jóban 's minden valóságos Jók 
bovón tsak azoknak adattatnak;  sőt Istentféló  Maradékaik-is  az ollyan-
oknak áldattatmkrmeg,  kik félik  az Urat: Tehát bizony arra-is van 
oka, hogy e* izem-pillantattól fogva,  az Isteni-félelemmel  ellenke-
ző minden bűnöknek végső bútsut adván, légyen ő-is valósággal Is-
tent-félo  Kegyes; hogy nékie-is életében, halálában's azon-tul-iáúgy 
leheffen  dolga, mint van azoknak, kik az Urat félik  szívek íz érint. 

2 1 í pedig valóságos Ment-fél  ők! igazán örvendhettek Lel-
ketekben: mert néktek moíl-is bátorságos helyt van állapototok, a' 
Haláltól fem  rebeghettek; de sot mint öröm-hozó Poílát, azt vár-
hatjátok; tudván bizonyofon,  hogy akkor mentek által a' minden-
némü meg-bóldogitó Jóknak tellyes tökéletességére. Azonban -

3. Magatok Kötelességeiteknek efmérjétek:  Hogy tovább-is 
álhatatofon  maradjatok-meg az Isteni-félelemben,  ezt bizonyai tud' 
van, hogy akár-menyi okossággal, bőltseséggel, gazdagsággal, nc 
bátor!.az egész világ kíntseivel bírna-is valaki Isteni-félelem  nélkül 
femmit  használ az néki. Maradjatok-meg azért, kérlek, e' jó Statio-



ban, az Itteni-félelemnek  gyakorlásában mondom, még annál-is in-
kább, minél kevefebben  foglalják  a' mái emberek magokat ez idves-
séges Jóban, tudván azt-is: Hogy akár-menyi és mitsodás Morális 
VirtufokkaX,  természeti Qualitafo  kkal, mi-némiiek: Hűség,  Jós  dg, 
Igazság,  Tsalárdság  nélkül-való tifta-fívüség,  (SinceritasJ) Emberség, 
Nemes-erköltsiiség,  (Generoíitas) és több V félékkel  bírna-is valaki, 
a' mi-némüekkel ám hüzem a' tisztességes Pogány Boltsek-is bírtak; 
mind-azáltal a' valóságos örökké meg-maradandó Jóknak tsak még ed-
dig 's ezen az úton, fenki  részesse nem lehetett 's nem-is lehet. Mit 
-használsz aval-óh te nyomorúlt Ember! ha szelidséggel, minden em-
berséggel, fmceritáfíal  's a' t. meg-adod-is Felebarátaidnak a' mi az ö-
vék? de belsó szívességgel, igaz hitnek munkásságával, hitből folyó 
lelki-engedelmességgel, ítten'Irgalmasságához, Krittus' Érdeméhez-va-
ló álhatatos ragaszkodáíoddal's a' t. meg nem adnád Mennek, a' mi Is-
tené; Holott pedig, hogy meg-adjad, és mindnyájan nagy készséggel 
meg-adjuk ezeket o Felségének, az Itteni-félelem  diktálja mindeni-
künknek: Ez életben-is minden szükséges Jókat, ez élet-utá'nn-is így 
reménylhetjük, killömben nem-is, az örök Boldogságot. 

Különös  Alkalmaztatás  hellyett-valá  Befiélgetés. 
És ennyi 's ez, Kerepyén  Halotti  Gyülekezeti  a' mit e' ditso-

séges Matériához-képeft  Magyarázattal, Kegyességben magunk gyakor-
lására-való szent tzélozáífal,  szándékoztam elö-adni e' szomoru alkal-
matossággal. De már ezen-tul merre evezzen beszélgetéfem?  mifor-
málag tégyem az Alkalmaztatáfl  E' Néha b. e. M. GrófF  Bethleni Bethlen 
Imre  Úrra, a' Méltóságos Bethleni Bethlen Nagy Uri Famíliában, mi-
dőn élne, leg idősb Férj fi  Atyafira,  Belső Titok Tanáts-Úrra, Erdélyi 
Reformáta  minden Ekkléfiák'  és Oskolák' egyik Fo Kurátorára, az én 
jó Patrónus Uramra, ő Nagyságára? ítélem, e'Gyülekezetben min-
denitek azt várja. De e' tekintetben már nékem igen kevefet  szabad 
ízóllanom, mivel-hogy gyakor ízben, jó darab idővel meg-halálozáfa 
előtt, ki-jelentette vólt Ez Uri Méltóság maga tetszését, nékem pedig 

személyem szerint-is meg-parantsolta: Hogy tudni-íllik, az o Koporsója 
felett  ollyas meg-fokott  alkalmoztatás  vagy tellyess éggel ne, vagy igen fűkön 
hallfittássék  a' Prédikátor  fájából;  Bútsuztat  ás pedig, egy-átalán-fogva  tsak 
egy /óval  fe.  Ha ez a' Tilalom előttem nem vólna, öromett és nagy 



bátron tehetném moíl Ő reája az Alkalmaztatáft;  kétségem abban nem 
lévén: Hogy Hazánk' és Ekkléfiánk  minden ollyas Tagjai, kik e'b. e. 
Méltóságot közelebbről elmérték, Ők magok látják Materiánknak's a-
zon épült Tanitáfunknak  Reája-való díszes íllettethetését. ^ 

Mert a' mi illeti az Isteni-félelmet,  Kegyességet: jól tudta o az 
Istennek tellyes BeszédébŐl, mellyet fok  ízben olvafbtt-által  figvelme-

tefen,  miben álljon ez? és hogy ebben az Isten Híveit ékefitö  's bol-
dogító Virtusban  foglalta  légyen magát ő meg-halálozásáig, azt, azé-
10 Bizonyságok tudják, kiknek szemeik előtt forgottanak  's ma-is fo-
rognak az Ő Kegyességének foha  meg nem rothadható jó ízü Gyümöl-
tsei. Ha pedig, mint a' köz-mondás tartja: A meg-hólt Orofildnt  a% fia-
mór-is rugdoshatja,  az eb-is mardoshatja,  így már; nem-is egyéb méltó o-
kon bizony, Ennek az Istent-félo  Uri Méltóságnak-is Kegyességében, 
tisztán 's szentiil folytatott  életében, piszkálnatnának a' szamár és eb 
terméízetü roszsz emberek. Bé-vólt az ő szívében rejtve drága kíntsül 
az Isteni-félelem,  a'honnan ki származnak vala naponként annak Gyu-
möltsei. Sok és nagy Hasznait-is vette ő ennek, a* Kegyességet ingyen 
Kegyelméből meg-jutalmaztató Jó lílenétöl: mert meg-tanitotta  vólt otet 
gyermekségétol-fogva  az Jdvességnek  egyenes útára, mellyet válafitott-is  ,azon 
jár t-is o. Az o Lelke a? jóban hála, meg-marada; 's leg küfebb  kétségem 
fints  abban, hogy moíl a' tökéletes Jó var elégeltetik, és az örömök-
nek örömében nyúgoszik oda fel  bátorságos hellyben. 

De talám azt mondanátok K. H. Nintsen  nékie egy tulajdon 
Magzatja-is  maga után, miként bírhatnák hát az ó Maradéki az örök-
séget? Ez okon, az Isteni-félelemnek  már fellyebb  látott egyik haszna, 
ótet nem illetheti? Fel:  Ez illyen nehézségre, még a' Magyarázatban 
fellyebb,  ítéletem szerint, eleget feleltem  el-igazitáflal.  Moll hát illye-
ket felelek: 

i . Vóltanak Nékie faját  Magzatjai-is, azok az el-idegenithetetle, 
hervadhatatlan cs meg-motskolhatatlan Örökségbe i. Pét: I. 4. még ez 
Atya-Ur előtt bé-iktattattak jó Donatio Statutio  mellett; Azoké-is lévén 
a' Mennyei Örökséget ajjándékozó Istennek Kegyelme, azt meg-szerzo 
Krülufnak  Vére, és meg-erofitő  Szent Lélek, ki a' mí Örökségünknek 
Záloga. Éfés:  I. 13, 

1. Vágynák az ö földi  örökségéből osztozó, még Isten jóvol-
tából életben lévő szerelmes Uri Atyafiak-is;  hiszem ezek-is ő Maradé-



kai; kik Istent félvén  és tisztelvén szívekből, nem vesztik-el a' drága 
Jutalmat. 

3. Mindaz, o Maradéki azok, kik Tolle Isteni-félelmet  láttak 's 
tanultak; tanúlhattak-is pedig bovön mind azok, valakik az Ő Kegyessé-
ge gyakorlásának naponként szemléloi vóltanak. Tsak közelebbr >1 szól-
ván-is, az ö fúlyos  és igen kínos nyavalyájának vifeléfe,  ííleni-félelemre, 

Isten' kezei alatt-való meg-hunyászkodáfra,  békeséges tdréfre,  Illen' ír-
galmasságához, Krülus Érdeméhez-való ragaszkodáfra  hathatófon  tanitó 
jó Preceptor lehetett; mert pihenéíl-is alig enged ) azon nyavalyáját,  Ti-
zen-egy Hetekig, álmélkodáfra  méltó KeresztyéniBékeséges türéífel  vi-
felte;  meg-némúlt 0 az lllen ellen való zügolódáfra,  békételenségre; de 
meg-nyitotta száját's szívét minden nappalokon, minden éjtszakákon az 
ö Felsége Sz. Nevének hálá-adálfal-való  dítséretére. A' kit vagy illyen, 
vagy egyéb nyavalya és a' Halálos állapot nem talál Isteni-félelemben, 
ki-szokta ám jelenteni békételenségeivel, Lelke-efméretének  tsigázísá-
val 's egyéb rendeletlen maga vifeléfeivel,  hogy nem félce  ö Igazán az 
Urat elébbeni állapotjában-is. 

4. Vágynák még nékie más tekintetű Maradékai-is, az Udvar-
hellyi Reformáta  Oskolában, félben  szakasztás-nélkül, Hat-Hat Ta-
nuló Nemes és Nemzetséges Árvái; kiket, mint valami Anya, szalt, 's 
maga hólta után-is fr  úl és nevel a' Keresztyéni és Tilztességes PolitÍ3; 

Tudományoknak Forráfai  mellett; hogy édes Hazánk's Felséges Ke-
gyelmes jó Királyunk hasznos szolgálatjára alkalmas Férjfiak  örököd-
jenek azokból: hagyván azoknak neveltetéfekre  illendő Péuzzbéli  Fun-
dufl.  Ezek mondom, 's több ezekhez hafonlók,  kedves K. H. bizo-
nyára ollyanok, mellyek ösztönöznek engemet arra: hogy ez egéíz 
Tanitáíl, maga díszes formájában  öntetett Alkalmaztatásai, Ezen e-
lottiink, gyászos koporsóban fekvő  Nagy Uri Méltóságra, érdemefen 

szabogaíTam; és azt metg-is tselekedném moíl mindjárt, ha mint e-
lébb-is ki-jélentém) ettől el nem tiltattam vólna. Sot ollyan dolgok 
mind ezek, mellyeknek tsak tsekélyen lött meg-emlitéfein-is  méltán 
örvendhetnek az o Méltóságos közelebb-való Bethleni Bethlen ked-
ves Vérei Ő Excellentiájok, o Nagyságok; úgy több szerelmes Uri 
Attyafiai,  Rokonsági, Jó-akaróit Baráti, nem külömben az Áron Háza, 
a'Próféta  Fiak'Hűséges Tselédjei. Kerek fumina  szerint: Moíl Ezen 
lzép Halotti Frequentia  örvendhet, Hálákot advan Istennek: hogy 



Ez Istent-félo  Uri Méltóság' utolsó Tisztessége' meg-adására, Mái na-
pon ez hellyben meg-feregelhetett.  Mellyért o Felscge-is Tiszteljen-
íreg Titeket mindnyájan , a' leg nagyobb tisztességgel. 

Bé-rekeftés.  Nem lévén azért már egyéb hátra, hanem hogy 
bé-zárjam az egész Tanitáíl, azt mindjárt meg-is tselekszem az Ámennel, 
tsak hadd tégyek még addig, ide illó egy két szókat a' Tí engedelme-
tekbölK. H! Meg-engedî  azt moíl nékem Mindenitek. Hogy: 

1. Jobban tudta Bolts Salamon a' dolgokat fontolni,  mint mí; 
Ó pedig hoszszafon  beszéllvén egész Prédikátori  Könyvében  a' Világi 
Böltselkedéfekröl,  Épitéfekröl,  Gazdagság gyüjtéfekrol,  fok  egyéb e'-
félékrol;  mind ezeket Hafontalans  ágnak, Hijában-v  alóságok hijában-va-
lóságinak mondja; egy Jót talált o tsak, mellynek örökké lehet hasz-
nát venni, azt pedig illyen fontos  ízókkal adta-elő: Fiam!  mindezek-
ből intefiél-meg:  A fok  Könyveknek  írásának nem vólna vége, és a' fok 
Könyveknek  olvasáfa  fáradtságára  vólna a" teflnek;  azért mind ezeket 
hallván, d dolognak fummája  ez: Az I(lent  féljed,  mert ez az embernek 
fó  dolga. Préd: XII. 14, 15. Bolts Salamon a'mi jót tudott és taní-
tott, Istennek köszönheti, mert Ő Felségétől vette. Nyilván vagyon 
tehát, Hogy -

2. Jobban tudja Isten embereknél 's  azok között Bolts Sala-
. monnál-is a' dolgoknak Betsit, Árrát. Minekokáért itt határozódik-
meg K. H. az egész Beszéd: Hogy a' mit Isten dítsér, szeret, sőt 
Őnnön-maga-is követ; azt kelletik nékünk-is Isten' képét vifelo  em-
bereknek lzeretnünk, hellyben-hagynunk és követnünk.r A' mit pe-
dig Isten gyulái, útál és kárhoztat; azt nékünk-is gyűlölnünk, utál-
nunk és kárhoztatnunk kell, mert így vifelhetjük  Istennek Képét. 
Már pedig mit útálhatunk e' világon, és mitől írtózhatunk leg in-
kább, mint attól, a' mi az Istennek ellensége, az ördögnek termé-

szeti tulajdonsága, és az eUkárhozott lelkeknek meg-szünés-nélkül--
való munkájok a' Pokolban? e' pedig a' Bűn és Hitetlen-  Jftentelen-
ség. Ellenben mit szerethetünk 's követhetünk inkább, mint azt, 
a' mit maga az Isten szeret, dítsér, 's gazdagon meg-is jutalmaztat? 

E' pedig a' valóságos KEGYESSÉG,  avagy: AZ 
URnak  FÉLELME.  Amen! 




