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Sz. Pál Apostol, iTim. 2: 9,10. 

Az Aszfconyi  állatok, tisztességes  öltözettel,  szemérmetességgel,  és mérték, 
letességgel ékesítsék  magokat: Nem  bajoknak fodorgatásával,  va\ry 
arannyal, vagy drága-kövekkel, vagy drága öltözetekkel;  Hanem 
a mint illik az ollyan afcfLonyi-állatokhoz,  kik Ijleni  Jiolgálatra  kö-
telezték  magokat, jó-tselekedetekkel. 

Propertius Poéta, Lib. 1. Elcg. 1. 

Quid juvat, ornato procedere vitta capillo ? 
Téque peregrinis vendere muneribus ? 

Naturaeque decus, mercato pondere cultu ? 
Nec sinere in propiiis membra nitere bonis. 

Az-az : 

Mit  használ kontyoson lépni fodor  hajjal? 
Magadat  árulni idegen ruhával? 
Természet  szépségét vásárlott  pompával ? 
'S  nem engedni tested,  hogy fényljék  sorsával ? 



Ama* Boldog, és egyedúl Hatalmas Királyok' 
Királyának , és az Urak' URának! kinek egyedül vagyon hal-
hatatlansága, és lakozik hozzá mehetetlen világosságban; kit fen* 

ki az emberek közziil nem látott, fem  nem láthat! Annak 
légyen tiGtesség, és örökké-való hatalom ! Ámen. 

H Iílen böltseségének, és tudományának , mélységes 
gazdagsága! melly igen meg-tudhatarlanok az ö Ítéleti, és vé-
gére mehetetlenek az ö útai! Mert, ki mehetett végére az UR 

akaratjának? vagy. ki vólt néki tanátsosa? vagy, ki adott előtör valamit 
néki, hogy azt meg-adná annak ? O töle, ö általa, ö benne vannak min-
denek ; övé légyen hát a ditsöség mind örökkél 

Valamint akarja a' szabados URoÉtogatni az ajándékokat, úgy 
oltogatja azokat; Nem az akarójé, fem  nem a' futójé,  az ajándék, a'ke-
gyelem , és a' hivatal; hanem , a' könyörülő Iltené ! A' ki, a' kinn akar 
könyörülni, könyörül; és a'kihez kegyelmes akar lenni, kegyelmes lé-
Éen ! Az Istennek ajándéki, és az ö hivatala , mellyel a' fetétségböl  az 
ö tsudálatos világosságára hívott minket, meg bánás nélkül valók! Nem 
ollyan az Iílen, mint az ember, hogy meg-változtaísa igéretét; Ö mon-
dotta , 's hát nem mívelné-é meg ? Szólott, 's nem tellyesíti-é meg r 
Nem mondotta hijába Ábrahámnak: Ne félj  Ábrám! Én, paifod  vagyok 
tenéked ; a' te jutalmad felette  igen bövséges ! LéÉek tenéked Iítened , 
és a' te magodnak , te utánnad ! szn vagyok az Erős Mindenható Jfteii! 
járj én előttem feüntelen  , és légy állhatatos ! 

Bizony! nem mondotta a' Jehova hijába a' Jákob magvának, Keref-
setekengemet ; En vagyok az UR ! ki igazságot Éólok. De, óh Isten 
akaratjának végére mehetetlen mélysége ! miért hogy nem mindnyájan 
Izraéluák azok , kik Izraeltől valók ? fém  pedig, nem mindnyájan szak , 
kik Ábrahám magvából valók? Hanem az ígéretnek szjai eíméi cetnek 
Ábrahám magvának lenni; a' kik lélek Éerént, nem teíl éerént Éülettet- ' 
nek : Ez ígéretnek örökösének, a'Sáránakis, Ábrahámtól ollv fok  sziai. 



leányi iettek, mint az égnek tsillagi! Bizony személy-válogatás nélkül, 
Iílen tekinteti előtt betsületesek, a' Sárának nem tsak szjai; hanem, hit-
béli leányi is, valakik jót tselekeÉnek, a' mikoron femmi  félelem  nem ret-
t e g t e t i is ő k e t : Az lilenben bizó, tiszta 6ent életű, Éelíd, és tsendes lé-
leknek rothadatlanságában , tifcta  félelemmel  tárfalkodó,  és férjekhez 
engedelmes kegyes AfeÉonyi-állatok-is,  nem rekesztetnek-ki a' Mennyek-
nek orfcágából:  Mert a' mi Urunknál Istenünknél nintsen Éemély válo-
gatás a térsszu és az aszszony között; hanem, minden valaki az lltent feli, 
és igazságot tselekedik , kedves Isten előtt : Mert úgy éerette íílene* 
vilá° ot, hogy az ö egyetlen egy szülott Fiját adná ; hogy minden valaki 

° hiszen ö benne, el-ne veszszen ; hanem örök életet végyen ! 

Á M E N . 



A' kegyes Afzfzonyoknak  lílen előtt kedves 
és drái2,a belső öltözetekről való Szent Letzke : 

iPét.  III: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . 
Hajonlatosképen  az afzfonyi  állatok engedelmesek legyenek az Ő tulaj-

don férjeknek;  's a' t. 
« 

ELÖL? ARO.BESZÉD. 

' ház, és gazdagság, atyától való jószág; az ÜRtól vagyon 
pedig az értelmes feleség:  Péld  14. Meg-nyertc hát az 
a' jót, a' ki talál illyen feleséget>  és vett nagy jóakaratot a/ 

URról. Péld.  18: 21. Mert ennek árra fokkal  felül  múlja a'Kárbunku-
lusokat. Bizik ez illyenhez az ö férjének  lelke, mert jóval illeti ötet 
életének minden napjaiban : efmérik  az Ö férjét,  mikor ül a' Tartomány-
nak Véneivél. Erö és ékesség az ö ruhája, és nem fél  a' következendő 
időktől. Böltsen nyitja meg az ö száját, és a'kegyességnek tudománya 
vagyon az ö nyelvében Vigyáz az ö Háza-népe dolgára, és a' reílség-
nck kenyerét nem éííi. Az ö szjai fel  kelvén boldognak mondják ötet, az 
ö lérje hafonlatosképé  ditséri ötet; mondván : Sok aszszonyi-állatok mun-
kálkodtak feténységgel,  te pedig meg-haladod mind azokat. Tsalárd a' 
Jíenmek  tetfcó  kedvel'ség, és hijában való a' szépség. A' melly asz€onyi-állat 
feli  az URat, ez Cerez ditséretet ö magának : Adjatok ennek az ö keze 
munkájából, és ditsérjék meg ötet az ö tselekedeti a' kapukban. Péld.  31. 

így ditsérteti meg Isten , mind az O, 's mind az Uj Teftámentomi 
Éent írásban, tulajdon férjeket,  ferénységekkel,  's jó házi gondvifelé-
sekkel gyönyörködtető kegyes aééonyokat. így irja-le Sz. Péter Apor-
tol.is a' kezünk alatt lévő Sz: Letzkében, férjekhez,  való tijLtajengedetmes-
ségeket, és IJfen  előtt  kedves öltözeteket. 

Ez, az én Letzkémnek mind Summája » 'smindRésze. 

M A G Y A R á z A T. 

I. Rész. 1. f.  Hafonlatosképen  d fér'jbez-ment  aszszoríyok engedelmeskednie 
[egyenek  tulajdon  férjekneki  hogyha valakik javallva el-nem hitetbettnének-is 



az igével;  feleségeknek  tár falkod  ások által,  ige nélkül  meg-nytretteffenek. 
Sz. Péter  , alkalmaztatja intését, és Apojtoli  parantsolatit minden 

Rendekbe», kik mátoknak birodalmok alá vettettek: A'mint ezt a'Gö-
rög Éó-is 1r7roT*<rtrófA,tvai,  magával hozza ; melly-is, kinek kinek a' ma-
ga hivatalában , és tulajdon rendiben , I(len rendeléséből elejibe ssabott 
fubjettio\ít,  vagy a' nálánál nagyobbtól való függését  jegyzi; A' minémü 
fent  és IJlen  törvénye szerint  való függéseknek  kell lenni, A' népeknek a Felső 
Hatalmasságtól,  Róm. 13: 1. A'szolgáknak azúroktól,  Feljebb 2: f  18. 
Az ifjaknak  a' vénektől.  Alább 5 ^ 5 . A magzatoknak szUléjektol.  Luk. 
2: 51. Es a házasságban lévő aszszonyoknak tulajdon  férjektől  e'miLetz-
kénkben. 

Itt a' Görög ige jelenti, a' sz. Házassági tiszta kötelességböl lármá-
zott helyes engedelmességet,  Seretettel tellyes tiszresseg tételt, lilén tör-
vénye éerint való (ubjettió  r; melly j€ép engedelmességével, 'í illeni félelem-
ben való ti  szt a tárfalkodásával,  a kegyes és sz életű aszszony, tulajdon  férjét 
IJtennek  meg nyeri; pz-az: a'hitnek , és jótselekedetnek útában haszno-
son elő fegélli;  's nem akadályoztatja a' jóban. 

Mivel pedig ez az engedelmesség azokat-is illeti, kiknek hitetlen 
férjek  vólt az Apoftolok  idejekben ; 1 Kór  7: 16. 's ma is meg-tszk •. Az« 
ért, tsak addig tartoznak férjeknek  így engedelmeskedni,  a' meddig az 
Ur  IJlent  meg szentelbetik  szivekben: Alább f  15. és tsak annyiban, a' men-
nyiben az ö ti  szt a és ijteni  félelemben  való tárfalkodások  által,  férjeket  Ifen-
nek meg-nyerhetik: f.  1. Másként, az lílen törvénye ellen való nehéz, 
és lelki efméretet  íértö parantsolatokban , Apoítoli mentseggel kell élni-
ek; mondván : Hogyha IJlen  előtt  igaz légyen néktek engednünk inkább, bugy-
nem IJlennek?  itéljétek-meg:  Tsel 4 : 19 Ezzel a felelettel  kell elmek 
mindazoknak, valakik mafoknakengedelmességgel  tartoznak, az lílen 
törvénye szerint való helyes és rendes függésben  , vagyJubjetiióban. 

A' mi pedig azokat illeti, kiknek kegyes és kereetyén férjek  vólt, 's 
ma is vagyon; hogy azok is, az Apoíloltól így köteleztetnek tulajdon 
férjekhez  való engedelmességre ; ennek nagyobb okait adja a' iz. írás 
1 Kór  ii. I Mert az aszszonynak feje  az ő férje.  f.j.  11. Mert az aszszony 
a férsszunak  ditsösége;  z férsszu  pedig az IJlen  képe f.  7. 111. Mert az asz-

szany z férj  szúból teremtetett,  f.  8. IV. Mert az aszszony a' férsszu  kedvé' 
ért teremtetett f  y. V. Mert a' férsszu  hatalma alá vettetett  f.  10 lilén 
maga vetette oda: iMóf  y 16. A1 te a1-aratod a> te férjednek  birodalmá-
ban lészen; és őnéki hatalma lészen rajtad.  VI. Mert a' férsszu  mellé Jeged  sé-
giil adatott:  iMóí. a: 18. VII Mert ketten lettek egy teílté, mellyben 



engedetlenség altal nem kell hafonlásnak  lenni; hanem egymásért a tá-
goknak forgalmatoskodni,  együtt  őrülni, együtt  bánkódni iKór 1 2. 25, 26. 
VIII. Mert valamint a' fersszunak  feleségéhez  kell köteleztetni,  úgy feinte 
az alkonynak is a' házassági foros  engedelmeskedésben el kell attyát  's an~ 
nyát hagyni, és férjéhez,  kell rag iszkodni:  iMós. 2: 24. IX Mert Ádám 
teremretett eloéör , azután Éva ; elsőbb hát a férssz.  X  Mert Éva tsala-
tott meg, nem Ádám ; és az affony  lőtt  a bűnnek oka; mellyre nézve' 
Sz. Pál, Nem  engedi az asszonynak , h'gy tanítson,  vagy a' férj  szún biro-
dalmat végyen; hanem hegy tsendességben légyen. iTim. 2: 12. Ollyan 
ítigedelmesség  ez: hogyjavallva, ige nélkül is jóra vehetik férjeket  ; ük 
látván , és Éemlélvén kegyes feleségeknek  ifteni  félelemben  való tiszta 
tárfalkodáiokat  , fel  indulnak a' kegyességnek gyakorlására. A' férssz 
látván hogy felesége  gyűlöli a' rofe  tárfaíkodásokat,  mellyek a' jó erköl-
ísöket is meg-veÉtegetik. 1 Kor  15:3? 2 Hogy fellyebb  betsüli  a' jó 
hirt és nevet minden é1 világi kintsnél.  Péld 22: 1. 3. Hogy maga Éép 
yifelésében,  rendihez illoriszta öltozetiben, és éavaiban ; emberekkel való 
nyájaskodásában, felsőbb  vagy alsóbb Rendekkel való tárfalkodásában; 
egefen  tsak azon igyekezik, h/.gy IJlen  'x emberek előtt  botránkozás nélkül 
tialójó  telki efmérete  légyen mindenkoron. Tsel. 24: 16 4 Hogy femmi 
meg ve fett,  tiftátalan  fcó-beféd  ki nem származik fájából;  hanem d melly 
hasznos építésre,  és kedves a hallgatóknál  Élés. 4: 29. Annyira örül Sz. 
Dáviddal a' kegyes férssz,  hogy házassagi boldogságát iliy jó, és IJlentól 
adatott  feleségeben  helyhezteti.  Sóit 128. Söt rif.ta  életű felesége  kedvé-
ért , néha a nehéznek tetfö  dolgokat.is,  mint Ábrahám , vízhez viszi. 
iMós 11 : 1 1, 14. SolÉor kemény Prédikárziói intésekre 's feddesekrű 
nem mégyen annyira a' férssz  , az IJten  Prófétájihoz  való jótéteményben  is, 
mint kegyes felesegének  kérésére : Ama fő  Ember melly hamar hajlott, 
mikor jo es szent életű felesége  így kérte: írnél tn.il  véfem  efembe  , hogy 
ez az IJlen  Embere,  ki sziintelen  ezen jár által,  fent  Ember; Tsináljunk,  kér-
lek, egy kitsíny  fel  házat, és f  erezzünk  abban ágyat és adtait,  péket és gyer-
tya-tartót,  hngy mikor hozzánk  fővénd,  hadd terjen  abba iKir. 4: y, 10. 

II. Réé 3 f.  Kiknek,  t i az afctronyoknak  > légyen nem kühö ha-
joknak  fodorít  ások , aranynak  teker  oó vijélése, ruháknak  felolt  Czések  az a 
ékességek.  Nem a/.t akarja az Apóitól, h o g y magok rendekhez illő öltö-
zetek ne légyen az alkonyoknak ; mert fényesebb  öltözetnek  kell  lenni a 
Salamon  Kir.  udvarába,mim  koz Rendeknek hazokba Mát. 6 : 29. Nem-
is azt akarja, hogy tellyes eletekben gyáüban, fcciinyesen  járianak ; mert 
XÍ  életnek egy dítscs boldogsága SL , hogy kinek kinek ruháji mindenkor 



tifták  , és fejcrek  legyenek; Préd. 9:10. 's kiváltképen az aszszonyi rend-
nek az Apojtol  Sz. Pál  világoson parantsolja: Hogy tiftességes  öltözettel 
ékesítsék  magokat: iTim. 2: 9. Sz. Péter itt a férsszaknak  azt hagyja: 1 
Hogy felesegeket  tisztességben  tartsák;  f.  7. melly-is rendekhez illő öltö-
zet nélkül nem lehet. Ábrahám-is Rebekának drága ruhákat, függőket,  's 
arany peretzeket  küldött  ajándékban: 1 Mól 24: 30--5 3. 

Azt akarja hát az Apoftol  Hogy a' rendekhez illő, ttétességes öl-
tözet mellett, belső és IJlen  tekinteti  előtt  drágalátos  köntössel, tudnillik , 
Férjekhez  való engedelmességgel, fcemérmetességgel  , és mértékletességgel, 
ékesítsék  magokat. íTim. 2: 9. Ne légyenek telhetetlenek az újabb új-
jabb piperés köntösöknek kivánásaban ; ha úgy nem öltözhetnek-is, 
mint málok ; ne gyötörjék férjeket;  ha tiétességesen öltözhetnek is , az 
öltözetben ne kevélykedjenek;  öltözzenek ugyan usztességesen, de ne pa-
ráznának ékességében. Péld. 7: 10. Ne azért, hogy máfokat  fel  gerjefeÉe-
nek ; hanem hogy tulajdon férjeknek  tessenek; és Urok tiétességét elöt-
tök vifeljék,  mint Sára Ábrahámnak tiszteiségét. f  6. 

Tsak azt kivánja az Apollol: Hogy az affony  ok ne légyenek felfuval-
kodtak , bűnnel megterheltettek  , Jokféle  kiváltságokkal  fel  indíttattak  ; gyö-
nyörűségnek feretöji  inkább, hogy nem mint Igennek  szeretőji.  2Tim 3: 6,4. 

Az az : 'éltözetek  , máfokkal  való tárfalkodások,  légyen tifta  Ijleni 
félelemmel;  's jól meg-gondolják azt: Hogy minden valami e1 világban va-
gyon, tejtnek  kívánsága, femeknek  bújálkodások, életnek kevélysége; viellyek 
nem az Atyától,  hanem e világtól  vannak: El múlik pedig ez a világ , és 
az ő kívánsága; de a ki az IJlen  akaratját  tselekesz,  mind örökké meg-ma-
rad. íján 2:16, 17. 

4 f  Légyé hát egyetlen egy drága köntösökhöz elrejtetett  fívnek 
embere; melly vagyon d felíd,  és tsendes léleknek rothadatlanságában;  melly 
IJlen  tekinteti  előtt  olly drágalátos  , Hogy ugyan gyönyörködik abban a' Ki-
rály Kriftus,  hogy Jegyesének ruhája vonít  aranyból vagyon, hogy hímes 
öltözetekben  vitetik  d Király  elejibe, és hogy nem kívül, hanem mindeneff  öl 
fogva  ditsöséges e Király  leánya belől: Sóit. 45: 14, t<? vagyon hát az 
igaz hitű kegyes asz6onyoknak-is fényes  és bíbor öltözetek  ; melly a' Szen-
teknek meg igazúlások. jelen. 19: g. Tsak hogy e drága köntös, titkos  és 
el-rejtetett  fívnek  embere, 's tsak azokban vagyon: A' kik le-vetkezték 
ama' régi élet forint  való 0 embert, melly nieg-véf  a" tsalárd gonosz kíván-
ságok miatt;  és fel  öltöztek  amaz Uj  embert, melly IJlen  forint  teremtetett 
az igazságra, és a valóságos fent  életre.  Éféf.  4: 22, 24 

5. f  így ugyan-is régenten , ama fent  affonyok  is bízván IJlenben  , 



ékesítik  vala magokat.  Kik-is az idvességnek dolgában , egyedei tsak If-
tenbenbíztanak, benne hittenek, hozzá folyamodtanak  ; fok  nyavalyák 
's kísértetek között-is, békeséges-türéssel válták az Isten igéretinek bé-tel-
lyescdését; és femmiféle  elmebéli rettegtet  és el nem fakadhatta  őket az Isz 
tennek ferelmétől,  a melly vagyon az Urjéfus,  Kriszúsban.  Róm. 8: 39. 

6. f  Mint Sára: a ki férjét  állhatatos  engedelmességgel, minden ne-
héz kísértetekben, Éületett főidének,  rokonságinak el-hagyásokban, olly 
hűségesen követte, és Urának-is  nevezte : • Hogy tiftaságának  Abimélek 
előtt  Vendelemben  való forgásával-is,  femmi  félelem,  és rettegtetés  , férje 
engedel messég ét öl ötet  élnem idegenithette.  1 Móf.  21: 10. 

Ezért lett az Ígéretnek örököse hitnek általa.  Sid. 11:11, 12. Ezért 
a' szja-is Izsák,  lé/ek f  érint, nem teji  f.  érint fíilettetett.  Gsl. 4: 29. 

Az efetre  nézve, minden Aszszonyok Éva leányi; de a' kegyelemre, 'Í 
Ábrahámmal kötött Iszén"  fövetségére  nézve, tsak az igaz hitii aszszonyok 
a' szent életű Sárának leányi lehetnek; mert tsak azok áldatnak-meg az 
Ábrahám magvában : Nem-is a' tesznekszjai,  vagy leányi; hanem az ígé-
retnek szjai  az Ábrahámnak és Sárának igaz szjai 's leányi. Róm. 9: 7, 8. 

Azért a' kik jót  tselekefnek,  és fem  ördögi, fem  világi, fem  teflí, 
rettegtetés,  félelem  , vagy ve fedelem  , a' jótól a' gonoszra nem hajthatja 
őket: A' kik férjeknek  íszeni félelemben  , tiÉta tárfalkodásban,  felíd  és 
tsendes léleknek rothadatlanságában  mind végig engedelmeskednek',  és belső 
öltözetbtn,  igaz idvezülendö bitben,  mind halálig tündökölnek, 's a' Kri-
jlusbozraga fkodnak  ; azok a' szent életű és igaz hitű Sárának hitbéli  leányi. 
Igaz hát, Hogy a melly ferény  aszszony öltözött  illyen köntösben ; az ol-
ly annak árra a" kárbunkulusokat fellyül  haladja.  Peld. 31: 10. Jel 19:8. 

E' M A.GYAR  Á Z A T N AK aíkalmatosságával, tanúihatunk 
illyen dolgokat. 

I. Hogyha  tsak másokanis látván fényleni  a" világosságot,  's a' jótsele-
VefecVcr.ditsöítik  azért az emberek az Iszent,  Mát. 1.6. mennyivel inkább 
örülnek feleségeknek,  látván tifta  életeket,  fent  tárfalkodásokat,  's férjekhez 
való hü :ngedelmességeket  ? Sok kegyes aszszonyok tsak ezenn az úton nyer-
ték-m.g Isz  ennek férjeket;  mint: Cacilia,  Válériánusf,  Nátbália,  Adriámsz-, 
Mónica,  Pátrián  sz; Clotildis.  Clodovausz.  Ez az, a'mit ír Sz. Pál: Mit 
tudf  benne , te affőnyi  állat,  ha a te férjedet  meg-nyerheted-é Ifennek  ? 
íKor. 7: iő. E' jó alkalmaztatásnak , és felíd  engedelmességnek útján , 
maga is az Apoftol  többeket nyert meg lílennek: iKór 9: 19-22. 

II. Meg esik a néha, hogy f<  lette nehéznek tetszik a'féísszunak 
felesége  tanátsa 's kérése ; mindazáltal lílen indításából lészen. Példa le-



heterre Ábrahám; kit így szólit-meg Isten: Ne  tessék néked nehéznek a 
gyermeknek és a' szolgáló-leánynak dolga; Valamit  mondott  néked Sára, en-

Í edj az, öfavának;  mert Izsákról  neveztetik  néled a' te magod iMóf.  2i: i-z. 
gy indíttatott volt jó tanáts-adásra Pilátushoz-is  az ö felesége:  Ne  avasd 

magadat ez igaz embernek dolgához; mert én fokátfenvedtem  ma álmomban 
Ü  miatta.  Mát. 27: 19. Ez a' tisztaszívbölszármazott jó tanárs adáspedig, 
nem áll az álnok szrásban, mellyel a' férsszu  szvét addig gyötri, míg sze-
mét-is ki tolatja, vagy el-veszti: mwxSámfont  Délila.- Rirák. 16. 

III. A melly aszfony  bofcfcúval  illeti  férjét,  és lelkét gyötri; a'nem If-
tennek, hanem ördögnek igyekezi férjét  meg nyerni; jilyen volta'kegyes 
Jób, gonosz félesége,  a' ki így szól: Még is meg tartód  é te a' te hűségedet ? 
átkozd-meg az IJlent,  halj meg. Jób. 2:9. Ez illyen felöl  mondja bölts 
Salamon : Még a férsszu  mellé adatott afcszony  is , az 0 szrjének-drága életét 
vadáfcsza.  Péld. 6: 26. itt foháfckodhatik  fel  fok  férssz  Salamonnal, mond-
ván : Találtam  én egy dolgot,  melly keservesebb a halálnáltudnillik  , tlly 
affonyt  , kinek az 0 fíve  ollyan, mint á túr, és a vereségek ; kezei pedig 
ollyanok, mint  a' kötelek:  Préd. 7 16. Ne  kívánjad  az ó fépségét  a te fci' 
vedben, és meg ne tsaljon tégedet  az ö fcemóldökivel.  Péld 6:2 5. 

IV.  Akár melly (Lép  termetű  , akár melly drága öltözetű  légyen hát az 
trkoltstelen,  és férje  gyötrelmire termett  aszszony ; foha  nem örvendeztet-
heti-meg úgy Ura feívét,  mint az engedelmes, )Eemérmetes,  mértékletes,  és 
férje  kedvét kereső,kegyes feleség:  Ez ám a'ferssz'  szemének kívánsága, és gyö-
nyörűsége. Ezek. 24: 16. Ez az, a kinek árra többet  ér a' kárbunkulusoknál-, 
a' ki jóval illeti  férjét,  életének minden napjaiban Péld 51:10, 11, 12 Ez 
ám az, a' kiről így szól a' Bolrs: tlj  a te ifjúságodnak  feleségével  á melly fe-
leséget adott  néked az IJlen  ; ez a' te részed a' te életedben , és a' te munkád-
ban ; mellyel e" világon tnunkálkodol  Piéd.9: 11. Ez illyenrol mondja 
ezt-is : Az ö szeret étiben gyönyörködjél füntelen.  Péld. j: 19. 

V. Hijában-való  hát minden drága, bár tzi/ra  idegen légyen-is, az öl-
tözet.  lílen borböl tsinált Évának kotöíl ha hárfonnyal,  vont-arany-

ryal, felyemmel  fedik-is,  bé vonják is leiül, a' nuszt, hiúz, neíl, egyéb 
drága bört ? a'bör, tsakbör: Bort ádaz ember a bórért, mindevét  oda 
adná életéért.  Jób 2:4 De bizony, akármelly diága ruha-is, tsak 
hitetlenségnek,  l/lentól-való  el fogadásnak,  és e/etnek  Tzimere  ; nem lehet 
hát a'halalia fententziáztatoit  en beinek abban gyönyörködni,hogy grá-
tzia mellett kötelet kell holtig magának és maradékinak nyakokban hor-
dozni; Efa.  24: 16. A" hitetlen  éget, és lelki mezítelenséget,  nem lehet d 
külső ruháknak , hanem a nicp-ieuzulastak  ruhájának elfedezni. 



VI. Olly  nagy vetek  , ha az. aszszony népek el merülnek  a tzifra  ott»* 
xetben , és nagyon kezdenek kevélykedni  a' köntösben,  hogy éppen végső 
treÉedelemmel bünteti Isten miattok az egész országot; mint a' Sidóságot  : 
Jér 4: 30. Te  pedig  el-puftúlandó  tartománynak nepe, mti tseiekedel?  KÍ 
vtoszan öltözöl  kösöntyűkkel,  és d  te orczádat  kendőzöd  fejlékkel,  htjában 
ékesíted  magadat;  mert d  te feretojid  utálnak  tégedet,  és halátrakerejik  éle-
tedet.  A'Sión leányi, kevély  öltözetekkel,  főre  való ékeíségekkel, addig 
btf-fontolták  az lflent,  járván fel-emeltt  nyakkal,  pillogatván  feme'tkkel,  ug-
tálván lábaikkal,  d  míg  IJlen  meg-kopafította  ékes fejeiket,  meg-mezítelení-
íette  fémérméikét,  el-vette  minden  ékességeiketi  és vitettek  pogányok  közzé 
gyalázatos  rabságra:  Éfa.  3: 17-26. 

VII. Bizony hát, méltó femérmetességgel  ékesíteniek  magokat.  Nem 
illő férssz  köntösbe 's fegyverbe  öltözniek ; Mert  utálatos  a1 te Uradnak 
JJlenednek  előtte,  valaki  azt míveti  5Mól". 22: 5. Nem lehet idegen  kön-
tösben is öltözniek  Sófón.  1: 8. Mert meg látogatja  IJlen  mind  azokat,  kik 
idegen  öltözetbe  öltöznek. 

VIII 'Jó  's  drága  köntöfl  talált  hát az az affony  , a'  ki  a'  mi Letz-
kénk  f  érint öltöztetett  fel:  a' ki a' leg-drágább köniöltis, mellyben bujál-
kodik e' világ, A'  Krijtus1  efméretinek  nagy voltáért  tsakganéjnak  alít  lenni. 
Filip 3: 8. helyesen-is, mert a' leg drágább l'elyem óltözet-is nem egyéb,* 
hanem felyem-erefctö  bogárnak ganéja; a'karmaszn színü báríony-is, tsak 
vértel feftetett  fcemfény  vesztés; a ts iga vér fokát  nem ér: Ezért intette Ter-
tuliánus  ségen az aszszonyokat, mondván: Engedelmeskedjetek  férjeitekneki 
ékesítsétek  magatokat  jámborságnak  Jélymével,  fentségnek  bárfonyával,  fe-
tnérmetességnek  bíborával;  ha így  kendőztök  f  IJlen  előtt  kedvesek  léjitek. 

Máíödik Hatna, rövideden intö. 
I.  Inti  a férjhez-ment  kegyes  affony  ok a t ; Hogy  szba erről  a drága 

belső,  és lszennek  tekinteti  előtt  betsülstes  öltözetről  eUne  felejtkezzenek. 
Bizony a' házasságban , nem minden aszszony öltözik abban. Claudius 
Csaszárné Meszáiina  , a' külső drága öltözet alatt élt nagy bujaságban , 's 
férjét  nem betiülte-meg a'drága-köves es gyöngyös ruhában. Cleopátra, 
Egyiptomi Királyné,  két  fáz  hufonot  ezer aranyat érő  fülén  függő  gyöngy 
alatt,  élt nagy tisztátalanságban: KznÁözöJezabelKirályné,  útálatosság-
ban : Heródiás,  térje attyaszával való paráznaságban. Bizony a' melly 
aszszony ferjet  igazán nem szercti, és Sz. Pétertől le-irtt drága köntösbe 
fohafem  öltözik , a' leg-szebb termetű , 's piperésen öltözött aszszony-is, 
Tsak  hijába-valóságnak  hijába-valésága,  és d  léleknek  gyötrelme.  Préd 2: 9,-
lí. Tsak olly an, minc Semirámis,  ki férjet  Ninus  Királyt naeg-ölette; 



«irit Lucilla,  ki Antonius Vérust  méreggel meg-éfette.  Mi haszna , ná 
valaki, mint ama' gazdag Uri Római aszszony, Paula Lolli  a, Tiz-iáz 
ezer arany ér'ó  drága öltözetet-is vészen-fel  magára? 

II. Méltán intetnek hát az Apoftolról  a' férjhez-ment  aszszonyokf 
hogy légyenek olly öltözetüek , mint amaz lítenben bizó , szent életű, 
's férjekhez  engedelmes, szelíd és tsendes leik ti aszszonyok voltak : Legye-
nek ollyak, mint Sára Ábrahámhoz; Rebeka Izsákhoz; Lea és Rákel Já-
kobhoz ; Naómi Élimélekhez ; Anna Elkánához ; 's a' t. Vifehék  előt-
tük azt i hogy az aszéony a' férsszu  ditsösége , a' férsszu  pedig Ilten' képê  
Mint ezt jól meg tudták gondolni a' Veinsbergai  aszszony népek: kiknek, 
mikor a' Városnak oítrommal-való meg-vétele előtt grátzia adatnék, hogy 
a* mit hátokon ki-vihetnek a' városból, azzal menjenek el békével; min-
den drága öltözeteket, 's kintseket örömeit oda hagyják , tsak a' férssza-
kat a' nagy veszedelemböl szetve ki ragadják. Jól meg gondolták ezt a' 
LátzíJémoniai  afeéonyok-is:  kik halálos fogságból  férjeket  külőmben ki-
nem szabadíthatván , addig járnak a' férjek  látni, a' míg mindenik fér-
jét a' maga köntösébe öltözteti, és a'fogságból  ki küldi, magok pedig 
férssz  köntösben ott maradnak férjek  helyett a' fogságban,  várván a' do-
lognak bóldog ki-menetelét. 

III. Hogy tzélomra szeflek,  egy szóvül erre intetnek : Álázatosság« 
gal ékesek  legyenek  belől.  iPér. 5: 5. Ékesítsék  magokat  tisztességes  oltó* 
zettel,  femérmetességgel,  mértékletességgel,  és jótselekedetekkel.  iTim. 
2:9. A' régi Magyar aszszonyok a' tiszta életnek példáji voltak, még a' 
Hiftórikusoknál-is:  A'többi között, Betlen Gábor Fejedelem elöÉöri Fe-
lesége Károlyi  Susánna;  kinek teíle felett,  míg Kolo/várrólFejérvárra 
vitetett, 's el-temettetett, Tudós emberek , fok  Halotti Prédikárzió-
kat, Orátziókat, Elegiákat  vagy szralmas Deák vériekét monddttak ; 
fummáfon  erről ditsérik-meg , hogy férjéhez  engedelmes,  ti szt a életűi 
femérmetes,  hijában-való póknak  gyűlölője,  jó tanáts-adó,  és kegyes  az Isten 
Házához-,  mértékletes,  'J  bornemisza; és d  gőgös  öltözetben  , világi pam* 
pában nem vó/t  gyönyörködő  ; 's a' t. 

Akkori Ud vari Prédikátora, Dajka Iieferűi  János,  Erdélyi Reformá-
tus Püfpök,  egy Prédikátziójának végén illyen dicséretet teszen felöle,! 

több Verfei  között: 
Susánna  éépséggel, Ábigail  észszel, 

Judit  ékes nyelvével; 
Mária  szentséggel, Kriítusra koltésstl 

Martba,  's gondvifeléssel; 
EJler  szelídséggel, Szeraérmeteszéggel, 



'S Nemzetén efdekléssel  : 's a' t 
Mí g fenn-áll  c' világ, 'S Nemzetünkben egy Ág i 

Meg-marad mi utánnunk: 
Elménkben vifeljük,  'S Nevét emlegeísük, 

Légyen áldott mi nálunk! 
Helyesen, és jelesen; Mert  az igaznak  eihlekezeti  áldott.  Péld. 10: 7. 

A L K A L M A Z T A T á S . 

Eddig vagyon az én moilani tanításom. A' mi illeti szomoru alkal-
maztatását Tsak tartóztassátok magatokat a felettébb-való  bánattól; 
el mondom szomoruan: 

Leg-e/öször-is  : Ez, URba boldogul ki-múltt Gróf  Aszszonyt; én elég-
gé meg-nem tudom ditsérni; hanem a' melly drága jókban életében fény-
lett , és a melly kegyes szép maga-viiélése , ez előtt hítessé és tiszteíségef-
sé tette nevét, egéfe  életét, Férjéhez való hűségét, 's tiszta köteleíségéc, 
és H á z i jó gondvifelését;  azon ö tselekedetei, moft-is  hólta után di-
tsérjék-meg ötet a' kapukban. Bizony úgy kele-fel  ez ebben a2 UriHáz-
ban, mi it igaz Anya Izraelben; a' ki fokszor  meg-vallotta, hogy fokát  tanúit 
ama' r.agy Anyától, ebben a' Nagy Házban : Istenfélö,  a'gonosznak 
gyűlölője vólt tellyes életében : a' melly aszszony pedig így féli  az URat , 
az nagy dicséretet szerez magának : Még lúlyos betegsegében-is , bólrsesz 
íiyitotta meg ez azöszáját, és a' kegyeíségnek tudománya nagymér-
tékben vólt ennek az ö nyelvében : A' lok nyavalyák 's erőtlenség 
köztt is, nagy lelki erö , és szívbéliekesseg vólt ennek az őleg fénye-
sebb , 's Isten előtt betsületes ruhája • Mind ked ves jó Férjével, 's mind 
tnáfokkal  , tiszta Illeni félelemben  való vólt társalkodá a : BöJtsen , 's 
naay ferényen  vigyázott az ö Háza-nepe' dolgára ; és Ura tisztcsségét 

szüntelenül előtte vilelvén , Házaisági igaz tökéletességét meg tartotta : 
Sőt hitét, Istenben való reménsegéc, halala órájiglan el-nem hagyta » 
Azért is Minden  Szentek  Napján  , mikor mások készülnek nyugodalomra, 
épen 9 órakor eftve  ment-bé az idvezülrt Szentek örőkké-Való nyugodal-
mokba szgyelmetes vólt igen mind halálig a' vígasztaló szókra; nagytsen-
desen lelkét így Éólította: No  hát lelkem! Megváltó URát fegédsegül 
hívta : URam  ne hagyj el! Kezeit öszve-fogván  az imádkozásra, Sz, Uá-
viu vígafetaló  Sóltárát hathatóson éneklette magában: Ez az oka, hogy 
valamint kívánta í (lentől, hogy ne rekcszsze-el Kedvefeitöl  halálakor , 
mind azok majd két hétig , egész halála órájiglan, hűségesen mellette vol-
tak : 's ha lehetett vólna , könyörgésekkel, . körülötte való esdeklésekkel ̂  
emberi fegédséggei,  és költéssel,  egésségbenés életben meg-tartották  vcltia: 
Dc meg kellett nyugodjunk az Isten titkos Tanátsában. 



II. Váratlanul meg-szomoríttatott, mikor meg fem  gondoltad, álé-
kor fok  gyáraidból nagyobb gyászra jutott Méltóságos Gróf  Szék? 
TELEKI JÓSEF Uram ! 1 Uyen  kedves jó Feleséggel,  11 efctendejiglen  igen 
ineg-áldott volt az lílen , íllyen drága jótól meg-fosztott  a' mindeneken 
Éabadoson uralkodó nagy UR ! mikor épen várhattad, hogy él ínég örö-
mödre jobb egésségben; Bizony femmi  rettegtet  és, kmm\ felelem  , nem 
kénferítettr  ezt a hozzád való hűségre, 's tiszta  életre;  hanem tsak a' fér-
jéhez ragaékodó Házassági kegyeísége Nem Éokásból, fcm  nem félelem-
hói nevezett  Urának,  hanem tifta  fívból,  mint Sára Ábrahámot ; halála 
clött is így hívott : Édes Uram  ! Meg-is bizonyítottad , hogy édes Ura, 
's igaz Férje voltál ; mert foha  fem  szántad költésedet, körülötte valóef-
deklésidet, egész halála órájig fok  éjjeli vigyázásidat, 's álmatlanságidat; 
azért kezeidben szép tsendesen múlt ki e világból: Mint Sárát Ábrahám1 

meg szrattad,  nem tsak akkor, mikor kezeidben hala meg ; hanem mikor' 
harmad' nap múlva magad tifetességesen  el-kékítenéd tsendes nyugovó 
ágyát, és kezeiddel bé-tetted e' szomoru gyászszal bé-vontt koporfóba; 
illyen keíerves óhajtásokra méltán fakadtál:  Nyugosson-meg  IJlen  , édes 
jó Feleségem!  Ez a te Örökséged l Imé  meg-is nyugodott  már Jók  fáradsági-
tól, el-törlötte  IJlen  a' kónyhúllatásókat  fenteiről  mert az Ö tselekedeti-
tiek jutalma követte  étet.  Jel. 14: 13 7: 17. 

HL Régtölfogva  gyászba borúltt özvegy Uri Aszszony , RÉDAÍ 
MÁRIA  AÉÉony ! koporsóban fekvő  egyetlen-egy Leányodnak Aszszonyá 
Annya! futhatnak  efedben  amaz Aiyai 's Anyai meg-keferedett  szivröl 
íratott Szent  írások: Ne hívjatok engemet Naóminak, gyönyörűség1. An-
ryának; hanem inkább M árának,- kejerüsig Leányának; Mert  igen nagy 
keferüséggel  illetett  engemet a' Mindenható:  ez előtt  gazdag valék én-is,de tiref-
fen  hagya engemet az UK!  Ne-is vigasztaljatok engemet, mert szrván me-
gyek a1 koporsóba ! szerelmes Leányom , édes Leányom,- bárén hól-
tam yólna-meg te helyetted ! Sz. írás szerint, nem-is lehet nagyobb ke-
feriiség,  mintha egyetlen-egyét az Anya szratja j nem lehet ezt az indú-
latot foha  lc-vetkezned. Mert Anya lévén valljon hogy hogy felejt-
]cezhetnél-el a' te méhednek Gyermekéről ? JUfte  erős vitéz Férsszu vólt 
Izraelben, még-is egyetlen-egy Leányát kefervesen  meg-szratta Bír 11:55. 

IV. Egyetlen-egy meg-maradott Fija, Ifjú  TELEKI JÖSEFUrsz ! 
a' ki fbkszor  ezenn a napon , örvendetes Vei lekkel köszöntötted édes 
Aszszonyod Anyádat! véltedé ezt? Hogy ma Barbára Napján  illy utói-
só keferves  tisztesség-tétellel köSöntöd e'gyákos koporsóban ? Be nagy 
jó , és líleni félelemben  gyermekségedtől togv a hűségesen tégedet neve-
lö kegyes Dajkádtól; jövendő boldog eio-meneteledet üüntelcnül műit-



Icálódó Gyámolodtól váltál-meg ifjú  korodban ! A' ki moft-is  , mihelyt 
nehezen kezdette érzeni magát, jó idején halála előtt 12. nappal, 
nagy fíetséggel  ide hozata , felette  kivánt még egyszer ez életben látnia ; 
kezedet meg.fogván,  illy töredelmes szívbol származott édes Anyai 

szókra fokada  : Fijam Jó/e  sz ha én meg-halok,  hát ti hova léftek  ? 
V Hogy fordítsam  már reád szavaimat? fok  könyhúllatások, keferü-

ség miatt el-bádgyatt, es nagy gyászra jutott, TFLLKI KRISTINARis 
AÉszony ! A' ki kegyes erkőltsókben , illeni félelemben,  idvességnek 
tudományának ferényen  való tanulásában, igaz hitben, élő szent 
reménségben, 's magad szép vifelé-sében;  édes jó Aéfconyod  Anyád 
nyomdokát hűségesen követő , lelki drága öltözettel tündöklő , Isten és 
•emberek' előtt botránkozás nélkül való, jó lelki elméretet vifelö,  igen 
kedves és kívánatos Leánya voltál életében. Oh melly nehezen vált-meg 
tőled ! eÉében vévén keíerves szralmidat, halála előtt így szóáta-meg : 
Engedjétek  meg lelkeim  1 mintha mondotta volna: Ne  tartózta/satok  sz-
xáitokkal,  engedjétek  meg, hadd  menjek-el  békeséggelKivánta  ugyan 
látni örömedet, szet tette.jó karban venni dolgaidat; de mikor legjobban 
gyönyörködik vala benned ; magad is mikor leg inkább ragafckodol  vala 
hozzá , és fokát  vársz vala jó és szíves Anyai indulatjától, jövendő elő-
meneteledre főt  körülötted való dajkálkodását, tanáts-adását, édes 
Anyai fegedségét,  mikor leg szívesebben óhajtod valai akkor hagya-el, 
eléggyáÉodra és Éomoruságodra! 

VI. Méltóságos Uri FAMÍLIÁI Nagy Grósz TELEKI HÁZ! 
Isten majd egymást érő gyászrakezde tsak ebben a' szomoru esztendöben is 

méltóztatni, és magához hívni! Melly jeles Haza  Fijai,  Isten Házának 
nagy Ofdopi  dülének el tsak nem régen Uri  Famíliátokból!  Azonkhül, 
jeles Uri  Aftszonyok,  az Isten Házának hűséges Dajkáji , ki-múlának e* 
nagy Uri  Teleki  Házból;  némellyek pedig szomoru gyászba, 's özvegység-
be borúhanak 1 Moft  is, kedves tcftvér  Atyátokszának  nagy gyáfeba  bo-
rúit Háza híva egybe e' szomoru Boriára Napjára;  rr.eilyen Néhai 
KUN  BORBÁRA kegyes Uri  Affonyt  Uri Famíliátoknak Mclróságát, 
Tílztességer, mindenkor előtte vifelö,  s'Ura Attyaszair meg hetiúlö, Bolti 
'j  /0 Gazda sszmyt  viszitek-ki  e'  szomoru UriHázból;  és majd feomoruan  bé-
tékitek a' földnek  gyomrába , szomorkodván  d  meg-szomorodtalk,  11 

VII Mind Néhai Édes  Attyáról;  mind pedig élő,  's  gyáfban  knporfó-
jánál iiló AfLponya  Arnyáról  való Atryaszatl  mcitó hogy enől hóitaután is 
igaz, Atyaszúi szeretettel meg-emlekezzetek. Mert  áldott  az igaznak  emle-
hzeti. Fdd. 10: 7. örök  emlekezetben  lészen az igaz. Sóit. 112; 6, 



~3 vu) szí» 
VIII. Toldi  Ádám  Úrsz  , Eomoruan juthatnak eszedbe hozzád nyújt-

tott utolsó szavai! Bizony ha még IJlen  éltette  vólna , meg is bizonyította 
•válna, hogy jó igaz Anya lett  vólna! 

Utolsó TiÉtesség-tételének Napján egyben-gyültt Kegyes  Hallgatók! 
lciváltképen a kiknek szól e' Tanításban az Istennek I elke általam; Keresz-
tyén Aszszonyi Rendek!  A' minémü drága  öltözetet  ma Borbára Napján,  én 
általam Sz-.  Péter  Apojlol  ajánlott  néktek; abban szüntelenül fel-öltözvén-, 
készen légyetek; hogy Istennek kedvében lehessetek, és az Ur Jéfus  Kriftus 
elejibe ebben a'lelki belső köntösben meheíletek az öt Eées Süzekkel. 

Egy szóval : Hogy én-is utolsó tisztesség-tételemer bé ftimmáljam,  's 
Ptédikátziómból  illy  Epitászumot  adjak  tsekély Verjeimben,  Néhai Kegyes 
Párrónám, 's jó vékonyom Koporsója felibe  ! követvén ebben a' feljebb 
említett 1 udós Püfpököt:  szomoru Borbára napján, be-rekesztem laní* 

tásomat, íllyerénképen Éomorkodván: 
Gróf  TELEKI JpSEF Kedves Házas Társa, 

Szent életű Sára1  Hitbéli Leánya, 
Itt nyugszk  bé zárva, kegyes KUN BORBÁRA; 
Kinek Férje  Ura  vólt,  's igaz Túlóra. 

Házasságban  tetszö Huszon-egy  esztendö, 
Ezer hétfcáz  Húszban Mind  fent  Napján  végső, 
És Borbára Napján  vólt íirben temető, 
\y Harmintz-hat  esztendö  s éltét  el-enyésztö. 

Mint  Ábrámot Sára,  Izsákot Rebeka, 
Férjét  úgy Uralta,  élete  vólt ti szt a i 
Ráchel fájdalmira  vólt, szülésre Lea ; 
Könyhúllásra  Anna, kinn búsúlt  Elkána. 

Házánál vólt Márt  ha; Templomban Márta; 
Jól-tévö Tábitha  , jól tanúltt Lídia  ; 
Drágább  vólt Ruhája , mint Gyöngy 's bársony árra ; 
Nézett Knszusára  élere \s halála. 

Éltében kívánta, légyen koporsója, 
Hol  kedves Isz  ok ja nyugkik , Kertsesóra  1 

Isten ide  hozta, érnie meg adta, 
Már meg-is nyugtatta  , es boldogította. 

Fel-nőtt sz ja, lyánya, Jószef,  és Kríjtina  l 
Nevekedni indult kis árva Juhai 
Mondjátok n»ar velünk: IJlen  megnyugossa! 
Míg  foluból  fel-tamad,  szep Irombna szóra! 



J O F E L E S É G ' 

C Z I M E R E. 
Mellyet, a' fok  jelességekkel fénlett,  Néhai Mél-
tóságos KUN BORBÁRA  Uri Nagy-Akszony,  Méltóságos Széki 
TELEKI JOSEF Gróf  Ur' kedves Házas Tárfa1  földbe  takarít-

tatásakor, a' Kertsesórai Udvari Templomban , ko-
porsójára ragasztott 

KAMARA  SI  GY  ö R GY, 
Fagarasz  Református  Prédikátor, 

Salamonnak ama' szavaiból : 

Péld.  12: 3. AzErös AjifLony  Koronája  a' maga Férjének. 

K  E Z  D ö BESZÉD. 

Érdésben forog  : Salamon Király idvezült-é , vagy el-kár-
hozott ? A' szeretet javallja , hogy felőle  jól Ítéljünk , illyen erös 

...' okokon: 1. Mert vólt fed'tdjab,  Tbeopbilvs,  IJientöl  Verette-
tett,  iSam. 12: 2?. 2. Mert vólt Próféta  , Péld.  30: x. és 31: i. a' Prófé-
ták pedig az égben vannak, Luk. 13: 28. 3. Mert az ö útait a' szent Írás 
ditiéri; 2Krón.  11: 17. el-kárhozott embernek útait pedig nem ditsérhet-
né. 4 Mert nem arról nótázza a' szent írás Salament, mintha maga bál-
ványokat tiítelt vólna , hanem hogy puhasága miatt idegenekből álló Fe-
leségeinek maga Házában meg engedte a' bálványok tiételetit, 1 Kir.  \ 1. 
5. Mert ha jól Ítélhetni az egy aszszony által meg-tsalattatott leg böltsebb 
emberről Ádámról, lehet jól ítélni a' fok  aszszonyok által meg-tsalattatott 
bölts Salamonról-is 6. Mert erre mutatnak az ö Könyvei:  erre az Éne-
keknek Éneke; Mellyet is, úgy látszik , hogy meg térése után irt: melly 
Könyvének-is  argumentuma , nem a' földi  Salamonnak egy Jérusálemi Su-
lamith nevű Leánnyal, vagy Faraó Király Leányával való enyelgése; ha-
nem a' lelki Salamonnak az Eklészával való egyessége. Erre mutat a' Pré-
dikátori Könyve-is,  (Kobeleth:)  melly-is mutatja, hogy maga lelkét efete 



titán az lílen Gyülekezetéhez aggregálta.  Erre mutat a' PéldabeÉédes 
Kőnyve-is,  mellyet-is Salamon hogy meg térése után itt, Pinéda  tudó-
í'on mutogatja : Melly Kőnyvébenis  Salamon a' vétkeket óltsárolja , 's 
ellenben a' kegyesség gyakorlását commendálja. Olly ritkán szól a' szent 
írás az aÉfeonyokról,  hogy Sárán kiviil, i MóJ'  2.3: 1. egy aszszonynak fem 
jegyzette fel  atassit, 's Móles is Sáráig egy aszszonynak íem jegyzettefel 
halalát; Salamon pedig aszszonyoktól lévén meg-tsalattatott, e' Könyvé-
ben az aÉÉonyokról gyakran emlekezik , oltsárolván az erköltsteleneket, 
's czímerezvén a ditsérendöket: azt tselekedvén ama' Éavaiban.is, Péld. 
12: 3. Az Erős Aszszony , 's a' t. 

S U M M A . 

Jó aszszony Feleség' encomiuma , czimerezö ditsérete1. 
M A G Y" A K á Z A T . 

Tekintsük mffg,  itt Salamon kiről mit szól. I. 7*r? Dti'K- Eseth chaif, 
Erőnek Aszfconya  , avagy Erös Aszszony, Feleség  einlegettetik itt Salamontól: 
említi az Eseth chailt Salamon máfutt-is  , Péld  31: 10. illy kérdést tévén: 
Eseth chailt  ki találhat  (  holott-is, hogy azon kerekdéden, mélyebb ér-
telem szerint való Aszszonyoknalc ki rekefctetésévcl,  tsak külső értelem sze-
rint való,'s külső jelességekkel biró aszszony értessék, nem engedi, fem  azon 
Résznek homlokán lévő e' szó : Ktí'Or Pró/étia;  fem  az, hogy az ott 
elő fcáinláltatott  pradicatutnoknzk,  külső értelem szerint akármelly asz-

szany-is meg nem felelhetne;  fem  az, hogy, úgy erős és jó aszéony tsak 
azvólua, ki bibros és bár/ónyos,  ki kereskedj hajó módjára hordana-bé ke* 
nyeret, ki maga kezeivel építene  pólót, kékítene  jionyrget,  és gyóltsot,  's a' t. 
Fő tekintettel azért ott Salamon czéloz ama' mefés  értelem szerintvaló 
aszszonyra, ki-is ellenébe tétetik ama' ki-szető lábú, Péld.  7: i t és mor-
daly bpru • ,rf/d  23:27 Aszszonynak: Erti azért ott Salamon az Eklészár, 
(meilyet a' szent írás Afcszonynak  gyakorta nevez,) kire az ott Salamontól 
elő kánaláltajtott prttiicatumok.  jelcsen illenek; ugyan is lelki értelem sze-
rint, a' bíboros és birfonyos,  az hordja kereskedő hajó módjára a' lelki 
kenyeret a' tudományt, az osztogat penfumokal  leányinak, tudnillik 
az Egyházi Szolgáknak, Péld.  9: 3 Ennek világol az lilén beszédének sző-
vétneke, zPét  r 19 éjtszaka az üldözések' idején; ennek háza fedele  ket-

szereztetett hó ellen , lévén oltalmi Politicus,  és belső erös Férsszak; e' 
tartczímerenek a' {ehovának félelmét,  femminek  tartván minden külső 
szem tsaló pompát és ditsöséget. "Mindazonáltal, fő  tekintettel Salamon 

ott az Erős Asszonyon az Eklészát értvén, ki-nem rekeszti, sot bé foglalja 
a4 külső értelem szerint való jeles aszszonyokat-is; mind azért, mert azok-is 



tagjai az Ékléfíának  ; mind azért, mert a' könyvhek titulussa ̂ títá mistc 
arra mutat; mind azért, mert azokra is szépen illenek lelki-képen-is azon 
RéÉbéli prjdicatumok. 

Ezek szerintLeczkénkben is Salamon midőn Efeth  chailt  erösAszszonyt 
emleget, szabad elmélkedni akár kinek az Eklészáról is; de a' külső érte-
lem Éerént való jeles Aszszonyoknak ki nem rekesztetéfekkel 

E' szó: TŰ chail, böv értelmekre hasábló szó ; és jegyzi az elmé-
rek iándékban , munkában, tereh vifelésben  's a' t. való excelsztássit, 
mélységét, és ránrorodás 's belé fáradás  nélkül való erösségét 's ferény-
ségét, 's a't ért azért kerekdéden az Eres AJiBonyon  Salamon , Férsszui 
elmével vetélkedő nagy elméjű , tanátsiban állhatatos, jámbor erkőltsü, 
(:mellyre nézve meg-határozálsal Ruth, Ruth 3: 11. Eseth chailnak mon-
datik :) hitiben, vallásában, 's kegyességmunkájában forró,  lilén láto-
gató kezeit pántolódás nélkül erős hittel hordozó, máfokhoz  tsendes , 's 
Férjéhez engedelmeskedő Aszszonyt. 

II. Az illy aszszonyról azt mondja Salamon : hogy az koronája a ma-
ga Férjének.  E' helyben a' Férjét a' Sidó nyelv báálnak nevezi. baál 
jegyez valakivel,vagy  valamivel birót;a'honan-is a'Pogányok' Iíleneik kik 
mintegy birói Urai vóltanak az őket tisztelöknek , Uaáloknak neveztet-
nek;hová néz Ifté.mikor  azt mondja,hogy az ö népe többé nem szólítja így 
ötet: Énbáálom, Hóf.  2:15. Jól nevezi hát Salamon-is a Férsszat Fele-
sége Baáljának , mert annak birója , Ura, a' honnan azt Urának-is tarto-
zik nevezni, 1 Pét.y.6. 

KoRONájA.  Mondhatná gyűrűjének , arany-lántzának , 's a't. de 
többet 's nagyobbat mond. Ne viígáljuk a' Korona leg-elsö szerzöjét: tsak 
múlólag említsük azt-is; hogy, régenten a' Kororiáztatáíok voltak boroí-
tyánok , myrtuíbk , 's virágok által ; hova-isfog  Sz. Péter nézni, ama-
rantina  koronát emlegetvén, 1 Pét.  5: 4. A' Korona u/ussa háromféle  a' 
többi köztt; első: Inszgne  Dignitatis  & Poteszatis  Regi* , Méltóságnak, 
és Királyi hatalomnak jele, czímere : mellyre nézve-is Márdókéus meg-
koronáztatott, EJtb.  6 : 8. Májodikjutalma  a Korona a' ferénykedönek: 
a'honnan koronás a'Kriftus,  Sid  2:9. az Eklésza, Jel.  12: 1. a1 Szentek, 
fel  4: 4 -10. 's emleget a' szent írás Élet'  koronáját,  Jel. 3: 11. 1 Tim.  3: 1. 
41. 1 12. Igasság  koronáját,  iTim. 4:8. Romolhatatlan  koronát, iKór. 

9: 25. Amarantina,  avagy hervadás nélkül való koronát, iPét. 5 : 4 Ide 
tartozik az-is, hogy a telinek búja "kivánságit meghódoltatott, 's ma-
gokat törvényes házasságra adott Neogamusok  is régenten meg éoktak 
vólt koronáztatni: hova is állíttatik nézni Salamon, Ének. 3; JI. Har. 



rnadlk: ékességre való a korona, Véld.  4 9 Jób.  31: 36. Éfa.  28: 5. Ézék. 
23:42. Zak.6:  11,14. Innen: koronás vólt a'Jupiter Papja, bikája Tse/. 
14 13. A'Jehova jóságának (jó tetéésének, EJá.  61: 2.) efctendeje,  Sóit. 
65:12 mellynek-is koronájából drága kövek módjára kiragyog a Kriftusnak 
tiÉtán való foganttatása.Éületésejkörnyülmetélkedése/sa't.  Koronás vólt 
a' Frigy láda: 2Móf.  25: 11. a'SalamonTempIoma elótt lévő két otlopok: 
1 Kir  7'. 19 íRrótt.  4: 1. Koronája az emberi dióknak is a' vénség, ha 

az igasságnak (ki a' Kriftus,y<*r.  23: 6. és 3 3: 16 ) útában találtatik, Péld. 
\6: 3 1. A népnek a' Király  ,Siral.  5: 16 A' Tanítónak a' hallgatók' Tere-
gek , Fii  4 t. iTheff  2: 19, 20. A' Szüléknek a' magzat r ( némellyek 
értelmek feerint)  Job.  19 : 9. Hóf"9  11. a'Véneknek az unoka", Péld  17 : 6. 
a'Férsszúnak a' jó Feleseg, Péld  12: 3. holott-ij Salamon e' tekintetre nézve 
mondja az Erős Aszponyt, Férje  koronájának. 

T A N U s á G. 

tkességei felett  való ékessége d Férsszunak,  mikor olly Feleséget  nyer« 
bet, ki bálts , ferény,  babzódás nélkül való állhatatos  , tiszta  életű , biti* 
ben 's vallásában 'í  kegyességében buzgó , Isten  látogató  kezét  'í máfok  ne-
hézségeit  tsendefen  vifelni  tudó, és Férjéhez  engedelmes. 

E R Ö S S Ó G E I . 

I. Mert az illyen Feleség a' Férsszu' szeme gyönyörűsége , avagy 
kivánsága: Ézék  24: 16. 

II. Mert az illyen Feleségnek vafta  fapientiá\oV  , mély böltseségek 
(  O'tí'i DIDDn . Chocmot  naftm)  építője  a* Hátnak;  Péld 14:1. 

III. Mert az illyen Feleség VIJJD*Vt}f  Ezer cenegdo, 1 Móf  2:18. á' 
Férsszhoz hafonló  , 's illő fegédség  igaz Társ: Mai  2:13. nemzés, mag-
zatok nevelése, ceconomia , kegyesség munkája , \Kor.j:  5. jPét.  3: 1. 
és a'bün által bé-következett külömb-külömb féle  íok terhek' vifelész  iránt, 

HaÉnok. 
1. Oktató, ki-hozhatjuk ezekből: i. hogy, nem minden korona ér a'jó 

Feleségi koronával: koronák a' magzatok ; de ezzel nem érnek : nem ér 
leánya embernek; mertazhapi Nekebab,  iMóf  1: 27. házasság által 
attya házából magát ki-fúró,  's idegen házát építő : nem ér sza embernek/ 
építvén az új Házat, attya Házáról való feledékenységgel;  mint Jófef, 
ki-is attya házáról való felejtkezéssel,  egyik szát Manassénak nevezte, 
iMóf.^v  51. A' jó Feleség pedig, mint Férjével egy teft,  Férje házát 
építi: Ruth. 4: 11. Korona a' gazdagság, Péld  27: 24. mellyben fokát 
szoktak érni a'drága gyöngyök, rubintok", kárbunkulusok, (D'J'.JD) De 

Pild  31: 10. a' jóaÉÉonyt fellyebb  betsüii Salamon. 2. Ellenkezőt kell ál-



lícani az illy virtus okkal nem fénlö  aszszonyokról, kik-is nem koronák> 
vagy koronák, de kevelységi koronák, E/á.i.8:i.  Férsszak fejeire  ültt, 's 
azokat febhetö  tövis koronák , és azoknak tsontjaikat rágó rothadt ge-
nyetségek, Péld  12: 3. 3. Meg-betsülhetetlen kárt vall a'Férssz , 's kár-
bunkulusnál drágább javától, 's dirsöségétöl, 1 Kot.  rí : 7. fosztatik-meg 
akkor, mikor jó Feleségétől halál által meg fosztatik. 

II. Intetés Az aszszonyok tanúlják-meg innen a1 magok tiszteikec. 
Egyiket  ezt:  Illen,és a'Természet nem hijába adta az aszszonyoknak a' szép-
séget ; ugyan is abból ki ragyog a' Teremtő böltsesége : a' honnan egy-
néhány aszszonyokat nagy betstscl jegyzett meg szépségekröl a'szent írás: 
Sárát,  iMóf.  12: u. ÉJtbert,  Eíth 7:7. Jób  Leányit,  Jób 42: 15. e'sze-
rint azért magokban azt az aszszonyok ne betsüljék femmire  ; egyéb aránt 
igyekezzék a' feljebb  elö-számláltt wr/«íokkal azt czímerezni, lévén azok 
nélkül hijába valóság a' szépség, Péld  31:10. és disznó orrabéli arany füg-
gő. Pild.  11:22. Mászkat  ezt:  Ha kik koronái nevet méltán viíelhetnek-
is, férjek  felett  ne hejazzanak ; ugyan is a'korona függ  a' Királytól, és 
nem a' Király a' koronától. 2. Tanulják ki innen , és kövessék a' Férssz-
ak-is tiszteiket. Egyiket  ezt.  Erős Aszszonyt ki találhat ? Péld  31 10. igen 

szük 's ritka lévén a' ki azért találni akar, könyörgés által kereílé, \Móf. 
24: 12, 13, 14. adatván a'jó feleség  az URtól, Péld.  19: 14. és 28: 22. 
Mászkat  ezt •. Ha ki jó Feleséget nyert, refentiá  Íja, efmérje-meg  az UR-
tól nyert nagy jót, Péld.  18: 22. Harmadikat  ezt:  Ha ki jó feleséget  nyert, 
feltse  , és betsülje , mint feje  drága koronáját. Negyediket  ezt:  Midőn 
a' halai által ollyan jó feleségtől  meg-fosztatik  , refenttá\)z  nagy kárát; azt 
(íratván, és emlckezetben tartván , emeljen Jákobként, \Móf.  20. 
annak tiÉtssséges temetés által emlekezeti oszlopot, 's tartsa magánál em-
lekezetben. Dávid Feleséget Michált, Saul Leányát, bujdosóban lévén 
Dávid , Saul törvénytelenül (minthogy Dávid el-válás iránt való levél ál-
tal fel  nem szabadította vólt,) adja egy Pálti , iSam. 25: 44. más neve sze-
rint Páltiel nevü zSam  3: 15. embernek feleségül;  's majd Dávid boldog 
áliapatra jutván, vifesza  kívánja , zSani  3. 's azt mondja a' szent írás, 
hogy mikor Abner vitte vólna Páltieltöl Dávidhoz , keíervefen  szrva ki-
férte  Páltiel, míglen Abnerröl vifctza  küldetnék. Vegyenek tanúságot, és 
követendő példát innen a' Férsszak, mi tévők legyenek , mikor Abneiként 
a' Halai jó Feleségeiket a' mennyei Dávidhoz vifci  tólök ! 

Ili Alkalmaztatás. Melly iránt-is vigyázok mind arra, hogy az 
eddig mondottakból egyenefen  folyjon,  's ne légyen tövei hegygyei oda 
raggaiott; mind pedig arra, hogy a' hiteles dolgokat , bizonytalanok-



Icai ne homályosítsam , 's kétségbe ne hozaflám.  A' botláfokat  ki ve-
het né-fel  ? Sóit.  19: 13. Mellyhezképeit, ez URban boldogul ki múlt 
Néhai Méltóságos Uri AÉfeony-is  , éltében fem  méréülette volna azt 
mondani: merőben tifta  az én szivem , Pcld.  20: 9. fcgyéb  aránt vólt ez 
erős Akizony 1. Vólt a' maga iáját böltsen meg nyitó, Péld  31 26. 
a. Vólt rellelkedésnek kenyerét nem évö, Péld  31: 27 Háza népe járásá-
ra Éemeskedö , Péld  31: 27. és igy Uri Férje mellett igazán Ezer  cenegdo, 
iMószi  18 3 Vólt maga tanátsaiban habzódás nélkül való állhatatos. 
4. Vólt tifcta,  's jámbor életű: 's igazán bizhatott ehez Férjenek éive, 
Péld  31:11 5. Hitiben 'sVallásába vólt állhatatos és forró,-  kegyelemnek 
törvényét vifelvén  a' maga nyelvén, f.  16. 6. Vólt az lílen látogató ke-
zeit pántolódás nélkül hordozó. 7. Vólt máfokhoz  tsendes, 's Férjéhez 
engedelmes, kit-is jóval, és nem gonosszal illetett,  azzal 21 esztendök 
alatt él-töltött  mindennapjaiban : f.  12. 

Koronád vólt hát tenéked Méltóságos szomoru Férj, ez URban bol-
dogul ki-múlt Erós Uri AszÉony, mellyel-is (hogy Ének. 3: 11-dik^böl 
vegyem éólásom' formáját,)  meg-koronázott vólt tégedet a' te meg-mát-
káíodáfodnak  napján a' te Anyád, mind az Ekléíia; mind tenéked e' koro-
nát kerefett  ama boldog emlekezetü nagy Anya  Vér  Judit;  mind pedig 
e' koronának Éülö, 's nevelő Annya, ki-is el-eíett Koronád koporsójára 
könyhúllatásinak harmatit hullatja. Nagy kár, 's keferves  dolog koro-
na nélkül maradni, fér.  13: 18. Ézék.  21: 26. Sirathatod hát te-is Méltó-
ságos szomoru Ur, korona nélkül való maradáfodat;  's fokadhatfc  Jób-
nak ama' keferves  Savaira: Az én ditsöségemtöl  az UR  meg-fofta  engemet, 
és le-dójté  koronámat fejemről,  |ób. 19: 9. Sirathatjátok nagy reménségü 
Úrsz,'s Kis-AÉéonyok,  mind magatokat, 's mind Mélr. szomoru Atyá-
tokat , Jérémiás ama' Savaival: Siral.  5: 16. El-efett  a' mi Fejünknek  , a' 
mi édes Atyánknak  koronája! a'minket szült, jól nevelt, és még a'fuvó 
téltől is oltalmazott édes Anyánk! Fakadhattok ti-ís illy keíerves szókra 
Szolgák, Szolgálók, Jobbágyok, Jobbágy afcszonyok  : Siral  5: 16. El-efett 
a' mi Fejünknek,  a' mi jó Urunknak koronája, a' mi jó Afefeonyunk!  De, kö-
zönségesé e koronát Siratóknak íérege tsendefedjél:  a' többi között,kettőt 
forgatván  előtted; egyiket ezt, hogy e' Koronának éltébe, fok  betegeske-
dész köztt, épen el fogyatkozott  vólt tejle  és sz ive; már pedig meg-pihent, 's 
lé fen  az ö lelke köszála, és része az Elobim mind örökké, Sóit. 73: 26 Mászkat 
ezt; hogy, korona lévén életében, halálában kétség kivül koronát nyert. 

MaruUus  Hiílórikus ir egy Nicomédiai Barbára (mellyet mi Borbá-
rának, Borbálának nevezünk,) nevű Szüzet; kinek-is pogány eredetinek 



úiatmával.Ielke úgy a' KereStyénség szerelméhez ragadott» hogyAttyatóí 
hóhír kézbe adatván , 's attól mezítelen teftc  égő szövétnekekkel sütöget-
tetvén, femmit  nem hajlott, kínjai felett  való kínjának tartván azt, a' nagy 

szemérmetességtöl vifeltetvén,  hogy az ö Eemérme Éemléltetett; imádko-
zott, úgy iratik, 's azonban szép fejér  ruha láttatott rajta; mellynek való-
ságától, vagy lehetetlenségéről, nem czélom fok  szót tenni: végre Attya 
gyilkos keze miatt hólt-meg. Azon régi Barbárának  emlekezetes napja ma 
vagyon; mellyre-is e' mi Néhai Mélt. KUN  BOR BÁR A Uri jó Aszszony-
ünknak rendeltetett tímetéfe  E' mi Borbáránk nem pogány, hanem ke-
resztyén Szólék által vett eredetet, 's halála-ís nem eröíakos ; egyébaránt 
vólt ez is a' Hitben 's Vallásban állhatatos, és ebböl-is, mint drága koro-
nából, a'fok  szép drága kövek közzül a' nagy szemérmetesség ki-ragyo-
gott: a mint azért tefte  maga kívánsága szerint öltöztetett fejérbe,  úgy lel-

ke szemérme-is kétség kívül tökéletességre jutott , idvességnek fejér 
öltözetivei, fel.  3: 5. E/a.  61:10. el-fedeztetett;  Ámen! 

A1 MEGSZOMOROÖOTTwG/?Of  URNÁK,  NÉHAI 
kedves Házas  Társához  való szives indulatjából, és tetszésébol: 
Azel-mondott két Prédikátziók  a feljebb  ki-adott rendszerint, Magyar 

Ver/ekbe  foglal  táttak rövideden emlekezetnek okáért. 
Á'  jó Affonynak  Ditséretiröl. 

Nóta:  Porrá váló, s jaj el-tr.úló életem! 't  a' t. 
Työlts  Affonynak  , drága jónak ,• példája 

Salamonnál,  nagy Királynál  van írva, 
Bóltsessége  , 's ékessége tajpolva, 
Igen szépen, belsőképen ki-adv<t. 

A gazdagság  , 's minden jófág,  melly ránk  páll,  Péld.  19: 14.. 
Sziiléjtnkról,  Elejinkról, concernál. 
De Feleség,  nagy fegédség,  máfon  áli, 18, 22. 
Boldog,  tlly  jót, URtól  valót,  ki talál. 

Karbunkulus,  gyöngy, fmaragdus  vására, 31: 10. 
Serény  Aszszonyt , gyors gAzáaszponyt,  nagy árra, 
Fel-nem  éri: ennek béri olly drága;  y. 1 1. 
Bízik  ebez, férje;  mert ez , vigsága. 

Bor* \s búzával, férjét  jóval, illeti;  14, 16, 12. 
Lent kerefvén  , fonván  , szövén , kéfíti;  13, 
Gyapjat szerez, föszt-is  ehez ; 's rá veti r 
i-eányokra, orsójokra méreti. xf. 



Felkél  éjjel,  nagy jó reggel, Házittál,  15. 
El - rendeli, eledeli  asztálnál, 
Mint legyenek; mint teljenek, konyhánál; 
Hogy leheíTen, kedvességben, Uránál.  f-  28,19. 

Fel - ferkenti,  's el-kéfíti,  ö magát; 18. 
Meg - övedzi, ékesíti derekát ; 
Fel - türeti, erősíti  két karját; 
Nem rejlelli,  nem Éégyenli a' munkát. 27. 

Fan  keréken, orsót vészen, kezében ; 19. 
Gyóltsot  Éépet fő  eleget, ferényen;  24. 
Bíbor 's bárfony  ül nem váfon  k ö n t ö s b e 2 2 . 
Nem-fél  maga, 's egéf  Háza  hidegben. 21. 

Sok^t  érő, lelki erő ruhája; 25. 
Szent elméje , kegyes nyelve , bölts fája  ; 26. 
Vigyáz  éépen, nagy kegyesen, Házára;  27. 
Nem tsak belső, hanem külső, dolgára. 

OrÉág' Házban, a' kapukban E/mérik  23. 
Ennek Urát  ; egész Házát,  ditsírik  1 21. 
Gondosságát,  affonyságát,  be féllik;  28,29. 
Mind nagy Rendek, 's mind fegények  tiftelik.  23 > 20. 

Fel-kél  Ura,  's minden sza, és áldja! 
Hogy jó Aszszony , bólts gazdaffony,  dologra; 28. 
Hogy máfokát,  nagy lukakat,  ki-dúlja! 
Meg - haladja,  's feli  y ül - múlja ! munkára. 29« 

Teíl' f  épsége , kedvessége , hijános , 
Szemnek tetszö,  lelket gyötrő, tsalárdos;  30. 
De a' belső , affonyt  tliö , jcságos ; 
Ijlentfélá,  ditsérendo,  tfagy  's hasznos. 3r-

Jó aszszonyról, Aposzol szól, Szent  Péter:  \Pét.  3. 
Sót prédikál tudós Szent  Pál,  nagy Ember: \Tim  2:9. 
Hogy e' dífes,  mértékletes,  nem hever íTim•  3:4,5,6. 
A' rút bűnben: köntösében, fem  tenger. 

Igen efes,  engedelmes férjéhez;  íPét.  3: 1» 3. 
Szava helyes, tiftességes  mindenhez: V  4>5»6-
Jót reménló, IJtenfétö,  ékes ez : 
Illik  maga, és ruhája, rendihez. \Hm.  2: 10. 

Vont  aranyban , fodor  hajban, nints kedve; t- 9-
Ninrs gőgösön, fem  gyöngyösön, bé-fedve; 
Tsak férjéhez,  és rendihez, intézve; 
Nints kurkoson, de tsinuson, öltözve.  1 Pét. 3: 7-



Világ  java, nagy pompája nem betses, \Tim  2:9. 
Tesz  hívsága, kívánsága  íém kedves  ; íján.  1-. 
Elöl-járás  , mást nem várás fem  helyes f.  16. 
ü előtte;  mert élete szép tsendes.  íTim  2: 12. 

E' mint Sara  , és Rebeka,  olly ékes;  1 Pét  3: 5,6. 
Mint Mária,  fercny  Mártha  , olly rendes  ; Luk.  10 Ján  12. 
Szelíd  lelkű  , szent életű  éemérmes, 1 Pét. 3: 4, y. 
Mint Tábitha;  és Lídia-,  olly kegyes.  Tsel  9 • $6. és \6. 14. 

Rop társaság  és gonofcság'  kerülő,  iKór.  15: 33. 
Jó hírt  nevet, mint nagy kint  se t bet süllő  ; Péld.  22. 
1 ífeta  szókát,  nem rútakat  beszélló•  Észész4- 29. és 5:4. 
Iflerí  népét, szent tselédét  kedveilöt  iTim.  5: 10. 

Ékes  belől,  mindenfelöl,  köntösben; 
Szelíd,  tsendes,  drága  hímes,  lelkében ; 1 Pét. 3-4. 
Betsületes,  tekintetes,  Iszenben  ; Éjéf.  \\ 22, 24. 
V]  embere, van elrejtve  szívében. 

Erős  hittel,  reménséggel szgadja 
J/len'  szavát, szent tanátsát megtartja;  íPét  3: 
ígéretét,  jó befeédét  óhájta: f.  5,6. 
Ezt, férelem  fem  félelem  nem bántja. 

Attyát,  Annyát, Rokonságát el-hagyja,  iMósz.  11: 
Lakta földét  , Efmeröjit,  mint Sára,  f.  12. 
Hü Társáért, jó Uráért,  's nem bánja-, f.  13, 14. 
Mert tsak Férje,  féltő  kmtse,  azt fánja. 

Hites Férjét,  mint a' fejét,  olly feépen  1 Kór.  11: 3,7. 
Ékesíti,  és fegíti  mindenben, $ 8,9, >0. 
Jó Urának,  Tútórának  nevezvén, iPét. 3 6. 
Véle  élvén , éltét felvén  , 's tisztelvén. 

Illyen  Affony  , ritka  bárfony,  éltére  ; Préd  7: 26, 28. 
Férje'  java, 's koronája,  nevére; Péld  12. 3. 
Gyors, és szerény , de nem kemény erköltse;  és 7: 11, 12. 
Adakozó,  nem tékozló költésre.  és 31: 20. 

JJlenéhez  , és Férjéhez  hűséges , 
Jó tanátsú , kegyes  szavít  , szemérmes; 1 Pét 3: 
így Illemek,  Férje  ennek, leszsz nyertes, y. 1, 2. 
Szent életben,  kegye  sségben bövséges. 1 Kor.  t.\6. 

Ezt nem szabja szép palászja, fem  gyöngye , 1 Pét. 3 3. 
Fényes  ruha, fodor  haja, szépsége, Péld  11: 22. 
Sem arany-lántz,  drága  kő,  's tántz;  de szíve  Mat.  i4: 



Tészi péppé, lelki éppé mindenbe. iPét.  3:4. 
Bár jól nézd-el ! hogy Jézabel  kendőzve , 1 Kir  9. 30. 

'S Iléródiás  , mint szól írás , öltözve , Márk.  6: 22. 
Itt el-nem fér  , kevefet  nyér , dit  sérve: 
Ugy Lollia, 's Kleopátra  gyöngyözve. Péld.  6: 24. 

Messátina  , fem  Héléna pompája , f  25, 
Sem Déli/a,  lem Luczilla ruhája , f  27, 28. 
Semirámis  Királyné-is ne várja, $ 32, 33. 
Hogy ditsérje,  's versbe tegye Bölts fája.  Péld.  7-9—2}. 

Salamonnal 's Apusz óllal ditsérjük , 
Tsak a' jókat,  's igazakat  hirdetjük} 
Kik Ijtenbez  jók, 's Férjekhez  , tiszteljük, 
Szép híreket,  nagy neveket beíélljük. 

Ezer közziil,  illik egyről, e' Lerzke , Préd.  7: 28. Rúth. 1: 20. 
Szelíd Sára, vagy bús Mára  erköltse, 1/V/Ö/T 29: 2o„ 
Kedves  Rácbei, és EJlher  kell Ver fem  be ; Ejlher.  4: i<í. 
Ábigail, 's 'Judit  ha él? fér  ide. 1 Sarn. 25: 32, 33 Judit.  8. 

Tékoából,  ki böltsen szól a' kedves, iSam. 14. 
Nem aranyos, fem  bárfcmyos,  fem  felymes:  Péld.  11: 16. 
Szép Susánna, kegyes Anna érdemss; Dantóldal.  13. 
'S minden tsendes, femérmetes,  itt helyes. íSam.  i: io-íjf. 

Serény ségnek, és Erőnek Aszfonya,  Féld.  12: 3, 
Lehet Férjén,  annak fején  korona / 
Nem eftelen,  fem  bejtelen,  goromba; és 21: 9. 
Ki tsontjait, tetemeit,  rothaftja. 

De ki Urát,  kedves Házát  építi;  Péld  14: 
Tisztességét,  mint nagy kintsét,  úgy félti  /  és 11: 16. 
Házát jóra , nem gonofra  téríti; 
E' korona, ezt magára veheti. 

Ki pedig szép, 's oktalan  kép , mit nyerhet? Péld.  11: 22. 
M rt nem peretz difnót;  ketretz, illethet:  és 19:13» 
Zápor-eső,  zsémbelédö, nem ferhet  és í 7: íj. 
Ide; morgó, km háborgó, 's elmehet. és 25:24. 

Ki jó; magát, Affonyságát,  nem nagyza , iPét.  3: 1. 
Hogy korona ; merttjól tudja, hogy Ura,  \Titn.  2:11 14. 
Elsőbb  nála, birodalma van rajta:  iMóf  $M6. 
Koronánál,  nagyobb Király,  hatalma. Ének. 3: 11. 2Sam. 12: 30. 

Szép Korona,  Férssz' Társa nem lehet,  Jób.  19 9. 
Fija,  Lyánya> Unokája,  ha élhet: Péld.  17 6. 



Házassogra,  fel-tett  tzélra , ha mehet, 
Attya  nélkül, Háza  nélkül el-ülhet. \Móf  14: «fr-tftí* 

Jószf  Attyát,  Házát  felejti;  iMósz^w 
Feleségét, két gyermekét szereti: f  50, 51, 53̂  
Leány Urár, 's maga házát építi; Ruth. 4. í í . 
Végy Unokát!  ez, nagy-Apját  ki-veti. 

Leszsz hát hiddjed , Feleséged  koronád! Péld.  12: 3, 
Nem gyermeked, drága kintsed  , fok  marhád; és 27: 24. 
Melly Atyádtól,  's  e' világtól fállhat  rád: és 19: 14. 
De koronát, illy nagy drágát, Isten  ád. és 18: 22. 

Férssz  szeme, kedveflége,  fépsége  Ézék.  24: TÓ. 
Felesége,  minden kintse , s öröme; Péld  31:10. 
Öily mint maga, Hites Ura,  lelkére: és 5: 19. 
'S úgy teremtve,  jár előtte,  e tejlhe.  iMóf.i\  18. 

Eklésza\  UR' Mátkája, melly ékes, Sóit.  45. 14, 15. 
Lelkiekben, igaz hitben értehnes: Péld  19: 14. 
Olly /ívében, szent életben  az Efes  1 Pét  3: 4, 5: 
Kegyes  Aszszony, drága bársony, mert kedves. Péld.ii13  és31:22. és 11:16. 

A' mun<ában , fok  próbákban állandó ; Síd.  ii; u , 12. 
Késértetben,  's betegségben fáradó;  1 Pét.  1:7. 
ljlent  Mennyben, könyörgésben imádó; Mát.  9: 22. 
Vallásában,  igaz útban maradó. és 15: 25-28. 

Szép Borojlyán, Myrtus,  's Arany , Korona,  Péld  12: 3. 
Az Erőnek, ferény  ségnek Affony  a: íTim.  4: 7, 8. 
Élet' Ura, koronázta ezt  maga, Jel.  19:8. 
Szent bíborral, igazsággal rüházta. iPét  5 4. 

Alkalmaztatás,  a' két Tanításból. 
Hlyen vala KUN BOKBÁRA  mindenben; 

Serény Affony,  jó Gazdasz6ony éltében; Péld.  31. 10, 3i. 
Iszenszelö,  jót kedvellö lelkében; iPét.  3:2,3,4. 
Kellemetes , belől ékes szívében. 

Böltt  elméjű , kegyes nyelvű , szép okos; Péld.  3 1:25,26". 
Szent írásban , jó pél Iákban tanátsos  ; iSam 24: 
Nagy oktató,  jól vigyázó , és gondos; \Sam. 25: 32,33. 
Szemérmetes,  mértékletes  , jó dolgos. /¥/</.31:3,5-27. \Tim  2 9. 

Szeme'-fényét,  kedves Férjét  fere  tó ; iPét  3: 1. 
Ura' nevét, ttftességét  tejeétö; Péld.  11: 16. 
Gyermekeit,  es tselédét  jól intő; és 14: 1. 
Nem nagy gögre, kevélységre ger/esztö. iPét  5:5. 



Nagy Titulus,  és Grósz jus előtte,  Sóit  TO, I I . 
Fö Uraság, Nagy Méltóság, vólt rejtve;  éí 146: 3,4. 
Magát nagyzó, mást alázó nem vólt E';  íTim.  2. 9, 10. 
Tiítességes  vólt, nem fényes,  köntöse. 

De fépsége,  ékessége vólt belől, \Pét.  3: 1 -6. 
A' f  ívében, es lelkében, mint erről, Péld.  12: 3. 
Két Tanítás,  's e irás fól  fentül;  Sóit.  4?: 14. 
Mert öltözve , vólt « fíve  Istentöl.  fel.  19: 8. 

Vólt kínokban, fájdalmakban  Borbára, 
Lelkét kifen,  mert jó hitben tartotta-,  Sóit.  18: 22. 
Szent Vallását,  igazságát nem hagyta; 
Ezt Krijlusa  koronázta meg maga. 

Fejér ruhát, érdemlett hát, valóba; Jel 3: 18. 
Kit vérével> érdemével, meg mosa, és 7: 14. 
Krijlus  Bárány : így e' Leány magára, is 19: 8. 
Tífta  fejért  Kriílultól kért, Halálra. 

El-e fett  ma, e' Korona  Fejétől!  Péld.  12:3. 
GyáÉban ülö, fokát  nyögő Férjétói•'  Éja.  38 14. 
El-tétetett;  elvitetett  helyéről! Jér  13:18. 
Mind Fijától,  Leányit ól, 's  Tselédtöl. Siral  5: 16. 

JJlené  vólt,  míg élt  és hólt ; hát mi kár , Filip.  1:21,23. 
Hogy elvette,  vi6sza kérte , tolunk már? Ézék  24: 16,17. 
Illyen  halál, ki rá talál, boldog Vár!  Jel  14 13. 
Mert Mennybe ment, már lelke fent,  Hidd-el  bár l Prid  12:9./,«sz.23 43. 

Ki ezeket a' Verseket  valóban 
Meg- vifgálod  ; fel  találod  írásban, 
E* Ditséret  kiket illet, világban: 
IJlen  fava  , 's nem Pap mondja magában. 

Jer' hát voxoY)  ! és Éentiil fólj  ! így velünk: Péld  31: 10. 
KUN BORBARA,  Ritka Példa,  vólt köztünk! f  11,12. 
Immár theg-hólt  , Légyen Áldott!  Adj, kérünk, és 10,7. 
Jllyen  Jókat,  nyernünk fokát,  Istenünk ! Péld  18: 22. 
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